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Sociálny taxík jazdí už aj pred hlavnú vrátnicu závodu
Sociálny taxík jazdí na území mesta a do časti Šášovské Podhradie
od začiatku tohto roka. Od 1. júna
pribudlo taxislužbe nové pásmo.
Seniorov a zdravotne postihnutých
občanov odvezie aj pred hlavnú
vrátnicu Závodu SNP na Priemyselnej ulici.
V prípade sociálneho taxíka spolupracuje mesto s dvomi taxislužbami,
ktoré pôsobia na území mesta. Občan
zaplatí sumu 1 euro, prípadne mimo
katastrálneho územia 1,50 eura. Ostatné náklady hradí mesto zo svojho
rozpočtu, pričom v rozpočte je na túto
službu vyčlenených približne päťtisíc
eur. Obidve taxislužby dostávajú v
súčasnosti od mesta paušálne 200
eur.
Sociálny taxík je občanom k dispozícii šesť dní v týždni, a to od
pondelka do soboty v čase od 7.00
do 16.00 hodiny. „Pred hlavnú vrátnicu Závodu SNP do zdravotníckeho
zariadenia ProCare jazdí sociálny
taxík od 1. júna,“ informuje Lívia
Hricová z Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ a spresňuje: „Platia
tu rovnaké pravidlá ako pri preprave
do Šášovského Podhradia. To znamená, že občania si za takýto odvoz
zaplatia 1,50 eura.“

nia, ale aj do obchodov,“ konkretizuje
Lívia Hricová.
Sociálny taxík je služba určená
občanom mesta starším ako 62 rokov, obyvateľom s nepriaznivým
zdravotným stavom poberajúcim
invalidný dôchodok a fyzickým osobám sprevádzajúcim invalidného
občana s preukazom ZŤP s doprovodom. Službu môžu obyvatelia mesta
využiť na prepravu do zdravotníckeho
zariadenia v rámci mesta, do
zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb, na železničnú stanicu, na
nákup, ale aj na kultúrne podujatia či
návštevu rôznych úradov.
Služby sociálneho taxíka už
niekoľkokrát využila pani Valéria. „S
touto službou som spokojná. Keďže
ale nie všetci, ktorí sociálny taxík
využívajú, poznajú presné pravidlá
fungovania, bolo by dobré, keby
ich mali taxikári k dispozícii priamo
v taxíku. Tak by sme do nich mohli
nahliadnuť a overiť si ich tvrdenia.
Dôchodcovia sa tak nebudú musieť

do nemocnice alebo na železničnú
stanicu. Vďaka sociálnemu taxíku som
samostatnejší a nemusím zaťažovať
rodinu.“
Na taxislužby platia telefónne čísla:
0907 270 750 (p. Šipkovský) a 0907
250 316 (p. Kicko).
(li)

Za prvý štvrťrok
takmer 1100 jázd
Sociálny taxík vo veľkej miere
využívajú najmä starobní dôchodcovia. „Obe taxislužby, ktoré na túto
službu mesto využíva, vykonali za
prvý štvrťrok 1077 jázd za rôznym
účelom. Občania využili odvoz najmä na polikliniku, do nemocnice, na
železničnú stanicu, poštu, úrady sociálneho a kompenzačného zamera-

Sociálny taxík vás odvezie už aj do zdravotníckeho zariadenia v závode.
Foto: ProCare.

Petíciou žiadajú odstránenie nelegálnych obydlí
Začiatkom mája obyvatelia časti
Šášovské Podhradie – Píla doručili
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
petíciu. Žiadajú v nej odstránenie
čiernych stavieb. Tie sa nachádzajú
v blízkosti rodinného domu, ktorý
obýva rómska rodina.
Žiar nad Hronom je smutne známy
nelegálnou osadou Pod Kortínou,
kde žije približne 400 obyvateľov.
Väčšina ich obydlí je postavených na
urbárskych pozemkoch, niektoré na
mestských či súkromných. Nelegálne
obydlia pribudli v ostatnom čase aj
v časti Šášovské Podhradie – Píla, pod
mostom. „Dňa 5. mája nám obyvatelia doručili petíciu, v ktorej žiadajú
predovšetkým odstránenie čiernych
stavieb,“ informuje Martin Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta a dodáva: „Ide o unimobunky a obydlia, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti rodinného
domu a obývajú ich neprispôsobiví obyvatelia. Tri z takýchto obydlí
sa pravdepodobne nachádzajú na
mestských pozemkoch. To by znamenalo, že mesto má možnosť konať v
tejto veci a žiadať ich odstránenie.

obávať, že dôjde k ich zneužívaniu
zo strany taxikárov,“ konštatuje
Valéria a pán Tibor sa pripája: „Sociálny taxík bol dobrý nápad, ja osobne ho využívam pravidelne, keďže
mám choré nohy. Už nemusím volať
neveste, keď potrebujem odviezť

Foto: archív OŽP.
Samozrejme, cestou platnej
legislatívy.“ Vedenie mesta by tak
požiadalo o súdny príkaz na vypratanie pozemku. „Budeme sa snažiť
pozemky zabezpečiť tak, aby sa
to už v budúcnosti neopakovalo,“
podotýka Martin Baláž a priznáva,
že mesto nedokáže zabezpečiť, aby
bol z pozemkov odstránený aj rodinný dom s prístavbami a niekoľkými
unimobunkami.
„Tento
rodinný
dom a niekoľko ďalších stavieb sa
nachádza na súkromnom pozemku
a v súkromnom vlastníctve. Pozornosť

však budeme venovať tomu, aby
čierne stavby a obydlia, ktoré vznikli
na mestských pozemkoch, odtiaľ zmizli,“ dodáva Martin Baláž.
Obyvatelia nelegálnych obydlí vedia, že žijú na cudzích pozemkoch
a s tým, že sa budú musieť vysťahovať
a unimobunky odpratať, vedia. Na
spomínanom území chce vedenie
mesta osadiť kamery, ktoré budú
24 hodín monitorované a napojené na
mestskú políciu. Do tejto časti bude
častejšie chodiť aj hliadka MsP.
(li)

Ulice dajú do pôvodného stavu do konca júla
V súčasnosti mobilný operátor na
území mesta realizuje vybudovanie
optickej siete. Rozkopávky sa tak
dotknú takmer celej obytnej časti
mesta.
Ako sme vás už pred časom
informovali,
spoločnosť
Orange
Slovensko sa rozhodla na území mesta vybudovať optickú sieť. Z tohto
dôvodu sú niektoré ulice rozkopané.
„Rozkopané ulice bude stavebník
dávať do pôvodného stavu priebežne.

Obmedzenia sa obyvateľov mesta dotknú do konca júla, kedy by mali byť
káble kompletne uložené do zeme.
Stav miestnych komunikácií a priestranstiev budú pravidelne kontrolovať
aj pracovníci mestského úradu,“ informoval vedúci kancelárie primátora mesta, Martin Baláž. Aj keď má
mesto celú stavbu pod kontrolou, je
dôležité, aby sa po zrealizovaní prác
vrátili ulice do ich pôvodného stavu.
(li)
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Žiar žije dobrovoľníctvom
Nadácia ZSNP a Slovalco a mesto
Žiar nad Hronom vyhlasujú grantový
program Žiar žije dobrovoľníctvom.
V rámci neho podporia iniciatívy
neformálnych skupín občanov aj mimovládne organizácie pri realizácii
aktivít, ktoré zvýšia kvalitu života
v meste Žiar nad Hronom.
Cieľom programu je zvyšovať kvalitu
života obyvateľov v meste, podporovať
aktívne občianstvo, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne
potreby obyvateľov mesta. „V grantovom programe okrem iného podporíme aj verejnoprospešné projekty
zamerané na rozvoj komunitného
života, zachovávanie a rozvoj kultúry
v meste, zvyšovanie informovanosti
o miestnych prírodných a kultúrnych
špecifikách či vytváranie príležitostí
pre zmysluplné trávenie voľného
času a športové aktivity,“ konkretizuje
Dominika Švecová, koordinátorka práce
s mládežou. Maximálna výška podpory

na jeden projekt je 400 eur. „Vďaka projektom chceme, aby sa ľudia stretávali,
aby spolu prežili čas príjemne a užitočne
a zveľadili pre nich významné miesta.
Podporíme tiež iniciatívy aktívnych
občanov, ktorým na svojom okolí záleží
a majú plán, ako vylepšiť miesto, kde
žijú a ako do tejto premeny zapojiť aj
ďalších dobrovoľníkov,“ vysvetľuje ďalej
Dominika Švecová.

Online hlasovanie
o najlepšie
zrealizovaný projekt

níctvom online hlasovania o najlepšie
zrealizovaný projekt s inovatívnym nápadom. Hodnotiaca komisia vyberie zo
zaslaných projektov 5 najzaujímavejších
iniciatív, ktoré získajú nenávratný
finančný príspevok,“ približuje Švecová
a spresňuje, na čo je grantový príspevok
určený: „Na materiálne a organizačné
výdavky, ktoré priamo súvisia s
plánovanými aktivitami. Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny

a mzdy pre realizátorov projektu, pre
zamestnancov či členov organizácie,
ktorá projekt predkladá. Prostriedky
grantu rovnako nie je možné použiť
na nákup technického vybavenia ako
sú počítače, notebook, dataprojektor,
tlačiarne, multifunkčné zariadenia či interaktívne tabule.“

O podporu sa môžu uchádzať
neformálne skupiny
aj mimovládne organizácie
O podporu v grantovom programe
sa môžu uchádzať neformálne skupiny
aktívnych občanov, zastúpené plnoletou fyzickou osobou. Takáto osoba
musí spĺňať jednu z podmienok – buď
musí mať trvalý pobyt v meste Žiar nad
Hronom, byť študentom navštevujúcim
strednú školu v meste Žiar nad Hronom,
alebo byt zamestnancom pracujúcim

O tom, ktoré z predložených projektov
budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená zo zástupcov
Nadácie ZSNP a Slovalco a mesta Žiar
nad Hronom. „Nadácia ZSNP a Slovalco
umožní aj širokej verejnosti zapojiť sa
do rozhodovacieho procesu prostred-

v meste Žiar nad Hronom. Podporu
z grantového programu môžu získať aj
mimovládne organizácie ako občianske
združenia, nadácie, spolky, neziskové
organizácie a neinvestičné fondy pôsobiace v meste Žiar nad Hronom. „Do
grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne
1 projekt,“ podotýka Dominika Švecová.
Svoje žiadosti môžete doručiť do
9. júna 2015 na Informácie Mestského úradu v Žiari nad Hronom
v obálke, na ktorej uvediete Žiar žije
dobrovoľníctvom. Výsledky schválených
žiadostí budú známe 13. júna. Bližšie
informácie a pomoc pri tvorbe projektov vám poskytne Dominika Švecová,
koordinátorka práce s mládežou emailom:
dominika.svecova@ziar.sk,
alebo na mobilnom čísle 0905 788 565.
Viac podmienok o správnom zasielaní
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a viac informácií o grante sa dozviete v priložených súboroch.
(li)

Tohtoročné extrémne teploty budú mať krátke trvanie
Meteorologická jar 2015 nám už
skončila, ale meteorologické leto
začalo už 1. júna. Známejšie je tzv.
astronomické leto, ktoré sa skončí
až 21. júna. Podľa žiarskeho meteorológa Jána Wolfa budú tento rok
priemerné letné teploty na úrovni 26
stupňov.
Tohtoročná jar bola v Žiari nad Hronom teplotne aj zrážkovo normálna. V
druhej polovici jari nás trápil vlahový
deficit, ale posledná májová dekáda to
všetko vynahradila, kedy bolo zaznamenaných 61,5 mm spadnutých zrážok.
„Najteplejším mesiacom tohtoročnej
jari bol marec s kladnou odchýlkou
2,5 °C od dlhodobého normálu. Mesiace apríl a máj boli teplotne normálne
s kladnou odchýlkou 0,5 °C,“ hodnotí
Ján Wolf. Najmenej zrážok spadlo v mesiaci apríl s úhrnom 24,5 mm. Najvyššiu

dennú teplotu 27,6 °C sme zaznamenali dňa 6. mája. „Čo je zaujímavé, počas
tohtoročnej jari sme nezaznamenali ani
jeden tropický deň s teplotami 30 °C a
viac, čo sa v minulých rokoch stávalo
často. Aj búrok sme zaznamenali menej,“
podotýka žiarsky meteorológ.

Dlhodobá predpoveď
pre Žiar a okolie
V pondelok 1. júna nám začalo meteorologické leto s postupným vzostupom najmä denných teplôt na hodnoty 26 °C až 30 °C. „Najmä do konca
prvej júnovej dekády, do 10. júna, sa
udrží príjemné a stabilné počasie, ktoré
môže byť prechodne prerušované prehánkami alebo búrkami v nedeľu 7.
júna. Pravdepodobne veľmi teplé až
horúce počasie bude pokračovať aj v

ďalších dňoch. Začne k nám totiž prúdiť
veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch.
Maximálne denné teploty sa tak môžu
dostať až na hranicu dlhodobých teplotných rekordov, na 33°C,“ informuje ďalej
Ján Wolf. Ako zároveň poznamenáva,
súčasný charakter počasia veľmi pripomína júnové dekády z minulého roka:
„Na začiatku druhej dekády, konkrétne
11. júna 2014, sme namerali maximálnu dennú teplotu 34,6 °C. V rámci
Slovenska vtedy vrcholila prvá vlna
horúčav. Zaujímavosťou bolo, že
táto uvádzaná teplota bola najvyššia
v Žiari nad Hronom počas celého
minuloročného leta.“ Podľa predpovedných modulov sa tohtoročný jún javí ako
teplotne nadnormálny mesiac s asi o 1
°C kladnou odchýlkou od dlhodobého
normálu. Priemerná mesačná teplota v
Žiari nad Hronom je 16,9 °C. „Zrážkovo

Letné dni môžete využiť aj na návštevu žiarskeho kúpaliska.
bude jún skôr suchší, všetko bude
záležať aj od počtu búrok a ich intenzity. Dlhodobý priemer za mesiac jún, čo
sa zrážok týka, je 85 mm, to znamená
85 litrov vody na m2,“ spresňuje ďalej Ján
Wolf.

Aké bude tohtoročné leto
Po teplotne a zrážkovo normálnej
jari budú letu chýbať dlhotrvajúce vlny
horúčav. „Vyskytnú sa síce záblesky
letných horúčav, ale extrémne teplo
bude mať krátke trvanie. Väčšina dní
tohto leta bude bližšie k normálu.
Priemerné maximálne teploty v júli a

v auguste budú približne 26 °C. Počas
najteplejších dní leta môžu však teploty
vystúpiť až na 38 °C,“ prezrádza meteorológ a zároveň upozorňuje: „Počas
leta treba počítať aj so silnými búrkami,
prívalovými dažďami, krúpami a silným
vetrom.“
Silné búrkové systémy sa budú tiahnuť
cez Nemecko, Česko, Poľsko a cez sever
a východ Slovenska. Časté búrky a
dažde na Balkáne v mesiacoch máj a
jún vystrieda od konca júna do augusta
ustálené počasie. Konkrétne na letnú
dovolenku teda možno odporučiť skôr
južnú a východnú Európu.
(li)

Centrum právnej pomoci za rok fungovania vybavilo takmer 800 žiadostí
Centrum právnej pomoci v Žiari nad
Hronom otvorili minulý rok 15. mája.
Pri príležitosti prvého výročia fungovania tejto inštitúcie v našom okrese
už môžeme zhodnotiť výsledky
ročnej práce.
Kancelária v Žiari nad Hronom
zastrešuje 7 okresov, a to Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Prievidza a Partizánske. Za rok fungovania kancelárie bolo
vybavených 781 žiadostí občanov, čo
predstavuje približne 65 žiadostí za
mesiac. Z celkového počtu žiadateľov
o právnu pomoc (781) bolo 316
žiadateľov z okresov Žiar nad Hronom
a Žarnovica. Pre porovnanie, v roku 2012
požiadalo o poskytnutie právnej pomoci 64 a v roku 2013 len 57 žiadateľov.
Zriadenie žiarskej kancelárie malo teda
zmysel a je pozorovateľným prínosom
pre občanov, ktorí z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov neraz radšej
neriešili svoje pálčivé právne problémy.
Veľká časť obyvateľov nášho regiónu
však ani po ročnom pôsobení Centra
právnej pomoci v Žiari nad Hronom
netuší, že tu takáto inštitúcia existuje,
prípadne ich informácie o činnosti centra sú značne skreslené. Aby Centrum
právnej pomoci dokázalo napĺňať svoj
cieľ, ktorým je najmä zlepšovanie prístu-
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pu k spravodlivosti pre osoby v ma- poskytnúť klientovi najmä základnú
teriálnej núdzi, je potrebné opätovne právnu radu, odporučiť klientovi, aké
približovať jeho náplň činnosti.
ďalšie kroky by mal v jeho právnom probléme vykonať, prípadne nasmerovať
klienta na príslušné inštitúcie, alebo
navrhnúť klientovi ďalší postup, ako
právny problém riešiť. Predbežné konzultácie poskytuje Centrum právnej poCentrum právnej pomoci v prvom moci v priestoroch svojej žiarskej kancerade poskytuje tzv. predbežné konzul- lárie v budove Úradu práce, sociálnych
tácie, ktoré sú zo zákona spoplatnené vecí a rodiny na Ulici SNP 124 v Žiari nad
sumou 4,50 € a trvajú max. 1 hodinu. Hronom, a to vždy v pondelok a v stredu
Za tento čas môže právnik centra od 8.00 do 15.00 hod. Na konzultácie je

Predbežné konzultácie trvajú
maximálne hodinu

Kancelária CPP sa nachádza v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

potrebné vopred sa objednať na telefónnom čísle: 045/242 00 21. Výstupom
z predbežnej konzultácie môže byť aj
podanie žiadosti o poskytnutie právnej
pomoci. Právnik centra odporučí klientovi podanie žiadosti v prípade, že
je predpoklad, že konzultujúci spĺňa
zákonné podmienky pre priznanie
nároku na poskytovanie právnej pomoci. Podanie žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci však nie je podmienené
absolvovaním predbežnej konzultácie.

Okrem trestného práva riešia
všetky právne oblasti
Do pôsobnosti centra spadajú
v zásade všetky právne oblasti okrem
trestného práva. Za predchádzajúci rok
sa centrum v našom regióne zaoberalo
najviac problematikou spotrebiteľského
práva, spormi občanov s nebankovkami, návrhmi na zrušenie rozhodcovských rozsudkov, návrhmi na zastavenie exekúcie, ale do veľkej miery
aj rodinným právom (rozvody, výživné)
a inými podoblasťami občianskeho
práva. Na centrum sa teda môžu obrátiť
všetci tí, ktorí majú podobné problémy a nevedia si s nimi rady. Nárok na
poskytnutie právnej pomoci centrom

má v zásade každý, kto je poberateľom
dávky a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, a tiež každý, koho príjem a príjem
spolu posudzovaných osôb nepresahuje 1,6-násobok sumy životného
minima, ak si nemôže využívanie
právnych služieb zabezpečiť svojim majetkom. Centrum poskytuje
zastupovanie v konaní pred súdom
prostredníctvom svojich právnikov
alebo advokátmi buď bezplatne, alebo
v určitých prípadoch s malou finančnou
spoluúčasťou klienta. Ak však príjmy
prevyšujú zákonom určenú hranicu
materiálnej núdze, centrum môže
poskytnúť právnu pomoc len zriedkavo,
a to z dôvodov hodných osobitného
zreteľa.
Prvoradým cieľom práce zamestnancov centra je pomoc ľuďom často v
ťažkých životných situáciách pri riešení
ich právnych problémov. Po ročnom
pôsobení v žiarskom regióne je možné
konštatovať, že i keď sa pracovníkom podarilo pomôcť mnohým občanom, je tu
stále veľké množstvo ľudí, ktorí pomoc
potrebujú. Títo ľudia sa môžu obrátiť na
centrum osobne, prípadne telefonicky
na telefónnom čísle: 045/242 00 21, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
info.zh@centrumpravnejpomoci.sk.
(r)
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Stredovek

V nasledujúcom období sa klimatické pomery v Žiarskej kotline ustálili. Riečny tok v jeho terajšej úrovni vytváral meandre a pri zvýšených
hladinách zatápal terén pod prvou
terasou. Takto vytvorené barinaté
prostredie už nevyhovovalo pre
pokročilejší ráz osídlenia, ani pre rozvíjajúci sa obchod v miestach pri
rieke, kadiaľ viedli spojovacie cesty.
Osídlenie v období ranného stredoveku sa sústreďovalo v polohách v blízkosti vodného toku, avšak využívalo
vyvýšené terasy, ale aj miesta bezprostredne pri prechodoch – brodoch cez
rieku. Tým si obyvatelia zabezpečovali
kontrolu prechodu a obchodu, zároveň
s poskytovanými službami. V tejto
časovej etape sa vyvíjajú sídelné lokality na už overených a nepretržite

osídlených miestach a zanikajú miesta,
kde osídlenie bolo účelne vybudované – refúgia, spracovanie materiálu
a nedosiahnuteľnosť komunikácií.
Vývoj pokračoval na lokalitách, ktoré
poskytovali všetky výhody a po čase sa
na nich vybudovali sídliská, z ktorých
vznikali miesta často s opevnením
mestského typu.
V Žiarskej kotline sa osídlenie rozvíjalo v lokalitách Lovča, Hliník nad
Hronom, Horné Opatovce, Ladomer
a Vieska, ktoré ležali priamo na
komunikačných trasách. Miesta s kon-

Sviatok detí s celodenným zábavným programom
Tohtoročné oslavy Dňa detí sa
uskutočnia o čosi neskôr, ako sme
zvyknutí. Mestské kultúrne centrum
napriek tomu sľubuje bohatší
a atraktívnejší program s množstvom
sprievodných akcií.
Celomestské oslavy Dňa detí sa
uskutočnia v sobotu 6. júna v nádhernom
prostredí žiarskeho Parku Štefana
Moysesa. Začiatok je naplánovaný na
10-tu hodinu dopoludnia. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční v priestoroch Mestského
kultúrneho centra.
Pre najmenších Žiarčanov budú
pripravené
nafukovacie
atrakcie
či maľovanie na tvár a dielničky
s Pohronským osvetovým strediskom.
Na živo sa im predstavia členovia
haasičského a záchranného zboru
so svojimi autami, penovým strojom
či vysokozdvižnou plošinou. Chýbať
nebudú ani ukážky hasičského

záchranárskeho zásahu či policajné autá
a ukážky práce žiarskeho policajného
zboru. V spolupráci s Krajskou
hvezdárňou a planetáriom Maximiliána
Hella bude možné pozorovať dennú
oblohu astronomickým ďalekohľadom.
Okrem hier a zábavy sa deti naučia, ako
správne poskytnúť prvú pomoc. Komu
by to stále nestačilo, vyblázniť sa môže
pri športových súťažiach či hrách. Deti si
budú môcť vyrobiť záložky, omaľovánky
a ako sa tvarujú balóniky. Na svoje si
prídu aj tí, ktorí radi čítajú, a to v čítacej
zóne mestskej knižnice.
Počas celého dňa bude možné
navštíviť aj zvieratká v Minizoo, zasúťažiť
si v lukostreľbe, zajazdiť na koníkoch či
pozrieť si predvádzaciu šou lietadielka
Fénix. Samozrejmosťou budú stánky so
sladkosťami, balónmi a občerstvením.
Čerešničkou na torte bude koncert naplánovaný na 11.00 hodinu. Vstup na
speváka Mira Jaroša s programom celodenné podujatie ja voľný.
(li)
pesničiek pre (ne)poslušné deti, ktorý je

Deň žiarskych škôl a svet zábavy
Viktória Mizeráková, predsedníčka
Mestského školského parlamentu.
Podujatie organizujú vybraní členovia
jednotlivých školských parlamentov,
ktorí tvoria Mestský školský parlament.
„Počas tohto dňa sme pre svojich
spolužiakov pripravili rôzne zábavné
a interaktívne aktivity a nechýbalo ani
množstvo náučných stanovíšť. Dôležitú
úlohu určite zohrali aj príslušníci
mestskej polície či zástupcovia
miestneho spolku Červeného kríža,“
dodáva Viktória Mizeráková.
(li)

Deviaty ročník Dňa žiarskych škôl
sa uskutočnil v piatok 29. mája na
námestí. Aj tento ročník bol zameraný
na školskú činnosť žiakov základných
škôl a osemročného gymnázia.
Tohtoročnou sprievodnou témou
podujatia bol Svet zábavy. „Snažíme
sa rok čo rok podujatie zlepšovať,
a tak sme už pred tromi rokmi upustili
od zvyčajnej schémy programov
jednotlivých škôl. Naopak, v posledných
ročníkoch sa snažíme všetky školy
a deti spojiť, aby sa zabávali a prežili
tento deň spoločne,“ vysvetľuje

Do súťaže Mladý technik sa zapojilo viac ako 500 detí
Deviaty
ročník
prehliadky
technickej tvorivosti Mladý technik
a
výsledkov
činnosti
žiakov
v technických krúžkoch sa uskutočnil
vo štvrtok 21. mája. V školských
kolách sa do súťaže zapojilo 538 detí
materských a základných škôl.
Do mestského finále prehliadky
z celkového počtu postúpilo 84 prác.
Cieľovou skupinou projektu sú deti
do 15 rokov, ktoré súťažia v kategóriách
stavebnicové práce, lego stavby,
výrobky z dreva, výrobky z kovu,
modelárske výtvory, technická hračka,
skladanie origami a vedecká úloha.
Práve posledná kategória je určená iba
pre žiakov 8. a 9. ročníka. Úlohou je
premena akéhokoľvek druhu energie na
iný, alebo ten istý, druh energie cez čo

najväčší počet jej premeny. Víťazmi tejto
kategórie sa stali autori Juraj Námešný,
Lukáš Minka, Samuel Budinský, Tomáš
Kamenský a Benjamín Bolf.
Okrem vyhodnotenia najlepších prác
v každej kategórii bolo odovzdané aj
ocenenie Najlepšia škola v technickej
oblasti, ktorou sa tento rok stala Základná
škola na Ulici M. R. Štefánika. Ocenenie
za prínos v oblasti rozvoja technickej

tvorivosti detí získala pedagogička
Základnej školy na Jilemnického ulici
Jana Prokeinová. V ostatných rokoch
sa k oceneniam pridala aj Cena Inoval
SAV, ktorú tento rok získal Igor Najšel
s prácou Vodné čerpadlo. Titul Mladý
technik patrí Matúšovi Hudecovi za
jeho prácu Svietiaca palica na základe
elektroindukcie.
(li)

trolou prechodu boli Dolná Ždaňa,
Prochoť, Lutila, Lovčica a Trubín. Z týchto osídlení mala však najlepšiu polohu
osada Sv. Kríž, ktorá sa po čase vyvinula
na hospodárske a politické centrum
oblasti so sídlom správy majetkov
Ostrihomskej kapituly. Úzke prepojenie s cirkevnou správou v Hronskom
Beňadiku dávalo miestu veľký význam
a začalo vznikať opevnené sídlo –
pevnosť, pri ktorej sa po čase vytvorilo
stredoveké mestečko. Táto etapa rozvoja terajšieho mesta Žiaru nad Hronom
je však už témou, ktorá bola viackrát
spracovaná.
Tento postup vývoja mesta dokumentujú aj výsledky archeologických
výskumov realizovaných v Žiari nad
Hronom. Ich vyhodnotenie nás opäť
upozorňuje na význam plochy mestského parku ako centra pokračujúceho
vývoja aj v období stredoveku. Dokla-

dom toho sú nálezy z oblasti materiálnej kultúry, kde v rámci staratigrafie
bola určená kultúrna vrstva, ktorá obsahovala stredoveké črepy s tenkou
stenou a s hnedo až čierno sfarbeným
povrchom. Tieto stopy po zadymovaní
dokazujú ich dlhodobé používanie pri
spracovaní potravy. Niektoré z nádob
boli na vonkajšej stene zdobené zväzkom horizontálnych rýh alebo v mieste
pliec nádoby s radom vpichov. Tento
druh keramiky s výzdobou datujem do
obdobia 12 – 13. storočia. Ojedinelý bol
nález skleneného črepu (silne skorodovaného), ktorý pochádzal z dna nádoby.
Vyhĺbené objekty, sprievodný materiál
zaniknutého sídla a iné sprievodné
znaky len potvrdzujú pretrvávanie
osídlenia, ktorého centrum sa v tomto
období formovalo na návrší terénnej
terasy v mieste terajšieho kaštieľa.
Peter Mosný

Študenti si svoje vedomosti
otestujú v spoločnosti Finalcast
Úspešnosť
strednej
školy
sa hodnotí aj podľa toho, aký
záujem majú zamestnávatelia o
absolventov danej školy.
Na základe vysokej spokojnosti s kvalitou a pracovným výkonom zamestnancov s ukončeným
vzdelaním na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom
sa rozhodla spoločnosť Finalcast
dať príležitosť študentom rôznych
ročníkov otestovať úroveň svojich vedomostí a komunikačných zručností
rôznymi formami odbornej praxe absolvovanými v spoločnosti.
Žiaci 3. a 4. ročníka Súkromnej
obchodnej akadémie v Žiari nad
Hronom sa niekoľko týždňov počas
školského roka aktívne spolupodieľali
na realizácií marketingového prieskumu pre spoločnosť Finalcast.
„Okrem vedomostí z oblasti marketingu si tak overili aj svoju úroveň
znalosti cudzích jazykov (anglický,
nemecký), nakoľko spoločnosť exportuje viac ako 99 % svojej produkcie
na zahraničné trhy,“ hodnotí výkonná
riaditeľka spoločnosti Helena Orav-

Študentka Klára Zimanová na praxi
v spoločnosti Finalcast.
cová a pokračuje: „Komunikačné a
prezentačné zručnosti mohli žiaci
verifikovať počas účasti na firemnej
prezentácii. Aktívnou účasťou počas
organizácie Dňa dodávateľov, za
účasti zástupcov 40-tich francúzskych
spoločností, tak žiaci predviedli aj svoje organizačné schopnosti. Vzhľadom
na aktívny záujem študentov školy
o poznatky z praxe a spokojnosťou
spoločnosti s prístupom a úrovňou
vedomostí týchto žiakov, bude táto
spolupráca pokračovať aj v ďalšom období, a to realizáciou odbornej praxe,
exkurziami absolvovanými vo výrobných priestoroch a ďalšími odbornými
aktivitami.“
(r)

Deň detí oslávili hrami a spoločnou opekačkou
V pondelok 1. júna pracovníci Komunitného centra v Žiari nad Hronom pripravili pre žiakov Špeciálnej
základnej školy zábavné podujatie
k Medzinárodnému dňu detí.
Na dvor plný hlasov a smiechu
svietilo slnko a o príjemnú atmosféru
sa okrem iného postarala aj žiarska
hudobná skupina Gipsy Band ZH.
„Počasie nám prialo, a tak sme si pripravili pre žiakov Špeciálnej základnej
školy množstvo zábavných súťaží,“
hovoria pracovníci centra Lucia,
Jakub, Michaela a Žaneta a dodávajú:
„Deti sa zabavili pri aktivitách ako
napríklad obľúbené skákanie vo vreci
či preťahovanie lanom. Pri hudbe
a tanci sme zavŕšili naše popoludnie

spoločnou opekačkou.“ Podujatie sa
podarilo zorganizovať aj vďaka pomoci Pohronského osvetového strediska,
Špeciálnej základnej školy, MŠ – elokovanej triede na Ul. M. R. Štefánika
23
a
terénnych
sociálnych
pracovníkov.
(r)

Spoločná opekačka.
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Juraj Schweigert: Snažím sa prinášať bluesovú hudbu z iného spektra
Talentovaný Juraj Schweigert zbiera
ocenenia za svoju hudobnú tvorbu od
roku 2012. So svojou kapelou Juraj
Schweigert & The Groove Time hráva
prevažne blues, do ktorého vkladá
aj prvky iných žánrov. Najnovšie
boli vyhlásení za najobľúbenejšiu
bluesovú kapelu roka 2014.
Žiarčan Juraj Schweigert sa hudbe
venuje od svojich dvanástich rokov. Ako
spomína, vtedy ešte hrával s priateľmi
na gitare. „Mali sme radi hlavne folk.
Ale hudba, ako zložka piesne, nebola
pre nás vtedy až tak dôležitá. Vnímali
sme istú estetiku folku, ale v popredí
boli pre nás texty a spev. No a potom
som doma objavil diskografie velikánov
klasického rocku,“ vracia sa v spomienkach o niekoľko rokov dozadu. Svoj
hudobný vkus formoval spolu s kamarátom gitaristom Petrom Albertom na albumoch kapiel ako Led Zeppelin, Uriah
Heep, Deep Purple či T-Rex. „V tej dobe
pre nás nič iné neexistovalo,“ hovorí s úsmevom a dodáva: „A tak sme založili Led
Zeppelin revival kapelu. Z folkáčov sa stali rockeri, narástli nám dlhé vlasy. Ja som
nechal gitaru Petrovi a začal som viac
spievať. Chceli sme sa podobať našim
idolom a, samozrejme, snívali sme, že
raz budeme hrať hudbu, ktorá nás urobí
slávnymi.“ Dnes sa nad týmito snami Juraj iba pousmeje. V tom období však boli
mladí tínedžeri, čo k tomu veku patrilo.
Po odchode na vysokú školu sa jeho hudobný vkus začal uberať iným smerom.
„Obdobie počúvania klasického roku ma
priviedlo ku „koreňom”. Teda, začal som
objavovať bluesových umelcov.“

Juraj Schweigert & The
Groove Time
Dnes má Juraj svoju vlastnú kapelu
Juraj Schweigert & The Groove Time,
v ktorej hrá na ústnej harmonike a spieva.
„Čo mi ešte obdobie Led Zeppelin revival
dalo je, že som objavil ústnu harmoniku.
Robert Plant, spevák Led Zeppelin, je
celkom obstojný hráč na ústnu harmoniku a ja som sa ho snažil napodobniť,“
vysvetľuje Juraj a priznáva, ako postupne
začal zisťovať, že hrať na ústnej harmonike nie je také jednoduché: „Tento
malý nástroj síce vyzerá ako hračka, ale

sú tak trochu neočakávané. Je to celkom
zaujímavá zmes, radi tieto skladby hráme
a páčia sa i publiku.“

Je cťou a radosťou hrať so
všetkými dobrými umelcami

keď človek chce a má trpezlivosť, môže
to byť plnohodnotný nástroj ako každý
iný. Žiaľ, veľa harmonikárov robí tomuto
nástroju skôr medvediu službu.“ Čím viac
začal Juraj ústnu harmoniku ovládať,
tým viac možností sa mu otvorilo. Uvedomil si, že teoreticky pre tento nástroj
neexistujú limity. „Začal som skúmať
aj to, čo sa deje vo vnútri hudby a ako
hudba funguje, čím opäť viedlo k
posunu v mojom hudobnom vkuse
smerom k jazzu.“ So svojou kapelou
hrajú prevažne blues, do ktorého sa
snaží vnášať aj prvky iných žánrov. „Za
obdobie práce s mojou kapelou sa mi
podarilo dať dokopy dobrú stabilnú zostavu. Okrem gitaristu Zsolta Szitásiho,
ktorý je so mnou od začiatku, ju tvoria
profesionálni jazzoví hudobníci, čo nie je
v tomto žánri, a už vôbec nie na Slovensku, jednoduché. Na bicie hrá Juraj Raši
a kontrabas Martin Kapusník. S chalanmi
hrám veľmi rád, lebo vedia prekvapiť
a hudbu ozvláštniť. Na Slovensku sa,
bohužiaľ, blues stotožňuje s bigbítom,
čo je na škodu, pretože to zväzuje. Ja sa
snažím prinášať bluesovú hudbu z iného
spektra,“ približuje zameranie kapely Juraj a podotýka, že okrem coverov tvoria
ich repertoár aj vlastné skladby, ktorých
autorom je prevažne on: „Ide hlavne o
inštrumentálne skladby, kde sa pokúšam
spájať blues s prvkami jazzu, swingu, latin a fusion, teda hlavne s prvkami, ktoré

Jurajova práca s ústnou harmonikou
neunikla ani pozornosti iných hudobníkov. „Momentálne pravidelne hrávam
s gitaristom Stanom Počajim. V minulosti
som zaskakoval saxofonistov u Petra Lipu,
hral v jazzovom triu s mladým gitaristom
Tomášom Lukáčom a kontrabasistom
Jurajom Kalászom. Zahral som si aj s hudobníkmi ako Ďuro Turtev či Juraj Burian.
Harmoniku som nahrával napríklad na
najnovší album Vojtěcha Dyka,“ vymenúva známych hudobníkov, s ktorými mal
tú česť si zahrať. V súčasnosti tiež Juraj
vedie v jednej bratislavskej reštaurácii
Rustique bluesové jam session, kde si
môže s jeho house bandom ktokoľvek
zajamovať. Aj keď sa môže pochváliť
spoluprácou so známymi a uznávanými
hudobníkmi, sleduje aj tvorbu žiarskych
muzikantov. „Približne viem, čo sa
na žiarskej scéne deje. V dnešnej dobe
internetu to nie je problém sledovať. Čo
sa týka mojich preferencií, môj favorit je
jednoznačne Martin Huba. Hrával som
s ním, je to vynikajúci, tvorivý hudobník,
ktorý má zaujímavú a premyslenú estetiku. Je veľmi všestranný a vie svojou hudbou prekvapiť,“ chváli kolegu z brandže
a pridáva ďalších žiarskych umelcov:
„Páči sa mi aj Banda Americano. Chalani
hrajú mne blízky žáner, a robia to naozaj

na vysokej úrovni. Vo svojom žánri má
táto kapela u nás, podľa mňa, len veľmi
malú konkurenciu.“
Juraj netají, že je veľa umelcov, s ktorými by si niekedy rád zahral. „Pre mňa je
cťou a radosťou hrať so všetkými dobrými umelcami. Nedávno sme v rámci
dvojkoncertu zahrali pár skladieb s
Valérom Mikom a jeho kapelou, to sa
mi napríklad veľmi páčilo. Valérov klavír
rozpráva zaujímavé príbehy. Môj
najobľúbenejší bluesový gitarista je
napríklad Junior Watson, toho by som si
určite nenechal ujsť, to je west coastová
špička. No a potom ešte kanadský gitarista Kevin Breit, tiež jeden unikát.“

Bez hudby by už nedokázal
existovať
Hudba je pre Juraja určite viac než hobby. Ako priznáva, asi bez nej nedokáže
existovať. Prekvapivo podotýka, že hudbou sa dokonca dá aj uživiť. Vzápätí
však dodáva: „Ale to nesmiete hrať na
ústnu harmoniku. Vo všeobecnosti je
to dosť ťažké, pokiaľ hudobník nepôsobí v komerčnej hudbe. Len tí najlepší
sa dokážu pohodlne uživiť len hraním.
Veľa muzikantov napríklad učí.“ Aktuálne
okrem koncertovania Juraj pripravuje aj
album zložený prevažne z autorských
skladieb. Pripravuje naň materiál, ktorý
by chcel publikovať ešte tento rok. A aj
keď mu hudba zaberá takmer všetok
čas, vo chvíľkach voľna si rád číta a ako

Rockeri Mikla a Víťazka pripravujú netradičný hudobný projekt
Žiarski hudobníci Ivo Víťazka
a Robo Mikla sa divákom predstavia
v spoločnom projekte. Špecialitou
pre fanúšikov budú skladby
v netradičných aranžmánoch.
Ako je už u Roba zvykom, nič nerobí
tradične, ani polovičato. A keď sa rozhodne s niekým spolupracovať, musí si
byť istý, že to stojí za to. „Ivan sa mi ozval,
no mne sa zo začiatku do toho nechcelo
ísť,“ priznáva Robo a ďalej vysvetľuje,
ako spolupráca s Ivom vznikla: „On sa
však ozval zas. A potom znova. Veľmi
slušne a zdvorilo sa mi pripomínal, až
som si povedal, že si dám cígo u neho
na skúšobni. Chalan sadol za gitaru
a chrlil jeden song za druhým, jemu
príznačným charakteristickým, skoro
HIMáckym, feeelingom. Toľko svetových
hitov za jeden večer som z jedných úst
počul len u platených profi hudobníkov. A to mi dalo poznanie, že s jeho
odhodlaním sa oplatí niečo riešiť.“ Ivo
priznáva, že zo začiatku bol Robo naozaj tvrdým orieškom. „Napísal som mu
správu. A potom druhú. A potom sme si
napísali ďalších 20 a on je tu. Hral som
mu veci, ktorými sa štandardne bavím
doma pri gitare alebo u seba v štúdiu.

Robo zobral bubon, zavrel oči a odrazu
sme hrali a spievali skoro hodinu. Potom
sa nám to isté zopakovalo s gitarami
a bolo jasné, že sme na rovnakej vlne,
že to môže fungovať,“ spomína Ivo na
prvé hudobné stretnutie s Robom. Hoci
obaja hudobníci pochádzajú z jedného
mesta, nikdy predtým sa v spoločnom
projekte nestretli. „Vedeli sme o sebe, ale
nikdy sme sa k sebe nedostali vzhľadom
na rôznosť projektov a smerovaní za tie
roky,“ podotýka Ivo.

Unplugged
s vlastnými prvkami
Počas spoločných vystúpení nebudú
vystupovať ako samostatní umelci. Ako
obaja tvrdia, bude to akási fúzia dvoch
hudbu rovnako cítiacich ľudí. „Nemáme
žiadny oficiálny názov a hrať budeme
svoje i prebraté veci. Jeden druhému sa
na chvíľu staneme doprovodom, či už
hlasovým, alebo rytmicko-akustickým.
Zrejme pridružíme ešte basgitaru, aby
vec chutila od podlahy,“ približuje Robo
a Ivo sa pridáva: „Ja sa naučím pár Robových skladieb, on zas niekoľko mo-

jich a spolu máme aj pár „preberačiek“,
ktoré majú ľudia radi.“ Ako môžeme
prezradiť, ďalšou špecialitou bude to, že
mnohé skladby zahrajú v netradičných
aranžmánoch – unplugged, do ktorého
vložia vlastné prvky a cítenie. Keďže
spolupráca je ešte len v začiatkoch

a zatiaľ iba vo fáze príprav, informácie
ohľadom vystúpení sa fanúšikovia dozvedia postupne. A to nielen z médií, ale
aj prostredníctvom sociálnej siete na
Robovom či Ivanovom profile. „Tento
projekt je dieťa v plienkach, chceme
byť k nemu citliví. Dnes už ale s istotou vieme o podujatí v Revištskom
Podzámčí v sobotu 13. júna, kde
budeme ako kultúrna vložka do
súťažnej gulášpartie,“ spresňuje Robo,
ktorý sa neobáva ani možných nezhôd,
keďže ako dvaja umelci majú už každý
svoj hudobný chodníček „vyšliapaný“:
„Keď sa spoja dva vyšliapané chodníky,
môže z toho byť aj diaľnica. Navyše,
naše skúsenosti z účinkovania na mnohých menších i väčších pódiách nám
dávajú skvelú možnosť dopĺňať sa,
improvizovať a robiť program pestro,“
hovorí s úsmevom. „Obaja máme
jasnú predstavu o tom, čo chceme
a nechceme od spolupráce. Robova
výhoda, možno zažitými skúsenosťami
v profi šou biznise a životom za veľkou
mlákou, je tá, že vyjadruje veci veľmi jednoducho a jasne,“ dodáva na záver Ivo
Víťazka.
(li)

prezrádza: „Makám aj okolo domu. Žijem
v obci Rajka, blízko Bratislavy, kde aj
pôsobím. Pracovne sa živím učením anglického jazyka, prekladmi a hudbou.
Mám to také diverzifikované.“ Práca ho
však napĺňa, keďže jeho študenti sú dospelí ľudia, s ktorými odpadajú problémy, ktoré musia riešiť učitelia v štátnych
školách. „Týchto učiteľov obdivujem.
Navyše, viem si dobre zadeliť čas. Tým,
že som sám sebe pánom, viem si vytvoriť
priestor pre moje hudobné aktivity.“
Za svoj hudobný vzor považuje Juraj
virtuózneho hráča na ústnu harmoniku
Howarda Levyho. A to nielen pre jeho
umenie: „Hlavne pre to, že je to veľmi
skromný a milý človek. To sa, bohužiaľ,
často v našej hudobnej špičke nenosí.
Je fajn, keď schopnosti a úspechy hudobníka nevedú k povýšenectvu a arogancii.“ Aj o Jurajovi môžeme povedať,
že je to skromný človek. Jeho talent
však neunikol pozornosti ľudí, ktorí sa
hudbe rozumejú, a tak sa môže pochváliť
niekoľkými oceneniami: „V roku 2012
som bol ocenený ako objav roku.
Odvtedy sa mi podarilo získať ocenenie
aj od Slovenskej jazzovej spoločnosti, a
to na súťaži Nové tváre slovenského jazzu, kde som bol ocenený za individuálny
výkon a zrelý koncept. Najnovšie sme boli
v ankete organizovanej portálom bluesmusic.sk vyhlásení za najobľúbenejšiu
bluesovú kapelu roka 2014,“ dodáva na
záver rozhovoru Juraj.
Foto: archív JS. (li)

Jednoducho Evita
Veľmi príjemné dopoludnie zažili
študenti a žiaci žiarskych škôl v utorok 26. mája v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra. Mestská knižnica M. Chrásteka pre nich
pripravila besedu s obľúbenou
spisovateľkou, vydavateľkou a moderátorkou Evou Evitou Urabníkovou.
Evita je príkladom toho, ako zo života
vyťažiť maximum. Narodila sa v Žiline
a v osemnástich odišla študovať do
Bratislavy žurnalistiku a tej sa venuje
dodnes. Môže sa popýšiť titulom
najobľúbenejšej a najpredávanejšej
slovenskej autorky. Napísala viac ako
desať úspešných románov a niektoré z
nich sa stali bestsellermi. V roku 2007 si
založila vlastné vydavateľstvo Evitapress, v ktorom vydáva nielen vlastné tituly, ale aj knižky mladých autoriek. Evita
všetkých na besede prekvapila svojou
otvorenosťou, bezprostrednosťou a
pozitívnou energiou. So šarmom jej
vlastným ochotne odpovedala na
všetky otázky. Poodhalila zákulisie
úspešného vydavateľstva, rozprávala
o svojich knižkách, o novom ženskom
magazíne, ktorý začala vydávať, prezradila, ako si plní svoje sny a aké plány má
do budúcnosti. Beseda bola spojená s
autogramiádou a predajom Evitiných
knižiek.
(bk)
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DIA OKIENKO
Postihnutie obličiek
pri cukrovke – diabetická nefropatia
Diabetická nefropatia je ochorenie
obličiek, ktoré vzniká v priamej súvislosti
s cukrovkou. Následkom ich postihnutia sa
vyvíjajú špecifické zmeny v drobných cievach obličkových klbôčok (glomerulov), čím
sa zhoršuje ich filtračná schopnosť. V moči sa
začne objavovať albumín, neskôr bielkoviny
a postupne dochádza k zlyhaniu obličiek.
Diabetická nefropatia je v začiatočných
štádiách bez klinických prejavov, a preto je
nutné u diabetikov vykonávať vyšetrenie
moču na prtítomnosť malého množstva
bielkoviny –albumínu. V štádiu začínajúcej
diabetickej nefropatie je dôležitá prísna metabolická kompenzácia cukrovky, dôsledná
kompenzácia krvného tlaku, znížený príjem
bielkovín v strave – 0,6 g/kg telesnej hmotnosti, znížený príjem soli a užívanie liekov na
ochranu obličiek. Ak v začínajúcom štádiu
dodržiavame uvedené spôsoby liečby, je
šanca zabrániť zlyhaniu obličiek. Pri zlyhaní
je možné ich funkciu nahradiť len umelou
obličkou (hemodialýzou) alebo transplantáciou.
ZO ZDS DIAŽIARA

timediálny program s využitím možností
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
planetária. Za priaznivých poveternostných
Cena: 9 €/deň
podmienok nasleduje pozorovanie astroV cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
nomickým ďalekohľadom. Dňa 5. júna o 20.00 vstupné, materiál, výlet.
hod.
Termín podania prihlášok je do 22. júna!
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu v starove- POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
4.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
ku, jej pozorovaniam v minulosti – voľným
5.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
okom i ďalekohľadmi, aj mnohokrát mylným
6.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
interpretáciám ľudí o tom, čo na povrchu vi7.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
deli. Program doplní znázornenie aktuálnej
8.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
oblohy pomocou planetária so sprievodným
9.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
slovom odborného pracovníka a za priaznivých
10.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
poveternostných podmienok pozorovanie
11.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
objektov večernej oblohy astronomickým
12.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
ďalekohľadom. Dňa 12. júna o 20.00 hod.
13.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
CVČ – LETNÉ TÁBORY
15.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
•Túlavé topánky – pobytový tábor
16.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Obujme si túlavé topánky a objavme
17.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
nepoznané.
18.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia,
Termín: 5.7. – 11.7.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
Miesto: Pod Sitnom, chata Lodiar, Banská
– 12.00 hod.
Štiavnica
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do
Cena: 135 € (130 € pre členov CVČ)
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné 20.00 hod.
stravovanie, pitný režim, vstupné, materiál na
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
činnosť, režijné náklady.
6.6. Dentino – MUDr. Zuzana Kukolíková, A.
Doprava: individuálna
Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
7.6. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Krem•Letný kokteil – prímestský tábor
Namiešajme si letný kokteil plný zábavy nica (674 48 85)
13.6. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova
a dobrodružstva.
13, Žiar nad Hronom (672 20 73)
Termín: 13.7. – 17.7.
14.6. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 10 €/na deň (v cene je aj doprava nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa
výletov)
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vykonávajú v sobotu, nedeľu a vo sviatok
v čase od 8.00 do 12.00 hod. v ambulancii
vstupné, materiál, doprava.
Upozornenie: dňa 17.7. bude výlet detí službukonajúceho lekára.
a rodičov do Safari ZOO Dvůr Králové (cena
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli
na osobu je 25 €).
Poľnohospodárskeho družstva . V prípade záujmu

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
•Prima leto – prímestský tábor
pohľad na oblohu
Prima leto so super hrami, zábavou
To podstatné z príbehu nevšednej cesty a prekvapením s CVČ.
ľudského poznania vám vyrozpráva mulTermín: 10.8. – 14.8.

o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737
a 0949 328 736 počas pracovných dní v čase od 9.00 do
19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii
sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

HĽADÁM DOMOV
FALKO
Falko je približne
2,5-ročný psík väčšieho
vzrastu. Má približne
25 kg. Bol odobratý zo
zlých podmienok, kde bol
držaný na reťazi. Veľa pohladenia a lásky
sa mu nedostávalo. Je veľmi milý a kontaktný, ale ostražitý. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
GIRA
Gira je 4-mesačný
kríženec
nemeckého
ovčiaka. Je veľmi prítulná,
kontaktná a učenlivá. S
inými psami je znášanlivá.
Je odčervená, odblšená, čipovaná,
očkovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.
HERO
Hero je 2-ročný psík strednej až menšej veľkosti.
Je veľmi prítulný, kontaktný a na
prechádzkach aktívny. Je to kríženec
staforda, takže potrebuje dobrú výchovu. So psíkmi sa znesie individuálne.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
NELA
Nela má necelý rok.
Je veľmi kontaktná,
poslušná, učenlivá. V koterci dosť trpí,
nevie sa nabažiť ľudskej prítomnosti.
So psíkmi sa znesie individuálne, so
sučkami nie je kamarátka. Očkovaná,
čipovaná, kastrovaná.
SIDAR
Sidar je 7-mesačný
psík kríženec. Je veľmi
priateľský,
kontaktný
a hravý. Je menšieho vzrastu, šikovný,
učenlivý. Čipovaný, očkovaný. Adopcia
je podmienená kastráciou v dospelosti.
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Na galakoncerte k výročiu školy spieval aj operný spevák
Peter Mikuláš

V sobotu 23. mája sa v Hliníku nad
Hronom uskutočnil slávnostný galakoncert, ktorý sa konal pri príležitosti
10. výročia založenia Súkromnej
základnej umeleckej školy v Hliníku
nad Hronom.
Ministerstvo školstva SR udelilo Súkromnej základnej umeleckej
škole v Hliníku nad Hronom pri tejto
príležitosti Pamätnú listinu. Na slávnostnom galakoncerte účinkovali súčasní,
ale aj bývali žiaci umeleckej školy,
ktorí ďalej pokračujú v umeleckom
vzdelávaní na stredných umeleckých
školách konzervatóriách alebo vysokých
školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Súčasťou
slávnostného koncertu bola aj výstava
výtvarných prác žiakov školy.
Galakoncert sa niesol už od prvých
tónov v slávnostnom duchu, ktorý bol
popretkávaný nádherným moderátorským slovom. Dramaturgia koncertu
bola postavená tak, aby ukázala výchovno-vzdelávaciu a koncertnú činnosť
umeleckej školy v celej jej šírke. Malí
umelci recitovali, spievali a hrali na hu-

dobných nástrojoch diela spisovateľov
a hudobných skladateľov od renesancie, baroka až po 20. storočie. Perfektné
umelecké výkony žiakov nenechala divákov chladných. Slávnostný galakoncert
vyvrcholil recitálom svetoznámeho operného speváka profesora Petra Mikuláša,
sólistu Opery Slovenského národného
divadla, uznávaného vokálneho pedagóga na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave, rodáka z obce Hliník nad
Hronom a garanta školy. Krásny, sýty
a farebný hlas maestra Petra Mikuláša
plný muzikality a bravúrnej speváckej
techniky znel celou sálou. Maestro si sám
moderoval svoje skladby a svojim úprimným hovoreným slovom doslova divákov
vpustil do „svojej obývačky“. Umelec
v ňom predstavil svoju životnú púť od
jednoduchého, nenáročného a hanblivého chlapca, ktorý sa hral na Priehradke
v Hliníku až po svetom uznávaného,
ale stále skromného umelca. Koncertne
vystúpenie maestra zanechal hlboký
duševný poryv u každého diváka v sále.
Bolo plné nielen neobyčajnej muzikality a bravúrnej speváckej techniky, ale

hlavne plné hlbokej ľudskosti, nežného
citu a umeleckej pokory veľkého umelca.
Peter Mikuláš okrem toho, že je garantom umeleckej školy, ktorá má pobočku
aj v Žiari nad Hronom, založil pri škole
aj Neinvestičný fond Petra Mikuláša
za účelom finančného zabezpečenia
štúdia, nákupu alebo zapožičania hudobných nástrojov pre talentované
a mimoriadne nadané deti; podpory
a oživenia miestnej a regionálnej kultúry;
podpory občianskych združení, ktoré
majú v cieľoch pomoc, ochranu a rozvoj
kultúrnych a umeleckých hodnôt.
(r)

Deň matiek si pripomenuli aj v Klube dôchodcov
Každý rok si v Klube dôchodcov pripomínajú Deň matiek. Tento rok to
bolo 12. mája a zúčastnilo sa ho viac
ako 50 členiek.
Milo prekvapila aj účasť poslancov
mestského zastupiteľstva Márie Biesovej,

Soni Lukyovej a Emila Vozára. Slávnostné
posedenie spestrili speváci Seniori Optimisti peknými piesňami, detičky z MŠ
na Ul. A. Kmeťa 11 sa predstavili milým
detským programom a svoje vystúpenie
si pripravili aj dievčatá z CVČ s hip hop-

ovým tanečným predstavením.
O malé občerstvenie sa postarala
klubová rada, do ktorého prispeli aj poslankyne. Poslanec Vozár osobne odovzdal každej prítomnej matke kvet.
Klubová rada KD

Pozor na
krádeže
vlámaním
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom zaznamenalo v poslednom období
zvýšený nárast krádeží vlámaním.
Preto, chráňme si svoj domov.
Domov je pre každého z nás symbolom bezpečia. Štatistické údaje však
potvrdzujú pravdivosť ľudového
porekadla: „Príležitosť robí zlodeja“.
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.
Aj tam, kde býva veľa ľudí, môže
sa niečo stať!
Medzi nami žije veľa ľudí v
panelových domoch na sídlisku.
Niekto si možno myslí, že v takomto prostredí, kde je väčší pohyb
spoluobyvateľov, nemôže sa mu nič
stať. Je to však omyl. Páchateľov neodradí ani táto skutočnosť. Dokonca
sa im naskytne mnoho príležitostí
bezproblémového chodenia po
celom obytnom dobe, pretože sa
často stáva, že nájomníci nezamykajú vchodové dvere. Je vhodné
dohovoriť sa s ostatnými nájomník-

Poďakovanie
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

Ako tíško žila,
tak tíško aj odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 7. júna si pripomenieme
1. výročie, kedy nás navždy opustila
naša milovaná mama,
babka a prababka
Mária Sitorová.

S láskou a úctou spomína dcéra
Mária a syn František s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy
neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli
5. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, dedko a brat
Marcel Koščo.

S láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
a príbuzní.
SPOMIENKAtkov
Dňa 2. júna sme si
pripomenuli
15. výročie
od chvíle,
kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec
a starý otec
Štefan Horváth.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dňa 18. mája
sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
mama a starká

Len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok priať,
s láskou a vďakou
na teba spomínať.
Dňa 29. mája sme si pripomenuli
1. výročie, kedy nás navždy opustila
naša drahá mama, starká a prastarká

Katarína Zvarová.

Spomínajú vnučka Anna s rodinou
a dcéry Anna a Mária s rodinami.
Spomeňte si s nami.
SPOMIENKAtkov

Osud je krutý,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Bárdi.

Mali sme ťa radi,
a preto nezabudneme.
Manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Zavrel si oči,
chcelo sa ti spať,
ani si netušil,
čo to má znamenať.
Odišiel si,
už niet ta medzi nami,
žiješ však v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. mája sme si pripomenuli
2 roky, keď nás navždy opustil náš
manžel, otec, starý otec a brat
Jozef Gocník.

S úctou a láskou spomína
manželka,
dcéra a syn s rodinou.

Paulína Čierťaská,
rod. Mečiarová.

S láskou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.
Spomeňte si i vy,
ktorí ste ju poznali.
SPOMIENKAtkov

Odišli ste tíško,
niet vás medzi nami,
v srdciach našich žijete
spomienkami.
Dňa 30. mája sme si
pripomenuli
18. výročie
od smrti
Jozefa Mesiarika

a 16. júna
si pripomíname
3. výročie
od smrti manželky
Valérie Mesiarikovej.

S láskou
spomínajú synovia
s rodinami.

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

žiarskej nemocnici
V nemocnici Svet zdravia v Žiari
nad Hronom bol od 7. februára do 4.
mája 2015 hospitalizovaný náš syn
a môj manžel Martin Macko. Prijatý
bol vo vážnom zdravotnom stave,
príčinou ktorého bol zápal pankreasu,
ku ktorému sa neskôr pridružili ďalšie
komplikácie. Tento stav si postupne
vyžiadal štyri operácie a po celý čas
pobytu v nemocnici veľmi intenzívnu
a nepretržitú zdravotnú starostlivosť.
Náš syn bol už prepustený do
domácej starostlivosti. Po troch
mesiacoch neustáleho strachu
o jeho život sme si mohli vydýchnuť
a máme nádej, že sa Martin uzdraví.
Po všetkom, čo sme spolu s ním
v nemocnici prežili a čoho sme
boli svedkami, sa chceme úprimne
poďakovať personálu nemocnice za
záchranu jeho života, za všetko, čo
pre neho urobili. Osobitne sa chceme
poďakovať MUDr. Emilovi Šramkovi,
primárovi chirurgického oddelenia, MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
primárovi OAIM, lekárom MUDr.
Palúchovi, MUDr. Hatem Abu Mura-

mi o bezpečnostných pravidlách:
•všetci budú zamykať vchodové
dvere do domu, na chodbách, v pivnici a vo výťahu bude vždy funkčné
osvetlenie, susedia budú solidárni,
v prípade ohrozenia pomôžu, alebo
zavolajú políciu, neznámych ľudí
nebude nikto vpúšťať do domu, ak
ich stretnete na schodisku, pýtajte
sa ku komu idú.
Čo si treba všímať a nahlásiť na
políciu
•ak niekto, koho nepoznáte, sa pohybuje v okolí vášho domu, podozrivo uteká od zaparkovaných áut
alebo od domu či bytu,ak niekto
neprirodzene kričí a neviete kto
a prečo, pričom ste usúdili, že osobe
hrozí nebezpečenstvo,
•ak chodí niekto od dverí k dverám,
skúša ich, alebo chodí okolo zaparkovaných áut,
•ak vo vašom okolí jazdia pomaly
pohybujúce sa podozrivé vozidlá so
zhasnutými svetlami,
•ak počujete nezvyčajné podozrivé zvuky, trieskanie, rozbíjanie skla
a pod.,
•ak sa podozrivé osoby potulujú vo
vašom okolí,
•ak zistíte, že sa niekto dlhší čas
zdržiava, resp. prespáva v pivničných
priestoroch,
•ak zaregistrujete opakované
predávanie tovaru z auta (môže ísť
o kradnutý tovar),
•ak sa stretnete s podomovým
predajcom, ktorý ponúka tovar za
nezvyčajne nízke ceny.
ORPZ Žiar nad Hronom

dovi, MUDr. Majcherovej a všetkým
zdravotným sestrám na OAIM. Nebola
to len príkladná odborná zdravotná
starostlivosť, ktorú mu poskytovali,
bol to aj maximálne ľudský prístup
a psychická opora, ktorú potreboval
práve tak naliehavo. Nesmierne si
vážime, že sa tento prístup vzťahoval
aj na nás, jeho najbližších, ktorých
ohrozenie života nášho jediného
syna, manžela a otca malej Miriamky
hlboko zasiahlo. Vieme, že žiadne
slová nie sú dostatočným vyjadrením
našej vďaky a ocenenia úsilia lekárov
a ostatného zdravotného personálu,
napriek tomu sa chceme veľmi, veľmi
poďakovať všetkým, ktorí sa o neho
príklade starali, a tak môže byť dnes
doma spolu s nami.
Sme presvedčení, že aj riaditeľka
tohto zdravotníckeho zariadenia, Eva
Páleníková, si zaslúži vedieť, s akými
pocitmi vďačnosti sme nášho syna
odvážali z nemocnice domov a tiež,
že nemocnica v Žiari nad Hronom
má k dispozícii lekárov a personál, na
ktorých sa pacienti a ich blízki môžu
plne spoľahnúť a zveriť sa ich odborným znalostiam a ľudským kvalitám.
rodičia Vlasta a Ján Mackovi
a manželka Mirka
z Lovčice - Trubína

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Predám priesady Batát - sladký
zemiak. Má oveľa viac vitamínov a
minerálov ako klasický zemiak. Obsahuje napr. vlákninu, železo, draslík, C
vitamín, antioxidanty, betakarotén a
ďalšie. Vhodný na prípravu ako klasický zemiak, na rôzne spôsoby. T: 0915
531 261 ZH
1/11

•Predám 3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom na Hollého ulici v blízkosti námestia, s celkovou plochou
79,7 m2. Byt je prerobený, má plastové
okná, plávajúce podlahy, parkety a 2
veľké vstavané skrine - jednu v izbe a
jednu na chodbe. Elektrina je pôvodná. Nachádza sa na prízemí zatepleného domu s opravenou strechou.
K bytu patria 2 pivnice s plochou 3,8
m2. Byt bude k dispozícii od 1.7.2015.
Cena: 53 000 €. Bližšie informácie na
tel. čísle: 045/693 12 61, prípadne
0948 445 352 - po 18.00 hod.
2/11

•Ponúkam na prenájom garsónku,
ktorá sa nachádza na Ul. Dr. Jánského
477/4 v Žiari nad Hronom. Mesačný
prenájom je 190 €/osoba/ mesiac. V
nájomnom sú zahrnuté všetky poplatky spojené s bývaním, vrátane
spotreby elektrickej energie, vody, a
pod. T: 0905 200 270
3/11

•Predám ručnú rotačnú rezačku na
kapustu – antikorózny materiál a dva
kameninové 20-litrové súdky. Spolu
za 10 €. T: 0908 190 328
5/11
•Predám detský bicykel, tzv. odrážačku, pre dieťa od 4 rokov. Cena: 15
€. T: 0944 207 594
6/11
•Predám dvojkolesovú ručnú káru,
nosnosť 160 kg, s drevenou ohrádkou. Cena: 45 €. T: 0944 207 594
7/11

•Predám garáž za policajtmi v OV
po generálnej rekonštrukcii (elektrina, zateplenie stropu a pod.). T: 0907
483 183
9/11

•Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Lokalita: Na Ulici A. Kmeťa pri bývalom
pionierskom dobe. T: 0905 871 345
4/11
•Prenajmem v ZH na námestí
2-izbový tehlový byt, zrekonštruovaný, čiastočne zariadený, s výmerou
62 m2. Byt má malý balkón a samostatnú murovanú pivnicu s výmerou cca
9 m2. Voľný od 1.7.2015. Cena: 170 €
+ komplet poplatky (energie). T: 0908
929 039
8/11

Mestské noviny | 4. jún 2015

VII.
7

ŠPORT

e-mail: inzercia@echo.sk

Z finálového turnaja priniesli Žiarčanky
nepopulárne bronzové medaily

Žiarčania v znamení bronzu
KARATE

Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska
v karate sa konali 16. mája v regióne
Šariš. V prešovskom kraji, v športovej
hale okresného mesta Sabinov, sa
spolu stretlo 833 pretekárov z 62
klubov z celého Slovenska, aby zistili
kto si domov odnesie cenné trofeje.
Majstrovstvá Slovenska v karate detí do
11 rokov je postupová súťaž, a preto už
samotná účasť pretekárov je ocenením
ich výsledkov počas nominačných
turnajov. Za Karate klub MŠK Žiar nad
Hronom si vybojovali účasť na tomto
prestížnom podujatí 17 karatisti,
ktorým patrí úprimná vďaka za úspešnú
reprezentáciu nášho klubu, ale aj mesta:
Alexandra Biela, Bibiana Černáková,
Adam Dolnický, Ivana Gahírová, Timotej
Gašpar, Karin Hanáková, Alexandra
Kalamárová, Timea Kučerová, Tamara
Martykánová, Nela Mladenovič, Viktória
Pavlová, Luca Preisser, Šimon Sečkár,
Viktória Snopková, Ester Šišková, Patrícia
Vanková a Natália Volfová.
Tento ročník majstrovstiev bol pre
našich pretekárov menej úspešný ako
vlani, no napriek tomu sa nám podarilo
získať viacero cenných umiestnení.
Spoločne sme získali 1 striebornú a 6
bronzových medailí, čo nám v celkovom
hodnotení úspešnosti klubov vynieslo
pre tento rok 26. miesto. Najviac sa
darilo talentovanej Ivke Gahírovej, ktorá
získala v kategórii kumite mladšie žiačky
8 – 9 rokov +37 kg krásne 2. miesto
a v kategórii kata mladšie žiačky 8 – 9
rokov do 6 kyu jej 3. miesto uniklo len
o 1 zástavku. Ostrieľaný Šimon Sečkár
bojoval v kategórií kumite mladších
žiakov 8 – 9 rokov -32 kg a v kategórii
kata mladších žiakov 8 – 9 rokov, kde si
vybojoval v oboch kategóriách v silnej
konkurencií 3. miesto a aj keď neobhájil
vlaňajšie prvenstvá, určite si jeho talent
zaslúži náš obdiv a rešpekt. Ďalším
úspešným pretekárom je Timo Gašpar,
ktorý si ako začiatočník vybojoval v silnej
konkurencii kategórie kata mladší žiaci
8 – 9 rokov do 6 kyu pekné 3. miesto.
Výsledky poctivého tréningu sa dostavili

Lukavický pohár
STOLNÝ TENIS – SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV

Súťaž v stolnom tenise jednotlivcov
pod názvom Lukavický pohár
zorganizovalo Oddelenie kultúry,
mládeže a športu MsÚ Žarnovica
a Občiansky výbor mestskej časti
Lukavica. Športové podujatie sa
uskutočnilo v sobotu 23. mája.
Hrať mohol každý, kto nie je
registrovaný, nehráva ani na občiansky
preukaz a v tomto roku dovŕši vek
minimálne 15 rokov. Súťažili ženy i muži,
neskôr sa hrali aj štvorhry.
Jedným zo súťažiacich bol aj Ján Kabát
zo Žiaru nad Hronom. Zo základnej
skupiny postúpil z 2. miesta, vyhral aj
ďalší zápas a dostal sa medzi najlepších
štyroch. V súboji o finále síce prehral, ale
následne bol úspešný a skončil celkovo
na 3. mieste. Ocenený bol športovým
pohárom.
Ako dvojica s Pavlom Cimrom zo
Žarnovice sa zapojil aj do štvorhier
a spoločne zvíťazili. Zo štvorhry si
tak odniesol medailu a zo súťaže dve
ocenenia.
Ing. Jozef Piecka

VOLEJBAL – MIDIMAX – MLADŠIE ŽIAČKY

Najviac sa darilo Ivane Gahírovej.
aj pri cieľavedomej Vike Pavlovej, ktorá
sa v kategórii kata staršie žiačky 10
– 11 rokov do 6 kyu nedala zastrašiť
konkurenciou a vybojovala 3. miesto.
V kategórii kumite staršie žiačky 10 –
11 rokov +40 kg si svojim výkonom
vybojovala 3. miesto aj Karin Hanáková.
V kategórii karate agility v celoslovenskej
konkurencii vybojovala 3. miesto aj
šikovná Esterka Šišková, ktorej ďalšie
3. miesto tesne uniklo v kategórii kata
staršie žiačky 10 – 11 rokov. Náš posledný
bronz vybojovalo kumite družstvo
mladších žiačok 8 – 9 rokov v zložení
Ivka Gahírová, Natálka Volfová, Saša
Kalamárová a Biba Černáková.
Aj keď nie každý si priniesol domov
medailu, podstatné je, že sa naše deti
chcú venovať športu, ktorý ich baví

a napĺňa radosťou, že dokážu už v tak
mladom veku vnímať svoje prehry
ako výzvu na svoje zlepšenie. To je do
budúcna to hlavné nielen v športovom
karate, ale aj v obyčajnom živote.
Poďakovanie patrí všetkým cvičencom
za ich snahu a nadšenie pri cvičení, ich
rodičom za podporu a osobnú
angažovanosť, trénerom za pohodovú
atmosféru, ich čas a dobre odvedenú
prácu a vedeniu MŠK, vedeniu mesta
Žiar nad Hronom a sponzorom klubu
za finančné, materiálne a priestorové
zabezpečenie. Morio Higaona, majster
Goju-Ryu povedal: „Cvičenie karate je
spojenie srdca a úprimnosti. Dovoľuje
telu a duchu zjednotiť sa.“
Miloš Viglašský, tréner karate

Mladší pretekári so svojimi trénermi.
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Ján Kabát počas súťaže jednotlivcov.

Družstvo mladších žiačok vo
volejbale v sezóne 2014 – 2015
odohralo okrem oblastnej súťaže
v šestkovom volejbale aj súťaž v
MIDIMAX volejbale. MIDI volejbal sa
od normálneho volejbalu líši menším
ihriskom, na ktorom sú len štyri
hráčky.
Táto súťaž prebiehala turnajovým
spôsobom. V prvom kole boli vytvorené
dvojice zo stredoslovenskej oblasti:
Poltár – Krupina, VA Žilina – Považská
Bystrica, Banská Bystrica – Liptovský
Hrádok, Brusno – Hnúšťa, AC UNIZA
Žilina – Čadca a Žiar nad Hronom –
Zvolen. V tomto kole sa naše družstvo
rozdelilo na dve skupiny, ktoré odohrali
4 turnaje so súperkami zo Zvolena
(Zvolen „A“, Zvolen „B“). Každý turnaj
sa odohral u jedného účastníka.
Do dvoch semifinálových turnajov
postupovali prvé dve družstvá. Po
spočítaní bodov zo všetkých turnajov
naše „A“ družstvo skončilo na prvom
mieste. Po tomto kole sme upravili
súpisku, na ktorú boli doplnené všetky
hráčky. Semifinálové turnaje sa konali
u víťazov jednotlivých skupín. V tomto
kole si naše dievčatá zmerali sily s
rovesníčkami z Poltára, Krupiny a opäť
so Zvolenom. Prvý semifinálový turnaj
sa 2. mája konal v domácom prostredí
na žiarskom gymnáziu. Na druhý turnaj
sme cestovali v sobotu 16. mája do
Poltára. V oboch turnajoch nás porazil
iba Poltár, ktorý má v tíme skúsenejšie
a „vyhratejšie“ hráčky. Takže po sčítaní

bodov z oboch semifinálových turnajov
sme skončili na druhom mieste,
ktoré nás posunulo na finálový turnaj
stredoslovenskej oblasti. Finále kraja sa
konalo v nedeľu 17. mája v Liptovskom
Hrádku. Na turnaj sa prebojovalo šesť
družstiev – Liptovský Hrádok, Brusno,
VA Žilina, AC UNIZA Žilina, Poltár a
naše dievčatá. Družstvá boli rozdelené
do dvoch skupín. Nám pripadli obe
družstvá zo Žiliny. V prvom zápase sme
porazili AC UNIZA Žilina 2:1 a v druhom
zápase sme podľahli VA Žilina 0:2. Z
druhého miesta v skupine sme postúpili
do semifinále, kde sme opäť narazili na
silný Poltár. Hráčky po sympatickom
výkone skúsenému súperovi podľahli a
čakal ich boj o tretie miesto s VA Žilina.
Po náročnom volejbalovom víkende
na dievčatá doľahla únava a nepodali
bojovný ani kolektívny výkon a na
finálovom turnaji obsadili neatraktívne
štvrté miesto. Pre naše hráčky je to aj tak
veľký úspech, nakoľko väčšina dievčat
prišla v auguste z prípravky, resp.
úplne začínali s volejbalom. O štvrté
miesto v stredoslovenskej oblasti sa
svojimi výkonmi zaslúžili: Sára Balážová,
Angelika Čamajová, Beáta Filandová,
Timea Forgáčová, Lucia Hrčková,
Dominika Kapiašová, Ema Krajčiová,
Lucia Kukučková, Timea Müllerová,
Viktória Pulišová, Dorota Ritterová,
Iveta Sedliaková, Sofia Sečkárová, Sofia
Šestáková, Laura Tatárová. Trénerky:
Alena Bieliková, Eva Bieliková.
(r)
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Starší minižiaci priniesli z Majstrovstiev Slovenska striebro!
BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA STARŠÍCH MINIŽIAKOV

Starších minižiakov MŠK BK Žiar nad
Hronom čakala náročná úloha. Pokúsiť
sa obhájiť titul majstra Slovenska. Že
oveľa ťažšie je titul obhájiť, ako ho
prekvapivo získať, zažili v horúcej
a vypätej atmosfére na vlastnej koži.
O majstrovský titul tri dni bojovalo šesť družstiev z troch regiónov.
Západoslovenský región reprezentovali BK Inter Bratislava a ŠBK Junior
Levice, východoslovenský región BK 04
AC LB Spišská Nová Ves a KAC Jednota
Košice, stredné Slovensko malo svojich
zástupcov v MBK Victoria Žilina a MŠK
BK Žiar nad Hronom. Zápasy sa hrali
v obrovskom nasadení, súperi si nič ne-

darovali. Žiarčania mali výborný vstup
do turnaja, keď Košičanov po nervóznom
úvode nakoniec výkonnostne aj herne
predčili a postupne úplne prevalcovali.
Druhý piatkový zápas proti najväčšiemu
rivalovi z Bratislavy, bohužiaľ, mentálne
nezvládli. Nehrali svoju typickú rýchlu
hru s prihrávkami, boli zbytočne ustráchaní a postupne Interistov posadili
na koňa. Bratislavčania mali širšiu lavičku,
a hlavne tento moment rozhodol o ich
úplne zaslúženom víťazstve a o novom
majstrovi republiky.
Žiarčanov ale čakali ešte ťažšie zápasy proti súperom, ktorí chceli využiť
chvíľkovú nepohodu v psychike a seba-

Do ALL STARS turnaja boli vyhlásení hráči Juraj Kret a Boris Balogh z
MŠK BK Žiar nad Hronom.

vedomí našich hráčov. V zápase s Levicami začali Žiarčania kŕčovito, prehrávali aj o 6 bodov. Ukázali však svoje
srdce a obrovskú chuť po úspechu a
do polčasu náskok domácich, hnaných
početným obecenstvom, stiahli a išli
do jednobodového vedenia. Vstup do
druhého polčasu chlapcom po porade
v šatni ukážkovo vyšiel a excelentným
výkonom rozobrali Levičanov svojou
typickou hrou s rýchlym prechodom
do útoku a agresívnym zakončením po

presnej prihrávke. V zápase so Žilinou
bolo od počiatku jasné, že Žiarčania si
chcú svojim výkonom napraviť renomé.
Sebavedomým výkonom dominovali
počas celého zápasu a pohodlne kontrolovali jeho priebeh. V nedeľnom zápase
so Spišiakmi v podstate už o nič nešlo, ale
chlapci opäť zabojovali a východniarov
rozobrali sebavedomým a suverénnym
bojovným výkonom v obrane aj v útoku.
Chlapci si za svoje výkony na
majstrovstvách zaslúžia absolutórium.

Patrí im veľká pochvala za výkony, nasadenie, bojovnosť a reprezentáciu svojho klubu aj mesta. Majú za sebou veľmi
ťažkú sezónu, s turnajmi v Litve, vo Viedni,
s množstvom náročných majstrovských
aj priateľských zápasov. Ukázali veľký
talent a chuť pracovať na sebe. Čaká ich
do seniorskej kategórie ešte dlhá cesta.
Vykročili na ňu zatiaľ tým správnym a
rozhodným krokom.
Norbert Nagy, tréner
Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom:
MŠK BK Žiar nad Hronom – KAC Jednota Košice 72:26 (36:17)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 31:68 (14:28)
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 58:36 (20:19)
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 56:35 (30:17)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves 59:20 (30:8)

Starší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom, 2. miesto na MSR pre rok 2015.

Konečné poradie: 1. BK Inter Bratislava, 2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3. ŠBK Junior Levice, 4. MBK Victoria Žilina, 5. KAC
Jednota Košice, 6. BK 04 AC LB Spišská
Nová Ves.

Žiarski juniori päťkrát majstrami Slovenska

Hana Kmeťová vyplávala pre Žiar bronz

TANCE – TŠK STELLA

PLAVCI

Majstrovstvá Slovenska v plesových
choreografiách a exhibíciách patria už neodmysliteľne ku kultúrnošportovému životu nášho mesta.
Tohtoročné majstrovstvá môžeme
označiť za jedny z najkvalitnejších.
Všetky kolektívy predviedli v Žiari nad
Hronom skvelú kvalitu a diváci sa naozaj
mali na čo pozerať. Vynikajúce kostýmy,
výborné choreografie a pestrosť žánrov,
to je charakteristika tohtoročných
majstrovstiev.
Najsilnejšia
bola
konkurencia v kategórii juniorov v latinskoamerických tancoch, kde si Madagaskar s choreografiou Stelly a Petry
Víťazkových vybojoval jasné zlato. V skupine ostatných choreografií sa víťazmi
stali členovia TK Tília Lipany s choreografiou Biely deň, ktorú pripravil choreograf
Stanislav Polomský.
V kategórii dospelých – štandardné
tance mal zastúpenie aj náš klub. Choreografia na skladbu Jany Kirschner nám
priniesla bronz, tesne o jednu známku
nám ušlo 2. miesto. Víťazstvo si odniesol skúsený TK Uni Dance Bratislava
s choreografiou Petra Horáčka Ameno.
V skupine ostatných choreografií sa
víťazmi stal TK Tília Lipany A Dancing
Piano z dielne Kataríny Fečovej. V tejto
skupine mali svoju súťažnú premiéru aj
žiarska dievčenská skupina LG a Bailando
v choreografii Silvie Kmeťkovej a Stelly
Víťazkovej, čo stačilo na štvrté miesto,
keďže konkurencia v tejto kategórii bola
naozaj vysoká. Najviac obsadenou skupinou bola najnovšia súťažná disciplína
kategórie Seniorov. V tanečnom športe
do tejto kategórie už patria tanečníci
starší ako 35 rokov. V popoludňajších
predkolách sme sa museli s dvomi
súbormi rozlúčiť a do finále postúpilo päť

súborov. Prvenstvo si odniesli Junior III.
z TK Uni Dance Bratislava, choreografom
vystúpenia pod názvom Pre Nathalie bol
opäť Petr Horáček.
Exhibície v štandardných tancoch
vyhral tanečný pár Peter Vöröš – Silvia
Krištofičová a ich Chassidic Wedding z
TK Uni Dance Bratislava. V latinskoamerických tancoch nám veľkú radosť svojím
víťazstvom urobil tanečný pár Richard
Forro – Petra Víťazková KST Petan Pezinok a ich exhibícia pod názvom Batman
a Catwoman.
Žiarske publikum neúnavným povzbudzovaním a potleskom ocenilo
výborné výkony všetkých súťažných
a nesúťažných tímov. V programe
účinkovali aj deti I. MŠ so svojím vystúpením My sme myši trochu ši-ši..,
začínajúce páry TŠK Stella a Seniori Optimisti, ktorí zatancovali ich Hotel Permon. Viac ako tristo účastníkov zaraďuje
toto podujatie medzi najväčšie v našom
meste a dlhodobo sa ho zúčastňujú kolektívy z Čiech a Slovenska. Aj tohtoročné
majstrovstvá boli výborne zorganizované
vďaka všetkým spoluorganizátorom –

Slovenského zväzu tanečného športu,
mesta Žiar nad Hronom, MsKC Žiar nad
Hronom a Tanečno-športového klubu
Stella a rodičom domácich tanečníkov,
ktorí pomohli pri náročnej organizácii.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka TŠK Stella

Foto: Ing. Miroslav Víťazka

V dňoch 23. a 24. mája sa osem
najmladších plavcov plaveckého
klubu Delfín zúčastnilo súťaže O pohár primátora mesta Handlová. Až
34 plaveckých oddielov sa zúčastnilo
tejto súťaže pre ročníky narodenia
2005 – 2006, 2007 a mladší.
Dvestotridsať
pretekárov
z
34 plaveckých oddielov z celého
Slovenska súťažilo v priebehu dvoch dní.
Za Delfín štartovali: Viktória Máliková
získala 7. miesto v 100 m znak v osobnom rekorde, Melinda Ruislová 4. miesto
v 100 m prsia v osobnom rekorde, Hana
Pittnerová 5. miesto v 50 m motýlik v
osobnom rekorde. Ďalej štartovala Diana Karásková a Simon Szakszon. Medzi
najmenšími štartovali Juraj Hlavnička a
Ema Prachárová. Veľkým úspechom sa
zapísala Hana Kmeťová, ktorá medzi 42
účastníčkami vekovej kategórie 2007
a mladší obsadila krásne 3. miesto na
25 m prsia.
Takmer
všetci
reprezentanti

Hana Kmeťová s trénerkou
Miroslavou Mesárošovou.
plaveckého klubu Delfín si vylepšili
osobné rekordy. Poďakovanie za
prípravu patrí trénerkám Miroslave
Mesárošovej a Martine Bartkovej.
(MM)

