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Minister životného prostredia László Sólymos na návšteve Žiaru
Po premiérovi Ficovi prijal primátor
Peter Antal na pôde mesta ďalšieho
člena vlády. V utorok 7. februára
navštívil Žiar nad Hronom minister
životného prostredia László Sólymos.
Minister navštívil naše mesto v rámci
plánovanej pracovnej cesty. „Bol som
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene na
univerzite. V Žiari nad Hronom som sa
zastavil v spoločnosti Slovalco a navštívil
som aj primátora mesta, ktorý ma zobral
do Centra zhodnocovania odpadov,“
uviedol na úvod minister Sólymos s tým,
že vďaka tomu mal možnosť vidieť, ako
Žiar rieši problematiku odpadového
hospodárstva. „Musím povedať, že mesto
Žiar nad Hronom môže byť príkladom
pre ostatné mestá. Má vysokú mieru
separovania a jasnú víziu o tom, ako
narábať s odpadom, ako ho likvidovať
a ako zhodnotiť to, čo sa zhodnotiť
dá,“ skonštatoval ďalej László Sólymos
a podotkol: „Myslím si, že keď pôjde
mesto ďalej takouto cestou, bude
výkladnou skriňou, čo sa týka narábania
s odpadom.“

Sólymos vyzdvihol úroveň
environmentálneho rozvoja
v meste

Minister sa na vzájomnom rokovaní
s primátorom zaujímal o rozvoj kvality
života v našom meste, o ktorý sa vedenie
mesta snaží výstavbou oddychových zón,
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rekonštrukciou existujúcich športovísk
a vytváraním nových príležitostí na relax
svojich obyvateľov.
Primátor Antal oboznámil ministra aj
s projektmi, ktoré mesto iba pripravuje.
Ale hovorili spolu aj o projekte
rekonštrukcie futbalového štadióna či
o plánovanej rekonštrukcii zimného
štadióna. „Primátor ma informoval
aj o tom, ako chce mesto investovať
do mestskej plavárne a do výstavby
už vybudovaných či plánovaných
oddychových zón,“ zhrnul minister
Sólymos a prezradil aj to, či v budúcnosti
jeho ministerstvo finančne podporí
mesto Žiar nad Hronom: „Už investície,
ktoré sú v Centre zhodnocovania
odpadov,
boli
poskytnuté
cez
ministerstvo životného prostredia. Sme
však pripravení podporovať a pomáhať
v realizácii v každom takom projekte,
ktorý má zmysel.“ Ešte predtým,
ako minister zavítal na pôdu mesta,
navštívil spoločnosť Slovalco, ktorá
sa nachádza v priemyselnom parku.
„Videl som veľmi moderný a ekologický
podnik v porovnaní s tým, čo tu bolo
predtým. Som rád, že Slovalco je
jedným z podnikov, ktoré dávajú životné
prostredie na prvé miesto. Rovnako
tak kladú dôraz aj na bezpečnosť práce
a prostredie, v ktorom ľudia pracujú,“
dodal na záver oficiálnej návštevy mesta
minister László Sólymos.
(li)

Na pôde mesta privítal ministra primátor Antal.

Fašiangová zabíjačka vo dvore Svätokrížskeho domu
Novinkou počas tohtoročného
fašiangu bude zabíjačka priamo vo
dvore Svätokrížskeho domu. Program
bude naozaj pestrý.
Fašiangy budú v našom meste tohto
roku trochu iné. V utorok 28. februára
od 9.00 do 17.00 hodiny bude zabíjačka
priamo vo dvore Svätokrížskeho domu.
„Doobeda bude program určený pre
žiakov základných škôl v našom meste,
ktorí si budú môcť pozrieť ukážku výroby
domácich zabíjačkových špecialít,
poobede bude rovnaký program pre

verejnosť,“ spresnil vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a dodal, že
už od rána sa tak na dvore Svätokrížskeho
domu bude variť aj zabíjačková
kapustnica, piecť hurky, robiť hurková
kaša i klobásky. Tieto špeciality môžete
zapíjať medovinou, ale aj inými teplými
či studenými nápojmi. O dobrú náladu
sa postará Mužská spevácka skupina
Sekera, ale aj spevácky súbor zo Šášova.
„Nebude chýbať ani tradičný fašiangový
sprievod, ktorý vyrazí od MsKC o 15-tej
hodine, prejde celým mestom a približne

Vo dvore Svätokrížskeho domu budú môcť Žiarčania vidieť pravú zabíjačku.


Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V

Minister na obhliadke Centra zhodnocovania odpadov.

Tradičný fašiangový sprievod nebude chýbať ani tento rok.

o 15.45 hodine dorazí do Svätokrížskeho
domu,“ dodal Martin Baláž.
Tento deň vyvrcholí Fašiangovou
veselicou v Hlavnej sále MsKC, a to o
18.00 hodine, počas ktorej sa bude
pochovávať basa, tak ako tomu bolo

po minulé roky. Do tanca bude hrať
populárna skupina Black band a nebude
chýbať ani D.J. Program tradične doplnia
domáce súbory FS Hron a MSS Sekera.

Fašiangová veselica

Fašiangová ZABÍJAČKA

28. februára o 18.00 hod.

28. februára od 9.00 do 17.00 hod.

Hlavná sála MsKC
Black Band, FS Hron, MSS Sekera a DJ
Vstupné: 7 €

Dvor Svätokrížskeho domu
Ukážka výroby domácich zabíjačkových špecialít
Hrajú a spievajú MSS Sekera a spevácky súbor zo Šášova

(kr)
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Úlik je prvé materské centrum na Slovensku zriadené samosprávou
Mestské materské centrum Úlik
mohli v skúšobnej prevádzke žiarske
mamičky navštevovať od polovice
februára. Oficiálne centrum otvoril
primátor mesta v utorok 21. februára.
Mestské materské centrum Úlik
spravuje
mesto
prostredníctvom
svojho Občianskeho združenia ZAŽIAR.
Je tak prvým materským centrom na
Slovensku, ktoré zriaďuje samospráva.
„Už niekoľko rokov vnímam potrebu
takéhoto materského centra,“ povedal
počas otvorenia primátor Peter Antal
s tým, že so žiarskymi mamičkami
a pracovníkmi mestského úradu o tejto
myšlienke komunikoval od svojho
nástupu na primátorskú stoličku.
„Hľadali sme priestorové možnosti
a človeka, ktorý by sa toho ujal. Vo
väčšine prípadov totiž materské centrá
zriaďuje tretí sektor, to znamená
občianske združenia. V meste sme však
na takéto občianske združenie nemali
šťastie, preto sme sa rozhodli urobiť
prvé materské centrum na Slovensku
zriadené mestom,“ podotkol ďalej počas
otvorenia Antal. Plnú zodpovednosť za
chod a financovanie Úlika tak bude niesť

Otvorené od rána
do popoludňajších hodín

mesto Žiar nad Hronom. „Očakávam, že
centrum bude využité naplno a že sa tu
budú stretávať mamičky s deťmi nielen
na trávenie voľného času, ale aj preto, Za chod materského centra zodpovedá
aby vyvíjali rôzne aktivity pre seba aj pre Jana Rigová, ktorá sa podieľala aj na
svoje deti. To znamená rôzne prednášky celkovom zariadení priestorov. Zaujímalo
či cvičenia.“
nás, aké aktivity môžu v najbližšej dobe
žiarske mamičky očakávať. „Pripravujeme
angličtinu pre malé deti, cvičenia
s Ivou Pischovou a rôzne prednášky,“
Zariadenie materského centra vyšlo konkretizovala Rigová. Aktivity sa však
mesto doteraz na necelých 5-tisíc eur, plánujú aj pre budúce mamičky, ktoré
za prenájom priestorov platí 500 eur. sa môžu tiež tešiť na rôzne cvičenia.
Za chod zariadenia je zodpovedná Počas februára bude materské centrum
pracovníčka, ktorú mesto zamestnáva otvorené od pondelka do štvrtku,
na polovičný úväzok. „Moja predstava je v marci sa otváracie dni a hodiny upravia.
taká, že dopoludnia by tu bola po celý „Do konca februára bude centrum
čas, popoludní by aktivita mala prejsť otvorené od pondelka do štvrtku od 8.00
na samotné mamičky, aby aj ony oživili do 12.00 hodiny, v stredu až do 18-tej
materské centrum,“ prezradil svoje hodiny. Od marca sa to upraví na tri dni
predstavy o chode Úlika primátor. Ako v týždni s tým, že otvorené bude od rána
ďalej dodal, zo strany mesta by malo ísť do 16-tej hodiny. Vychádzame z prvých
o dlhodobo udržateľný projekt. „Časom skúseností, keďže niektorým mamičkám
chceme ísť ešte ďalej a zriadiť spoločné vyhovujú skôr popoludňajšie hodiny,“
komunitné centrum v jednej budove, uviedla ďalej Jana Rigová. Poplatok za
kde by sa stretávali generácie od malých celodenný vstup do centra je 1,50 eura
detí až po seniorov,“ naznačil ďalšie plány pre matku s dieťaťom, mamičky s dvomi
radnice primátor.
a viac deťmi zaplatia na deň 2 eurá. Je

Aktivity by mali vyvíjať
aj samotné mamičky

Majiteľ upratuje chátrajúcu budovu bývalých jaslí
Budova bývalých jaslí, ktorá sa
nachádza na Ulici Cyrila a Metoda,
dlhodobo chátra. Na nežiaduci stav
budovy upozorňujú nielen samotní
Žiarčania, ale aj vedenie mesta.
Budova bývalých jaslí kedysi patrila
mestu, ktoré ju pred rokmi predalo
súkromnému podnikateľovi. Ten napriek
avizovaným plánom s objektom do
dnešného dňa nepodnikol žiadne kroky
k tomu, aby budovu zveľadil. Dlhodobo
tak chátra, istého času si v nej spravili
nocľaháreň aj miestni bezdomovci.
Mesto niekoľkokrát vyzvalo majiteľa, aby
vykonal nápravu. Ten síce objekt ohradil
plotom, nič viac však neurobil. Orgán
štátneho stavebného dohľadu, poverený
primátorom mesta Žiar nad Hronom,
preto v objekte urobil pred niekoľkými
týždňami štátny stavebný dohľad.
Majiteľovi objektu, ktorým je súkromný
podnikateľ z Čadce, tak bola pred
niekoľkými týždňami doručená výzva na
odstránenie zistených nedostatkov.
Ako sme si pred niekoľkými týždňami
všimli, majiteľ už s odstraňovaním závad
začal. Aby splnil výzvu orgánu, musí

budovu vypratať a vyčistiť od odpadu, dažďovej vody a vymeniť nefunkčné
uzatvoriť dvere a okná, aby sa zamedzilo diely strešnej krytiny, aby do budovy
vstupu cudzích osôb do budovy, nezatekalo.
(li)
potrebné je osadiť funkčné zvody

Prvého Žiarčana roku 2017 prijal primátor
V utorok 21. februára prijal primátor
Peter Antal prvé žiarske bábätko
narodené v tomto roku. Je ním
chlapček Adamko.
Adamko je nielen prvým žiarskym
bábätkom v roku 2017, ale aj prvým
dieťatkom rodičov Vierky a Norberta.
Narodil sa 1. januára o 13.05 hodine
vo zvolenskej nemocnici. Už pri
narodení to bol poriadny valibuk, meral
56 centimetrov a vážil 4 280 gramov.
Ako povedala mamička Viera, Adamko
je veľmi vnímavé dieťatko, všetko
sleduje a veľmi rád papá. Dnes už váži
6 kilogramov.
Adamko takmer celú návštevu
u primátora prespal. „Dnes je symbolický
deň v Žiari. Dopoludnia sme otvorili
materské centrum a popoludní vítame

mestské noviny

je bábätkom, nám prezradila mamička
Vierka: „Adamko poslúcha. Musíme si
však zvyknúť na nový režim, čo bude
ešte nejakú dobu určite trvať. Keďže je
naším prvým dieťatkom, chceme, aby
mu nič nechýbalo a bol po všetkých
stránkach spokojný. V noci pekne spí,
je vnímavý, všetko sleduje a rád sa nosí
na rukách.“ Čosi na neho prezradil aj
otec Norbert, ktorý sa s manželkou
strieda pri starostlivosti, keďže ho nielen
prebaľuje, kúpe, ale k bábätku aj v noci
Rodičia Vierka a Norbert so svojím vstáva: „Určite to bude živel. V noci však
Adamkom. spí v priemere tých päť hodín, takže sa aj
vyspíme, ale aj si ho užijeme, najmä pri
do života malého Adamka,“ povedal zaspávaní je to horšie. V každom prípade
počas prijatia rodičov a bábätka je však super byť rodičmi.“
primátor Antal. O tom, ako sa Adamko
za takmer dva mesiace zmenil a akým
(li)

Mestské materské centrum oficiálne otvoril primátor Peter Antal.
však možnosť kúpiť si aj permanentku,
a to za 7 eur na celý mesiac. Zvlášť je
pritom spoplatnená aj každá aktivita,
a to symbolickými sumami. „Urobili sme
si už prieskum a mamičky s tým súhlasia,
keďže ide o naozaj symbolické ceny,“
dodala Jana Rigová.
Materské centrum sa nachádza
v zrekonštruovaných priestoroch na
Ulici Dr. Janského pri lekárni. Deťom
sú tu k dispozícii rôzne hračky, vrátane

edukačných, stolíky, bazén s loptičkami
či interiérové preliezačky. Mamičky si
zase môžu uvariť kávu, čaj a porozprávať
sa, kým sa ich deti hrajú. Využiť môžu
aj pult na prebaľovanie. Pri budove je
k dispozícii aj oplotená záhrada. Na jar
ju mesto uvedie do takého stavu, aby
ju deti mohli využívať. Vytvorí sa malé
ihrisko a v týchto dňoch sa už vyrába aj
prístrešok pre kočíky.
(li)

Pilotnou školou v projekte Zdravý chrbátik
sa stala žiarska „Štvorka“
V utorok 7. februára sa v priestoroch
Základnej školy na Jilemnického ulici
uskutočnilo edukačné stretnutie
v rámci celoslovenského projektu
Zdravý chrbátik. Realizácia projektu
bude prioritne prebiehať v prvom
ročníku žiarskej „Štvorky“.
Žiarska „Štvorka“ je v povedomí mesta
známa ako škola športová. Jednou z jej
priorít je zdravý životný štýl, ku ktorému
vedie aj svojich zverencov. „Všetci
pracovníci našej školy vedia, že nestačí
o zdraví len hovoriť, ale je potrebné sa
mu aj venovať. A to od najútlejšieho
veku. Preto sa učitelia primárneho
vzdelávania zapojili do celoslovenského
projektu Zdravý chrbátik, ktorého
odborným garantom je lekár Róbert
Rusnák,“
približuje
zástupkyňa
riaditeľa Drahomíra Hanzlíková s tým,
že realizácia projektu bude prioritne
prebiehať v prvom ročníku. „Na začiatku
projektu vyšetrili držanie tela detí

a následne, po roku pravidelného
sledovania celého procesu, sa vyšetrenie
zopakuje,“ podotýka ďalej. Edukačného
stretnutia sa však zúčastnili nielen
učitelia „Štvorky“, ale aj zástupcovia
všetkých základných škôl v meste.
Skôr, ako sa budú s deťmi venovať
cvičebným zostavám na hodinách
telesnej výchovy, prešli teoretickou, ale
aj praktickou prípravou. „Koordinátor
projektu na školení odovzdal pilotnej
škole 21 fitlôpt a 15 fit – vankúšov na
udržiavanie správneho držania tela
počas sedenia v lavici. Podporným
prostriedkom je aj edukačné DVD
s cvičebnými zostavami, ktoré si zo
školenia odniesli pedagogičky na každú
základnú školu,“ dopĺňa informácie
Drahomíra Hanzlíková a dodáva:
„Veríme, že hravou formou privedieme
malých školákov k správnemu cvičeniu
nielen na hodinách telesnej výchovy,
ale podporíme aj ich zdravý vývin.“ (li)

OZ ZAŽIAR získalo dotáciu na výdajník
pitnej vody pre obyvateľov rómskej osady
Občianske združenie ZAŽIAR
získalo
dotáciu
vo
výške
3 800 eur na výdajník pitnej vody
pre rómskych občanov v meste Žiar
nad Hronom. Výdajník bude slúžiť
najmä obyvateľom rómskej osady
Pod Kortinou, ktorí nemajú vo svojej
blízkosti žiadny zdroj pitnej vody.
Mesto v týchto dňoch v lokalite
Pod Kortinou finišuje s výstavbou
komunitného centra a tzv. hygienickej
stanice, ktorá sa stane strediskom
osobnej hygieny a práčovne. Občianske
združenie
ZAŽIAR
vypracovalo
projekt, ktorý prispeje k realizácii
programu pre zdravie, najmä vo vzťahu
k deťom žijúcim v týchto neľudských
podmienkach. Zabezpečiť to má
výdajník pitnej vody. V spomínanom
stredisku však budú podporné služby

poskytované aj iným občanom
s trvalým pobytom na území mesta
Žiar nad Hronom, ktorí sa nachádzajú
v hmotnej núdzi, sú z nízkopríjmových
rodín či bez prístrešia.
Výdajník pitnej vody bude fungovať
na čipový systém, ktorý bude prístupný
v ktorúkoľvek nočnú i dennú hodinu.
Mesto zabezpečí obslužný personál pre
spomínané stredisko, ktorého náplňou
práce bude nielen kontrola a dohľad
nad zariadením, ale najmä pomoc pri
obsluhe a používaní vybavenia. Keďže
projekt nie je časovo ohraničený,
zámerom mesta je poskytovať túto
službu občanom nastálo.
Dotácia v hodnote 3 800 eur bola OZ
ZAŽIAR poskytnutá Ministerstvom vnútra
SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity.
(r)
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ktorý niesol ražeň na slaninu
a potom ostatní mládenci, ktorí
v domoch, kde mali dievčence, ich
„vykrútili“ v tanci. Počas obchôdzky
sprievodu sa tancovalo a spievalo.
V každom dome dostali „výslužku“ –
podľa toho, aká bola bohatá, tak sa
gazdinej v tom roku darilo. Dávala
sa slanina, pečivo, ale aj pálenka
a peniaze. Obchôdzka sa konala
v utorok doobeda, aby popoludní
mohla začať zábava, ktorá sa konala
vo väčšej spoločenskej miestnosti,
ktorú si prenajali.
Posledné dni sa konali fašiangové
zábavy a za peniaze a výslužky, čo

ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Fašiangy vo Svätom Kríži
Fašiangy patria ku zvykom
spojeným s prechodom zimy do jari.
Predchádzajú
veľkonočnému
pôstnemu obdobiu, začínajú sa na
Troch kráľov a končia Popolcovou
stredou. Fašiangy trvajú tri dni, od
nedele do stredy, kedy sa takzvane
„pochováva basa“ a končí sa tým
obdobie zábav.
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude,
kto nemá kožucha, zima mu bude“
– koledníci na fašiangy chodili
po domoch v Kríži a koledovali.
Skladali sa z muzikantov, chlapca,

utŕžili počas koledovania, sa potom
urobila veselica. Posledné tri dni
pred Popolcovou stredou bol záver
fašiangov. V utorok, na posledný deň
februára, o desiatej večer kostolný
zvon oznamoval koniec fašiangov,
muziky a tanca. Na koniec zábavy
krížsky richtár symbolicky odobral
hudobníkom nástroje, alebo pri
cigánskej muzike odobral primášovi
sláčik, čím znemožnil ďalšiu zábavu.
Počas posledných fašiangových
dní sa upravovala aj strava. Robilo sa
„studeno“ (huspenina) z bravčových
koží a piekli sa pampúchy, prípadne
koláč„mrváň“. Pri pohostení sa kládla

na stôl slanina, pečivo a pálenka.
V období do konca fašiangov sa
konali kolektívne práce: páračky,
priadky a zakáľačky. Významným
spoločenským podujatím boli práve
páračky, kde sa zišli ženy a dievčatá,
a to aj vo viacerých domoch
naraz. Dievčatá sa snažili zvolávať
chlapcov, prípadne ich privábiť
z druhých páračiek. Tieto spoločné
sedenia na konci fašiangov tiež
ustali.
Zakončením
fašiangov
sa
symbolicky uzatváralo zimné
obdobie a prechádzalo sa do jari.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

V stredu 8. februára 2017 nás
navždy opustila zástupkyňa
riaditeľky Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika Miroslava Schniererová.
Pre krásnu, ale namáhavú prácu
s deťmi sa rozhodla v roku 1983,
kedy nastúpila ako pedagogička
na žiarsku „Dvojku“. Vyštudovala
pedagogiku voľného času, občiansku
náuku, etickú výchovu a históriu.
Vyučovanie dejepisu, občianskej
i etickej výchovy ju uspokojovalo.
Svoje nadobudnuté organizačné

schopnosti využívala naďalej pri
práci so žiakmi ako triedna učiteľka,
ale aj v rámci školy. V školskom
roku 2009/2010 ju riaditeľka školy
vymenovala za svoju zástupkyňu pre
druhý stupeň. „Mirka počas svojho
povolania skĺbila dohromady pár
desiatok pováh, názorov, nápadov
a motivovala svojich žiakov tak, aby
z nich vyrástli úspešní ľudia. Svojím
príjemným, dobrosrdečným, milým
vystupovaním rozdávala okolo
seba lásku, radosť a porozumenie.
Výnimočná bola aj svojím prístupom
k žiakom v triede. Žiaci pre ňu neboli
len mená zapísané v triednej knihe,
boli jej rovnocenní partneri, s ktorými
prežívala radosti i starosti, aj tie
mimo školy, mimo učenia,“ spomína
na zosnulú kolegyňu riaditeľka školy
Ľubica Baranová, a ako dodáva,
Miroslava Schniererová bola ako
pedagogička veľmi profesionálna
pred žiakmi aj v kolektíve. Dokázala
priamo vyjadriť svoj názor, myšlienky
či postoje. Učila s láskou, srdiečkom,
celou svojou dušou a učila veľmi
dobre.
Česť jej pamiatke!

Bombu nahlásil neznámy muž okoloidúcej žene na ulici v meste
V stredu 15. februára oznámil na
ulici neznámy muž žene zo Žiaru nad
Hronom, že v pobočke VÚB banky
sa nachádza bomba. Aj keď sa táto
informácia nepotvrdila, vyšetrovateľ
už začal trestné stíhanie.
Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom
začal trestné stíhanie vo veci
prečinu šírenia poplašnej správy
voči
nezistenému
páchateľovi.
„Doposiaľ nezistený páchateľ v stredu
15. februára v popoludňajších hodinách
na Jiráskovej ulici oznámil náhodne
okoloidúcej žene zo Žiaru nad Hronom,
že v pobočke VÚB banky v Žiari nad
Hronom je bomba,“ informovala krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová
a ako podotkla, páchateľ vedel, že táto
správa nie je pravdivá a môže vyvolať
opatrenia vedúce k nebezpečenstvu
vážneho znepokojenia zamestnancov
a zákazníkov pobočky banky. „Oslovená
osoba následne túto informáciu
oznámila na tiesňovú linku 112,
v dôsledku ktorej bolo evakuovaných
13 osôb, ktoré sa nachádzali v tom čase

Polícia poslala do Žiaru aj psovoda so služobným psom.
v pobočke. Obhliadku banky a okolia
vykonal pyrotechnik z Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej
Bystrici a psovod so služobným psom
na vyhľadávanie výbušnín,“ dodala
Faltániová. Prípad je momentálne
v štádiu vyšetrovania aj napriek tomu,
že výsledok prehliadky bol negatívny
a v pobočke banky sa žiadna bomba

nenašla. Pani, ktorá informáciu na
tiesňovú linku nahlásila, vystupuje
ako svedok a páchateľa polícii opísala.
„V súčasnosti sa zisťujú všetky okolnosti
súvisiace s týmto prípadom. Ide
o neznámeho páchateľa, po ktorom
polícia pátra,“ uzavrela Mária Faltániová.
(li)

Otvorene o extrémizme hovorili aj so Žiarčanmi
Vo štvrtok 16. februára sa aj v našom
meste uskutočnila diskusia občianskej
iniciatívy Zabudnuté Slovensko.
Otvorene o extrémizme so Žiarčanmi
hovorili speváčka Katarína Koščová,
herečka Zuzana Kronerová, Eva
Mosnáková, ktorá prežila holokaust,
novinár Andrej Bán a Patrik Dubovský,
historik z Ústavu pamäti národa.
Cieľom podujatia, ktoré občianska
iniciatíva organizuje v rámci diskusií
a koncertov po celom Slovensku,
je upozorniť na nebezpečenstvo
extrémizmu
a
intolerancie.
Dopoludnia osobnosti diskutovali

so stredoškolákmi a v podvečerných
hodinách s návštevníkmi z radov širokej
verejnosti. Pozvanie na podujatie prijal
aj zástupca primátora Ladislav Kukolík,
ktorý sa tiež zapojil do diskusie či Matej

Foltán, podpredseda Rady mládeže
banskobystrického kraja.
Koncerty i diskusie sú podľa
organizátorov
vyjadrením
spolupatričnosti jednotlivým regiónom
Slovenska. Potrebné je podľa nich to,
aby zodpovedné osoby mysleli a riešili
konkrétne problémy v regiónoch
dlhodobo a adresne. „Všetci sme súčasť
jedného celku, krajiny a mali by sme
byť jednotní a nedeliť sa podľa pôvodu,
spoločenskej vrstvy, vzdelania, etnicity
či nebodaj bydliska,“ uviedol zástupca
občianskej
iniciatívy
Zabudnuté
Slovensko Michal Karako.
(li)

Mládež v Žiari ťahá za jedno lano
Stretnutie mladých ľudí s dôležitými
dospelými mesta Žiar nad Hronom sa
uskutočnilo ako jedno z posledných
v rámci projektu Zmeň seba – zmeníš
svet (Za jedno lano – mladí môžu meniť
politiku) v dňoch 7. a 8. februára.
Tvorbe projektov, na ktorých prvý deň
aktívne pracovali, predchádzali krátke
bloky o tom, čo je cieľom štruktúrovaného
dialógu a kde pramení snaha o realizáciu
podujatí tohto typu. „Naučili sme ich, ako
správne komunikovať, argumentovať
a prezentovať svoj nápad verejnosti,“
vysvetľuje Zuzana Valenteje z organizácie
ZIPCeM a pokračuje: „Vysvetlili sme si
význam štruktúrovaného dialógu na
Slovensku a súvis s jeho európskym
rozmerom.
Spoločnou
analýzou
prostredia, v ktorom mladí ľudia žijú, sme
sa spoločne dopracovali ku konkrétnym
nápadom pre využitie nielen ich voľného
času, ale aj pre uplatnenie ich potenciálu
či nadania.“ Počas druhého dňa mladí
ľudia svoje iniciatívy odprezentovali

Mladí pracovali na rôznych
projektoch.
pozvaným hosťom, ktorými boli
Rastislav Uhrovič, poslanec MsZ, Miriam
Zliechovcová,
ÚPSVaR,
Dominika
Švecová, koordinátor práce s mládežou,
Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC,
Martin Baláž, vedúci kancelária primátora
mesta a Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ.
V Žiari odprezentovali projekty
Nedostatok kultúry, Prírodné kúpaliská,
Cyklotrasa v meste, Zelený a zdravý Žiar.
Reakcie pozvaných hostí boli rôzne. „Čo
sa týka kultúry v meste, vhodné by bolo
urobiť prieskum formou ankety, a to
nielen medzi mladými. MsKC následne

akciu zrealizuje a zafinancuje,“ uviedla
riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová.
Martin Baláž sa vyjadril k téme prírodných
kúpalísk: „Vodná plocha „Baywatch“ patrí
do katastra obce Lovčica Trubín a mŕtve
rameno rieky Hron do katastra obce
Ladomerská Vieska. Jedinú možnosť
prírodného kúpaliska vidím v Lutilskom
potoku, ktorý by po úpravách pripadal
do úvahy. V prvom rade je však potrebné
obrátiť sa na mesto a odborníkov,
ktorí riešia konkrétnu agendu.“ Okrem
iného Martin Baláž informoval aj
o pripravovanom projekte cyklotrasy
v meste, ktorá by mala viesť zo severnej
časti mesta až do priemyselného parku.
Momentálne je mesto v štádiu hľadania
grantových výziev. V rámci posledného
projektu Zelený a zdravý Žiar vidia mladí
ľudia riešenie napríklad aj vo výstavbe
golfového odpaliska, čo by bolo prvé
mestské golfové odpalisko na Slovensku.
Táto myšlienka bude posunutá aj
poslancom MsZ.
(li)

Valentínska kvapka krvi na technickej škole
Súkromná stredná odborná škola
technická sa aj v tomto roku zapojila
do celoslovenskej akcie Valentínska
kvapka krvi.
V stredu 8. februára prišlo darovať
najvzácnejšiu tekutinu, svoju krv, 13
študentov školy. Aj keď oproti minulému školskému roku prišlo menej
študentov, mnohí, ktorí začali s darovaním krvi v škole, pokračujú v pravidelnom darovaní priamo na transfuziologickom oddelení v nemocnici. (r)
ZÁMER 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,
identifikovaného
Geometrickým plánom č. 3530255184/2016, vyhotoveným GEOTOP,
so sídlom na Šoltésovej ul. 56, 965
01 Žiar nad Hronom, IČO: 353 02
551, úradne overeným Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 24. novembra 2016
pod č. 407/16, a to: odčleneného
z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2,
vedenej ako zastavaná plocha a
nádvorie s celkovou výmerou 6 421
m2, zapísanej na liste vlastníctve
č. 1136 v katastrálnom území Žiar

nad Hronom, a to:
•novovytvorenej
CKN
parcely
č. 1574/71 – zastavaná plocha
s výmerou 266 m2.
Minimálna kúpna cena pozemku
je stanovená vo výške 2,74 €/m2
na základe Znaleckého posudku
č. 387/2016 zo dňa 23.11.2016,
vyhotoveného znalcom Ing. Ľudmilou
Beczányiovou. Predmetný pozemok
je situovaný v oplotení rodinného
domu súpisné číslo 53 na Ul. SNP
v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, v blízkosti objektu športovej
haly.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia
cenovej
ponuky
záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. dv.
6, tel. 045/6787143, na webovej
stránke mesta alebo na úradnej tabuli
mesta.
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Žiarske Céčko každoročne prináša niečo špeciálne. Tento rok nebude výnimkou
Kultúra v našom meste sa
automaticky každému Žiarčanovi
spája s Mestským kultúrnym centrom.
Prvé veľké podujatie, ktorým bol Bál
Žiarčanov, máme dávno za sebou.
V týchto dňoch sa pripravujeme
na fašiangy, po ktorých nastáva
obdobie pôstu. O tom, čo pripravuje
v tomto čase pre žiarskeho diváka
a návštevníka Céčko, sme sa
porozprávali s jeho producentom
Jankom Kulichom.
Fašiangy sú pred dverami, aké budú
tie tohtoročné v našom meste?
Každoročne oslavujeme fašiang v meste
veľkou veselicou v MsKC a fašiangovým
sprievodom mestom. V tomto roku však
mesto pripravilo novinku. Fašiangový
sprievod nebude končiť, ako bývalo
zvykom, pred mestským úradom, ale až
vo Svätokrížskom dome, kde sa budú už
od rána chystať zabíjačkové špeciality.
V podvečerných hodinách, po príchode
sprievodu, sa tiež môžu návštevníci
tešiť na vystúpenie Mužskej speváckej
skupiny Sekera a speváčok zo Šášova.
Podvečer o 18-tej hodine začína už
tradičná Fašiangová veselica v Hlavnej
sále MsKC s hudobnou skupinou Black
band. Fašiangovať budeme v Žiari
v utorok 28. februára.
Už o niekoľko dní prídu do Žiaru
českí herci a komici Kaiser a Lábus. Na
čo sa v ich prípade môžu diváci tešiť?
Sme veľmi radi, že sa nám do Žiaru
podarilo získať vystúpenie týchto dvoch
pánov. Je to pre nás nesmierna česť a
pre divákov to bude nevšedný zážitok.

Pripravené sú tie najlepšie scénky
z programu Možná přijde i kouzelník a
ako hudobný hosť vystúpi pesničkárka
Dáša Vokatá, ktorá je zároveň dlhoročnou
priateľkou Oldřicha Kaisera.
V programe MsKC sa už pravidelne
objavujú aj predstavenia pre deti. Čo
pripravujete pre svojich najmenších
návštevníkov?
Do dramaturgie pre detského diváka
sme tento rok namiešali väčšie produkcie.
V apríli to budú hneď dve akcie, a síce
Slovenské národné divadlo s hviezdnym
hereckým obsadením zahrá rozprávkovú
klasiku Mechúrik a Koščúrik a na konci
mesiaca to bude hudobno-tanečná šou
Rozprávkoland: Šmolkovia sú späť. V máji
uvedieme muzikálovú rozprávku Ľadové
kráľovstvo.
Podľa čoho zostavujete program - je
to na základe dopytu, ponuky, alebo
sa inšpirujete aj názormi Žiarčanov?
Ponuku programov pre žiarskeho
diváka zostavujeme niekoľko mesiacov
podľa toho, čo sa divákom páčilo
v minulosti, s ohľadom na to, čo
momentálne „frčí“. Vyberáme detské
predstavenia, divadlá s hviezdnym
hereckým obsadením, koncerty skupín
a spevákov, ktorých majú ľudia radi
a počujú ich z rádia. Prioritou je pre
nás pestrosť, kvalita a profesionalita.
Každý rok prinesieme niečo špeciálne a
bude tomu tak aj v tomto roku. Okrem
exkluzívneho predstavenia Kaisera
s Lábusom sa diváci môžu tešiť aj na
návrat Lúčnice v júni, na špeciálne
predstavenie populárnych „Radošincov“
Jánošík po 300 rokoch so SĽUKom

v septembri alebo na výnimočné
divadelné predstavenie pražského
divadla na čele s hereckým esom Karlom
Rodenom. Koniec roka bude patriť
vianočnému koncertu Kollárovcov. To
však z našej kultúrnej ponuky ani zďaleka
nie je všetko.

Po No Name zahrajú na City
feste opäť aj Iné Kafe
Už tradične sa bude pozornosť
verejnosti sústrediť na obľúbený
City fest. Môžeme už, okrem prvého
avizovaného hudobného hosťa No
Name, prezradiť aj ďalšie mená? V
súvislosti s týmto podujatím, čakajú

diváka nejaké novinky, alebo ste
stavili na osvedčenú klasiku a opäť
sa festival ponesie v tom istom duchu
ako po ostatné roky?
City fest je najväčšou hudobnou a
kultúrnou udalosťou celého regiónu.
Svedčí o tom obrovský divácky záujem.
V tomto roku sa City fest uskutoční
v sobotu 5. augusta v Parku Štefana
Moysesa. Okrem avizovaných No Name
môžeme ešte spomenúť ďalšiu hviezdnu
skupinu, ktorá sa do Žiaru vráti po
ročnej pauze. Bude to skupina Iné Kafe,
ktorá ma v Žiari množstvo fanúšikov.
Dramaturgia City festu ponúkne,
samozrejme, aj ďalšie zaujímavé mená a
pestrý program. V tomto roku začneme
už o 13.00 hodine a posledná skupina

vystúpi presne o polnoci. Model akcie
je osvedčený a netreba na ňom už
nič meniť. Samozrejme, že sa v rámci
podujatia predstavia aj vybraní domáci
umelci a v rámci programu oceníme aj
naj osobnosti kultúrneho a umeleckého
života Zlatými klincami.
Z
pohľadu
organizátora
a producenta, keby ste mali zhodnotiť
- čo sa Žiarčanom páči, na čom sa
najviac zabávajú?
Žiarčania sa radi bavia. Majú radi
kvalitné divadlá, známych hercov či
spevákov. Záujem o kultúru je v našom
meste veľký a teší nás pre Žiarčanov
vyberať to najlepšie. Nie je to vždy
jednoduché, je za tým veľa práce, a to
naozaj peknej práce. Chceme preto
pokračovať v osvedčených tituloch a
projektoch, ktoré si Žiarčania obľúbili
a neustále im ponúkať niečo nové a
zaujímavé.
Čo vy osobne z ponúkaných
programov máte najradšej a je
vášmu srdcu najbližšie, aj z pohľadu
organizovania aj výsledného efektu?
Ja mám veľmi rád Fašiangovú veselicu,
ktorá je veľmi srdečná a ľudská, ale tiež
Beer fest v parku či varenie kapustnice.
Z týchto akcií sa dnes stali neodmysliteľné
súčasti našich kultúrnych životov.
Stretáva sa tam množstvo ľudí a vznikajú
nové priateľstvá. Kultúra by mala ľuďom
pomáhať v ťažkých chvíľach, mala by
vedieť rozosmiať a potešiť. Každá akcia,
ktorú organizujeme, je pre mňa, ale aj pre
všetkých v MsKC srdcovou záležitosťou.
Vďaka nim sa môžeme stretávať a
spoznávať s našim divákom.
(li)

Tretí román Jany Plauchovej je aj o sile ľudského strachu či zahrávaní sa s vesmírom
Spisovateľka Jana Plauchová nie je
milovníkom sci-fi románov neznáma.
Prvý román Nula kelvinov jej vyšiel
v roku 2012, v decembri 2016 sa na
trh dostala jej tretia kniha Úvod do
teórie chaosu.
Jana Plauchová pochádza z Banskej
Bystrice, no v súčasnosti žije a pôsobí
v Žiari nad Hronom ako odborná
pracovníčka
Krajskej
hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella. Od
malička ju fascinoval vesmír a prírodné
vedy. Laikom aj odbornej verejnosti
v žiarskom planetáriu prednáša
o tragédii raketoplánu Columbia.
Okrem toho je témou jej prednášok
aj otázka existencie mimozemského
života. A o čom je jej tretí román Úvod
do teórie chaosu? „O sile ľudského
strachu, sebaklamoch a fóbiách,
o nevyčerpateľných možnostiach,
výskume a zahrávaní sa s vesmírom,“
približuje Jana Plauchová a ako dopĺňa:
„K tomu by sa ešte dalo dodať, že je to
aj príbeh o láske v oboch jej základných
podobách – rodinnej aj partnerskej,
o tajomných podmorských hlbinách,
o chladnokrvnej ľahostajnosti evolúcie,
o hrôze z nekonečna...“ Román je
podľa slov 29-ročnej autorky určený
každému, ktorému sa páči. Na svoje
by si v ňom však mohli prísť milovníci
trilerov,
hororov,
mysterióznych
románov, ale aj tí, ktorí nemajú radi
len bezduchú akciu a radi nad knihou
trochu popremýšľajú. „A tiež napríklad
čitatelia, ktorí neobľubujú iba záhady,
ale aj ich uspokojivé vysvetlenia,“
podotýka.

Na knihe pracovala takmer
10 rokov

Rovnako ako predchádzajúci román
Večnosť omylov, aj Úvod do teórie
chaosu vyšiel v žilinskom vydavateľstve
Artis Omnis. Za zmienku určite stojí fakt,
že autorka na svojom treťom románe
pracovala niekoľko rokov. „Keďže do

Sféra, je súčasne príbehom, ktorý môj
román čitateľom najviac pripomína.
Skutočne, táto kniha ma pre začiatok
tohto románu dosť inšpirovala. Pôvod
množstva myšlienok a nápadov
v Úvode do teórie chaosu mi však
zostáva neznámy – napríklad vôbec
neviem, kde sa vzala inšpirácia na
hlavného hrdinu. Zjavil sa mi už ako
hotový subjekt. Od prvej chvíle som
vedela, že sa volá Pete (priezvisko
prišlo asi o trištvrte roka neskôr), a že je
odborníkom na prežitie v hlbinách, hoci
z nich má panickú hrôzu. Na vlastnej
koži som sa síce s fóbiou stretla, ale nie
Knihu pokrstili morskou soľou. Foto: Artis Omnis.
s fóbiou z tlaku – dokonca som o takej
práce na knihe zvyknem rátať už aj a prepisovala,“ prezrádza detaily mladá dodnes ani nepočula.“
premýšľanie nad príbehom a štúdium spisovateľka a netají ani to, čo ju pri
potrebných faktov, môžem povedať, písaní inšpirovalo: „Už od čias základnej
že som na nej pracovala takmer desať školy som túžila napísať príbeh
rokov. Písať som ju však začala len pred z prostredia oceánskych hlbín. Toto Kniha bola uvedená do života
piatimi rokmi. Dokončenie prvotnej prostredie ma odjakživa fascinovalo. ešte v decembri v Banskej Bystrici,
verzie, ešte značne odlišnej od finálnej, Možno aj preto, že kníh z neho sa mi pokrstená bola symbolicky morskou
mi trvalo štrnásť mesiacov. Túto zatiaľ dostalo do rúk len veľmi málo. vodou. Už 16. marca dopoludnia
verziu som potom dlho upravovala A asi najznámejšia z nich, Crichtonova bude Jana Plauchová o tejto aj
ďalších knihách besedovať v Knižnici
Jána Kollára v Kremnici. Presný čas
zverejní na svojej webovej stránke
www.adhara.sk. V dňoch 24. až
26. marca sa zúčastní aj Anime Show
2017 v Bratislave. „Ide síce o tretiu
vydanú knihu, ale celkovo až o šiesty
románový rukopis,“ približuje ďalej
a konkretizuje: „Preto som pri jej písaní
už zreteľne cítila posun vo svojom štýle,
prínos z dovtedajších skúseností. Písala
sa mi tiež ľahšie než všetky predošlé,
hoci sa to môže zdať v rozpore s tým,
že som ju písala zo všetkých najdlhšie.
Dĺžka písania však bola spôsobená tým,
že som ju písala v poslednom ročníku
vysokej školy, kedy som bola veľmi
zaneprázdnená diplomovou prácou.
Inak by som písanie určite zvládla
za podstatne kratšie časové obdobie.“
Úvod do teórie chaosu sa od jej
predchádzajúcich románov líši najmä
Spisovateľka Jana Plauchová so svojou novou knihou. Foto: Rastislav Weber. tým, že sa odohráva v unikátnom

Dej sa odohráva v unikátnom
prostredí oceánskych hlbín

prostredí – v oceánskych hlbinách. Tiež
ako jediná zachádza až do hororu, drsné
scény si vyžaduje samotný príbeh. „Má
zložitejšiu, na prvý dojem možno až
chaotickú kompozíciu než predošlé
dve, no jej myšlienky považujem
naopak za o čosi jednoduchšie než pri
predošlých dvoch. Až na tieto rozdiely
by som ale povedala, že atmosférou
a dejom mi táto kniha pripadá skôr
ako spojivo, taký stred medzi prvými
dvoma vydanými. Veľa čitateľov bolo
totiž prekvapených, že moje prvé dva
romány sú od seba úplne odlišné.
Úvod do teórie chaosu sa podobá
na Nula kelvinov tým, že rozoberá
zložité fyzikálne teórie, že všetky fakty
v ňom do všetkého zapadnú, a že
významným hýbateľom deja je v ňom
láska. Večnosti omylov sa zase podobá
trilerovým charakterom, utajovanými
vládnymi skutočnosťami a kozmickým
výskumom,“ vysvetľuje Jana.

Pripravené má už rukopisy
na ďalšie knihy

Doteraz to fungovalo vždy tak, že keď
vyšla Jane kniha, tú nasledujúcu, ktorá
vyjde, už mala tiež dávno napísanú.
Aj teraz má v stave vhodnom na
vydanie dva – tri rukopisy. „Zároveň sa
chcem začať zaoberať aj možnosťami
publikácie mojej jedinej populárnonáučnej knihy, ktorú po trinástich
rokoch písania pomaly dokončujem,“
približuje autorka a prezrádza, ako
popri písaní relaxuje: „Nie som ten
typ autora, ktorý sa vydrží zahĺbiť do
písania na celé hodiny. Nemám rada
dlhé vysedávanie a neviem sa ani
dlho koncentrovať. Preto potrebujem
od písania pravidelne oddychovať
pohybom, najlepšie turistikou. Na
druhej strane, keď mám rozpísaný
román, snažím sa nerobiť pri písaní
veľké pauzy, lebo o to ťažšie sa potom
k rukopisu vraciam,“ dodáva na záver .
(li)
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Prázdniny v planetáriu – Uffove
dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program s využitím
možností planetária pre mladších
školákov približujúci slnečnú
sústavu a krásu hviezdnej oblohy.
V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou
formou overia, čo všetko sa už
naučili o blízkom a vzdialenom
vesmíre. Na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú,
ako sa pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 1. marca
Planetárium deťom – Prvé kroky o 10.00 hod.
na oblohe
Multimediálny
program
pre Prázdniny v planetáriu – Na Memladších školákov s využitím siac a ešte ďalej
možností planetária vo Hviezd- Multimediálny program s využitím
nej sále. V UFO sále si deti v inter- možností planetária je určený pre
aktívnom rozhovore s lektorom celú rodinu. Vo svojej druhej časti
zábavnou formou overia, čo všetko sa podrobnejšie venuje Mesiacu.
sa už naučili o blízkom a vzdiale- Nechýba ani prehliadka planét
nom vesmíre a na záver, v prípade slnečnej sústavy a nové rozdelenie
priaznivého počasia, si vyskúšajú, telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ako sa pozoruje obloha hvezdár- prechádzka najznámejšími súhvezdiami nočnej oblohy. V UFO sále
skym ďalekohľadom.
si deti v interaktívnom rozhovore
Dňa 24. februára o 16.00 hod.
s lektorom zábavnou formou overia
svoje znalosti o astronómii a za priJeho jasnosť Slnko
Tajomstvá vzniku, schopnosti aznivého počasia si vyskúšajú, ako
vytvárať ohromnú energiu či pod- sa pozoruje večerná obloha hvezstatu búrlivých procesov v jeho dárskym ďalekohľadom.
vnútri, na povrchu i okolí odhalí Dňa 1. marca o 16.30 hod.
audiovizuálny film vo Hviezdnej
sále. Program doplní znázorn- Večer pod hviezdnou oblohou –
enie aktuálnej oblohy pomo- Náš pohľad na oblohu
cou planetária so sprievodným To podstatné z nevšednej cesty
slovom lektora a za priaznivých ľudského poznania vám vyrozpoveternostných
podmienok práva multimediálny program
nasleduje pozorovanie objektov s využitím možností planetária. Za
večernej oblohy astronomickým priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie asďalekohľadom.
tronomickou technikou.
Dňa 24. februára o 18.00 hod.
Dňa 3. marca o 18.00 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Mike Oldfield – Majster tisícich
plejbekov
Hudobno-biografické pásmo o jednej z najzaujímavejších postáv artrockovej a populárnej hudby 20.
storočia. O jeho zaujímavej osobnosti i plodnej skladateľskej dráhe
rozpráva ďalší zo série hudobných
programov s podtitulom Majster
tisícich plejbekov. Dňa 23. februára
o 19.00 hod.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23.2. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, Dr. Janského 1529
24.2. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
25.2. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
26.2. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
27.2. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
28.2. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolenn

2 % DANE PRE NADÁCIU KRESŤANSKÁ OBNOVA
Venujte 2% dane z príjmu Nadácii Kresťanská obnova, ktorá
sa podieľa na dokončení Evanjelického centra ECAV s kostolom v Žiari nad Hronom.
Právna forma: Nadácia.
Obchodné meno (Názov) Nadácia Kresťanská obnova.
IČO: 42001595.
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na účet: 0411636062/0900
IBAN: SK7709000000000411636062
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Technická škola otvorila svoje brány verejnosti
Aj tento rok mali deviataci spolu
s rodičmi možnosť pozrieť si priestory
Súkromnej strednej školy technickej
na Dni otvorených dverí.
Deň otvorených dverí sa na SSOŠT konal
vo štvrtok 16. februára. Už od skorých
ranných hodín tak prichádzali žiaci žiarskych
základných škôl, ale aj škôl z regiónu, aby
si pozreli nielen priestory školy, no najmä
odborné učebne. Oproti minulému roku
mali žiaci možnosť prakticky si vyskúšať
učebné pomôcky i počítačové programy.
Asi najviac ich zaujala odborná učebňa
CNC techniky, ale aj odborná učebňa
mechatroniky, multifunkčná učebňa či
elektrotechnické laboratóriá.
Prezentácie mali pripravené aj zástupcovia
spoločností, ktoré ponúkajú duálne
vzdelávanie. Zastúpenie tu počas Dňa
otvorených dverí mala spoločnosť

Slovalco, Nemak Slovakia, Fagor Ederlan,
Remeslo strojal, Sapa Profily či spoločnosť
Continental Automotive Systems Slovakia.
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo nielen
ukázať školu, jej priestory, odborné učebne

či techniku budúcim študentom, ale najmä
prezentácia duálneho vzdelávania, ako
i samotných firiem, ktoré sú zapojené
do duálneho vzdelávania.
(kr)

Jarný salón 2017
Tento rok sa uskutočnil už 29. ročník
regionálneho
kola
celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Jarný
salón.
Vyhodnotenie a vyhlásenie postupujúcich
výtvarníkov a ich diel sa uskutočnilo na
vernisáži dňa 3. februára vo Výstavnej sieni
MsKC. Hlavným organizátorom podujatia
bolo žiarske Pohronské osvetové stredisko.
Ocenení autori
Kategória A – autori vo veku 15 – 25
rokov bez výtvarného vzdelania
Cena za výtvarný návrh v oblasti tvorby
šperku: Martina Repková, Ranná rosa.
Kategória A1 – autori vo veku od 25
rokov bez výtvarného vzdelania
Cena poroty: Ján Suchý, Na konci všetkých
vojen.
Cena riaditeľky Súkromnej strednej
umeleckej školy scénického výtvarníctva
vo Zvolene: Božena Návratová, Hlinené
dedičstvo.
Cena riaditeľky POS v Žiari nad Hronom:

Projektu na žiarskej „Štvorke“
sa zúčastnili aj stážisti z rôznych krajín
Budovanie medzinárodného povedomia
je v modernej dobe neoddeliteľnou
súčasťou života každého človeka.
Preto sa aj žiarska „Štvorka“ rozhodla
realizovať v priebehu štyroch dní
projekt, ktorého sa zúčastnili šiesti
stážisti z rôznych krajín sveta – Malajzia,
Alžírsko, Taiwan, Čína, India.
Projekt sa realizoval v dňoch od
30. januára do 2. februára. Prostredníctvom
rôznych aktivít a workshopov sa veku
primeraným spôsobom snažili priblížiť
žiakom tretieho až deviateho ročníka svoju
krajinu, jej zvyky, tradície, umenie, históriu,
filmových predstaviteľov. „Poukázali
sme aj na rozdiely medzi národnosťami,
diskutovali o odlišnostiach, snažili sa
odbúravať predsudky a poukázať na to,
že aj napriek tomu, že každýz nás je iný,
môže si porozumieť,“ vysvetľuje Drahomíra
Hanzlíková, zástupkyňa riaditeľa školy.
Ako ďalej približuje, projekt sa realizoval
v piatich blokoch v každom ročníku
dvoma stážistami a u žiakov sa stretol
s veľmi pozitívnou odozvou. „Na stretnutia

so svojimi novými priateľmi sa tešili. Na
nekonečné otázky, ktorými sa snažili získať
informácie o stážistoch, ale aj o tom, z akého
prostredia pochádzajú, aký školský systém
je v ich krajine, ktoré krajiny už navštívili,
trpezlivo odpovedali v anglickom jazyku.
Tí mladší síce niekedy potrebovali preklad,
ale starší žiaci nám ukázali, že komunikácia
v cudzom jazyku im cudzia nie je,“ dodáva
Drahomíra Hanzlíková. Edukácia žiakov
žiarskej „Štvorky“ podporená zaujímavými
aktivitami sa tak ukázala ako správna cesta
výchovy a vzdelávania, preto vedenie školy
pripravuje realizáciu podobných projektov
aj do budúcnosti.
(li)

Všetkovedko aj za účasti žiakov „Jednotky“

Marcela Kosegiová, Dynamická kompozícia.
1. miesto: Eva Rajčanová, kolekcia diel: Pár,
Uvoľnenie, Tajomstvo.
1. miesto: Juliana Gešková, Červené zátišie
a Modré zátišie.
2. miesto: Peter Škriniar, kolekcia obrazov.
3. miesto: Jozef Lepšík, Z úplného dna.

Čestné uznanie: Jolana Palajová, kolekcia
diel.
Kategória B1 – autori od 25 rokov s
výtvarným vzdelaním
1. miesto: Dominika Dodeková, Hľadanie
rovnováhy.
(r)

Vďaka finančnej podpore rodičov sa aj
tento rok mohli žiaci Základnej školy
na Ulici Dr. Janského zapojiť do súťaže
Všetkovedko. V celoslovenskej súťaži
ukázalo svoje vedomosti 30 žiakov
školy.
V školskom roku 2016/2017 sa do súťaže

zapojilo 17 576 detí, titul Všetkovedko
z nich získalo 5233 žiakov. Súťaž prebiehala
na základných školách, pričom sa súťažilo
v štyroch samostatných kategóriách –
druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci. Súťažný
test pre druhákov mal 24 otázok, pre
tretiakov, štvrtákov a piatakov 30 otázok.
Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút. Pri
každej otázke sa nachádzali štyri možnosti,
ale iba jedna z nich bola správna.
Z 30 súťažiacich žiarskej „Jednotky“
získali titul v kategórii
Všetkovedko Alica Gocníková, Samuel
Kováč, Tomáš Gubka, Jakub Ondruš,
Adam Herich, Eva Vonkomerová a Kristián
Lovčičan. Všetkovedkom školy sa stala
Radka Mlynarčíková, žiačka 3. C.
(r)

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
kolegom a kamarátom,
ktorí sa dňa 1.2.2017
zúčastnili poslednej
rozlúčky s naším
drahým zosnulým
Petrom Prausom,
ktorý nás náhle opustil
vo veku 52 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMI ENKA
Dňa 17. februára
uplynul 1 rok od chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
manžel,
otec a starý otec
František Ölvecký.
Za spomienku ďakuje manželka
a syn s rodinou.

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

SPOMIENKA
Z tvojich očí žiarila
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 23. februára si pripomíname
8. výročie od smutnej chvíle,
keď nás náhle navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a babička
Judita Kovácsová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra s manželom
a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť...
Spomíname na našu drahú
manželku, mamičku, starú mamu
a sestru
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás navždy opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
na ňu spolu s nami.
Spomína manžel Július, dcéra
Renáta a syn Róbert s rodinami
a brat Mirko s rodinou a švagrovia
Jožko, Ondrík a Peťo.

SPOMIENKA
Dni plynú
ako rieky prúd,
len smútok
v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 24. februára
si pripomíname 7. výročie
od chvíle, kedy nás náhle
opustil náš milovaný
Jozef Kamenický.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Manželka a dcéry.

SPOMIENKA
More lásky si so sebou
vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde
znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 24. februára si pripomíname
6 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Smrť je len krok,
no je to krok,
ktorým prejdem
z provizória do stálosti,
z času do večnosti.
(M. Quoist)
Dňa 19. februára uplynulo 6 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka
a deti s rodinami.
SPOMIENKA
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 1. marca si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
brat a starký
Pavel Sliacky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami,
súrodenci s rodinami, otec a všetci
kamaráti a príbuzní.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou
k jeho hrobu chodíme,
pri plameni sviečky sa
za neho modlíme.
Život mu nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
bude stále žiť.
Na jeho hrobe kahanec horí,
ten mu zapálili tí, ktorí ho majú radi.
Dňa 21. februára
sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho syna, brata, uja
a švagra Vilka Srnu,
ktorý odišiel
do večnosti vo veku 50 rokov.
Odišiel, keď radosť
zo života mal mať,
neostalo mu ani toľko času,
aby nám mohol
posledné zbohom dať.
S úctou a láskou na neho
spomínajú mama, brat, sestra
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
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e-mail: inzercia@echo.sk

Diváci videli zápas na dobrej úrovni
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED - MLADŠÍ MINI ŽIACI

Prípravný zápas: ŠBK Fádlyho Sereď MŠK BK Žiar nad Hronom 43:62 (12:18,
25:32, 31:43)
Body: Ondrík 20, Horváth 10, Kaša 8,
Danko 7, Kartík 7, Kňažko 4, Kret 2, Barcík
2, Truben 2.
Po dlhšej dobe naši najmladší basketbalisti
hrali zápas proti dobre pripravenému
a rýchlemu súperovi zo Serede, ktorému
len tesne unikol postup o boj na M-SR
v západoslovenskej oblasti. Zápas bol
od začiatku vyrovnaný, niektorým našim
hráčom sa darilo viac, niektorým menej.
V útoku sme zahodili veľa pokusov pod
košom a nepremieňali sme vyložené
šance. Keďže chlapci nemali zápasovú
prax, tento rok to bol ich prvý zápas,
zahrali svoj štandard.

Žilina 17:3 (zápasy 3 x 3)
Zápas sa hral v dobrom tempe, výsledok
sa prelieval zo strany na stranu. Na našich
hráčoch bolo vidieť zápasovú absenciu,
pretože sme pod tlakom robili školácke
chyby, nevedeli sme sa dostať do tempa
a polčasový výsledok 19:20 odrážal obraz
hry. Počas prestávky sme si s chlapcami
povedali, čo chceme hrať, prehodili sme
zostavu a dobrý výkon v tretej štvrtine
bol základom konečného víťazstva. Máme
pred sebou ešte 4 súťažné zápasy, ale už
teraz môžeme skonštatovať, že týmto

víťazstvom sme si zabezpečili postup
na M-SR medzi najlepších 6 družstiev
Slovenska v tejto kategórii.

Proti Liptovskému Mikulášu bodovali
takmer všetci hráči

MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK Žiar
nad Hronom 15:100 (8:18, 8:52, 11:71)
Body: Danko 24, Ondrík 16, Kartík 13, Kaša
12, Melaga 10, Horváth 6, Valent 4, Herich
4, Kňažko 3, Kret 2, Barcík 2, Truben 2,
Kondra 2.
MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK Žiar
nad Hronom 0:20 (zápasy 3 x 3)
Mladší mini žiaci nastúpili na svoj odvetný
súťažný zápas na palubovke Liptovského
Mikuláša. Naša tradičná zostava sa
v prvej štvrtine veľmi trápila, lopta nás
neposlúchala, chýbala nám energia a chuť
po víťazstve, čo sme si s chlapcami aj
v šatni vydiskutovali. Od druhej štvrtiny
sme začali hrať svoju hru, presadzovali sme
sa po jednoduchých akciách a pritlačili
sme na obranu. Všetci chlapci si schuti
zahrali a okrem jedného všetci bodovali.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent

Vydreté víťazstvo so Žilinou

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Viktória
Žilina 42:37 (11:9, 19:20, 26:22)
Body: Melaga 8, Ondrík 8, Horváth 7,
Barcík 5, Kartík 4, Kaša 4, Danko 3, Valent
2, Kret 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Viktória

Žiarčania cestovali za súpermi na sever Slovenska
Klasifikovali sa do nadstavbovej časti súťaže
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK BK
Žiar nad Hronom 56:94 (26:48)
Body: Novák 16, Greguš 13, Kret 13 (8
doskokov), Babiak 11, Kucej 10, Grochal
9 (1 trojka), Golebiowski 8, Švec 6,
Lehotský 2, Barcík 2, Bajnok 2, Király 2.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 66:60 (34:30)
Body: Kucej 21, Golebiowski 11 (1
trojka), Kret 10 (9 doskokov), Novák 7 (10
doskokov), Babiak 6, Balogh 3 (1 trojka),
Greguš 1, Grochal 1.
V sobotu18. februára starší žiaci MŠK BK
vo večerných hodinách odohrali zápas

v Považskej Bystrici. Súper odolával
len prvú štvrtinu, ktorá skončila 13:20
pre Žiar. V ďalšej časti zápasu Žiarčania
zvyšovali tempo hry a celoplošnou
obranou donútili súpera často chybovať.
Počas celého zápasu sa chlapci
prezentovali dynamickým a rýchlym
basketbalom. V tomto zápase sa našiel
priestor na odskúšanie nových variant
útočného, ako aj obranného systému.
Na druhý zápas starší žiaci vycestovali na
druhý deň v nedeľu v skorých ranných
hodinách za súperom do Žiliny. Hneď od
začiatku bola na chlapcoch vidieť únava
a nemohúcnosť v zakončení. Prvú štvrtinu
prehrali 13:8 a mohlo to byť aj o oveľa viac,

ale svoju streleckú impotenciu dokázali
korigovať nasadením v obrane. Do polčasu
sa podaril náskok súpera znížiť na 4 body
a všetko bolo otvorené. Chlapcov treba
pochváliť za 34 obranných doskokov, 22
získaných lôpt a celkom slušné šestky
(30/20). Naopak, najviac nás sklamala
2-bodová streľba spod koša a blízkej
vzdialenosti (60/17) a tiež absentoval
útočný doskok (9). Po tomto zápase sme sa
kvalifikovali do nadstavbovej časti šiestich
družstiev, z ktorých postúpia štyri a finálový
turnaj Majstrovstiev Slovenska.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Žiarčanom sa v Prievidzi nedarilo
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – STRED

a už sa im nepodarilo vrátiť sa do zápasu,
prehrali tak s vysokým rozdielom. Druhý
zápas začali veľmi zle, keď súperovi dovolili
dať ľahké koše a nekoncentrovanou hrou
stratili opäť veľa lôpt. Po prvej štvrtine už
prehrávali o 19 bodov. V druhej štvrtine sa
už trochu prebrali a podarilo sa im vrátiť sa
do zápasu. Bojovali aj napriek tomu, že aj
druhý zápas bol kôš súpera akoby zakliaty.
Náskok súpera dotiahli na 10 bodov, ale
v zlomových momentoch sa opäť športové
šťastie priklonilo na stranu Prievidze a tá
si nakoniec svoj náskok dokázala udržať
a zvíťazila aj v druhom zápase.
Július Kucej, tréner a Ladislav Balogh,
asistent

MBA Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 79:30 (35:18)
Body: Tončík 9, Štefanča 9, Galko 4, Koppl 3,
Jozefčák 2, Považan 2, Pavol 1.
MBA Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 65:46 (39:25)
Body: Tončík 22, Koppl 8, Vonkomer 5,
Melaga 4, Štefanča 4, Kňažko 2, Barcík 1.
Mladší žiaci vycestovali v sobotu 18.
februára na svoje odvetné zápasy
k súperovi do Prievidze. Prvý zápas začali
naši chlapci celkom dobre, keď ustáli tlak
Prievidze a prvú štvrtinu prehrávali len o 2
body. V druhom polčase úplne rezignovali

Vysoké víťazstvá proti Liptovskému Mikulášu
BASKETBAL – ŽIACI

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar nad
Hronom 28:92 Body: Holic 22, Šonkoľ 19,
Ďurica 16, Sirotný 13, Ziman a Dekýš po 6,
Žemla 4, Baláž 2, M. Kosmeľ a Herich po 2.
MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar
nad Hronom 33:106
Body: Šonkoľ a Balogh po 21,
Ďurica 12, Holic 10, Bobok 8, Dekýš
8, Žemla 8, Ziman 8, Herich 4, M.

Kosmeľ 2, Baláž 2, Sirotný 2.
Žiarski chlapci cestovali k súperovi
z Liptovského Mikuláša. Už od úvodu
zápasu naši basketbalisti kvalitnou
osobnou obranou nedovolili súperovi
skórovať z ľahkých pozícií a sami si vytvorili
rýchlou hrou v útoku a veľkým množstvom
protiútokov náskok. Tento trend pokračoval
počas celého zápasu a žiarski žiaci poľahky
zdolali svojho súpera, keď mu dovolili

nastrielať v prvom zápase len 28 bodov.
Druhý zápas mal podobný priebeh ako prvý
a chlapci ešte viac zvýšili svoju agresivitu
v obrane, čo malo za následok 30 získaných
lôpt. Rýchle protiútoky striedali pekné akcie
chlapcov, ktorí sa počas celého zápasu
bavili hrou a v úplnej pohode dotiahli aj
druhý zápas do vysokého víťazstva.
Marek Marko, tréner a Jozef Oravec,
asistent

Mladšie žiačky prekvapili
VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

VK Žiar nad Hronom B – Lokomotíva
Čadca 0:3 (-16,-10,-13)/3:1 (23,22,-21,12)
Zostava VK Žiar nad Hronom: E.
Hlaváčová, N. Petorová, S. Púchovská, B.
Kosmeľová, V. Petrášová, V. Topoľanová,
E. Fleischmannová, K. Kupčiová, K.
Skalošová, P. Uličná, N. Mrenicová, A.
Kolláriková.
V sobotu 11. februára sa v telocvični
žiarskeho gymnázia diali veci. Po
prvom prehratom zápase, v ktorom
však Čadci až neskutočne vychádzali
podania, domáce hráčky rozprávkovo
zdvihli hlavy.

Ašpirantovi na postup do finálovej skupiny
ukázali, ako sa bojuje srdcom. Žiarčanky
nepoznali stratenú loptu, predháňali sa
v bojovnosti, zlepšili príjem, nahrávku a
fantastickým divákom ukázali už aj zopár
smečov. Jasnému favoritovi dvojzápasu
vypálili rybník a skvelému obecenstvu sa
odvďačili za užasnú atmosféru víťazstvom.
Dievčatá v posledných zápasoch dokázali
viackrát, že volejbalovo napredujú a už si
to proste musel niekto odniesť. Zápasy s
prehľadom rozhodovali naši začínajúci
rozhodcovia Martin Hrčka a Patrik Ďurčov.
(vk mšk)

Pohronie rozstrieľalo rezervu Podbrezovej
FUTBAL – DOXXBET LIGA - PRÍPRAVA

4. zápas: FK Podbrezová B – FK
Pohronie 0:5 (0:4)
Góly: Ďungel 2, Garaj, Pelegríni, Lukas.
Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Lehocký
– Hudák, Nosko, Sekereš, Pittner, Garaj,
Paraj, Prikryl, Frimmel, Ďungel, Pelegrini,
2. polčas: Packo - Sekereš, Nosko, Prikryl,
Nagy, Gregáň, Blahút, Budinský, Hatori,
Krištof, Lukas.
Štvrtý prípravný zápas futbalistom
Pohronia vyšiel na výbornú.
Na umelej tráve v Podbrezovej odohrali
Pohrončania ďalší prípravný zápas. V 9.
min. po narážačkách Pittner - Garaj
otvoril skóre Ďungel - 0:1. V 12. min.
spracoval Frimmel dlhú prihrávku na
prsia, brankár vyrazil a Garaj z uhla
zakončil vedľa. V 16. min. chytil Lehocký
gól domácemu hráčovi. V 28. min.
vysunul Pelegíini Garaja a bolo 0:2.
O dve minúty našiel Pelegríni hlavu
Ďungela – 0:3. V 36. min. Frimmelovu
bombu brankár vyrazil, ale strela
Pelegríniho skončila v sieti - 0:4. V 42.
min. išiel domáci hráč na Lehockého,
ale nedal. Do druhého polčasu tréner
vymenil 8 hráčov. V 63. min. ušiel
Gregáň a jeho spätnú prihrávku dal do
siete Lukas. Ešte v 69. min. centroval
Hatori a Blahút sám na päťke dal vedľa.
Do konca zápasu mužstvo Pohronia
kontrolovalo stav zápasu, lebo tentokrát
odohralo dobrý zápas.

Proti Liptákom
dobrá previerka

5. zápas: FK Pohronie - FK Tatran
Liptovský Mikuláš 2:3 (1:1)
Góly: Pelegríni, Sojka - Líšivka, Ferenčík,
Lehocký.
Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Packo
(30. Lehocký) - Sekereš, Nosko, Prikryl,
Garaj, Paraj, Blahut, Frimmel, Gregaň,
Pelegríni, Ďungel, 2. polčas: Lehocký
(60. Tatár) – Pittner (55. Nemec), Sekereš,
Nosko, Nagy, Hudák, Sojka, Krištof,
Bugár, Gregáň (75. Orság), Prikryl (75.
Kováč).
Na umelej ploche v Žiari videli diváci
veľmi dobrý zápas. Padali prekrásne
góly a hostia boli domácim viac než
rovnocenným súperom.

Konfrontácia s českým
druholigistom dopadla
na výbornú

MFK Frýdek Místek – FK Pohronie 0:2
(0:1)
Góly: 34. Blahút, 84. Pelegríni.
Zostava FK Pohronie: Packo (65.
Lehocký), Garaj, Nosko, Prikryl, Hudák
(65. Nagy), Blahut (65. Krištof), Paraj (65.
Sekereš), Sojka (65. Gregáň), Frimmel,
Ďungel, Pelegríni.
Futbalisti Pohronia pokračujú v príprave
na dôležitú jarnú časť. Porovnanie
s účastníkom druhej českej ligy
bolo vyvrcholením zimnej prípravy.
Hralo sa na umelej tráve v Považskej
Bystrici. V mužstve Frýdku je niekoľko
zahraničných zaujímavých mien:
Nworah, Vyskočil, Kinkenbo, Klabnik,
Hamšik Raym. Hralo sa za neustáleho
sneženia a v mínusových teplotách.
V 12. min. Pelegríni narazil Frimmelovi,
ten mu vrátil a strela bez prípravy
skončila tesne nad. V 30. min. uvoľnil
Blahút po pravej strane Ďungela, ale
ten dal zase nad. Ďalší nájazd Blahúta
skončil na bočnej sieti. V 34. min. už
Blahút, ktorý hral s veľkou chuťou, svoj
nájazd premenil a ponad brankára
upravil na 0:1. Aj v poslednej minúte
prvého polčasu dal Blahút v nájazde
tesne vedľa. V druhom polčase sa
domáci snažili vyrovnať a najväčšiu
šancu zlikvidoval Packo Šmehýlovi
v 56. minúte. V 65. min. Pohrončania
hromadne prestriedali a záver mali vo
svojich rukách. V 80. min chybu stopéra
nepotrestal Ďungel, keď dal tesne vedľa.
Ale strela Pelegríniho sa zatrepala
v sieti, skóroval spoza šestnástky v 84.
min. a bolo 0:2.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Dominika Veisová je majsterkou Európy

Mladým atlétom sa na Žiackej chodeckej lige darilo
ATLETIKA - ŽIARSKA CHODECKÁ LIGA 3. KOLO

KARATE – ME KADETOV, JUNIOROV A U21

V dňoch 17. až 19. februára sa v bulharskej Sofii uskutočnil 44. ročník Majstrovstiev Európy kadetov, juniorov
a U21 v karate. Na šampionáte si
zmeralo sily 1147 karatistov z 50 štátov
celej Európy. Šancu zabojovať s európskou mládežníckou špičkou dostali aj
traja žiarski karatisti.
Slovenský národný tím zastupovalo 8 katistov a 27 kumiťákov z trinástich najlepších
slovenských klubov. Farby Slovenska hájili
aj traja žiarski kumiťáci Dominika Veisová,
Nina Jelžová a Aris Nikolas Čela. Aris súťažil
v kategórii kadetov do 52 kg a do svojho
premiérového európskeho zápasu nastúpil spolu s 36 zápasníkmi. Minuloročná
európska bronzová medailistka Dominika
Veisová súťažila v kategórii junioriek do
48 kg s 25 zápasníčkami a po druhýkrát
na európskom šampionáte súťažila aj Nina
Jelžová, a to v kategórii junioriek nad 59 kg
s 31 zápasníčkami.

Dominika Veisová, druhá zľava.
Foto: archív DV.
Najviac sa darilo Dominike Veisovej, ktorá
sa stala majsterkou Európy. Vyraďovacími
kolami prešla cez karatistky z Bosny a Hercegoviny, Grécka, Holandska a Ukrajiny,

aby vo finálnom zápase porazila reprezentantku Turecka Duygu Yemenici 2:1.
Viac informácií z Majstrovstiev Európy prinesieme v budúcom čísle.
(li)

Z Oravského pohára priniesli Žiarčania 7 zlatých,
4 strieborné a 6 bronzových medailí
KARATE

Prvý februárový víkend vycestovali karatisti z MŠK Žiar nad Hronom
na priateľský turnaj na zamrznutú
Oravu do Dolného Kubína. Oravského
pohára sa zúčastnilo 329 pretekárov
zo Slovenska a Poľska.
V konkurencii 40 klubov sa v medailovej
štatistike Žiarčania umiestnili na 2. mieste za karatistami z Popradu. Celkovo
Žiarčania získali 7 zlatých, 4 strieborné a
6 bronzových umiestnení.
Zlato vo svojich kategóriách vybojovali Arjana Nikoleta Čela, Nina Jelžová,
Šimon Sečkár, Erik Sklenka, Zdenko Vanka, Dominika Veisová a Michal Výrostko.
Zo striebra sa tešili Michaela Ďurišová, Jaroslav Kalamár, Karolína Kortišová a Milan
Oravský pohár, Erik Sklenka
Laurov. Bronzom prispeli Šimon Ďurian,
na 1. mieste a Jaroslav Kalamár na 2. mieste.
Alexandra Kalamárová, Nikola Kršiaková,
Jozef Šipkovský, Martina Tatárová a Patrí- vali Arjana Nikoleta Čela (zlato), Ivana kg). Milan ešte k titulu pridal bronz z katGahírová (striebro), Radoslava Kučerová egórie kumite muži bez rozdielu hmotcia Vanková.
(bronz), Timea Kučerová (striebro), Šimon nosti. Ani naši ostatní pretekári sa nezľakli
Sečkár (striebro) a Maxim Uhrík (striebro). súperov. V disciplíne súborné cvičenia
Ziskom 3 zlatých, 8 strieborných a kata na stupne pre víťazov nakoniec vysO týždeň neskôr sa začal Slovenský po- 5 bronzových umiestnení sa MŠK Žiar túpili Karolína Kortišová (bronz), Nikola
hár detí a žiakov. Prvé kolo sa uskutočnilo nad Hronom v konkurencii 50 klubov a Kršiaková (bronz), Ester Šišková (bronz),
11. februára v Trenčíne. Svoju premiéru 446 pretekárov z celého Slovenska umi- Lea Tesáková (bronz) a Maxim Uhrík
na ňom mali aj naši najmenší pretekári estnil v medailovej štatistike na 11. mieste. (bronz). V športovom zápase kumite medzi
najlepších patrili Urban Beňo (striebro),
zo škôlkarskej prípravky. Aj keď sa im ešte
Arjana Nikoleta Čela (zlato), Šimon Ďurian
nepodarilo medailovo uspieť, o Romanovi
(bronz), Nikol Ďurianová (bronz), Ivo Gahír
Neuschlovi, Jakubovi Šimkovi alebo Mathiasovi Chylikovi budeme určite neskôr Hneď na druhý deň 12. februára sa (bronz), Ivana Gahírová (zlato), Timea
počuť. Naši skúsenejší pretekári podali vo Zvolene konalo 2. kolo pohára St- Kučerová (striebro), Radoslava Kučerová
pekné výkony a častokrát to dotiahli až redoslovenského zväzu karate – Zvolen (bronz), Natália Rajčanová (striebro),
k medailovým pozíciám. V disciplíne agil- Cup 2017. Súťaž je otvorená, a tak na nej Šimon Sečkár (zlato), Erik Sklenka (zlato),
ity (prekážková dráha) sa o medaily vo svo- štartovali pretekári z celého Slovenska. Viktória Snopková (bronz), Zdenko Vanka
jich kategóriách postarali Olívia Černáková Svojou medzinárodnou účasťou prispeli (zlato), Patrícia Vanková (bronz) a Michal
(striebro), Bibiána Černáková (bronz), Vik- výbery pretekárov z Bulharska a Srbska. Cel- Výrostko (zlato). V dlhodobej súťaži klubov
tória Frolová (bronz), Adam Hudec (bronz), kovo sa vo Zvolene stretlo 331 pretekárov je Karate klub MŠK Žiar nad Hronom po
Karolína Kortišová (striebro), Radoslava zo 40 klubov. Tým najlepším klubom v me- druhom kole s 9-bodovou stratou za vedúKučerová (zlato) a Luca Preisser (striebro). dailovej štatistike sa stal práve náš karate cou ŠŠK Prievidza na 2. mieste. Na posledV súborných cvičeniach kata sa najviac klub MŠK Žiar nad Hronom. Pre seniorské nom 3. kole, ktoré sa bude konať v Žiline
darilo Ester Šiškovej (zlato) a Šimonovi kategórie bola súťaž aj majstrovstvami koncom apríla, to bude ešte určite tvrdý
kraja. Cenné tituly majstrov kraja si vybo- boj. Našim pretekárom budeme aj naďalej
Sečkárovi (striebro).
Ako poslední do bojov o medaile a body jovali Michaela Ďurišová (kumite ženy do držať palce.
(ľs)
zasiahli zápasníci. Tu si medaile vybojo- 61 kg) a Milan Laurov (kumite muži do 67

Na Slovenskom pohári mali
premiéru aj škôlkari

V súťaži klubov je žiarsky
Karate klub druhý

Vo štvrtok 9. februára sa v banskobystrickej atletickej hale uskutočnilo
3. kolo Žiackej chodeckej ligy. Farby
nášho Atletického klubu MŠK Žiar
nad Hronom reprezentovala trojica
chodeckých nádejí v zložení Barborka
Brnáková (ml. žiačky), Benjamín Lakosil a Zojka Lakosilová (prípravka).
Do súťaže sa zapojila ako prvá Zojka
Lakosilová v súťaži na 500 m prípraviek.
Nakoľko už tradične býva v kategórii
prípraviek štartovné pole bohato obsadené s 37 dievčatami, preteká sa na
dve etapy a celkové poradie sa určí
podľa dosiahnutých časov. Zojka nastúpila na prvý štart s dievčatami ročník
2009 a mladšie, kde suverénnym spôsobom štart cieľ vyhrala v novom
skvelom osobnom výkone 2:53 min.
Počas druhého štartu, kde išiel ročník
2007 – 2008, tŕpol hlavne tréner a pozorne sledoval stopky. Po vyhodnotení
aj druhého štartu obsadila Zojka Lakosilová fantastické celkové 3. miesto. V cieli
jej gratuloval nielen Juraj Benčík, legen-

da československej športovej chôdze, ale
aj Matej Tóth, olympijský víťaz z Ria 2016
a aktuálny majster sveta v chôdzi na 50
km. Zojkin brat Banjamín nastúpil v tej
istej kategórii na 500 m chlapcov 2007 a
mladší. V prvom štartovacom poli došiel
do cieľa na 2. mieste s fantastickým
časom 2:51 min., čo mu v celkovom poradí prinieslo celkové 7. miesto z celkového počtu 27 chlapcov. Obaja súrodenci
urobili znovu veľký pokrok vo výkonnosti.
Ako posledná z našich pretekárov
nastúpila na štart Barborka Brnáková
v disciplíne na 1 000 m mladších žiačok,
ktorá po dvoch predchádzajúcich kolách
viedla ligové tabuľky s plným počtom
bodov. Aj na III. kole už od štartu sa
pustila suverénnym spôsobom do
boja o víťazstvo. Nakoniec spôsobom
štart – cieľ zvíťazila v tohtoročnom
osobnom výkone časom 5:24,4 min.
Keďže to boli skoro posledné halové
chodecké preteky, naši chodci sa začnú
pripravovať na preteky vonku na ceste a
postupne aj na dráhe.
Miroslav Rybársky
A na záver skvelá pozvánka pre
priaznivcov žiarskeho športu a atletiky
zvlášť. Dňa 5. mája o 17.00 hod. sa v
Žiari nad Hronom na Námestí Matice
slovenskej uskutočnia chodecké
preteky za účasti majstra sveta 2015,
olympijského víťaza z Ria 2016 a
najlepšieho športovca Slovenska za
rok 2016 Mateja Tótha, ale aj legendy
československej
chôdze
Juraja
Benčíka a celej Slovenskej chodeckej
reprezentačnej špičky.

