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Práce na chodníku popri Ul. A. Kmeťa.
Ako v minulom roku, aj tento rok mesto
zo svojho rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na opravy miestnych
komunikácií. V prvej etape sa opravia
cesty a chodníky v celkovej sume viac
ako 212-tisíc eur.
Za posledné štyri roky sa v meste zrekonštruovalo viac ako 61 000 m2 ciest
a chodníkov v celkovej sume 892 464 eur.
V minulom roku sa dokonca opravy týkali
všetkých častí a smerovali do komunikácií, ktoré boli najviac poškodené.

Aj v tomto roku sú v mestskom rozpočte
vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sa
použijú na opravu najviac poškodených
ciest a chodníkov v meste. V prvej etape sa opraví celkovo viac ako 14-tisíc m2
v sume 212 808 eur.
Prvá etapa zahŕňa najmä opravu chodníkov. S prvými prácami začala spoločnosť
SKANSKA, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, v polovici mája, dokončené by
mali byť do konca júna.

Oprava komunikácií v I. etape
• cesta Tajovského od zákruty s Jilemnického ul. po križovatku s Ul. M. Chrásteka
• chodník na Jesenského ul. medzi Krížnou ul. a Opatovskou ul.
• cesta – vjazd od Ul. M. R. Štefánika do
vnútro blokov medzi bytovými domami
453 a 456
• chodníky na Jiráskovej ul. od Ul. Š. Moysesa po Ul. M. R. Štefánika popri Azete
a knihe

• chodníky na Ul. Cyrila a Metoda v smere
k Ul. Dukelských hrdinov
• chodník popri Ul. A. Kmeťa k planetáriu
• chodník na Jesenského ul. medzi ulicami Opatovskou a A. Hlinku
• cesta na Jesenského ul. od Ul. M. Benku
po Ul. A. Hlinku
• chodník na Partizánskej ul. v smere na
Kremnicu po vjazd do dielní PD
(li)

Začalo sa s rekonštrukciou telocvične na „Jednotke“
V októbri minulého roku získalo
mesto dotáciu takmer 64-tisíc eur na
rekonštrukciu telocvične v Základnej
škole na Ulici Dr. Janského. Zo získaných finančných prostriedkov sa v telocvični prerobí všetko od podláh až
po ochranné steny a náraďovňu.
Dotáciu vo výške 63 885 eur získalo
mesto z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V týchto dňoch sa
začali prvé práce. „Vďaka tejto rekonštrukcii zabezpečíme kvalitné, bezpeč-

né a moderné vzdelávanie nielen počas
vyučovacieho procesu, pretože tento
priestor dnes využívajú žiaci aj v rámci
krúžkovej činnosti, a to na basketbal,
atletiku, stolný tenis, futbal a športové
hry,“ hovorí primátor Peter Antal. Okrem
žiakov „Jednotky“ využíva telocvičňu aj
Školský klub detí, Centrum voľné času
či žiarski seniori. Keďže škola spolupracuje aj s Mestským športovým klubom,
priestory sa poskytujú aj na organizovanie okresných a krajských súťaží.

Zaujímalo nás, do akej miery tieto práce
ovplyvnia vyučovanie, konkrétne hodiny
telesnej výchovy. „Rekonštrukcia telocviční nenarušila priebeh telesnej výchovy, keďže môžeme využívať vonkajší
športový areál. V prípade nepriaznivého
počasia žiaci preberajú teoretické základy jednotlivých športových disciplín, ich
históriu, úspechy slovenských športovcov, aktuálne športové podujatia a pravidlá fair play,“ informuje riaditeľ školy
Marek Baláž.

Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch
fázach. Na začiatku sa z dôvodu zvýšenej
vlhkosti v podlahových konštrukciách
odstráni celá podlaha až po betónovú
konštrukciu. Odstráni sa aj drevený a kovový obklad stien, staré nátery a nanovo
sa tak obnoví povrch stien.
(li)
Projekt je financovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
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Ako prvá sa odstránila nevyhovujúca podlaha.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU 2019
Sobota 25. mája
voľby sa konajú od 7.00 do 22.00 hod.
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Chýbajúce osvetlenie na cyklotrase
doplnia ešte v tomto roku
Cyklotrasu môžu cyklisti využívať už
niekoľko mesiacov. Najviac je využívaná ľuďmi, ktorí pracujú v priemyselnom parku. Problémom však je, že práve v úseku od mosta do závodu chýba
osvetlenie. To sa má už o niekoľko týždňov zmeniť.
Na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva odklepli žiarski poslanci
sumu 30-tisíc eur na vybudovanie osvetlenia cyklokomunikácie. Ide o úsek cez
kortínsky most, ktorý vedie ponad rieku
Hron, až po priemyselný park, kde v súčasnosti osvetlenie chýba. „Pôvodne mal
osvetlenie vybudovať majiteľ budúcej
elektrárne v rámci vyvolaných investícií
k stavbe. Ale keďže elektráreň je v nedohľadne, nemôžeme čakať na neurčitý dátum,“ priznal primátor Peter Antal.

Na plnenie povinnej predškolskej
dochádzky sa chce mesto pripraviť
Vytvorí dve nové triedy

Na osvetlenie trasy od mosta sa vyčlenilo 30-tisíc eur.

bližne 800 metrov dlhý úsek. Technické
Kedysi v tomto úseku osvetlenie bolo, ale služby nacenili našu požiadavku a z mestkeďže nebolo dlho prevádzkované, je po- ského rozpočtu sme na to vyčlenili čiasttrebné ho vybudovať nanovo. „Ide o pri- ku 30-tisíc eur,“ dodáva žiarsky primátor

s tým, že cieľom vybudovania cyklochodníka až do priemyselného parku bola aj
skutočnosť, aby ho ľudia využívali aj vo
večerných hodinách.
(li)

Elektromobil sa osvedčil
Radnica plánuje kúpiť ďalší aj pre potreby mestského úradu
Mestskí policajti už niekoľko týždňov
využívajú nový elektromobil. Keďže sa
osvedčil, vedenie mesta chce elektromobil kúpiť aj pre potreby zamestnancov mestského úradu. Od tohto kroku
si radnica sľubuje prevažne šetrenie
prevádzkových nákladov.
Ako poznamenal primátor Peter Antal,

údržba elektromobilu a náklady na jeho
prevádzku sú podstatne nižšie, ako je
tomu pri bežnom automobile. „Čo sa týka
pohonných hmôt, zaznamenali sme veľké
úspory, rovnako tak na servise,“ približuje Antal a ako podotýka: „Určite musíme
počítať s tým, že po čase bude potrebné
na elektromobile vymeniť batérie. To však

Na kúpu elektromobila je z mestského
rozpočtu vyčlenená suma 22-tisíc. „Na
časť nákladov plánujeme, v prípade, že
budeme úspešní, použiť dotáciu z ministerstva. Elektromobil by využívali najmä
pracovníci mesta, ktorí služobné vozidlá
denno-denne využívajú a pravidelne chodia do terénu,“ dodáva primátor.

(li)

Dni jarnej čistoty
v číslach
Dni jarnej čistoty 2019 boli tradične organizované Mestom Žiar nad Hronom
– Odborom odpadového hospodárstva
a infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom, a.s.
Žiarčania sa tak mohli zadarmo zbaviť
objemného odpadu.
Dni jarnej čistoty sa tento rok konali
v dňoch od 8. do 12. apríla. Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné v osvedčenom skrátenom čase od 14.00 do
18.00 hod., keďže je takto stanovená doba
využitá efektívne. Pri kontajneroch bola
zabezpečená asistencia, ktorej úlohou
bolo odkontrolovať správne nakladanie s
dovezenými odpadmi, a zároveň zabrániť
negatívnym javom, kedy niektorí obyvatelia vyberajú uložený odpad priamo z
kontajnerov.
Počas konania neboli zaznamenané
žiadne vážne porušenia nakladania s objemným odpadom. Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na osvedčených
a technicky dostupných stanovištiach.

mestské noviny

V tejto súvislosti plánuje mesto zrekonštruovať priestory uvedeného elokovaného pracoviska, ktoré v súčasnosti využívajú organizácie pôsobiace na území
mesta ako Klub dôchodcov, Jednota
dôchodcov Slovenska, Únia žien, nepo-

čujúci, slabozrakí a nevidiaci či zdravotne postihnutí. „Rekonštrukciou vytvoríme dve nové triedy pre celkový počet
tridsať detí. Pri úpravách počítame so
stavebnými prácami a s interiérovým
a exteriérovým vybavením,“ konkretizuje Antal a ako podotýka, dnes si do
mestských škôlok umiestňujú svoje deti
aj rodičia z priľahlých obcí: „Ak by sme
nevytvorili novú triedu, nemohli by sme
uspokojiť požiadavku týchto rodičov na
umiestnenie ich detí v našich zariadeniach.“
So zavedením povinnej predškolskej
dochádzky mesto počíta v tomto elokovanom pracovisku s nárastom počtu
detí minimálne o 30 percent. Minimálne 20 percent z celkovej kapacity po
náraste pritom musí byť určených pre
deti z marginalizovaných rómskych
komunít. Ako primátor Antal naznačil,
mesto chce v budúcnosti vytvoriť aj
nové elokované pracovisko materskej
školy, ktoré by sa nachádzalo na Jilemnického ulici.
(li)

prichádza do úvahy možno tak o osem rokov. Koľko by však stála údržba za tie roky
na spaľovacom motore?“

Na nabíjanie elektromobilu používajú
mestskí policajti nabíjaciu stanicu, ktorú
radnica vybudovala priamo pred mestským úradom. V prípade potreby by mohla slúžiť aj na nabíjanie mestského vozidla.
Nabíjacia stanica je vybudovaná priamo pred MsÚ.

Kým doteraz mohlo dieťa rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky byť doma, od septembra 2020 ho
budú musieť rodičia povinne prihlásiť do posledného ročníka materskej
školy. Na tento krok sa chce mesto
včas pripraviť, a preto v jednom z elokovaných pracovísk materskej školy
vytvorí dve nové triedy.
Mesto sa chce uchádzať o finančný príspevok, v rámci ktorého sa počíta s obnovou vnútorných priestorov Materskej
školy – elokovaného pracoviska na Ulici
A. Kmeťa č. 11. „Chceme sa pripraviť na
skutočnosť, že od budúceho roka bude
povinná dochádzka do materskej školy
a aby sme vedeli od prvého dňa tieto
deti umiestniť do predškolského zariadenia,“ konštatuje primátor Peter Antal.

Dve nové triedy sa vytvoria v elokovanom
pracovisku na Ul. A. Kmeťa 11.

Žiarčania dostanú nové detské ihrisko
Sami rozhodnú o tom, kde ho mesto postaví

Pred niekoľkými mesiacmi sa v meste doslova strhol ošiaľ, keď Žiarčania
bojovali o detské ihrisko Žihadielko.
Napriek tomu, že v súťaži neuspeli,
detského ihriska sa dočkajú. Postaví
im ho vedenie mesta.
Nové detské ihrisko bude akási náhrada za Žihadielko. Z mestského rozpočtu sa na jeho vybudovanie vyčlenila
suma 60-tisíc eur. „Našim obyvateľom
sme sľúbili, že detské ihrisko dostanú aj
v prípade, že nebudú úspešní v hlasovacej súťaži,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým,
že ihrisko bude s podobnými prvkami
a v podobnom štýle, ako bolo prezentované.

na mieste, ktoré si vyberú samotní Žiarčania. „Zaujíma nás názor našich občanov, a preto ich prizveme k tomu, aby
nám pomohli vybrať lokalitu. Vytypovali
sme tri miesta, z ktorých vyberú Žiarčania v ankete na webovej stránke mesta,“
približuje alternatívy Baláž a ako konkretizuje, ide o priestor vo vnútro bloku
na Ul. Š. Moysesa, pri Základnej škole na
Ul. Dr. Janského alebo v blízkosti Hotela
Luna.

Aj keď dnes je ešte predčasné hovoriť
o sume, radnica si už urobila prieskum
a 60-tisíc by malo na vybudovanie moderného ihriska postačovať. Rovnako
ako lokalitu, Žiarčania si budú môcť vybrať aj podobu ihriska.
(li)
Detské ihrisko chce radnica vybudovať

Obyvatelia mesta majú však aj naďalej
možnosť celoročne a bezplatne možnosť
odovzdať objemný odpad na Zbernom
dvore v Žiari nad Hronom na Ulici SNP
č. 131.
Celkovo sa uskutočnilo 86 vývozov, počas
ktorých sa vyviezlo 75,29 ton objemného
odpadu. Najviac vývozov bolo v štvrtok
11. apríla, a to 21. Najviac objemného
odpadu sa vyviezlo taktiež vo štvrtok
(21,11 ton) v časti IBV a najmenej v pon-

delok (10,74 ton) v časti Etapa. Okrem
objemného odpadu sa vyzbieralo aj
drevo (14,81 ton) a elektrické zariadenia
(5,55 ton). Ľudia sa zbavovali aj žiariviek,
farieb či kovov prostredníctvom mobilnej
zberne.
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
opäť na jeseň, v dňoch od 23. do 27. septembra. Termín konania bude obyvateľom
oznámený vopred cez dostupné médiá.
(r)

Jednou z alternatív je aj miesto po bývalom bazéne
vo vnútro bloku na Ul. Š. Moysesa.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ruiny našich hradov

Žiarska kotlina je neogénny útvar
ako pozostatok po neogénnom jazere, ktoré niekedy vyplňovalo celú
kotlinu. Postupnou eróziou hornín sa
pomaly vyprázdňovalo, až ostali dva
úzke „prechody“, ktorými preteká
rieka Hron.
V minulosti bolo preto dôležité tieto
prechody kontrolovať, a tak mocensky pôsobiť na trasu pohronskej cesty.
V hornej časti, na mieste starého hradiska, postavili hrad Šášov a na dolnej
časti, tiež na starom hradisku, hrad
Revište. Dve výrazné stavby, ktoré si
každý všimne. Lenže boli tu aj bočné
a nie menej významné cesty, ktoré
tiež bolo potrebné kontrolovať, a to

hovore s priateľkou, ktorá sa divila, že
v Sklených Tepliciach bol hrad. Dosť
ťažko som vysvetľoval, kde sa nachádzal a ako sa naň dostať. Veď aj keď ste
v jeho priestoroch, až dobrý pozorovateľ zistí, že sa nachádza pri nejakej
stavbe, z ktorej vlastne už zostali len
veľmi skromné zvyšky základov veže
– donjonu. Nie, nie sú tam klenby ani
okná a už vôbec nie brány s padacími
mostami. Ale o to krajšie, romantickejšie a autentickejšie na vás zapôsobí genius loci (duch miesta), ktorý je
tam úžasný. Stačí si sadnúť a nechať sa
Foto: J. Lakota.
unášať tým čarovným tichom prerušoči už smerom na Kremnicu, alebo na dzali bokom ukryté v hustom poraste vaným len spevom vtákov a šumením
Banskú Štiavnicu, ktorých význam stromov, po čase ľudia na ne nejako listov vo vetvách mladých stromov,
neustále rástol. A tak, keďže sa nachá- pozabudli. Uvedomil som si to pri roz- aby ste pochopili, že netreba hľadať

S nadšením pre horory
Čo sa stane, keď sa mestské kino rozhodne priniesť filmový maratón fanúšikom hororu
Kino Hron však neponúkalo dávku strachu
len v kinosálach, ale pripravilo si aj chodbu hrôzy. Návštevníkov mohol prekvapiť
aj pohľad na dievčatá oblečené v kostýmoch mníšok, čakajúce na príležitosť niekoho vystrašiť.

Mníšky pripravené
na strašenie.
V sobotu 4. mája si Kino Hron pripravilo
pre obyvateľov mesta ďalší zo svojich filmových maratónov. Tentokrát sa vedenie kina rozhodlo pre sériu hororových
filmov pod názvom V zajatí maratónu.
Hororového maratónu sa zúčastnili desiatky ľudí. Prvý z troch premietaných
filmov odštartoval už o 14-tej hodine
a posledný návštevníci opúšťali kino
tesne pred desiatou hodinou večer.
Tých, ktorí využili možnosť zakúpiť si permanentku a rozhodli sa ostať na viac než
len jeden film, čakalo bezmála 330 minút
nezabudnuteľných filmových zážitkov.
Konkrétne sa fanúšikovia hororov mohli
tešiť na filmy: V zajatí démonov, V zajatí
démonov 2 a trojicu filmov ukončil ich
čiastočný prequel, ktorý mal premiéru len
minulý rok, film Mníška.

„Vedel som, že filmy budú dobré, veď
program som si pozrel dopredu, ale
program okolo ma naozaj dostal,“ povedal
Tomáš, ktorý na maratón filmov prišiel aj
so svojimi priateľmi.
Viacerí návštevníci sobotňajšieho kina sa
zhodli, že by na podobný maratón prišli
radi ešte raz.

Čo ale prinúti ľudí stráviť v kine viac než
šesť hodín bez nádeje na šťastný koniec?
„Horory síce nie sú komédie, ale nedá sa
povedať, že sme sa aj nezasmiali. Ľudia
predsa nechodia na horory iba aby sa báli.
Aj dnešok priniesol mix zábavy, adrenalínu a relaxu,“ hovorí Ema, jedna z návštevníčok kina. Ema ani Tomáš nie sú jedinými
fanúšikmi hororov v tomto meste, a tak
ostáva len dúfať, že Kino Hron prinesie aj
v budúcnosti udalosti podobného druhu.
Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci
projektu Kraj a mestá spolu pre mladých
podporeného vďaka Erasmus +.
Kristína Braxatorová

Začína sezóna letných výletov a dovoleniek, kedy sa veľká časť obyvateľov
vydáva na túry do prírody a cieľom
mnohých z nich je nejaká zachovalá
pamiatka v okolí. O hradoch Žiarskej
kotliny sa popísalo veľa a o teplickom
hrade tiež. Sú to naše zachovalé dejiny pretvorené do materiálnej podoby.
Ak ich niekedy navštívite, prosím vás,
neničte ich, je to najväčšie bohatstvo,
ktoré nám zostalo. A preto si ho chráňme. To sme totiž my, bez nich nebudeme!
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Žiarskym seniorom vybuduje
mesto petangové ihrisko
S požiadavkou na vybudovanie petangového ihriska sa na vedenie mesta obrátili žiarski seniori. Radnica má
pre nich dobré správy. Ihrisko im postaví v centre mesta.
„Ide o požiadavku našich seniorov, ktorí
ma oslovili, či by sme pre nich nemohli
niečo také urobiť,“ približuje primátor
Peter Antal a ako podotýka, s podobnou
myšlienkou sa vedenie mesta už zaoberalo, ale: „Čakali sme na aktivitu od ľudí,
že sami za nami prídu s takouto požiadavkou.“
Petangové ihrisko, ktoré žiarska samospráva postaví, by mohlo byť podobné
tomu, ako má partnerské mesto Svitavy.
„Nedeľa vo Svitavách patrí dôchodcom,
ktorí sa na ihrisku stretávajú, bavia sa

Ilustračná foto.
a spoločne trávia čas. Viem si predstaviť,
že podobne by to fungovalo aj u nás,“
uzatvára Antal s tým, že petangové ihrisko postaví radnica blízko centra mesta,
aby k nemu žiarski seniori mali blízko.
Z mestského rozpočtu sa na túto aktivitu vyčlenilo 3-tisíc eur.
(li)

Víkend otvorených parkov a záhrad
aj v Žiari

Živá bábika Anabelle.

Žiarsky deň detí v netradičnom termíne
Tohtoročný Žiarsky deň detí sa uskutoční v netradičnom termíne, a to v nedeľu 9. júna v Parku Štefana Moysesa.
Ako avizuje producent Mestského
kultúrneho centra Janko Kulich, pôjde
o nový projekt, aký v Žiari ešte nerealizovali.
Žiarske Céčko na zabezpečenie dňa detí
oslovilo profesionálnu divadelnú agentúru, ktorá zabezpečuje napríklad aj popu-

poklady skryté v podzemí, oni sú vlastne všade okolo vás.

lárny Festival duchov a strašidiel v Bojniciach. „Chceme, aby pre žiarske detičky
zrealizovali dobrodružnú a pútavú Cestu
rozprávkovým parkom,“ informuje producent Céčka Janko Kulich a ako ďalej
konkretizuje, takmer dve desiatky hercov
pripravia množstvo zábavných stanovíšť,
v rámci ktorých budú deti prežívať príbeh
a plniť rôzne úlohy.

Po ostatné roky sa oslavy dňa detí organizovali vždy čo najbližšie k termínu na
začiatok júna. Prečo sa tento rok termín
posúva až na 9. júna? „Termín sme prispôsobovali divadelnej agentúre, keďže
termíny umelcov na oslavy dňa detí sú
oveľa vyťaženejšie a drahšie,“ ozrejmuje
dôvody Janko Kulich. Ako však podotýka,
okrem hlavného programu sa deti môžu
tešiť aj na sprievodné podujatia. „Nebudú
chýbať obľúbené nafukovacie atrakcie
či maľovanie na tvár. Pódiový program
predstaví domácu tanečnú skupinu Voltage, ktorá nielen zatancuje, ale bude aj
vyučovať mladých tanečníkov. O 15-tej
hodine uvedieme hudobno – divadelné
predstavenie pre rodiny s deťmi Dlhý nos,
ktoré je plné krásnych orientálnych kostýmov, autorskej hudby a piesní spievaných
naživo. Samozrejme, deti sa môžu tešiť aj
na veľmi obľúbenú penovú párty s hasičmi na lúke,“ uzatvára Janko Kulich.

Príbeh rozprávky

Cesta rozprávkovým parkom bude v rukách profesionálnych divadelníkov.

Drak uniesol princeznú. Celé kráľovstvo je
v slzách a zahalené čiernym smútočným
súknom. Nájde sa chrabrý rytier s nebojácnou družinou a vyslobodí krásnu kráľovskú dcéru? Nebude to ale jednoduché.
Treba splniť niekoľko neľahkých úloh
a nájsť mapu k dračej jaskyni.
(li)

Víkend otvorených parkov a záhrad
sa koná po celom Slovensku cez víkend 1. a 2. júna a je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä
historickým parkom a záhradám, do
ktorej sa vrátane Slovenska zapája
19 krajín z celej Európy. Tohto roku sa
podujatie bude konať aj v žiarskom
Parku Štefana Moysesa.
Ústrednou témou tohto ročníka podujatia je Záhrada a jej živočíšna ríša. Pre
všetky naše parky a záhrady je otázka
biodiverzity veľmi dôležitá. Aj naše
mestské historické či novodobé parky
a záhrady sú domovom mnohých živočíchov. Často ani netušíme, čo všetko
sa v našich záhradách môže ukrývať.
Pavúky, stonožky, lienky, včely, motýle
či jašterice, žaby, vtáky a mnoho ďalších
druhov živočíchov žije v našich parkoch
a záhradách plniac svoje dôležité funkcie, bez ktorých by záhradný ekosystém nefungoval. Aby sme vytvorili živú
záhradu, plnú užitočných živočíchov,

je potrebné pestovať zdravo a bez využívania chémie. Pri prechádzkach po
parkoch a záhradách si preto všímajme
aj ich živočíšnu ríšu, ktorá je síce často
veľmi nenápadná, ale jej funkcia je nenahraditeľná!
Do podujatia sa tento rok zapája viac
ako 90 verejných i súkromných parkov a
záhrad. Ich zoznam s popisom a pripraveným programom nájdete na webovej
stránke www.vopz.sk/zahrady-a-parky.
Podujatie sa bude konať v Parku Štefana Moysesa 1. júna od 10.00 hodiny.
Počas prehliadky bude odprezentovaná
história parku a kaštieľa žiarskym archeológom Petrom Mosným. Návštevníci si
budú môcť pozrieť arboristicky ošetrené stromy s diskusiou na tému odborné ošetrovanie stromov a, samozrejme,
nebude chýbať ani prehliadka prvého
Mestského ovocného sadu s tradičnými
odrodami.
(kr; zdroj: www.vopz.sk)
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Natália Novotná: Hercom sa môže stať každý
Dokážeme pracovať aj s menej talentovanými deťmi
Literárno – dramatický odbor ZUŠ Zity
Strnadovej – Parákovej pôsobí na umeleckej scéne už viac ako tridsať rokov.
V týchto dňoch sa pripravuje na príchod nových nádejných talentov.
Prijímacie skúšky do literárno-dramatického odboru sa uskutočnia 28. mája
v základnej umeleckej škole, ktorá sa nachádza v priestoroch Základnej školy na
Jilemnického ulici. Detský divadelný súbor ATĎ vedie skúsená pedagogička Natália Novotná, ktorá pokračuje v šľapajach
svojej mamy, zakladateľky súboru. Bývalými žiakmi súboru sú napríklad Michaela
Čillíková, Martina Utešená, Henrich Šiška,
Lenka Libjaková, Milo Kráľ, Monika Pulišová či Lenka Bartošíková.
„Na prijímačky môžu prísť aj deti, ktoré
nie sú špeciálne talentované. Musia však
mať záujem pravidelne chodiť na hodiny,“
hovorí na úvod Natália Novotná s tým, že
pracovať dokážu aj s menej talentovanými deťmi: „Keďže pracujeme s metódami
tvorivej dramatiky, deti si doslova vytvoríme a prispôsobíme. Ide pritom o zážitkovú metódu hrania. Čo sa teraz dostáva
do škôl, my deti učíme už viac ako 30 rokov. Vďaka tomu dieťa zostáva na scéne
prirodzené, milé, uvoľnené, nevyzerá
zablokovane a strnulo, čo vidno práve
v prípadoch, kde sa s týmito metódami
nepracuje.“ Ako však Natália priznáva, nie
je jednoduché naučiť, aby dieťa zostalo
dieťaťom, pretože na scéne musí vydržať
pohľad divákov.

Z predstavenia Zločin v šatníku.
Foto: archív DDS ATĎ.
V prípade, že máte záujem prihlásiť svoje
dieťa do literárno – dramatického odboru,
nemusíte sa báť žiadnych ťažkých skúšok.
„Vyskúšame, aký má dieťa cit pre rytmus,
ako je pohybovo zdatné, či vie preskočiť
švihadlo. Všetko prebieha v uvoľnenej
atmosfére. Máme k dispozícii aj plyšové
hračky a pri nich chceme vidieť, ako si
dokáže dieťa vymýšľať a tvoriť. To, že napríklad necíti dobre rytmus, alebo nevie
dobre zaspievať pesničku, to nám vôbec
nevadí. Vieme ho to časom naučiť. Naopak, ak je dieťa šikovnejšie, alebo má tento dar od Boha, tak to neskôr rozvíjame
a individuálne s ním pracujeme. V skupinovej forme sa aj zakríknuté a hanblivé
deti úžasne rozvinú a vedia sa otvoriť,“
približuje Natália.

Sú deti, ktoré neinklinujú k hudbe a nemajú ani nadanie na šport, no napriek
tomu by sa radi niekde realizovali a boli
radi v kolektíve. Práve pre nich je pôsobenie v takomto divadelnom súbore ideálne. „Sú deti, ktoré potrebujú prirodzene
mať diváka. Ale na druhej strane sú aj hanblivé deti, pre ktoré je literárno – dramatický odbor ideálna voľba. Zo začiatku sa
u nás všetko odohráva v kolektíve, kde má
dieťa oporu svojich kamarátov a bariéry
tak začnú opadávať,“ vysvetľuje skúsená
pedagogička a konkretizuje: „Prípravkári,
to sú najmenšie deti, majú dve 45-minútové hodiny. Starší majú navyše aj hodinu
prednesu. Máme odskúšané, najmä pri
malých deťoch, že ak slabo čítajú, tým, že
pracujeme aj s umeleckým slovom, tak sa
im vylepšuje čítanie a vylepší sa im slovný

prejav.“ Ak si budúci herci nedokážu zapamätať text, ani to nie je žiadny problém,
pretože v súbore ATĎ sa texty nedrilujú.
„Ideme na to prostredníctvom hry, kedy
z dieťaťa prirodzene vyjde slovo. Ak sa už
robí nejaká dramatizácia umeleckého textu, tak potom to robíme metódami, že si
text stále dookola opakujú cez nejakú hru,
Smútok za Johnom Lennonom.
aby sa im to prirodzene zafixovalo. Dieťa
musí mať pocit, že sa hrá, nie driluje,“ po- a umiestniť sa a získať ocenenie je preto
dotýka Natália.
veľké pozitívum pre účastníkov,“ hovorí
s hrdosťou Natália. Kedysi súbor pravidelV súčasnosti pôsobí v detskom divadel- ne účinkoval aj na súťažiach v zahraničí.
nom súbore ATĎ približne 60 detí, kedysi Po čase túto tradíciu opäť pred rokom
ich bolo takmer 90 detí. Pracujú s nimi naplno rozbehol. „V minulom školskom
traja pedagógovia, a to vo vekovo rozdele- roku sme boli v Poľsku. V tomto roku sme
ných skupinách. „Boli by sme radi, keby sa sa predstavili na dvoch festivaloch v Bienám do nového školského roku prihlásilo lorusku, kde sme získali šesť ocenení, čo je
aspoň desať detí. Prísť môžu už aj budúci doteraz najviac v našej histórii. V Minsku,
prváci zo základnej školy, čo sú prípravká- na medzinárodnom festivale, sme získali
ri a, samozrejme, aj starší,“ pozýva Natália ocenenie za podnetné spojenie prítomNovotná a ako dodáva, v Mestskom ma- ných a minulých generácií a ja za pedaterskom centre Úlik by chceli pracovať so gogickú činnosť, kedy sme hrali Smútok
skupinou veľmi maličkých detí. „Skúsime za Johnom Lennonom podľa poviedky od
s nimi v spolupráci s mamičkami jednu Daniela Heviera. Na ďalšej súťaži, v bie45-minútovú hodinu,“ spresňuje.
loruskom Soligorsku, sme získali až štyri
ceny, a to za herectvo našich detí, ako sme
tému spracovali, za réžiu a pre nás veľmi
cenné ocenenie - cenu kritikov. Posledný
májový víkend sa ešte zúčastníme festivaDetský divadelný súbor ATĎ sa pravidelne lu v Gardzienici v Poľsku,“ dodáva Natália
zúčastňuje viacerých divadelných súťaží. Novotná.
Nikdy si nenechajú ujsť ani kremnickú Ak máte záujem navštevovať ZUŠ Zity
súťaž Prednášam, teda som. „Vlani sme Strnadovej - Parákovej, môžete tak urobiť
tu získali bronzové, strieborné aj dve zla- aj prostredníctvom webovej stránky
té pásma. Je to súťaž s medzinárodnou školy na linku https://zusziarnadhronom.
(li)
účasťou, vo veľmi ťažkej konkurencii edupage.org/.register/

Úspechy aj na medzinárodnej
scéne

Mydlovou kyticou urobíte obdarovanému radosť na dlhé týždne
je si. „Miesta je síce málo, ale mne stačia
aj kuchynské priestory. Je to dosť zaujímavé, o čom by mohla hovoriť najmä moja
rodina, ale všetko sa dá zorganizovať.
Môj manžel varí obed alebo večeru a ja
mydlo,“ prezrádza so smiechom mama
dvoch detí.

Čo najviac poteší ženské srdce? No
predsa kytica kvetov. A ak je navyše z
„trvácneho“ materiálu, ako je napríklad mydlová hmota, radosť môže robiť
aj niekoľko mesiacov. Jednou z možností, ako podarovať radosť na dlhé
týždne, je aj kytica z mydielok.
Iva Filasová sa výrobe mydlových kytičiek
venuje iba relatívne krátku dobu, no má
už mnoho spokojných zákazníkov. Spod
jej rúk vychádzajú nádherné kytice štylizované či už do nádobiek, kvetináčov,
alebo aranžované ako klasické kytice zo
živých kvetov. Len s tým rozdielom, že
dátum spotreby kyticu nijako neohrozuje. Navyše, takýto darček krásne prevonia
kúpeľňu či celý byt a ešte ho aj prakticky
využijete ako kozmetický prípravok.
Iva začala mydlové kytice vyrábať približne pred jeden a pol rokom. „Inšpirovala
ma moja kolegyňa, ktorej sa mydlové kytice veľmi páčili, no nemala čas sa ich výrobe venovať. A vtedy som si povedala, že to
idem vyskúšať. Chytilo ma to natoľko, že
sa mydlovým kyticiam venujem dodnes,“
približuje na úvod s tým, že dĺžka výroby
jednej kytičky je rôzna: „Závisí to od veľkosti a rozsahu. Jednoduchú, s približne

Mydlové kvety aranžuje Iva aj do drevených debničiek.
desiatimi kvietkami, dokážem vyrobiť za
približne jednu hodinu, a to od samotnej
výrobky kvietkov až po celkové naaranžovanie.“
Ako sa ďalej dozvedáme, postup výroby je v podstate jednoduchý. Najskôr
sa mydlová hmota rozpustí vo vodnom
kúpeli. „Niektoré mydliarky rozpúšťajú
mydlovú hmotu aj v mikrovlnke, ale ja to
takto nerobím. Treba dávať pozor, aby sa
mydlo neprevarilo, lebo potom sa kvietky
zvyknú rosiť. Po rozpustení hmoty pridám originál farbu do mydiel, rozmiešam
a hmotu nalejem do silikónových foriem.
Keď hmota stuhne, vyklopí sa a kvietok je
na svete,“ vysvetľuje postup výroby mydlových kvietkov Iva a ako ďalej spresňuje,
takto vyrobené kvietky potom aranžuje
do črepníkov, košíkov či hrnčekov. „Pre
mňa sú netradičné a veľmi krásne svadobné kytice, na ktorých si dávam extra záležať,“ naznačuje.

Ako už sme spomenuli, kytičky vyrába
Iva prevažne na objednávku, podľa želaní. „Ľudia si ich objednávajú pri rôznych
príležitostiach a často nimi nahrádzajú
živé kvety, pretože vydržia omnoho dlhšie a krásne voňajú. Ak kytička niekoho
omrzí, dá sa ju využiť ako kozmetický
prípravok, pretože je to prírodná mydlová hmota, ktorá obsahuje veľa glycerínu,
ktorý výborne pení a zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu pokožky. Samozrejme,
často si kytičky objednávajú aj muži, ktorí
chcú potešiť svoje manželky či priateľky,“
prezrádza Iva.

„

Na začiatku, keď sa Iva začala výrobe mydNajväčším potešením
lových venovať, sa inšpirovala prácami,
ktoré našla na internete. Keď však zistila, pre mňa je, keď sa moje
že presne také isté aj tak nevyrobí, rozhodla sa ísť vlastnou cestou. „Preto každá kytičky páčia a druhých nimi
kytička odo mňa je jedinečná, urobená poteším. Pretože ja ich
z lásky a z vlastnej inšpirácie,“ spresňuje a ako podotýka, všetky kytičky robí vyrábam pre radosť
prevažne na objednávku, ale: „Keď ma
oslovia napríklad starostovia, ktorí orga- a potešenie.
nizujú menšie obecné trhy či prezentácie
remeselníkov pri rôznych príležitostiach, Samotná doba výroby jednej kytičky je
tak si pripravím viac kytičiek na ukážku rôzna. Ako časovo, tak aj cenovo. Záleží na
a predaj.“
tom, do čoho sa kytička aranžuje. „Dnes
sa dajú kúpiť rôzne druhy črepníkov, a to
Každá mydlová kytička má svoju vôňu lacnejších aj drahších. Sú zákazníci, ktorí si
podľa priania zákazníka. Ako Iva vysvet- potrpia na kvalite a tieto kytičky sú potom
ľuje, vôní je neskutočné množstvo. „Ide aj drahšie. Samozrejme, čím väčšia je kyo vône určené na výrobu mydiel, kozme- tička, tým je drahšia,“ vysvetľuje Iva a ako
tiky a parfumov. Ja používam prevažne podotýka, výroba takejto kytice je však
vanilku s orchideou, konvalinku, ružu, aj časovo náročnejšia. Výroba samotných
orgován či jazmín,“ konkretizuje. So smie- kvietkov do kytice však podľa Ivy nie je
chom tiež priznáva, že v byte je na výrobu zložitá, i keď: „Zo začiatku mi robilo najkytičiek obmedzený priestor, ale nesťažu- väčší problém naaranžovať kvietky tak,

aby kytica vyzerala dobre. Prvé kytičky
som prerábala aj dva-trikrát, kým som
so záverom nebola spokojná. Ale ako sa
hovorí, všetky začiatky sú ťažké.“ Preto aj
na začiatku veľa „googlila“ na internete.
Práve tu človek nájde všetko, čo potrebuje o mydlových kyticiach vedieť. Na
internete je veľa inšpirácií a techník. Treba
si len nájsť tú správnu. „Mydlovú hmotu si
objednávam z „mydlového sveta“, rovnako tak vône a farby. Silikónové formy sa
dajú tiež objednať na rôznych stránkach,
len treba hľadať. Dokonca aj z Číny, čo je,
samozrejme, lacnejšie, ale ja takýto nákup
nepreferujem. Formy si objednávam od
jednej pani, ktorá ich vyrába na objednávku,“ konkretizuje Iva s tým, že silikónových
foriem je veľmi veľa na trhu, len si treba
vedieť správne vybrať a následne kvietky
z nich pekne naaranžovať. Ako však podotýka, kúpa formy nie je lacná záležitosť,
stojí približne 15 až 20 eur, čo tiež závisí
od veľkosti.
Na výrobu samotných mydielok je možné použiť viac druhov hmôt. Iva používa
hmotu z prírodného materiálu s prídavkom kozieho mlieka, ktoré má vysoký
obsah vitamínov, minerálnych látok, glycerínu a vitamínu E a je bohatá na mliečne
tuky. „Samozrejme, dajú sa kúpiť rôzne
mydlové hmoty, ako napríklad s bambusovým maslom, olivovým olejom, s ovsenými vločkami, s argánovým olejom...
Mne sa však najviac osvedčila mydlová
hmota s kozím mliekom,“ dodáva na záver
Iva s tým, že jej zákazníci najviac preferujú
fialovú farbu kytíc, potom červenú a na
poslednom mieste zelenú. Obľúbená je aj
staroružová alebo bordová farba.
Mydlové kytice od Ivy si viete pozrieť na
jej facebookovej stránke Iveta Filasová,
kde ju môžete prostredníctvom správy
kontaktovať.
(li)

5

KULTÚRA/SPEKTRUM

Mestské noviny | 20. máj 2019
e-mail: inzercia@

Čo sa dialo na Univerzitnej noci literatúry
Šiesty ročník už tradičnej, no zároveň
jedinečnej Univerzitnej noci literatúry sa uskutočnil 16. apríla 2019 na
miestach Filozofickej fakulty a v ďalších priestoroch Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
Ani tento rok sa nezaobišiel bez siedmich
skvelých knižných noviniek, siedmich
netradičných miest, série siedmich čítaní
či bez ústrednej témy UNL. Práve tá slovenskými a českými knihami, vydanými
v roku 2018, vytvorila skvelú československú atmosféru, bola pripomenutím
stého výročia vzniku Československa,
ako aj pretrvávajúcej blízkosti našich krajín. Napokon, univerzitnými priestormi

sa počas čítaní šírila čeština rovnako prirodzene ako slovenčina a spolu vytvorili
ďalší nezabudnuteľný literárny zážitok.
Víziou Univerzitnej noci literatúry je
prostredníctvom literatúry spájať ľudí
a vytvoriť tak magickú atmosféru, ktorá
osloví každého návštevníka a návštevníčku UNL. Preto celý organizačný tím
pod vedením Zuzany Bariakovej a Martiny Kubealakovej dúfa a verí, že si každý
z takmer 400 účastníkov a účastníčok
tohto podujatia odniesol nezameniteľný
literárny zážitok. A už teraz nás pozýva na
7 čítaní, 7 stanovíšť, 7 kníh a 7. ročník v
roku 2020.
Tím UNL

Z pera čitateľa
Nástup do vojenskej
závodnej kuchyne
Jedného dňa ma predvolal veliteľ roty
do svojej kancelárie. Čakal som, že
som urobil prúser, ale keď povedal, čo
ma čaká, tak som sa nestačil čudovať:
súdruh vojak, v našej závodnej jedálni
umrela kuchárka a do doby, ako prijmeme novú, budete pracovať vo vojenskej
závodnej kuchyni. Zajtra ráno sa hláste
u pani vedúcej, ktorá bude vaša nadriadená do doby nástupu novej kuchárky.
Keď som za sebou zavrel dvere, tak sa mi
točila hlava a myslel som si, že snívam.
Na druhý deň som sa hlásil u vedúcej,
mladej pani, ktorá ma predstavila ku-

chárke. Začal som zarezávať ako kuchár.
Všetky povinnosti vojaka som nemusel
plniť, lebo celý deň som varil. Na rote
som len spával, bez nástupov, poplachov a šurovania rajónov.
Každé ráno som odomkol VZK – kuchyňu, prišla vedúca s kuchárkou a začalo
varenie. Večer, po vydaní stravy a vyčistení kuchyne, som zapečatil budovu,
uzamkol a odišiel na rotu. Na letisku
boli tri kuchyne. Kuchyňa L pre letcov,
kuchyňa pre záklaďákov a naša VZK.
U nás bolo 300 stravníkov. Dôstojníci,
práporčíci a civilní zamestnanci letiska.
Spriatelil som sa s majorom Dzurillom,
ktorý bol strýko hokejového brankára
Vlada Dzurillu. Veľa o ňom hovoril.
V pokračovaní o tom, ako som varil
pre generála Svobodu.

HĽADÁM DOMOV

KIARA
Kiaru priviezla hliadka MsP. Veľmi sa bála,
nedala sa ani pohladkať. Má približne 1,5 roka.
Je veľmi hravá, sama sa prezabáva s hračkami
alebo s inými psami. So psami je znášanlivá, so
sučkami sme neskúšali. Vonku na prechádzke
si iných psov nevšíma. Nie je uštekaná, je skôr
tichá. Ovláda povely sadnúť a ľahnúť. Hľadáme
pre ňu človeka, ktorý má so psami skúsenosti.
Najlepšie by bolo prísť sa s ňou pred adopciou
zoznámiť. Odčervená, očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

FÍBI
Malú Fíbi niekto vyhodil na ulicu. Má približne
7 mesiacov. Je to kríženec nejakého poľovného
plemena a možno bull plemena. V dospelosti
bude tak po kolená. S inými psami a sučkami
je znášanlivá, nekonfliktná. Nemá problém ani
s deťmi, ktoré ju aj často venčia. Očkovaná,
odčervená, čipovaná a kastrovaná.
OLIVER
Oliverka priviezla
hliadka MsP. Je to
približne 1-ročný
kríženec jazvečíka
a možno westíka. Je
priateľský, znášanlivý
so psami aj sučkami.
K ľuďom je prítulný
a mojkavý. Nevadia mu
ani deti. V koterci veľmi
narieka. Očkovaný,
odčervený, čipovaný
a kastrovaný.

RENÉ
René je mladý, asi
ročný ryšavý kríženec
malého vzrastu, váži 8
kg. Viac už nenarastie.
S priateľskými psami
a sučkami je znášanlivý.
Je čistotný, takže aj
hygienické návyky by
zvládol. Má rád ľudskú
spoločnosť a nevadia
mu ani deti. Hľadáme mu domov v byte
alebo v dome so stálym prístupom do vnútra.
Očkovaný, čipovaný, odčervený a kastrovaný.

RUDY
Rudy sa našiel v meste sám, bez majiteľa. Prvé
dni sa bál, aj teraz na neho treba ísť veľmi
pomaly. Je to mladý kríženec, má približne 1
rok. Nemá chvostík, asi oň prišiel, keď bol ešte
maličký. Má rád pohladenie, nemá problém
ani s deťmi. So psami a sučkami je znášanlivý.
Je vhodný do bytu alebo do domu so stálym
prístupom dnu. Očkovaný, odčervený, čipovaný
a kastrovaný.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu
psíka volajte na telefónne číslo 0948
082 206. Otváracie hodiny útulku sú
pondelok až piatok od 13.00 do 16.00
hod. a v sobotu a nedeľu od 12.00 do
15.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie.
Galériu psíkov k adopcii si môžete
pozrieť aj na facebookovej stránke OZ
Strážni anjeli.

OZNAM

PRE DRŽITEĽOV PREUKAZOV
SOCIÁLNEHO TAXÍKA
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
A SPOLOČNOSŤ AUTO SPEED 77,
S.R.O. JANOVA LEHOTA
- AKO PREVÁDZKOVATEĽ
TAXISLUŽBY A SLUŽBY SOCIÁLNY
TAXÍK, SA OSPRAVEDLŇUJE
VŠETKÝM JEHO UŽÍVATEĽOM
ZA PRÍPADNÉ KOMPLIKÁCIE
PRI VYUŽITÍ TEJTO SLUŽBY
Z TECHNICKÝCH PRÍČIN
PREVÁDZKOVATEĽA.
VYZÝVAME VŠETKÝCH MAJITEĽOV
PREUKAZOV SOCIÁLNEHO TAXÍKA
S ČÍSLOM 169 AŽ 185,
ABY SI NOVÉ PREUKAZY PRIŠLI
VYZDVIHNÚŤ NA MESTSKÝ ÚRAD,
PRÍZEMIE – KPK, LÍVIA HRICOVÁ,
V TERMÍNE PO 20. MÁJI 2019.

Gratulácia

k 1. miestu v rybolove

Pán Emil Šipkovský je našou žijúcou legendou športového rybolovu
mesta Žiar nad Hronom. Patrí mu
uznanie, rešpekt a veľká gratulácia
za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v love rýb udicou
v kategórii 65+. Žiarski rybári

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

20.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
21.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Benu, SNP 116
22.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
23.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
24.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
25.5. 7.00 – 8.00 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
26.5. 7.00 – 8.00 h
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Zuzka, Dr. Janského 1529
27.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
28.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
29.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
30.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
31.5. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
1.6. 7.00 – 8.00 h
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
2.6. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne: lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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Farebný deň
na „Štvorke“
Posledný aprílový utorok sa zmenilo
vyučovanie školákov žiarskej „Štvorky“ na netradičné - zrušilo sa zvonenie, rozvrh podľa hodín a žiaci sa
spolu so svojimi pedagógmi venovali
aktivitám blokového či projektového
zamerania.
Nielen aktivity, ale aj odev prezrádzal
tému Farebného dňa. Tí, ktorí si vybrali
Biely deň, sa venovali zdravej výžive, Červený deň bol zameraný na poskytovanie
prvej pomoci a ochrane zdravia, Zelený
deň ochrane našej planéty a Modrý deň
problematike vody.
Mladší žiaci zostali v priestoroch školy,
ale deviataci sa vybrali do terénu a nové
informácie získavali praktickou skúsenosťou. Jedna skupina sa vybrala v rámci
Zeleného dňa do spoločnosti Bring Truc-

king a druhá v rámci Bieleho dňa na ex- informácií medzi žiakmi je hlavným ciekurziu do PD Lovčica Trubín.
ľom napĺňania kompetencií žiakov v modernej škole. A tou „Štvorka“ určite je.
Drahomíra Hanzlíková,
Objavovanie sveta v súvislostiach, rovesriaditeľka školy
nícke aktivity a prezentovanie získaných

Pieseň o matkinom srdci
Niet vari vhodnejšej témy, ako je téma
matky. Preto sa 9. mája stretli v Klube dôchodcov mamky, babky, starké
a tety na dôstojnom posedení.
Vedúca klubu Emília Pobežková vo svojom príhovore, okrem iného, povedala:
„Mama nás nikdy neodmietne, vždy vie
pomôcť, či poradiť. Mnohí sa aj v dospelosti často vraciame po radu a pocit bezpečia práve k mame...“
Krásny májový deň, odetý v kvieti, prináša mamám dar od vďačných detí. Toto
pekné posedenie v Klub dôchodcov pozdravili spevom aj speváci Seniori Optimisti pod vedením Valérie Barcíkovej
a deti z Materskej školy – elokovaného
pracoviska na Ulici A. Kmeťa 17 so svojim
pekným ľudovým pásmom piesní a tancov, za čo im patrí veľké poďakovanie.
S peknou básňou pre matky prispel do
programu aj Jakub Hric.
Príjemného posedenia sa zúčastnila aj
pracovníčka MsÚ Lívia Hricová, za poslancov MsZ Emil Vozár a pozvanie prijali
aj zástupcovia spoločnosti, ktorá podujatie sponzorovala.
Klubová rada

S Tubapackom v Atlantise
Žiaci VII. A triedy zo žiarskej „Štvorky“
sa zúčastnili kreatívnej súťaže organizovanej spoločnosťou Tubapack Staň
sa tvorcom.
Z túb, ktoré poskytla spoločnosť, vytvorili repliku nového futbalového štadióna a
vyhrali 3. miesto. Odmenou im bola návšteva vedeckého zážitkového interaktívneho centra Atlantis v Leviciach.
Výhru si užili 2. mája a v zábavnom centre
strávili zaujímavé, inšpiratívne a príjemné
chvíle, pretože vo všetkých aktivitách sa
spájala zábava s učením. Spoločnosti Tubapack patrí za organizovanie zaujímavej
súťaže a za peknú odmenu poďakovanie.
Žiaci „Štvorky“ zo VII. A

„Štvorka“ víťazom 1. ročníka ligy v stolnom tenise
V piatok 26. apríla sa úspešne ukončil
prvý ročník ligy základných škôl v stolnom tenise trojčlenných družstiev.
Do súťaže sa zapojili štyri základné školy
a 34 detí. Hralo sa turnajovým systémom,
pričom každá zúčastnená škola mala možnosť výhody domáceho prostredia. Celkovo sa odohralo 24 zápasov medzi školami
na štyroch turnajoch. Víťazi, ktorými sa
stali žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici, získali pre svoju školu putovný
pohár, ktorý im bude turnaj a prvenstvo v
ňom pripomínať po celý rok.
(dh)
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Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí
návštevu pobočky a ušetrí čas
Pri objednávaní termínu nemôžete
zablúdiť, ani sa pomýliť – systém vám
vždy povie, čo urobiť: vyberiete si, čo
vybavujete, bydlisko s pobočkou, určíte
si dátum a čas návštevy. Potvrdenie s termínom a menom zamestnanca Sociálnej
poisťovne, ktorý vás vybaví, obratom dostanete na e-mailovú adresu.
Ak ste prišli do pobočky Sociálnej poisťovne bez objednania a až tam ste sa rozhodli nečakať, termín si môžete rezervovať priamo na mieste – počítač v kiosku
pobočky je vám k dispozícii. Pri ďalšej
návšteve už nebudete čakať vy, ale zamestnanec Sociálnej poisťovne bude
čakať na vás.
Poistenci Sociálnej poisťovne majú od
začiatku roka k dispozícii novú službu, ktorá im uľahčuje život. Môžu si
rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne
a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu.
Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a práca s ním je veľmi jednoduchá. Doslova
do piatich minút si dokážete rezervovať
deň a hodinu návštevy pobočky a Soci-

álna poisťovňa vás vybaví bez čakania.
Rezervácia termínu z pohodlia domova
cez internet je najpohodlnejší spôsob,
ako ušetriť čas alebo aj ďalšiu cestu do
pobočky. Rezervačný systém Sociálnej
poisťovne je bezplatný a pre prístup
netreba žiadne heslo. Stačí si otvoriť
webovú stránku www.socpoist.sk a kliknúť na Objednajte si termín návštevy v
pobočke.

Ak si svoju životnú situáciu konzultujete cez Informačno-poradenské centrum (bezplatná linka pre dôchodky
0800 123 123 a pre ďalšie otázky 0906
171 989) a zistíte, že návšteve pobočky Sociálnej poisťovne sa nevyhnete,
agentka na telefóne vám termín v pobočke tiež rada rezervuje.
(sp)

Pohronské ľadové medvede
vyčistili prítoky Hrona
Mnohí z nás sa pri prechádzkach prírodou stretávame s odpadom, ktorý sem
vyhodia nezodpovední občania. Nie všetkým je však takýto pohľad ľahostajný.
Ruku k dielu aktívne priložili a svoje okolie od odpadu vyčistili Pohronské ľadové
medvede. Čistili prítoky Hrona od odpadu a čiernych skládok. Priložili tak svoju
úžasnú aktivitu k malej pyramíde všetkých, ktorí darovali čistenie svojho okolia ku
Dňu Zeme.
Vyzbierali 35 vriec s 270 kg odpadu.
(BK)
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: UČITEĽ/UČITEĽKA PRE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE (ANGLICKÝ JAZYK)

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika
č. 17, Žiar nad Hronom ponúka jedno voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ
pre 5. – 9. ročník ZŠ), aprobácia: anglický
jazyk.
Kvalifikačné predpoklady – požadovaný
stupeň vzdelania:VŠ vzdelanie 2. stupňa,
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.

TY

E
É TAP2019.
Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní
né L
miesto
NEodNseptembra
AV
B
druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5. - 9. ročník základnej školy.
Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R.
Štefánika č.17, Žiar nad Hronom.
Požadované doklady:
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová,

žiadosť o prijatie
riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21.
do zamestnania,

profesijný životopis,
Písomné žiadosti zasielajte do 30.06.

doklady o vzdelaní,
2019 na adresu: e-mail: zsstefanikazh@cen
ovládanie štátneho jazyka,
trum.sk, Základná škola, Ul. M. R. Štefánika

doklad o zdravotnej
č. 17, Žiar nad Hronom. Pracovný pohovor
spôsobilosti,
sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R.

výpis z registra trestov.
Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 02.07.2019
Podmienky zamestnávania: voľné pracov- o 8.00 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
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VÝBEROVÉ KONANIE: PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu projektový
manažér.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru
 predpoklady pre výkon práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
 minimálna prax 5 rokov
 prax na pozícii projektového manažéra
výhodou
 dobré komunikačné, organizačné schopnosti,
samostatnosť
 zodpovednosť,
flexibilita,
rozhodnosť,
odolnosť voči stresu
 ovládanie práce s PC (Microsoft Office,
Internet)
 vodičský preukaz skupiny B
K prihláške do výberového konania je
potrebné pripojiť:
 prihlášku do výberového konania
 profesijný životopis a motivačný list
 fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)
Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
Prihlášku s požadovanými dokladmi do
výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 30.05.2019 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom s označením „projektový manažér
– výberové konanie“ - neotvárať. Termín a miesto
výberového
konania oznámi vyhlasovateľ
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky
zaradenia do výberového konania.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný
Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom
GEODESY SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:

%
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 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123
m2, odčlenená:
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom
výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad
Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie navrhovatelia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod.
(vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa
31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty
bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

V MESTSKÝCH NOVINÁCH

bu hliníkových túb všetkých priemerov:
„My sme už v minulosti avizovali, že naša
kapacita produkcie je dlhodobo a naplno
vyťažená a že potrebujeme rozširovať
výrobu. Tým, že pridávame do portfólia
výroby nové priemery túb a zvyšujeme
kapacity, budeme schopní oveľa viac
reagovať na požiadavky našich klientov,
a taktiež získavať nových.“
Nákup a technická úprava dvoch liniek,
ktoré pribudli do „arzenálu“, vyjdú spoločnosť TUBAPACK na zhruba 600 tisíc
eur. Produkcia hliníkových túb sa tak
zvýši zo súčasných 300 miliónov ročne na
360 miliónov a celková produkcia spolu
s laminátovými tubami stúpne na 410
miliónov ročne.

TUBAPACK
rozširuje produkciu
Výrobca hliníkových a laminátových
túb zo Žiaru nad Hronom potvrdzuje
svoje zámery o trvalom raste. V tomto roku pribudli do výbavy spoločnosti ďalšie dve výrobné linky, ktoré
umožnia TUBAPACKu rozšíriť portfólio
vyrábaných túb, a taktiež zvýšiť čísla
produkcie.
Dve repasované linky, ktoré spoločnosť
nedávno zakúpila, sa aktuálne technicky pripravujú na uvedenie do výrobného procesu. Po ich spustení bude firma
schopná vyrábať hliníkové tuby s priemermi 13 a 16 mm, ktoré sa doposiaľ
v Žiari nad Hronom neprodukovali. Tuby
s tak malými priemermi sa používajú napríklad ako obaly na sekundové lepidlá či
masti proti herpesom.
rej výsledkom bude schopnosť produkovať hliníkové tuby aj v priemere 50 mm,
Treťou investíciou je rekonštrukcia a mo- ktoré sa doposiaľ u nás nevyrábali. Do
dernizácia existujúcej výrobnej linky, kto- túb s uvedeným priemerom sa najčastej-

INZERUJTE

šie plnia kečupy, horčice alebo majonézy.
Týmto krokom sa, podľa generálneho
riaditeľa spoločnosti Richarda Pittnera,
skompletizuje firemná ponuka na výro-

„Produkciou nepatríme k najväčším výrobcom. Naša stratégia je založená na
tom, že sme stabilná a neustále sa zlepšujúca firma, ktorej vlastníci žijú v regióne
sídla firmy. Aj preto nám osobne záleží na
tom, aby sa spoločnosť neustále rozvíjala, bola úspešná v dlhodobom horizonte
a vytvárala stabilné prostredie pre svojich
zamestnancov,“ uzatvára Richard Pittner.
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Poradíme vám: Na koho sa obrátiť v prípade, že potrebujete sociálnu službu
Dostali ste sa do situácie, kedy váš
rodinný príslušník potrebuje sociálnu
službu? Povedali vám v zdravotníckom zariadení, že váš príbuzný
potrebuje vašu alebo cudziu pomoc
a starostlivosť ?
Tu sú prvé kontakty pre občanov mesta
Žiar nad Hronom:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa
č. 46, kanc. č. 11, Žiar nad
Hronom
D. Štifnerová – 045/6787159,
dagmar.stifnerova@ziar.sk
Ak ste si už podali na MsÚ žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
tu sú kontakty na zariadenie pre senio-

rov (domov dôchodcov) na území mesta
Žiar nad Hronom. Čím skôr sa s nimi
skontaktujete, tým skôr získate ďalšie
informácie o možnosti ubytovania vášho
príbuzného do príslušného zariadenia:
Názov zariadenia: Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Riaditeľ: Peter Hlaváč
Tel. č.: 045/6782910
Mobil: 0903 792 331
e-mail: riaditel@ddzh.sk
Kontakty na zariadenie pre seniorov
v najbližšom okolí mesta Žiar nad Hronom:

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a domov
dôchodcov Nádej, Janova Lehota
Tel. č.: 045/6796136
e-mail: dssjl@centrum.sk
Názov zariadenia: Domov sociálnych
služieb a domov pre seniorov Jesienka,
Prochot
Tel. č.: 045/6726838
e-mail: dss.prochot@gmail.com
Internetový kontakt na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na území
BBSK:
https://www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Vždy z tvojich očí
žiarila láska
a dobrota,
veľa si nás naučila,
moja drahá
mamička a babička.
Dňa 22. mája si
pripomenieme
1. výročie, keď si nás navždy
opustila
Jozefína Špryňárová.
Spomíname na teba
s láskou.
Dcéra a vnuk s rodinou.
SPOMIENKA
Ten, kto ťa poznal,
spomenie si,
ten, kto ťa mal rád,
nezabudol.
Dňa 23. mája si
pripomenieme
15 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý brat
František Karvaš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína sestra Mária
s rodinou.
SPOMIENKA
Odišla si,
nevieme kam,
spomienka na teba,
zostane nám.
Spomienka krásna,
mamička milá,
ty, ktorá si
pre nás vždy len žila.
Dňa 20. mája
si pripomíname
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama,
stará mama a priateľka
Viera Chudá.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku
spolu s nami.
Spomínajú dcéry
Renáta a Zdenka s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 23. mája si pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy po ťažkej chorobe opustil
náš manžel, otec a starý otec
Emil Štefánik
vo veku 46 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka, synovia Emil
a Jaroslav s rodinami.
SPOMIENKA
Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
Dňa 21. mája
si pripomíname
2. výročie úmrtia
našej drahej mamičky,
starej a prastarej mamy
Filomény Beňovej,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 88 rokov.
S láskou a úctou na ňu
spomínajú a za tichú spomienku
ďakujú dcéra Zdena,
syn Jozef s rodinou,
vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcelko.
SPOMIENKA
Dňa 6. mája
uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď
nás navždy opustil
náš otecko a starý
otec Filip Ihring.
S láskou spomínajú
deti Dušan, Ivan, Miroslav a Eva
s rodinami.

SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý...
Dňa 26. mája si pripomíname
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otecko
Jozef Puliš
a
dňa 29. mája si pripomíname
9 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Alžbeta Pulišová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú syn Jozef
s rodinou, dcéry Magda, Lýdia a Mária
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Očiam si odišla,
v srdci si zostala.
Spomienka
na našu maminku,
starkú a prastarkú
Annu Rusnákovú,
ktorá nás tíško
opustila dňa 19. mája 2018
vo veku nedožitých 90 rokov
je ešte veľmi živá.
Stále spomíname a kto ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Za vašu spomienku ďakujú
dcéry Eva a Zdenka s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Už len kytičku kvetov
na hrob ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok
môžeme ti priať.
Dňa 30. apríla sme si pripomenuli
siedme výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec
Anton Mihálka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
SPOMIENKA
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 23. mája si
pripomenieme
33. výročie, kedy nás
pri tragickej nehode opustil náš
otec, manžel, syn, brat, starý otec
a kamarát
Štefan Vaš.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Mal som vás rád a
chcel som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa,
keď musel som
vás opustiť.
Neplačte,
nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 28. mája
si pripomenieme
9 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný brat
Marian Gáka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína
brat Julo s rodinou.

SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Dňa 18. mája
uplynulo 20 rokov,
čo nás po ťažkej
chorobe opustila naša drahá mama
a stará mama
Helenka Gábrišová.
Aj keď smútok v srdci máme,
s láskou a vďakou spomíname.
Za tichú spomienku ďakujú priateľom
a známym deti a vnúčatá.
SPOMIENKA
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 23. mája si pripomíname
28 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.
SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám
bude tu
bez teba žiť...
Dňa 19. mája
sme si pripomenuli
smutné 1. výročie
od chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý brat
Rudolf Štefík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomínajú sestra Anna
s rodinou, sestra Janka, smútiaca
rodina a kamaráti.

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

Mestské noviny | 20. máj 2019

11

ŠPORT

BASKETBALOY SUMAR

Mladší mini
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP BBC
Banská Bystrica 69:48 (13:16, 26:10,
8:11, 22:11)
Body: Roško, M. Huraj 17, A. Huraj 10,
Dekýš 8, Tapfer 7, Golebiowski, Hlaváč,
Oťapka, Michalov, Barniak 2. Hrali: Kukučka, Mráz, Galko, Frič, Škorec, Polák,
Kvačkaj, Mališ, Volentier.
Celoslovenská liga kadetov
Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom 83:42 (22:8, 46:15, 71:29, 83:42)
Body: Golebiowski 10, Truben 9, Grochal BKM SPU Nitra – MŠK BK Žiar nad Hro- 12, Truben 10, Greguš 5, Grochal 4, Ki7, Švec 5, Balogh 4, Babiak 3, Šonkol 2, nom 67:65 (12:13, 33:38, 56:47, 67:65) rály 4, Šonkol 2, Balogh 1. Hrali: Bobok,
Body: Švec 14, Novák 13, Golebiowski Babiak.
Greguš 2. Hrali: Bobok, Király, Novák.

Ďalšie víťazstvo žiarskych volejbalových veteránov

Žinčicový míting

Žiarski volejbaloví veteráni sa po roku opäť zúčastnili volejbalového turnaja
v poľskom meste Ustroni.
Svojimi výkonmi nadviazali na minuloročný úspech, kedy získali 1. miesto. Po
roku tak do Žiaru opäť priviezli zlaté medaily.
(r)

PLAVCI

V dňoch 27. a 28. apríla sa v Dolnom
Kubíne uskutočnilo tradičné plavecké
podujatie Žinčicový míting. Zúčastnilo sa ho aj päť plavcov žiarskeho plaveckého klubu Delfín.
Najúspešnejšou pretekárkou bola Hana
Kmeťová s dvomi medailami. Žiarski
plavci si vyplávali aj deväť osobných
rekordov. Najlepšie zlepšenie dosiahol
Jakub Kukučka, a to v kategórii 400 m
voľný spôsob, kde dosiahol čas 5:34,16.
Výsledky
Hana Kmeťová: 2. miesto 100 m prsia,
1:24,18, 3. miesto 50 m prsia, 38,81
Jakub Kukučka: 2 x 5. miesto 400 m voľný spôsob, 5:34,16, 200 m polohové preteky, 2:55,39
Viktória Maliková: 15. miesto 100 m
znak, 1:21,45
Tereza Veselá: 2 x 6. miesto 50 m motýlik,
32,36, 100 m motýlik, 1:15,78
Šimon Veselý: 5. miesto 100 m prsia,
1:14,21

Slovakia Cup: Na prestížny turnaj prídu futbalové veľmoci
FUTBAL

Medailisti. Zľava Adam Jančok, Šimon Veselý, Hana
Kmeťová, Jakub Kukučka a trénerka Mia Mesárošová.
o medaile s týmito výsledkami:
•zlatá medaila: 3 x Jakub Kukučka:
200 m prsia, 3:11,59, 200 m polohové
preteky, 2:58,90, 100 m motýlik, 1:25,87
•strieborná medaila: Adam Jančok: 50 m
znak, 35,74
2 x Šimon Veselý: 50 m motýlik,
29,86, 200 m voľný spôsob, 2:37,62
Hana Kmeťová: 200 m prsia, 3:08,66
Jakub Kukučka: 200 m voľný spôsob,
2:39,02
•bronzová medaila: Adam Jančok:
100 m znak, 1:18,20
Šimon Veselý: 200 m prsia, 2:50,27
•3 x 4. miesto: Adam Jančok: 50 m motýlik, 33,15
Diana Karásková: 100 m motýlik, 1:42,14
Tereza Veselá: 200 m prsia, 3:12,94

Majstrovstvá stredoslovenskej
oblasti
Na jarných Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti, ktoré sa konali v sobotu
4. mája v Rimavskej Sobote, si plavci PK
Delfín vybojovali desať medailí.
Medzi 182 plavcami z 11 klubov sa
naši Delfíni opäť vyznamenali. Dosiahli
25 osobných rekordov. Najlepšie zlepšenie dosiahol Juraj Hlavnička v kategórii
Ostatné najlepšie výkony:
200 m voľný spôsob s časom 3:14,83.
Juraj Hlavnička: 10. miesto 200 m prsia,
3:57,62
Štyria chlapci a 11 dievčat zabojovalo

Eliška Klučková: 6. miesto 100 m znak,
1:34,02
Viktória Maliková: 6. miesto 100 m motýlik, 1:29,74
Hana Pittnerová: 7. miesto 100 m motýlik, 1:32,66
Ema Prachárová: 5. miesto 100 m motýlik, 1:32,09
Sarah Procnerová: 8. miesto 100 m motýlik, 1:44,73
Melinda Ruislová: 6. miesto 200 m prsia,
3:27,05
Ivana Šureková: 9. miesto 200 m voľný
spôsob, 2:50,86
Olívia Ťahúnová: 8. miesto 200 m prsia,
3:36,48
Poďakovanie a pochvala patrí nielen
všetkým účastníkom týchto majstrovstiev, ale aj hlavnej trénerke a prezidentke klubu Martine Bartkovej.
Mia Mesárošová

Už koncom mája sa na Slovensku predstavia skvelé mládežnícke tímy. Prestížny turnaj Slovakia Cup (20. – 24.
máj), ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz, opäť privíta osem reprezentačných tímov do 18 rokov. Na 29.
ročníku budú triumf obhajovať naši
chlapci, tentoraz sa podujatie presúva
na stredné Slovensko.
Počet účastníkov sa v minulosti pohyboval od štyroch po šestnásť, v tom čase sa
Slovakia Cup považoval za neoficiálne
Majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie. Aj tento ročník bude mať veľmi silné
obsadenie.

noch – centrami budú Žiar nad Hronom
a Zvolen (po 5 duelov). Zvyšné stretnutia
budú hostiť Zlaté Moravce (2), Žarnovica
(2), Kremnička (1), Podbrezová (1).

„Veľmi nás teší, že na Slovensko prídu kvalitné tímy a veríme, že diváci uvidia dobrý
futbal. Týmto ich, samozrejme, všetkých
pozývame. Vstup na štadióny bude voľný. Turnaj sa zo západného Slovenska,
kde sa hral dlhé roky, presúva na stred.
Žiar aj Zvolen majú pekné štadióny, ktoré
ponúknu účastníkom dobré podmienky,
rovnako aj ostatné štyri ihriská,“ povedala riaditeľka turnaja Slovakia Cup Lenka
Gazdíková a dodala: „Veríme, že turnaj sa
Osem reprezentačných výberov do 18 ro- opäť vydarí a že sa našim reprezentantom
podarí obhájiť titul.“
kov rozdelili do dvoch skupín.
A skupina: Slovensko, Rusko, Anglicko,
Stretnutia slovenského tímu, pod vedeMexiko
ním trénera Alberta Rusnáka, uvidia fanúB skupina: Chorvátsko, Ukrajina, Česko,
šikovia aj v priamych prenosoch Futbalnet
Španielsko
TV.
Finále na žiarskom štadióne
Zdroj: www.futbalsfz.sk,
Zápasy sa odohrajú na šiestich štadióLucia Petrincová

Sokolíci v júni proti Arménsku a Česku
Zápas sa odohrá aj na žiarskom futbalovom štadióne
FUTBAL – SR 21

V dňoch 3. až 9. júna čaká slovenskú
reprezentáciu do 21 rokov posledný
prípravný kemp pred septembrovým
štartom kvalifikácie o ME 2021 v Slovinsku a Maďarsku. Okrem avizovaného zápasu proti Arménsku, ktorý
bude hostiť štadión v Žiari nad Hronom (6. júna o 18.00 hod.), si zmerajú
sokolíci sily aj s rovesníkmi z Česka
(9. júna) v Rakúsku v Zell am See.
Tréner výberu Adrian Guľa si uvedomuje, že je to špecifický asociačný termín. „Skončia sa súťaže a po niekoľkých
dňoch oddychu sa začnú hráči pripravovať na ďalší súťažný ročník. Preto sme
ich nechceli vytrhávať z klubu na dlhší
čas a zraz bude trvať šesť dní. Bude to
však napokon dvojzápas a nie iba jedno
stretnutie, ako sme pôvodne plánovali.
Rozhodli sme sa tak aj po tom, čo sme
si pozreli naše marcové duely s Gréckom a Nórskom. Chceme opäť vidieť
reakciu hráčov v dvojzápase,“ povedal
tréner Adrian Guľa na margo júnového
zrazu, ktorý prezradil aj to, čo očakáva
od hráčov počas kempu: „Chceme na

Foto: SFZ

Sokolíci pri tréningu.
chalanoch vidieť progres, a že sa preukáže aj na našich výkonoch. V marci sme
cítili, že zopakovanie náročného a dobrého výkonu z prvého zápasu nebolo na
top úrovni. V tom by sme chceli vidieť
posun.“

mužstva, ale do úvahy pripadajú aj ďalší zaujímaví hráči. Výkonnosť pri mladých futbalistoch je premenlivá. V júni
nominujeme tých, čo budú zdravotne
v poriadku a stopercentne motivovaní.
Chceli by sme mať pri sebe chalanov z
kostry, ale je možné, že príde aj k určitým
Pre dvadsať jednotku to bude už tretí zmenám,“ načrtol Guľa.
prípravný kemp v tomto roku. V janu- Teraz jeho zverencov preveria rovesníci
ári a v marci si kouč doposiaľ vyskúšal z Arménska a Česka. Arméni sú v piatom
37 hráčov. „Postupne sa profiluje kostra výkonnostnom koši a Česi, rovnako ako

my, v druhom. „S Arménmi sme sa dohodli
okamžite po žrebe. V kvalifikačnej skupine
máme Azerbajdžan a Gruzínsko, čo sú futbalovo blízke krajiny. Takže si chceme vyskúšať hrať proti danému štýlu. Stretnutie s
Českom vzišlo z mojej iniciatívy, keďže som
chcel teraz dvojzápas. Škoda, že to nebude na Slovensku či v Česku, ale v Rakúsku.
Nedalo sa s tým však nič robiť. Pre nás je
podstatné, že nastúpime proti kvalitnému
súperovi,“ vyhlásil rodák z Novák.
Domáci zápas s Arménmi odohráme v Žiari
nad Hronom. „Mali sme k tomuto dejisku
viacero dôvodov. V Žiari je pekný štadión,

kvalitná plocha, v meste je futbalová eufória, hlad po dobrom futbale a solídne divácke zázemie. Preto sme sa rozhodli tam priviesť našich kvalitných futbalistov,“ ozrejmil
Guľa, o ktorom české médiá hovoria ako o
jednom z možných kandidátov na uvoľnenú stoličku trénera Sparty Praha. „Momentálne som plne koncentrovaný na prácu na
Slovenskom futbalovom zväze pri dvadsať jednotke. To, že sa o mne hovorí ako
o adeptovi na trénera Sparty ma teší, ale
nik ma nekontaktoval,“ povedal na záver
Adrian Guľa.
Zdroj: SFZ, Branislav Sarňák
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Na Veľkej cene Liptova zaplávali žiarski plavci 19 osobných rekordov
PLAVCI

V sobotu 11. mája 16 plavcov plaveckého klubu Delfín, pod vedením trénerky a prezidentky klubu Martiny
Bartkovej, reprezentovalo naše mesto
na Veľkej cene Liptova v Liptovskom
Mikuláši.
V obrovskej konkurencii 304 plavcov až
z 26 klubov celého Slovenska získali až
niekoľko pódiových umiestnení. Žiarski plavci na tejto súťaži zaplávali až 19
osobných rekordov. Najlepšie zlepšenie
dosiahla Melinda Ruislová v kategórii 50
m voľný spôsob s časom 34.61.
Výsledky
Na „bedni“ stáli:
Jakub Kukučka: 3. miesto 200 m voľný
spôsob, 2:42,26, 3. miesto 100 m prsia,
1:30,16
Ema Prachárová: 3. miesto 100 m motýlik, 1:32,37
Filip Šurek: 2. miesto 200 m voľný spôsob, 3:05,08
Šimon Veselý: 2. miesto 100 m prsia,
1:17,11

Adam Jančok: 5. miesto 100 m prsia,
1:25.74
Diana Karásková: 17. miesto 100 m motýlik, 1:40.60
Hana Kmeťová: 4. miesto 100 m prsia,
1:24.31
Viktória Maliková: 10. miesto 100 m motýlik, 1:29.00
Hana Pittnerová: 11. miesto 100 m moOstatné výsledky:
Juraj Hlavnička: 9. miesto 50 m znak, týlik, 1:35.39
Sarah Procnerová: 5. miesto 100 m mo46.45

týlik, 1:46.75
Melinda Ruislová: 8. miesto 100 m prsia,
1:30.58
Ivana Šureková: 12. miesto 200 m voľný
spôsob, 2:45.66
Peter Šurka: 6. miesto 100 m prsia,
1:54.27
Nina Živčicová: 17. miesto 100 m prsia,
1:40.53
Mia Mesárošová

Jubilejný ročník Žiarskeho polmaratónu
ATLETIKA

Súperovi zo Žiliny sme podľahli 3:1
FUTBAL - II- LIGA

MŠK Žilina B – FK Pohronie 3:1 (1:0) ale jeho strelu Petráš vyrazil. Jenčo musel
Góly: 14´Bernát, 63´Balaj, 69´Ďuriš, zasahovať opäť v 38. minúte, kedy vyrazil
strelu Jánošíka.
50´Abrahám

Na štart polmaratónu sa postavilo 113 pretekárov, 25 štafiet a na 5 km súťažilo 55 bežcov.
V sobotu 11. mája sa už tradične uskutočnil ďalší ročník polmaratónu. Ruch
v uliciach bolo možné badať už od
rána. Od siedmej hodiny do štvrť na
desať prebiehala registrácia bežcov,
a tak už od rána všetci s nadšením,
štartovným číslom a čipom čakali,
kedy podujatie odštartuje.
Podujatie
zorganizoval
Atletický
klub MŠK Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom a občianskym
združením Žiar v pohybe, pod záštitou primátora mesta Petra Antala.

Noviniek, ktoré priniesol tento ročník
polmaratónu, bolo hneď niekoľko. Najvýraznejšou bola medaila pre každého
zúčastneného, takže aj tí, ktorí behajú
pre radosť sa môžu tešiť z pamiatky,
ktorú si z pretekov odniesli. Ďalšou, rovnako lákavou, novinkou bola možnosť
prihlásiť na beh na 5 km pre jednotlivcov. Takto mali všetci tí, ktorí si zatiaľ netrúfnu zabehnúť polmaratón, možnosť
plnohodnotne zažiť atmosféru pretekov.
Polmaratón v znamení ekológie
Posledná, no nemenej významná, novinka tohtoročného polmaratónu sa
týkala nielen bežcov. Už tradične mesto
pripravuje pre športovcov a ich rodiny,
priateľov či fanúšikov behu občerstvenie
blízko trate, nebolo tomu inak ani tento
rok. Veľká zmena však nastala v oblasti
vyprodukovaného odpadu. Na občerstvenie boli použité len eko taniere
a poháre, čo je veľký krok pre celé mesto.

Polmaratón štartoval na Ulici M. R. Štefánika, cieľovú pásku pretrhávali bežci pri
Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika.
Tesne po 10-tej hodine už začali ulice
mesta zapĺňať desiatky bežcov. Účastníci podujatia si mohli svoje sily zmerať vo
viacerých kategóriách. Dospelí si mohli
vybrať z disciplín ako polmaratón, štafetový beh či beh na 5 km. Organizátori
však nezabudli ani na najmenších bežcov a pripravená bola aj detská atletika.
Preteky prebehli bez vážnejších problé- Víťazi jednotlivých kategórií
mov a prvé výsledky sme sa dozvedeli už Štafety:
1. miesto TJ Družstevník Lovčica Trubín,
po 13-tej hodine.

čas: 1:04:42,10
2. miesto MP INSTALLATION, čas:
1:04:52,00
3. miesto SK Achilles Handlová, čas:
1:06:09,50
Muži
1. miesto Kibire Moses Kipruto, Benedek
– Team, čas: 1:10:44,4
2. miesto Matheka Benard Muinde, Benedek – Team, čas: 1:14:31,8
3. miesto Tomáš Benko, ŠK Achilles Handlová, čas: 1:18:44,4
Ženy
1. miesto Kimutai Hellen, Benedek –
Team, čas: 1:22:54,4
2. miesto Biwott Gladys Jepkurui, Benedek – Team, čas: 1:22:55,5
3. miesto Lucia Vlčáková, ŠK Dukla BB,
čas: 1:25:08,2
Beh na 5 km
1.miesto Peter Ursíny, Atléti BŠ, čas:
17:38,0
2. miesto Július Korčok, Atletický klub
Krupina, čas: 18:03,4
3. miesto Veronika Ľašová, Atletický
klub Krupina, čas: 19:29,8
Kristína Braxatorová

Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko, P.
Jacko, Pellegrini, Sedláček (86´ M. Jacko), Hrnčár, Hatok, Abrahám, Dzurík (60´
Voško), Blahút, Kondrlík.
Chlapci zahrali pravý ligový zápas, keď
v zostave domácich nastúpilo 10 hráčov
Áčka. Škoda, že stretnutie ovplyvnila
7. minúta, keď v súboji nešťastne kopačkou zranil Kondrlík brankára Volešáka,
za čo ho rozhodca potrestal vylúčením.
V 14. minúte nás súper vyšachoval na svojej pravej strane a center Jánošíka našiel
Bernáta. Ten z hranice šestnástky otvoril
skóre 1:0. V 18. minúte chytil Jenčo hlavičku Holúbeka. V 27. minúte ušiel Blahút,

Druhý polčas sme začali výborne. Kontrolovali sme loptu a z centra Pellegriniho
dal Abrahám gól hlavou na 1:1. O minútu ušiel Hrnčár, ale jeho strelu zblokovali. Z rohu ešte hlavičkoval Nosko, prekonal
brankára, ale na čiare vykopol obranca.
V 63. minúte nám po rohu vsietil gól hlavou Balaj 2:1. Od tejto chvíle bolo na ihrisku len domáce mužstvo. V 59. minúte domáci zase po pravej strane. Ďuriš sa zbavil
Abraháma, potom Jacka a pod brvno
zvýšil na 3:1. V 79. minúte natiahol brankára Pellegrini z priameho kopu a v závere ešte nebezpečne vystrelil Pečovský.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

