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Na opravu ciest a chodníkov v Žiari
nad Hronom vyčlenilo tento rok
mesto zo svojho rozpočtu až 200-tisíc eur. Za posledných šesť rokov je to
doposiaľ najvyššia suma, ktorá bola
na takýto účel vyčlenená.
Pre porovnanie, kým v roku 2010 bolo
opravených 2 577 m2 plôch v celkovej
sume 50 742 eur, v roku 2014 to už bolo
6 771 m2 opravených plôch v sume
62 446 eur. „Najvyššia suma na opravu
výtlkov a cestných komunikácií sa za posledné roky vyčlenila v roku 2013. Vtedy
sa opravilo 4 948 m2 plôch a mesto za
to zaplatilo 114 594 eur,“ hovorí primátor Peter Antal. Stavebnou súčasťou
cestných miestnych komunikácií sú
okrem iného aj chodníky. Ich dĺžka je
oproti uliciam viac ako dvojnásobná
a predstavuje takmer 48,5 kilometra. „V
súvislosti s ich šírkou však potrebujeme
zabezpečovať opravy a údržbu takmer
112-tisíc m2 ich plochy, čo je viac ako
70 percent plochy cestných komunikácií.
V závislosti od ponuky dodávateľa, na čo
bude vypísané verejné obstarávanie,
uvažujeme, že by sa mohli opraviť
približne necelé tri kilometre chodníkov
a iných komunikácií, čo je približne
8 300 m2,“ konkretizuje ďalej primátor.
V súčasnosti je už spracovaný návrh
na opravy určitých chodníkov v meste.
„Pri návrhu komunikácií na opravy bola
rešpektovaná požiadavka ucelenosti

lokality tak, aby sa v priebehu štyroch –
piatich rokoch poopravovali postupne
chodníky a ulice v celom meste. Začali
sme sídliskom Etapa a postupne chceme
dať do poriadku všetky chodníky, ktoré
si už z hľadiska technického stavu
vyžadujú komplexné rekonštrukcie,“
dodáva Antal. Ako však ďalej podotýka,
menším opravám sa mesto nevyhne ani
v budúcnosti, keďže všetky chodníky
nebudú mať ani nový asfalt a už vôbec
nie novú podkladovú vrstvu. V ďalšom
roku sa však chce samospráva venovať
napríklad stredu mesta, následne
starému Žiaru a podobne.

Tento rok
sa už opravilo 89 výtlkov
za takmer 5-tisíc eur
V rámci katastrálneho územia mesta
existujú štyri druhy verejných cestných komunikácií – rýchlostné cesty R1
a R2, ktorých správu zabezpečuje NDS,
cesta I. triedy E 50 (Ulica SNP v dĺžke
3,3 km) a cesta I. triedy E 58 (Priemyselná ulica v dĺžke 2,1 km), ktorých
správu zabezpečuje SSC, cesta III. triedy
III/050076 (Ul. Partizánska v dĺžke
1,30 km) a cesta III. triedy III/050075
(Ul. A. Dubčeka v dĺžke 600 m), ktorých
správu zabezpečuje BBSK. V katastrál-

V tomto roku chce mesto opraviť necelé tri kilometre
chodníkov a iných komunikácií.
nom území mesta sú tiež miestne
komunikácie. „V meste máme 46 ulíc
v celkovej dĺžke takmer 20 kilometrov, čo predstavuje plochu takmer
156 m2. Ich celoročnú opravu a údržbu
zabezpečuje mesto. V tomto však nie sú
započítané rozmery vnútroblokových
cestných komunikácií,“ podotýka Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom.
Pokiaľ sa v priebehu času dĺžka a šírka
uvedených komunikácií nemenili, ich
technický stav sa vplyvom používania,
poveternostných
podmienok
či
nedostatočnej údržby podstatným
spôsobom zmenil. „V dôsledku tohto
máme dnes väčšinu asfaltového krytu
ulíc v sieťovom rozpade a na novších
povrchoch sa vytvárajú vo vozovke
praskliny, ktoré neskôr vedú ku vzniku
rozsiahlejších porúch, tzv. výtlkov.
Na niektorých uliciach sa v dôsledku
geologických zmien ich podložia
stretávame s výškovým rozdielmi, t. j.
poklesmi a posuvmi cestného telesa.
Vznik preliačin a prepadlín môžeme
zase pripísať na vrub početným rozkopávkam komunikácií. V priebehu
posledných šiestich rokov boli vo
väčšine prípadov zabezpečované len
akútne opravy cestných komunikácií,
pretože ich rozsah bol a stále je závislý od množstva finančných zdrojov
určený pre tento účel,“ zdôrazňuje
Miloslav Baranec. Najrozsiahlejšie

opravy cestných komunikácií boli
v minulom roku na uliciach M. Benku,
J. Kráľa a A. Štefanku v celkovej dĺžke
3 532 m2. Náklady na opravy boli takmer
25-tisíc eur. V tomto roku sa už stihlo
opraviť niekoľko výtlkov infražiaričom.
„Opravili sme zatiaľ 89 výtlkov za
približne 4 896 eur. V najbližších dňoch
ešte plánujeme opraviť veľký výtlk na
chodníku za „Dvojkou“, ktorý vedie
k materskej škole. Inak momentálne
na území mesta nemáme výtlky, teda
nie také jamy v cestách a chodníkoch,
ktoré zodpovedajú výtlku tak do hĺbky,
ako aj do veľkosti. Samozrejme, menšie
jamy sa nájdu, tie však nepredstavujú
nebezpečenstvo ani prekážku pre
motoristov. Ostatné výtlky sú takého
charakteru, čo sa týka veľkosti, druhu
podložia a hĺbky, že na ich opravu
musíme počkať až keď budú znovu
pracovať obaľovačky kamennej drvy,
ktoré vyrábajú letnú asfaltovú zmes,“
dodáva Miloslav Baranec.
Pre zaujímavosť, najväčšiu výmeru cestných komunikácií máme
na Ulici Š. Moysesa v celkovej dĺžke
10 700 m2 a najväčšiu výmeru chodníkov na Námestí Matice slovenskej
v dĺžke 10 700 m2. Naopak, najmenšiu
výmeru cestných komunikácií má
Lúčna ulica v dĺžke 380 m2 a rovnako tak
má aj najmenšiu výmeru chodníkov, iba
130 m2.
(li)
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Žiar má oficiálny Zoznam pamätihodností mesta
Na podnet primátora Petra Antala
bola vypracovaná stručná evidencia
pamätihodností mesta. Poslanci tak
na februárovom zasadnutí schválili
oficiálny Zoznam pamätihodností
mesta.
Na území mesta sa nachádza 13
národných kultúrnych pamiatok, ktoré
sú zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu. „Okrem týchto
významných pamiatok má mesto
možnosť na svojom území vyhlásiť
pamätihodnosti. Sem možno zaradiť
okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí
aj kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu
k histórii a osobnostiam mesta,“ hovorí
primátor Peter Antal. Stručnú evidenciu

nehnuteľných pamiatok vypracoval pre
mesto archeológ a bývalý pracovník
pamiatkového úradu Peter Mosný.
„V tomto stručnom prehľade zdokumentoval niekoľko desiatok hmotných
nehnuteľných pamätihodností, ktoré
sa viažu k histórii mesta,“ informuje
členka pracovnej skupiny odborníkov
Blažena Kollárová a dodáva: „Prostredníctvom uvedeného zoznamu chceme
dostať informácie o pamiatkach do
povedomia občanov, vzbudiť v nich
záujem o históriu nášho mesta a tým
vykonať prvý krok k tomu, aby tieto
pamiatky
zostali
zachované
a zabezpečiť v rámci možností mesta
ich ochranu a zveľadenie.“
(pokračovanie na strane II)

Opatovský cintorín.

O jazierka v žiarskom parku sa budú starať
miestni rybári
Mestské zastupiteľstvo na svojom
februárovom zasadnutí schválilo
prenájom jazierok v parku Miestnej
organizácii Slovenského rybárskeho
zväzu. Jazierka však naďalej zostávajú súčasťou verejného parku, pre
návštevníkov tak nevzniknú žiadne
obmedzenia.
O jazierka sa tak odteraz budú starať
žiarski rybári, ktorí si v nich budú chovať
aj svoje násady do rybníkov. „Hlavným
dôvodom, pre ktorý sa mesto rozhodlo
prenajať jazierka rybárskemu zväzu je
ten, že dobrovoľnícka starostlivosť o ryby
je tejto organizácii profesijne blízka a pre
historicky významné jazierka v našom
meste to bude určite prínosom,“ hovorí
primátor Peter Antal a dodáva: „I napriek

tomu, že sme sa o vodné plochy starali
zodpovedne, špecializácia zväzu rybárov
je nepochybne kvalitou a rozsahom starostlivosti na vyššej odbornej úrovni.
V zásade sme s ich odbornými radami
pracovali a postupne sa to vyvinulo do
perspektívnejšieho modelu starostlivosti
o vodné plochy.“
(pokračovanie na strane III)
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V pondelok 16. februára sa
uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Mandát poslanca si prevzal aj
nový člen zastupiteľstva za volebný
obvod číslo 2.
Novým
poslancom
Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom sa stal
Miroslav Rybársky, ktorý nahradil Moniku
Kopčovú. Tá sa ku koncu januára vzdala
funkcie poslanca, a ako sama uviedla,
urobila tak z osobných dôvodov. Miroslav
Rybársky sa zároveň stal členom Komisie
pre šport a mládež, v ktorej tiež nahradil
dnes už bývalú poslankyňu Kopčovú.
Informáciu o plnení rozpočtu k 31.
decembru 2014 predniesol hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník. Podľa
predloženej správy boli príjmy bežného
rozpočtu na úrovni 106 % oproti upravenému rozpočtu mesta v celkovej
sume 11 808 553 eur. Plnenie výdavkov
bežného rozpočtu bolo na úrovni 97 %
upraveného rozpočtu v celkovej sume
10 741 008 eur. Kladné saldo bežného
rozpočtu tak bolo na úrovni 1 067 545
eur. Celkové kapitálové príjmy, kde
hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EÚ a Štátneho rozpočtu
na projekt Centra zhodnocovania odpadov, boli v sume 384 830 eur. Na
druhej strane, kapitálové výdavky boli
v sume 995 196 eur. Záporné saldo

kapitálového rozpočtu v sume 610 366
eur bolo vykryté z prebytku bežného
rozpočtu. Príjmové finančné operácie boli ku koncu roka v sume 34 369
eur a výdavkové finančné operácie –
splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v technických službách
boli v sume 484 903 eur. Záporné saldo
z finančných operácií bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu ako aj z časti
prebytkov predchádzajúcich rokov.

V meste by malo pribudnúť
6 moderných
digitálnych kamier
Ďalším bodom programu bola informácia o projektoch. V súčasnosti je
stále najväčším projektom mesta Centrum zhodnocovania odpadov, ktorý je
financovaný z Operačného programu
Životné prostredie a mesto naň má
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 18 999 848 eur. Ešte v decembri mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu
Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho
kamerového systému mesta, ktorý
by mal byť financovaný zo Štátneho
rozpočtu. Celkové náklady na projekt sú
vo výške 22 400 eur. Zámerom projektu je

inštalácia šiestich moderných otočných
digitálnych kamier s ďalším potrebným
vybavením do súčasného systému,
v ktorom sa nachádza 12 vonkajších
analógových kamier. Kamery sa plánujú
rozmiestniť pri budove ZŠ na Ul. Dr. Jánského – monitorovanie križovatky Ul. Dr.
Jánského a Ul. Š. Moysesa, na budove
MŠ na Ul. A. Kmeťa – monitorovanie
križovatky Ul. A. Kmeťa a Ul. Hviezdoslavovej, na stĺpe za budovou POS –
monitorovanie lokality Pod Kortínou, na
roh budovy „Kocky“ (predajňa elektro) –
monitorovanie Ul. SNP a CAZ, na roh budovy Ubyfo – monitorovanie križovatky
Ul. Dr. Jánského a Ul. M. R. Štefánika,
ďalšia kamera by mala nahradiť starú
analógovú kameru umiestnenú na
betónovom stĺpe záhradníctve Liana
a slúžila by na monitorovanie Ul. SNP. Obsluha kamier bude zabezpečená zriadenou chránenou dielňou s pracovníkmi so
zníženou pracovnou schopnosťou. Mesto opätovne podalo aj žiadosť na projekt
Rekonštrukcia mestskej knižnice, ktorý
je zameraný na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy. Projekt počíta
s rekonštrukciou zastaraného obvodového plášťa a otvorových konštrukcií ich
výmenou, zateplením bočnej betónovej
steny a strechy. Vybudoval by sa tiež
bezbariérový vstup do budovy. Celkové
náklady projektu sú vo výške 190 970

eur. Financovaný by mal byť z eurofondov. Ešte v októbri bola podaná žiadosť
aj na projekt Solárny systém mestskej
plavárne v celkovej výške 172 124 eur.
V prípade, že bude projekt úspešný,
zníži sa množstvo nakupovanej tepelnej
energie z mestskej siete pre ohrev bazénovej vody a teplej úžitkovej vody v objekte plavárne. Solárne teplo sa bude
dodávať do veľkého plaveckého bazéna
a detského bazéna. Zdrojom tepla bude
120 plochých slnečných kolektorov, ktoré
budú umiestnené na streche plavárne.

Núdzové bývanie pre ženy
dostalo názov Dúha

Miroslav Rybársky,
nový poslanec MsZ.

O jazierka v žiarskom parku sa budú starať miestni rybári

Rybník v žiarskom parku.
Do minulého roku zabezpečovali nasadenie a výlov rýb vo veľkom jazierku
mestské Technické služby. To znamená,
že občania mali možnosť loviť ryby vo
veľkom jazierku. „Po výlove sme rybu
odvážili, občan zaplatil a odniesol si úlovok domov. Išlo tak o službu obyvateľom.
Táto služba však nebola pre spoločnosť
ekonomicky výhodná, preto iniciatívu
prevzal mestský úrad,“ vysvetľuje Igor
Rozenberg, riaditeľ mestskej eseročky.

Vodné plochy
zostávajú aj naďalej
sprístupnené verejnosti
V minulom roku sa do malého jazierka
nasadilo približne 400 kusov zlatých
a červených karasov, ktoré slúžia ako
okrasné ryby. „V závere minulého roka
mesto oslovilo rybársky zväz s tým,

že majú záujem o prevádzkovanie
veľkého jazierka. Odporučil som preto
vedeniu mesta, aby profesionálni rybári zabezpečovali, podľa možnosti,
komplexnú starostlivosť o všetky vodné plochy v mini ZOO,“ podotýka Igor
Rozenberg. Kým v malom jazierku boli
nasadené okrasné ryby, vo veľkom boli
pstruhy a v minulosti aj kapry, amury
a naplavené ryby z Mlynského náhonu.
Jazierka však naďalej zostávajú
sprístupnené aj pre návštevníkov parku
či mini ZOO. „Pri starostlivosti o ryby
nejde ani o to, či budú vodné plochy
sprístupnené. Ak by neboli, išlo by o
krok späť. Účelom starostlivosti je v
prvom rade profesionálna starostlivosť
o život vo vode, ktorá si vyžaduje inovatívne riešenia a metódy starostlivosti,“ prízvukuje Igor Rozenberg.
Jazierka sa doteraz čistili vždy podľa
potreby. Napríklad účelom posledných dvoch čistení v minulom a predminulom roku bolo spevnenie dna
veľkého rybníka, vybudovanie nového
“tečúceho“ prívodu do veľkého jazierka
a klasické vyčistenie. Rozloha veľkého
jazierka je 1 200 m2, čo je približne

1 920 m3 a rozloha malého jazierka
930 m2, čo je približne 1 580 m3.
Žiarski rybári budú mať jazierka v prenájme na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou.
„Za prenájom zaplatia mestu jedno euro
ročne za celý predmet nájmu,“ spresňuje
Ján Vinarčík, vedúci OŽP a dodáva:
„Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom
bude vlastnými prostriedkami udržiavať
prítok do rybničnej sústavy v parku,
udržiavať ju, chrániť a prevádzkovať
v zmysle manipulačného poriadku
a platnej legislatívy. Rybári budú
vykonávať aj bežnú údržbu odberného objektu a prívodného kanála.
Každoročne tiež zabezpečia zarybnenie športovo-rekreačného rybníka
a zorganizujú jeho výlov, ktorý bude
aj za prítomnosti verejnosti.“ V minulosti sa niekoľkokrát mesto pokúsilo
zorganizovať aj výlov pstruhových
rýb v parku spojený s atraktívnym
programom pre verejnosť. „Záujem
o toto podujatie bol nízky a dva roky
„skúšobnej prevádzky“ priniesli iba stratu,“ dodáva Ján Vinarčík.
(li)

Keďže
mesto
plánuje
zriadiť
zariadenie núdzového bývania pre
týrané ženy či matky s deťmi, poslanci
hlasovali aj o prijatí VZN o poskytovaní
a prevádzke sociálnej služby zariadenia
núdzového bývania Dúha, ktoré sa bude
nachádzať na Chrástekovej ulici. Táto
nová služba mesta umožní prechodne,
na niekoľko mesiacov, vyriešiť ubytovanie nielen pre samotnú ženu, ale
aj pre matku dieťaťa či viacerých detí.
Okrem prístrešia im bude poskytované
aj sociálne poradenstvo alebo administratívna súčinnosť pri komunikácii
s úradmi.
Poslanci dostali aj informáciu o fungovaní projektu rómskych občianskych
hliadok. Projekt sa v meste realizuje
od októbra minulého roku a trvať
bude do septembra tohto roku. Ako
je uvedené v predloženej správe, od
realizácie projektu sa očakáva zlepšenie
bezpečnostnej situácie v meste, a to
najmä zníženie počtu spáchaných
trestných činov, zvýšenie bezpečnosti
občanov a zlepšenie medziľudských
vzťahov predovšetkým v rómskej osade
Pod Kortínou.
Na februárovom zasadnutí schválili poslanci aj Zoznam pamätihodností mesta.
Tejto téme sa venujeme v samostatnom
článku.
(li)

Tobiasko je prvým
tohtoročným bábätkom
V stredu 18. februára primátor
mesta oficiálne prijal prvé bábätko
narodené v roku 2015. Je ním Tobias Goral, ktorý sa narodil 2. januára
o 2.55 hodine ráno v žiarskej nemocnici. Tobiasko vážil pri narodení 2 610
gramov a meral 46 centimetrov. Pre
rodičov Agnesu a Petra je ich prvých
dieťatkom. Ako sme sa dozvedeli,
chlapček má výborný apetít, veľa
a rád papká.
(li)

Žiar má oficiálny Zoznam pamätihodností mesta
Okrem Petra Mosného sa na vypracovaní zoznamu podieľali aj členovia
pracovnej skupiny pre pamätihodnosti, ktorí prispeli k doplneniu informácií o pamiatkach. Členmi skupiny sú
Richard Kafka, Božena Mikulčíková, Rastislav Uhrovič, Zuzana Denková, Mária
Zaťková, Ľudmila Pulišová, Boris Benč
a Blažena Kollárová.

Socha na fasáde „Štvorky“ – Slnko.
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Do zoznamu sa dostalo
35 pamätihodností

V katastri Horných Opatoviec sa
nachádzajú štyri pamätihodnosti,
v Šášovskom Podhradí jedna a na území
mesta ich máme tridsať. „Najstaršou
by mohla byť Kaplnka navštívenia
Panny Márie na Skalke, ktorej vybudovanie sa datuje do rokov 1709 až
1711. Najmladšou pamätihodnosťou
mesta je socha Štefana Moysesa na
námestí, ktorá bola odhalená v roku
1999,“ približuje Blažena Kollárová.
V prvej fáze boli do zoznamu zaradené
iba tie pamätihodnosti, ktoré boli
zdokumentované v Stručnej eviden-

cii nehnuteľných pamiatok, tento
zoznam je však možné v nasledujúcom období doplniť. „Hoci v roku
2014 nebol ešte oficiálne schválený
zoznam pamätihodností, v záujme
ochrany pamiatok boli zo strany mesta
zrealizované viaceré činnosti, cieľom
ktorých boli opravy, údržba a zlepšenie
stavu niektorých pamiatok, ktoré boli
v zlom stave. Podarilo sa napríklad
opraviť sochu sediaceho dievčaťa,
očistila sa socha ženy na podstavci
„Slovenka“, vyčistili sa pietne miesta – hroby vojakov či priestor okolo

prícestného kríža pri ceste do Lovče,
osadila sa pamätná tabuľa pri poľnom
kanóne v Parčíku na Kukučínovej ulici
a očistila sa aj národná kultúrna pamiatka socha Ladislava Exnára pred
„Jednotkou“,“ konkretizuje Blažena Kollárová. V podobných aktivitách chce
mesto pokračovať aj v ďalšom období.
Práve schválenie zoznamu pamätihodností môže napomôcť k získaniu
finančnej podpory na ich obnovu.
Kompletný zoznam pamätihodností
nájdete na webovej stránke mesta.
(li)
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Umelecké pamiatky

Umelecké pamiatky na území mesta Žiaru nad Hronom sa prevažne
viažu už k novodobým dejinám mesta. Vznikali už od 50-tych rokov, kedy
sa začala mohutná výstavba mesta.
Príčinou bol nárast obyvateľstva
spojený z výstavbou nového Závodu
SNP na výrobu hliníka. Rozširovanie
mestskej
výstavby
pokračovalo
aj v neskoršom období vo vzťahu
k zamestnancom závodu a pokračuje
až do týchto čias. Postavením tak veľkej
stavebnej aglomerácie sa vyvolala
potreba spríjemnenia a skultúrnenia
domového prostredia. V priestoroch
námestia a vytvorených priestoroch
pred domami dochádza k osadeniu
fontán a sôch. V období budovania tzv.

PO STOPÁCH
Umelecké pamiatky

Fašiang sme ukončili s Donskými kozákmi
plačky a tradičné pochovávanie basy,
ktoré symbolizuje ukončenie obdobia
zábav a veselia.
Fašiangovali
aj
obyvatelia
v Šášovskom Podhradí. Občianske
združenie Šášovčan a pohostinstvo
Súsol zorganizovali v obci v sobotu
16. februára fašiangový
sprievod
a neodmysliteľné pochovanie basy. V
dobrej nálade, s hudbou a spevom tak
ukončili veselé fašiangové obdobie.
Najveselšie obdobie roka tak na 40 dní
vystrieda pôst, ktorý potrvá až do Veľkej
noci. Fašiangy sú tiež prechodom medzi
zimným a jarným obdobím.
(li)

tehlových blokov sa nad ich vchody
umiestňovali vchodové znamenia.
Pred verejné budovy sa postavili pomníky významným osobnostiam, ktoré
mali vzťah k nášmu mestu. Postavili
sa sochy a plastiky pre spríjemnenie
prostredia a prezentáciu mesta ako
kultúrnej oblasti. Nie je výnimkou
umiestnenie sochárskeho diela aj vo
vstupných alebo nástupných priestorov spoločenských budov. Alebo uctením si dejateľov nášho mesta umiestnením ich búst na ich priečelia. Všetky
tieto umelecké diela vytvorili významní
umelci a sú doteraz vo veľkej miere
zachované. Je však potrebné vytvoriť
plán ich obnovy a záchrany podľa
druhu a stavu poškodenia a neodkladne začať s ich záchranou. Inak sa

pre budúce pokolenia nezachovajú
a naša doba sa bude prezentovať ako
doba barbarov.
Je však potrebné poznať aj autorov
týchto diel, aby divák lepšie pochopil a vedel, ako dielo vznikalo. Lebo
umelecké dielo je nielen poznačené
dobou, ale aj pohľadom na ňu. Je
to výpoveď človeka – umelca, ktorý
vďaka svojim umeleckým danostiam je schopný touto formou nám
ponúknuť svoj pohľad na danú tému.
Preto by som chcel postupom času
oboznamovať čitateľov našich novín
s umeleckými dielami v našom meste
a ich autormi. Možno tak stúpne hrdosť
obyvateľov na kultúrne pamiatky
nášho mesta a ich vzťah k nim.
Peter Mosný

DNI JARNEJ ČISTOTY

Mesto Žiar nad Hronom v súčinnosti so spoločnosťou Technické služby
– Žiar nad Hronom a. s. organizujú Dni jarnej čistoty 2015, a to v dňoch
od pondelka 23. do piatka 27. marca v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery ako aj mobilná zberňa budú počas piatich dní
rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností. Presnejšie rozmiestnenie kontajnerov a iné informácie
týkajúce sa Dní jarnej čistoty prinesieme v najbližšom vydaní Mestských
novín. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Odbor
životného prostredia MsÚ 045/678 71 24.
OŽP
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA ZBERNOM DVORE

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom, že od 1. marca 2015 nastáva
zmena otváracích hodín na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom na Ul. SNP
č. 131.
Pondelok až piatok
8.00 – 19.00 hod.
Sobota
8.00 – 17.00 hod.

Veselý sprievod na námestí v Žiari.
Ľudová hudba a spev, veselý
sprievod mestom, tancujúce maškary
a prišli aj Donskí kozáci. Taká bola
rozlúčka s obdobím zábav v našom
meste. Začalo sa 40-dňové obdobie
pôstu.
Fašiangový sprievod, ktorý zabáva ľudí spevom, tancom a dobrou
náladou, sa už v našom meste stal
tradíciou. Dobrou náladou „nakazí“
všetkých okoloidúcich a nezabúda ani
na predstaviteľov mesta. Aj tento rok
počastovali fašiangovníkov dobrým
páleným a šiškami primátor mesta Peter

Antal, prednosta Juraj Miškovič a poslankyne Mária Biesová, Soňa Lukyová
a Veronika Balážová. Spoločne s ostatnými obyvateľmi mesta si s veselým
sprievodom aj zaspievali a zatancovali.
Veselica pokračovala aj vo večerných
hodinách. Skvelú zábavu pripravili Žiarčanom sólisti Donského
kozáckeho chóru, ktorí sa predstavili
v rámci obľúbenej Fašiangovej veselice v Mestskom kultúrnom centre.
Okrem nich prítomných hostí zabávali
aj Mužská spevácka skupina Sekera, FS
Hron a rómska muzika. Nechýbali ani

Fašiangovalo sa aj v Šášovskom Podhradí.

Za vytriedené zložky komunálneho odpadu neplatíme
Poplatok za komunálny odpad
platí každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá vlastní alebo užíva
nehnuteľnosť na území mesta.
Výsledná cena sa určuje podľa
množstva vyprodukovaného odpadu. Neplatíme však za vytriedené zložky komunálneho odpadu.
Poplatok za komunálny odpad je
potrebné uhradiť v dvoch splátkach, a to
do 31. marca a 30. septembra. Poplatník
môže zaplatiť poplatok aj naraz v lehote prvej splátky. „Poplatok platí každá
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorá je na území mesta oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je

V meste je 109 stojísk.

stavbou,“ informuje Jana Fekiačová
z MsÚ v Žiari nad Hronom a ďalej
spresňuje: „Poplatok je povinná uhradiť
aj právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať byt alebo užíva nehnuteľnosť
na území mesta na iný účel ako na
podnikanie, ako aj podnikateľ, ktorý
je oprávnený užívať byt alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.“
To znamená, že poplatok platí každá
fyzická alebo právnická osoba, ktorá
vlastní alebo užíva nehnuteľnosť na
území mesta.

Za odpad zaplatíme
podľa toho, koľko
ho vyprodukujeme
Cena za liter odpadu určená VZN
je 0,023 eura za liter. „Keďže máme
na území mesta schválený množstvový
zber, poplatníci platia podľa množstva
vyprodukovaného odpadu. Cena sa
vyráta ako súčin frekvencie vývozov
odpadu (môže byť 1 x 7, 2 x 7 dní, 3 x 7
dní, 1 x za 14 dní), sadzby 0,023 eur/liter
a objemu zbernej nádoby 60, 110, 120,
240, 550 alebo 1100-litrov,“ vysvetľuje
princíp výpočtu Jana Fekiačová. Výsledná cena poplatku v rodinných aj
v bytových domoch súvisí s tým,
aké množstvo odpadu vyprodukujú . Na

základe oznamovacej povinnosti jednotlivých poplatníkov (veľkosť zbernej nádoby, frekvencia vývozov),
mesto ako správca dane vyráta poplatok za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO). V prípade
bytových domov sa poplatok za KO
rozúčtuje podľa počtu poplatníkov,
ktoré užívajú spoločné zberné nádoby. Poplatok za KO a DSO je určený
zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
KO. Všetky náležitosti ohľadne poplatku
za KO na území mesta sú schválené VZN
9/2014 o poplatku za KO a DSO.

Jeden Žiarčan vytriedi
približne 50 kilogramov
odpadu

a mazacie oleje, obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok, žiarivky,
batérie, elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti a podobne.“ Pre
porovnanie, v roku 2013 mesto Žiar nad
Hronom vyprodukovalo 5000,775 ton
odpadu, z toho na skládku sa uložilo
približne 3675 ton odpadu, ostatných
približne 1326 ton bolo odovzdaných
na zhodnotenie. Biologicky rozložiteľný
odpad, t.j. tzv. zelený odpad z kosenia
v meste a lístie sa odovzdáva na zhodnotenie oprávnenej osobe, v roku 2014
to bolo viac ako 648 ton. „Vytriedené
zložky komunálneho odpadu občanmi
priamo v stojiskách, príp. kontajneroch
boli v roku 2014 v celkovom množstve
911,584 ton. Pri počte občanov k 31. decembru 2014, čo je 18 714 osôb, je vytriedené na jedného občana takmer 49
kg odpadu,“ spresňuje Anna Škriniarová.
Toto číslo je však orientačné, pretože
občania vytriedili aj iné zložky odpadu,
ktoré odovzdali napríklad na zbernom
dvore, alebo počas dní jarnej a jesennej
čistoty do mobilnej zberne.

kovy, tetrapaky (v jednej nádobe), papier, sklo a použitý jedlý olej z domácností. Okrem toho môžu obyvatelia
mesta odovzdať na Zbernom dvore odpad ako papier, plasty, kovy, kompozitné
obaly/tetrapaky, drevo, piliny, hobliny a
odpady obsahujúce nebezpečné látky.
„V meste Žiar nad Hronom je celkom
pri bytových spoločenstvách 109 stojísk. Počet nádob v stojiskách je 690,
z toho na komunálny odpad 228, papier 116, plasty 126, sklo 111 a olej
109. Okrem toho sú vybudované stojiská aj pri školách aj školských zariadeniach v rámci celého mesta. Stojiská
si vybudovali aj mnohé podnikateľské
subjekty,“ vyratúva Anna Škriniarová.
Žiarčania najviac triedia plasty. V roku
2014 vyseparovali 314,258 ton plastov
odovzdaných na zhodnotenie, pre porovnanie, v roku 2013 to bolo 298,345 ton.
„Za odovzdané vytriedené zložky komunálneho odpadu občania Žiaru nad
Hronom neplatia a tým sú motivovaní
k väčšej separácii a triedeniu komunálneho odpadu. Taktiež žiarske základné
školy a predškolské zariadenia vedú deti
a žiakov k aktívnemu triedeniu odpadu,“
dodáva na záver Anna Škriniarová.

V roku 2014 bolo v meste Žiar
nad Hronom vyprodukované celkom 5726,192 ton odpadu. „Z tohto
množstva odpadu sa na skládku odpadov uložilo 4065 ton,“ konkretizuje
Anna Škriniarová z Odboru životného
prostredia MsÚ a dodáva: „Zvyšných
1161 ton boli ostatné vytriedené odpady, ktoré sa odovzdali na zhodno(li)
tenie, ako napríklad opotrebované
pneumatiky, papier a lepenka, sklo, V rámci mesta je rozmiestnených 17
Zdroj: Hlásenie o vzniku odpadu a nakjedlé oleje a tuky, drevo, plasty, kovy, kontajnerov na šatstvo a textil a v stoladaní s ním za rok 2014 a Evidencia OŽP.
odpadové farby, motorové, prevodové jiskách môžu Žiarčania separovať plasty,

Najviac
separujeme plasty
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Luxusný prešľap
V polovici februára vyšla žiarskej
rodáčke Evelin Červienkovej už
štvrtá kniha. Luxusný prešľap vydalo ako aj jej predchádzajúcu knihu
vydavateľstvo Evitapress.
Ako hovorí sama Evelin, momentálne
novinka na jej autorskom konte rozhodne nie je jej poslednou knihou. „Pracovala som na nej necelých 5 mesiacov.
S prestávkami,“ hovorí Evelin a podotýka:
„Boli dni, kedy som nevstala od rukopisu,
ktoré striedali doslova týždne, počas ktorých som do rukopisu ani
nepozrela. Príbeh zrel zo dňa na deň, šperkoval sa v mojej hlave
a postupne sa dostával na papier. Pôvodne mala kniha vychádzať
až v marci, no osud chcel, že sa dostala von krátko pred sviatkom
zamilovaných, hoci príbeh je pravým opakom.“ Príbeh je zasadený
do prekrásneho prostredia Vysokých Tatier, pretože, podľa autorky,
nič „luxusnejšie“ na Slovensku nenájdeme. A to kvôli prírode a atmosfére. Luxusný prešľap je tak prudko reálny, až je to miestami
nereálne. Neuveriteľné. Hlavní hrdinovia žijú svoj príbeh ďalej, deň
za dňom a snažia sa vyrovnať so všetkými následkami, hľadajú si
k sebe znova cestu a neustále sa učia. „Každá z mojich kníh je pre
mňa zážitkom, niečím novým, výzvou a vlastne sú ako moje deti.
Ku každej mám veľmi blízko, bytostne sa ma dotýkajú a je v nich
kúsok zo mňa. Ak by som si však mala vybrať tú, ktorá ma bavila
najviac a ku ktorej mám tak akosi citovo najbližšie, tak Melónovú
aféru, pretože je svieža a ľahká a veselá a presne taká, ako je Melón
- hlavný hrdina,“ dodáva Evelin.
(r)

Na besede pri potoku
Bolo práve po daždi. Deti si
stavali hrádze. Zišlo sa ich veľa.
Majster vodných aj pozemných
stavieb Vincko stolárovie, inak
Mrázových, ktorý vedel vyrábať
búdky pre vtáčiky a čmeliaky
chytať do úľov z dreva a hliny,
bol tu aj Ferko Kučerovie so
sestričkou Lojzinkou, ktorí sa
spolu nikdy nebili, len sa vždy
nežne držali za ruky a nikdy sa
nezašpinili. A pre istotu sa vždy
len z diaľky prizerali spoločnému
dielu, takže s nimi nebola žiadna
zábava. Lojzko z horárne, ktorý
pre nekresťanské nadávanie dostal prezývku Sakrament, stál v
pásikavej
košeli a s vykasanými nohavicami, čo mu držali len na jednom

traku, v mútnej vode a hulákal od
nadšenia. V práci mu pomáhal
vychudnutý Fero z pastierne,
ktorý mal na sebe otcove
nohavice, pod pazuchami pritiahnuté špagátom. (Ferom sme
ho volali preto, lebo aj doma
mu tak hovorili, a bolo by nám
veľmi smiešne, keby mu niekto
povedal Ferko ako vyčesanému
Kučerovi.) Fero, večne hladný, bol známy ako nenásytný
príživník, ktorý zaliečavo od
každého pýtal chlieb, ale hneď
zabudol na vďačnosť a bil sa a
nadával. Jedával aj šťaveľové
listy a korienky z ostrice a hovoril im „mäso“. Prikyvkal sa aj Tóno
Andelovie, starší vytiahnutý
chlapec, ktorého si nikto nevedel predstaviť inak ako s malým
súrodencom na chrbte. Len čo
jedného „odnosil“ tak, že dokázal
stáť na vlastných nohách, už mal
na chrbte ďalšieho, menšieho.
Ktovie, kde ich bral. Dvoch
starších súrodencov Janka a
Aničku, postrkoval pred sebou;
opatroval ich po celý deň, až kým
sa rodičia nevrátili z poľa. Fero s
Lojzom pracovali odušu. Znášali

blato, kôru a kamene, aby stúpajúcu vodu zadržali hrádzou.
Vinco zatiaľ vyrobil z laty stavidlo
a úpustom púšťal podomácky
vyrobené plavidlá. Jožinko sa
potešil spoločnému dielu, rozjarene pomáhal raz tu, raz tam.
Keď už bol celý mokrý a zablatený, spomenul si na čiapku,
ktorú hneď na začiatku pustil
dolu vodou ako loď. Čiapky však
nebolo, pravdepodobne sa potopila, bodaj ju! Hneď nato, ako
sa zmieril s tým, že čiapku už
asi neuvidí, poloľahostajne, polosebavedome predniesol svojim kamarátom, že dostane od
otecka bračeka. A že mamička
mu chce dať aj sestričku, ale tú
on nechce, načo by mu bola.
Ferko s Lojzinkou, ktorí sa ako
vždy držali za ruky, sa na seba
šťastne usmiali. „Ja by som ju
veru chcel,“ povedal Fero a
lišiacky sa oblizol. „Dievčatám sa
vždy podstrčí niečo lepšie a ja by
som jej to zjedol.“„Donesie nám
ho vrana,“ pokračoval Jožinko.
„Dával som jej v zime za okno cukor.“ Anička zatlieskala rukami a
povedala, že aj škorec niečo nosí.

Nedávno vraj videla, ako niesol
dačo maličké v zobáčiku. Tóno
sa zhovievavo usmial a mlčal,
zatiaľ čo ostatné deti sa Aničke
posmievali. „Kdeže by škorec
uniesol dieťa,“ zagúľal očami
Jožinko. „Ale len také malé, malilinké,“ bránila sa Anička, „veď ani
vrana veľké neunesie.“ „Magda
to povedala,“ zdôraznil Jožinko.
„A čo, keď povedala,“ odvetil na
to Lojzo, „to sa len deťom tak
hovorí, ale vrany deti nenosia.
Nosí ich, kamarát, baba Jodaska.“ Tóno sa zarazil, začudoval,
ale mlčal ďalej. Ostatné deti sa
spýtavo na seba pozreli. Naozaj
sa rozpamätali, že kdekoľvek sa
objavilo bábätko, vždy pri tom
bola baba Jodaska. A že ich baba
Jodaska unesie, o tom nebolo
pochýb. Jožinko sa rozhodol,
že sa na to doma spýta Magdy.
Babe on cukor nesypal. „Počujte,
chlapci,“ začal tajomne Fero,
„nedávno som bol u gazdu, keď
zabíjal koňa — zlomil si nohu,
tak ho museli zabiť a našli v ňom
malé žriebätko…
(r)
Text z knihy: Huncút Jožinko,
preložila Martina Palkovičová.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

DJ Fabo & DJ Sofi F: Na Československej párty v Londýne sme si zahrali aj so Žbirkom
Diskotekár, diskdžokej, dídžej – na
všetky tri slová stačí použiť skratku DJ
a minimálne tí neskôr narodení vedia,
že reč je o osobe, ktorá hrá vopred pripravenú hudbu pre publikum. Medzi
najznámejších v meste patrí bez pochýb DJ Fabo, ku ktorému sa už pridala aj jeho dcéra Sofia a tvoria tak duo
DJ Fabo & DJ Sofi F.
DJ Fabo, vlastným menom Vladimír
Fabo, je dlhoročným pedagógom na
žiarskom Gymnáziu Milana Rúfusa. „Učím
už 20 rokov biológiu a telesnú výchovu
a hudbe sa venujem aktívne, tento rok
je to presne 30 rokov,“ prezrádza na
úvod rozhovoru a dodáva: „Okrem hudby sa venujem športu, konkrétne futbalu, lyžovaniu a občas adrenalínovým
športom. Čas si však nájdem aj na prácu
okolo domu, okolo chaty a na prechádzky so psom do lesa.“ Jeho dcéra
Sofia je čerstvá absolventka gymnázia.
„V súčasnosti skoro celý svoj voľný čas
venujem hudbe. Už sú to pomaly dva
roky, ako v nej aktívne pôsobím,“ podotýka Sofia.
DJ Fabo je pojem nielen u Žiarčanov,
ale aj v širšom regióne. Ako dlho
sa venujete hudobnej produkcii na
rôznych podujatiach?
DJ Fabo: Je to už dosť dlho. Hudba ma
zaujímala naozaj odmalička Prvú verejnú
akciu som robil v roku 1985 ako druhák
na gymnáziu. O tri roky neskôr som sa
zúčastnil prehrávok, ktoré boli v tom
čase povinné. Až po ich úspešnom absolvovaní som postupne rozbiehal svoju
činnosť. Najskôr v Žiari a okolí, neskôr
počas vysokej školy v Banskej Bystrici.
Tento rok je to už 30 rokov.
Čím vás zlákalo toto hobby?
DJ Fabo:Bol to už odmalička veľký záujem o hudbu a takisto aj o techniku, ktorá
sa používa na diskotékach a koncertoch.
Neprekáža vám pri DJ-ovaní vaše povolanie? Napr. nemajú študenti väčší
odstup, keď si na párty alebo stužkové
pozvú ako DJ pedagóga?
DJ Fabo: Ešte pred nástupom ako
učiteľa na gymnáziu som mal veľkú dilemu, či neskončiť a venovať sa len učeniu,
čo som hneď zavrhol a pokračoval ďalej
aj v hudbe. Často sa stretávame na párty
so svojimi žiakmi. Myslím, že sú na to
zvyknutí. Stužkové a plesy na „svojej“
škole nerobievam.
Ako často hrávate a kde a na akých
podujatiach najčastejšie?

najradšej zabudli?
DJ Fabo: Samozrejme, táto robota
má často aj negatívne stránky. Naozaj
sa stane aj pri akejkoľvek snahe, že sa
nedokáže DJ naformátovať na ľudí, ktorí
sa prišli zabaviť . Čiže dobrá zábava závisí
od rôznych faktorov a nie vždy sa dajú
ovplyvniť. V DJ-ingu je to niekedy ako
v športe, závisí od momentálnej formy.
Čiže občas sa stane, že akcia nevyjde. Ale
mal som málo takých podujatí, ktoré by
sa naozaj nepodarili a na ktoré by som
chcel zabudnúť. Treba myslieť pozitívne.

DJ Fabo: Hudba sa postupne stáva
veľmi rozmanitá a medzi jednotlivými
štýlmi vznikajú hranice. Naozaj závisí od
poslucháča. Kto má rád hudbu, vypočuje
si a zabaví sa skoro na čokoľvek. No čo sa
týka trendov, najmä u mladých, je to trap,
ktorý vznikol a postupne sa k nám dostáva z USA a EDM ( Electronic Dance Music- Elektronická tanečná hudba), ktorú
produkujú rôzni svetoví DJ-ji a hrá sa
prevažne v nočných tanečných kluboch.
Sledujete novinky na hudobnej scéne, ak áno, kde sa necháte
inšpirovať?
DJ Fabo: Je to jedna z prvoradých
činností DJ-ja. U nás to máme podelené.
Sofia sa venuje novým trendom , ako je
napr. EDM, a ja skôr komerčnej hudbe
a hudbe na našej domácej scéne. Občas
si to vymeníme. Často sa inšpirujeme
Keby ste mali porovnať povolanie,
tanečnými rebríčkami, playlistami niekresp. živobytie ako učiteľ a ako DJ –
torých svetových DJ-ov, sledujeme noktoré vás viac napĺňa a ktorým sa dá
vinky a portály ako beatport a Itunes.
lepšie uživiť.
DJ Fabo: Obe roboty majú veľa
Rozlišujete, akú hudobnú produkciu
spoločného, je to práca s ľuďmi, ktorá
zvolíte podľa toho, na akom podujatí
je vždy náročná. Ale ťažko povedať,
vystupujete? V čom sú najväčšie rozktorá robota je pre mňa prioritou. Mám
diely?
v živote to šťastie, že robím naozaj to,
DJ Fabo: Toto je základná vec DJ-ja.
čo ma vždy bavilo, a to je šport a hudba.
Presne sa pripravujeme na typ podujaČo sa týka náročnosti, je predsa len asi
tia, ktorý ideme robiť. Pri súčasnej hudbe
náročnejšia hudba. V mojom prípade sa
je veľký rozdiel, či idete do klubu, kde
dá lepšie uživiť hudbou.
sa hrá tanečná hudba, alebo idete robiť
Ako DJ, ktorý už roky pôsobí na
akciu napríklad na ples alebo firemné akscéne, máte nepochybne veľkú
cie, kde je vekový priemer vyšší. Presne
zbierku rôznych CD nosičov, viete to
podľa toho máme pripravené playlisty
spočítať?
(pesničky), ktoré na týchto podujatiach
DJ Fabo: Čo sa týka archívu, je naozaj
budeme hrať.
veľmi veľký. Obsahuje magnetofónové
pásky a kotúče, ktoré sa používali v minulosti. Mám veľkú zbierku LP platní,
ktorá má už svoju aj historickú hodnotu a obsahuje prakticky všetkých
československých interpretov a mnohé
aj svetové hudobné skvosty. A čo sa týka
CD, začal som ich kupovať od roku 1990 Akú hudbu počúvate rád v súkromí?
až do súčasnosti. Je nimi naplnená jedna DJ Fabo: Ja počúvam akúkoľvek hudbu,
taká naša hudobná miestnosť. Niektoré závisí asi od toho, aké mám obdobie. Od
CD som dokonca ešte ani nepočul a nie starých svetových a československých
sú ani rozbalené. Kupoval som ich len do oldies hitov, až po tú aktuálnu hudbu.
zbierky.
Občas uletíme k alternatíve, folklóru.
Viete, akú hodnotu má táto vaša A som rád, že aj dcéra berie hudbu
zbierka?
komplexne, čiže počúva a zaujíma sa
DJ Fabo: Hodnotu zbierky veľmi ťažko o všetko.
odhadnúť, pretože jedna vec je nákupná Kedy sa ku vám pridala aj vaša dcéra
cena CD diskov, ktorá je od 8 až do 60 - 70 DJ Sofi F?
eur a druhá je už hodnota historická.
DJ Fabo: Odmalička sledovala hudbu
Čo je u návštevníkov diskoték najviac a moju činnosť pri hudbe. Občas mi neobľúbené, aké hity letia v súčasnosti? nápadne zmizli nejaké CD-čka, čo som

Súčasťou hudobného archívu
sú magnetofónové pásky
aj LP platne

Vladimír Fabo s dcérou Sofiou.
DJ Fabo: Hrávam každý víkend,
niekedy je to aj niekoľkokrát do týždňa.
V posledných rokoch sme precestovali
prakticky celé Slovensko a boli sme
aj v zahraničí. Hrali sme v klube 229
v Londýne na Československej párty
spolu s Mirom Žbirkom a Lenkou Filipovou. Návštevu Londýna plánujeme opäť
v blízkej dobe. Československé párty
v Londýne robia pre československých
rodákov, na ktorých je vždy hosťom nejaká československá kapela, spevák či
speváčka. Je v Londýne o ňu obrovský
záujem a sú skoro vždy vypredané. Podujatia sú to naozaj rôznorodé, od párty cez
firemné akcie, svadby, plesy, čiže všetky
typy akcií a v posledných rokoch spolupracujem aj s hudobnými skupinami
a spevákmi na koncertoch a divadle. Či
už je to technickým zabezpečením, alebo
aj hudobnou produkciou.
Kde osobne najradšej hrávate, pri
akých príležitostiach?
DJ Fabo: Mám rád kluby, akcie, kde sú
ľudia, ktorí sa radi bavia a ktorí skvele reagujú na moju hudbu.
DJ Sofi F: Najradšej hrávam akcie pre
mladých, kde sa hrá tanečná hudba.
Pamätáte si ešte na svoje prvé vystúpenie? Aké bolo a kedy?
DJ Fabo: Presne si pamätám. Bolo to
v lete v roku 1985 pre jeden pioniersky
tábor pre deti v Hornej Ždáni. Ešte si
pamätám hudbu, ktorá tam hrala.
Mali ste aj takú chvíľku, že by ste
na pôsobenie na nejakom podujatí

DJ-ské duo otec a dcéra
je na hudobnej scéne
už dva roky

zistil až na akcii, keď som ich hľadal.
Samozrejme, že boli u nej. Aktívne sa
pridala ku mne asi pred dvomi rokmi.
V súčasnosti veľmi často hrávame spolu.
Ide vám to vo dvojici lepšie, ako keď
ste pôsobil iba sám?
DJ Fabo: Jednoznačne nám to ide
lepšie, činnosti máme presne rozdelené
aj podľa štýlu. Priniesla nové trendy, nový
pohľad a svojou technikou, výberom
hudby a štýlom naozaj oslovila množstvo
ľudí.
Je iné vystupovať sólo a ako dvojica?
V čom je rozdiel, v čom výhody.
DJ Fabo: Závisí od typu akcie, dnes je
už naozaj ťažko odohrať celú noc sám.
Nestane sa občas, že sa s dcérou
nezhodnete? Vy chcete hrať inú hudbu, ona inú... alebo už dopredu, keď
idete na podujatie, musíte byť zladení
a presne vedieť, čo a kedy pustiť?
DJ Fabo: Vždy pred každou akciou
sme pripravení na vystúpenie a občas
sa stane, že sa nezhodneme. Ale vždy
všetko dobre dopadne.
Musíte sa nejako špeciálne pred
vystúpením pripravovať? V čom taká
príprava spočíva a koľko trvá.
DJ Fabo: Áno, možno tomu nikto
neverí, ale pred každou akciou je
potrebné sa pripraviť. Závisí to od
typu a náročnosti akcie. Je potrebné
si spracovať a napočúvať novú hudbu,
zoradiť hudbu podľa žánrov, pripraviť si
playlisty, či skontrolovať a pripraviť techniku. Je to skoro každý deň počas týždňa.
Je toto konečná verzia rodinného
DJ-ovania, alebo počítate s tým, že sa
pridajú aj ďalší členovia rodiny?
DJ Fabo: Predpokladám, že pár rokov
budeme určite fungovať len vo dvojici, keďže mladšia dcéra má len 5 rokov.
Ale často sa už aktívne zapája aj ona do
našich hudobných príprav.
(li)
DJ Fabo &DJ Sofi F pripravujú spoluprácu s jedným známym slovenským
spevákom a hudobníkom, obohatia
svoj DJ-ing aj o live vystúpenie, ako sú
perkusie a spev. Čaká ich aj opätovný
návrat do Londýna, kde spolupracujú
s jedným anglickým manažérom a DJjom producentom a v súvislosti s touto
spoluprácou majú ešte veľké plány.
Sofia spolu s DJ-jom žijúcim vo Veľkej
Británii plánuje aj vlastnú hudobnú
produkciu.
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Jarný salón
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v
Žiari nad Hronom vás pozýva na výstavu
Jarný salón 2015 – Výtvarné spektrum.
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 do 19.
marca v čase od 8.00 do 18.00 hod. vo
Výstavnej sále MsKC v Žiari nad Hronom.
•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 do 27. februára vo
výstavných priestoroch Pohronského
osvetového strediska v Žiari nad Hronom v čase od 8.00 do14.00 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Japonsko – krajina vychádzajúceho
Slnka
Cestopisno – relaxačné pásmo. Virtuálna
cesta súčasným aj minulým Japonskom.
Dňa 26. februára o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre najstarších
škôlkarov. S modelmi v UFO sále si
predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého
počasia sa pozriete na oblohu cez hvezdársky ďalekohľad. Dňa 27. februára
o 16.00 hod.

•V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýtoch
a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu
venovaného Mesiacu. Film objasní
základné zákonitosti, úkazy a vzťahy
medzi Mesiacom, našou planétou
a Slnkom. Audiovizuálny program vo
Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za
priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 27. februára o 18.00
hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 6.
marca o 18.00 hod.
•Vesmír očami detí 2015
Regionálna výstava ocenených výtvarných prác detí základných a základných umeleckých škôl z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom v Sci-fi sále je sprístupnená v pracovných dňoch medzi 8.00 až 15.30 hod.
a vždy pred začiatkom programov pre
verejnosť. Výstava začína od 11. marca.

Hľadám domov
BELLA

Bella je približne
2,5-mesačné
šteniatko. Je veľmi
veselá, hravá a aj
veľmi
učenlivá.
Už teraz má 10 kg, čiže v dospelosti
to bude veľký psík. Bude očkovaná
a čipovaná. Adopcia je podmienená
kastráciou po prvom háraní. Možnosť
adopcie je začiatkom marca.
DALI
POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

28.2. VK Stom, Štefánikova 24, Lutila
(672 20 71)
1.3. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Jánského 4, Žiar nad Hronom (672 27 19)
7.3. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Jánského 15, Žiar nad Hronom (672 22 72)

Dali má približne
8
rokov.
Je
hluchý a vidí iba
čiastočne. Je však
veľký dobráčisko,
užíva si každý
dotyk človeka. Má veľmi dobrý čuch,
čo mu kompenzuje iné nedostatky.
Teraz si iba tíško leží v pelechu,
ale veľmi si zaslúži svoj domov.
Očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
SILVER

8.3. ProCare – MUDr. Zuzana Vincová,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(390 24 17)

Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY službukonajúceho lekára v sobotu,
•26.2. štvrtok 20.00 – 21.00
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do
lekáreň Janského, Ul. Dr. Jánského 19
12.00 hod.
•27.2. piatok 20.00 – 21.00
lekáreň Nukleus, Ul. Sládkovičova 8
DIA OKIENKO
•28.2. sobota 20.00 – 21.00
25 rokov založenia Zväzu diabetikov
lekáreň Alpinia, Ul. Š. Moysesa 75
Slovenska
•1.3. nedeľa 20.00 – 21.00
Čo znamená acetón v moči
lekáreň Max 1, Ul. Sládkovičova 13
Acetón vzniká vtedy, keď sa v tele odbúrava
Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
tuk. Aj nediabetici môžu mať acetón v moči,
12.00.hod.
keď sa spotrebovaná energia hradí spaľovaním
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú ottukových zásob, nemajú však súčasne aj cukor
vorené do 20.00 hod.

Silver je približne
9-mesačný psík.
Je veľmi prítulný
a kontaktný. Nie
je ubrechaný a poslúcha.
Nezažil
veľa lásky a preto
si ju neustále pýta. Je očkovaný,
čipovaný a kastrovaný.
v moči. Ak má diabetik v moči acetón, veľa
cukru a vysokú glykémiu, znamená to, že je
dekompenzovaný. Vtedy mu chýba inzulín!
Pri glykémii nad 14 mmol/l je nutné vyšetriť si
moč na acetón, taktiež pri zvýšenom smäde,
zvýšenom močení, teplote alebo zvracaní.
Glykovaný hemoglobín HbA1c
Je ukazovateľom dlhodobej kompenzácie diabetu, dáva prehľad o všetkých glykémiách,

DENY

Deny
má
približne 1 –
1,5 roka. Je to
väčší psík, keď
priberie, bude
z neho krásavec.
Je poslušný, učenlivý a vhodný aj
k deťom. Očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
KRIPSI

Kripsi
má
približne 7 – 9
mesiacov.
Je
veľmi kontaktný,
dokáže sa na
človeka naviazať.
Je
poslušný
a priateľský. Doteraz si neužil láskavý domov, preto
si bude lásku človeka veľmi ceniť
a stonásobne mu to vráti. Očkovaný,
čipovaný a kastrovaný. Adopcia je
možná od marca.

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

ktoré mal diabetik za posledných 6 – 8 týždňov,
čo zodpovedá polčasu životnosti červených
krviniek. Glykovaný hemoglobín vzniká tak, že
krvný cukor sa nadväzuje na farbivo červených
krviniek (hemoglobín). Jeho hodnota sa uvádza v %. Optimálna kompenzácia glykovaného
hemoglobínu s nízkym rizikom je do 6,5 %
DCCT a neuspokojivá s vysokým rizikom je nad
7,5 % DCCT.
ZO ZDS DIAŽIARA

VI.
6

Mestské noviny | 26. február 2015

INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Domáca
lekáreň

Túžobník brestový

Túžobník patrí medzi
prastaré
liečivé
rastliny používané už
v stredoveku. Je to
menej známa bylina a
dnes jej použitie už nie
je také časté, preto sa bližšie pozrime na
túto zaujímavú liečivú rastlinu.
U nás rastie na vlhkých brehoch vodných
tokov, vlhkých a zamokrených lúkach,
lužných lesoch až po podhorské oblasti.
Je to trváca rastlina 100 - 200 cm vysoká.

Kvety sú biele, bohato kvitnúce. Kvet je
aromatický, vonia omamne ako mydlo.
Kedysi sa používal aj ako korenina.
Rastlina sa zbiera v čase kvitnutia, od
konca mája do júla. Na liečebné účely sa
používa kvet a kvitnúca vňať. Sušíme vo
zväzkoch, a to opatrne, pretože kvety sú
jemné a ľahko sa môžu poškodiť. Rastlina
má protizápalové účinky, antireumatické,
mierne diuretické (odvodňuje) a zvyšuje
vylučovanie kyseliny močovej. Túžobník
je pre obsah kyseliny salicylovej známy
ako rastlina znižujúca horúčku. Na
rozdiel od synteticky vyrobeného lieku,

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ten, kto ťa poznal –
spomenie si.
Ten, kto ťa mal rád –
nezabudol.
Dňa 19. februára
uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustil
Jozef Lovčičan.

S láskou spomína manželka a deti
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si povedať ani
zbohom,
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 19. marca si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Pavol Môc

vo veku 39 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, sestra
Lenka, neterka Tamarka, teta Hela,
Andrea a Zdeno s rodinami.
Paľko, veľmi nám chýbaš!
SPOMIENKAtkov
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 6. marca si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Vojtech Sobota.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obetavosť
a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca života.
Dňa 20. februára sme si
pripomenuli 29. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kováč.

S láskou a úctou
manželka, syn a vnučka.

spomína

Dni plynú
ako rieky prúd,
len smútok
v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si ani povedať
- zbohom rodina moja...
Dňa 27. februára si pripomíname
5. výročie od nečakaného
odchodu, keď nás navždy opustil
drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.

S láskou na neho spomínajú
manželka, dcéry s rodinami a
vnúčatá.

Už nevidíš slnko,
krásny deň,
na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu,
ani nádeje, len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si späť,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 23. februára sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď nás
náhle navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a babička

Riaditeľka Materskej školy na Ul. Dr. Janského mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch
v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 1. marca rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené
do 31.marca 2015 sa uskutoční
vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky. O tejto možnosti
Zápis detí do materskej školy na školský vás budú informovať na konkrétnych
rok 2015/2016.
zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti
prechádzajúce z jasieľ. Podmienkou prijatia
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných
môžete v tomto období priniesť na vybranú sebaobslužných návykov, najmä používanie
materskú školu, resp. elokované pracovisko toalety (bez plienok) a samostatné jedenie
(tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ s lyžicou.
alebo stiahnuť na webovej stránke www. Dni otvorených dverí
ziarskeskolky.eu), kde sa nachádza aj žiadosť Dni otvorených dverí sa uskutočnia v čase od
do triedy ALEŠ a prihláška do Futbalovej 8.00 do 12.00 hod.
školičky.
10. marec:
Kritériá prijatia detí do materskej školy
Materská škola, Ul. Dr. Jánského č. 8 a
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili elokované pracovisko Ul. Rázusova 6,
piaty rok veku, deti s odloženou povinnou 11. marec:
školskou dochádzkou a deti s dodatočne elokované pracoviská Ul. Sládkovičova 1 a Ul.
odloženou povinnou školskou dochádzkou. M. R. Štefánika 23,
V prípade zvýšeného záujmu o materskú 12. marec:
školu, resp. elokované pracovisko môžu elokované pracoviská Ul. A. Kmeťa 11 +
byť do MŠ prednostne prijaté deti s trvalým futbalová trieda
pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci Ul. A. Kmeťa 17, Ul. Rudenkova 1 (časť IBV) +
detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú. Deti trieda ALEŠ.

Judita Kovácsová.
SPOMIENKAtkov

Ťažko je bez teba,
smutno
je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 25. februára sme si
pripomenuli 6. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec a
dedko
Albín Šarközi.
Spomeňte si s nami.
Spomína manželka, dcéry a syn
s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Neplačte,
že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci
večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 28. februára si pripomenieme
1. výročie od smrti našej drahej
a milovanej mamičky
Anny Kukučkovej.

S láskou a úctou spomínajú deti
Ľudevít, Jozef, Sidónia a Mária s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

masť na liečbu opuchov. Korenistú
vôňu gazdinky využívali v minulosti na
ochutenie zaváranín a medoviny, tiež ním
odplašovali mole v šatníkoch a skladoch.
Recept pri prechladnutí a chrípke: Jednu
polievkovú lyžicu túžobníka zalejeme 250
ml vriacej vody, 5 minút lúhujeme, osladíme
medom a pijeme 2 - 4 šálky denne. Veľmi
praktické sa mi zdá aj výroba tinktúry.
Ak chceme svoj priestor harmonizovať,
dosiahnuť pokoj a vyrovnanie, použijeme
rastlinu ako kadidlo. V našom najbližšom
okolí sa vyskytuje hojne v Janovej Lehote a
Lovčici - Trubíne.
Valika Janičová

Zápis detí do materskej školy

SPOMIENKAtkov

POĎAKOVANIE v

POĎAKOVANIE

obsahuje rastlina aj ďalšie látky, ktoré
chránia sliznicu žalúdka pred účinkami
kyseliny salicylovej. Ďalej je vhodné použiť
túžobník pri ochoreniach z prechladnutia,
chrípkových infekciách, ochoreniach
obličiek a močového mechúra, na
prečistenie krvi, pri žalúdočných vredoch
a pálení záhy a bolestiach hlavy. Obklady
z čerstvej rastliny sa používajú pri zápaloch
pľúc, priedušiek, poruchách prekrvenia,
ekzémoch, psoriáze, akné a pri migrénach.
Nemali by ho však používať tehotné a
dojčiace ženy a ľudia alergickí na kyselinu
salicylovú! Už v antike sa z rastliny vyrábala

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína dcéra s manželom a
vnučky s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Jazyky pre „Dvojku“ nie sú cudzie

Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli
8. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý milovaný
manžel, otec, starý otec a prastarý
otec

Počas predvalentínskeho týždňa
sa uskutočnilo krajské kolo
25. ročníka Olympiády v anglickom a
nemeckom jazyku. Túto súťaž
pravidelne vyhlasuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a priamo organizuje Slovenský inštitút mládeže
IUVENTA. Do krajského kola postúpia vždy len najlepší žiaci, ktorí
sa umiestnili na prvých miestach
v školských a obvodných kolách.
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika
mala v krajskom kole aj tento rok
silné zastúpenie a medzi konkurenciou z celého kraja obstála naozaj úctyhodne. Žiak Timotej Kopča zo 7. A
triedy sa umiestnil v silnej konkurencii
na 2. mieste v kategórii žiakov 5 - 7.
ročníka. Rovnaké umiestnenie dosiahol
Andrej Hric z 9. A triedy v kategórii 8.
a 9. ročníkov. V nemeckom jazyku v kategórii 1C, teda medzi deťmi s rodičom
z krajiny hovoriacej súťažným jazykom,
získala Viktória Blahová z 8. A triedy
pekné 4. miesto. Olympiáda preverila
vedomosti žiakov naozaj dôkladne.
V písomnej časti sa pozornosť venovala
čítaniu a počúvaniu s porozumením a
praktickému ovládaniu jazyka. V ústnej
časti si naši žiaci s ostatnými účastníkmi
zmerali sily v prejave na základe obrázkov a tiež situačných úlohách,
známejších ako rolové hry. Výsledky sú
najlepším dôkazom kvality, a tie naše
hovoria jasnou rečou. „Dvojka“ a jej

Jozef Čaradský.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Spomína manželka
Mária, dcéry Mária a Helena a syn
Jozef s rodinami, vnučky, vnuci a
pravnučky.
SPOMIENKAtkov

Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
ktorých si rád mal.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 3. marca si pripomenieme
25 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý Štefan Sklenka
z Pitelovej.
Všetci, ktorí ste ho mali radi,
spomínajte spolu s nami.
Manželka a dcéry s rodinami.

žiaci sa na súťažiach z cudzích jazykov
umiestňujú pravidelne na popredných miestach. Vďačíme za to vysokej
kvalite výučby cudzích jazykov už od 1.
ročníka. Dramatizácia literárneho textu,
využívanie IKT, projektové vyučovanie
či práca s využitím cudzojazyčných
textov a kníh zameraná na čítanie
s porozumením, to všetko je pre školu
samozrejmosťou. Uvedomujeme si, že
ak chceme, aby naši žiaci boli naozaj
úspešní, musíme im ponúknuť niečo
navyše. Preto s mimoriadne nadanými žiakmi pracujeme aj nad rámec
učebných osnov, mimo vyučovacích
hodín a prácu prispôsobujeme ich
potrebám. Riešia náročnejšie úlohy,
osvojujú si rozšírenejšiu slovnú zásobu
či doplnkovú gramatiku. Podobným
spôsobom prebiehajú aj prípravy na
súťaže a olympiády. Samozrejme, niektorí žiaci potrebujú pomalšie pracovné
tempo. Tým sa pedagógovia trpezlivo
a ochotne venujú aj individuálne mimo
vyučovania, aby spoločne prekonali
náročnejšie učivo, a tak dosahovali čo
najlepšie výsledky. Už teraz sa v škole
pripravujeme na školské kolo súťaže
v prednese ruskej literatúry - Puškinov
pamätník. Žiakov taktiež onedlho čaká
krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Po vlaňajšom veľkom úspechu
Dňa s anglickou literatúrou sú prípravy
na jeho druhý ročník už teraz v plnom
prúde.
Juraj Romer,
učiteľ anglického jazyka

RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ
•Predám TV stolík biely so sklom za 30 € alebo vymením za zachovalý rozťahovací gauč. Dohoda možná. T: 0908 350 537
10/4

•Predám úplne novú mikrovlnku značky Samsung.
Cena: 30 €. T: 0908 350 537

•Predám kuchynský stôl, váľandu, jedálenský stôl +
4 stoličky a skrine, 3 kusy. T: 0944 155 922
15/4

•Predám DVD: Axel Rudi Pell, Megadeth, Doro, Udo,
Rage, G´n´R, Jorn, Firewind, Doors, Grave Digger, Therion. T: 0902 828 424
18/4

KÚPA

14/4

•Predám súrne 2 trvalé trávnaté porasty v Žiari nad
Hronom, pri Lutilskom potoku vo výmere 1038 m2 a
4294 m2. Cena 1 m2/1 €, alebo dohodou.T: 02/62 316
651
1/4

•Kúpim drevenú garnižu s dvomi koľajničkami dlhú
3,3 m. T: 0908 350 537

•Predám prerobený 2-izbový byt na Ul. Svitavskej
v Žiari nad Hronom. Dom je zateplený, náklady do
fondu 100 €/3 osoby. Cena dohodou. T: 0907 841 521

12/4

4/4

11/4

•Predám cirkulár 4,4 kW. T: 0944 155 922

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám záhradnú chatku s výmerou 21 m2,spolu
s pozemkom s výmerou cca 1000 m2, v Janovej Lehote (Ľavý breh) neďaleko rybníka. Cena dohodou.
T: 0907 834 718

•Predám záhradu s chatkou. Voda, elektrina, skleník, pekné prostredie. T: 0908 602 097

5/4

•Predám rodinný dom v Trnavej Hore, pred dokončením. Tichá lokalita. T: 0944 155 922

•Predám garáž, príp. dám do prenájmu, za políciou
v ZH. Pozemok je vysporiadaný. Cena dohodou. T:
0907 834 718
6/4

13/4

16/4

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Predám 3-izbový byt na 3. poschodí, Ul. M. R. Štefánika, rozloha 85 m2 + 15 m2 pivnica. Dom je zateplený, plastové okná a nová strecha. T: 0907 881 283

•Dám do prenájmu 2-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii v ZH. Max. 3 osoby. Cena: 320 €. T: 0918
527 307 (prípadne predám)

9/4

2/4
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Najmladší karatisti na Slovenskom pohári s medailami

Zaslúžené víťazstvo nad súperom z Prievidze

KARATE

BASKETBAL –MLADŠÍ ŽIACI

do finále prebojovala Viktória Pavlová,
ktorá si z turnaja nakoniec odniesla
striebro.
Aj v kata pokročilých sa nám darilo,
keď v kategórii 8 – 9-ročných dievčat
si Ester Šišková vybojovala bronz a v 8
– 9-ročných chlapcoch Šimon Sečkár
striebro.

BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 40:67 (16:37)
Body: Novák 16, Golebiowski 13,
Kucej 11, Grochal 8, Greguš 6, Švec 3,
Babiak 2, Király 2, Holic 2, Barcík 2, Truben 2.
BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 38:61 (24:33)
Body: Babiak 12, Novák 11, Golebiowski 10, Greguš 7, Kucej 6, Truben 4,
Balogh 4, Švec 3, Grochal 2, Holic 2.

Novou disciplínou bolo aj karate
ability. Ide o súťaž šikovnosti, kde sa beží
na čas cez prekážkovú dráhu. Podľa dosiahnutého času sú pretekári zaradení
do jednotlivých úrovní. Kategórie sú
podelené podľa rokov súťažiacich. Na
zlatú úroveň sa podarilo prebojovať
Adamovi Dolnickému. K striebornej
úrovni sa dopracovali Timotej Gašpar,
Alexandra Biela a Ester Šišková. Bronzovú úroveň dosiahli Ivana Gahírová,
Viktória Pavlová a Viktória Snopková.
V disciplíne športový zápas kumite
medailovú žatvu zahájil Šimon Sečkár
v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov do
32 kg, kde sa jeho súperom nepodarilo
ani raz zabodovať, a tak Šimon nenašiel
premožiteľa a kategóriu s prehľadom
vyhral. Aj u dievčat 8 – 9-ročných nám
rastie plno talentov. Ivana Gahírová si
takisto poradila so všetkými svojimi
súperkami a z kategórie nad 37 kg si
domov odniesla zlato. V kategórii do 32
kg si bronz vybojovala Timea Kučerová.
V 10 – 11-ročných sa najviac darilo
Karin Hanákovej v kategórii nad 40 kg,
kde nenašla premožiteľku a domov si
odniesla zlato. Pekný výkon predviedla
aj Patrícia Vanková v kategórii do 30 kg,
kde si vybojovala bronz. Zbierku medailí uzavrel bronzom z chlapčenskej
kategórie do 30 kg Adam Dolnický.
Prvé
postupové
body
na
Majstrovstvá Slovenskej republiky sú rozdané. V konkurencii 36 klubov z celého
Slovenska sa Žiarčania umiestnili na
2. mieste, čo je veľmi pekný výsledok.
Všetkým pretekárom patrí vďaka za
vzornú reprezentáciu mesta i klubu.
Ľubomír Striežovský, tréner

Mladší žiaci odohrali v sobotu 14.
februára dva dôležité zápasy u súpera
v Prievidzi, v ktorých nám išlo o postup
na Majstrovstvá Slovenska. Prievidza nastúpila v oklieštenej zostave,
nakoľko pár dní pred zápasom ochoreli
niektorí hráči. Do zápasov sme išli
s cieľom získať obidve víťazstvá. Od
začiatku prvého zápasu boli chlapci v
prevahe a hneď v prvej štvrtine si vyt-

Karate ability
ako nová disciplína

Slovenský pohár patrí medzi
najdôležitejšie turnaje pre našich
karatistov z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom. Tohtoročné prvé kolo
sa konalo v sobotu 14. februára
v Bratislave a bolo určené pre vekové kategórie 5 - 11 rokov. Naši
najskúsenejší pretekári teda ostali
doma, ale ani naše mladé talenty sa
nedali zahanbiť a domov sa vrátili
opäť s medailami.
Nové pravidlá súborných cvičení
kata a hlavne rozdelenie do kategórií

aj podľa stupňa technickej vyspelosti
(farba pásu) dali možnosť zabodovať
aj začínajúcim a menej skúseným
pretekárom v kategóriách začiatočníkov
(po 6. Kyu).
V kategórii chlapcov začiatočníkov 8
– 9-ročných svoju premiéru na Slovenskom pohári oslávil najlepšie ako sa dalo,
1. miestom, Timotej Gašpar, ktorý v
nabitej kategórii nenašiel premožiteľa.
V kategórii začiatočníčky 8 – 9 rokov
si bronz vybojovala Ivana Gahírová. V
začiatočníčkach 10 – 11-ročných sa až

Majstrovstvá Slovenska seniorov v karate
KARATE

Žilina
sa
stala
dejiskom
Majstrovstiev Slovenska seniorov v
karate. V konkurencii 116 pretekárov
z 33 klubov z celého Slovenska sa
malá výprava Karate klubu MŠK
Žiar nad Hronom opäť dokázala
zviditeľniť.
V súborných cvičeniach kata
veteránov nad 35 rokov nastúpil tréner Miloš Viglašský, bronzový medailista z minulého roku. Napriek peknému

výkonu sa mu tentoraz k medailovému
umiestneniu nepodarilo prepracovať.
V športovom zápase kumite sme mali
dvoch zástupcov. Rastislav Štyriak nastúpil v kategórii seniorov do 60 kg. Tu sa
prebojoval do finále, kde na neho čakal
obhajca titulu z minulého roku. Rasťo
sa prvý ujal vedenia, no jeho skúsený
súper výsledok dotiahol a zápas skončil
remízou. Z rozhodnutia na vlajky sa nakoniec viac tešil náš aktívnejší súper.

Rasťo sa však stal vicemajstrom Slovenska. V kategórii veteránov nad 45 rokov
inšpiratívny výkon podal tréner Ivan
Tatár, ktorý sa prebojoval až do semifinále. Tu už na súpera nestačil, a tak si
z turnaja odniesol bronz. Tréneri, ktorí
sa na tréningoch venujú hlavne svojim
pretekárom a ostáva im málo času na
vlastné zdokonaľovanie, podali veľmi
pekné výkony, za čo im patrí veľké uzna
nie.
(ľs)

vorili takmer 20-bodový náskok. Potom
sa však akoby uspokojili s priebehom
zápasu, zvoľnili v obrane, ale súpera
aj napriek tomu s prehľadom dokázali
poraziť takmer o 30 bodov. Zahrali si
z chuti všetci chlapci a väčšina sa aj strelecky presadila.
Druhý zápas mal v podstate rovnaký
priebeh. Chlapci boli čiastočne uspokojení a na súpera už vôbec netlačili
v obrane. Bol to vlastne taký tréningový zápas. Bavili sa basketbalom
a o to nám vlastne išlo. Predviedli
aj pár veľmi pekných útočných akcií a súpera si držali s prehľadom na
dištanc. Boli lepší po každej stránke
a víťazstvo bolo zaslúžené. Zahrali si
všetci chlapci a po zápase boli veľmi
spokojní.
Pochvalu za kolektívny výkon
a bojovnosť si zaslúžia všetci hráči.
Július Kucej, tréner

NÁBOR DO PRÍPRAVKY BASKETBALOVÉHO KLUBU MŠK
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom pozýva do svojich radov
záujemcov (chlapcov i dievčatá) o kolektívne športy so zameraním
na loptové hryceloročne, vždy:
v pondelok od 15.45 do 16.45 hod., v stredu od 17.00 do 18.15 hod.
pod vedením odborných trénerov do telocvične na II. ZŠ

Súpera z Prešova sme porazili
vďaka organizovanej hre v útoku
BASKETBAL - MUŽI

5. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom
– PU Akademik Prešov 76:62 (25:9,
15:17, 22:24, 14:12)
Body: Vrtík 25, Pipíška 23, Dolník 10,
Kašša 7, Praženica 4, Šoltés 4, Skladan 3.

na ihrisku sa miestami iskrilo, čo nás
ale nevyviedlo z koncentrácie a dobrou organizovanou hrou v útoku sme
zápas doviedli do víťazného konca.
Treba pochváliť všetkých hráčov za nasadenie a prístup k zápasu. Aj napriek
Zápas sa z dôvodu rekonštrukcie niektorým chybám podali dobrý a zodšportovej haly hral v Handlovej, kde povedný výkon.
Karol Kučera, tréner
žiarski muži do konca sezóny aj trénujú. Okrem začiatku zápasu, keď
nám robila problém hlavne zónová
TABUĽKA PO 5. KOLE (NEÚPLNÁ)
obrana súpera, sme si počas celého zá- 9. VŠEMvs Karlovka BA B 5 3 2 392:383 8
pasu udržiavali 10 – 16-bodový náskok. 10. MŠK BK Žiar n. Hr.
4 3 1 300:262 7
Chlapci hrali opäť s veľkým nasadením. 11. BK MŠK Kežmarok
2 2 0 171:152 4
Hlavne v prvom polčase sme predčili 12. PU Akademik Prešov 3 1 2 218:227 4
súpera v obrane a agresivite. V druhom 13. BK Lok. Sereď
3 1 2 190:205 4
3 0 3 177:219 3
polčase aj súper pritvrdil v obrane a 14. MBK Rieker KN B

S Levicami hladko 6:0, neinkasovali sme už v troch stretnutiach
FUTBAL – MLÁDEŽ U12

Zápas s Levicami nám ukázal, že chlapci
sa dostávajú do dobrej športovej formy,
veď v posledných troch stretnutiach
neinkasovali gól a súperom ich strelili
23 (FC Baník Horná Nitra, ŠK Senec, FK
Slovan Levice). Veľmi dobre nám hrá
obrana na čele s brankármi, záložná a
útočná formácia protihráčov prehráva
skoro v každej hernej činnosti a chlapci
Ďalší z prípravných zápasov odohrali na ihrisku dominujú. Vytvárajú si veľa
futbalisti U12 v nedeľu 15. februára na gólových príležitostí a keď sa ich naučia
domácom ihrisku s tímom FK Slovan ešte efektívnejšie využívať, súperi budú
odchádzať s riadnymi nádielkami. Aj
Levice.

FK Pohronie – FK Slovan Levice
6:0 (2:0)
Góly: Tatár (5), Foltán.
Zostava: Žember – Netolický, Pivarči,
Šuster, T. Kukučka (1A) – Foltán (1G
+ 2A), Urgela (1A) - Sučák (1A), Tatár (5G), Bohuš – Ščepko, striedali: Krištof,
Skučka, Krčmár, R. Beňo.

v tomto zápase hostia odišli ešte s
prijateľným výsledkom, veď to mohlo
skončiť pokojne dvojciferne. Naopak,
hráči z Levíc sa dostali do troch, max. 4
pološancí za celý zápas, z ktorých však
našu bránu vôbec neohrozili. Obrancovia
to spolu s brankárom vyriešili. Chlapci
prenášajú do zápasu vedomé a natrénované veci z tréningového procesu,
hrajú kombinačný, útočný futbal, okorenený vlastnými myšlienkami a osobným
vkladom najmä ofenzívnych hráčov.
(ru)
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Skvelé umiestnenie mladších žiačok na chôdzi

Mladší žiaci naďalej na čele tabuľky

ATLETIKA

BASKETBAL – MLADŠÍ MINIŽIACI

Chodkyne Atletického klubu MŠK
Žiar nad Hronom dokázali svoj nesporný talent na Žiackej chodeckej
lige v Banskej Bystrici. Umiestnili sa
väčšinou do prvej trojky, preto im
zaslúžene patria aj medaily.
Vo štvrtok 29. januára sa uskutočnilo
3. kolo už 8. ročníka Chodeckej ligy
pod záštitou Športového gymnázia,
VŠC Dukly, ŠAMU a ZŠ J. G. Tajovského.
Členky žiarskeho Atletického klubu sa
prešvihli na druhé, dve tretie a dvanáste
miesto. Vysoká konkurencia hneď jasne
naznačovala, že víťazstvo nebude jednoduché.
V kategórii dievčat 2005 a mladšie bolo
až 24 súťažiacich a v ďalšej kategórii 13
uchádzačiek o triumf. Naše dievčatá však
nesklamali, aj keď ich prvotné emócie
pri nástupe na štart nehovorili o umiestnení. Dievčatá nastúpili na štartovú čiaru
trochu nervózne, no túto emóciu rýchlo
zahnali do úzadia a sústredili sa len na
svoju trasu. Tréner Miroslav Rybársky
nebol skromný na slovo a lepšie objasnil
situáciu:
„Vzhľadom na to, aké máme podmienky na trénovanie v Žiari, sú to skvelé
výsledky v porovnaní s chodkyňami
z Banskej Bystrice, ktoré trénujú v zime
v hale a v lete na tartane. My, bohužiaľ,
takéto možnosti nemáme. Dievčatá išli
naplno, robili čo bolo v ich silách a keďže
v zime sa v parku nedá trénovať takou
rýchlosťou, som spokojný. Do budúcna

očakávam výborné výkony najmä od
Barborky Brnákovej, ktorá sa venuje
špeciálne chôdzi a pevne verím, že bude
rovnako úspešná ako staršia chodkyňa
Nika Bahnová. Malým prekvapením bola
začínajúca atlétka Lenka, aj keď obsadila
až 12. miesto. Našou prioritou je ukázať
žiarske chodecké talenty.“
Nemožno však nespomenúť úspešnosť
Ninky Krajčíkovej a Barborky Brnákovej
v 2. kole tejto ligy, kde sa umiestnili
rovnako. Teraz tiež nesklamali a obhájili
tituly, pretože aj v druhom kole Ninka
skončila druhá a Barborka takisto tretia.
Minulý rok bol pre naše chodkyne veľmi
priaznivý, nakoľko v celoslovenských
štatistických tabuľkách za rok 2014 získala Ninka 2. miesto a Barborka je tesne
za ňou na 3. mieste. Dúfame, že rok 2015
im prinesie minimálne toľko úspechov,
medailí a vynikajúcich výkonov ako ten
predošlý.

Družstvo
mladších
minižiakov
odohralo dva zápasy proti súperovi z
Banskej Bystrice. Na zápas sme sa poctivo pripravovali, čo sa odzrkadlilo aj
na hre našich hráčov. Hlavne v prvom
zápase vychádzali niektoré rýchle pro-

1. MŠK Žiar nad Hronom 10 8
2. Victoria Žilina B
8 8
3. Victoria Žilina A
10 6
4. ŠKP B. Bystrica
12 2
5. BK Považská Bystrica 8 0

TABUĽKA (NEÚPLNÁ)
2
0
4
10
8

398:287 18
437:132 16
387:265 16
314:467 14
88:468 8

VÝSLEDKY

KARATE

ha – udržať si túto pozíciu aj naďalej. V
konkurencii 450 pretekárov zo 46 klubov
zo Slovenska, Rumunska, Srbska a Česka
sa opäť naši pretekári nestratili a svojimi výsledkami si utvrdili pozíciu na čele
tabuľky.
V súborných cvičeniach kata sa na 1.
mieste umiestnila Ester Šišková v kategórii 8 – 9-ročných dievčat. V tej iste vekovej
kategórii, ale u chlapcov, si Šimon Sečkár
vybojoval 3. miesto.
V športovom zápase kumite išlo doslova o medailovú žatvu. V kategóriách
8 – 9-ročných si Šimon Sečkár v kategó-

tiútoky. Škoda len, že sme z viacerých
nedali kôš. Pochváliť môžeme chlapcov
aj v obrane, napríklad Šimona Melagu,
Davida Köppla, Mateja Tončíka a Samuela Tökölyho. V druhom zápase nám
pomaly dochádzali sily, ale netlačili sme
na výsledok a dali sme šancu zahrať
všetkým hráčom. Za výkon ich chcem
všetkých pochváliť.
Valéria Fridrichová, trénerka

Dievčatá 2005 a mladšie
Chôdza 500 m:
Natália Bieliková (2. miesto, 2:51,2),
Lenka Líškayová (12. miesto, 3:25,6)
Dievčatá 2002 – 2004
Chôdza 1000 m:
Nina Krajčíková (2. miesto, 5:41,9),
Barbora Brnáková (3. miesto, 5:57,3)
Monika Mesíková
Foto: Monika Krajčíková

Karatisti si udržali prvenstvo v súťaži klubov
Pohár Stredoslovenského zväzu
karate pokračoval svojím 2. kolom
v nedeľu 8. februára vo Zvolene na
turnaji Zvolen Cup 2015. Pre seniorské
kategórie to bola možnosť vybojovať
si postup na Majstrovstvá Slovenskej
republiky.
Žiarski karatisti z MŠK Žiar nad Hronom boli po 1. kole v súťaži klubov na
1. mieste, a tak pred nimi bola jasná úlo-

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
Banská Bystrica 54:18 (22:7)
Body: Tončík 16, Nagyová 9, A. Barcík
8, Köppl 6, Galko 6, Tököly 5, Janek 2,
Bielik 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
Banská Bystrica 34:24 (26:8)
Body: Tončík 10, Bielik 6, Galko
4, Štefanča 4, A. Barcík 2, Melaga 2,
Šmondrk 2, Tököly 2, Nagyová 2.

rii do 30 kg vybojoval 2. miesto a Timea
Kučerová v kategórii nad 30 kg 3. miesto.
V 10 – 11-ročných sme mali len
dievčenské zastúpenie. Tu v kategórii
nad 40 kg nenašla premožiteľku Karin
Hanáková. V kategórii do 40 kg sa na 2.
mieste umiestnila Viktória Snopková a na
3. mieste Veronika Viglašská.
V dorasteneckých kategóriách 12 – 13
rokov sa najviac darilo Natálii Rajčanovej,
ktorá zvíťazila v kategórii do 50 kg. V tej
istej hmotnostnej kategórii, ale u chlapcov, Zdenko Vanka vybojoval 2. miesto
a Aris Nikolas Čela 3. miesto. V kategórii
nad 50 kg sa Marko Kováč umiestnil na
3. mieste.
V kadetkách 14 – 15 rokov sme mali zastúpenie len v kategórii nad 54 kg, kde sa
na 2. mieste umiestnila Nina Jelžová a na
3. mieste Kornélia Bugárová.
V junioroch 16 – 17 rokov štartoval Milan Laurov, ktorý našiel premožiteľa až vo
finále kategórie do 68 kg.
Jediným seniorským zástupcom
bol Rastislav Štyriak, ktorý si svojím
víťazstvom v kategórii do 60 kg vybojoval titul majstra Stredoslovenského zväzu karate a tým aj vstupenku na blížiace
sa Majstrovstvá Slovenska seniorov.
Žiarčania svojimi výkonmi opäť potvrdili svoje dobré meno. Pretekárom a
trénerom ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta a klubu.
Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom

S dôchodcami do Chorvátska
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom
oznamuje svojim členom aj nečlenom, že organizuje zájazd do Chorvátska na Makarskú riviéru – Drvenik, a to v čase od 19. júna do 28. júna.
Ubytovanie bude zabezpečené v penzióne Markič s reštauráciou,
v dvojlôžkových izbách, cca 100 metrov od mora. Polpenzia. Doprava autobusom.
Cena na osobu: 288 €.
Komplexné cestovné poistenie: 11 €.
Informácie a prihlásenie na tel. čísle: 0902 132 999 alebo v Klube dôchodcov na
Ul. A. Kmeťa v Žiari nad Hronom každý utorok, stredu, štvrtok a v nedeľu v čase
od 13.00 do 14.00 hod.
Rezervovať si miesto, prípadne sa prihlásiť a zaplatiť poplatok je potrebné čím
skôr.
(r)

Futbalová školička FK Pohronie
Materská
škola na Ul.
Dr. Jánského
č. 8 v Žiari
nad Hronom v
elokovanom
pracovisku
Ul. A. Kmeťa
11 aj v školskom roku 2015/2016
otvára Futbalovú školičku FK
Pohronie.
Športová trieda je zameraná na
všeobecný pohybový rozvoj detí so
získaním základných herných a futbalových zručností.

Určená je pre deti (chlapcov
a dievčatá) vo veku od 4 rokov.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na
jednotlivých MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky www.ziarskeskolky.
eu v sekcii tlačivá.
Vylpnené
prihlášky
môžete
odovzdať na riaditeľstve MŠ, Ul. Dr.
Jánskeho č. 8 alebo priamo v elokovanom pracovisku na Ul. A. Kmeťa 11.
Bližšie informácie poskytne garant
projektu Rastislav Urgela, športový
manažér mládeže FK Pohronie.
Kontakt: 0905 584 543, e-mail:
urgi@centrum.sk

