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Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, po „Hviezdoške“ pribudne
tento rok v meste ďalšia oddychová
zóna na Etape. Pri príprave projektu
sa zohľadňovala potreba zmeny
účelu využívania oddychovej zóny na
nový účel, a tým bude in-line dráha
pre korčuliarov.
Koncom januára sa k vybudovaniu ďalšej oddychovej zóny v meste
uskutočnilo
pracovné
stretnutie,
ktorého sa zúčastnil aj primátor
mesta Peter Antal. „Tak ako už bolo
medializované, plánujeme vybudovať
in-line dráhu pre korčuliarov,“ hovorí
Antal a pokračuje: „Vzhľadom na priestorové obmedzenie medziblokového
priestoru, našim cieľom je zladiť potreby
obyvateľov s približne pol kilometrovou
korčuliarskou dráhou. Na stretnutí sme
sa v tejto súvislosti zaoberali stretom
komunikácie pre peších s korčuliarskou
dráhou, prechodom na detské ihrisko,
prechodom k exteriérovému fitku,
možnosťou parkovania, členitosťou
terénu pre zatraktívnenie korčuľovania,
výsadbou, vybavenosťou detského

ihriska či fitka.“ Okrem priestorových
možností a pripomienok obyvateľov sa
však musí vychádzať aj z nízkej členitosti
terénu a obmedzení, ktoré vytvárajú
existujúce inžinierske siete. „Výškopis,
polohopis a zameranie inžinierskych
sietí bol preto podkladom, na základe
ktorého vznikali nové podnety a pripomienky,“ podotýka primátor.
Predpokladaným začiatkom realizácie
výstavby oddychovej zóny je jar 2015
a ukončenie rovnako ešte v tomto roku.
Ako primátor ďalej prízvukuje, okrem
evidovaných pripomienok občanov
bude súčasťou predprípavy aj stretnutie s občanmi, súčasťou ktorého bude,
podobne ako pri akcii „Hviezdoška“,
verejná diskusia.

nie mesta nevie poskytnúť relevantnú informáciu. „V porovnaní s „Hviezdoškou“
ide o priestorovo rozsiahlejšie dielo,
ak ho budeme realizovať v súlade so
súčasným zámerom,“ konštatuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg a dodáva: „Tým je vybudovanie korčuliarskej dráhy, moderného
detského ihriska s atraktívnymi prvkami tak pre deti, ako aj pre ich rodičov
v bezpečnej zóne, poloprofesionálneho
fitka, parkovej a sadovníckej úpravy so
zaujímavou, možnou orientálnou úpravou, chodníkom pre peších, osvetlenia a možno ešte niekoľkých menších
nápadov, ktoré vznikli, alebo vzniknú
na stretnutí s občanmi. Verím, že tento
projekt doladíme tak, že v našom meste
vznikne v poradí druhá, a pritom nie
posledná, oddychová zóna, na ktorej
my všetci budeme môcť stráviť chvíle
s rodinou, priateľmi a možno aj s úplne
neznámymi ľuďmi.“
Oddychová zóna sa na Etape vybuduVýstavbu oddychovej zóny bude je na zelenej ploche, ktorú v súčasnosti
mesto financovať z rozpočtu mesta, ale využívajú deti, psíčkari a peší na prek presnejšej výške investície zatiaľ vede- chod na Ulicu SNP. Nachádzajú sa tu

V porovnaní s „Hviezdoškou“
ide o priestorovo
rozsiahlejšie dielo

napríklad oceľové preliezačky, lavičky
či futbalové bránky. Existujúca zeleň je
tu vysadená bez konceptu, väčšinou sú
to kríky, listnaté stromy nižšieho vzrastu
a ihličnany. Zámerom je zatraktívnenie
tohto priestoru a jeho funkčné využitie
na aktívny oddych. Asfaltová dráha pre
in-line korčuliarov bude široká 5 metrov
a dlhá približne 480 metrov, pričom
plocha asfaltovej dráhy bude takmer
6400 m2. Korčuliari budú môcť na tejto
dráhe robiť malé alebo veľké okruhy
a ich kombinácie, aby nebol pohyb iba
do kruhu. Navrhovaný ovál bude rozdelený prechodovou zónou na dve časti,
pričom jedna bude vyvýšená a druhá
znížená. Týmto rozdelením vzniknú dve
plochy. Jedna určená pre deti so zabudovanými trampolínami, plochami na
lezenie pre menších a lanovou dráhou
pre väčšie deti. Na druhej ploche sú
navrhované hrazdy pre exteriérové
workout cvičenie. Súčasťou zóny bude
aj vysadenie zelene, v prevažnej miere
ihličnatý porast, čím sa docieli minimalizovanie údržby asfaltovej dráhy.
(li)

Referendum o rodine je neplatné, hlasovať prišlo iba niečo cez 21 percent voličov
V sobotu 7. februára sa uskutočnilo
celoslovenské hlasovanie v Referende
o rodine. Aby bolo referendum platné, musí sa na ňom zúčastniť aspoň
50 percent oprávnených voličov.
Zúčastnilo sa ho však len niečo viac
ako 21 percenta ľudí.
Referendum o rodine bolo ôsmym
referendom od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Keďže sa ho zúčastnilo
iba 21,41 percenta oprávnených voličov,
je neplatné.
V rámci celého Slovenska je 4 942 volebných okrskov, v ktorých je zapísaných
4 411 529 oprávnených voličov. K urnám
prišlo v sobotu 944 674 voličov, pričom
neplatných hlasovacích lístkov bolo až
6 074. Na prvú otázku odpovedalo áno
94,50 % voličov, na druhú 92,43 voličov
a na tretiu dalo áno 90,32 % voličov.
V rámci Banskobystrického kraja, do
ktorého spadá aj Žiar nad Hronom, je
802 volebných okrskov, v ktorých je zapísaných 524 657 oprávnených voličov.
Okrskové komisie vydali 83 155 hlasovacích lístkov, z ktorých 650 odovz-

daných bolo neplatných. Účasť na nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
referende v našom kraji tak dosiahla osôb okrem zväzku medzi jedným
15,84 percenta, čo je zároveň najnižšia mužom a jednou ženou?
účasť zo všetkých krajov.
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Referendum o rodine malo tri otáz3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
ky:
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Takto hlasovali kraje:
1. Prešovský:
32,31 percenta
2. Žilinský kraj:
29,87 percent
3. Trenčiansky kraj: 21,83 percenta
4. Košický kraj:
19,08 percenta
5. Bratislavský kraj: 16,95 percenta
6. Trnavský kraj:
16,71 percenta
7. Nitriansky kraj: 16,65 percenta
8. Banskobystrický kraj :15,84 percenta

Otázky v referende 2015

Ako sme hlasovali
v Žiari nad Hronom
V celom obvode (okres) Žiar nad Hronom máme 110 volebných okrskov,

v ktorých je zapísaných 73 559 občanov.
Hlasovacie lístky sa vydali 15 264
občanom, pričom 132 z nich bolo neplatných. Účasť v obvode tak dosiahla
20,75 %.
V samotnom meste máme 16 volebných okrskov, v ktorých je zapísaných
15 619 oprávnených voličov. Okrskové
komisie počas referenda vydali 2 162
hlasovacích lístkov, pričom 15 z nich
bolo neplatných. Účasť na referende tak
v našom meste dosiahla 13,84 %.

Najvyšší podiel na referende sme zaznamenali v druhom volebnom okrsku.
Z 1 107 zapísaných voličov prišlo k urnám
214 občanov, jeden hlasovací lístok bol
neplatný. Účasť tu tak dosiahla 19,33 %.
Naopak, najmenej voličov prišlo
k urnám v okrsku číslo 7. Z 1 939
oprávnených voličov si hlasovacie lístky
prevzalo iba 142 občanov, z toho jeden
bol neplatný. Účasť tu tak dosiahla iba
7,32 %.
(li) Zdroj: Štatistický úrad SR
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Počas zimnej údržby sa prioritne udržiavajú príjazdy k zdravotníckym zariadeniam
Za nami je už takmer polovica
februára, ale následky zimy musia
mestské Technické služby riešiť už
niekoľko týždňov. Napriek tomu stále
pribúdajú sťažnosti od obyvateľov
na neodhrnuté cesty či chodníky. Nie
vždy sú však oprávnené.
Na zmiernenie následkov zimy nie sú
dané žiadne intervaly, keďže situácia
je vzhľadom na poveternostné podmienky vždy iná. „V zásade sa nasadzuje vždy veľký sypač Iveco, traktor
so sypačom John Deere a trikrát malý
sypač Multicar na chodníky. V prípade
kalamitných situácii sa ďalej využívajú
traktory na odhŕňanie snehu so zadnou
radlicou a nakladač UNC na dočisťovanie
chodníkov. Okrem toho využívame externé kapacity, a to traktor s radlicou
a veľký sypač MAN, ako tomu bolo aj
30. januára,“ vysvetľuje Peter Jagoš, vedúci prevádzkového úseku technických
služieb. Ako ďalej podotýka, operačný
plán zimnej údržby určuje časti, ktoré sú
prioritné. „Na prvom mieste sú komunikácie zaisťujúce hromadnú auto-

skutočnosť, že keď volali na linku zimnej
údržby, nemohli sa dovolať, alebo bol
mobilný telefón vypnutý. „Linka zimnej
údržby je vždy zapnutá, takže výrok nie
je pravdivý, alebo má dotyčná osoba zlé
číslo,“ podotýka Jagoš.

busovú dopravu, príjazd k zdravotníckym zariadeniam a nebezpečné miesta,
ako napríklad svahy. Potom nasledujú
ostatné komunikácie a chodníky v meste. Až za nimi sú medziblokové priestory,
vedľajšie chodníky, uličky a odstavné
plochy,“ spresňuje Peter Jagoš. To znamená, že napríklad príjazdy k zdravotníckym zariadeniam musia byť prejazdné
vždy, ostatné časti prichádzajú na rad až
potom, čo býva v prípade snehovej kalamity niekedy až v ďalšie dni.
V diskusiách na sociálnych sieťach
niektorí obyvatelia mesta upozornili na

Treba volať na linku
zimnej údržby,
nie vypisovať komentáre
na sociálnej sieti

Obyvatelia mesta môžu teda na telefónne číslo 0915 317 044 volať v prípade
otázok ohľadom zimnej údržby cestných komunikácií a chodníkov, ako je
odhrabávanie snehu či posýpanie.
Peter Jagoš sa vyjadril aj k niektorým reakciám z diskusií na sociálnej sieti. Jaja O.: Láskavo nech sa
zobudia a nech na Partizánsku idú
chodníky dať do poriadku, lebo ani sa
nedá po tom chodiť... tu dole stále zabúdajú na poriadok! „Partizánska ulica sa
udržiava pravá strana svahu a chodníka
smerom k pomocnému ihrisku a chodník

popred vodárov k autobusovej zastávke
Tŕstie, ostatné časti si udržiavajú vlastníci
domov na tejto ulici,“ odpovedá Jagoš.
Paula S.: „Na IBV nikto neodhŕňa chodníky, starí ľudia, čo nevládzu, si môžu nohy
polámať.“ Ako Peter Jagoš aj v tomto prípade prízvukuje, na IBV si zabezpečujú
odhŕňanie chodníkov vlastníci bytových
jednotiek a rodinných domov.
Jurij P.: „Ulicou Cyrila a Metoda od rána neprešiel ani jeden
odhŕňač! Ulica Dukelských hrdinov od
tržnice smerom na Ul. Hutníkov ani
jeden chodník neodhrnutý. A vraj v uliciach sú sypače a odhŕňače.“ Aj na tento
podnet má Peter Jagoš odpoveď: „Všetky
komunikácie a chodníky boli udržiavané
v zmysle priorít operačného plánu,
dotyčný mal kontaktovať linku zimnej údržby a nie vypisovať na sociálnej
sieti. Pri požiadavke na linku sa posiela
mechanizmus na miesto operatívne v
čo najkratšej dobe po prijatí podnetu.
Dispečeri sťažnosti na sociálnej sieti
nečítajú.“
(li)

Žiarska nemocnica má nových námestníkov
V januári tohto roka sa výrazne
posilnilo vedenie nemocníc Svet
zdravia Žiar nad Hronom a Banská
Štiavnica. Novým námestníkom pre
liečebno-preventívnu starostlivosť sa
stal Juraj Lukačko. Post námestníčky
pre ošetrovateľskú starostlivosť prevzala Mária Ivanová.
Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku,
tieto personálne zmeny vedú k lepšej pripravenosti nemocnice zavádzať dôležité
novinky a zlepšenia v celkovej zdravotnej
starostlivosti a k jej modernizácii. „Naše
ambície prinášať pacientom žiarskeho
a štiavnického regiónu vyššiu kvalitu
zdravotnej starostlivosti sú vysoké. Pri realizácii dôležitých zmien sú nevyhnutní
kvalitní ľudia. Som veľmi rada, že sa nám
podarilo posilniť tím vedenia o dvoch
skúsených a progresívnych odborníkov,“
vysvetlila Eva Páleníková, riaditeľka ne-

mocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom
a Banská Štiavnica.
Juraj Lukačko vyštudoval medicínu na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. V roku 1997 nastúpil na chirurgické
oddelenie vtedajšej NsP Nitra, na úsek
detskej chirurgie. Neskôr prešiel na traumatologické oddelenie tej istej nemocnice, kde pôsobil až do konca roka 2014.
Najprv ako chirurg, potom ako úrazový
chirurg a napokon ako zástupca primára.
Od marca 2009 do konca minulého roku
pôsobil aj ako supervízor krajského

operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby v Nitre, kde získal okrem
klinických aj organizačné skúsenosti.
„Plne sa stotožňujem s cieľmi siete
Svet zdravia, ktoré chcú zvýšiť kvalitu
žiarskej nemocnice zo všetkých stránok.
Za priority považujem postupnú reorganizáciu nemocnice, modernizáciu
jej oddelení a propacientsky prístup
zo strany všetkých medicínskych pracovníkov,“ zdôraznil Juraj Lukačko.
Mária Ivanová pochádza zo Žiaru nad
Hronom a v zdravotníctve pracuje od
ukončenia strednej školy. Po návrate
z materskej dovolenky nastúpila na
chirurgické oddelenie žiarskej nemocnice ako sestra pri lôžku v nepretržitej
prevádzke. Prvé manažérske skúsenosti
začala nadobúdať na tom istom oddelení
najskôr ako staničná, neskôr ako vedúca
sestra. Od roku 2005 pôsobila v nemoc-

nici ako námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť. V roku 2011 prešla na
rovnaký post do vranovskej nemocnice.
V roku 2014 sa stala manažérkou siete
Svet zdravia pre oblasť ošetrovateľstva.
„V žiarskej nemocnici som začínala a pôsobila som tam 20 rokov. Teším sa, že
získané skúsenosti z iných nemocníc
budem schopná priniesť teraz naspäť
a zúročiť ich v ošetrovateľskej oblasti.
Nemocnica musí robiť všetko pre zdravie
a spokojnosť pacienta. Preto plánujeme
zamerať sa na rozvoj jeho bezpečnosti,
do nemocnice chceme vrátiť rodinnú
atmosféru a veľký dôraz budeme klásť
na motivovanosť našich zamestnancov. Vzťah spokojný pacient = spokojný
zamestnanec dnes určite dvojnásobne
platí aj opačne: spokojný zamestnanec
= spokojný pacient,“ doplnila Mária Ivanová.
(r)

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 200 predškolákov
Žiarski predškoláci majú svoj zápis do prvého ročníka za sebou. Kým
v cirkevnej škole sa zápis uskutočnil
už 2. februára, v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa
do prvého ročníka zapisovalo v nedeľu
8. a v pondelok 9. februára.
Podľa evidencie občanov na trvalom
pobyte v meste Žiar nad Hronom sa
zápisu zúčastnili deti narodené od 1.
septembra 2008 do 31. augusta 2009.
„Celkovo máme týchto detí 162, pričom
ďalších 23 detí máme uvedených na prechodnom pobyte, 42 detí malo odklad
v minulom školskom roku a počíta sa aj
približne s tridsiatkou detí z okolitých
obcí,“ konkretizuje Adriana Giláňová,
metodička školstva MsÚ. Základná škola
s materskou školou Š. Moysesa zapísala
2. februára na školský rok 2015/2016
49 detí, z toho 6 bolo navrhnutých na
vyšetrenie školskej zrelosti. „V súčasnosti
máme v školách 163 prvákov, 11 detí
v nultom ročníku a 33 prvákov v cirkevnej škole,“ spresňuje Adriana Giláňová
a dopĺňa: „Pre tento školský rok máme
v základných školách celkovo 1 658
školákov. Z toho 483 je na „Jednotke“, na
„Dvojke“ 582 , na „Štvorke“ 285 a v cirkevnej škole 302 a 6 detí je v špeciálnej
triede. O tom, ako sa nám zmení počet
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k budúcemu školskému roku, je zatiaľ vo všetkých triedach nahradili klasické
predčasné hovoriť.“
drevené tabule revolučným náterom
Smart Wall Paint,“ približuje ďalej Oľga
Berkešová. Kvalitná a dôsledná práca
pedagógov predurčuje žiakov k mnohým prvenstvám. „K týmto úspechom
významne prispieva aj naša jedinečná
Na „Jednotke“ budú aj v budúcom
aktivita Utorok na Jednotku, ktorú veľmi
školskom roku otvorené tri prvácke
oceňujú aj naši rodičia,“ dodáva na záver
triedy. „Naším cieľom je vytvoriť triedy
zástupkyňa riaditeľa.
s počtom žiakov do 19, nakoľko chceme
vytvoriť podmienky na zohľadnenie individuálnych špecifík a nadaní dieťaťa,“
vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa, Oľga
Berkešová a dodáva: „Ponúkame žiakom
tri hodiny anglického jazyka týždenne „ Aj tento rok nás potešilo, že naša
vo všetkých triedach. Sme známi aj sys- práca nezostala nepovšimnutá, ba práve
tematickým rozvíjaním cudzieho jazyka naopak, prilákala veľký počet šikovných
pomocou metódy CLIL v nejazykových budúcich prvákov počas zápisu,“
predmetoch.“ Od budúceho školského hovorí riaditeľka „Dvojky“ Ľubica Baroku bude škola využívať na vyučovaní ranová a ďalej konkretizuje: „V školskom
aktivity na rozvoj individuálnych daností roku 2014/2015 máme otvorené štyri
dieťaťa, a tak sa zaradí medzi niekoľko prvácke triedy (84 žiakov). Vzhľadom k
pokrokových škôl na Slovensku. „Ako tomu, že v čase uzávierky novín ešte zápis
jediná škola v okrese sme zapojení do nebol ukončený, nedá sa jednoznačne
národného projektu Podpora profesijnej povedať, koľko prvých tried otvoríme v
orientácie žiakov základnej školy na od- nasledujúcom školskom roku.“ „Dvojka“
borné vzdelávanie a prípravu prostred- rozhodne nepatrí k tým školám, ktorým
níctvom rozvoja polytechnickej výcho- stačia dobré rozbehnuté a fungujúce
vy zameranej na rozvoj pracovných aktivity. A preto stále prichádza s niečím
zručností a práca s talentami. Ako prvá novým. „Našim cieľom nie je vymýšľať
škola na Slovensku sme tiež kompletne stále nové typy vyučovania, ale najmä

„Jednotka“ je ako jediná škola
v okrese zapojená
do národného projektu

„Dvojka“ kladie dôraz
na projektové
a zážitkové vyučovanie

sa zamerať na už osvedčené metódy
a formy práce a tieto modernizovať
a zdokonaľovať tak, aby čo najlepšie
motivovali a inšpirovali žiakov. Dôraz
kladieme na projektové a zážitkové
vyučovanie. Naša škola je zameraná na
vyučovanie spoločensko-vedných predmetov, v rámci ktorých posilňujeme
v týchto triedach vyučovanie hlavne
cudzích jazykov. Pri výučbe cudzích jazykov stále uplatňujeme už dávnejšie
používanú metódu Clil, ale aj hravú
metódu Jolly Phonisc,“ dodáva Ľubica
Baranová.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 16. februára
2015 (t. j. pondelok) o 9.00 hodine
do Zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Vyhlásenie náhradníka na uvoľnený
mandát poslanca MsZ.
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
MsZ.
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
5. a) Informácia o projektoch.
b) Návrh na schválenie predloženia
žiadosti o nenávratný finančný príspevok - projekt Rekonštrukcia mestskej
knižnice.
6. Správa o stave verejných komunikácií, dažďovej kanalizácie a MHD
v meste.
7. VZN o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového
bývania.
8. Správa o projekte Občianske
hliadky.
9. Vyhodnotenie Kalendára
športových podujatí mesta ZH za rok
2014 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar
nad Hronom na rok 2015.
10. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2007 o školských obvodoch ZŠ.
11. VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011
Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta ZH.
12. a) VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v plnom znení.
b) VZN - Trhový poriadok pre Mestskú
tržnicu.
c) VZN - Trhový poriadok pre Novú
tržnicu.
d) VZN - Trhový poriadok pre
príležitostný mestský trh.
e) VZN - Trhový poriadok pre
príležitostný trh - Žiarsky jarmok.
13. Schválenie Zoznamu pamätihodností mesta.
14. Interpelácie poslancov.
15. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM - majetkovo-právne vzťahy.
b) Schválenie zástupcov mesta Žiar
nad Hronom do kontrolných orgánov
obchodných spoločností.
16. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

žiakov. Našim trendom je spojenie
vzdelania a zdravého životného štýlu
do jedného kompaktného celku. V
popoludňajších hodinách ponúkame
množstvo krúžkov športového i vedomostného charakteru pod vedením
nielen našich pedagógov, ale aj skúsených
trénerov. Okrem toho ponúkame
rodičom aj širokej verejnosti množstvo
mimoškolských aktivít,“ dopĺňa Drahomíra Štrbíková. „Štvorka“ má ako
jediná škola v meste vytvorené podmienky pre diétne stravovanie a
výhodou
pre
žiakov
je
aj
V Základnej škole na Jilemnického ulici možnosť
rozširovať
svoje
naočakávali aj tento rok počas zápisu toľko danie v ZUŠ priamo v budove
predškolákov ako vlani. „V súčasnej dobe školy.
(li)
máme 30 prvákov v dvoch triedach.
Preto predpokladáme, že aj v budúcom školskom roku otvoríme opäť dve
triedy,“ spresňuje zástupkyňa riaditeľa
Drahomíra Štrbíková. Svojim budúcim
prvákom ponúka škola posilnenie hodín
telesnej výchovy a samozrejmosťou je
aj výučba predmetu Zdravý životný štýl
v anglickom a nemeckom jazyku. „Ich
Zo zápisu v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.
výber je na rodičoch našich budúcich
Foto: archív školy.

„Štvorka“ sa profiluje
ako športová škola
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SPRAVODAJSTVO

histórie
a pamiatkach mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

PO STOPÁCH

Ludwik Korkoš (1961).
Ochrana nehnuteľných pamiatok
v meste Žiar nad Hronom vyplýva
z potreby zachovania pamiatkového
fondu mesta, ktorý je veľmi skromný,
ale o to významnejší. Už od nástupu
primátora Petra Antala sa na jeho
podnet začali práce na záchrane a obnove pamiatok v našom meste.
Prvým krokom bolo vytvorenie ich evidencie, ktorej základom je jednoduchý
a stručný popis z prameňov, ktoré boli
dostupné. Nie je to komplexný materiál
a ani takým nechce byť, má len úlohu

poznania zatiaľ známych pamiatok a ich
stavu. Nie všetky problémy vyplávajúce
z ochrany pamiatkového fondu mesta sa
dajú rýchlo riešiť, a tiež niektoré z nich
v dohľadnej dobe ani riešiteľné nie sú,
no snažme sa o to. Čím viac budeme
o nich hovoriť, dostanú sa do povedomia občanov, a to nielen z nášho mesta.
Takto vzniknuté povedomie je samo
o sebe úspechom, lebo bude nútiť
ľudí zamýšľať sa nad nimi. Pamiatka
a história, o ktorej sa hovorí, je v podstate zachránená, lebo existuje v ľuďoch,
ale pamiatky a história, o ktorých nikto
nevie, tie nie sú. Po dohode s primátorom mesta som tento zoznam vypracoval pre jeho potrebu informovanosti o jednotlivých pamiatkových
objektoch, ich stave a umiestnení. Je to,

Čaj o piatej odštartuje novú sériu besied
Už začiatkom marca štartuje nový
program
žiarskeho
Mestského
kultúrneho centra. Dvakrát do mesiaca sa bude môcť žiarsky divák
stretnúť so slovenskými hercami
a spisovateľmi pri Čaji o piatej.
Cieľom besied bude komerčnejšia
a zaujímavejšia forma osvety literatúry
a divadla medzi ľuďmi a mládežou.
„Chceme, aby aj literatúra bola
považovaná za súčasť kultúry, minimálne
tej osobnostnej,“ vysvetľuje moderátorka
podujatí Kristína Falťanová a pokračuje:
„Veríme, že sa nám podarí ukázať širokej
verejnosti, že čítanie je fajn a že náš život
v mnohom obohacuje. Aj cez rozhovory
so zaujímavými ľuďmi im povieme, čo
všetko sa za jednotlivými riadkami a
príbehmi skrýva.“
Besedy budú vždy dvakrát do mesiaca v kaviarni U Shakespeara, ktorá
sa nachádza v priestoroch žiarskeho
Mestského kultúrneho centra. Hosťom
prvého posedenia v mesiaci bude herec
a druhá beseda bude patriť spisovateľovi.
„Pozývať budeme predovšetkým tých
hercov, ktorí účinkovali či stále pôsobia
v divadlách, prípadne si zahrali v starších
televíznych inscenáciách, keďže nám
v prvom rade ide najmä o prezentovanie
literatúry a jej osvetu. Je množstvo divadelných hier, ktoré vznikli na základe
literárnych predlôh. Pozvaní umelci
nemuseli nevyhnutne hrať hlavnú postavu, ale budeme sa snažiť oslovovať
predovšetkým takých,“ konkretizuje
ďalej Kristína Falťanová. Zo súčasných
hereckých osobností môžeme spomenúť
napríklad Petru Vajdovú ako Janu Eyrovú, Zuzanu Fialovú ako Annu Kareninu
či Mila Kráľa ako jedného zo Štúrovcov
v divadelnej hre Koncert zrušený.

„Pri hercoch by sme sa teda zamerali
predovšetkým na klasickú literatúru,“
podotýka ďalej Falťanová.

Prím bude hrať
súčasná literatúra

Besedy so slovenskými spisovateľmi
budú patriť najmä súčasnej literatúre.
„Určite začneme so známejšími menami, takými sú napríklad Evita Urbaníková, Hana Lasicová či Jozef Banáš.
Samozrejme, počas nášho rozhovoru sa
zameriame práve na ich tvorbu.”
Čaj o piatej bude mať v oboch prípadoch tri časti. „Rozoberieme tvorbu s
autorom, resp. literárne dielo a postavu
v prípade hercov. Svojich hostí sa tiež
budem pýtať na zaujímavosti z ich života
a na rad prídu aj otázky z obecenstva.
Večer neskôr spoločne ukončíme podpísaním sa nášho hosťa na takzvanú
Stenu slávy,“ dodáva Kristína Falťanová.
V závere dostanú diváci možnosť
osobne sa s hosťom podujatia
porozprávať, nechať si podpísať knihu či
urobiť si s ním spoločnú fotografiu.
Pôvodný formát Literárčenia, ktoré už
niekoľko rokov vedie Natália Novotná,
zostáva kvôli zachovaniu tradície aj
naďalej v priestoroch Čajovne za rohom.

Do horúceho kresla si ako
prvý sadne Milo Kráľ
Hudobník, skladateľ, herec a režisér.
Milo Kráľ, ktorý detstvo a študentské
roky prežil v Žiari nad Hronom a Ihráči,
bude v poradí prvým hosťom, ktorý
otvorí novú sériu besied v rámci Malej
scény MsKC o klasickej a súčasnej
literatúre už v utorok 3. marca. Miloslav,

Prvým hosťom nového formátu
Malej scény bude Milo Kráľ.
Milo a familiárne aj Miki, vyštudoval
herectvo aj réžiu na VŠMU. Istú dobu
pôsobil ako umelecký šéf Slovenského
komorného divadla v Martine. Stál pri
zrode festivalu Dotyky a spojenia, vďaka
svojmu sympatickému vzhľadu, príjemnému hlasu a absolútnej uveriteľnosti
prejavu sa radí medzi divácky obľúbené
a režisérmi vyhľadávané herecké stálice
na Slovensku. Vidieť ste ho mohli v seriáli
Vdova, taktiež v Búrlivom víne, v Dr.
Eme, ale aj v seriáli Nevinní. Svoju tvár
prepožičal niekoľkým známym značkám,
no a jeho hlas počuť v dabingu, reklamách aj rádiu. Na divadelných doskách si
zahral napr. v predstaveniach Aj múdry
schybí, Bratoch Karamazovcoch, Zločine
a treste, Anne Karenine, Štúrovcoch - Koncert Zrušený a tiež v Troch prasiatkach.
Okrem toho, k mnohým divadelným
predstaveniam hudbu aj zložil. V závere
minulého roka si tiež splnil sen. So svojou
kapelou vydal debutový album Milo Kráľ
Band.
(li)

Michaela Pribilincová získala ocenenie E-žena roka
Občianske združenie E-ženy už po
štvrtýkrát oceňovalo schopné a talentované ženy, ktorým sa darí ladiť svoj
pracovný život s ďalšími aktivitami.
Víťazkou sa stala Michaela Pribilincová, riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Občianske združenie E-ženy zorganizovalo túto súťaž za účelom motivácie
žien k podnikaniu pomocou internetu.
„On-line podnikanie ponúka výhody
špeciálne pre ženy, ktoré obyčajne
potrebujú zosúladiť niekoľko oblastí
svojho života a prináša viac času pre seba
a zároveň pre svoju rodinu,“ vysvetľuje
Michaela
Pribilincová.
Občianske
združenie chce aj takýmto spôsobom nielen vyzdvihnúť a oceniť, ale aj
poskytnúť vzor iným ženám, ktoré sa
možno dnes rozhodujú či a kedy sa dať
na podnikanie. Mottom mediálne podporeného projektu E-žena roka je ,,Aby
žena ženou bola“.
Michaela sa o súťaži dozvedela od svojej virtuálnej asistentky Mirky Lehockej,
ktorá bola tiež medzi ocenenými ženami.
„Mirka mi spravuje facebook a tiež mi
pomáha s propagáciou Pozitívnych roz-

právok, pretože popri svojej práci a malom synovi by som to všetko nestíhala,“
prezrádza ďalej Miška a priznáva, že
aj do súťaže sa prihlásila najmä kvôli
zviditeľneniu spomínaných rozprávok.
„Keď som si podávala prihlášku, ani mi
nenapadlo, že by som súťaž mohla aj
vyhrať. A navyše v takom rozmere ako
je absolútna víťazka a aj cena sympatie,“
hovorí skromne.

Víťazstvo získala
v dvoch kategóriách

Súťaž pozostávala z troch kategórií.
Do prvej sa mohli prihlasovať tie ženy,
ktoré podnikajú iba on-line, nemajú
žiadnu off-line kanceláriu či predajné
priestory (takými sú napríklad jazyková
škola alebo bioobchod). Druhá kategória
bola určená ženám, ktoré podnikajú offline a majú firemnú webovú stránku.
Treťou kategóriou bola E-žena sympatia,
v ktorej hlasovali členky OZ E-ženy. „Počas
súťaže sa hodnotila napríklad originalita
podnikateľského projektu, návštevnosť
webovej stránky, komunikácia s klientmi,
dizajn stránky či dĺžka on-line podnikania. Museli byť dodržané aj kritériá,

aspoň dúfam, prvý krok k začatiu ochrany a zachovania pamiatkového fondu
mesta. Žiar nad Hronom je mestom,
ktoré má tak bohatú históriu, ktorá siaha
od praveku až po obdobie budovania
nového mesta. Takáto symbióza času
a pamiatok nie je daná každému mestu, a preto si to vážme a starajme sa o
pamiatky, ktoré sú toho dôkazom.
Práve tu by som chcel poukázať na už
začínajúcu spoluprácu občanov, ktorí
informujú o niektorých pamätných
objektoch a snažia sa prispieť spomienkami na významné udalosti pri
budovaní mesta. Je veľmi potešujúca
aktivita mladých ľudí a študentov. Už
v súčasnosti sa začína rozbiehať projekt obnovy „Krížskeho domu“ v spolupráci s UDTAOP, ktorú iniciovala Terézia

VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENA OBČIANSKEJ HLIADKY

Mesto Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na člena
občianskej hliadky.
Výberové konanie sa uskutoční
dňa 26. februára 2015 o 10.00 hod.
v priestoroch Zasadačky Mestského
úradu Žiar nad Hronom.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu
môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania osobne doručiť, alebo
poštou zaslať na adresu mestského
úradu. Uzávierka na predkladanie
žiadostí o prijatie do zamestnania je
23. februára 2015.
Zoznam požadovaných dokladov
k žiadosti o prijatie do zamestnania: žiadosť, životopis uchádzača,
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu, iné doklady
potvrdzujúce spôsobilosť, uchádzač
môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo
organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.
Kvalifikačné predpoklady na
pozíciu člena občianskej hliadky

sú: ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
znalosť slovenského, rómskeho
a maďarského jazyka - výhoda,
absolvovanie kurzu prvej pomoci –
výhoda.
Výberové kritériá na pozíciu
sú: znalosť jazyka cieľovej skupiny,
znalosť obyvateľov cieľovej skupiny,
akceptácia zo strany komunity, trvalý
pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda, predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú
kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu. Každý úspešný uchádzač, s
ktorým mesto uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku
bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje
predložením čestného vyhlásenia
o bezúhonnosti.
Miestom výkonu práce je rómska
osada Kortína a kancelária v priestoroch Jadranu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je
1. marec 2015.
(r)

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 §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti
– pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 35302551-37/2009, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom, dňa 25.5.2009 pod číslom
235/09 z pôvodnej CKN parcely č. 1671/90 - ostatné plochy s výmerou 9 041
m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
•CKN parcely č. 1671/93 - ostatné plochy s výmerou 952 m2.
Pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom za objektom administratívnej budovy s popis. číslom 41 na Ul. A. Dubčeka.
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)

ktoré sa vzťahujú na ženu ako osobnosť,
a to napríklad rodinné prostredie a zázemie, počet členov v domácnosti či iné
spoločenské aktivity,“ približuje súťaž
Miška. Ona sama sa stala absolútnou sympatie je pre mňa krásne ocenenie,
víťazkou prvej a tretej kategórie, čím pretože v tejto kategórii hlasovali členky
zároveň získala Cenu sympatie. „Cena Občianskeho združenia E-ženy, a to mi
len dáva zrkadlo, že rozprávky sú naozaj žiadané a vnímané veľmi pozitívne.
A, pravdaže, prvá cena ma veľmi povzbudila, pretože rozprávky som uviedla na
trh len na jeseň minulého roku a už majú
taký úspech. Dodalo mi to novú energiu
a chuť pokračovať v tom naďalej. Získané
ceny mi pomôžu rozprávky spropagovať
v rámci celého Slovenska, čomu sa tiež
veľmi teším.“

Pozitívne rozprávky
sa dostanú aj na český trh

Miška so synom Peťom.
Foto: Denisa Bobríková.

Bartošková zo Žiaru nad Hronom. V rámci tejto spolupráce študenti spracujú
svoje návrhy k obnove a metodike
zachovania objektu a jeho prezentácii.
V neposlednom rade treba vyzdvihnúť
aj prácu študentiek prvého ročníka
Gymnázia M. Rúfusa, Caroline Turanovej a Sabiny Fronkovej, ktoré v rámci
Stredoškolskej odbornej činnosti pracujú na téme Vchodových znamení ako
kultúrneho odkazu budovateľov nášho
mesta. Je veľmi povznášajúce, že mladí
ľudia pristupujú so záujmom po odbornom spracovaní námetov a tém pamiatok a histórie Žiaru nad Hronom. Takúto
mládež nám iste budú závidieť iné mestá, lebo naše mesto s takýmito mladými ľuďmi nemusí mať obavy o svoju
budúcnosť.
Peter Mosný

Práve spomínané CD Pozitívne
rozprávky pomohli Miške k víťazstvu
v súťaži. Za pomerne krátku dobu si našli
veľa svojich fanúšikov, zaujímalo nás
preto, či ich autorka nerozmýšľala nad
pokračovaním. „Najprv som bola šťastná,
že sa mi podarilo dokončiť a vydať prvé
CD, ani som nerozmýšľala nad druhým.

No čím viac ľudí mi píše, že sa už tešia
na druhé rozprávky, tým viac nad tým
premýšľam a plánujem. Dokonca som
už jednu nahrala a dve mám napísané,“
prezrádza. Spätnou väzbou sú pre
ňu predovšetkým reakcie od rodičov,
ktorí rozprávky svojim deťom púšťajú.
„Rodičia mi píšu krásne spätné väzby na
rozprávky a každému sa páči niečo iné.
Z pesničiek je najobľúbenejšia Karkulka
a z rozprávok majú asi najväčší vplyv
na deti práve tie nové, ako sú Darované
hračky a Vyberám si zdravie. Ale dobré odozvy mi chodia aj na nové verzie
klasických rozprávok.“
V súčasnosti už Michaela rieši s
pražským dabingovým štúdiom výber
hercov a cenovú ponuku pre český trh.
„Potrebujem ešte zeditovať českú verziu,
a môže sa nahrávať. Sama som zvedavá,
ktorí herci mi potvrdia nahrávanie, no
budú to samé známe mená, rovnako ako
pri slovenskej verzii,“ dodáva na záver
úspešná žena a matka.
(li)
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Len sa mi snívaj
V novej knihe žiarskej
autorky nájdete vášeň,
vzťahy na hranici nenávisti, no aj desivé sny z 2. sv.
vojny.
Myslela som, že mám
všetko... Aj som mala!
Teda, aspoň som o tom
bola presvedčená. Potom sa ale stalo niečo, čo
mi podťalo kolená. Dopadla som na samé dno
bahnistej stoky... To sú úvodné riadky z knihy Len sa mi
snívaj. Žiarsku spisovateľku
Kristínu Falťanovú k jej napísaniu inšpirovali skutočné
udalosti zo života blízkej osoby. Príbeh, ktorý v rukopise
zachytila, oslovil aj známu Evitu Urbaníkovú, ktorá knihu vydala pod hlavičkou svojho vychýreného vydavateľstva a tiež
sympatického herca Mila Kráľa, ktorý ju v Žiari nad Hronom
uvedol do života. „Hovorí sa, že druhá kniha je pre autora
veľmi dôležitá. A skutočne, pre mňa takou je. Som úprimne
dojatá a šťastná,” netajila radosť žiarska autorka Kristína
Falťanová, ktorá na uvítaní knihy do života porozprávala
o tom, ako dej vznikal, o odborníkoch z oblasti medicíny
a tiež dopravnej polície, ktorí jej pri tvorbe pomáhali, no
a známy herec atmosféru podujatia spríjemnil svojou hrou
na klavír.
(r)

Umenie byt bratom
Jedného dňa sa ocko opýtal
malého Jožinka: „Chcel by si
bračeka?“
Nanešťastie si Jožinko práve
uväzoval motúz na vozík, a tak si
odpoveď ani dobre nepremyslel a
celkom neuvážene prisvedčil. Veď
to aj po čase ľutoval, že sa dal tak
nachytať, ale už bolo neskoro.
O nejaký čas, keď ho mamička
česala, nežne ho pobozkala na
tváričku a zaliečavo sa ho spýtala:
„Chcel by si mať sestričku? Hrali
by ste sa spolu!“
Tentoraz bol už Jožinko
opatrnejší. „Nechcem,“ pokrútil
rozhodne hlavou, „otecko mi už
sľúbil bračeka; dievčatá sa nevedia hrať ani na vojakov, ani na
kone.“
Jožinko plesol bičom, ktorý

práve držal v ruke, a hoci určite
videl, že mamičku jeho rozhodnutie neteší, vo svojej sebeckosti na
to vôbec nedbal, a čo povedal, už
nezmení. Sestričku nechce. Načo
by mu bola?
Veď na Vincenta Mrázových Tona
stále žaluje a on jej nič nerobí.
Len čo ho pre ňu bijú. Jožinko sa
nedá oklamať. To teda nie! Plesol
bičom ešte raz, skôr z obavy, aby
ho mamička neprehovárala, ako z
tvrdosti srdca, a vyšiel na dvor.
Že bračeka dostane, to už bolo
jasné. Zakaždým, keď mal niečo
dostať, ocko sa ho takto vypytoval.
Napríklad na svätého Mikuláša,
či nechce fúrik a motyčku, a na
Ježiška zase hojdacieho koníka.
Skoro sa na bračeka tešil! Predstavoval si ho ako Vincenta
Mrázových alebo hájnikovie Lojza.
Bude mu robiť koňa! A Jožinko ho
za to naučí robiť kotrmelce, stavať
hrádze, strúhať píšťalky — jednoducho všetko, čo má správny chlapec vedieť. Aj hvízdať ho naučí.
„Tak čo, Jožinko?“ zaškerila sa
vonku pehavá Magda, ktorá práve
umývala kolísku. „Vidíš? Už nie je
tvoja, zlatko moje. Stolár ju zafarbí

a dostane ju tvoja sestrička…“
„Braček,“ opravil ju Jožinko.
„Tak teda braček, pre mňa za
mňa. Už nebudeš, môj milý,
maznáčikom, chichichi, to sa ti podarilo! Odteraz otecko aj mamička
budú mať radšej toho mladšieho!“
Jožinka akosi pichlo pri srdiečku
pre vlastnú nerozvážnosť…
Žalostne skrivil tváričku a Magda
pokračovala:
„Budeš ho musieť varovať,
nemysli si, že to je len tak mať
bračeka!“
„Varovať?“ preľakol sa Jožinko.
Magda sa zachichotala.
„A ty si si myslel, že bude hneď
behať? Také by chcel každý!“
Jožinko bol rozčarovaný. Už nebolo pochýb, že ho dobehli. Naozaj to nie je od veľkých pekné, že
tak klamú malé deti.
„Ja ho teda nechcem!“ vykríkol.
„Poviem to ockovi.“
„Už je neskoro,“ uškrnula sa
Magda, ktorej pod rukami prašťala
kolíska. „To si mal hneď povedať.
Kto v zime vykrikoval na vrany: Poďte k nám! Poďte k nám!
Čo? Kto im sypal cukor za okno
a volal na nich, aby nám doniesli

dieťatko, kto?“
Jožinko sklonil hlavu. Bol to on.
Ale čo robiť? Zrazu sa mu rozžiarili
očká.
„Nič nedostanem, vrany nič
nedonesú!“ vyhlásil Jožinko
natešene. Magda sa na neho
prekvapene pozrela.
„Prečo si to myslíš?“
„Lebo som cukor zjedol sám!“
Magda zostala v pomykove, ale
Jožinko sa tešil predčasne.
„Vieš iste, že si zjedol všetok
cukor?“ spustila po chvíľke
rozmýšľania. „Úplne všetok? Každé
zrniečko, ktoré si dal za oblok?“
Jožinko zaváhal.
„Vidíš,“ vydýchla si víťazoslávne
Magda, „vrana veľa nepotrebuje,
aby priletela. Ona, potvora, len
ďobne, trochu si zobne a už je tu s
niečím! Ja vrany poznám!“
Jožinko sa šiel z nešťastia zotaviť
medzi kamarátov. Keby dnes zazrel vrany, určite by do nich hodil
kameň!
Dá im on ešte raz cukru!
(r)
Text z knihy: Huncút Jožinko,
preložila Martina Palkovičová

Robo Mikla: Veľmi sa domov na leto teším
Žiarčan Robo Mikla bol bez pochýb
najvýraznejšou
postavou
prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar. Získal si mnoho
fanúšikov, ale i neprajníkov. V živote
si prešiel kadečím, alkoholové excesy
nevynímajúc. Dnes je z Roba vyzretá
osobnosť. Vie, čo chce, ide si pevne
za tým a pozerá sa predovšetkým
dopredu, nesnaží sa otáčať za tým,
čo už bolo. V sympatickom elegánovi
by dnes už len málokto spoznal toho
bláznivého mladíka spred rokov. Aj
keď si momentálne plní svoje životné
sny mimo Žiaru, Slovenska a Európy,
urobil si čas aj na našich čitateľov
a ochotne zodpovedal na naše otázky.
Robo Mikla je meno, pri ktorom
každému ako prvé napadne tvoje pôsobenie v hudobnej relácii. Odvtedy
však už ubehlo niekoľko rokov. Aký je
Robo dnes?
Stále taký istý a predsa v mnohom
iný. Hlavne triezvy, z časti vyrovnaný
s minulosťou a pripravený na budúcnosť.
Skúsenejší. Tvrdší.
Za tých pár rokov sa toho
nepochybne veľa zmenilo. Nielen
v tvojom súkromí, ale aj profesijnom
živote. Sú chvíle či okamihy, ktoré by si
najradšej vymazal zo svojej pamäte a,
naopak, také, ktoré by si chcel zažívať
zas a znova?
Každý má momenty, ktoré by chcel
vymazať. Ja sa z nich učím. Nemažem. Sú
mementom. Hovoriť o nich budem raz
v knihe, ktorá ale nebude štandardnou
biografiou „spovede ochlastu“ a la Mojsej. To nikomu nič navyše nedá. A v nej
budem hovoriť aj o veciach, ktoré
zažívam a chcem zažívať stále viac.
Už nejakú dobu žiješ svoj život

v USA, v New Yorku. Kvôli čomu si sa
rozhodol vycestovať za veľkú mláku?
Prvotným impulzom bola túžba po
zmene a práve prebiehajúca zúfalo sabotovaná láska k istej mladej slečne. Zopár
ľudí tú story pozná. Nechám to tiež na
nejaký bestseller.
Ako sa ti tam darí?
Som spokojný. To je všetko. Žiadne
hyperboli. Mám čo robiť, mám kde spať,
mám čo jesť, mám sa v čom plnohodnotne realizovať. Všetko odrazu dáva
zmysel.
Čím si zarábaš na živobytie?
Nesedím doma na riti. Z toho sa nik ešte
nenajedol. Som aktívny, stále je do čoho
„pichnúť“. Pohybujem sa na zaujímavých
miestach, stretávam zaujímavých ľudí, čo
otvára zaujímavé možnosti. Od malička
som cítil, že som všestranná bytosť,
nemám problém s prácou, s ľuďmi, ani
so strojmi. V noci, za zlého počasia, či
v slnkom zaliatom central parku vyhovieť
klientom s rôznymi požiadavkami.
Nemám problém byť poskok a ťahať
káble či s inou ťažkou manuálnou robotou a viem si stále podmaniť pozornosť
baviacich sa na nočnom večierku, trebárs
na Silvestra uprostred Manhattanu. Takže
čo robím ? Je toho veľa.

Predsavzatia si nedáva
Je život v USA jednoduchší ako v takom Žiari?
Isto si to kde kto myslí. Je , aj nie, to
by asi bolo na dlhú debatu, no hlavne
na zážitok. Je to ako... hmh... k čomu to
prirovnať? Ani neviem. Je to všetko také
iné , neporovnateľné, neporovnávateľné.
Čo ti v USA chýba z domova a čo,
naopak, by si odtiaľ priniesol ku nám,
na Slovensko?

Chýba mi otec a priatelia. Priniesol by
som možnosti a isté programy. V ľuďoch
a medzi nimi.
Stretávaš sa tam aj s inými Slovákmi?
Pri akých príležitostiach?
Stretávam. Oslavy, zábavy, robota.
Akí sú Američania? Vyhovuje ti ich
mentalita, alebo trvalo dlhšiu dobu,
kým si s nimi našiel spoločnú reč?
Sú to dva úplne odlišné svety. Iné
hodnoty, iné merítka, iné chovanie sa
v daných situáciách. Stále sa učím. Som
u nich na návšteve. Musím sa prispôsobiť.
Mám plno nových priateľov amikov, ktorí
mi ukazujú, čo ako, kedy, kde a prečo.
Sem tam mi to príde divné, ale je to ich.
Čo narobím?
Čo tvoja angličtina? Si samouk,
alebo si predtým, ako si vycestoval,
navštevoval nejaké kurzy?
Nič som nenavštevoval. Mám maturu z angliny a asi danosť na jazyky.
Angličtina sa mi zlepšila, no istú dobu
som zaznamenával veľký progres
v Poľštine.
Máme za sebou obdobie Vianoc, ako
si sviatkoval a s kým?
Sviatkoval som tu, polopracovne
a s priateľmi. Mal som príjemnú slovenskú návštevu, priamo zo Žiaru nad Hronom. Súťažná otázka – kto zo Žiaru sa
u mňa dva týždne vyvaľoval na gauči?
(smiech) (Pozn. redakcie – v minulom
čísle novín sme s Robovým podnájomníkom priniesli rozhovor.)
Sú Vianoce v USA iné ako u nás?
V čom sú najväčšie rozdiely, čo tebe
najviac chýbalo z domácich zvykov,
jedál...
Ja tieto sviatky dáko extra nemusím
a neriešim. Už dlhšiu dobu pre mňa stratili čaro. Nič v zlom, neviem čím. Skrátka,
už ma to neberie. Normálny voľný deň.
Dávaš si nejaké predsavzatia do
nového roku? Ak áno, darí sa ti ich aj
plniť?
Nie. Nedávam. My alkoholici máme
každý deň jedno krásne veľké predsavzatie. Už 916 dní sa mi ho darí užívať.

Na besedách chce hovoriť
o alkoholovej závislosti

Aj Robo berie foťák čoraz častejšie do rúk. Foto: archív RM.

Čo nového chystáš pre seba, pre blízkych a pre svojich fanúšikov v hudobnej oblasti?
Asi najdôležitejšou vecou na leto bude,
že vzhľadom na to, že som minulý rok
nadviazal skvelé kontakty s viacerými

Robo je umelec telom i dušou. Foto: Patrik Ratajský
menej známymi hudobnými telesami,
tento rok s nimi absolvujem, dúfam že
hojný, počet vystúpení ako HUDOBNÍK,
perkusionista, gitarista, možno basák,
podľa potreby vokál, nie ako FRONTMAN. Už dlho som sníval o tom, že si len
tak z pozadia „zadjemujem“ s kapelami
a interpretmi, ktorých hudbu a fluidum
mám úprimne rád a som názoru, že by sa
o nich malo vedieť viac. Minulý rok sme
dali také rande na slepo s Petrom Janků,
folkovým bardom, ďalej s kapelou Golden
Vein , čo je zase progressive rock z Trnavy a oslovil som aj kapelu Spod Budína,
ktorí sa venujú úpravám ľudovej hudby,
niečo na spôsob Čechomoru, akurát
že je to v slovenských intenciách. Náš
žiarsky DJ FABO s dcérou DJ Sofi takisto
pripustili možnosť spolupráce, kde by
sme v rámci ich skvelých diskosetov
rozpútali nejakú perkusnoinštrumentálnu
live show. Mimo toho by som rád odohral
niekoľko menších vzácnych vlastných
koncertov s „mojimi“ ľuďmi, ktorých
na pódiu za sebou skrátka milujem. Na
týchto koncertoch chcem ponúknuť aj
svoju básnickú tvorbu a fotky. Výťažok
z každého takéhoto predaja vždy venujem niekde na vybranú charitu či psím
útulkom. Úplne poslednou dôležitou
vecou , ktorú chystám, je návšteva niektorých vybraných liečebných zariadení,
či škôl a rád by som sa povenoval aj
tématike alkoholovej závislosti v edukatívnej rovine. Chcem zmapovať systém a funkčnosť možností doliečovania,
prispieť k informovanosti a otvorenej debate o jednej z najrozšírenejších chorôb
dnešnej doby a myslím, že slovanských
národov extra. Som otvorený ponukám,
nápadom a realizáciám v akejkoľvek
oblasti. Veľmi sa domov na leto teším.
Aká je tvoja hudobná tvorba dnes?
Aký štýl, o čom sú texty...

Venujuem sa dosť poézii. Takej vlastnej. Svojskej, prevláda láska, snenie.
Neviem čím to je. Ale tuším ten Boží zámer
v tom. Hudobne veľmi netvorím, nemám
čas a keď ho mám , som rád , že je ticho.
Vtedy si radšej vezmem foťák, vyveziem
sa za mesto, pustim si ezoteriku a fotím.
S kým spolupracuješ v súčasnosti?
Začala sa jedna veľmi príjemná a veľmi
seriózna , no opatrná a citlivá spolupráca
s váženou osobou. Nič konkrétnejšie ale
nepoviem. Nechcem to pokaziť. Mám
z toho pokoj v duši a tichú radosť.
Ako často chodievaš domov?
Zastavíš sa pri tejto príležitosti vždy
aj v Žiari?
Posledne som chodieval dosť chaoticky, odkedy umrela mamka, bol som
doma ešte raz. Teraz všetko vyzerá tak, že
systém nastavím nejak pravidelne, záleží
od podmienok a možností na Slovensku.
Sleduješ
prácu
domácich
a konkrétne žiarskych umelcov? Ak
áno, s kým si v kontakte, o kom máš
vždy aktuálne informácie.
Najviac som v kontakte asi s Lenkou
Libjakovou, ale snažím sa klikať na profily
a stránky , či už MSKC, alebo chalanov od
Janka Kulicha, s ktorým, snáď, tiež niečo
v lete vyparatíme. Priznám sa ale, že cítim, že mám medzery v prehľade o dianí
na umeleckej scéne v našom meste.
Keď už zavítaš do Žiaru, ktoré
miesta a ktorých ľudí pri svojej
návšteve nikdy neobídeš?
Tu by som asi veľmi nekonkretizoval, aby som niekoho neurazil alebo
neprezradil. Je to spontánne. Mám ľudí,
ktorých neobídem a oni o tom vedia.
Najlepšie na tom je, že tí by sa hnevali
najmenej, lebo vedia ako bývam na roztrhanie, keď prídem . Budem sa snažiť
skombinovať prácu s rodinou a blízkymi,
oddych aj tvorivé momenty.
(li)
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ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

cirkevnej školy ZŠ s MŠ Štefana
Moysesa v Žiari nad Hronom
vás srdečne pozýva na
Zápis do materskej školy,
ktorý sa uskutoční 24. februára
od 7.00 do 16.00 hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si
môžete vyzdvihnúť v MŠ každý pracovný deň od 7.00 do 16.00 hod. Je
potrebné dať ju potvrdiť vášmu pediatrovi. Prednostne sa prijímajú deti s
odloženou školskou dochádzkou a deti
predškolského veku. Rozhodujúce pri
prijatí je aj termín podania žiadosti. Informácie v čase prevádzky MŠ na t. č.:
0944 413 503, 045/ 672 28 06.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Jarný salón
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v
Žiari nad Hronom vás pozýva na vernisáž
výstavy Jarný salón 2015 – Výtvarné
spektrum, ktorá sa uskutoční 20. februára
o 17.00 hod. vo Výstavnej sále MsKC. Na
výstave budete môcť vidieť tvorbu amatérskych výtvarníkov z regiónu Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, ktoré
budú reprezentovať: Eva Valachyová (Banská Štiavnica), Peter Staník (Tekovská Breznica), Božena Návratová (Šášovské Podhradie),
Oľga Kuchtová (Banská Štiavnica), Martina Repková (Hodruša-Hámre), Helena
Melišová (Sklené Teplice), Gabriela Vidová
(Banská Štiavnica), Jozef Mráz (Žiar nad
Hronom), Jozef Lepšík (Ladomerská Vieska) a ďalší. Výstava potrvá od 20. februára
do 19. marca v čase od 8.00 do 18.00 hod.
•Prečo som na svete rád/rada
BBSK – Pohronské osvetové stredisko vás
pozýva na celoštátnu putovnú výstavu s
protidrogovým zameraním Prečo som na
svete rád/rada 2015, ktorú realizuje Národné osvetové centrum. Výstavu si môžete
pozrieť od 17. do 27. februára vo výstavných
priestoroch Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom v čase od 8.00
do14.00 hod.

Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
•Mars – pátranie v prachu červenej službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do
planéty.
12.00 hod.
Dňa 13. februára o 18.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky
na oblohe.
POZVÁNKA PRE PREDSEDOV
Dňa 17. februára o 10.00 hod.
BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV
•Prázdniny v planetáriu – Uffove
NA ETAPE
dobrodružstvá na Marse
Vážení
predsedovia
bytových
Dňa 18. februára o 16.00 hod.
spoločenstiev vo volebnom obvode č.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Uni- 1 – ETAPA, pozývame vás na pracovné
versum
stretnutie s vašimi poslancami, ktoré sa
Dňa 20. februára o 18.00 hod.
uskutoční v stredu 25. februára o 16.00
•Japonsko – krajina vychádzajúceho hod. v Mestskej obývačke na plavárni.
Slnka
Cieľom pracovného stretnutia by
Dňa 26. februára o 19.00 hod.
mohli byť aj vaše návrhy, pripomienky
a podnety, ktoré pomôžu skvalitniť
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY život všetkých občanov v tomto ob12.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
vode.
13.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Poslanci za volebný obvod 1 – ETAPA
14.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
15.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
AKROPOLA KREMNICA
16.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
14.2. sobota
17.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
– film Coralína a svet za tajnými dvera18.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika mi/16.00 hod.
19.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
15.2. nedeľa
20.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
– film Coralína a svet za tajnými dvera21.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
mi/16.00 hod.
22.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Animovaný, fantasy, USA/101 minút
23.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Vstupné: 3 €/deti 2 €
24.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.2. utorok
25.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
– filmový klub Dvojník/19.00 hod.
26.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
Dráma, thriller, GBR/93 minút
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu Vstupné: 3 €/pre členov FK 2 €
od 8.00 do 12.00.hod.Lekáreň v Tescu a 20.2. piatok
v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
– film Paranormal Activity: Prekliati/19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
21.2. sobota
14.2. MUDr. Jana Draženská, Dolná – film Paranormal Activity: Preklia49/21, Kremnica (674 48 60)
ti/19.00 hod.
15.2. Dentino – MUDr. Peter Kukolík, A. Horor, USA/105 minút
Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
Vstupné: 3 €
21.2. MUDr. Natália Brašeňová, Ka- 24.2. utorok
menárska 208, Hliník nad Hronom (676 – filmový klub Mami!/19.00 hod.
13 91)
Dráma, CAN/134 minút
22.2. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Krem- Vstupné: 3 €/pre členov FK 2 €
nica (674 40 37)
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A
PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Hľadám domov
KLAJD

Klajd je 4-mesačné
šteniatko, krásne sfarbené. Je veľmi šikovný,
hravý,
kontaktný.
Odčervený, očkovaný,
čipovaný. Adopcia je podmienená
kastráciou v dospelosti.
ZOJA

Zoja je približne 4 –
5-mesačné šteniatko.
Je veľmi prítulná, kontaktná, hravá. S inými
psíkmi znášanlivá. Je
poslušná a učenlivá. Odčervená,
očkovaná, čipovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.
SINDY

Sindy je krásna ,
jemná slečna, o ktorú
sa jej majiteľ prestal
starať. Bola nájdená vychudnutá a doplašená.
Je stredného vzrastu a povahovo je
veľmi dobrá. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

DAJA

Daja je 5-ročná sučka
krásnej vlkosivej farby.
vyzerá na kríženca
vlčiak + corgi. Je
strednej veľkosti, veľmi
prítulná, kontaktná. Jej majiteľ ju
mal od šteniatka celých 5 rokov, len,
bohužiaľ, prišiel o prácu, o domov a
tam, kde môže bývať teraz, už si psíka
so sebou nemôže vziať. Ťažko sa lúčili.
Daja má hygienické návyky, nie je
ubrechaná. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
BAŠKA

Baška je 3-mesačná
sučka krásnej lesklej
čiernej farby. Na
brušku má biely pásik.
Ako každé šteniatko,
aj Baška je hravá, miluje pohyb, ale
tiež sa rada mojká, mrnká. Osud jej
neprial a bola vyhodená na ulicu. Je
očkovaná, čipovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.

Hľadám domov

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva . V prípade záujmu 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

Gajdošské fašiangy 2015
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
vás pozýva na 28. ročník medzinárodného stretnutia
gajdošov a gajdošských hudieb
Gajdošské fašiangy 2015.
Podujatie sa uskutoční
13. februára o 18.00 hod. v KD Malá Lehota.
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Domáca
lekáreň

spíme. Má totiž mierne narkotické účinky.
Zber sa robí ručne a striháme nožnicami,
aby sme rastlinu nevytrhli aj s koreňom.
Lipkavec bol liečivou rastlinou už v
stredoveku. Benediktínski mnísi začiatkom
stredoveku z neho pripravovali voňavý
nápoj pod menom „nápoj lásky“ alebo
„májový nápoj“. Čerstvé listy sa ešte pred
úplným rozkvitnutím máčali v bielom
víne. Každý deň sa pije len za pohárik.
Nápoj vraj otváral „zapchatú“ pečeň a
osviežoval srdce. Lipkavec bol v tom čase
preto veľmi vychýrený a hľadaný. Pekne
vonia, a preto ho pridávali do tabaku. Zo

Lipkavec marinkový
– Marinka voňavá

Trváca holá bylina vysoká 30 cm, byľ
štvorhranná. Má drobné biele kvietky
zoskupené vo vrcholíkových metlinách.
Rastie najmä v bučinách. Kvitnúť
začína v mesiacoch apríl až máj. Je to
indikátor humóznej pôdy. V okolí Žiaru
sa vyskytuje takmer v každom listnatom
lese. Z obsahových látok lipkavca treba
spomenúť horčiny, triesloviny, glykozid
a kumárín – ten sa uvoľňuje pri sušení,
preto by sa rastlina nemala sušiť tam, kde

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE v

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa v sobotu
24. januára 2015
prišli rozlúčiť s našim
milovaným
Andrejom Köszegim.

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

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa
16. decembra 2014
odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého otca, starého otca
a prastarého otca
Jána Vanku,

ktorý nás opustil vo veku 91 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Je tomu päť rokov, čo
si od nás náhle odišiel
26. februára vo veku
76 rokov.
Mgr. Štefan Szolnoky.

... My máme veľa síl
spolu objať vesmír
oboma rukami
a pevne v ňom stáť...
S úctou a láskou spomíname.
Manželka, dcéra, syn, vnúčatá
a ostatná rodina.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka
na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 31. januára sme
si pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila naša
drahá maminka, starká a babka
Zuzana Mahdiarová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Emília
a Tatiana s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si ani
povedať – zbohom
rodina moja.
Zapáľte sviečku na hrobe mojom,
to svetlo sviečky je nádejou
na spasenie moje.
Dňa 25. januára sme si pripomenuli
2. výročie od nečakaného a náhleho
odchodu manžela, otca, starkého
a brata
Michala Rajnohu.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 26. januára uplynulo osem rokov, čo nás navždy po
ťažkej chorobe opustil manžel, otec
a starý otec
Ján Holos

z Lutily.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca manželka a dcéry
s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Dni plynú
ako rieky prúd,
len smútok
v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 16. februára uplynie 15 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Pius Vlček.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho spomína manželka, dcéra a syn s rodinou.

Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Dňa 28. februára
uplynie 7 rokov od
smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Ján Mutkovič.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Všetko pominie,
len stopy tvojej lásky
a spomienka
na tvoje dobré srdce
nám ostali.
Dňa 24. februára si pripomíname
5. výročie od načakaného odchodu,
keď nás navždy opustil drahý manžel
a otec
Jozef Kamenický.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a dcéry.

sušených listov sa varí aj čaj, najmä proti
zápche a vodnatieľke. Lipkavec má tiež
diuretické, dezinfekčné a spazmolitické
vlastnosti. Užíva sa 1 kávová lyžička na
pohár záparu a pije sa po lyžičkách 2 –
3-krát denne. V liečebných dávkach sa
neodporúča lipkavec užívať dlhšie ako
2 – 3 týždne! Vzhľadom na protizápalové
pôsobenie, možno lipkavec používať aj z
vonka na obklady, kúpele, na hnisavé rany,
vredy a pod. Ak rastlinu nepoznáte, stačí sa
obrátiť na mňa a v čase zberu vám ju rada
ukážem, prípadne zavediem na miesto,
kde rastlinka rastie.
Valerie Janičová

Dobrovoľníctvo
činnosť s balónikmi, ale aj výzdoba
Postupne sme odchádzali
Pomôž aj ty! naoddelenia.
za jednotlivými detičkami. Obavy,
Študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom navštívili
v piatok 30. januára Onkologickohematologické oddelenie pre deti
vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Projekt pod názvom
Pomôž aj ty! sa uskutočnil vďaka
Národnému projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax, Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť a bol spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.
Ide o projekt pre mládež, aby mohli
získať skúsenosti s dobrovoľníctvom
a vedeli sa vcítiť do pocitov druhých.
Zámerom je naučiť mládež pomáhať
zdravotne znevýhodneným osobám, propagovať dobrovoľníctvo
a nebáť sa byť empatický. Študentka
Timea Trokšiarová
z Kvinty sa
takýmto
spôsobom
rozhodla
pomôcť a zlepšiť deň na oddelení
všetkým detičkám. Akcia sa konala
jeden deň, no prípravy prebiehali
už počas predošlých týždňov. Bolo
potrebné nakúpiť materiály, vybrať
dobrovoľníkov a postaviť realizačný
tím. Rozhodnúť, aké činnosti sú pre
detičky na oddelení vhodné a budú
ich baviť. V spolupráci so Svetielkom
nádeje sme všetko nachystali a boli
pripravení na všetky možné aktivity.
Keď sme prišli do nemocnice, nevedeli sme presne, čo nás čaká, ale na
každom z nás bolo vidieť okrem jemnej nervozity aj nemalé nadšenie.
Prezliekli sme sa a pod vedením
Ľubomíra Moravčíka zo Svetielka
nádeje sme sa vybrali na oddelenie. Rozdelili sme sa do dvojíc a prichystali si potrebné materiály na
plánované činnosti s deťmi. Medzi
pripravený program patrila tvorba
masiek, maľovanie na tričká, kreatív-

ktoré sme trošku mali, sa však vôbec nenaplnili. Detičky sa nás nebáli
a tešili sa našej spoločnosti. S úsmevom na tvári sa s nami hrali, kreslili
si, či hádzali balón. Poobede už nastal
čas lúčenia, no nikomu sa nechcelo
odísť. S detičkami nám bolo príjemne.
Takto hodnotia celú akciu Timeine
spolužiačky (študentky z kvinty):
Caroline Turazová: „Akcia sa podľa
mňa vydarila. Bolo to úžasné
a Timea by mala takúto akciu zorganizovať aj nabudúce.“
Sabina Fronková: „Som rada, že
sa nám podarilo ísť na onkológiu,
a že tam bolo dievča aj v našom
veku, s ktorým sme sa mohli
porozprávať. Namaľovali sme si
tričko a teším sa, keď tam pôjdeme
znovu, mám z toho dobrý pocit.“
Alexandra Galetová: „Keď Timea
začínala organizovať projekt, mala
som trošku strach. Nevedela som,
čo ma čaká, ale Timea ma povzbudila, že to bude fajn. Bola úžasnou
líderkou a páčilo sa mi, že všetko
išlo podľa jej plánov. Na oddelení
vo dvojici s Bronkou som sa cítila
dobre. S trojročnou Livkou sme sa
hrali asi celý ten čas, čo sme tam
boli. Aj kreslenie na tričko sa jej
veľmi páčilo. Bola milá, vôbec sa nás
nebála a dobre sme sa zabavili. Teším
sa na ďalšiu návštevu oddelenia.“
Bronislava Kollárová: „Na onkológii
bolo výborne. Očakávala som oveľa
menej, bála som sa, ale nakoniec to
bolo super. So Saškou sme sa venovali Livke, ktorá bola zlatá. Na začiatku
sa trošku hanbila, ale potom sa
s nami skamarátila. Jej ocino bol tiež
sympatický. Na oddelenie by som šla
aj nabudúce.“
(OGY)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľnosti pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 442/6 – ostatné plochy s
výmerou 9 897 m2, a to v časti s výmerou
87,75 m2
•CKN parcela č. 442/7 – ostatné plochy s
výmerou 2 745 m2, a to v časti s výmerou
87,75 m2 ,
Obe parcely sa nachádzajú v blízkosti
bytového domu súp. č. 335 na Ul. Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom.
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľnosti pozemku, nachádzajúceho sa v katastrál-

nom území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV č. 3327,
a to:
•CKN parcela č. 700/42 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 381 m2, a to
v časti nachádzajúcej sa pred bytovým
domom súp. č. 557 na Ul. Hurbanova
v Žiari nad Hronom s výmerou 425 m2 .
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci
bytov a nebytových priestorov, zastúpení
správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej
plochy na účel parkovania šestnástich osobných motorových vozidiel vyhradených
pre užívateľov bytov v bytovom dome,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne

záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad
Hronom v znení VZN č. 8/2013, vo výške 1
€/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 27.2.2015 do
9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom - Odbor životného prostredia,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN
parcela č. 442/6 a 442/7 - neotvárať“ a
“Priamy prenájom - pozemok CKN parcela
č. 700/42 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
– Odbor životného prostredia č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod., tel. č. 045/678 71 43.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ
•Predám automatickú práčku Elektrolux vo
veľmi dobrom stave. Plní sa z vrchu. Cena: 80 €.
T: 0908 216 041
2/3

•Predám písací stroj mechanický – aj elektrický,
starožitné rádio Talisman, DVD prehrávač, tower
skrinku. T: 0910 295 897

•Hľadám niekoho, kto by išiel do spoločného
podnájmu. Som mladá, nekonfliktná. Mám dve
dcéry - 3-ročnú a 5-mesačnú. T: 0940 789 157
11/3

•Súrne hľadáme podnájom min. 2-izbového
bytu, príp. domu. Sme 4-členná rodina. Zábezpeka na dlhodobo nie je problém, príp. platba
vopred 2 mesiace. T: 0919 380 157
12/3

3/3

•Predám na koľajište panel, vagóny, lokomotívu. T: 0910 295 897

•Dám do prenájmu garáž na IBV. T: 0948 510
046, 0911 479 994
13/3

4/3

•Predám polárnu líšku, vypracovanú ako „boa“,
vhodnú na večerné šaty. T: 045/673 47 16, 0905
586 792

•Hľadám podnájom, som matka s dvomi deťmi. Dcéra má 6 rokov a chlapec 2 roky. Súrne. T:
0918 895 549
15/3

5/3

DROBNOCHOV

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Súrne hľadám 1-izbový byt do prenájmu. Som
mama s dvomi deťmi. Žiar nad Hronom. T: 0944
402 177
9/3

•Predám 9-mesačné zajace, zdravé a zaočkované na chov alebo mäso. 1 kus/10 €. T: 045/673 36
64, mobil: 0908 818 405
1/3
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Radosť z výhry nad Komárnom pokazila tesná prehra v Bratislave Rýchlu hru Žiarčanov zastavoval súper iba faulmi
BASKETBAL – I. LIGA MUŽI

celoplošnej osobnej obrany sme si vybudovali až 10-bodový náskok. Polčas
sme vyhrali o 6 bodov. Veľká škoda
nášho zaváhania v tretej štvrtine, kde
sme na chvíľu stratili koncentráciu a
hrali veľmi individualisticky, čo nás
stalo získaný náskok a dokonca sme sa
dostali do situácie, keď sme prehrávali
o 10 bodov. Napriek tomu sa chlapci
nevzdávali a enormnou snahou v obrane sme zápas v štvrtej štvrtine doviedli do egálového stavu, keď v úplnom
závere sme nepremenili víťaznú strelu a
zápas sme prehrali o 2 body. Veľmi nás
môže mrzieť hlavne 8 nepremenených
trestných hodov, ktoré mali veľký vplyv
2. kolo: VŠEMvs Karlovka Bratislava na našu tesnú prehru.
B – MŠK BK Žiar nad Hronom 74:72
3. MŠK BK Žiar nad Hronom – BK
(34:40)
Body: Pipíška 22, Šoltés 17, Praženica Lokomotíva Sereď 73:66 (21:20, 18:17,
13, Vrtík 11, Kašša 3, Košťál 3, Kŕč 2, Kaňa 16:17, 18:12)
Body: Pipíška 27b(4 trojky), Vrtík 23b,
1.
Žiarčania odohrali opäť dobrý zápas Šoltés 13b, Kašša 8b, Kaňa 2b, do zápasu
zo silným súperom , ktorý bol posil- nastúpili aj Košťál, Kŕč, Skladan.
nený aj o extraligových pendlujúcich Zápas sa z dôvodu rekonštrukcie
hráčov. Napriek tomu sme mali znova športovej haly hral v Handlovej, kde
dobrý začiatok zápasu a striedaním žiarski muži do konca sezóny aj trénujú.
1. kolo: MBK Rieker Komárno B –
MŠK BK Žiar nad Hronom 58:79 (34:51)
Body: Pipíška 28, Vrtík 20, Praženica
18, Šoltés 6, Skladan 4, Kašša 3.
Zápas sme otvorili veľmi dobre, nátlakovou celoplošnou obranou sme si
hneď v prvej štvrtine vybudovali 10 –
12-bodový náskok. Ten sme si udržiavali
počas celého zápasu a v štvrtej štvrtine
sme si ho po pekných útočných kombináciách navýšili na konečných 21
bodov. Tentoraz nás nezastavila ani
zónová obrana súpera a chlapci si zápas
vychutnali. Každý si schuti zahral a podal dobrý výkon.

BASKETBAL –STARŠÍ ŽIACI - MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

Súper mal výškovú prevahu, z čoho
ťažil hlavne v prvom polčase, no napriek
tomu sme sa s tým dokázali vyrovnať.
V druhom polčase sme zrýchlili hru, čo
sa prejavilo v tom, že sme sa súperovi
vzdialili na rozdiel až 8 bodov. Bohužiaľ,
po pár našich zbytočných chybách sa
súper dokázal vrátiť do zápasu a vyrovnal skóre. Záverečné minúty sme v
pohode uhrali a držali si 6-bodový náskok a nepripustili sme žiadnu drámu na
záver. Hráči splnili očakávanie, napriek
tomu, že sme hrali len s jedným pivotom. Veľkou bojovnosťou a agresivitou
v obrane sme dokázali dnešný zápas
vyhrať. Za dnešný výkon patrí vďaka
celému kolektívu.
Karol Kučera, tréner
Tabuľka po 3. kole (neúplná)
1. MŠK BK Žiar/ Hronom 3
2. VŠEMvs Karlovka BA B 3
3. BK MŠK Kežmarok
2
4. BK Lokomotíva Sereď 2
5. PU Akademik Prešov 1
6. MBK Rieker KN B1 0

2
2
2
0
0
1

1 224:19 26
1 239:229 10
0 171:152 19
2 126:149-23
163:74 -11
58:79 -21

5
5
4
2
1
1

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 58:51 pp. (21:23, 50:50)
Body: Šály 16 (8 doskokov), Vinarčík
14 (11 doskokov), Dérer 12, Mihálka 6,
Kotlárik 4, Krajčovič 3, Štábel 2, Šarkozi
1.
Družstvo starších žiakov odohralo
v sobotu 31. januára dva zápasy proti
súperovi z Handlovej. S týmto súperom
sme sa už stretli v bojoch o žiacku ligu,
a tak sme vedeli, čo od neho môžeme
očakávať. Vstup do prvého zápasu sme
mali veľmi dobrý, keď sme v útoku
výborne kombinovali a zhadzovali
lopty na voľných hráčov pod košom.
V druhej štvrtine sme nehrali vôbec
našu hru, nedokázali sme sa presadiť
proti nátlakovej obrane súpera. Strelili
sme len 4 body z trestných hodov. Až
v štvrtej štvrtine po niekoľkonásobnom
dohováraní trénerov sa hráči nabudili.
Agresívnou obranou na hráča s loptou sme dostali súpera podtlak. Strácal lopty, z čoho sme dokázali ísť
do rýchlych protiútokov, ktoré sme
úspešne zakončovali, čím sme si vynútili predĺženie, ktoré sme dotiahli do

víťazného konca.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 74:68 (41:38)
Body: Šály 23, Dérer 19, Mihálka 10 (8
doskokov), Vinarčík 8, Kotlárik 4, Šarkozi
4, Medveď 2 (8 doskokov), Štábel 2,
Krajčovič 2.
Úvod druhého zápasu naši hráči zaspali, čo využil súper a vyhral štvrtinu
o 10 bodov. V druhej štvrtine sme začali
hrať rýchlu hru, ktorú súper zastavoval
len faulmi. Následné trestného hody
sme premieňali a vyhrali sme polčas
o 3 body. V druhom polčase sme si taktickou hrou nenechali ujsť víťazstvo. Aj
napriek víťazstvám nám tieto zápasy
ukázali, že stále máme na čom pracovať
do budúcnosti.
Juraj Horváth, tréner
Tabuľka – skupina A
1. MŠK Žiar/Hronom 4
2. ŠBK Handlová
4
3. OZ MBK Lučenec 4
4. ŠKP BB – Zvolen 4

4
3
1
0

0
1
3
4

320:233 8
246:200 7
225:248 5
205:318 4

Z kvalitného zápasu vzišli víťazne Žilinčania
BASKETBAL –STARŠÍ MINIŽIACI - MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Viktoria Žilina 52:31 (25:19)
Body: Kret 27, Ďurica 7, Dekýš 6, Sirotný 6, Balogh 2, Holic 2, Ziman 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Viktoria Žilina 37:26 (16:6)
Body: Kret 16, Dekýš 4, Ďurica 4,
Sirotný 3, Tončík 3, Ziman 3, Holic 2, M.
Kosmeľ 2.
Vo veľmi kvalitnom dvojzápase si
zmerali sily najväčší adepti na postup
na Majstrovstvá Slovenska. Hral sa na
kategóriu starší minižiaci veľmi rýchly
a dôrazný basketbal. Žiarčania vstúpili
do zápasu s odhodlaním od začiatku
diktovať tempo hry. V prvej štvrtine
sa im to v oboch zápasoch aj podarilo,
keď viedli po prvej šesťminútovke
16:6 a v druhom zápase dokonca 11:1.
Žilinčania však ukázali, že majú kvalitný
káder a z náporu domácich sa dokázali
svojou húževnatosťou a nasadením
dostať. Vo väčšine zápasu sa dá dokonca povedať, že hostia boli rýchlejší
a hrali s väčším dôrazom. Hlavne s agresívnou obranou hostí mali Žiarčania
celý zápas problémy. Málo sa pokúšali
zakončiť útoky streľbou zo strednej
vzdialenosti a do koša sa darilo dostať
len Jurajovi Kretovi. Hostia sa dobre
vracali do obrany a domáci tak nemali
priestor na ľahké koše z protiútokov.
Žiarčania však ukázali veľké srdce, keď aj
v úsekoch, kde sa im strelecky nedarilo,

dokázali loptu dotlačiť po veľkom boji
do súperovho koša. V záveroch zápasov sa ukázala predsa len väčšia kvalita
na strane domácich, ktorí prestriedali
všetkých hráčov a s prehľadom kontrolovali vývoj záverov zápasov. Rýchlosť
a agresivita hostí nastavila Žiarčanom
zrkadlo v ich prístupe k tréningovému
nasadeniu. Dnes sa už zápasy poľahky
nevyhrávajú len talentom, ale aj nasadením a bojovnosťou. Na „profesorský“
basketbal by mali úradujúci majstri
Slovenska rýchlo zabudnúť. Lebo
zlepšujú sa aj ich súperi, ktorých
nebudú stále zdolávať rozdielom dvoch
- troch tried.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK BC
Prievidza 84:6 (45:
Body: Tončík 13, Šonkoľ 12, Kret 10,
Balogh 8, Bobok 8, Ďurica 8, Holic 8, Ziman 8, Dekýš 7, Baláž 2.

trovaní na svoj výkon. Bránili po celom
ihrisku rozohrávku súpera s veľkým
dôrazom a nasadením. V útoku sa
ukážkovo videli a ukázali veľký prehľad
v hre, keď presnými prihrávkami dokázali vždy nájsť voľného hráča. Žiarčania tak
dokázali svoje útoky pohodlne spod
koša zakončovať. Keď sa k tomu pridala
aj pomerne presná streľba z poľa, rozdiel v skóre rýchlo narastal. Celý zápas
sa hral vo vysokom nasadení, ale s minimom faulov. Všetci hráči, ktorí nastúpili
na palubovku, si zaslúžia veľký rešpekt a
uznanie.
Norbert Nagy, tréner
Tabuľka
Victoria Žilina
12 10 2
MŠK BK Žiar/Hronom10 10 0
BC Prievidza
12 5 7
ŠKP B. Bystrica
10 2 8
ŠBK Handlová
12 0 12
ZŠ Terchová
6 4 2

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK BC
Prievidza 87:12 (44:6)
Body: Kret 24, Ďurica 12, Holic 10,
Tončík 8, Balogh 6, Bobok 6, Dekýš 6,
Šonkoľ 6, Ziman 5, Baláž 4.
Napriek absencii až 6 hráčov domáceho tímu, čakal Prievidžanov, ktorí sa
držia v tabuľke na treťom mieste, na palubovke Žiaru nad Hronom veľmi ťažký
zápas.
Poučení z ostatného zápasu so Žilinou
vstúpili domáci do zápasu plne koncen-

Jarná príprava FK Pohronie
FUTBAL – U19

Jarná príprava futbalistov FK
Pohronie sa rozbehla v plnom prúde.
Mužstvo opustili niektorí hráči a na
skúšku sú noví. Máme aj nového
brankára. Prípravné zápasy sú však už
verejnosti prístupné.
Zoznam doposiaľ dohodnutých zápasov (hrať sa bude na umelej tráve v Žiari
nad Hronom):
17. februára
15.00 hod.
FK Pohronie – Zvolen
21. februára
11.00 hod.
FK Pohronie – Teplička n. Váhom
28. februára
11.00 hod.
Dunajská Lužná – FK Pohronie

678:191
771:145
333:607
244:485
247:774
237:186

22
20
15
12
12
10

Starší mini ZH - Žilina.

U19 v prípravnom zápase proti mužom Sliača
FUTBAL – U19

FK Pohronie U19 - FK Slovan Kúpele
Sliač 1:2 (0:1)
Zostava: Bavlšík (Hrmo) - Štefanovič,
Kružlic (Dubina), Nemec, Mokroš, Kováč,
Hric, Maslen (Líška), Rozenberg (Bugár),
Halás (Beňo), Blahút.
Gól: Kováč.
Prípravným zápasom proti dospelým Sliača sme ukončili prvú fázu
zimnej prípravy, v ktorej sme sa zamerali najmä na získanie potrebných
kondičných základov.
V prvom polčase sme sa často dostávali pod tlak po našich zaváhaniach
v rozohrávke. V druhom polčase sme
postupne získavali viac priestoru a pre-

vahu v hre, čo bolo spôsobené hlavne
slabšou kondičnou pripravenosťou
hostí. V zápase sme si dokázali vytvoriť
dostatok gólových príležitostí, ktoré sme
však nedokázali premeniť. Hráči ukázali
charakter a obrovskú chuť po víťazstve
až do poslednej minúty.
Zdroj: fkpohronie.sk
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Rastislav Urgela: Futbalu som obetoval veľa, nadobudnuté sa snažím zúročiť pri práci s mládežou
FUTBAL

V januári ocenili najlepších
futbalistov žiarskeho regiónu za minulý rok. Už po pätnástykrát vyberali
konečnú jedenástku tréneri I. triedy
a svoje hlasy odovzdala aj trénerskometodická komisia a členovia Oblastného futbalového zväzu v Žiari
nad Hronom. Na podujatí, kde sa
stretla celá futbalová verejnosť, bol
vyhlásený aj najúspešnejší tréner
mládeže. Stal sa ním Rastislav Urgela,
ktorý sám kedysi aktívne hrával futbal
a pôsobil vo viacerých slovenských
kluboch.
Spomínaš si ešte, kedy si sa prvýkrát
postavil na trávnik a dotkol sa futbalovej lopty?
Bolo to určite na ihrisku v Trnavej Hore
spolu so svojimi mladšími bratmi Braňom
a Radom.
Kto ťa k futbalu priviedol?
Môj otec, ktorý bol v 80-tyh rokoch
predsedom TJ Sokol Trnavá Hora v tejto
obci.
Aké boli tvoje prvé futbalové
začiatky?
Ako som už spomínal, bolo to na
ihrisku TJ Sokola Trnavá Hora, kde ma
v žiackom tíme viedol pán Repiský.
Neskôr som spolu s bratmi odišiel do FK
Žiar nad Hronom. Tam si nás vybral tréner Milan Dvonč a pod ním sme sa učili
a zdokonaľovali vo futbalovej abecede.
Odkedy možno považovať, že si sa
stal profesionálnym futbalistom?
Bolo to po Základnej vojenskej službe,
ktorú som absolvoval v dresoch Dukly
Banská Bystrica, Lokomotívy Zvolen
v rokoch 1997 - 98 a mojom návrate do
Žiaru nad Hronom, kde som pôsobil dva
roky a zažil postup do 2.ligy. Svoju prvú
profesionálnu zmluvu som však podpísal
až po prestupe do Dukly Banská Bystrica
v roku 2000.
Čo považuješ za vrchol svojej futbalovej kariéry?
Tých bolo pre mňa osobne niekoľko.
Boli to najmä postupy do 1.ligy s banskobystrickou Duklou (2002/2003) a Slovanom Bratislava (2005/2006). V drese
Dukly som sa stal v ročníku 2003/2004
vicemajstrom ligy, keď nám titul uchmatla až v poslednom kole MŠK Žilina.
V nasledujúcej sezóne som si za Duklu
zahral aj európsky pohár a v roku 2005
sa stal víťazom Slovenského pohára.

Úspešná bola aj sezóna 2006/2007
v Slovane Bratislava, kde som bol členom
bronzového kádra slovenskej 1.ligy.
Od kedy do kedy si pôsobil v Slovane
Bratislava a ako si na toto obdobie
spomínaš?
Do Slovana, vtedy druholigového,
som prišiel v lete 2005 a zotrval v ňom
do roku 2007. Hneď rok po mojom
príchode sme sa vrátili do 1.ligy pod vedením trénera Štefana Zaťka, s ktorým
momentálne spolupracujem už tretí rok.
On si ma aj vybral do belasých farieb.
V jesennej časti sezóny 2006/2007 však
predčasne skončil a nahradil ho bývalý
kormidelník slovenskej reprezentácie
Jozef Jankech. Výborný tréner aj človek,
ktorý dal dokopy dobrý tím. Mojimi
spoluhráčmi v Slovane boli v tom období
napr. Obšitník, Tomovčík, Prole, Polgár,
Sedlák, Masaryk či Samo Slovák. Hráči,
ktorí ťahali Slovan a napĺňali tribúny. Na
zápasy nám bežne vtedy chodilo 10-tisíc
ľudí a bola radosť hrať pred vypredaným
hľadiskom v Košiciach alebo v derby na
Petržalke. Naši diváci boli v tom čase
fantastickí, vždy vedeli vytvoriť elektrizujúcu atmosféru.

Najkrajšie futbalové obdobie
zažil v Dukle Banská Bystrica
Zažil si pocit, keď si musel sedieť na
lavičke „iba“ ako náhradník? Čo sa
vtedy preháňa hlavou futbalistovi?
Samozrejme. Myslím, že to zažije
každý hráč, ktorý sa musí s tým aj sám
vysporiadať, presvedčiť a ukázať trénerovi v tréningu, že práve on patrí na ihrisko.
Cítil si rozdiel, keď si hrával za
veľký klub a keď si pôsobil v menších
kluboch? V čom sú tie najväčšie rozdiely.
Tie rozdiely sú obrovské. Iné je hrať
v Žiari nad Hronom či Banskej Bystrici,
ako napríklad na Slovane a bývalom Tehelnom poli. To sa nedá porovnávať, to
musí hráč zažiť. Tlak na výsledky od trénerov, vedenia klubu, fanúšikov či médií
bol na Slovane vždy obrovský. Predsa,
Slovan je stále náš historicky najlepší
a najúspešnejší slovenský klub.
Aj po toľkých rokoch, stále ťa futbal napĺňa, alebo by si si už dokázal
predstaviť svoj život aj bez neho?

Určite by som bez futbalu nebol, obetoval som mu veľa a teraz sa snažím
nadobudnuté zúročiť pri svojej trénerskej práci najmä pri mládeži, ale aj pri
tíme dospelých u nás v Pohroní.
Kde sa ti najlepšie hralo? Na ktorého
trénera a na ktorých spoluhráčov
spomínaš najradšej?
Najkrajšie obdobie svojej hráčskej
kariéry som zažil v Banskej Bystrici. Veď
som tam strávil päť úspešných sezón,
na ktoré sa tak ľahko nezabúda. Ale rád
spomínam aj na Slovan, veď hrať v jeho
farbách bola pre mňa česť. Formovalo ma
veľa trénerov a každý jeden z nich sa mi
snažil niečo dať. Či to už boli mládežnícki
tréneri Dvonč, Kováč, Nemec, Záhorec
alebo v kategórii dospelých tréneri Dolinský, Zvalo, Petrák, Ilko, Novák, Oravec,
Molnár, Jánoš, Prochotský, Danek, Zaťko,
Jankech, Horný, Hudec, Rusnák... Zo
spoluhráčov to bola najmä partia v Dukle Banská Bystrica okolo Zajaca, Boroša,
Dzúrika, Kentoša, Tótha, Leitnera, Soviča,
Pečovského, Pančíka, Svinteka, Semeníka, Jakubka. Čo meno, to pojem. Krásne
spomienky, keď sme zapĺňali banskobystrické Štiavničky niekoľkotisícovými
návštevami.
Bola chvíľa vo futbale, na ktorú by
si najradšej zabudol a, naopak, taká,
ktorú by si si znovu rád pripomenul?
Najradšej by som zabudol na vážne
zranenie kolena v zápase so Žilinou. Musel som vo svojich 35 rokoch podstúpiť
operáciu a skončiť s futbalom. Naopak,
rád spomínam na zápasy pred plnými
tribúnami, ktoré nám môžu terajší hráči
len v duchu závidieť.

Víťazstvo v Jedenástke roka
je obrovskou motiváciou
Po skončení hráčskej kariéry si sa dal
na dráhu trénera. Keby sme to mali
porovnať, je to ťažšia alebo ľahšia
pozícia? V čom sú rozdiely?
Áno, v roku 2010 som začal pracovať
s mládežou v Žiari nad Hronom. Je to
iné v tom, že na ihrisku sa ako hráč koncentrujete sám na seba, na svoj výkon,
ale pri trénovaní máte na starosti 15 – 20
zverencov, ktorých si potrebujete
pritiahnuť na svoju stranu a ukázať
im, aký je futbal krásny po všetkých

Školské majstrovstvá SR v aerobiku
Vo štvrtok 5. februára sa v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Žiari
nad Hronom uskutočnili Školské
majstrovstvá SR v aerobiku žiakov
a žiačok stredných škôl. Hlavným organizátorom podujatia bolo žiarske
Centrum voľného času.
Centrum voľného času bolo organizátorom podujatia už aj v minulom roku.
A keďže sa pri organizácii osvedčili, získali dôveru vyhlasovateľa aj pre tento
rok.
„Školských majstrovstiev v aerobiku
sa tento rok zúčastnilo 35 stredných
škôl z ôsmich krajov Slovenska,“ hovorí
Helena Gáfriková, riaditeľka Centra
voľného času a pokračuje: „Žiaci a žiačky

tento rok súťažili v štyroch súťažných
kategóriách, a to Dance aerobik, Zumba, Bodywork a Power joga.“
O najlepších cvičencoch rozhodovali Jana Golebiowska, Jana Fekiačová
a Zuzana Kucejová. „Na majstrovstvá
sa prihlásilo 77 súťažiacich, z toho boli
dvaja chlapci a 75 dievčat. Dozor nad
nimi malo 27 vedúcich a pedagógov,“
dopĺňa informácie Helena Gáfriková.
Majstrovstvá nakoniec vyhrala Soňa
Mílová zo Spojenej školy – športového
gymnázia v Žiline.
(li)
Výsledky Školských majstrovstiev
v aerobiku žiakov a žiačok SŠ
1. Soňa Mílová, Spojená škola –
športové gymnázium, Žilina

2. Patrik Masár, SOŠ Piešťanská, Nové
Mesto nad Váhom
3. Monika Tužinská, Gymnázium V. B.
Nedožerského, Prievidza
4. Elizabeth Uhliarová, Spojená škola športové gymnázium, Žilina
5. Michaela Sedláčková, Gymnázium
Golianova, Nitra
6. Eva Jarošová, Súkromná SOŠ
pedagogičká, Topoľčany
7. Žaneta Poláčková, Gymnázium
Ľ. Štúra, Trenčín
8. Jelcsová, OA Watsonova, Košice
9. Simona Šimorková, Pedagogická
a sociálna akadémia, Trenčín
10. Nicole Hudtová, Obchodná akadémia, Senica

ská Bystrica či Žiliny.

Vo futbalových šľapajach
úspešne pokračuje
aj jeho syn Samko

Rasťo so synom Samkom.
Foto: archív RU.
stránkach. Dôležitou je však najmä
odbornosť, preto sa musí každý tréner
vzdelávať a študovať.
Kde si sa po prvýkrát postavil na
striedačku ako tréner?
Bolo to v Žiari nad Hronom ako tréner
prípravky roč. 2003, ktorú vediem už
piatu sezónu.
V Jedenástke roka si sa stal najlepším
trénerom. Aký je to pocit získať takéto
ocenenie?
Určite je to ocenenie práce celého
nášho realizačného tímu, rodičov
a šikovných chlapcov, ktorí doslova milujú tento šport. Veľmi si toto ocenenie
vážim a je pre mňa obrovskou motiváciou do ďalšej trénerskej práce.
Kto sú v súčasnosti tvoji zverenci?
Som trénerom mladších žiakov U12
(roč. 2003 a mladších), ktorí hrajú 1.ligu
ml. žiakov skupinu STRED.
Aké najvýznamnejšie úspechy si
s nimi dosiahol a aké s nimi máš ďalšie
ciele?
Chlapci za obdobie štyroch rokov
ukázali, že patria do absolútnej TOP
špičky na Slovensku. Vyhrali viacero
veľkých turnajov aj so zahraničnou
účasťou, v roku 2013 sa stali majstrami Slovenska v minifutbale ml. žiakov
a žiačok základných škôl (Mc Donald´s
CUP) a v minulom roku boli vicemajstri
v tomto najväčšom celoslovenskom
turnaji. V Mini Champions Lige (MCHL)
Slovensko v roku 2014 skončili celkovo
na krásnom 5. mieste s iba jedinou prehrou a po jesennej časti vedú suverénne
1.ligu ml. žiakov, keď za sebou nechali
silné družstvá Ružomberka, Dukly Ban-

Máš syna, ktorý úspešne ide v tvojich šľapajach. Si na neho určite hrdý.
Si k nemu rovnako prísny ako si bol na
seba?
Áno, celá rodina sa z neho tešíme. Je
lídrom celého tímu, rodeným tvorcom
hry a strelcom, veď od roku 2010 (za štyri
sezóny) strelil súperom neuveriteľných
533 gólov. To mu robí najväčšiu radosť
a ja som rád, že je po tých góloch
stále „hladný“. Nikdy mu neodpustím
poľavenie a som na neho prísnejší ako
som bol kedysi na seba.
Kde ho vidíš o pár rokov?
Ak bude Samko zdravý, dlho ho doma
a v klube neudržíme. Dostal sa do
reprezentačného výberu Slovenska U12
a už teraz sa o neho, v jeho 12-tich rokoch, zaujímajú 3 – 4 kluby zo Slovenska.
Dokonca ho sledujú už zahraniční agenti
a manažéri. Nejaké ponuky máme doma
na stole, ale ešte má čas sa posunúť ďalej.
Je len na ňom, kedy to príde a ako bude
ďalej na svojom talente pracovať. Ja mu
v tom určite pomôžem.
Mal si niekedy svoj futbalový alebo
životný vzor? Ak áno, koho a prečo.
Futbalový konkrétne ani nie, páčili sa
mi viacerí výborní slovenskí aj zahraniční
hráči. A životný vzor? Tým bol svojou
ľudskosťou a láskou môj starý otec.
A nemôžem zabudnúť ani na svojich
rodičov, ktorí mi vždy držali palce a podporovali ma v tom, čo robím.
Aký bol pred rokmi tvoj životný cieľ,
čo sa týka futbalu? Podarilo sa ti ho
naplniť ako futbalistovi, alebo si ho
napĺňaš teraz ako tréner?
Stať sa dobrým ligovým hráčom, čo sa
mi podarilo a som na to veľmi hrdý, lebo
viem, čo to všetko obnáša presadiť sa vo
vrcholovom futbale. Mojím trénerským
cieľom je vychovať zo svojich zverencov slušných ľudí, ktorým šport otvorí
obzory a budú v budúcnosti úspešní.
Niektorí majú na to všetky predpoklady
stať dobrými ligovými hráčmi a možno aj
reprezentantmi.
(li)

Športovec mesta za rok 2014
Oceňovanie najúspešnejších
športovcov mesta Žiar nad Hronom
sa uskutoční 24. februára
o 16.00 hod. v Hlavnej sále MsKC.
Pozývame širokú verejnosť na
slávnostný galavečer športovcov, ktorí
reprezentujú mesto Žiar nad Hronom.
Vstupné: 3 €/držitelia Karty Žiarčana 2 €
V predaji je len obmedzený počet
vstupeniek!
Program:
Oceňovanie
najúspešnejších
športovcov mesta Žiar nad Hronom v
atraktívnom galavečeri s basketbalovo - futbalovou freestylovou šou HANDS UP crew, s
acappella skupinou FOR YOU a

ďalšími
zaujímavými
hosťami.
Programom sprevádza populárny
moderátor a zabávač Richard Vrablec.

