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V Žiari sa rodí pôrodnica novej generácie
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môžu používať len spoločné sociálne
zariadenia, po novom budú mať k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby,
pričom každá bude štandardne vybavená
kúpeľňou a toaletou, televízorom a WiFi
prístupom na internet. Vo výnimočných
situáciách, keby došlo k nárazovému
zvýšeniu počtu hospitalizácií, kapacitu izieb bude dočasne možné flexibilne rozšíriť a umiestniť do nich viac
pacientiek. Lôžková časť je však dimenzovaná tak, aby pôrodnica bez problémov zvládla očakávaný nárast pôrodov
v nasledujúcich rokoch.

Aj keď pôrodnica v Žiari nad Hronom už dnes patrí medzi najlepšie v
regióne, čoskoro by sa jej prestíž mala
ešte zvýšiť. V týchto dňoch spoločnosť
Svet zdravia, do siete ktorej nemocnica patrí, rozbieha projekt, výsledkom ktorého má byť pôrodnica novej
generácie.
Budúce mamičky v nej nájdu oveľa
väčší komfort ako doteraz. „Chceme
pre naše pacientky vytvoriť prostredie,
ktoré bude niekde na polceste medzi
domovom a nemocnicou,“ hovorí primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Anton Ďurkech a dodáva:
„Zabezpečíme im maximálne súkromie
pri pôrode v intímnom prostredí, do
ktorého nebude mať okrem manžela
či inej sprevádzajúcej osoby, lekára a
sestry nik iný prístup, ale zároveň im
poskytneme aj pocit istoty a bezpečia
prameniaci z toho, že sa nachádzajú v
nemocnici, kde o ne bude po odbornej
stránke stopercentne postarané.“
Hlavná myšlienka pôrodnice novej
generácie tkvie v individuálnom prístupe
k pacientkam. Bude sa nachádzať v
kompletne zrekonštruovaných priesto-

roch a na slovenské pomery pôjde o
nadštandardne vybavené medicínske
pracovisko. Koncepčne čerpá zo získaných skúsenosti siete Svet zdravia
pri príprave projektu nemocnice novej
generácie v Michalovciach (tá sa teraz
začína stavať a jej prevádzka sa má
spustiť na začiatku roka 2018). Stavebné práce by mali byť ukončené v lete
tohto roka, aby k celá pôrodnícka
sekcia, vrátane úsekov šestonedelia
a novorodencov, mohla prejsť na nový
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Takto bude vyzerať nadštandardná izba, ktorá bude súčasťou aj
vynoveného žiarskeho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Bytovým spoločenstvám poskytne mesto dotácie
na projekty vo výške 20-tisíc eur
Mesto
Žiar
nad
Hronom
každoročne
poskytuje nenávratné dotácie zo
svojho rozpočtu pre bytové
spoločenstvá, ktoré slúžia na
spolufinancovanie ich projektov. Jednému spoločenstvu
môže byť poskytnutá suma viac
ako 3 300 eur.
Projekty môžu byť predložené
v rámci troch oblastí: ochrana
a tvorba životného prostredia,
obnova verejných priestranstiev
a ochrana vonkajších priestorov
bytových domov kamerovým
systémom. „Oprávnenými osobami sú v tomto prípade bytové
spoločenstvá so sídlom na území
mesta Žiar nad Hronom a správcovia pre bytové domy na území
mesta Žiar nad Hronom,“ konkretizuje Pavel Mužík z Oddelenia
mestských projektov a dodáva: „Z rozpočtu mesta bolo na
spomínané účely vyčlenených

20-tisíc eur. Tento rok sme zaregistrovali až 23 žiadostí celkovo na sumu 46-tisíc eur.“
O projektoch, ktoré mesto podporí, rozhodne komisia, ktorá
bude zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a projektového manažéra mesta. Jej

odporúčania posudzuje primátor
mesta, ktorý o poskytnutí dotácie
rozhodne. „Projekty mohli byť
predložené v rámci troch oblastí.
Ochrana a tvorba životného prostredia, obnova verejných priestranstiev a ochrana vonkajších
priestorov bytových domov kamerovým systémom,“ konkretizuje Pavel Mužík a spresňuje, že
tento rok boli podané projekty
zamerané najmä na vysadenie zelene v okolí bytových domov, na
vybudovanie prístupových chodníkov a osadenie kamerového systému. Jednej oprávnenej osobe
môže byť pritom poskytnutá na
jeden projekt len jedna dotácia,
a to v maximálnej výške 70 percent predložených rozpočtových
nákladov na projekt. Nesmie
byť však vyššia ako 3 319,39 eur.
Zmluvy budú uzatvorené najneskôr 15. mája tohto roku.
(li)

Cieľom žiarskej nemocnice
je až 800 pôrodov ročne

režim fungovania. To znamená, že bude
V žiarskej nemocnici v poslednom obzastrešený celý cyklus – od príjmu tedobí robia 500 až 600 pôrodov ročne.
hotných pacientiek cez pôrod až po
„To je počet, ktorý nám poskytuje
popôrodnú starostlivosť o matku a
región. Ani moderná pôrodnica nezdnovorodencov.
vihne reprodukčnú krivku, preto sa k
nám budeme usilovať prilákať rodičky
zo širšieho okolia, najmä z priľahlých
okresov Banská Štiavnica, Prievidza,
Zvolen, Banská Bystrica, Žarnovica
a možno aj Turčianske Teplice. Radi
V nasledujúcej etape by na rad by sme sa dostali na číslo 700 až 800
mala prísť modernizácia operačného pôrodov ročne, na ktoré budeme po
traktu a gynekologického úseku s rekonštrukcii kapacitne pripravení.
dvadsiatimi lôžkami, ktoré bude sčasti Našou ambíciou je dať žiarskej pôrodslúžiť aj pre potreby jednodňovej nici nadregionálny charakter, pričom
chirurgie. Prevažne však na ňom budú rodičky chceme pritiahnuť tým, že im
hospitalizované pacientky po malých, ponúkneme nadštandardné podmienstredných i veľkých gynekologických ky,“ tvrdí Anton Ďurkech.
operačných zákrokoch. Neskôr prejde Odhadované investičné náklady predpodobnou prestavbou aj nadväzujúce, stavujú sumu 700 000 eur a prefinancoale organizačne samostatné detské vané budú zo zdrojov siete Svet zdravia.
oddoddelenie, čím na celom jednom podlaží „Gynekologicko-pôrodnícke
vznikne komplexný klaster starostlivosti elenie je prvé, ktoré prejde komo matku a dieťa s modernými priestormi, pletnou rekonštrukciou v súčasnom
prístrojovým vybavením a logistickými nemocničnom monobloku. Do dvoch
rokov chceme podobne zmodernizovať
procesmi.
Kým dnes ležia mamičky v rámci všetky oddelenia,“ doplnila Eva
gynekologicko-pôrodníckeho
odd- Páleníková, riaditeľka nemocnice Svet
(r)
elenia na izbách spravidla po troch a zdravia Žiar nad Hronom.

Po novom budú k dispozícii
jednolôžkové a dvojlôžkové
izby

Obyvatelia vyjadrili svoje pripomienky
k oddychovej zóne na Etape
V utorok 17. marca sa
uskutočnila verejná diskusia k pripravovanej
výstavbe oddychovej zóny
na Etape. Približne tridsiatka obyvateľov mesta
predniesla svoje postrehy
a pripomienky, ktoré mesto zohľadní pri výslednej
podobe projektu.
Na
verejnú
diskusiu
s obyvateľmi Etapy prišli
predstavitelia mesta a niektorí poslanci mestského
zastupiteľstva. Občania, ktorí
sa diskusie zúčastnili a predniesli svoje postrehy a pripomienky, priniesli podľa slov
primátora Antala nový vietor
a nič tak už nebráni tomu,
aby sa s výstavbou oddychovej zóny začalo čo najskôr.
„Čo sme očakávali, ozvali
sa aj psíčkari, ktorých zaujíma, kde budú môcť venčiť

svojich psíkov,“ konkretizuje
Peter Antal a pokračuje: „S
touto problematikou projekt počíta. Bude zachovaná
aj komunikačná línia medzi
Hurbanovou ulicou a Ulicou SNP, o ktorej sme práve
v tomto projekte neuvažovali.
Na základe pripomienok od
obyvateľov to však nakoniec
do projektu bude zapracované.“
Počas diskusie zaznelo
z úst Žiarčanov viacero pripomienok a postrehov, ktoré
si vedenie mesta poznačilo
a budú tak zapracované do
výsledného projektu oddychovej zóny. Obyvatelia
žijúci v blízkosti plánovanej
oddychovej zóny sa nemusia obávať ani hlučnosti.
„Samotný projekt hlučnosť
vylučuje. In-line korčuliari
používajú korčule s gu-

menými kolieskami a povrch
korčuliarskej dráhy bude asfaltový. Hlučnosť tak bude
takmer nulová,“ ubezpečuje
primátor.
Rovnako ako v prípade oddychovej zóne na Hviezdoslavovej ulici, aj na Etape sa
v rámci projektu vysadí vzrastlá zeleň a použitý tu bude
taký istý štrk ako je napríklad
aj v parku. V projekte sa
počíta aj s odvodňovaním
plochy.
(li)
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Na opravu futbalového štadióna chce mesto
získať financie od vlády
Vedenie mesta vyvíja aktivity
smerujúce k tomu, aby sa Žiar nad
Hronom dostalo do skupiny miest,
ktoré dostanú dotáciu od vlády na
modernizáciu futbalového štadióna.
V utorok 10. marca po zasadnutí
správnej rady FK Pohronie o tom informoval primátor Peter Antal.
Ešte v roku 2012 Slovenský futbalový
zväz pripravil projekt Ligové futbalové štadióny. Celkovo 45 miliónov eur
pôjde na modernizáciu, rekonštrukciu či
výstavbu 21 futbalových štadiónov na
celom Slovensku z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt odštartoval v roku 2013 a vláda naň
schválila dotáciu zo štátneho rozpočtu
vo výške 4,5 milióna eur každoročne po
dobu 10 rokov.
Futbalový štadión v Žiari nad Hronom je vlastníctvom mesta a v správe
FK Pohronie. Ambíciou vedenia mesta je preto štadión zrekonštruovať
a dostať do vládneho programu opravy štadiónov. „Aktuálne sme v štádiu
náhradníka, pretože pôvodne naše
mesto do tohto projektu nevybrali,“
informuje Peter Antal a vysvetľuje: „V
prípade, že niektoré mestá odstúpia
od zámeru rekonštruovať štadióny, čo
by malo byť definitívne známe do konca marca, mohli by sme sa dostať do
tejto skupiny. Z pozície primátora som
deklaroval, že sme pripravení z nášho
futbalového štadióna, ktorý už má svoje
roky, spraviť malý moderný futbalový

stánok. V prípade, že sa to podarí, II.
futbalová liga sa bude hrávať na tomto
štadióne. Chceme, aby sa „veľký“ futbal
vrátil do Žiaru, avšak k tomu je potrebné, aby súčasný štadión dostal inú tvár.“
V prípade, že bude mesto
v posudzovaní žiadosti úspešné,
A mužstvo bude hrávať zápasy v Žiari
nad Hronom a juniorka sa presunie do
Dolnej Ždane. Projekt futbalovej fúzie
FK Pohronie nie je štandardný v rámci
miest na Slovensku. Môžeme povedať,
že je akousi výnimkou, ako samotný
klub funguje. Áčko je poloprofesionálny
klub a je jediným takýmto klubom v II.
lige. „Využili sme návštevu prezidenta
SFZ, Jána Kováčika, ktorému sa projekt
samotného Pohronia veľmi páči. Futbal
chceme hrávať s vlastnými odchovancami. V horizonte niekoľkých rokov to
bude možné, keďže máme futbalovú
škôlku a futbalovú školu, kde sa od prvej
triedy venujú žiaci futbalu,“ prízvukuje
primátor.

sľubuje oveľa viac ľudí na tribúnach.
V prípade, že pri získavaní financií od
vlády bude Žiar úspešný, ambíciou vedenia mesta je urobiť najmenší projekt.
Išlo by o projekt za približne 1,3 milióna
eur. 750-tisíc eur je pritom dotácia od
UEFA a štátu a 500-tisíc zostáva na hlave
mesta, alebo z úverových peňazí. „Ide
o rekonštrukciu všetkého, čo sa na futbalovom štadióne nachádza. Vytvorenie
tribún okolo, posunutie hracej plochy
bližšie k divákovi, rekonštrukcia samotnej tribúny či sociálnych zariadení. Urobila by sa aj malá dostavba tribúny,
keďže sú presne stanovené parametre,
ako má tribúna vyzerať a čo všetko v nej
má byť a so súčasnou tribúnou by sme
už nepostačovali,“ dodáva Peter Antal.
Cieľom súčasného vedenia mesta
je ešte v tomto volebnom období
zrekonštruovať všetky štyri hlavné
športoviská – športovú halu, futbalový
štadión, zimný štadión a plaváreň. (li)

Ak Žiar uspeje,
pôjde o projekt
za takmer 1,3 milióna eur

Cieľom
projektu
rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových
štadiónov je pripraviť dôstojné, komfortné a bezpečné prostredie pre futbal
a futbalových fanúšikov. Vedenie futbalového zväzu si od moderných stánkov

nad Hronom pravidelne prichádzajú
lekári – gynekológovia z celého Slovenska. Podujatie bolo bohaté na odborné
prednášky, po ktorých vždy nasledovala
diskusia.
Súčasťou podujatia je odovzdávanie
pamätnej plakety. Na konferencii nechýbal ani viceprimátor mesta
Ladislav Kukolík, ktorý je zároveň
primárom žiarskeho Oddelenia anestesteziológie a intenzívnej medicíny
a dlhoročným spoluorganizátorom
podujatia. „Tento rok sme pamätnú
plaketu udelili in memoriam MUDr.
Ladislavovi Šiškovi, dlhoročnému gynekológovi, ktorý pôsobil v nemocnici v
Žiari nad Hronom či Banskej Štiavnici,“
informoval Ladislav Kukolík.
Plaketu prevzala manželka Ladislava
Šišku z rúk predsedníčky spolku lekárov
Bronislavy Berndtovej a viceprimátora
mesta Ladislava Kukolíka.
Organizátormi konferencie boli
Slovenská
lekárska
spoločnosť,

V žiarskej krytej plavárni sa pravidelne uskutočňujú kurzy plávania
pre deti. O kurzy je zo strany rodičov
záujem, preto sa ich vedenie mesta
rozhodlo posilniť.
Ešte donedávna museli niektorí
rodičia na kurzy plávania detí čakať aj
viac ako pol roka. Na základe podnetu
matky dieťaťa, ktorej na krytej plavárni
oznámili, že kurz plávania nebude
môcť absolvovať skôr ako o pol roka,
sa primátor mesta začal týmto podnetom zaoberať. „Teší ma, že o kurzy
plávania detí v našej plavárni rastie
záujem zo strany rodičov,“ konštatuje
primátor a dodáva: „Získanie
plaveckých zručností dieťaťa je veľmi
dobrý základ pre rozvoj zdravého
životného štýlu. Jeho realizáciu
podporujeme
prostredníctvom
udržateľného rozvoja funkčných
športovísk, dobudovaním tých, ktoré
svoju funkciu stratili a vybudovaním
úplne nových, ktoré sú napríklad
súčasťou plánu budovania tzv. oddychových zón. Práve preto správca
tohto športovo-relaxačného zariadenia musí pružne reagovať na rastúci
záujem rodičov.“
V súčasnosti deti, ktoré boli objednané až na október, budú absolvovať
plavecké kurzy už v mesiacoch apríl a
máj. „Momentálne ide o 24 detí, ktoré

sme rozdelili na dve skupiny,“ konkretizuje Igor Korbela, vedúci športových
zariadení
mestskej
eseročky
Technických služieb a dodáva: „Náborom externej pracovnej sily sa nám podarilo splniť požiadavku, ktorú nám zadal primátor mesta. Rodičov, ktorých sa
to týka, sme kontaktovali telefonicky.
V prípade pretrvávajúceho záujmu zo
strany rodičov sme v súčasnosti lepšie
pripravení na zvýšený záujem o tento
druh služby.“
Plavecký kurz v žiarskej plavárni trvá
6 týždňov, dvakrát týždenne jedna
hodina plávania. Kurzy sú kolektívne,
pričom v jednom kurze je maximálne
desať detí. Cena je 30 eur.
Objednávky môžete uskutočniť
priamo na plavárni, alebo telefonicky
na 045/672 24 61 (Monika Horvátová),
kde sa dozviete všetky potrebné informácie, ako aj termíny pripravovaných
kurzov.
(li)

Zmena dopravného značenia pred nemocnicou

24. Deň primára Jána Straku
Každoročne sa v našom meste
koná odborná konferencia založená
na počesť lekára Jána Straku. V piatok 20. marca sa uskutočnil už
24. Deň primára MUDr. Jána Straku.
Aj tohtoročnou témou odborných
prednášok bola Starostlivosť o ženu,
matku a dieťa.
Primár Ján Straka patril k prvej generácii primárov gynekológov, zakladateľov
a budovateľov zdravotníctva v našej
krajine. Počas svojej odbornej kariéry
sa venoval starostlivosti o ženu, matku
a novorodenca a znižovaniu ich úmrtnosti. Rovnakú pozornosť venoval aj
včasnému vyhľadávaniu zhubných
ochorení žien či zdravotnej výchove.
Bol tiež erudovaným a uznávaným
operatérom a kvalifikovaným pôrodníkom. Právom získal čestný titul
Zaslúžilý lekár. Dňa 26. marca 1977
zahynul spolu so svojim synom a vnukom pri dopravnej nehode.
Na odbornú konferenciu do Žiaru

Na žiarskej plavárni posilnili
plavecké kurzy pre deti

Koncom februára mesto Žiar
nad Hronom požiadalo Okresný
dopravný inšpektorát OR PZ
o doplnenie zvislého dopravného
značenia na križovatke ulíc Dr. Jánského a Sládkovičovej. Dopravný
inšpektorát žiadosti mesta vyhovel.
Na uvedenej križovatke miestnych komunikácií opakovane vznikali kolízne situácie. Vedenie mesta

preto požiadalo dopravný inšpektorát
o osadenie trvalého dopravného
značenia Hlavná cesta a Priechod
pre chodcov na severnej strane
Sládkovičovej ulice pred križovatkou
s Ul. Dr. Jánského. Trvalé dopravné
značenie Priechod pre chodcov bude
osadené aj ďalších miestach uvedených ulíc.
(r)

Plaketu in memoriam prevzala
manželka MUDr. Šišku.
Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Spolok lekárov
Žiar nad Hronom, Nemocnice a polikliniky, n. o. a Nemocnica Žiar nad
Hronom, člen nemocníc Svet Zdravia
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.
(li)

Nové asfaltové povrchy pribudnú najmä na Etape
Z rozpočtu mesta je tento rok
na opravu ciest a chodníkov
vyčlenená čiastka 200-tisíc eur.
Ucelené nové asfaltové povrchy sa
budú robiť najmä na Etape. V tejto
časti mesta pribudnú aj nové parkovacie miesta.
Klasické plátanie výtlkov po
zime sa bude aj tento rok robiť vo
všetkých častiach mesta. Ako informoval primátor Peter Antal, dvestotisíc eur z rozpočtu mesta však
bude použitých na nové asfaltové
povrchy. „Nové asfaltové povrchy sa
budú, podobne ako na sídlisku Pod

vršky, klásť finišérom,“ informuje
žiarsky primátor a spresňuje: „Vybrali
sme tie chodníky, ktoré považujeme
za najhoršie, najmä čo sa týka časti
Etapa. Aj keď väčšinu prác budú
tvoriť rekonštrukcie chodníkov
v tejto časti Žiaru, určite budeme
opravovať aj chodníky a miestne komunikácie v iných častiach mesta.“
Novým uceleným povrchom bude
zrekonštruovaná aj časť Svitavskej
ulice, a to po križovatku s Ulicou
Novomeského. Pre zaujímavosť,
najdrahšou opravou v rozpočte
budú cesty a chodníky na okruhu
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tzv. Účka. Opraví sa tu viac ako 1650
m2 v celkovej cene viac ako 33-tisíc
eur. Naopak, k najmenším opravovaným komunikáciám možno
zaradiť spojovací chodník na Ul. M.
Chrásteka pri bytovom dome 505.
Jeho dĺžka je 153,50 m2, za čo mesto
zaplatí viac ako 2200 eur.

primátor priznáva, v minulom roku
sa nepodarilo zrealizovať už pripravený projekt vyznačenia nových
parkovacích miest na Tajovského
ulici. „Na Tajovského ulici sa vytvoria z jestvujúceho pozdĺžneho
státia ďalšie nové parkovacie miesta,
ktoré budú zmenené na šikmé státie.
Trvalo to síce v rámci schvaľovacieho
procesu dlhšie, ale s vyznačovaním
týchto parkovacích miest sa už začne
čoskoro,“ dodáva primátor a podotýka, že pribudnúť by malo 30 nových
Veľkým problémom na Etape je aj parkovacích miest.
nedostatok parkovacích miest. Ako
(li)

Vytvoria 30 nových
parkovacích miest

Tajovského ulica.
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Námestie Svätého Kríža
Hospodárskym a spoločenským
centrom každého mesta a mestečka
bolo námestie, alebo aj takzvaný
rínok. V stredoveku sa používali
obidva tieto názvy. Každé mesto sa
rozvíjalo od námestia, ktorého tvar
bol rôzny, u nás sa vytvorilo námestie pozdĺžneho pôdorysu ulicovitého
typu.
Tieto námestia, a zvlášť pri
novozaložených mestách, boli predimenzované vzhľadom k počtu
obyvateľstva a výstavbe. Na námestiach boli umiestnené významné budovy, radnica, kostol, škola, krčma
a panské domy. Veľkým prínosom pre
mestečko boli konania trhov a obchodovanie s dobytkom.

Svätokrížské
námestie
bolo
založené v roku 1246 spolu s
výsadami zemepanského mestečka,
ktoré Svätému Krížu udelil ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča.
Námestie bolo obstavané domami,
pravdepodobne stojacimi na starších
základoch. Malo pretiahnutý tvar,
typický pre stredoveké námestia.

Žiarska „Jednotka“ je opäť v hre o Zlatého Amosa

Michal Straňák.

Aj tento rok žiaci „Jednotky“
nominovali do ankety Zlatý Amos
svojho obľúbeného učiteľa. Michal
Straňák postúpil do semifinále, čiže
medzi osemnásť najlepších učiteľov
na Slovensku.
O tom, že učiteľ je obľúbený, svedčia
mnohí. Aj keď učí na škole iba druhý
rok, svojím milým, ľudským a spravodlivým prístupom si získal už mnoho
žiakov. Pre niektorých sa napríklad
stala fyzika najobľúbenejším predmetom. Jeho hodiny nie sú nikdy
nudné, snaží sa zaujať žiakov nielen
zaujímavým pokusom. Nominovaný
učiteľ ovláda aj podstatu geografie.
Pripravuje žiakov na olympiádu, rôzne
súťaže, v ktorých dosahujú veľmi do-

bré výsledky. Ich sympatie si získal aj
trpezlivým prístupom. V triede vytvára priaznivú a tolerantnú atmosféru, čo všetci vítajú s radosťou. Má
veľký zmysel pre humor, vie každého
rozosmiať a pobaviť, učí zážitkovo a
je ochotný diskutovať na rôzne témy.
Okrem hlavnej ceny v ankete Zlatý
Amos môže Michal Straňák vyhrať aj v
kategórii Amos sympaťák. Hlasovanie
prebieha od 15. marca do 15. apríla,
viac informácií nájdete na: http://
www.zlatyamos.sk/hlasovanie-amossympatak/. Anketu podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu;
Košický samosprávny kraj; Slovnaft a
U.S. Steel Košice.
(r)

Páchateľa odhalili, ten musí poškodený majetok nahradiť
Ochrana majetku, hneď po ochrane
zdravia a života, patrí k jedným
z najdôležitejších preventívnych
činností Mestskej polície v Žiari nad
Hronom. Niektorí predsedovia bytových spoločenstiev riešia ochranu
majetku montážou kamerového
systému do spoločných nebytových
priestorov a týmto chránia majetok
obyvateľov bytových domov.
Kamerový systéme je technika,
do ktorej treba zainvestovať, či už
kúpou kamier a príslušenstva, ako
aj ich odbornou montážou. „Kamery
nepretržite monitorujú spoločné nebytové priestory. V prípade zistenia
poškodeného majetku sa prezrie
kamerový záznam, ktorý môže
napomôcť pri objasnení priestupku
alebo trestného činu,“ vysvetľuje
Jozef Kováč z Mestskej polície v Žiari
nad Hronom a ako vzápätí dodáva, aj
v meste Žiar nad Hronom sú bytové
domy, ktoré sú vybavené kamerovým
systémom.
V sobotu 7. marca obyvatelia telefonicky nahlásili na mestskú políciu
poškodenie novinových schránok
na Sládkovičovej ulici v spoločných
nebytových priestoroch. „Po šetrení
hliadka na mieste zistila, že v priesto-

roch, kde sa nachádzajú schránky, je
namontovaná kamera. Po pozretí kamerového záznamu sa zistilo, že v piatok 6. marca o 22.51 hod. došlo pred
uvedenými schránkami k hádke medzi
mladíkom a zrejme jeho priateľkou.
Po hádke mladík, pravdepodobne
pod vplyvom alkoholu, začal rukou
udierať do novinových schránok
a niekoľko z nich poškodil. Keď si kamerový záznam pozreli obyvatelia bytového domu, mladíka identifikovali,“
približuje Jozef Kováč. Mladíkovi
tak hrozí bloková pokuta a, samo-

zrejme, náhrada vzniknutej škody
poškodených poštových schránok.
„Na tomto prípade vidieť, ako jednoducho sa dá vyriešiť poškodzovanie
majetku a jeho náhrada. Treba si však
uvedomiť, že mestská polícia potrebuje pomoc občanov pri objasňovaní
a dokazovaní priestupkov. Sme tu pre
občanov a našou úlohou je chrániť
majetok a zdravie obyvateľov. Svoj
majetok si ale musí každý chrániť aj
sám a nedať šancu zlodejom ani vandalom,“ dodáva na záver Jozef Kováč.
(li)

V strede námestia stála budova radnice a na jeho východnej strane sa
nachádzala budova školy vymurovaná z kameňa. Vedľa nej panské
domy a neďaleko kostol. Krčma bola
pravdepodobne v miestach, kde
neskoršie stála budova pošty. V centrálnej časti, neďaleko dobytčieho
trhu, bola studňa. Niekde na námestí,
presne určiť jeho miesto sa nedá,
stával stĺp hanby, bol z dreva a pri
veľkom požiari zhorel.
Naše mesto malo výsadu konať
dobytčie trhy a počas jarmokov
sa zvyšoval aj zisk v hostincoch
a krčmách, v ktorých sa dojednával
obchod a zapíjal oldomáš. Trhové
mýto z jarmoku poberalo mestečko,
pre ktoré bol významný aj finančný
zisk z jarmočného miesta, ktorý mu-

sel každý predávajúci zaplatiť.
Stav námestia v súčasnosti
Námestie má pretiahnutý tvar obstavaný obytnými domami. Domy
sú prízemné, čím zachovávajú
pôvodný vzhľad. Pôdorys, ako aj
pôvodná zástavba sú ojedinelé
a dobre zachovalé. Budova radnice
nie je zachovalá a pravdepodobne
zanikla už v dávnej minulosti. Výstavba a necitlivá úprava niektorých
domov a plochy námestia narúšajú
pôvodný charakter námestia. Aj keď
je stav námestia žalostný, je tu ešte
možnosť ho zachovať a terénnymi
úpravami prinavrátiť do stavu pamiatkovej rezervácie s pešou zónou,
využívanej pre kultúrno-historické
účely so zameraním na turistiku.
Peter Mosný

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, a to:
•novovytvorenej CKN parcely
č.710/35 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386 m2
(ďalej len ako „pozemok“), odčlenenej
z časti EKN parcely č. 530/2 – orná
pôda s celkovou výmerou 147 217
m2, zapísanej na liste vlastníctva č.
3327 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom na základe geometrického
plánu č. 36636029-21/2015, v podiele 1/1, najmenej za kúpnu cenu

stanovenú znaleckým posudkom,
ktorý nemôže byť v deň schvaľovania
prevodu mestským zastupiteľstvom
starší ako 6 mesiacov. Minimálna
kúpna cena je stanovená vo výške
23,31 €/m2 na základe Znaleckého
posudku č.66/2015 zo dňa 17.3.2015,
vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom
Sviržovským. Pozemok je situovaný
v zastavanom území mesta Žiar nad
Hronom na parkovisku na Ul. Svitavská.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia – č.d. 6, tel.:
045/678 71 43, na webovej stránke
mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

Festival Jeden svet
každý deň s iným hosťom
Festival Jeden svet
bude žiarske Kino
Hron uvádzať od soboty 28. marca do
pondelka 30. marca
zároveň s kinom Akropola v Kremnici.
Každý festivalový
deň sa predstaví
zaujímavý hosť.
Speváčka, herečka,
moderátorka
a cestovateľka Dorota
Nvotová povie čo – to
k filmom Gulabi Gang
a
Nedotknuteľné
prostitútky.
Filmy
sú o problematike
z krajín, ktoré Dorota
niekoľkokrát navštívila a má s problematikou možno skúsenosti. Po diskusii zahrá
aj niekoľko pesničiek.
Národná koordinátorka siete stredoeurópskych ekologických organizácií Irena
Jenčová príde vysvetliť a priblížiť problematiku nielen z filmov Ako žijeme a Zem
bridlice. Téme bude venovaná aj diskusia s divákmi.
Hudobné vystúpenie hip-hopovej formácie zo Žiaru a Trnavy Dope Brotherz
bude na margo filmu Viva Cuba Libre – rapová vzbura.
Festivalové filmy sú natočené veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom. Rozoberajú aktuálne problematiky vo svete, aj u nás. Vtiahnu nás do diania a ukážu,
prečo je dôležité o probléme vedieť, hovoriť, či riešiť ho.
(li)

Zatmenie Slnka sa uskutočnilo v deň jarnej rovnodennosti
Čiastočné zatmenie Slnka na území
Slovenska sa uskutočnilo v piatok
20. marca. Piatok bol aj dňom jarnej
rovnodennosti, kedy sa oficiálne
skončila zima.
Zatmenie začalo o 9.30 hodine a trvalo približne do obeda dvanástej hodiny.
Pracovníci hvezdárne vytvorili po celom meste pozorovacie stanoviská. Pre
zvýšenie komfortu a dostupnosti boli
Pozorovalo sa aj pred „Dvojkou“.
pracovníci hvezdárne s ďalekohľadom
a odborným výkladom na pozorovacích na Ul. Dr. Janského, Ul. M.R. Štefánika
stanoviskách pred základnými školami a Ul. A. Kmeťa. Stanovisko bolo aj pred

Gymnáziom Milana Rúfusa. Kto sa rozhodol ísť pozorovať zatmenie do hvezdárne, mohol si pozrieť aj video projekciu.
Zatmenie Slnka bolo zároveň s dňom
jarnej rovnodennosti. Pri jarnej
rovnodennosti svieti Slnko kolmo na
zemský rovník. Dĺžka slnečného svitu je
v tom čase okrem pólov na celej Zemi
rovnaká, 12 hodín. Jarnú rovnodennosť
pociťujeme ako vyrovnanie sa dĺžky
dňa a noci, dni sa čoraz viac začínajú
predlžovať. Dátum jarnej rovnodennosti

je dôležitý pri vypočítaní termínu pohy- zatmenie na Slovensku bude až 7. októ(li)
blivého sviatku Veľkej noci. Ide o prvú bra 2135.
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca.
V nasledujúcich rokoch si zatmenia Slnka na Slovensku neužijeme.
Najbližšie čiastočné zatmenie sa
uskutoční v septembri, ale pozorovať ho
bude možné iba z Južnej Afriky, Madagaskaru a z Antarktídy. Na Slovensku
bude najbližšie pozorovateľné zatmenie
až 10. júna 2021, kedy Mesiac zakryje
Zvedavci chodili na pozorovanie
iba štyri percentá. Výraznejšie prekryje
aj priamo do hvezdárne.
Mesiac Slnko až 25. októbra 2022. Úplné
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Vyjednávanie
Naozaj, Lojzo mal pravdu!
Jožinko si všimol, že od istého
času sa u nich za babou Jodaskou
nezatvárajú dvere. So sladkým
úsmevom, na ktorý si zvykla pri
ustavičnom čičíkaní a varovaní
malých detí — akoby na celý
svet volala: čit! čit! — s ľahkým
mačacím krokom, akoby sa bála, že
niekoho zobudí, a s veľkým košom,
bez ktorého sa nepohla ani na
krok, tak prichádzala a odchádzala. A zostávala po nej akási čudná
vôňa. Jožinko z jej koša nespúšťal
oči. Toto je teda ten kôš, v ktorom

prináša deti! V ňom mu donesie
bračeka — a možno ho už aj nesie! Raz, keď sa nik nedíval, nazrel
doň, ale našiel tam len nejaké tvarohové koláče, starú sukňu a pohár
s pijavicami. Zakaždým, keď išla
baba Jodaska okolo, pobozkala ho,
baba protivná. „Tešíš ša, miláčik,
na blačeka, tešíš?“ prihovárala
sa mu šušlavo. „Už ti ho čoškolo
vlana donešie, žlatíčko…“ Jožinko
sa zamračil. „Veď ja viem, že vrany
deti nenosia,“ zašomral Jožinko
pohŕdavo. Starenka sa zarazila.
„Ale čo nepovieš,“ vyhŕkla. „To sú tie
dnešné deti, Panenka Mária…! A
ktože ich nosí, há?“ „Vy ich nosíte v

tomto koši. Chlapci to hovorili.“ Jodaska sa zasmiala. „Ach, pozrimeže
na huncúta, čo všetko nevie. Tak
koho chceš? Tonka, Vincka, Ferka,
Lojzka alebo Janka?“ Jožinkovi napadlo, že teraz je ten najvhodnejší
čas dohovoriť sa s babou. „Teta,“
spustil zaliečavo a objal jej sukne.
„Čo môj, šynáčik, čo?“ „Nosíte
aj psíkov?“ Babe vyrazilo dych.
Prežehnala sa a aj šušlať zabudla.
„Ja ťa, chlapčisko, Pane Bože,
odpusť nám hriechy…! No to
sú deti, Panenka Starohorská,
nešťastné dieťa, dobre že si to
nepovedal pred mamkou, aké
nešťastie by sa mohlo stať, keby
sa tak nejaký netvor… Och, Ježišu
Kriste!“ Jožinko ani netušil, ako
poverčivú ženu naľakal. „Tetuška!“
prosíkal, „doneste nám radšej
psíčka, dobre? Ja vám za to niečo
dám!“ „A plečože by ši chcel pšíčka,
šynku?“ Jodaska už bola opäť vo
svojej koži. „Viete, tetuška, psík
je lepší. Hneď behá, netreba ho
varovať, hrá sa, ja by som si ho

zapriahol do vozíka.“ „Aha,“
svitlo babe; a ústa sa jej roztiahli do širokého úsmevu. „Ja vám,
teta, niečo dám. Ale psík nech je
pekný, veľký, taký, akého majú v
horárni.“ „Doble, šynáčik, ale čo na
to povie otečko a mamička, há?“
Jožinkovi doteraz ani len na um
neprišlo, že by sa to aj ich týkalo;
možno, že baba má pravdu, lebo
rodičia teraz veľmi často hovoria
o bračekovi, akoby sa aj oni s ním
chceli hrať. „Viete čo, teta,“ Jožinko
od vymýšľania celkom očervenel,
„poviete im, že tam už nijaké
dieťa nebolo, tak ste vzali pre nich
psíčka… Jodaska od smiechu až
obelasela a sadla si na hromadu
raždia. „Ej, ty, ty!“ pohrozila mu.
„Na čo ma on nahovára — si ty pekný vtáčik, ty sa v živote nestratíš.
No počkaj, toto poviem,“ zakončila
debatu Jodaska a s naloženým
košom odkráčala z gazdovstva.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala:
Martina Pastoreková

Martina Pastoreková: Čo sa týka kreslenia, bola som samouk

Dvadsaťtriročnú
Martinu
Pastorekovú odmalička baví skrášľovať
náš svet rôznymi kresbami. Svojím umením nedávno zabodovala
aj u vydavateľa knihy o huncútovi
Jožinkovi. Nezabudnuteľné príbehy
chlapčeka preniesla prostredníctvom
farieb na papier a jej ilustrácie tak
spestrili obľúbenú knihu niekoľkých
generácií.
Žiarčanka Martina je študentkou
vysokej školy v Olomouci, a zároveň popri štúdiu stíha aj pracovať v zahraničí.
„Kreslenie ma bavilo už odmalička
a napĺňa ma dodnes. Už v detstve, pokiaľ
sa pamätám, som vravela, že budem buď
zverolekárkou, alebo maliarkou,“ hovorí
o sebe mladá umelkyňa, ktorá ako malé
dievčatko navštevovala hodiny učiteľky
Meliškovej v Základnej umeleckej škole.
Ako však podotýka, bolo to, bohužiaľ,
iba krátko, lebo sa neskôr začala venovať
volejbalu. Potom sa na ZUŠ vrátila
nachvíľu ešte po strednej škole, pretože
volejbal už nechala. „Čo sa týka kreslenia, tak poväčšine som bola samouk
a „učitelia“ mi boli rodina a kamaráti,
ktorí pochválili alebo skritizovali,“ prezrádza ďalej Martina. Zaujímavé je, že
výtvarná výchova nepatrila medzi jej
obľúbené predmety. „Nemala som rada,
keď mi predurčili tému a predlohy, na
ktoré sa to malo podobať. A keď mi do
toho iní hovorili. Oveľa radšej som si
vlastnú „výtvarnú výchovu“ spravila na
chémii, fyzike alebo inom predmete,“
vysvetľuje dôvody.

Najradšej má kresbu
a anilínové farby
Martina najradšej kreslí prírodu a ľudí,
ako je to asi u väčšiny maliarov. „Bavia
ma ich nevšedné črty a výrazy tváre,“
vysvetľuje a prezrádza, kde by sa chcela

vidieť o niekoľko rokov: „Rada by som sa
umením v budúcnosti živila. To by bolo
naplňujúce.“
Pred niekoľkými mesiacmi sa Martina stala hlavnou ilustrátorkou knihy
o malom nezbedníkovi Jožinkovi. Knihu
prekladala z češtiny Žiarčanka Martina Palkovičová, ktorá už prácu mladej
umelkyne poznala, a preto sa rozhodla
vložiť do nej svoju dôveru a celú knihu,
čo sa týka kresieb, zverila práve do jej
rúk. „Na ilustrovanie knihy som nemala
až tak veľa času, zhruba asi iba dva mesiace. Bol to vlastne aj môj úplne prvý
pokus s grafickým tabletom. Takže je ešte
čo zlepšovať,“ hovorí skromne a ďalej
prezrádza, ako kresby vznikali: „Mala som
voľnú ruku. Nápadmi a vylepšeniami
prispela aj Martina Palkovičová a
občasne som sa nechala inšpirovať aj
ilustráciami od Rudolfa Adámka z pôvodstále viac a viac.“ Konkrétne obrázky sa
ného vydania.“
rodia niekedy najskôr v Martininej hlave
Obľúbenou Martininou technikou je a až potom idú na papier, niekedy je to
kresba, anilínové farby, ale aj šitie. „Ale zase naopak. Improvizuje a kreslí, čo jej
nemám obľúbenú techniku a tiež stále v danej chvíli napadne. „Nemyslím, že
ešte objavujem a skúšam nové. Kres- človek vie byť len racionálny alebo len
lím najmä podľa nálady to, na čo práve intuitívny. Niekedy predstavu premýšľam
myslím, čo sa deje momentálne v mojej dlho v hlave, robím skice a upravujem ich,
hlave. Ale niekedy len zbadám niečo až kým sa mi to nepozdáva. A niekedy je
alebo niekoho, napríklad pri cestovaní to spontánne, začínajúc prvou čiarou.
vlakom a mám chuť to hneď nakresliť po No o tom, ako kto vlastne tvorí, netreba,
svojom. No väčšinou, keď príde najväčšia myslím, ani hovoriť. Pokus o formuláciu
chuť, nemám pri sebe nikdy papier a ce- by aj tak nebol nikomu na úžitok, lebo
ruzku,“ hovorí s úsmevom a polovážne myslím, že významom akéhokoľvek
dodáva: „Inšpirácia a fantázia je však umeleckého diela je popud k tomu, aby
citlivý divák objavil nové svety skrz svoje
všade naokolo nekonečne veľa.“
vlastné skúsenosti a vnímanie. Človek
stále hľadá cestu k človeku a umenie to,
aspoň podľa mňa, robí jednoduchším,“
dodáva na záver Martina.
((li))

Rada vytvára minikomixy
vystihujúce jej momentálnu
náladu

Martina z profesionálnej stránky obdivuje viacerých umelcov. „Páčia sa
mi práce Goro Fujita, ktorý je veľmi
kreatívny. Sledujem viacero súčasných
zahraničných ilustrátorov. Páčia sa mi knihy od Elly MacKay, Daniely Volpari a veľa
iných. Blízke sú mi aj diela od slovenskej
Viery Bombovej.“ Ako sme už spomínali,
mladá umelkyňa najradšej kreslí prírodu a ľudí, kresliť sa učila najmä na portrétoch. „Hľadať miery, vyjadriť hĺbku.
Teraz sa z portrétov snažím tvoriť skôr
karikatúry. Mám rada vytvárať si aj akési
minikomixy, ktoré sedia k mojej momentálnej situácii. Ale zátišia ma nikdy nebavili, pripomína mi to práve tú hodinu
výtvarnej výchovy z donútenia,“ netají
a podotýka, že kreslenie sa dá naučiť:
„Určite sa dá kreslenie naučiť. Tak ako
všetko. Dôležité je potom, či to človeka
baví, pretože potom sa v tom zlepšuje

MAREC JE MESIACOM KNIHY,
ZAPOJTE SA S NAMI DO SÚŤAŽE

Veselé príbehy o Jožinkovi, jeho
bračekovi Vojtíkovi a ich dedinských
kamarátoch vznikli pred viac ako 120
rokmi. Kniha Huncút Jožinko je autorským prekladom Žiarčanky Martiny
Palkovičovej, ktorá siahla po staršej literatúre, z ktorej vybrala, upravila a preložila
state, ktoré môžu osloviť súčasníkov. V knihe nájdete
ilustrácie ďalšej Žiarčanky, Martiny Pastorekovej.
V každom čísle Mestských novín vám prinášame na
pokračovanie čítanie o Jožinkových šibalstvách, ktoré
aj po rokoch zabávajú nielen malých čitateľov, ale aj ich
rodičov a starých rodičov.
Ak ste si knihu ešte nestihli kúpiť a chceli by ste ju mať vo
svojej knižnici, môžete to skúsiť v našej súťaži. V prípade,
že správne odpoviete na našu otázku, zaradíme vás do
žrebovania o túto knihu.
Súťažná otázka: Kto je autorom veselých príbehov
o Jožinkovi, ktoré vznikli pred viac ako 120 rokmi?
Správnu odpoveď môžete priniesť do redakcie Mestských novín, Námestie Matice slovenskej – budova „Bieleho domu“, 6. poschodie, alebo ju pošlite e-mailom na:
mn@ziar.sk, a to najneskôr do 15. apríla.
(r)
SÚŤAŽ

Žiarske kino ako jediné na Slovensku
prinieslo záznam
anglickej divadelnej hry
V sobotu 21. marca žiarske Kino
Hron ako jediné na Slovensku
uviedlo záznam divadelného predstavenia známej hry Arthura Millera
The Crucible. Záznam z predstavenia bol v originálnom anglickom
znení s anglickými titulkami.
S nápadom priniesť toto predstavenie práve do Žiaru nad Hronom
prišla Lýdia Glezgová zo žiarskeho
Mestského kultúrneho centra, ktorá
ponuku anglického distribútora
CinemaLive našla na internete. A hoci
išlo o záznam divadelného predstavenia a pre kiná na celom svete bol k dispozícii od februára, s výnimkou USA
a Kanady, na Slovensku, v Čechách či
Maďarsku sa do výzvy žiadne kino nezapojilo. „O predstavenie bol záujem
nielen u nás, na Slovensku, ale aj v
Čechách a Maďarsku,“ hovorí Lenka Nitrayová, vedúca žiarskeho kina a ďalej
vysvetľuje: „Pre slovenského diváka
boli najbližšie premietania predstavenia len vo Viedni a vo Varšave, ale boli
tak beznádejne vypredané, že sa na
nás obrátili dokonca aj poľskí diváci.
Šokujúce je to najmä preto, že ide o
skutočne kvalitnú hru so stále aktuálnou témou a hviezdnym obsadením.“
Hlavným ťahákom hry je britský herec
Richard Armitage, ktorý sa výborne
zhostil hlavnej úlohy Johna Proctora.
„Slovenský divák spomínaného herca
určite pozná z trilógie Hobit, kde
stvárnil postavu trpasličieho kráľa
Thorina a žiarski diváci si ho mohli
naplno užiť vo veľmi úspešnom Hobitom maratóne, ktorý sa v kine konal
v decembri 2014. V neposlednom rade
sme sa pre tento záznam rozhodli aj
preto, že sme chceli našim divákom
priniesť niečo nové a netypické,“
podotýka ďalej Lenka Nitrayová.

Divadelné predstavenie
v anglickom jazyku
s anglickými titulkami
Záznam divadelnej hry bol natočený
v divadle The Old Vic, ktoré stojí už takmer 200 rokov a patrí tak k najstarším
londýnskym divadlám. Divadelná hra
The Crucible (Skúška ohňom/Bosorky

zo Salemu), pod režisérskou taktovkou
medzinárodne uznávanej Yaël Farber,
bola súčasťou vybraných inscenácií,
ktoré sa odohrali na špeciálne
upravenom pódiu do kruhu, ktoré
divákov viacej vtiahlo do deja a vytvorilo tak v divadelnej sále jedinečnú
atmosféru. Tú sa podarilo počas
troch predstavení zachytiť aj na kamery, z rôznych uhľov pohľadu, a
vzniknutý záznam má tak hodnotu
a silu kvalitného thrilleru. Kvalite
predstavenia zodpovedala aj výška
vstupného. „Vstupenka za 227 minútové predstavenie stála 9 eur, vstupné
pre študentov, seniorov a majiteľov
Karty Žiarčana bolo o euro lacnejšie,“
konkretizuje Lenka Nitrayová a
zdôrazňuje: „V prvom rade je vhodné
vysvetliť, že cenu vstupenky si kino
neurčuje samo, spravidla ide vždy
o dohodu s distribútorom, pričom
on má rozhodujúce slovo. A v tomto
prípade ide o to najnižšie vstupné,
aké sa nám s britským distribútorom
podarilo vyjednať, keďže aj on si je,
rovnako ako my, vedomý vysokej hodnoty záznamu tejto divadelnej hry.“
V prípade slovenského diváka bolo
premietanie Kina Hron doslova jeho
jedinou príležitosťou toto divadelné
predstavenie zažiť.
Tých, ktorí na predstavenie prišli,
neodradilo ani to, že záznam
divadelnej hry bol v originálnom
znení s anglickými titulkami. Mnohí
ocenili autenticitu a jedinečnosť tohto
predstavenia a radi si pritom precvičili
svoju angličtinu. Diváci ocenili aj
doplňujúce informácie a zaujímavosti o tomto divadle z panelov pred
kinosálou či bulletinu a páčili sa im
aj náramky v podobe slučiek a malá
výstavka obrazkov zo skusky divadelni
kov.
(li)
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Blahoželanie
Dožiť sa radosti z kvitnúceho rána,
to je dar milosti, najkrajší dar Pána.
Bolo to dávno, nebol to sen,
bolo to krásne a bol to tvojich
narodenín deň.
Deň tvoj jediný, keď 27. marca
oslavuješ 60. narodeniny.
Dnes si sa dožila prekrásnej chvíle,
prešla si životom predlhé míle.
Zrakom duše pátraš v diali,
hľadáš spomienky, čo ti tie roky dali.
Za sebou máš dlhú životnú púť,
želáme ti i naďalej – šťastná buď!
Za tvoju nehu, za tvoju lásku,
za každú pribudnutú vrásku.

Jarka Vasilová
z úprimného srdca ďakujeme tebe,
želáme ti veľa zdravia, lebo je vzácne.
Veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa lásky,
lebo je jej málo, aby i naďalej hodno
žiť bolo. Dnes tebe toľko vinšov patrí,
koľko štítov majú naše krásne Tatry.
Nech láska a Božia milosť je u vás
každodenný hosť.
Zo srdca ti to želá rodina: jedna
kolegyňa s cukrárkou aj s rodinou.

Spomienková
slávnosť
Mesto Žiar nad Hronom
a ZO SZPB v Žiari nad Hronom
vás pozývajú na
Spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia mesta,
ktorá sa uskutoční
v utorok 31. marca
na Námestí Matice slovenskej
o 11.00 hod.

Blahoželanie
Dňa 4. apríla
2015 sa dožíva
okrúhleho
životného
jubilea 70 rokov
naša drahá
mama a stará
mama

Anna Pulišová
zo Šášovského Podhradia.
Nepozeraj starká spiatky,
teš sa z krásnej sedemdesiatky.
Nech krásne spomienky
sa k tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň
dá ti úsmev a radosť len.
K ďalšej tvojej žitia púti jedným
tónom naše srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú ti veľa sily,
lásky, šťastia a zdravia!
Veľa šťastia a zdravia ti prajú manžel,
dcéra Ivetka s rodinou, syn Vladko
s rodinou, starká a kamarátka Anka.

Blahoželanie
Svoje
11. narodeniny
oslávi 1. apríla

Natálka
Jankovová
zo Žiaru nad
Hronom.
Nech ti po celý
život slnko svieti,
nech sa ti splnia
všetky želania.
Nech strážny anjel
je vždy po tvojom boku,
nech na tvojej tvári úsmev ti stále žiari,
ži v zdraví, šťastí, láske a radosti.
Všetko najlepšie do ďalšieho života
prajú rodičia, starí rodičia Jankovovi,
krstný Palči s Lenkou, Klárika a Robko.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Vesmírna galéria
Audiovizuálny relaxačný program.
Krátky film sprostredkuje pohľady do
milióny svetelných rokov vzdialeného
vesmíru tak, ako ich nasnímal Hubbleov
vesmírny ďalekohľad na obežnej dráhe
okolo Zeme. Program je mozaikou tých
najkrajších záberov podfarbených hudbou bez slov. Dňa 26. marca o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Prvé kroky na
oblohe
Multimediálny program pre najmladších
školákov. 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 27. marca
o 16.00 hod.

V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte
ďalej
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre celú
rodinu. Nechýba ani prehliadka planét
slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá
prechádzka najznámejšími súhvezdiami
našej nočnej oblohy. Za priaznivého
počasia druhú časť večera vyplní pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 27. marca o 18.00
hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

28.3. ProCare – MUDr. Anna Németová,
Priemyselná ul. 12, Žiar nad Hronom
(390 24 16)
29.3. Stomato, Nám. Matice slovenskej,
Žiar nad Hronom (672 20 02)
3.4. Dentino – MUDr. Zuzana Kukolíková,
A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39
99)
4.4. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21,
Kremnica (674 48 85)
5.4. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova

13, Žiar nad Hronom (672 20 73)
6.4. MUDr. Milos Veber, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v čase od 8.00
do 12.00 hod. v sobotu, nedeľu a vo sviatok
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

26.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
27.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
28.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
31.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
1.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
2.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
3.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
4.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
5.4. 8.00-21.00 lekáreň Max 2
6.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
7.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
8.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
9.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
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70. výročie oslobodenia nášho mesta
V stredu 1. apríla si členovia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov spolu s ďalšími občanmi
mesta Žiar nad Hronom pripomenú
na spomienkovom zhromaždení
70. výročie oslobodenia nášho mesta, vtedajšieho mestečka Svätý Kríž
nad Hronom.
Oslobodenie od nemeckých okupantov bola a je dodnes pre obyvateľov
Žiaru (aj keď si to väčšina z nás neuvedomuje) jedna z najväčších dejinných
udalostí z histórie nášho mesta. Miestni
historici zaznamenali, že ťažké boje v
okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom
trvali niekoľko dní a na Veľkonočnú
nedeľu 1. apríla 1945 nadránom sa
objavil čelný predvoj oddielov 133. divízie sovietskej armády a s ním aj vojaci
rumunskej divízie 53. armády. Dňom
príchodu osloboditeľskej armády sa
pre toto mestečko skončila vojna a jeho
obyvatelia si s úľavou mohli vydýchnuť.
Nielen vydýchnuť, ale pustiť sa do jeho
obnovy. Veď skoro 90 % domov zostalo poškodených alebo zničených.
Bolo nutné postaviť alebo opraviť
mosty, cesty, železničnú trať a ďalšiu
infraštruktúru. Vojnová doba priniesla
aj veľa utrpenia obyvateľom mestečka.

Každý, kto to prežil, rozprával o utrpení,
strádaní a každodennom strachu.
Zanechala aj veľa stratených ľudských
životov – padlých, vyvraždených aj
odvlečených do koncentračných táborov. Miestne štatistiky uvádzajú, že
zahynulo viac ako 100 občanov. Z toho
24 rómskych obyvateľov zo Slnečnej
stráne, ktorých esesácka jednotka
vyvraždila a 63 obyvateľov židovského
pôvodu bolo odvlečených bez návratu.
Najvyššiu cenu v boji proti fašizmu v II.
svetovej vojne zaplatili vojaci Červenej
armády. Vo vojne zahynulo takmer
27 miliónov občanov krajín bývalého
Sovietskeho zväzu. Kto chce poprieť
tento fakt, roznecuje plamene novej
nenávisti. Preto sa skloňme v úcte pred
pamiatkou hrdinov II. svetovej vojny.
Mesto Žiar nad Hronom a Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Žiari
nad Hronom organizujú pri príležitosti
70. výročia oslobodenia nášho mesta spomienkové zhromaždenie dňa
31. marca o 11-tej hodine na Námestí
Matice Slovenskej, na ktoré vás pozývame.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB
v Žiari nad Hronom

ČÍTANIE S OSMIJANKOM

Držiac sa porekadla Kto rád číta,
nikdy nie je sám sa na „Dvojke“ žiaci
2. A, B, C a D a 3. B a 3. C triedy prihlásili do 11. ročníka celoslovenskej
čitateľskej súťaže na tento školský rok
Čítame s Osmijankom.
Čítaním rôznych kníh žiaci vstúpili na
cestu stopovania, kde mohli stretnúť
neobyčajné zvieratá, škriatkov a víly,
mohli spoznať svet so zatvorenými
očami, nájsť poklady našej materinskej
reči, muzicírovať, a nielen s hudobnými
nástrojmi, môžeme objaviť, kedy a kde
je s knihou dobre. A aby neostalo len pri
čítaní, spestrili si toto Osmijankove čítanie
zapojením sa do kreatívnej literárnej
herni Osmijankova čitáreň, ktorej obsahom bolo inscenované čítanie, spoločné
dramatizácie, pohybové, výtvarné a
iné aktivity. Cieľom čitárne bolo zvýšiť
čitateľskú gramotnosť, najmä kvalitu
čítania, prostredníctvom kreatívnej hry
podporovať a rozvíjať vzťah detí ku knihám a k čítaniu. V piatok 13. marca sa
žiaci vydali na dobrodružnú literárnu cestu s Osmijankom a jeho verným kamarátom Osmidunčom. Presvedčili ich nielen
o hodnote skutočného kamarátstva, ale
i o tom, že kvalitná detská kniha môže
hravo, nenásilne a s humorom priviesť
deti k veľkému priateľstvu s knižkou a
čitateľstvu na celý život.
Mgr. Táňa Kulichová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE

Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí...
Aj keď nie si medzi
nami, v srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 28. marca si pripomíname 11 rokov, čo nás navždy
opustila dcéra, sestra, teta a švagriná

Chýbaš mi!

SPOMIENKAtkov
Dňa 16. marca
som si pripomenul
2 smutné roky
od chvíle,
keď ma navždy
opustila
Helena Bielčiková.

Spomína Julo.

POĎAKOVANIE

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 24. marca sme si
pripomenuli
26. výročie, kedy nás navždy opustil
Ladislav Varsa.

Kto, ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca manželka a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať a s veľkou
láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 25. marca sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama,
stará mama a prababička
Gizela Orbánová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

More lásky
si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 30. marca si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama, stará mama a babička
Margita Madajová.

Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomínajú syn a dcéra s rodinami.

Júlia Jančoková.

Spomína smútiaca rodina.

Jarka Sitorová.

S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina.Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.

SPOMIENKAtkov
Úsmev mala na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 3. apríla si
pripomenieme 8 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 20. marca
uplynulo 5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
otec a starý otec

SPOMIENKAtkov

Spomíname
na nášho
prispievateľa
Teodora
Komendu

Marian Schmidt.

Spomína manželka so synmi, dcéry
s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.
SPOMIENKAtkov

Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len
spomienky
a v srdci žiaľ...
Dňa 17. marca
uplynulo
10 rokov, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý
otec
Ladislav Dirnbach

zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
SPOMIENKAtkov
Tak rýchlo ten čas
letí,tak rýchlo uteká.
No každý deň
Vladko,patrí ti naša
spomienka.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dva smutné roky uplynú
28. marca, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý
otec
Vladimír Štuhl.

S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka, synovia
Henrich, Vlado, Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.

Raz dávno,
spoznala
som jedného
úžasného
človeka.
Videli sme sa len raz v živote, len
čo sme si vymenili pár milých slov
a e-mailové adresy. Bolo to len
pár minút. Pár rokov dozadu
zahliadol moju dcérku, ktorá na
neho urobila grimasu. Tak o tom
nevšednom stretnutí napísal krátku
poviedku, ktorú zverejnil v mestskej
tlači. Tak ako ich už napísal a zverejnil
mnoho. Onedlho na to sme sa
stretli. Ja, moja dcérka, on. Spoznal
v nej to dievčatko s nevinnou
detskou grimasou. Prihovoril sa mi
a ozrejmil mi príbeh ich nevšedného
stretnutia, ktoré mu vyčarilo úsmev
na tvári. Vymenili sme si e-mailové
adresy. Na tú moju mi poslal príbeh
o mojej dcérke a potom mnoho
a mnoho ďalších. Zavše sme si
vymenili aj pár priateľských slov.
Písal úsmevné príhody a postrehy
z bežného života. Nič, čo by malo
hĺbku. Nič, čo by donútilo človeka sa
hlbšia zamyslieť. Nič, čo by si človek
pamätal. A možno tá hĺbka bola
vtom, že aj v ten najnevšednejší deň
vedel vyčariť úsmev na tvári.
V utorok 3. marca 2015 si ľahol spať,
tak ako aj po iné večery. Ukolísaný
do hlbokého spánku zaspal tak
tvrdým spánkom, že sa viac z
neho nezobudil. Večná sláva jeho
pamiatke.
Hana Oríšková

Pavúčikove
dobrodružstvá

Besedy s detskými autormi patria
v knižniciach stále k obľúbeným
podujatiam.
Stretnúť
naživo
niekoho, koho deti poznajú iba
prostredníctvom kníh je pre ne
zážitok. V stredu 11. marca v Mestskej knižnici Michala Chrásteka privítali spisovateľa Petra
Gajdošíka.
Prínosom besied je často nový impulz k čítaniu, hlavne ak tento impulz posunie k čítaniu deti, ktoré to
predtým nebavilo.
Peter Gajdošík žije v Lučenci, kde
pracuje ako správca počítačovej
učebne v základnej škole. V mladosti
písal poéziu a texty k pesničkám.
Niektoré texty ešte aj dnes prihrá
svojim kamarátom muzikantom. Písal
články do novín, textami prispieval
do humoristickej rozhlasovej relácie Sobotník. Je autorom úspešných
detských
knižiek
Pavúčikove
dobrodružstvá, Striga zo strojovne,
Zverinec na siedmom poschodí a
Zvieratko pre Tadeáša. Besedu s ním
si vychutnali žiaci I. stupňa zo ZŠ s MŠ
Š. Moysesa. Autor sa priznal, že nerád
vedie monológ. A to bola pre deti
voda na mlyn. Otázkam nebolo konca
– kraja. Pýtali sa na všetko možné: na
inšpirácie, na zážitky, na záľuby, na
koníčky, na budúcu knižku, na vzťah
k zvieratkám... Peter Gajdošík malých
zvedavcov zaujal nielen výrečnosťou,
ale aj veľkou dávkou humoru. Príjemným spestrením boli ukážky z jeho
knižiek, ktoré si deti nacvičili pod
dohľadom svojich učiteliek. Dúfame,
že sme stretnutím s autorom obohatili literárny rozhľad detí a možno pritiahli aj k väčšiemu čítaniu.
Božena Kaššová

Veľkonočný
pozdrav
Tak ako každý rok, aj v minulom roku
sme sa tešili z príchodu vianočných
i novoročných sviatkov, ktoré nám
zostali už iba spomienkou. Na začiatku
nového roku nám prišli ďalšie sviatky,
sviatok Troch kráľov a tiež sviatok
Hromníc. Po týchto sviatkoch prišiel
fašiang, kedy mali ľudia možnosť
zábavy. Po týchto radovánkach prišla
Popolcová streda a s ňou aj pôstne
dni, aj týždne, ktoré nám, veriacim,
pripomínajú, aby sme sa zdržiavali
hlučných zábav a zachovávali pôstne
dni. Na Popolcovú stredu kňaz nám
dal na čelo znak popola, ktorý nám
pripomína, že prach si a na prach
sa obrátiš. Že každý odíde z pozemského života do večnosti, kde sa bude
zodpovedať za svoje činy v dobrom
i zlom a akým životom sme sa uberali.
Ku koncu pôstneho obdobia prichádza veľkonočné obdobie. Veľkonočný
týždeň, keď sa zamýšľame nad
utrpením Pána Ježiša, ktoré prežíval
v tieto pôstne dni. Po skončení pôstneho obdobia príde vzkriesenie, keď
kňaz zaspieva: Pán Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych, aleluja.
Za týmto obdobím prichádza
Veľkonočný pondelok, oblievačka. Na
tento deň sa tešia deti a mládež. Keď
Pán Ježiš vstal z mŕtvych, ženy na uliciach boli v hlúčikoch, o tom debatovali a vojaci ich oblievali vodou, aby sa
rozišli. Aby táto správa nerozniesla sa
po celom kraji.
Želám vám, aby ste veľkonočné
sviatky prežívali v radosti, nech zaženie
krušné chvíle dobrotivý Pán z výsosti.
Na Veľkú noc veľa vody,
nech vám voda neuškodí,
aj na vás čaká nepríjemná sprcha.
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám dobrú sviežu sprchu.
Ak má byť Veľká noc naozaj štedrá,
namiesto hrnčeka môžu byť aj vedrá!
Mužom nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Príjemné sviatky vám želá
Viktor Obertáš.

VENUJTE 2 % NADÁCII 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: Nadácia Kresťanská obnova.
IČO: 42001595.
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na účet: 0411636062/0900
(IBAN SK 7709000000000411636062)

Dobrovoľníctvo

Euráče, doláče, čo s vami?
Projekt finančného vzdelávania pod názvom Euráče, doláče,
čo s vami? bol začiatkom mesiaca
marec predstavený na všetkých
stredných školách v Žiari nad Hronom. O čo presne ide nám povedal
vyškolený lektor Školy rodinných
financií, Radovan Černák.
Škola rodinných financií je prvý
komunitný projekt finančného
vzdelávania na Slovensku s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. ŠFR je určená
deťom, mladým ľuďom a dospelým
v ohrozených komunitách (deti z
detských domovov, klienti krízových
a komunitných centier, mamičky
na materskej, ale i seniori). Projekt
je podporovaný Nadáciou pre deti
Slovenska a financovaný spoločnosťou
Provident. Projekt Euráče, doláče,
čo s vami? som pripravil pre stredné
školy v meste Žiar nad Hronom. Prvá
časť bola oboznamovacia, kedy som
chodil po školách s interaktívnou
prednáškou zameranou na finančnú
gramotnosť a na záver som im pred-

stavil druhú časť. Druhá časť projektu je cyklická, kde sa budeme
so študentmi (z každej SŠ max.
5 žiakov) raz za dva týždne
stretávať v Centre voľného času na
tematických
stretnutiach.
(ako
rozumieť peniazom, ako zarábať
peniaze, ako šetriť, ako investovať
a ako si ochrániť svoj majetok.)
Cieľom projektu je pochopiť hodnotu
peňazí a pravidlá narábania s nimi.
Vedieť sa orientovať na finančnom
trhu. Vedieť, na čo slúžia jednotlivé
inštitúcie finančného trhu, správne
ochrániť svoj majetok a stratu príjmu.
Vedieť formy podnikania a orientovať
sa v základoch legislatívy. Hlavným
cieľom je propodnikateľsky aktívna
mládež, vedomostne pripravená
viesť samostatný život. Jediná podmienka bezplatného projektu je
ochota mladých ľudí obetovať svoj
voľný čas a prísť na stretnutia. Prvé
stretnutie žiakov sa uskutočnilo
25.
marca.
Záujemcovia
sa
môžu
prihlásiť
na
e-mail:
euracedolace@gmail.com.
(rč)
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e-mail: inzercia@echo.sk

Obhajoba prvenstva na výbornú
KARATE

V sobotu 21. marca sa v Žiline
konalo záverečné kolo Pohára
Stredoslovenského zväzu karate –
Grand Prix Žilina. Žiarčania boli po
dvoch kolách na čele tabuľky, no
záverečné kolo býva každoročne tým
najnáročnejším zo všetkých 3 kôl.
Tentoraz sa v Žiline stretlo 469
pretekárov z 53 klubov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Naši
pretekári mali pred sebou ťažkú úlohu
obhájiť celkové prvenstvo z minulého
roku a taktiež obhájiť zisk pohára za
najúspešnejší klub na turnaji Grand
Prix Žilina. Pre vekové kategórie do 12
rokov bol turnaj zároveň postupovým
na majstrovstvá republiky.
Hneď úvodná disciplína súborné
cvičenia kata sa začala pre náš klub
veľmi úspešne, keď sa Timotejovi
Gašparovi, Nele Mladenovič, Viktórii
Pavlovej, Ester Šiškovej a Šimonovi
Sečkárovi podarilo zvíťaziť vo svojich
kategóriách. Cenné body za tretie
miesta pridali ešte Luka Preisser a
Alexandra Biela.
Na skvelo rozbehnutý úvod katistov nadviazali aj výkony našich
pretekárov v disciplíne športový zápas

kumite. Vo svojich kategóriách nenašli
premožiteľov Natália Volfová, Viktória
Snopková, Natália Rajčanová, Aris
Nikolas Čela a Zdenko Vanka. Druhým
miestom do bodovej štatistiky prispela
Martina Tatárová a tretími miestami
Dominika Veisová a Marko Kováč.
V úvode turnaja bolo všetko ešte
otvorené. Choroby neobchádzajú ani
karatistov, a tak v súpiske Žiarčanov
chýbali niektoré zvučné mená, no
napriek tomu sa s blížiacim koncom
súťaže bodový náskok Žiarčanov
postupne zvyšoval. Popri celkovom
víťazstve bol veľkým lákadlom aj zisk
pohára najúspešnejšieho klubu Grand
Prix Žilina za najvyšší počet prvých
miest. Záverečné vyhlasovanie bolo
pre Karate klub MŠK Žiar nad Hronom veľmi úspešné. V pohárovej
súťaži klubov sa na všetkých 3 kolách predstavilo spolu 65 klubov. Tým
najúspešnejším sa stal práve ten náš, so
ziskom 106 bodov, na druhom mieste
skončila Športová škola karate Prievidza so 78 bodmi a na treťom mieste
Rapid Bratislava, taktiež so 78 bodmi.
V súťaži o najúspešnejší klub Grand
Prix Žilina si na najvyšší stupienok pre
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víťazov opäť vystúpili Žiarčania. So ziskom 10 zlatých, 1 strieborná a 4 bronzové medaily zvíťazili pred ŠŠK Prievidza (7-6-4) a Farmex Nitra (5-4-3).
Minuloročné prvenstvá boli úspešne
obhájené. Na záver patrí veľká vďaka
pretekárom, trénerom no i rodičom
pretekárov za vytvorenie silného
kolektívu. V neposlednom rade treba
vyzdvihnúť aj skvelé tréningové podmienky, ktoré nám vytvorili sponzori, mesto Žiar nad Hronom, Mestský
športový klub Žiar nad Hronom, 4. ZŠ
na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom, ZŠ v Hornej Ždani a Súkromná
stredná odborná škola technická v Žiari
nad Hronom.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner

Žiarski strelci bodovali
STRELCI

Z
poverenia
Slovenského
streleckého zväzu a za spoluúčasti
mesta Žiar nad Hronom zorganizoval
Mestský športovo strelecký klub
13. marca významné strelecké podujatie Veľká cena mesta Žiar nad
Hronom o titul majster školských
športových
stredísk,
krúžkov
a klubov v streľbe zo vzduchovej
pušky Slávia 30 výstrelov.
Viac ako 70 nominovaných mladých
strelcov zo Slovenska súperilo o
majstrovské
tituly
v
štyroch
kategóriách. Súčasne bola vyhodnotená súťaž trojčlenných družstiev.
V kategórii mladší žiaci – chlapci presvedčivo zvíťazil a získal
majstrovský titul Dávid Sklenka,
žiak IV. ZŠ Žiar nad Hronom, ktorý
nastrieľal 269 bodov z 300 možných.
O 11 bodov menej, teda 258, nastrieľal
Miroslav Lavko zo ZŠ Zvolenská Slatina, čím si vyslúžil 2. miesto. Na 3.
mieste s počtom bodov 256 sa umi-

Zľava Fúska, Šulek, Juriga, víťazné
družstvo M SR.
estnil Patrik Ľapin zo ZŠ Sebechleby. V
kategórii mladšie žiačky zvíťazila Nina
Majerová zo ZŠ Kriváň, ktorá nastrieľala
pekných 277 bodov. O 2. a 3. miesto
sa podelili dievčatá zo ZŠ Vígľaš, a to
Slavomíra Galdíková 272 bodov a Viktória Záchenská 271 bodov. V kategórii starší žiaci – chlapci zvíťazil a
majstrovská titul získal Filip Šulek zo
Žiaru, keď nastrieľal 285 bodov z 300
možných, čo bol zároveň najlepší
výsledok celého preteku. 2. miesto
získal Slavomír Kušpál zo ZŠ Kalinovo
s 284 bodmi a na 3. mieste sa umiestnil
Lukáš Fúska zo IV. ZŠ Žiar nad Hronom,

Futbalová U8 priniesla z turnaja
Dukla Cup striebro

keď nastrieľal 282 bodov. V kategórii staršie žiačky presvedčivo zvíťazila
Nikola Ľuptáková zo ZŠ Vígľaš s 276
bodmi. 2. miesto získala Jana Tóthová
zo ZŠ Poltár s 254 bodmi a 3. miesto
si vystrieľala Veronika Kostúrová zo ZŠ
Sliač s 251 bodmi. V kategórii dievčat ZŠ
Žiar reprezentovala len jedna súťažiaca,
a to Bibiana Ozanová, ktorá je o 5 rokov mladšia ako jej súperky. I napriek
tomu dokázala nastrieľať priemerný
výsledok, čím dokázala, že patrí medzi
nádejné strelkyne.
V súťaži družstiev zvíťazili chlapci
zo IV. ZŠ Žiar nad Hronom v zložení
Juriga, Fúska a Šulek, ktorí nastrieľali
spolu 846 bodov z 900 možných, čím
si potvrdili minuloročný majstrovský
titul. 2. miesto získali chlapci zo ZŠ
Zvolenská Slatina, keď nastrieľali 831
bodov a 3. miesto získalo zmiešané
družstvo zo ZŠ Vígľaš, ktorého strelci
v zložení Ľuptáková, Adler a Záchenská
nastrieľali 813 bodov.
M.G.

V sobotu 14. marca sa v Banskej
Bystrici uskutočnil halový futbalový turnaj prípraviek U8 Dukla Cup
2015. Okrem domácej Dukly sa turnaja zúčastnili MŠK Fomat Martin,
FO ŽP Šport Podbrezová, ŠK Novohrad Lučenec a FK Pohronie.
Naši chlapci vstúpili do turnaja suverénne a bez problémov si poradili
s Duklou Banská Bystrica červení
3:0. Aj prvá polovica zápasu s ŠK Novohrad Lučenec bola v našej réžii a nič
nenasvedčovalo tomu, že tento zápas
nedovedieme do víťazného konca.
Za stavu 2:0 pre Pohronie chlapci na
ihrisku dominovali, ale zahadzovali
jednu čistú šancu za druhou, na čo
sme nakoniec doplatili. Po smolnom vlastnom góle sa začali obávať
o výsledok, súper z Lučenca vyrovnal
hru a dvomi gólmi v krátkom slede
otočil výsledok. Aj napriek veľkej
snahe Pohronia sa nám už vyrovnať
nepodarilo a zápas skončil 2:3.
Strelecké šťastie sa od chlapcov
odvrátilo aj v ďalších zápasoch turnaja. Napriek tomu, že nasledujúce
tri zápasy vyhrali a nedostali ani gól,
výsledné skóre neodzrkadľovalo prevahu nášho mužstva. Kvôli prehre
s ŠK Novohrad Lučenec sme v skupine
obsadili druhé miesto a čakalo nás
finále práve proti tomuto súperovi.
Finále naše mužstvo nezačalo práve
najlepšie a už po pár minútach súper
využil chybu v našej rozohrávke
a prehrávali sme 0:1. Ťarcha finálového zápasu po otváracom góle naplno
dopadla na našich chlapcov, nedarila
sa im kombinácia, viazla súhra a ani
individuálne jeden na jedného to ne-

bolo optimálne. Nakoniec sme urputnou snahou dosiahli vyrovnanie, ale
strhnúť víťazstvo na našu stranu sa
už chlapcom nepodarilo. V penaltovej
lotérii, bohužiaľ, šťastie stále sedelo
na druhej bráne a rozstrel sme prehrali 1:2. Najlepším hráčom turnaja bol
vyhlásený náš Marek Suchý.
Vyjadrenie trénera Maroša Pažouta
po turnaji: „S našim vystúpením
som spokojný, aj keď to nebol náš
najvydarenejší turnaj. Priestor dostali všetci hráči a vyskúšali sme ich na
rôznych postoch. Ďakujem rodičom za
vytvorenie domácej atmosféry.“
Zostava: Lukas Lavrov, Lukáš Líška,
Šimon Pažout, Stanislav Kocian, Dušan
Dobiš, Alex Bujňák, Viktor Kučera,
Matej Kabina, Hugo Pittner, Marek
Suchý a Samuel Sekerka.
Výsledky turnaja:
FK Pohronie – FK Dukla BB červení
3:0 (Kocian 2, Pažout)
FK Pohronie – ŠK Novohrad Lučenec
2:3 (Kocian, Pažout)
FK Pohronie – FK Dukla BB modrí 1:0
(Sekerka)
FK Pohronie – ŽP Šport Podbrezová
2:0 (Dobiš, Pažout)
FK Pohronie – MŠK Fomat Martin 2:0
(Kocian, Pažout)
Finále:
FK Pohronie – ŠK Novohrad Lučenec
1:2p (Pažout)
Konečné umiestnenie: 1. ŠK Novohrad Lučenec, 2. FK Pohronie, 3.
Dukla Banská Bystrica červení, 4. MŠK
Fomat Martin, 5. ŽP Šport Podbrezová,
6. Dukla Banská Bystrica modrí.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Medzinárodné preteky v obrovskom slalome na Orave
vyhrala Žiarčanka Zuzana Kolorédyová
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – STARŠIE PREDŽIAČKY

Desaťročná Zuzana Nela Kolorédyová sa zjazdovému lyžovaniu venuje už sedem rokov. V tejto sezóne
súťažila v kategórii staršie predžiačky
(ročník narodenia 2003 – 2004). Z pódiových umiestnení získala v tomto
roku jedenkrát prvé miesto a šesťkrát
skončila na 2. mieste.
Zuzana je členkou SKI RACE TEAM Banská Bystrica. V súťaži Slovenského pohára
absolvovala aj v tomto ročníku súťaž jednotlivcov aj súťaž družstiev.
V polovici februára absolvovala Zuzana
aj súťaž Madeja Sport Cup 2015, ktorá
je súčasťou Českého pohára. Na tomto
podujatí sa jej podarilo umiestniť na 5.
mieste. V piatok cez jarné prázdniny absolvovala Majstrovstvá Žilinského kraja,
kde sa umiestnila na 2. mieste. V ten
istý týždeň absolvovala na Donovaloch
súťaž Donovalský psík, kde skončila na
2. mieste. V nedeľu 8. marca sa Zuzana

zúčastnila aj medzinárodných pretekov
v obrovskom slalome v Nižnej na Orave.
Lyžiarske preteky O cenu Skorušínskych
vrchov sa uskutočnili po tretíkrát. Zuzana
Kolorédyová si v tejto súťaži „vylyžovala“
skvelé 1. miesto.
Predposledný marcový víkend absolvovala Zuzka aj preteky v Čechách
v paralelnom slalome, kde skončila na
celkovom 4. mieste. Jazdili sa tu však
zmiešané kategórie chlapcov a dievčat a
z dievčat skončila na 1. mieste. V nedeľu
22. marca sa zúčastnila súťaže Beskydský
pohár, kde sa umiestnila na 2. mieste.
V sobotu a nedeľu 28. a 29. marca ju
čakajú posledné medzinárodné preteky
tejto sezóny, a to 41. ročník Goralského
klobúčika.
Letnú prípravu začne spolu so svojím
tímom v máji. Aj tento rok absolvuje
jesenné sústredenie na ľadovci v Rakúskom Stubai. Keďže v nadchádzajúcom

Z českého turnaja priniesli Žiarčania
niekoľko medailí
JIU JITSU

O cenu Skorušínskych vrchov, Zuzka
na 1. mieste. Foto: archív ZK.
ročníku bude Zuzana súťažiť ako staršia
vo svojej kategórii, jej šance na úspech
budú ešte väčšie ako doteraz. Držíme
palce.
(li)

V polovici marca sa uskutočnil 2. Kudelčík a v kategórii do 60 kg 1. mies(r)
ročník súťaže 2. Kids Brazilian Jiu to patrí Adamovi Hanuškovi.
Jitsu Open Tornement v českom
Frenštáte pod Radhoštěm. Turnaja
sa zúčastnilo 110 športovcov.
Turnaja sa zúčastnili aj členovia
žiarskeho klubu jiu jitsu. V kategórii
juniorov do 64 kg si prvé miesto vybojoval Samuel Frindt a 3. miesto Andrej
Tončík, v kategórii do 85 kg získal 2.
miesto Jakub Paško.
V kategórii detí do 34 kg získal 1.
miesto Patrik Grolmus a 2. miesto Matej
Valent, v kategórii do 40 kg skončil na
3. mieste Adrian Mihalka, v kategórii
do 50 kg si 2. miesto vybojoval Tobias
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Rozpočet FK Pohronie je vyrovnaný

Pohár priateľstva

FUTBAL

V
utorok
10. marca hodnotila
Správna
rada FK Pohronie
fungovanie klubu
a dávala si vízie
a ciele do nadchádzajúcej sezóny ohľadne Áčka,
Béčka (juniori) a mládeže. Zároveň sa
riešila otázka vykrytia financií.
FK Pohronie je jeden klub, ktorý má
dvoch akcionárov. „FK Pohronie je jeden
klub s dvomi športovými areálmi, štyrmi
trávnatými plochami a jedným ihriskom
s umelým trávnikom. Toto sa však kvôli
počtu tímov, ktoré v súčasnosti v FK
Pohronie pôsobia, ukazuje byť na hrane.
A nič to nemení ani na tom, na ktorom
trávniku dnes Áčko hráva,“ podotýka
Bohumil Glezgo, člen správnej rady. Ako
dodáva, po dobudovaní a zmodernizovaní futbalového štadióna v Žiari nad
Hronom by Áčko určite prešlo hrávať
do Žiaru a juniorka by zostala hrávať na
štadióne v Dolnej Ždani.
„Keď spoločnosť Remeslo na začiatku
vstúpila do futbalového klubu, robili sme
to výhradne iba pre športovú vec. Náš

PLAVCI

www.fotofero.sk
príspevok bol cez spoločnosť Remeslo,
ktorými fungovanie futbalového klubu
vykrývame. Aj v tomto ročníku tak bude
financovanie A mužstva plne vykrytá
z finančných prostriedkov spoločnosti
Remeslo. Mládežnícke a juniorské
družstvá bude aj naďalej financovať mesto.“ Od vzniku FK Pohronie sa podarilo
vrátiť späť do regiónu futbalistov, ktorí,
keby sa kluby nezlúčili, by tu nikdy nehrali. „Urgela, Pelegrini, Páraj – to sú chlapci, ktorí už hrali vyššie súťaže a nám sa
ich podarilo vrátiť späť. Naša budúcnosť
je v tom, aby bolo A mužstvo čím ďalej
vyskladané predovšetkým z vlastných
odchovancov a aby to bolo mužstvo
regiónu. Tím omladzujeme a pribúdajú
nám noví odchovanci, ako napríklad

Gregáň,“ konkretizuje ďalej Glezgo
a zdôrazňuje, že pozitívom je aj skvalitnenie mládežníckych družstiev. „Dnes
máme 200 mladých hráčov od U7 až po
U19. Ale nejaký čas ešte treba počkať,
kým nám títo chlapci dozrú a objavia sa
v Áčku. Je to však otázka dvoch či troch
rokov. Verím, že čím ďalej bude chlapcov
ako Gregáň v družstve viac,“ podotýka
Glezgo. Na stretnutí správnej rady sa tiež
vyriešili rozpočty a financovanie jednotlivých klubov. Ako sme už spomenuli,
Áčko v tomto ročníku financuje Remeslo a ostatné mládežnícke kluby mesto
spolu s ďalšími sponzormi. „Rozpočet FK
Pohronie je vyrovnaný. U nás sa nestane,
že by za nami zostali nevyrovnané účty,“
dodáva Bohumil Glezgo.
(li)

Žiarski karatisti priniesli domov cenné trofeje
zo Slovenského pohára
KARATE– SLOVENSKÝ POHÁR 2. KOLO

V nedeľu 8. marca malí karatisti
a karatistky z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom priniesli domov cenné
trofeje z 2. kola Slovenského pohára,
ktoré sa konalo v Komárne. Spolu 425
súťažiacich pretekárov z 43 klubov z
celého Slovenska sa snažilo vybojovať
si svoje cenné víťazstvo v tejto
prestížnej súťaži.
Naši športovci z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa svojimi výsledkami opäť
radia medzi elitu na slovenskej karate
scéne, keď po zisku troch zlatých, jednej
striebornej a šiestich bronzových medailí
ako klub obsadili pekné 3. miesto.
Začiatok súťaže odštartovala nová disciplína karate agility, kde sa pretekári
zahriali na prekážkovej dráhe, ktorá
preverila ich obratnosť a rýchlosť. Zlatú
úroveň získali Ester Šišková, Adam Dolnický a Saša Biela, striebornú úroveň
Radka Kučerová a Luca Preisser a bronzovú úroveň Viktória Pavlová.
Po karate agility prišli na rad súťaže
KATA. V kategórii 8 – 9 rokov vyhrali
s prehľadom nad svojou konkurenciou
a získali zlatú medailu naši ostrieľaní

pretekári Šimon Sečkár a Ester Šišková.
Bronzovú medailu pridali v kategórii
začiatočníkov aj Ivana Gahírová a vo vekovej kategórii 10 – 11 rokov aj Viktória
Pavlová.
V KUMITE športovom zápase si svoje
ďalšie víťazstvo vybojoval skvelým výkonom šikovný Šimon Sečkár v kategórii
8 – 9 rokov do 32 kg. Talentovaná Karin
Hanáková v kategórii 10 – 11-ročných
+40 kg pridala striebornú medailu a

bronzové umiestnenie si vybojovali Saša
Kalamárová a Natália Volfová v kategórii 8 – 9 rokov 27 kg, Timea Kučerová
v kategórii 8 – 9 rokov 32 kg a Ivana
Gahírová v kategórii 8 – 9 rokov 37 kg.
Všetkým gratulujeme k ďalším postupovým bodom na Majstrovstvá Slovenska a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu nášho klubu a mesta Žiar nad
Hronom.
Miloš Viglašský, tréner karate klubu

Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva
na 27. ročník bežeckého podujatia Beh
oslobodenia mesta, ktoré sa uskutoční
v stredu 1. apríla 2015 na futbalovom
štadióne.
Organizátori podujatia: mesto Žiar
nad Hronom, Centrum voľného času, Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom.

Prezentácia: Futbalový štadión Žiar
nad Hronom od 8.00 do 9.30 hod.
Kategória: žiaci, dorast.
Štart žiackych kategórií je o 10.00 hod.
Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr
do 30. marca na e-mailovú adresu: jan.
ziak@ziar.sk (poslať zoznam žiakov) alebo v deň preteku pri prezentácii.

Plavecký klub v Rimavskej Sobote zorganizoval už 4. ročník
medzinárodného preteku Pohár priateľstva. Tento rok sa ho
zúčastnilo celkom 236 plavcov z
31 klubov Slovenska, Maďarska a
Srbska.
Medzi nimi nechýbali ani naši
plavci. Svojimi najlepšími časmi sa na
pretek nominovali Ema Barančoková,
Alex Karkuš, Šimon Veselý, Tereza
Veselá, Melisa Martina Bartková,
Alexandra Koštová, Andrej Považan
a Viktória Máliková. Súťažiaci počas
troch plaveckých poldní absolvovali
viac ako 1 400 štartov, naši plavci
sa na štart postavili celkom 51-krát.
V kategórii C (9 – 10-ročných) súťažila
najmladšia účastníčka Viktória Máliková, ktorá si najlepšie počínala v
disciplíne 50 m znak, kde obsadila 4.
miesto. Dve piate miesta si vyplávala
v disciplínach 50 a 200 m voľný spôsob, šieste miesto v kraulovej stovke a
desiata skončila v motýlikovej 50-tke.
Do silnejšej kategórie B (11 –
12-ročných) sa nominovali Tereza
Veselá, Melisa Martina Bartková a
Andrej Považan. Tereza Veselá si
najlepšie umiestnenie vyplávala v
disciplíne 100 m motýlik, v ktorej obsadila 4. miesto. V znakovej 50-tke
skončila ôsma, trikrát desiata bola v
disciplíne 50 m voľný spôsob, 50 m
prsia a 100 m znak, dvakrát 11-ta v
disciplíne 50 m motýlik a 200 m voľný
spôsob, 13-ta v 200 m polohovke a 16ta v kraulovej stovke. Andrej Považan
sa v prvej desiatke udržal v disciplíne
50 m motýlik, 13. miesto si vyplával
v prsiarskej 50-tke, 17. v kraulovej
200-ke a 18. v kraulovej 50-tke. Melisa
Martina Bartková bola najúspešnejšia
v disciplíne 50 m prsia, kde obsadila

13. miesto, 18. miesto v motýliku na
50 m a 21. miesto v polohovke na
200 m. Alexandra Koštová bola
najlepšia v prsiach na 100 m - 14.
miesto a na 50 m - 15. miesto. V ostatných disciplínach - 20. miesto 100 m
znak, 21. miesto 50 m voľný spôsob,
23. miesto 100 m znak a 26. miesto
100 m voľný spôsob.
V kategórii A (13 – 14-ročných)
si zaplával Šimon Veselý. Najlepšie
umiestnenie si vyplával v disciplíne
100 m prsia - 7. miesto. V tejto disciplíne sa prebojoval nakoniec do
finále, kde skončil na 6. mieste. V prsiach na 50 m skončil na 9. mieste,
v polohovke: 100 m - 11. miesto a
200 m 12. miesto, v kraulovi: 200 m
16. miesto a 100 m 18. miesto.
Do najvyššej a náročnejšej kategórie OPEN (15-roční a starší) tento
rok postúpili Alex Karkuš a Ema
Barančoková. Zabojovať tak museli
aj s podstatne staršími a zdatnejšími
plavcami. V znakovej stovke sa svojím piatym najlepším časom medzi
najsilnejších plavcov do finále prebojoval Alex Karkuš, kde svoju 5.
priečku potvrdil. Dve 6. miesta vyplával v polohovke na 100 a 200 m,
dve 8. miesta v disciplíne 50 m prsia a
50 m znak, 9. miesto v motýliku na
100 m, 11. miesto 100 m voľný spôsob,
12. miesto 50 m motýlik a 15. miesto
50 m voľný spôsob. Ema Barančoková
najlepšie zaplávala znakovú 50-tku,
kde skončila na 10. mieste. Dvakrát
12. miesto obsadila v disciplíne
50 m voľný spôsob a 100 m znak,
14. miesto 100 m voľný spôsob, 15.
miesto 200 m voľný spôsob a 16. miesto
50 m motýlik.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Žiarski plavci s trénerkou Martinou Bartkovou.

KATEGÓRIE

2009 a ml.
2008 – 2007
2006 – 2005
2004 – 2003
2002 – 2001
2000 – 1999
1998 – 1996

CHLAPCI

100 m
400 m
800 m
1 900 m
3 000 m
3 000 m
3 000 m

DIEVČATÁ

100 m
400 m
800 m
1 500 m
1 900 m
1 900 m
1 900 m

BEH

oslobodenia
mesta Žiar nad Hronom

