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Technická škola ponúka
duálne vzdelávanie
už pre súčasných deviatakov

Súkromná stredná odborná škola
technická v Žiari nad Hronom – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku
ako jedna z prvých škôl na Slovensku
ponúka duálne vzdelávanie už pre
súčasných deviatakov.
V systéme duálneho vzdelávania sa žiak
stáva nielen žiakom vybranej strednej
školy, ale aj žiakom vybranej výrobnej
firmy, a to na základe učebnej zmluvy.
Má tak možnosť už počas štúdia pracovať
s modernými výrobnými technológiami
a získať zručnosti žiadané trhom práce
priamo vo výrobnej firme.
(pokračovanie na strane III)

S rekonštrukciou športovej haly chcú byť hotoví do prázdnin
v prípade veľkých mrazov teplo. „Po technických služieb Igor Rozenberg
demontáži vnútornej časti obvodové- a ďalej spresňuje: „Okrem toho sa
ho plášťa sa potvrdilo, že výplňou vo budeme podieľať aj na samotnej realizáväčšej časti budovy nebola sklená vata, cii stavby ako jeden so subdodávateľov.
ale len prázdna vzduchová medzera,“ Dohodli sme sa s dodávateľom, že
potvrdzuje primátor a pokračuje: využije aj dostupné kapacity našej
„Rekonštrukciou sa zväčší hracia plo- spoločnosti, čo je významným benecha, rozšíri sa hľadisko pre 300 divákov, fitom, s ktorým sme v úvode nepočítali.”
vznikne domovské športové zázemie Celkové náklady na rekonštrukciu by
pre členov MŠK, konkrétne basketba- mali byť 624 900 eur, pričom viac ako
lový a volejbalový oddiel, zázemie pre 25-tisíc eur majú technické služby rezerrozhodcov, prístup a miesta pre tele- vu na práce stavebného a autorského
sne postihnutých v hľadisku, miesto dozoru. „Táto suma zahŕňa aj náklady
pre občerstvenie.... Uvažujeme aj o spojené s vybavením športovej haly.
rozšírení parkovacích miest, ktoré V súčasnosti máme energetickým auby mohli slúžiť aj pre návštevníkov ditom potvrdené, že po zrealizovaní
kúpaliska a nad celkovou estetizá- diela a splnení všetkých prísnych enerciou priestorov okolo športoviska.“ getických opatrení nám Európska banka
Investorom rekonštrukcie sú mestské pre obnovu a rozvoj vráti 49 800 eur za
Technické služby. „Od začiatku roka energetické úspory v dotačnej schéme
Dnes hala pripomína zrúcanisko, ale už onedlho bude
sme vypratali športovú halu, urobila MunSEFF. Tým sa cena rekonštrukcie
mať novú fasádu i nové hľadisko.
sa demontáž torza bývalej u-rampy zníži na 575 100 eur bez DPH,“ dodáva
Koncom októbra žiarski poslan- dozor počas realizácie, uzatvorenie a sme zodpovední aj za prípravu, na záver Igor Rozenberg.
ci jednohlasne podporili zámer zmluvy a dohodnutie podmienok s realizáciu a spustenie zariadenia do
(li)
rekonštrukcie mestskej Športovej dodávateľom diela. Výsledkom tohto riadnej prevádzky,“ konkretizuje riaditeľ
haly. S prvými prácami na jej obnove snaženia dodávateľ začal na konci misa začalo už na konci minulého roka. nulého roka s demolačnými prácami
Dodávateľom stavby je žiarska zadnej časti objektu pri schodisku.“
spoločnosť ZUS servis, ktorá sa Ako ďalej primátor konkretizuje, zmstala víťazom elektronickej aukcie. luva o dielo je uzatvorená s termínom
„Najdôležitejšou časťou rekonštrukcie do konca augusta. „Vzhľadom na
športovej haly bola doposiaľ príprava skutočnosť, že termín realizácie diela
a ukončenie procesu verejného ob- bol daný v podmienkach verejného obstarávania, ktoré prostredníctvom starávania, nemali sme veľký priestor
elektronickej aukcie prinieslo trhovo na zmluvné skrátenie termínu realizánajvýhodnejšiu cenovú ponuku re- cie. Našim cieľom je realizáciu skrátiť
alizácie,“ hovorí primátor Peter Antal približne o dva mesiace,“ dodáva.
a ďalej vysvetľuje: „Súbežne prebiehala
príprava finančného modelu, súčasťou
ktorého bolo schválenie obsiahleho
uznesenia mestského zastupiteľstva.
Nasledovali rokovania s bankou o financovaní, vypracovanie energetického auditu akceptovaného Európskou Výsledkom rekonštrukčných prác na
bankou pre obnovu a rozvoj, príprava budove bude zmodernizovaný športový
Športová hala sa zmení na moderný stánok.
podmienok pre stavebný a autorský stánok, v ktorom bude konečne aj

Európska banka vráti
za energetické úspory
takmer 50-tisíc eur

Začalo sa s úpravami miestnych komunikácií

Zima, ktorá bola oproti minulému
obdobiu bohatšia na sneh, sa pomaly
končí. Mesto už preto začalo v polovici januára s opravami výtlkov.
Opravy asfaltobetónového krytu
miestnych komunikácií, ako sú chodníky, cesty a iné spevnené plochy, začali
mestské Technické služby realizovať od
13. januára hneď po ustúpení väčších
mrazov a dažďa. „Na opravu výtlkov v

zimnom období majú technické služby
zakúpený infračervený nahrievač, s
ktorým môžeme pracovať aj pri malých
mínusových teplotách. Oprava trvá
približne 15 až 20 minút, v závislosti
od veľkosti opravovaného výtlku,“
približuje Ľubomír Kupči z technických
služieb. Infražiarič, ktorý spoločnosť
zakúpila ešte v minulom období, tak
umožňuje opravovať výtlky aj počas

zimy a nemusí sa čakať až do mája.
V týchto dňoch sa už plátajú diery na
viacerých miestach v meste. V priebehu
obdobia od 13. januára do 15. apríla sa
budú postupne opravovať výtlky po
celom meste, a to podľa súpisu výtlkov
určených na opravu. „Pracovníci technických služieb v priebehu niekoľkých
dní už opravili poškodené časti
miestnych komunikácií na území mes-

ta v časti Etapa, Pod Donátom a IBV.
Opravy budú pokračovať postupne
stredom mesta, vrátane medziblokových priestorov smerom k mestskej
časti Centrum 2,“ dodáva Ľubomír Kupči.
Na opravu výtlkov v zimnom období je
z rozpočtu mesta vyčlenená čiastka v
sume 4 680 eur.
(li)
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Mestský úrad má nového prednostu

Od prvého februára nastane na poste
prednostu Mestského úradu v Žiari
nad Hronom zmena. Po dvanástich
rokov vystrieda Marianu Páleníkovú
Juraj Miškovič.
Primátor Peter Antal sa s doterajšou
prednostkou Marianou Páleníkovou
dohodol na ukončení vzájomnej spolupráce.
Podľa zákona o obecnom zriadení,
funkciu prednostu mestského úradu
menuje a odvoláva primátor mesta. Antal zmenu odôvodňuje zámerom dať úradu nový impulz a priniesť nové postupy
a výzvy. Vo svojom stanovisku uvádza:
„Pani Páleníková viedla mestský úrad
12 rokov. Za toto obdobie urobila ob-

rovský kvalitatívny skok a funguje veľmi
dobre. Po našej dvojročnej spolupráci
som však cítil, že je sem potrebné dostať
nové pohľady a takpovediac reštartovať
systém. Prácu pani Páleníkovej si vážim,
preto som jej aj ponúkol vedúcu pozíciu
v štruktúre mestského úradu. Ona sa
však rozhodla ďalej nepokračovať.“
Novým prednostom žiarskeho úradu
sa od 1. februára stane Juraj Miškovič,
ktorý doteraz pracoval ako technickoprevádzkový námestník riaditeľa fakultnej NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
a žije v Žiari nad Hronom. „Pán Miškovič
je z môjho pohľadu skúsený manažér,
ktorý riadi prevádzkový úsek jednej
z najväčších nemocníc na Slovensku.
Taktiež má skúsenosti z podnikateľskej
sféry. Verím, že ich dokáže naplno využiť
v práci pre naše mesto a viesť mestský
úrad smerom k neustálemu zlepšovaniu
sa. Veľkou výhodou je z môjho pohľadu
aj to, že nie je členom žiadnej politickej
strany, žiadnym politickým nominantom a v Žiari nepracoval na žiadnych
pozíciách vo verejnej správe. Môže si

teda budovať vzťahy od základu,“ uzat- tora vymenovať ma za prednostu bolo
vára svoje vyhlásenie primátor mesta.
nesprávne. Chcem korektne vychádzať
so všetkými poslancami mestského
zastupiteľstva a byť čo najužitočnejší
v tomto procese.“ Ambíciou nového
prednostu je tiež pomoc primátorovi
pri napĺňaní jeho volebného programu.
„S programom sa stotožňujem. Sú v ňom
„Je to pre mňa veľký záväzok, aby veľké výzvy, ktoré keď sa nám podarí
som využil všetky doterajšie skúsenosti naplniť, budeme všetci spokojní,“ podota schopnosti k tomu, aby som nesklamal kol. Aj keď Juraj Miškovič nie je rodeným
dôveru primátora,“ uviedol pre médiá Žiarčanom, chce byť príkladom toho, že
Juraj Miškovič a dodal: „Svojou prácou v našom meste sa dá dobre žiť a nájsť
chcem byť užitočný k napredovaniu si tu domov. „Preto sa budem snažiť
mestského úradu. Pre mňa je veľkou vytvárať pre obyvateľov mesta také podvýhodou, že mesto je v dobrej kondícii, mienky, aby nemali potrebu sa zo Žiaru
dobre funguje a neočakávam tak nejaké odsťahovať, ale aby do mesta prichádzazásadné personálne zmeny. Samozrejme, li noví obyvatelia“ dodal nový prednosta.
budem sa musieť podrobne zoznámiť O vyjadrenie sme požiadali aj
s prostredím, do ktorého idem, spoznať Marianu Páleníkovú. „Keď som pred
všetkých vedúcich odborov, porozprávať 12 rokmi dostala ponuku pracovať na
sa s nimi o tom, aké majú ciele a vízie, pozícii prednostky, považovala som to
kde sa chcú svojou činnosťou profesne za veľkú česť, zodpovednosť a výzvu
do konca volebného obdobia posunúť. môcť sa podieľať na rozvoji mesta, ktoré
Budem sa snažiť, aby nikto v budúcnosti sa v roku 1988 stalo mojím domovom.
nemohol povedať, že rozhodnutie primá- Myslím si, že za tých 12 rokov sa mesto

Ambíciou
je napĺňať volebný program
primátora

Prioritou žiarskej nemocnice je aj modernizácia
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Oficiálnym vlastníkom nehnuteľností
spadajúcich pod žiarsku nemocnicu je
Banskobystrický samosprávny kraj.
V polovici januára sa preto predseda
kraja Marian Kotleba stretol s vedením nemocnice, aby sa dohodli na
ďalšej spolupráci.
Okrem toho, že Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom nehnuteľností,
schvaľuje aj všetky investičné zámery.
„Pre nemocnicu je užitočné, keď na
pravidelnej báze môže so župou riešiť
strategické aj operatívne témy,“ hovorí
Tomáš Kráľ, hovorca siete regionálnych
nemocníc Svet zdravia a ďalej konkretizuje: „Na stretnutí predsedu BBSK s vedením nemocnice sa preberali aktuálne
témy a rozvojové plány Sveta zdravia
do budúcnosti. Vedenie nemocnice

odprezentovalo plán investičného rozvoja na rok 2015. Súčasne boli predsedovi predstavení nový námestník pre
liečebno-preventívnu starostlivosť doktor Juraj Lukačko a nová námestníčka
pre ošetrovateľskú starostlivosť Mária
Ivanová.“
V areáli nemocnice sa nachádza aj už
niekoľko rokov rozostavaná budova,
ktorá stále chátra a nič sa s ňou napriek
tomu nerobí. Zaujímalo nás, či s ňou
má nejaké plány kraj alebo Svet zdravia.
„Spomínaný nedostavaný nemocničný
pavilón je tiež majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja. Kvalita
ani dispozičné riešenie, žiaľ, nespĺňajú
súčasne podmienky kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ konštatuje Tomáš
Kráľ a ako ďalej prízvukuje, Svet zdravia

však naďalej intenzívne pracuje na koncepte strategického rozvoja žiarskej nemocnice, ktorý sa bude primárne týkať
existujúceho nemocničného monobloku. Všetky nové investície budú
smerovať do postupnej modernizácie
jednotlivých oddelení a do zvyšovania
komfortu pre pacientov. „Medzi priority
v roku 2015 bude patriť modernizácia
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,
rozširovanie traumatologických výkonov, vybudovanie nového urgentného
príjmu a vytvorenie funkčného parkovacieho systému v areáli. Zahajujeme teda
novú éru, ktorej ústrednou postavou
bude náš pacient. O všetkých novinkách
a zmenách budeme verejnosť priebežne
informovať,“ dodáva na záver hovorca
Siete zdravia.
(li)

Poslední hostia odchádzali z bálu pred piatou ráno
Tretí ročník Bálu Žiarčanov priniesol opäť atraktívny program a skvelú
zábavu. V tomto roku sa organizátori podujatia sústredili najmä na
zábavovú zložku, čo sa im aj podarilo.
Bál Žiarčanov sa uskutočnil v sobotu
17. januára a celým jeho programom
sprevádzala po prvýkrát v histórii
moderátorská
dvojica
Veronika
Paulovičová a René Štúr. Tancovať sa
začalo hneď od úvodného valčíku a
posledné tanečné páry odchádzali po
štvrtej hodine ráno. Organizátorom
podujatia bolo ako po ostatné roky
žiarske Mestské kultúrne centrum. „V
tomto roku sme sa sústredili hlavne
na zábavovú zložku. Aby bol program
moderný, zábavný a dokázal uspokojiť
čo možno najviac divákov. Chceli sme
vytvoriť magický večer a myslím, že
sa nám to aj podarilo,“ skonštatovalo
po podujatí riaditeľka MsKC Michaela
Pribilincová. Divácky záujem o bál sa
dá porovnať s minulým ročníkom. Aj
tento raz sa predalo viac ako dvesto
vstupeniek. „Bál má svojho stabilného
návštevníka, ale v tomto roku sa objavilo viacero nových, čo nám robí radosť,“
podotkla Pribilincová.

Po prvýkrát programom
sprevádzala
moderátorská dvojica
Paulovičová so Štúrom si okrem samotného moderovania zatancovali
aj úvodný valčík. „Veronika zaspievala
piesne od Hany Hegerovej či Marylin
Monroe, René zahral krátku ukážku z
Radošinského predstavenia Jánošík
po 300 rokoch a spoločne spievali a
tancovali aj v špeciálnom programe
rómskych piesní a tancov. Šťastnú ruku
sme mali aj pri výbere plesovej skupiny, ktorou bola skupina Funky emotions. Dokonalá pódiová šou a skvelá
interpretácia najväčších tanečných hitov doslova rozpálila divákov a parket
bol neustále plný,“ netajila spokojnosť
riaditeľka Céčka. Špeciálnym darčekom
pre návštevníkov bálu bola jedinečná
kúzelnícka šou Roberta Foxa z Brna. Ten
svojimi neuveriteľnými kúskami zabával
návštevníkov niekoľko hodín. Atmosféru
bálu skvele dopĺňal žiarsky DJ Fabo s
dcérou Sofi F a za zmienku stojí aj tombola s atraktívnymi cenami. „Už počas

akcie za nami chodili návštevníci, aby sa
poďakovali za program. Z niekoľkých úst
sme počuli, že išlo doposiaľ o najlepších
moderátorov či bezkonkurenčnú hudobnú skupinu. Tešilo nás aj to, že sa nám
opäť podarilo vďaka Strednej odbornej
škole obchodu a služieb zabezpečiť
skvelé cateringové služby, výborné jedlá
a špeciality, ktoré boli návštevníkom
bálu k dispozícii počas celého večera
neobmedzene,“ konkretizovala ďalej
Pribilincová.

i samotný mestský úrad posunul naozaj
veľmi dopredu. Určite sa nedalo vždy
vyhovieť všetkým, často bolo potrebné
prijať ťažké rozhodnutia, ale to všetko
za účelom napredovania úradu i mesta.
Nakoľko som 10 rokov pracovala aj v profesijnom združení prednostov Slovenska
viem, že Mestský úrad Žiar nad Hronom
bol aj týmto združením hodnotený veľmi
vysoko na celoslovenskej úrovni. Uvedomujem si, že nech by moje schopnosti
boli akékoľvek, tieto výsledky by sa nikdy
neboli dosiahli bez zapálenia ľudí a bez
ich vysoko profesionálnej práce. Preto
aj touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým zamestnancom mesta, zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, všetkým poslancom MsZ, podnikateľským subjektom,
spoločenským organizáciám, primátorom a starostom okolitých obcí a
občanom mesta Žiar nad Hronom za
12 ročnú spoluprácu. Bolo mi naozaj
cťou podieľať sa na fungovaní i rozvoji
mestského úradu i samotného mesta
Žiar nad Hronom.“
(li)

Žiarska mini ZOO má nové prírastky
Zvieracie osadenstvo v žiarskej
mini ZOO sa dočkalo nového
prírastku. Somárik je potomkom
páriku, ktorý si tiež našiel svoj
domov v žiarskom parku.
Somárik prišiel na svet v utorok 13.
januára po polnoci. Je potomkom
somárika Charlieho a jeho partnerky
Soni. Hneď od prvých dní je to silný
jedinec. „Somárik je fit a zdravý,
rovnako ako jeho mama Sonička.
Preto nebola potrebná ani asistencia
pri jeho príchode na svet,“ prezrádza
Peter Jagoš, vedúci prevádzkového úseku mestských Technických
služieb. Ako ho prijmú jeho zvierací
kamaráti a budúci parťáci, sa ešte len
uvidí. „Somárik je zatiaľ izolovaný od
ostatných zvierat vo výbehu. Kým
nepodrastie, bude iba so svojou mamou,“ spresňuje ďalej Peter Jagoš.
Somárik však nie je jediným prírastkom v mini ZOO. Do výbehu pribudli
aj dve kamerunské ovečky a aj obe
kengury majú vo svojich vakoch pohyb. „Malé kengury však vylezú až na
jar,“ podotýka Peter Jagoš.
Momentálne sa v jednotlivých
výbehoch mini ZOO nachádza deväť
druhov zvierat a celkovo je ich spolu
35. O všetky sa stará jeden človek,
zvieratá sa totiž okrem kŕmenia aj

pravidelne odčervujú a vakcinujú.
Podľa slov Petra Jagoša, v tomto roku
technické služby neplánujú rozšíriť
mini ZOO o ďalší druh zvierat.
Keďže v minulosti z dôvodu nedisciplinovanosti
návštevníkov
mini ZOO už prišlo o život niekoľko
zvieratiek, aj naďalej platí prísny
zákaz ich prikrmovania. V prípade,
že máte nejakú zeleninu alebo iné
zvyšky, ktoré by ste chceli dať zvieratám, môžete ich odniesť na technické
služby.
(li)

Vymeniť honosný ples
za bál sa oplatilo
Vymeniť honosnejší ples za menej
strojený bál sa tiež ukázalo ako krok
správnym smerom. „Určite je lepšie, ak
môžeme návštevníkom ponúknuť bál,
ktorého atmosféra sa nesie v príjemnom priateľskom až kabaretnom duchu a nie v okázalom luxuse za veľké
peniaze. Myslíme si, že za 25 eur dostane
každý návštevník poriadnu dávku
programu, skvelej zábavy a výborné
služby,“ skonštatovala na záver Michaela
Pribilincová.
(li)

Večerom sprevádzali
Veronika Paulovičová a René Štúr.
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Začíname nový rok 2015, aj v tomto
roku sme si dali úlohy a predsavzatia
v oblasti zachovávania a prezentácie
pamiatok a dejín mesta Žiaru nad
Hronom. Je potrebné zdôrazniť, že
tieto dva aspekty života obyvateľov
mesta úzko súvisia a sú navzájom
neoddeliteľne spojené.
Pamätihodnosť je materiálnym výsled-

kom historickej udalosti a v mnohých
prípadoch je s ňou úzko spätá, ak nie
je priamo výsledkom tejto udalosti.
Takisto je potrebné zachovávať a chrániť
umelecké a materiálne hodnoty viažuce
sa k udalostiam a osobnostiam, ktoré
tvorcovia chceli touto formou zachovať
na nich spomienku. Tieto pamiatky
tak v listinnej, architektonickej alebo
umelecky stvárnenej podobe sú výsledkom kultúrnych hodnôt obyvateľov
a ich spoločenského povedomia. Preto
sa mesto snaží v poslednom období
iniciovať aktivity na záchranu týchto
pamätníkov, aby pozdvihlo hrdosť
našich občanov na bohatú históriu
a slávu nášho mesta.
Aj naďalej je preto potrebné
zveľaďovať mesto a život občanov, lebo

Svätokrížsky
dom
Aj tento rok sa môžete uchádzať o dotácie z rozpočtu mesta
V zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Žiar nad Hronom
č. 10/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar
nad Hronom a za podmienky, že sú
v rozpočte mesta v príslušnom roku
schválené finančné prostriedky pre
tento účel, samospráva poskytuje
oprávneným osobám nenávratnú dotáciu za účelom spolufinancovania
ich projektov.
Projekty môžu byť predložené v rámci troch oblastí: 1. ochrana a tvorba
životného prostredia, 2. obnova
verejných priestranstiev, 3. ochrana
HARMONOGRAM FUNGOVANIA
POSLANECKEJ KANCELÁRIE

Poslanecká kancelária sa nachádza na prízemí budovy Obvodného
úradu (Biely dom) v bývalej internetovej miestnosti.
Je otvorená každý týždeň v stredu od
17.00 do 18.00 hod. Okrem stretávania sa s občanmi mesta táto miestnosť
slúži aj na neformálne stretnutia poslancov a zasadanie odborných komisií
pri MsZ.
5.2.: Anna Líšková, Gabriela Hajdoniová, Peter Dubeň
19.2.: Stella Šeševičková, Veronika
Balážová, Monika Balážová
4.3.: Emil Vozár, Mária Biesová, Soňa
Lukyová
18.3.: Monika Kopčová, Norbert Nagy,
Veronika Balážová
1.4.: Anna Líšková, Gabriela Hajdoniová, Peter Dubeň
15.4.: Rastislav Uhrovič, Ladislav Kukolík, Stella Víťazková
29.4.: Norbert Nagy, Monika Balážová
6.5.: Emil Vozár, Mária Biesová, Soňa
Lukyová
20.5.: Branislav Šťastný, Rastislav
Uhrovič, Ladislav Kukolík
3.6.: Dušan Bosák, Jozef Tomčáni, Michal Žurav
17.6.: Stella Šeševičková, Stella
Víťazková, Milan Gocník

vonkajších priestorov bytových domov
kamerovým systémom. Oprávnenými
osobami sú v tomto prípade bytové
spoločenstvá so sídlom na území mesta
Žiar nad Hronom a správcovia pre bytové
domy na území mesta Žiar nad Hronom.
Jednej oprávnenej osobe môže byť
v príslušnom roku poskytnutá na jeden
účel (projekt) len jedna dotácia, a to v
maximálnej výške 70 % predložených
rozpočtových nákladov na projekt.
Nesmie byť však vyššia ako 3 319,39
eur. Predložené žiadosti prerokováva
Komisia pre hodnotenie projektov, ktorá
je zložená z poslancov MsZ a projektové-

ho manažéra mesta. Jej odporúčania posudzuje primátor mesta, ktorý o poskytnutí dotácie rozhodne.
Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie
je možné si vyzdvihnúť na Mestskom
úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky potrebné
ďalšie informácie (kapitola OTVORENÁ
SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ).
Žiadosť je potrebné doručiť na mestský
úrad do 28.2.2015 so všetkými povinnými prílohami.
(r)

Rozprávkový karneval
Fašiangové slávnosti v našom meste sa začali. V rámci nich pripravilo
Mestské kultúrne centrum aj zábavu
pre deti v podobe maškarného bálu.
Rozprávkový maškarný bál sa
uskutoční v nedeľu 1. februára od
15.00 hodiny v Hlavnej sále MsKC. „Pre
detičky pripravujeme opäť množstvo
atrakcií, sprievodný hier a aktivít a,
samozrejme, skvelú zábavu,“ pozýva
producent Céčka Janko Kulich. Veková hranica na maškarnom bále nie
je určená. „Akcia je pre všetky detičky.
Karnevalu sa dokonca môžu zúčastniť
aj deti bez kostýmov. Je to veľké podujatie, ktorého sa spravidla zúčastňuje
viac ako 200 divákov, z čoho máme,
pochopiteľne, radosť.“

Moderátormi karnevalu budú známi
škriatkovia Lolo a Piškót. Na deti sa
už veľmi tešia a najviac na tie v kostýmoch. „Účasť na akcii prisľúbili tiež
viaceré známe rozprávkové postavy
či filmoví hrdinovia, aby sa spoločne
zabavili, zatancovali si, zaspievali, alebo sa vybláznili na atrakciách. Všetci
sa však najviac tešia na tie deti, ktoré
prídu v kostýmoch, ktoré im vyrobia
ich mamičky, alebo ktoré si vyrobia
vlastnoručne,“ dodáva na záver Janko
Kulich.
Tému tohtoročného karnevalu je
Rozprávka. Bude tak zaujímavé vidieť,
ako sa v sále naháňajú napríklad Spiderman so Snehulienkou.
(li)

my v súčasnosti tvoríme naše dejiny
a kultúru, ktorá bude o nás rozprávať
našim potomkom. Treba ešte veľa
urobiť, aby sme všetci pochopili, že nie
len materiálne hodnoty sú potrebné, ale
aj hodnoty stále, hodnoty, ktoré povedia
tým, čo prídu po nás, akí sme boli a čo
sme vykonali. Ako sme si ctili našich
predkov a ich kultúru, tak si budú ctiť
nás naši potomkovia.
Začiatkom roka 2015 mesto zakúpilo
dom na Svätokrížskom námestí. Je
to jedna časť pripravovanej mozaiky
života mesta v minulosti. Ako primátor
mesta Peter Antal vo svojom volebnom
programe oznámil, tak aj splnil a dnes
začíname s rekonštrukciou domu.
Našim zámerom je zreštaurovať dom
stojaci na historických základoch s oje-

dinele zachovaným pôvodným pôdorysom. Naskytuje sa tu možnosť nielen
obnovy historického objektu, ale aj
jeho štúdia, ktorého výsledkom by malo
byť bližšie spoznanie každodenného
života „Križanov“ v období 19. storočia.
Treba upozorniť, že budova domu je na
tých najstarších dosiaľ získaných vyobrazeniach Svätokrížského námestia.
Po ukončení, ale aj počas prác na jeho
obnove, chceme ľudí oboznamovať
s každodenným životom a zvykmi
„Križanov“, a preto sme aj dom nazvali
Svätokrížsky dom. Je našim zámerom
ukázať ho návštevníkom ako obydlie
ľudí a nie ako muzeálnu expozíciu. Aby
dom „žil“ a nie, ako sa hovorí, „zapáchal
naftalínom“. Dúfajme, že sa nám to podarí.
Peter Mosný

Tok slov pokračuje druhou sériou
Obľúbený a úspešný program
Tok slov pokračuje aj v tomto roku.
Jeho tvorcovia sľubujú, že bude
opäť nabitý hviezdami slovenskej
hudobnej či hereckej scény a tešiť
sa môžete aj na niekoľko noviniek.
Prvé vydanie je naplánované na
polovicu februára.
Po úspechu pilotných prvých
troch častí v minulom roku s
Marošom Kramárom, René Štúrom,
Vratkom Rohoňom, Svätoplukom
Malachovským a Ľubicou Čekovskou
sa autori programu rozhodli v projekte Tok slov pokračovať aj v roku 2015.
„Prvé vydanie sa uskutoční už 20.
februára a diváci sa naň môžu tešiť
každý mesiac vždy od 19-tej hodiny až
do júla, kedy pripravujeme špeciálne
letné vydanie pod holým nebom,“
prezrádza hostiteľ a moderátor programu Janko Kulich a pokračuje:
„Som presvedčený, že Tok slov si
získal svojho diváka aj vďaka nádhernej atmosfére priestorov hotela.
Exkluzívna výzdoba, výborné služby
a ponuka, ktorá hosťom splní všetko,
na čo majú chuť. Preto i ďalšie vydania budú organizované v produkcii
tohto zariadenia a v spolupráci s
Mestským kultúrnym centrom.“
Hlavnou myšlienkou programu
je od jeho vzniku dialóg na báze
stretnutí, aké máme aj so svojimi
priateľmi. „Veľmi si prajem, aby moje
programy boli priateľskými stretnutiami so známymi osobnosťami. Aby
sa vytvoril priestor na dialóg, kde sa
stretne umelecká komunita a vznikne
tak neformálny spoločenský večer
s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje
Janko Kulich.

známe slovenské osobnosti. V tomto trende sa bude pokračovať aj
v druhej sérii. „Mám dve veľké radosti.
Tou prvou je, že projekt sa teší veľkej
diváckej obľube a našiel svojho stabilného diváka. Druhá veľká radosť
spočíva v tom, že sa mi podarilo
pre druhú sériu získať prísľub od
množstva veľkých hviezd a umelcov,“
hovorí Janko Kulich a konkretizuje:
„Mojimi prvými hosťami budú 20.
februára hneď tri hviezdy. Populárny
spisovateľ Jozef Banáš predstaví svoju najnovšiu knihu Velestúr, Peter Paul
Pačut ukáže to, prečo je považovaný
za najlepšieho dvojníka Fredyho Mercuryho a porozprávam sa aj s jedným
z najobľúbenejších hercov súčasnosti
Martinom Mňahončákom.“ Aj keď
v súvislosti s hosťami sa môžete tešiť
na množstvo prekvapení, samotná
podstata programu zostáva rovnaká.
V scenári však pribudne viac hier so
slovíčkami a rýchly kvíz pre hostí
či divákov. „Večer plný rozhovorov
tradične doplnia moje najnovšie
piesne, ktoré predstavím spolu so
skupinou Kolegium. Nebude chýbať
ani KomenTáranie textára, bloggera
a spisovateľa Peťa Šranka a určite
si na hostí pripravíme niekoľko
zábavných prekvapení,“ dodáva na
záver Janko Kulich. Z hostí ďalších
vydaní môžeme prezradiť napríklad
také mená ako Adela Banášová, Juraj
Kemka, Majk Spirit, Zuzana Šebová či
Aj keď prvá séria programu mala Michal Kubovčík.
iba niekoľko častí, ich súčasťou boli
(li)

Účasť už prisľúbili
viacerí slovenskí umelci

Technická škola ponúka duálne vzdelávanie už pre súčasných deviatakov
(pokračovanie zo strany I)
„Žiak je v duálnom vzdelávaní firmou
hmotne a finančne podporovaný,“ hovorí
riaditeľka školy Beata Tóthová a dodáva:
„Ak sa vo firme osvedčí, firma mu môže
ponúknuť pracovné miesto už počas
štúdia.“
Spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko,
Nemak Slovakia, Remeslo strojal, Sapa
Profily, Slovalco a Tubapack vypísali
pre žiakov voľné učebné miesta v odboroch Operátor strojárskej výroby
(3-ročný učebný odbor s výučným listom, pripravuje pre profesie zlievač,
nástrojár, obrábač kovov – na klasických
i CNC strojoch), Mechanik nastavovač,
Mechanik mechatronik a Hutník operá-

tor (4-ročné študijné odbory s maturitným vysvedčením a výučným listom).
„Prihlášku na duálne vzdelávanie si žiak
podáva spolu s klasickou prihláškou na
strednú školu, ale v skoršom v termíne –
už do 6. marca. Rozhovor o podmienkach
duálneho vzdelávania absolvuje žiak
vo vybranej firme ešte pred prijímacími
skúškami. Na základe týchto rozhovorov
si firmy do duálneho vzdelávania vyberú
najvhodnejších uchádzačov na vypísaný
počet učebných miest,“ spresňuje Beata
Tóthová. Okrem odborov duálneho
vzdelávania škola ponúka aj u žiakov
obľúbený 4-ročný študijný odbor Elektrotechnika ukončený maturitným
vysvedčením, kde si môžu žiaci vybrať
z 3 programov: počítačové systémy, ele-

ktrické stroje a prístroje a informatické
a telekomunikačné systémy.

Deň otvorených dverí školy
Prácu žiakov s CNC technológiami, elektropneumatickými riadiacimi systémami, programovateľnými automatmi, 3D
meracím zariadením a inými modernými
technológiami, ktoré sú využívané vo
vyučovaní, budú môcť vidieť žiaci, ich
rodičia, ale aj široká verejnosť na Dni otvorených dverí školy, ktoré sa uskutočnia
11. februára v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Tu budú môcť žiaci a ich rodičia získať aj
informácie o duálnom vzdelávaní a spôsobe prihlasovania sa naň od školy i priamo od firiem.
(li)
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Kde sa stratili zdraví huncúti?
Je dobré a nádejné, že knihy sú stále
považované za vhodný darček. Pred
Vianocami som v žiarskej predajni Kniha pre Teba uvidela novinku s názvom
Huncút Jožinko. Na obale knihy žiarila
úprimná zdravo šibalská tvárička – a tak
sa tomu nedalo odolať. (Nejedna taká
tvár je v mojich detských či učiteľských
spomienkach.) No prázdna peňaženka
pred sviatkami ma odporučila čakať.
Keď som ju ako darček čítala, bolo mi

ľúto tých, ktorí takú pohodu, srdečné
huncútstvo detí stabilného vidieka pred
120 rokmi nezažívajú spolu so mnou.
Naše Mestské noviny sa rozhodli
onú pohodu dopriať svojim čitateľom
uverejňovaním veselých príhod huncúta Jožinka – na pokračovanie. Osviežia
mladých i dospelých, ukážu svet
detských zábav, ktorý prirodzene vrastá
do sveta zodpovednej dospelosti v čase,
keď ešte nikto o virtuálnom svete a
moderných technológiách ani nechyroval. Objavením limitov zdravého
výchovného pôsobenia sa možno
nájde i liek na „civilizačnú“ chorobu
generačných problémov našej doby...
Je to sympatické aj preto, že máme
príležitosť oboznámiť sa s ďalšími
žiarskymi talentami. Kniha je autorským prekladom Martinky Palkovičovej,
ktorá šťastne siahla po staršej literatúre,

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer priameho predaja nehnuteľnosti
– pozemku, a to:
•CKN parcely č. 1579/2 – záhrady s celkovou výmerou 201 m2, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne
územie Žiar nad Hronom, najmenej za
kúpnu cenu stanovenú znaleckým po-

sudkom.
Pozemok je situovaný v zastavanom
území mesta Žiar nad Hronom na Ul.
Partizánska.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor životného prostredia – č. d. 6, tel.: 045/678 71 43, na
webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

z ktorej vybrala, upravila a preložila
state, ktoré môžu osloviť súčasníkov.
Musela to byť úporná, ale vydarená práca – zo starej češtiny urobiť preklad do
modernej slovenčiny. Dielo sa podarilo
aj v súhre s nádejnou ilustrátorkou –
tiež Žiarčankou Martinkou Pastorekovou, ktorá citlivo pochopila a výtvarne
stvárnila čistotu detstva.
Príjemné čítanie v rodinách - detí
s rodičmi i v samotách žijúcich starších
(spomínajúcich na vlastné detstvo) želá
Mária Zaťková.

Úvod do Jožinkových
huncútstiev
Milí čitatelia! Veselé príbehy o
Jožinkovi, jeho bračekovi Vojtíkovi a ich
dedinských kamarátoch napísal pred
vyše 120 rokmi spisovateľ Franta Župan.
Zaspomínal si v nich na svoje vlastné

malým aj veľkým, pretože mladosť je
niečo krásne pre toho, kto ju ešte môže
prežívať, ale zároveň aj pre toho, kto
na ňu môže už iba pekne spomínať.
A možno práve preto, že autor písal o
skutočných a obyčajných chlapcoch,
vyšla z toho knižka, ktorej kúzlo nevyprchalo od chvíle, keď bola napísaná,
až do dnešných dní. Lebo dobrý humor
je vzácnym korením… Franta Župan
napísal teda knižku veselú, srdečnú a
plnú jasu, ktorú čítali pred sto rokmi
nielen mladí, ale aj dospelí a výborne
sa pobavili. Autor napísal príbehov zo
svojho detstva oveľa viac, ako sa zmestilo do tejto knižky. My sme však pre vás
vybrali iba za hrsť tých najveselších!
Knihu ilustrovala Žiarčanka Martina
V ďalšom čísle vám prinesieme prvú
Pastoreková.
časť z veselých Jožinkových príbechlapčenské roky a na staré časy s ich hov.
(r)
sladkou vôňou. Túžil o nich porozprávať

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle
§ 9 a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho
predaja nehnuteľností – pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, vytvorených na základe geometrického
plánu č. 34611771-47/2014, úradne

overeného Okresným úradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa
10.12.2014, z pôvodnej EKN parcely
č. 864 - ostatné plochy s celkovou
výmerou 3908 m2 , zapísanej na liste
vlastníctva č. 3327, a to:
•CKN parcely č. 1910/14 - zast. plochy
a nádvoria s výmerou 112 m2,
•CKN parcely č. 1911/95 – orná pôda
s výmerou 12 m2.
Pozemok je situovaný v zastavanom

území mesta Žiar nad Hronom na
Ul. SNP v lokalite medzi kaštieľom a
riekou Hron.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor životného
prostredia – č. d. 6, tel.: 045/678 71 43,
na webovej stránke mesta alebo na
úradnej tabuli mesta.
(r)

Lenka Libjaková: Trpaslíci mi prirástli k srdcu
Verejnosť si vždy usmiatu 21-ročnú
Lenku Libjakovú prvýkrát mohla
všimnúť v televíznej speváckej súťaži.
Žiarčania ju však už dlhšie poznali ako
speváčku vo svojej vlastnej kapele,
pričom občas robila aj vokály iným
skupinám. Okrem toho, Lenka stála
aj pri zrode Piesne pre Žiar, v ktorej
sa divákom predviedla s viacerými
žiarskymi hudobníkmi. Dnes už ju
pomaly spoznáva celé Slovensko. Hrá
v televíznej relácii pre deti, mihla sa aj
v seriáli komerčnej televízie a občas
zabŕdne aj do dabingu. Viac nám prezradila v rozhovore.
Už dlhšiu dobu pôsobíš v hlavnom
meste. Čo ťa do Bratislavy priviedlo?
Do Bratislavy som prišla najmä kvôli štúdiu na vysokej škole, kde stále
študujem. Momentálne som v 3. ročníku,
tak mi držte palce, nech zoštátnicujem.
Diváci ťa majú možnosť vidieť
v detskej relácii RTVS o trpaslíkoch.
Ako si sa dostala k tejto práci?

Do Trpaslíkov som sa dostala cez
kasting, ktorý organizovala RTVS. Prešla
som viacerými kolami a vybrali ma.
Akí sú tvoji televízni kolegovia? Existujú medzi vami skutočné priateľstvá?
Moji kolegovia sú super ľudia, máme sa
veľmi radi a vďaka trpaslíkom sme si vytvorili veľmi silné priateľstvá. Riešime veci
v Trpaslíkoch, ale aj mimo nich. Čiže sa dá
povedať, že sme spolu nonstop.
Ako prebieha natáčanie detskej relácie a aké je zákulisie?
Natáčanie je veľmi príjemné. Zažívame
tam kopec srandy a je tam vždy dobrá atmosféra. Pre mňa sú Trpaslíci oddych po
celom namáhavom týždni. Ľudia sú milí
- od vizážistky, cez osvetľovačov, až po
režiséra. Stali sme sa skôr takou jednou
veľkou rodinou.
Určitým spôsobom si sa stala členom
RTVS, zúčastnila si sa aj divácky
obľúbenej relácie Milujem Slovensko.
Spoznávajú ťa už ľudia na ulici?
Nemôžem povedať, že by ma ľudia
spoznávali na ulici, ale raz možno budú.

Strihla si už aj rolu v seriáli

Kolekcia Magaela.
Foto: Michaela Krasňanská.

Mihla si sa aj v roli zdravotnej sestričky v televíznom seriáli.
Prezraďme čitateľom, o aký seriál išlo
a aká bola tvoja postava.
Občas natáčam aj pre TV Markíza, kde
hrám malú postavičku sestričku Petru
v seriáli Chlapi neplačú.
Akú máš spätnú reakciu na svoju
prácu?
Myslím, že ľudia okolo mňa sa tešia
z toho, že robím to, čo ma baví a držia mi
palce a podporujú ma v tom.
Už keď sme robili rozhovor pred
niekoľkými rokmi, tak bolo tvojím
snom odísť do Bratislavy a venovať
sa tomu, čo ťa najviac baví. Aký bol
tvoj sen v súvislosti s tým, čo robíš v
súčasnosti? Môj sen je v živote robiť to,
čo ma baví, a robiť to najlepšie ako viem...
o čo sa v podstate snažím celý život.
Venuješ sa stále aj spievaniu?
Spievaniu sa naďalej venujem, aj keď
to možno tak nevyzerá , ale pravidelne
každý mesiac vytvárame nové pesničky

niekde inde, napr. aj v zahraničí?
Vo svojom voľnom čase sa venujem
momentálne dabingu (pozn. redakcie:
Lenka dabuje zatiaľ iba malé postavičky,
napr. vo Ferihe či vo filmoch). Veľmi ma
to baví. Ale tiež rada chodím do múzeí
a galérií a, samozrejme, keď mám voľno,
zájdem si do divadla. Pred pár týždňami
som tiež nafotila sériu fotografií pre
veľmi šikovnú výtvarníčku Magaeulu,
ktorá vyrába nádherné vecičky pre ženy
a taktiež pre šikovnú dizajnérku Eryn,
ktorá navrhuje a šije perfektné tašky.
Bratislavu mám rada. A, samozrejme,
že si viem predstaviť, že tam v budúcnosti aj ostanem. Stále ma však láka aj
zahraničie. Uvidíme, kam ma život ešte
všade posunie.

Z natáčania Trpaslíkov.
Foto: archív LL.
pre Trpaslíkov a momentálne vám píšem
z New Yorku, kde tiež niečo kuchtíme.
Akým
spôsobom,
s
kým
spolupracuješ, na čom, pre koho tvoríš
a kto je tvoja cieľová skupina?
Tvorím pre všetky vekové kategórie. Je
už len vecou vkusu, koho to osloví.
Dnes síce pôsobíš v relácii venovanej
detskému divákovi, no určite sa
v budúcnosti chceš uchytiť aj v inom
žánre, príp. posunúť sa niekam ďalej.
Aký je tvoj cieľ dnes, čo chceš robiť
v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti?
Bola by som rada, keby mi projekt
Trpaslíci ostal, samozrejme, čo najdlhšie,
pretože mi táto práca a ľudia prirástli
k srdcu. A v dnešnej dobe je veľmi zložité
sa stretnúť s dobrým kolektívom v práci.
Určite by som sa však v budúcnosti už
rada posunula do divadla a spred kamier
by som sa chcela dostať pred živého diváka.
Čo robíš vo svojom voľnom čase,
ak nejaký máš? Keď neštuduješ,
nepracuješ... aká je Bratislava z tvojho pohľadu. Vieš si predstaviť, že svoj
život spojíš s týmto mestom, pracovne
i súkromne? Alebo ťa láka pôsobenie

lo, ak by som na niekoho zabudla.
Zo Žiaru už vzišlo viacero mediálne
známych osobností. Okrem spevákov sa darí v poslednej dobe
aj spisovateľkám, hudobníkom či
rôznym menším umelcom. Si s niekým
v kontakte, príp. je niekto, koho prácu
sleduješ, poznáš, osobne podporuješ?
V kontakte som len s Robom Miklom, ktorého tvorbu, samozrejme, stále
sledujem a podporujem, pretože je
úžasná. Mnoho ľudí o tom ani netuší.
Snažím sa však sledovať tvorbu väčšiny
žiarskych umelcov, ako napríklad Petra
Šranka, Janka Kulicha a Kolegium, Mišku
Pribilincovú, malých škriatkov Lola
a Piškóta, Mila Kráľa a tiež aj jeho brata,
hudobníka Badyho.

Aj z hlavného mesta sleduje
a podporuje prácu žiarskych
umelcov
Ako často sa vraciaš do rodného
Žiaru, kde máš nielen priateľov, ale najmä najbližšiu rodinu – brata a mamu?
Do Žiaru chodím, keď sa podarí tak raz
za mesiac, čiže nie veľmi často.
Pred časom si nafotila aj sériu fotografií pre žiarsky útulok pre psov. Sú ti
tieto zvieratá nejako obzvlášť blízke,
alebo prečo vznikla takáto spolupráca?
Spolupráca vznikla veľmi jednoducho
a rýchlo. So šikovnou ženskou a fotografkou Mirkou Taranzovou sme sa stretli, zobrali psíky na prechádzku a spravili
nejaké fotky. Psíkov mám veľmi rada
a keď je možnosť, vždy rada pomôžem.
Stretávaš sa pri svojej práci so zaujímavými ľuďmi, bol medzi nimi niekto,
z koho si, obrazne povedané, padla do
kolien? Ak áno, kto a prečo?
Tých ľudí je veľmi veľa. Mám rada umelcov, ktorí majú to veľké BUM v sebe a nemusia ho robiť okolo seba. Jeden človek,
ktorý ma zatiaľ natoľko ohúril, bol môj
učiteľ na konzervatórium a veľký herec,
momentálne pôsobiaci v martinskom
divadle, Janko Kožuch. Ale nechcem viac
nikoho menovať, aby ma potom nemrze-

Lenka Libjaková.
Foto: Eryn Bags.
Čo by si Žiarčanom zaželala do nového roku?
Všetkým želám veľa lásky. Nech sú
ľudia na seba dobrí, nech si pomáhajú,
nech sa na seba všetci usmievajú a rozdávajú okolo seba veľa dobrej energie.
(li)
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ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
CIRKEVNEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa na Ul. A. Kmeťa 1 v Žiari
nad Hronom pozýva budúcich
prvákov na zápis do 1. ročníka
cirkevnej školy.
Zápis sa uskutoční v pondelok
2. februára v čase
od 9.00 do 16.00 hod.
Na zápis pozývame rodičov a ich
predškolákov narodených od 1.9.2008
do 31.8.2009 a deti s odloženou
školskou dochádzkou.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na
sekretariáte školy, alebo môžete využiť
možnosť podať prihlášku on-line na
webovej stránke školy www.zssmzh.
edu.sk.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A
PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

•Na streche sveta alebo prstom po
mape Himalájí
v Sci-fi sále v pracovných dňoch medzi
Virtuálna cesta do vzdialených končín 8.00 a 15.00 hod. a vždy pred začiatkom
v okolí najvyššieho pohoria sveta. Dňa pravidelného programu pre verejnosť.
29. januára o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Dominik
v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov.
S modelmi v UFO sále si predvedieme,
ako sa pohybujú telesá v slnečnej sústave
a za priaznivého počasia sa pozriete na
oblohu cez astronomický ďalekohľad.
Dňa 30. januára o 16.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte
ďalej
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre celú
rodinu. Za priaznivého počasia druhú
časť večera vyplní pozorovanie Mesiaca
a ostatných objektov večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa
30. januára o 18.00 hod.

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Multimediálny program s využitím
možností planetária. Za priaznivých
poveternostných podmienok nasleduje
pozorovanie
astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 6. februára o 18.00
hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

31.1. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova
13, Žiar nad Hronom (672 21 23)
1.2. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
79 (67 75 117)
7.2. MUDr. E. Považancová, Dr. Jánského 15, Žiar nad Hronom (679 09 48)
8.2. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova
13, Žiar nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné
stomatologické
•Nádhera neznámeho sveta
služby sa vykonávajú v ambulancii
Nazrite do vesmírneho priestoru službukonajúceho lekára v sobotu,
optikou amatérskeho astronóma a as- nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do
trofotografa Róberta Barsu. Výstava sa 12.00 hod.
uskutoční počas celého mesiaca február
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Domáca
lekáreň

Kapucínka väčšia
– ľudovo nazývaná vytrčpán
Keďže stále pretrváva zimné obdobie,
ostaneme pri bylinkách, ktoré si môžeme
dopestovať doma na balkóne alebo na
záhradke.
Semienka si zaobstaráme už teraz, aby sme
už v máji mohli vysadiť zdravé priesady.
Kapucínka je poliehavá rastlina so stonkou
dlhou až 200 cm, niekedy aj viac. Darí sa
jej aj v menej kvalitnej pôde. Vyhovuje jej
dopoludňajšie slnko aj polotieň. Kvitne

po celé leto až do prvých mrazov. Druh
pochádza z Južnej Ameriky a pestuje sa po
celom svete pre jej krásu a liečivé účinky.
Farba kvetov je žltá, oranžová, červená
a vzácne aj bordová. Pupene aj plody
môžeme nakladať do octu ako náhradu
kapary. Rastlina je liečivá celá, to znamená
listy, kvety púčiky, aj semená (plody).
Má výrazne antibakteriálne účinky, aj v
najmenšej koncentrácii účinkuje na 46
kmeňov baktérií Stafilococus. Najlepšie
sa prejavuje pri infekcii močových ciest.
Túto vlastnosť nemá glykozid, ani látka
pripravená umelo. Chuť má spočiatku

POĎAKOVANIE

Neplačte,
že som odišla
ten kľud a zmier
mi prajte,
len večné svetlo
spomienky
mi stále zachovajte.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa 12. januára
2015 odprevadili na poslednej ceste
našu drahú mamu a starú mamu

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa
14. januára 2015
odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú mamu, starkú a sestru

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 18. januára sme
si pripomenuli 26. výročie, keď nás
navždy opustil

Teréziu Forgáčovú.

Július Dobiáš

Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Dcéra, vnuk a ostatná smútiaca rodina.

Ing. Martu Bartošíkovú.

Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
Ľudmila a dcéry Helena a Darina.

POĎAKOVANIE

Spi sladko,
snívaj pokojný,
večný sen.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, známym,
bývalým kolegom, zamestnancom
gymnázia, trénerom a športovcom
klubov, kde pôsobil, ktorí dňa
8. januára 2015 odprevadili na
poslednej ceste nášho milovaného
manžela, otca, starého otca

SPOMIENKAtkov

Neumrel si,
v našich srdciach
žiješ stále.
Dňa 10. januára
sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
ocino a dedo

SPOMIENKAtkov
Bolestne je uveriť,
že už 10 rokov nie si medzi nami.
Stopy tvojej lásky a spomienky
na predobré srdce
nám ale zostanú navždy.

PeadDr. Juraja Maxiána.

Ladislav Balogh.

Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka, synovia, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Smrť je len ďalšia cesta,
ktorou každý musí ísť.

SPOMIENKAtkov
SPOMIENKAtkov

Ako z tvojich očí
žiarila láska,
obetavosť a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca života.
Dňa 27. januára sme si
pripomenuli 8. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila naša
drahá mama a starká

Dotĺklo tíško
láskavé srdce,
navždy stíchol hlas.
Mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 20. januára sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Emil Ďuriš.

Filoména Krajčiová.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú
manželka a dcéra s rodinou.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Milan
a dcéra Ľubomíra s rodinami.

Andrea Cilingová,
rod. Jánošková
*4.2.1969 † 9.2.2005
JAK VÍCHOR SA ČAS
A ROKY PREHNALI –
SPOMIENOK ŽITIA
STĹPORADÍM KATEDRÁL.
VŠETCI, KTORÍ STE JU MALI RADI,
SPOMÍNAJTE SPOLU S NAMI.
Rodičia,
deti Simonko a Bianka, manžel,
brat Igor s rodinou
a ostatní príbuzní.

1/2

•Predám mobilný telefón Samsung Galaxy Ace v 100% stave. Cena:
50 €. T: 0907 149 549
2/2
•Predám zbierku hercov za 5 € a zbierku spevákov za 7 €. T: 0902
828 424
3/2
•Predám pivné tácky, výročné mince, 7 dielov Sever a Juh, Láska
a vojna, Nebo a peklo, CD -60´s – 90´s Various Artists, plagáty spevákov
a i. od r. 1986, VHS. T: 0902 828 424
4/2
•Predám hud. DVD – A. Cooper, Rage, Rush, Megadeth, Krisiun, Savatage, Ch. de Burgh, UDO, B. Spears, Prince, Kiss, M. Jackson, M. Loaf,
Boney M, metal a rock, Ray Charles, J. Priest, B. Dylan, Good Charlotte,
Trogs, Bon Jovi, Def Leppard, Gamma Ray, Firewind. T: 0902 828 4245/2
•Predám hudobné časopisy Spark – 4,5,10,11,12/2001,
4,5,6,10,11,12/2002, Spike, r. 03,04, Steroe & Video, Maxim, Summer
Rock r. 03, Rock Planet 2007, Report Music & Stile r. 06,07, Hard Rock,
Senctury Express 12/05, Fanzine r. 06,08 + plagáty. T: 0902 828 424 6/2
•Predám juniorské carvingové lyže - 140 cm, zn. Tecno + palice. Viazanie Marker, nastaviteľné. Cena: 40 €. T: 0905 852 712
20/2
•Ponúkam domáce klobásy a slaninu. Cena klobásy 6 €/1 kg, slanina
6,5 €/1 kg. T: 0905 389 134
24/2
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový abecedný byt na 3. poschodí. Dom je murovaný,

zateplený, plastové okná, nová strecha + pivnica. Je v strede mesta.
T: 0907 881 283
7/2

upratovania spoločných priestorov. 2 zálohové platby vopred. Dohoda
možná. T: 0918 489 129
13/2

•Predám slnečný 3-izbový byt na Ulici Š. Moysesa s rozlohou 75 m2.
Dom je zateplený, nová strecha a plastové okná. Byt je v pôvodnom,
ale zachovalom stave. Cena dohodou. T: 0917 341 142
8/2

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izb. byt, ktorý sa nachádza pri
Bille na Ul. M. Chrásteka v ZH. Mesačný prenájom: 250 € + elektrická
energia. T: 0905 200 270
14/2

•Predám 4-izbový byt s rozlohou 85 m2 na Hviezdoslavovej ulici v
ZH. Byt je na 2. poschodí v pôvodnom stave s plastovými oknami. Byt
sa predáva spolu s garážou, ktorá sa nachádza pod oknami bytu!!! Vynikajúca voľba byt, garáž a parkovanie v jednom bytovom dome!!! Cena:
63 000 €. T: 0905 755 021
9/2

•Ponúkam na prenájom nezariadený byt v pôvodnom stave. Bytový
dom je zateplený a sú vymenené okná. Bližšie info na T: 0903 831 432

•Predám 2-izbový družstevný byt s loggiou v Žiari nad Hronom na
Hviezdoslavovej ulici v panelovom bytovom dome s výťahom na 7. zo
7 poschodí. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, murované bytové jadro,
plastové okná, žalúzie, v chodbe a kuchyni položená dlažba, v izbách
plávajúce podlahy. Byt s rozlohu 50 m2 je orientovaný východ – západ,
k bytu patrí pivnica. Náklady činia 100 € bez energií, v blízkosti je kompletná občianska vybavenosť, voľný ihneď. T: 0904 694 546
10/2
•Predám 2-izbový byt na Ul. Tajovského v pôvodnom stave. Voľný
ihneď. Cena: 28 000 €. T: 0905 389 134
23/2
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt na Ulici A. Dubčeka.
Voľný ihneď. T: 0904 522 746
11/2
•Dám do dlhodobého prenájmu 2 - izbový byt s terasou v širšom
centre ZH. Cena:320 € vrátane energií. T: 0905 968 581
12/2
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový prerobený a zariadený
tehlový byt v centre mesta. Cena: 330 € vrátane energií, internetu,

Dobrovoľníctvo má na žiarskom
gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Sú
projekty, ktorým sa žiaci školy
venujú, aj keď ich autori už dávno
opustili školské brány. K takým patria Stratený cintorín, Aktivity SČK,
dobrovoľnícke aktivity v útulku
zvierat či jeden z najúspešnejších
a mediálne najznámejších projektov, Darujme čas, prinesme úsmev.
Na jeho realizácii sa podieľajú žiaci
štvorročného a vyšších ročníkov
osemročného gymnázia. Tí vo svojom
voľnom čase navštevujú detských
pacientov
onkohematologického
oddelenia v Banskej Bystrici
a spríjemňujú im popoludnia
spoločnými aktivitami –hrami,
kreatívnymi činnosťami, rozhovormi. Financie na rozbeh projektu
zabezpečil spoločný projekt Nadácie
Svetielko Nádeje, Gymnázia Milana
Rúfusa a zamestnancov VÚB. Po jeho
ukončení pomocnú ruku podali poslanci BBSK Daniel Gelien, Ladislav
Kukolík a primátor mesta Peter Antal.
S pribúdajúcimi rokmi projekt dospieval. Žiaci rástli s ním a prostredníctvom neho. Mnohých orientoval
v profesijnej dráhe, iným ukázal, ako
dobre zvládajú organizáciu podujatí,
všetkých naučil, že konať dobro nie
je ťažké. Dnes žiaci školy zvládajú
nielen komunikáciu s koordinátorom projektu v Svetielku Nádeje,
nábor nových aktivistov, mediálne
výstupy, prípravu väčších či menších
podujatí, ale postupne aj finančné
zabezpečenie svojich aktivít. Vlastnými silami dokázali organizačne
aj finančne zvládnuť nádherný Deň
tekvíc. Podarilo sa to cez malé projekty KOMPRAX-u. Na koniec mesiaca január zo zdrojov toho istého
projektu chystajú podujatie Zima
plná radosti. Toto podujatie je prvou

Foto: Denis Poledník.
samostatnou aktivitou nových
dobrovoľníkov z kvinty. Zdalo by sa,
že Darujme čas, prinesme úsmev je
doménou starších študentov. Práve
vo vianočnom období však dokázali
žiaci primy až tercie, že za staršími
spolužiakmi v ničom nezaostávajú.
Počas novembra na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali rôzne darčekové
predmety, vianočné ozdoby, šperky.
Šikovné dievčatá doma piekli muffiny
s vianočnými motívmi a medovníčky.
Všetky svoje výrobky ponúkli za symbolické ceny na Vianočnom bazáre,
ktorý sa konal 19. decembra 2014. Po
výrobkoch sa len tak zaprášilo, hlavne
po tých sladkých. V rukách predajcov
sa ocitlo neuveriteľných 200 eur,
ktoré sa po konzultáciách s Nadáciou
Svetielko Nádeje rozhodli venovať na
podporu školského projektu Darujme čas, prinesme úsmev. A tak bude
dosť peňazí na cestovné, materiál na
kreatívne činnosti, divadelné predstavenia v nemocnici. Projekt rastie
a my s ním. Aktivisti – dobrovoľníci,
spolu s mladšími spolužiakmi
a učiteľmi už spriadajú smelé plány
na rok 2015. Predstavy o novom
vianočnom bazáre, kde by chceli dať
priestor aj výrobkom z tvorivých dielní na detskej onkohematológii, kde
by sa rozšíril sortiment, čas predaja,
kde by každý mohol prispieť svojou
troškou času, aby sa úsmev šíril ďalej
a ľahšie.
(zk)

Deň otvorených dverí na „Dvojke“

RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ
•Predám mobilný telefón Samsung Monte. Cena: 10 €.
T: 0907 149 549

vodou, aby sa pokožka príliš nevysušila.
Kapucínka sa používa ako prísada do
šalátov, bylinných kúr, polievok, omáčok
a podobne. Vždy čerstvé, nevaria sa ani
sa nesušia! Rastlinu po celý rok užívame
ako doplnok stravy, deťom nasekáme
na chlieb a pod. Aby sme si zachovali jej
účinky aj na zimu, vyrobíme si vlastnú
tinktúru a v prípade ochorenia dospelí
užívajú 3-krát 10 – 15 kvapiek alebo aj
preventívne 2-krát 10 kvapiek. Je to moja
najmilšia rastlina, ktorú už roky pestujem
a neviem, čo je bolesť hlavy alebo chrípka.
Valika Janičová

Ako rastie projekt a my spolu s ním

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE v

nevýraznú, po chvíli ostro pálčivú,
podobne ako chren. Je podporným
prostriedkom pri infekciách močových
ciest, zápaloch obličiek a močového
mechúra, chrípkových ochoreniach,
bronchitíde, ale aj pri skorbute (nedostatok
vit. C) a meteorizme. V minulosti bola
rastlina obľúbená ako zložka tinktúry
proti vypadávaniu vlasov a na ich rast. Do
90 % liehu sa naloží rovnakým dielom na
15 dní, napr.: 100g čerstvé listy a semená
kapucínky, listy žihľavy a zimozeleňa.
Tiktúra slúži na potieranie vlasovej
pokožky, môžeme ju zriediť destilovanou

15/2

•Hľadám 1-izbový zariadený byt do dlhodobého podnájmu, max.
200 € mesačne spolu s energiami. Stačí základné vybavenie: posteľ,
stôl, stoličky a jedna skriňa. Som starší pán, nefajčiar, čistotný a spoľahlivý. Aktuálne od 1.2.2015. T: 0949 363 648
16/2
•Ponúkam na dlhodobý prenájom 2-izbový byt na Ul. Dr. Janského.
T: 0905 631 099
17/2
•Dám do prenájmu 1-izb. byt na Ul. Novomeského v ZH, na 3.poschodí s výťahom. Byt je jednoducho zariadený, voľný od 1.3.2015,
prípadne od 1.2.2015. T: 0905 173 210 (od 10.00 do 16.00 h.)
19/2
•Ponúkam na prenájom 1-izbový byt jednej poriadkumilovnej osobe. Cena: 189 € mesačne, vrátane energií. T: 0940 703 468
21/2
•Dám do prenájmu 1-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia, 42 m2, Ul.
Novomeského. Cena: 220 €, vrátane energií. T: 0903 451 088
22/2
DARUJEM
•Za odvoz darujem staršie matrace a lacno predám kočík a autosedačky. T: 0944 402 177
18/2

V stredu 14. januára sa
otvorili nielen brány ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika, ale aj jednotlivé triedy
či odborné učebne pre rodičov a
budúcich prvákov.
Pretože je vzdelávací program
školy zameraný najmä na vyučovanie
cudzích jazykov, rodičia, starí rodičia
i budúci prváčikovia mali možnosť
vidieť, aké je jednoduché naučiť sa
anglický jazyk slovom a piesňou
metódou Jolly Phonics. Žiaci školy sú
v angličtine už na takej vedomostnej
úrovni, že dokážu nielen predabovať
rozprávku, ale ju aj literárno-dramaticky prezentovať. „Snažíme sa
o udržanie kvalitného vyučovania
aj v prírodovedných predmetoch,
a preto sme všetkým záujemcom
a priateľom našej školy ukázali
podnetné vyučovanie matematiky s prvkami školy Montessori,“
vysvetľuje riaditeľka školy Ľubica
Baranová a pokračuje: „Ako sa dá
zaujímavo učiť prírodoveda v Parku
Štefana Moysesa a vidieť tam aj veci
neviditeľné voľným okom? Napríklad

aj realizáciou víťazného projektu
Bádatelia v parku. Žiaci III. A získali
množstvo zaujímavých informácií,
fotografií a materiálov vyhotovených
pomocou mikroskopov, ktoré po
spracovaní prezentovali všetkým
žiakom prvého stupňa.“ Žiaci školy
sú však zruční aj v technických
predmetoch. Práve tieto vedomosti
a zručnosti si rozvíjajú v záujmových
krúžkoch, ako napr. Mladý technik, First Lego League, a Elektronik.
„Rôzne robotické hračky, zostavy zo
stavebníc Merkúr, Lego a WeDo, vyrobené na týchto krúžkoch, zamestnali budúcich prvákov natoľko, že
nechceli ani odísť domov,“ dodáva
riaditeľka školy.
(r)
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Skúšky majstrov karate
KARATE

Karate je bojové umenie a stať
sa majstrom tohto umenia je
celoživotná cesta. Každý kto začne
cvičiť karate, začína bielim opaskom
a postupne ako získava zručnosti
technické a mentálne pribúdajú na
opasku farby.
Farba opasku teda značí, kto na akej
úrovni poznania tohto umenia je. Osem

žiackych opaskov končí hnedou farbou
(1.Kyu). Až potom začínajú čierne, teda
majstrovské stupne nazývané dany.
Tých je celkovo 10 a začínajú 1. danom.
Udeľovať ich môžu len majstri s kvalifikáciu a musia byť minimálne traja
s najvyššou triedou.
Páskovanie, ako sa ľudovo hovorí skúškam na takéto majstrovské

stupne, sa koná raz za rok. Tento rok sa
uskutočnili 17. januára v Hornej Trnávke
a organizoval ho Karate klub MŠK Žiar
nad Hronom v spolupráci so Stredoslovenským zväzom karate. Dôvod,
prečo sa skúšky uskutočnili práve u nás,
bol vysoký počet cvičencov z nášho
klubu, ktorí už boli pripravení postúpiť
o ďalší krok vyššie. Z celkového počtu
14 skúšaných bolo päť zo žiarskeho
klubu. Páskovalo sa od prvého danu
až po 5. dan. Najmladší skúšaný mal
18 rokov a najstarší 62 rokov. Najstarší
bol Ján Škoda, ktorý pri skúška na 4.
dan predviedol obdivuhodný výkon
a proti jeho gyaku cuky by nechcel stáť
nikto. Z nášho oddielu na prvý dan páskovali Anton Urblík a Milan Straka. Na
druhý dan Ladislav Korim, Ivan Tatár
a Miloš Viglašský. Všetci úspešne skúšky
spravili, a tak na svojej ceste k majstrovstvu urobili ďalší významný krok.
Svojím výkonom potešili aj karatisti zo
žarnovické klubu – Jozef Kováč 4. dan
a Mojmír Feldsam 5. dan, ktorí sa pripravovali spoločne s našimi chlapmi. Všetci
skúšaní boli kvalitne pripravení a skúšky
spravili.
Radovan Černák,
tréner 2. Dan

Spomienka na nestora tenisu
Milana Jaškoviča
Neľútostný a odveký
je zákon prírody. Roky
vytvárajú
mozaiku
húževnato prežitého
života,
úprimných
priateľstiev. A človek
po sebe zanecháva stopy. Stopy – zapamätané na večnosť. Aká bola tá
jeho?
Vďaka nemu – my neskôr narodení
vieme, že biely šport začal písať históriu
v našom meste už okolo roku 1912. Do
tenisového života vstúpil Milan Jaškovič
v roku 1963 spolu s Karolom, Ignácom
a Jozefom Ihringom. Odvtedy rušný život
na kurtoch neutíchal. A aj on sa stal jeho
legendou.
Dlhé roky robil hospodára a dôsledne
sa staral o prevádzku kurtov. „Pasoval“ sa na historika Tenisového klubu
v Žiari nad Hronom a urobil dobre. Vo
svojich 24- ročných tenisových denníkoch – kominárskych knihách, ako ich
vtipne nazýval, mal všetky podrobnosti
o stave počasia, kurtov, o tenistoch , zásobách loptičiek či pivka, podrobnosti
o zápasoch , väčšie či menšie úspechy
a neúspechy družstiev nášho oddielu.
Všetky zápisy sú ako z komentátorského

pera, niektoré napísané až familiárne.
Obdivovali sme jeho tenisový zápal.
Radil mladým a menej skúseným . Obdivovali sme aj jeho húževnatosť – veď
každý deň dokázal zabehnúť v parku
niekoľko koliesok napriek boľavým nohám a boľavému srdiečku. Pomedzi
zápasy mnohokrát stihol hrať šach či
mariáš. Nezabudnuteľným „božolé“
často hasil po zápasoch náš smäd.
Na mnohých turnajoch - a nie raz na
stupni ocenených - ako tenista veterán
reprezentoval náš oddiel . Jeho práca
bola nesporne prínosom pre rozvoj
žiarskeho tenisu. Vždy nás dokázal
strhnúť svojím hráčskym nadšením. Bol
veselý a priateľský optimista a bol aj
človek trefných vtipov a poznámok. Bol
ozaj naša živá kronika, ako sme mu hovorili. Takého si ho pamätáme a budeme
pamätať. Predajom oddielových kurtov
a úbytkom jeho síl sa však jeho kronika tenisu pomaly zatvorila. Aj keď
so životom bojoval tak urputne ako v
každom tenisovom zápase, predsa mu
podľahol. Dňa 9. januára 2015 sme sa
s ním rozlúčili navždy.
Česť jeho pamiatke.
Spoluhráči a tenisoví priatelia

Slovensko reprezentoval na viacerých súťažiach, darilo sa mu aj v cezpoľnom behu v Izraeli
ATLETIKA

Nádejný talent atletickej budúcnosti
Lukáš Muha pod záštitou Atletickéh
klubu MŠK Žiar nad Hronom rozpráva
o svojich začiatkoch vo svete atletiky,
tréningoch, súťažiach a rôznych zaujímavostiach o športe.
Kedy si začal s behaním, respektíve
prečo si si vybral práve behanie a nie
futbal alebo iný šport? Čo ťa priviedlo
práve na atletiku?
S behaním som začal systematickejšie
až v roku 2011, keď som spoznal trénera
Olivera Dávida. Už predtým sme s otcom
športovali, chodievali sme si zabehať,
zaplávať, zahrať rôzne druhy športu. Bol
to vlastne otec, ktorý mi dal „športový
základ“.
Spomínaš si na svoje atletické
začiatky?
Áno, spomínam. Prvé preteky, na
ktorých som sa zúčastnil, boli v roku 2008,
bol to cezpoľný beh v Hornej Ždani, ktoré
organizoval a po dlhých rokoch obnovil
môj otec spoločne s obcou a riaditeľom
školy. Vtedy som ešte behanie nebral
vážne. Moje začiatky v behaní boli so

psom (sibírskym huskym), ktorého som
dostal na narodeniny a chodieval som
sa s ním prevetrať. Behanie beriem ako
radosť i keď náročné tréningy sú pre telo
utrpením.
Koľko rokov sa venuješ atletike?
Tomu, čo by som mohol nazvať atletikou sa venujem už 3 roky.
Nepripadajú ti tréningy stereotypné
za taký dlhý čas?
Určite nie, venujem sa totiž každému
športu. Navyše, nie som člen vrcholového
strediska, čo je pre mňa výhodou a nie je
na mňa vyvíjaný žiadny tlak. Koľko natrénujem, toľko si z toho vezmem na pretek
a vinu môžem hádzať jedine na seba.
Prezradíš nám trate, ktoré prvotne
behávaš a ktoré sú tvoje obľúbené?
Na dráhe sú to 800 m a 1500 m, občas
aj 2000 m s prekážkami a 3000 m. Mimo
dráhy si zabehnem každú trať do desiatich kilometrov. Najobľúbenejšia
je určite osemstovka a cezpoľný beh
zvyčajne behám od 3000 do 5000 m.
A čo tvoja motivácia na tréningoch
alebo pretekoch, aby si podal čo

Bystričania na sebavedomých Žiarčanov nestačili
BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI – STARŠÍ MINIŽIACI

ŠKP Banská Bystrica - MŠK BK Žiar všetci hráči. Pochváliť treba súpera,
nad Hronom 17:70 (11:28)
ktorý za rok urobil veľký krok dopredu.
Na rýchlych a sebavedomých hostí to
Body: Kret 20, Dekýš 9, Ďurica 9, Holic ale nestačilo. Rozdiel v skóre hovorí za
8, Ziman 6, Bobok 4, Sirotný 4, Šonkoľ 4, všetko. Pochváliť treba všetkých hráčov
za predvedený výkon a bojovnosť.
Baláž 2, Balogh 2, Herich 2.
ŠKP Banská Bystrica - MŠK BK Žiar
nad Hronom 7:69 (3:39)
Body: Kret 20, Balogh 12, Dekýš 9,
Holic 9, Ziman 6, Herich 5, Baláž 2, Bobok 2, Ďurica 2, Šonkoľ 2.
Hostia nastúpili proti Bystričanom
ležérne a v úvodoch dvojzápasu sa hral
pomerne vyrovnaný basketbal. Po rýchlom timeoute trénera však Žiarčania
začali hrať oveľa rýchlejšie a dôraznejšie.
Dobre bránili a napriek tomu, že sa
domáci rýchlo vracali do obrany,
dokázali z protiútokov aj z rýchlych útokov ľahko bodovať. Príležitosť vybehnúť
na palubovku dostali rovnomerne

1. VICTORIA ŽILINA
2. BC PRIEVIDZA
3. MŠK ŽIAR NAD HRON
4. ŠKP B. BYSTRICA
5. ŠBK HANDLOVÁ
6. ZŠ TERCHOVÁ
7. IMC P. BYSTRICA

TABUĽKA
10 10 0 621:102
10 5 5 315:436
6 6 0 511:70
10 2 8 244:485
12 0 12 247:774
6 4 2 237:186
6 3 3 155:277

20
15
12
12
12
10
9

najlepší výkon?
Nenazval by som to motiváciou, ale
skôr vierou v to, že stále môžem byť lepší.
Akých súťaží si sa doteraz zúčastnil
a ktorá bola pre teba najvýznamnejšia?
Od roku 2012 som sa zúčastnil asi
na všetkých MSR v mojej kategórii.
Reprezentoval som Slovenskú republiku
v zahraničí na viacerých súťažiach. Tento rok mám 5 medailí z MSR a z toho 2
tituly. Určite za najvýznamnejšie preteky
považujem Školské majstrovstvá Sveta
v cezpoľnom behu v Izraeli v roku 2014.
Ako jednotlivec som dobehal na 27. mieste a ako národný výber SR sme skončili
na peknom 5. mieste pred viacerými
„baštami“ behu.
Osobný rekord?
Osobný rekord mám na každej trati.
Za mienku stojí môj najhodnotnejší „osobák“, ktorý som dosiahol na trati 800 m
s časom 2:01, 26 minúty.
O čom by sa dalo hovoriť ako o tvojom najväčšom atletickom úspechu?
Fakt, že som sa za posledné dva roky
výrazne zlepšil. Určite aj to, že zlepšenie

bolo výrazné a atletika ma baví oveľa
viac ako na začiatku.
Rád si zabeháš aj vo voľnom čase,
keď nemáš tréningy?
Najradšej behám počas prechodného obdobia. Je to obdobie po sezóne
pretekov, kedy môžem behať, koľko
chcem. Nič ma nelimituje ani čas, ani
vzdialenosť, takže vo voľnom čase si
rád zabehám. Počas sezóny však voľný
čas vypĺňam buď štúdiom alebo iným
druhom športu, napr. plávaním.
Môžeš nám priblížiť intervaly tvojich
tréningov?
Trénujem prakticky každý deň, ale do
procesu prípravy s trénerom zahŕňame
aj iné športy. Behávam okolo Žiaru nad
Hronom, úseky na dráhe a fartleky na
lúkach v lese.
Neľutuješ čas, ktorý venuješ atletike
a veci, ktoré musíš obetovať?
Nie, neľutujem. Ľutoval by som čas
strávený bez atletiky a športu.
Aké sú tvoje vízie do budúcna,
pripravuješ sa na nejakú súťaž? Máš
nejaké sny ohľadom atletiky?

Pripravujem sa na halovú sezónu.
Konkrétnejšie na halový Míting Elán
v Bratislave a na halové MSR Juniorov
taktiež v Bratislave. Mojím snom sú
olympijské hry. Mojou víziou, keď som
bol mladší, bolo dostať sa na časovú
hranicu dvoch minút na trati 800 m. Teraz sa chcem opäť zlepšovať a verím, že sa
mi bude dariť aspoň tak ako doteraz.
Monika Mesíková
Foto: archív LM.

Lukáš Muha.

Vysoké tempo hry nám prinieslo zaslúženú výhru
BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – Basket
Zvolen 86:65 (44:34)
Body: Šály 18 (5 asistencií), Boroš 12,
Dérer 11, Štábel 10, Medveď 10, Nagy
9 (10 doskokov), Krajčovič 6, Záhorec 5
(1 trojka), Bača 3, Kotlárik 2, Šarkozi 2,
Vinarčík 1 (11 doskokov).

hrali celoplošnú osobnú obranu, ktorou hneď v zárodku narúšali postupné
útoky súpera. Častým striedaním
hráčov dokázali Žiarčania udržať
vysoké tempo hry, ktorému súper
odolával len v začiatku prvého zápasu.
V útoku sa chlapci dokázali prezentovať
kombinačnou a kolektívnou hrou. Na
škodu je len neuveriteľné množstvo
nepremenených streleckých pokusov
priamo spod koša. V prvom zápase
domáci nepremenili 33 a v druhom
29 pokusov. Do zápasov nastúpili všetci
hráči, z ktorých sa aj väčšina bodovo
presadila.
Juraj Horváth, tréner

MŠK BK Žiar nad Hronom – Basket
Zvolen 89:45 (55:25)
Body: Šály 20 (2 trojky, 5 asistencií),
Mihálka 12, Nagy 10, Dérer 10, Štábel 9
(1 trojka), Medveď 7, Vinarčík 7, Bača 6,
Krajčovič 4, Boroš 2, Šarkozi 2.
Prvé dva zápasy v roku 2015
odohrali starší žiaci BK MŠK v sobotu
17. januára žiarskej „Dvojky“. V dvojzápase privítali súpera zo Zvolena.
Súper pricestoval v oklieštenej zostave
s deviatimi hráčmi, čo sa nakoniec aj
prejavilo na výsledkoch oboch zápasov.
Hneď od prvých sekúnd domáci hráči

Foto: archív BK MŠK.

TABUĽKA – SKUPINA A
1. MŠK ŽIAR NAD HRONOM 4 4 0 320:233
2. ŠBK HANDLOVÁ
4 3 1 246:200
3. OZ MBK LUČENEC
4 1 3 225:248
4. ŠKP BB – ZVOLEN
4 0 4 205:318

8
7
5
4

8
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Karatisti si poradili s medzinárodnou konkurenciou
KARATE

Prvou medzinárodnou súťažou v
tomto roku bol pre našich karatistov
z MŠK Žiar nad Hronom Memoriál Michala Bozogáňa v Košiciach, ktorý sa
konal 24. januára 2015 za účasti 340
pretekárov zo Slovenska, Ukrajiny,
Rumunska, Maďarska a Poľska .
Keďže začiatkom februára sa vo
Švajčiarskom Zürichu konajú juniorské
Majstrovstvá Európy, bola to posledná
možnosť pre reprezentantov pomerať si
sily so zahraničnými kolegami. Súťažilo
sa len v disciplíne športový zápas kumite.

V najmladších vekových kategóriách
8 – 9-ročných sa najviac darilo Ivane
Gahírovej, ktorá v kategórii nad 35 kg
obsadila 3. miesto a Šimonovi Sečkárovi,
ktorý po predvedení skvelých taktických schopností nakoniec nenašiel
premožiteľa a kategóriu do 32 kg vyhral.
V 10 – 11-ročných sa k boju o medailu
nakoniec prebojovala len Viktória Snopková, ktorú na ceste do finále zastavila
len maďarská pretekárka. V boji o tretie
miesto však Viktória už vyhrala.
V kategóriách 12 – 13-ročných mali naši

pretekári starosti hlavne s pretekármi
z Ukrajiny, cez ktorých sa nám nedarilo
prechádzať, no aj tu sa nakoniec Natálii
Rajčanovej a Zdenkovi Vankovi vo svojich hmotnostných kategóriách podarilo
vybojovať tretie miesta.
V kadetských kategóriách (14 - 15
rokov) sa najväčšia pozornosť venovala Michalovi Výrostkovi, ktorý bol
vybraný štátnou reprezentáciou, aby
reprezentoval Slovensko na blížiacich sa
Majstrovstvách Európy v kategórii kadetov do 63 kg. Michalovi forma graduje,
čo ukázal aj na tomto turnaji. Postupne
zdolával slovenských, ale aj zahraničných
pretekárov. Vo finále však narazil na
talentovaného Ukrajinca, na ktorého
tentoraz nestačil. Ani naše kadetky sa
nedali zahanbiť, keď v kategórii nad
54 kg si tretie miesto vybojovala Nina
Jelžová a v kategórii do 54 kg veľmi peknými zápasmi víťazne prešla cez všetky
svoje súperky Dominika Veisová, čím
kategóriu vyhrala. Bodkou za úspešnou
výpravou spravila Martina Tatárová v kategórii junioriek do 59 kg, kde skončila na
2. mieste.
Celková bilancia 2 zlaté, 3 strieborné a
4 bronzové umiestnenia je veľmi pekným
výsledkom na takto kvalitne obsadenom
turnaji. Ľubomír Striežovský, tréner

S úradujúcimi majstrami si zatiaľ Žiarčania neporadili
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACIi

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Vic- otočiť, sme opäť stratili pár lôpt, a tak
sme vlastne dovolili súperovi udržať si
toria Žilina 35:43 (16:26)
Body: Kucej, Golebiowski 8, Kret 7, Gro- svoj náskok až do konca zápasu.
Do druhého zápasu nastúpili chlapci
chal 5, Novák 4, Truben 2, Greguš 1.
s odhodlaním vyhrať. Začali hrať svoju
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Vic- nátlakovú hru a nedovolili súperovi hrať
rýchly basketbal. Podarilo sa nám vyhrať
toria Žilina 54:74 (31:32)
Body: Kret 16, Kucej, Novák, Golebio- prvú štvrtinu 21:13. Potom sa čiastočne
wski 8, Greguš 3, Barcík, Holic, Balogh, uspokojili a zvoľnili v nasadenom tempe.
Súper nás bránil dôsledne a opäť sme
Truben, Švec 2, Grochal 1.
pri rozohrávke začali strácať lopty a násMladší žiaci v sobotu 17. januára kok sme do polčasu stratili. V druhom
privítali doma lídra súťaže zo Žiliny. polčase sme sa otriasli, vyvarovali sme
Chlapci vstúpili do prvého zápasu sa zbytočných chýb a hrali sme pekný
s veľkou snahou súpera konečne basketbal. Keď sa však zdalo, že víťazstvo
máme na dosah, v kľúčových momenporaziť.
Prílišná snaha im však hneď od začiatku toch sme sa nedokázali presadiť v útoku
zväzovala ruky. Urobili hneď niekoľko ani na viac pokusov, čo spôsobilo, že
chýb v obrane, stratili aj pár lôpt pri ro- chlapci znervózneli a urobili vzápätí
zohrávke a dovolili súperovi vytvoriť si chyby v obrane, ktoré súper hneď využil
náskok o 10 bodov. Potom sa trochu a v priebehu dvoch minút nás vlastne
uvoľnili a začali hrať basketbal. Stále porazil, keď nám ušiel na rozdiel 12
však pôsobili kŕčovito, hlavne v útoku bodov. Posledné dve minúty si zahrali
a neplnili pokyny, na ktorých sme sa pred všetci chlapci a aj napriek tomu, že sme
zápasom dohodli. V druhom polčase sme prehrali o 20 bodov, priebeh zápasu
zlepšili hru v útoku, ale v momentoch, tomu vôbec nenasvedčoval.
keď sa zdalo, že by sme mohli zápas Našou slabou stránkou v oboch zá-

pasoch bolo množstvo stratených lôpt,
hlavne pri rozohrávke, nepresných prihrávok a nepremenených šancí v útoku.
Napriek tomu musím všetkých chlapcov
pochváliť za bojovnosť a veľmi ma mrzí,
že sa nám nepodarilo zvíťaziť aspoň
v jednom zápase. Treba však brať do
úvahy, že súper je úradujúci majster SR.
Verím však, že sa nám podarí postúpiť
na majstrovstvá, kde Žilinu konečne
zdoláme. Tomu podriadime najbližšie
mesiace tréningu, aby sme sa konečne
zbavili nášho žilinského komplexu.
Za bojovnosť až do konca zápasu si
zaslúžia pochvalu všetci chlapci.
Július Kucej, tréner
1. VICTORIA ŽILINA 10
2. MŠK ŽIAR HRONOM10
3. BC PRIEVIDZA 10
4. ŠBK HANDLOVÁ 10
5. ŠKP B. BYSTRICA 8

TABUĽKA
10 0 689:336
6 4 596:420
5 5 520:521
3 7 420:501
0 8 182:629

20
16
15
13
8

Novoročná strelecká súťaž
za účasti majstra sveta
STRELCI

Víťazi pištoliari, zľava: Grúber, Burian,
Richter.
Členovia žiarskeho Športovo
– streleckého klubu MŠK hostili na
streleckom podujatí, ktoré organizovali 17. januára pod názvom
Novoročná cena mesta Žiar nad Hronom, 36 strelcov. Tí súperili nielen
o prvenstvo, ale aj o kvalifikáciu na
Majstrovstvá Slovenskej republiky,
keďže v streleckom rebríčku bola
súťaž zaradená do 1. Slovenskej streleckej ligy.
Strelci súťažili v štyroch disciplínach,
a to vzduchová puška 40 a 60 výstrelov
a vzduchová pištoľ 40 a 60 výstrelov.
Najviac súťažiacich súperilo v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov.
V tejto disciplíne si prvenstvo vystrieľal
Rostislav Burian z Urpín Banská Bystrica
(373 bodov zo 400 možných). O bod
menej (372) nastrieľal Marián Grúber
zo žiarskeho MŠK, čo ho zaradilo na
druhé miesto. Z pohľadu vekovej
kategorizácie získal zároveň majstrovskú výkonnostnú triedu. Tretiu priečku
získal Ferdinand Richter z ŠKP Bratislava so ziskom 366 bodov.
V disciplíne vzduchová pištoľ 60
výstrelov zvíťazil Václav Vaja z Urpín
Banská Bystrica, ktorý nastrieľal 552
bodov zo 600 možných. Na druhom
mieste sa umiestnil František Danaj
z ŠKP Bratislava (546 bodov) a tretie
miesto si vystrieľal Marcel Hanulík zo
Zvolenskej Slatiny (541 bodov). Práve
Marcel Hanulík je aj veľmi úspešný strelec z historických zbraní.
V disciplíne vzduchová puška 40
výstrelov dominovali dievčatá zo ŠSK
Príbelce, a to Veronika Vargová, ktorá
nastrieľala 378 bodov zo 400 možných
(1. miesto) a Monika Trebuľová 371
bodov (2. miesto). Tretie miesto získal
Milan Terem z ŠKP Bratislava nastrieľal 365 bodov.
V rovnakej disciplíne, ale
60 výstrelov presvedčivo
zvíťazil Ivan Vandlík z ŠKP
Martin (575 bodov zo 600
možných). Druhé miesto si
vystrieľal jeho klubový kolega
ga
Dušan Trnka (529 bodov).
Umiestnenie strelcov, ktorí reprezeneprezentovali MŠK Žiar nad Hronom,
m, bolo
nasledovné: Lipták 5. miesto, Rozina
6. miesto, Kováč 9. miesto a Šulek
ulek
10. miesto.
Toto
úspešné
podudujatie
otvorilo
pre
strelrel-

Víťazi puškári.
cov
banskobystrického
kraja
streleckú sezónu 2015. Zaujímavosťou
preteku bola osobná účasť Eduarda
Zigu, majstra sveta v streleckej disciplíne Mariette (perkusný revolver),
ktorý si prišiel „zastrieľať“ a 356 bodov
zo 400 možných, ktoré nastrieľal, ho
zaradilo na 5. miesto, čo je pekné
umiestnenie, keďže nejde o jeho silnú
streleckú disciplínu. O dôležitosti a
význame podujatia svedčí aj osobná
účasť Jána Kulicha, viceprezidenta
Slovenského streleckého zväzu a Pavla
Záchenského, predsedu krajského
výboru SSZ.
(mg)

Jarná cena mesta
Žiar nad Hronom
a IV. kolo krajskej
streleckej ligy
Slovenský strelecký zväz, Krajský výbor slovenského streleckého zväzu Banská Bystrica, mesto Žiar nad Hronom a Športovo
– strelecký klub MŠK Žiar nad
Hronom vás pozývajú na streleckú súťaž v disciplínach VzPu
a VzPi.
Podujatie sa uskutoční
1. marca od 9.00 hod.
v telocvični ZŠ
na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom.
Súťažiť
sa bude
v disciplínach
vzduchová puška
60 a 40
výstrelov
a vzduchová pištoľ
60 a 40
výstrelov.
Súťažné
kategórie:
Sú
muži,
juniori, kadeti,
ženy, juniorky,
kadetky a dorast.

