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Terén na novú piknik zónu je už pripravený.
V polovici marca začali pracovníci mestských Technických
služieb intenzívne pracovať na
rekultivácii priestoru oproti externému fitku v Parku Štefana Moysesa. Viac trávnatej plochy bude
počas tohtoročnej letnej sezóny aj
v priestoroch plážového kúpaliska.
Pracovníci technických služieb
v priestore oproti workout zóne, kde sa
nachádza exteriérové fitnesscentrum,
zvalcovali terén a dosypali zeminu.
„Zrovnali sme terén, zasypali ho novou
ornicou, následne na to ho uvalcovali a vysiali sme novú trávu. Do konca
apríla chceme ešte stihnúť nainštalovať
závlahový systém,“ informuje primátor

mesta Peter Antal a dodáva: „Takto pripravená nová plocha bude Žiarčanom
slúžiť ako pikniková zóna počas teplých
dní. Rodičia si tu budú môcť rozložiť
deku a oddychovať, zatiaľ čo ich deti sa
budú môcť hrať na preliezačkách, ktoré
sa v tejto časti parku nachádzajú.“
Ako ďalej primátor podotýka, nový
trávnik sa bude častejšie kosiť, aby bol
jemnejší. Svieži a zelený vzhľad sa dosiahne vďaka zavlažovaciemu systému,
ktorý bude trávnik chrániť pred silným
slnkom. Vlastnosťami by nový trávnik
mal pripomínať zelenú plochu na
námestí. Mesto zaplatí za vybudovanie
novej piknikovej zóny necelých 3-tisíc
eur. Okrem piknikovej zóny plánuje

Aj v areáli kúpaliska bude od tejto letnej sezóny viac zelene.
vedenie mesta v parku vybudovať v minuloročnej sezóne odstránili.
tiež malé drevené pódium. To sa bude „Rovnako ako v parku, aj v areáli kúvyužívať na menšie kultúrne aktivity.
paliska pripravujeme pre návštevníkov
terén vo väčšej kvalite. Vzniknú nám
tak skutočne rovné a zatrávnené plochy. Takto upravená bude časť od
detského bazéna smerom k hlavnému
bufetu. S úpravou ostatných častí areálu sa bude pokračovať aj v budúcnosti,“
S terénnymi úpravami sa začalo sľubuje primátor.
aj v areáli plážového kúpaliska, kde Návštevníci žiarskeho kúpaliska sa
bude návštevníkom už počas tohto však túto letnú sezónu dočkajú aj
leta k dispozícii viac trávnatej plochy ďalších noviniek. „Chceme vybudovať
na ležanie. Ako prvé prišlo na rad vy- úplne novú zónu s ležadlami po obrovnávanie terénu v okolí detského ba- vode bazéna, ktorá nahradí niektoré
zénu po pieskovisku, zámkovej dlažbe časti starých brodísk,“ konkretizuje An(li)
a stánku s občerstvením, ktoré sa ešte tal.

V areáli plážového kúpaliska
pribudne nová zóna
s ležadlami
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Po obvode bazéna pribudne zóna s ležadlami.

Vedenie mesta a zástupcovia
spoločnosti Sport Trend počas
verejnej diskusie predstavia
plánované
architektonické
riešenie, alternatívy financovania dokončenia zastrešenia a
návrhy financovania projektu
zimného štadióna.
Zimný štadión má v dlhodobom
prenájme spoločnosť Sport Trend,
ktorá pripravila projekt na jeho
znovuspustenie. Vedenie mesta sa
so súkromnou spoločnosťou chce
spojiť a vyriešiť tak budúcnosť
žiarskeho zimáku. Prezentácia má
byť jedným z východísk, aby vedenie mesta a spoločnosť mohli v pripravovanom projekte pokračovať
a na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva ho predložiť
poslancom. Súčasťou projektu
je aj kompletné zastrešenie
a zabezpečenie proti povodniam.
V prípade, že žiarski poslanci takýto
návrh schvália, zimný štadión bude
hokeju slúžiť jedenásť mesiacov
v roku.
(r)

Verejná diskusia k zámeru dokončenia
zimného štadióna

Pretlakom vody vyčistia takmer 800 vpustí v meste
Mestské Technické služby majú
plné ruky prác počas celého roka.
Okrem údržby cestných komunikácií
začali pracovníci spoločnosti aj s opilovaním a výrubom stromov.
Upratovanie cestných komunikácií po
zimnej údržbe prebieha vo viacerých
fázach. Strojné čistenie stihli technické
služby urobiť už počas marca. „ Malé
nedostatky, ktoré vidno každý rok, sme
našli na miestach, kde v čase čistenia
parkovali autá a na cestách ulíc SNP, A.
Dubčeka a Partizánskej ulici,“ spresňuje
riaditeľ spoločnosti Igor Rozenberg. Do
ulíc vychádzajú pravidelne aj polievacie
autá, ktoré čistia špinavé a zaprášené
cesty. „Posledným krokom je čistenie
kanálových vpustí, ktoré sa zvyknú
zapchať posypovým materiálom. V
priebehu apríla vyčistíme pretlakom
vody presne 798 vpustí,“ konkretizuje
Rozenberg. Začiatkom marca sa začalo
aj s vyhrabávaním trávnikov, výrubom
a opilovaním stromov. „Za pár týždňov
sme prešli naprieč celým mestom. Nie

je to však definitívny koniec, nakoľko
stále evidujeme individuálne žiadosti
od bytových spoločenstiev,“ podotýka
ďalej Rozenberg.
Úpravou prešli aj lavičky pred budovou krytej plavárne, ktoré boli v
nevyhovujúcom technickom stave
a neslúžili svojmu účelu. Pracovníci
technických služieb ich preto svojpomocne opravili. Starý náter obnovili
bielou farbou a vymenili aj staré popraskané drevo.
(li)
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Športová hala bude mať nielen nové steny, ale aj strešný plášť
Rekonštrukcia športovej haly prebieha už niekoľko týždňov, celá
stavba by mala byť ukončená do
konca júna. V posledných dňoch však
práce mierne skomplikovalo daždivé
počasie.
Z čelného pohľadu na budove nie
je viditeľný veľký posun. „Okrem
odstránených prepojovacích káblov
zo strechy, odstránených obkladov v
dolnej časti športoviska, oplotenia,
navozenej
zeminy,
odstránenej
U-rampy a zelene od futbalového
ihriska by sa mohlo zdať, že
rekonštrukcia napreduje pomaly,“
hovorí primátor Peter Antal a
pokračuje: „S rekonštrukciou však súvisí
dokreslenie dielenskej dokumentácie,
ktorá nebola súčasťou víťazného
projektu v elektronickej aukcii.
Z tejto dokumentácie vyplynulo
niekoľko zmien, ktoré sme museli dať
posúdiť statikovi. Napríklad zúženie
nosných stĺpov medzi rozšíreným
hľadiskom a športoviskom, ktoré
zvýši kvalitu výhľadu pre divákov a
významne skráti proces osadenia
pilierov.“ Pôvodne železobetónové
nosníky tak budú nahradené oceľovými.
Pravdepodobne
najpodstatnejšou
zmenou je však zmena technologického
postupu na streche. „Pôvodný
zámer hovoril o spevnení strešných
väzníkov a položení novej strechy
na starú strechu. Dodávateľ stavby
po odstránení stropných podhľadov
začal s realizáciou navrhnutého
postupu v projekte. Postavil veľké
lešenie a spustil zváracie práce. Zistil
však, že počas zvárania dochádzalo
k určitým deformáciám konštrukcie
i napriek tomu, že konštrukcia bola
vopred správne pripravená na prácu.
Navrhol nám preto ďalšiu zmenu
technologického postupu, a to
odstránenie starej strechy a osadenie
úplne nového strešného plášťa,“
podotýka primátor s tým, že vedenie
mesta s takouto podmienkou
súhlasilo pod podmienkou, že to
stavbu nepredraží, bude to odobrené
statikom, autorským dozorom a že sa
nezhoršia tepelno-technické vlastnosti,

ktoré boli predmetom energetického
auditu. „Tento audit bude verifikovaný
po dokončení stavby za účelom
predloženia Európskej banke pre
obnovu a rozvoj na uvoľnenie dotácie
vo výške takmer 50 000 eur. Aj toto
vylepšenie
pôvodného
projektu
nám prinesie skvalitnenie stavby,
pretože budeme mať úplne nové
nielen steny športovej haly, ale aj
strešného plášťa,“ dodáva primátor.
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novej strechy bude stavba otvorená a
v podstate všetky omietky budú podľa
projektu nové,“ podotýka Igor Rozenberg. Ukončenie stavebných prác je
naplánované do konca júna. „Zatiaľ
nemáme avizovaný stavebný sklz a ani
žiadnu požiadavku na práce nad rámec
schváleného rozpočtu. Niežeby takéto
práce neboli, ale všetky práce navyše
dodávateľ pokrýva z úspor, ktoré v
spolupráci s autorským a stavebným
dozorom vznikli úplným interiérovým
obnažením stavebných konštrukcií
a rozvodov,“ konštatuje Rozenberg.
Cieľom mesta je okrem včasného
dokončenia stavby aj to, aby sa
neprekročil rozpočet, čo by nebolo
možné bez dobrej koordinácie práce.
„Osobitné poďakovanie patrí návrhu
dodávateľa stavby ZUS Servis, že nad
rámec zmluvy vybuduje novú palubovku, dodá basketbalové koše a
volejbalové vybavenie,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)

Novú palubovku
na svoje náklady vybuduje
dodávateľ stavebných prác
Súčasťou
už
uskutočnených
rekonštrukčných prác bolo v týchto
dňoch aj odstránenie celého vnútorného plášťa, všetky vnútorné
búracie práce a podstatná časť palubovky. „Spodná časť palubovky ostane uchovaná pre pokládku novej
palubovky,“ hovorí riaditeľ mestských
Technických služieb Igor Rozenberg
a ďalej spresňuje: „Odstránili sme hydroizoláciu a tepelnú izoláciu strechy,
dokončujeme búranie približne 10 cm
betónu zo starého strešného plášťa,
realizujeme zemné práce pre rozšírenie
hľadiska, zamerali sme pätky a pripravujeme odstránenie všetkých strešných
nosníkov. Tieto nosníky budú následne
opatrené ochrannými nátermi a po
osadení nosných pilierov medzi starou
a novou časťou športoviska budú

Dni čistoty skončili, mesto je po veľkom upratovaní
V uplynulých dňoch mesto Žiar
nad Hronom spolu so spoločnosťou
Technické služby – Žiar nad Hronom,
a. s. zorganizovalo Dni jarnej čistoty.
Žiarčania opäť tieto dni využili na
to, aby sa zbavili nepotrebného
veľkoobjemového odpadu.
Dni jarnej čistoty sa uskutočnili tak ako
po minulé roky v priebehu pracovného
týždňa, a to od pondelka 23. marca do
piatka 27. marca. Na 41 stanovištiach
sa vystriedali veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené podľa vopred
stanoveného harmonogramu. Občania
mali možnosť ukladať odpad do
týchto kontajnerov v čase od 10.00
do 18.00 hodiny. Mobilná zberňa na
nebezpečný odpad bola k dispozícii
každý deň od 10.00 do 18.00 hodiny
na jednom stanovišti, a to pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika. „Na
skládku nie nebezpečného odpadu bolo
vyvezených 124 430 kilogramov objemného odpadu v 127 veľkokapacitných
kontajneroch,“ informuje Lucia Šoucová
z Odboru životného prostredia MsÚ
a ďalej spresňuje: „Okrem toho občania
odovzdali 3 180 kilogramov pneumatík,
7 390 kilogramov nebezpečného odpadu a 2 990 kilogramov dreva. Pre

vrátené na svoje pôvodné miesto bez
potreby mechanického spevňovania.“
V
ostatných
dňoch
však
rekonštrukčné práce skomplikovalo
počasie. Pri odstraňovaní strešného
izolácie a betónu sa nedá účinne
zamedziť zatečeniu stavby. „Je to daň
za rozhodnutie, že budeme mať úplne
novú strechu. Nepovažujem to ale za
neprekonateľný problém. Po osadení

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 23. apríla 2015 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine
do Zasadačky Mestského kultúrneho centra v
Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných
kontrolách HKM za rok 2014.
4.Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny).
5.a) Informácia o plnení rozpočtu mesta,
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu.
6.a ) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom,
b) Stanovisko audítora,
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu mesta ZH za rok 2014.
7. Informácia o projektoch.
8.VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009
o používaní zábavnej pyrotechniky na území
mesta Žiar nad Hronom.
9.VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský
trh.
10.VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh –
Žiarsky jarmok.
11.VZN O podmienkach vybudovania
vyhradených parkovacích miest na území mesta
Žiar nad Hronom.
12.VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013
o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
ZH.
13.Správa o sociálnej pomoci a soc. službách
poskytovaných občanom mesta ZH v roku 2014.
14. Správa o činnosti MsP za rok 2014.
15. a) Informácia o obchodných spoločnostiach
s účasťou mesta ZH a príspevkovej organizácií
mesta ZH – všeobecná časť,
b) Správa o činnosti TS spol. s r. o. Žiar nad Hronom za rok 2014,
c) Správa o činnosti MsKC za rok 2014.
16. Správa o nakladaní s KO za rok 2014.
17. Správa o prevádzkovaní pohrebísk.
18. Informácia o prevenčných aktivitách za rok
2014.
19. Zaradenie mesta ZH medzi členov OZ Terra
Montane.
20. Interpelácia poslancov.
21. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
22. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

porovnanie, minulý rok na jeseň sa vyzbieralo 152 730 kilogramov objemného
odpadu, 2 450 kilogramov pneumatík,
1 440 kilogramov nebezpečného odpadu a 11 470 kilogramov dreva.“
Na priebeh dní čistoty dohliadali pracovníci odboru životného
prostredia a vedúci zamestnanci
Technických služieb – Žiar nad Hronom,
a. s. Mestská polícia priebežne vy
konávala monitoring
stanovíšť
a v prípade potreby bola požiadaná
o súčinnosť. „Opakovane sme sa počas
týchto dní stretávali s neprispôsobivými
občanmi, ktorí odpad najčastejšie priamo od občanov zvážali na káričkách,
respektíve vozíkoch po celom meste,“
konštatuje Lucia Šoucová.
Pripomíname, že občania môžu
celoročne zdarma odovzdávať odpad
na Zbernom dvore v areáli Technických
služieb – Žiar nad Hronom, a. s. na Ulici
SNP 131.
(r)

Obrovský úspech žiarskej TV4 v celoslovenskej súťaži
Žiaci z celého Slovenska, ktorých
baví nakrúcanie videí, sa zapojili
do súťaže Zlatá klapka. Odborná
porota viac ako šesť a pol hodiny
pozerala takmer stovku školských
príspevkov od mladých redaktorov,
aby z nich vybrala tie najlepšie.
Hoci TV4 na žiarskej „Štvorke“ je
pomerne mladou školskou televíziou,
zaznamenala na celoslovenskej súťaži
v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka kolosálny triumf. TV4 získala dve Zlaté klapky
a štyri nominácie.
Zlatá klapka je pokračovaním
súťaže Slovenský detský Oskar.
Jej vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR
a hlavným organizátorom ZUŠ Jána
Albrechta v Bratislave. V tomto ročníku
bolo do súťaže prihlásených 97
príspevkov, TV4 si ich podala osem.
„Na vyhodnotení, ktoré sa konalo
31. marca v priestoroch DK Zrkadlový háj v Bratislave, našej TV4 organizátori udelili 1. miesto v kategórii
Spravodajstvo
za
príspevok
o ľudových zvykoch Fašiangy,“ informuje zástupkyňa riaditeľa školy Drahomíra Štrbíková a spresňuje: „Tvorcami príspevku boli Juraj Námešný,

Lukáš Minka, Kristína Crchová, Nina
Briatková a Dana Koštová, všetko žiaci
VIII. E. Príspevkom Život... aj veci ho
majú, za ktorý získal Juraj Námešný
1. miesto v kategórii Réžia, poukázala
TV4 na to, že cennejšie ako peniaze
môžu byť v živote človeka aj spomienky.“ TV4 boli udelené aj mimoriadne
ocenenia. „Jedno z nich zaslúžene získal Silvester Šouc, ktorý pod svojím
odborným dohľadom rozvíja tvorivé
odborno-technické i odborno-praktické vedomosti mladých televíznych
tvorcov a vytvára výborné podmienky
na zvýšenie ich masmediálnej gramot-

nosti. Ďalšie mimoriadne ocenenie,
ktoré sme získali, je stáž v televízii JOJ
pre celý tím TV4. Posledným, a pre štáb
TV4 veľmi atraktívnym, ocenením bol
aj pobyt v hoteli Crown Plaza Bratislava,“ dodáva Drahomíra Štrbíková.
Záznam z oceňovania, ako aj víťazné
príspevky TV4 si, môžete pozrieť na
www.tvpozrito.sk.
Vedenie školy celému tímu TV4
srdečne blahoželá, ďakuje za vzornú
reprezentáciu školy i regiónu a praje
veľa tvorivých nápadov pri výbere
a nakrúcaní ďalších príspevkov.
(li)

Tím žiarskej TV4 získal dve Zlaté klapky.
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Sakrálne pamiatky
•Kostol Povýšenia sv. Kríža
•Ozdobný prvok – váza
•Sv. Trojica – Gnaudenstuhl
•Sv. Ján Nepomucký
•Trojica – Kríž – sv. Ján
Nepomucký – sv. Dominik
•Kaplnka Navštívenia
Panny Márie

PO STOPÁCH

Sakrálne pamiatky na území mesta
Žiar nad Hronom nie sú početné. Tie,
ktoré sa nachádzajú v pôvodnom stave
a na pôvodnom mieste sú vlastne
len dve, Kostol Povýšenia sv. Kríža a
Svätý Ján Nepomucký.

Oslobodenie mesta namaľuje ruská umelkyňa pieskom
V utorok 31. marca si Žiarčania
spomienkovým
zhromaždením
pripomenuli 70 rokov od oslobodenia nášho mesta spod okupácie
fašistického Nemecka. Netradičné
oslavy výročia oslobodenia mesta
si pripomenieme aj prostredníctvom pútavej audiovizuálnej šou priamo na žiarskom námestí.
Vtedajší Svätý Kríž nad Hronom oslobodil oddiel 133. divízie sovietskej
armády a s ním aj vojaci rumunskej di-

vízie 53. armády na veľkonočnú nedeľu
1. apríla 1945. Túto udalosť si mesto
Žiar nad Hronom a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
pripomenuli
pietnou
spomienkou. Na podujatí nechýbali
predstavitelia miestnych organizácií
či zástupcovia politických strán. Hold
padlým vojakom vzdal aj zástupca
ruskej ambasády.
Netradičné oslavy 70. výročia oslobodenia nášho mesta si pripomenieme
aj prostredníctvom pútavej audiovizuálnej šou, na ktorú pozýva žiarske Mestské kultúrne centrum. Tie najsilnejšie
momenty vojnovej histórie vtedajšieho
mestečka Švätý Kríž nad Hronom,
zachované na fotografiách, ožijú v
emotívnom spracovaní ruskej maliarky
Evy Aibaz. Táto ruská umelkyňa je známa maľovaním pieskom, v Žiari ju bude
hudobne sprevádzať žiarsky muzikant
Martin Huba.
Podujatie sa uskutoční na žiarskom
námestí v piatok 10. apríla od 19tej hodiny. V prípade nepriaznivého
počasia sa akcia presunie do Divadelnej
sály MsKC. Vstup na podujatie je voľný.

Ruská umelkyňa Eva Aibaz.

4 374 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to o ploche 118 m2.
Minimálna cena nájmu je stanovená
vo výške 2 €/m2/rok.
Predmetná plocha pozemku je situovaná v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom pri strete ulíc Jánskeho

a Sládkovičova.
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 meste.
(r)

roch starého kaštieľa zo 17. storočia
a v priľahlých budovách. Ich stav nie je
vyhovujúci a žiada si urgentnú rozsiahlu rekonštrukciu. Predovšetkým však
areál aj samotný kaštieľ nemajú slúžiť
pre účely koncentrovaného bývania
ľudí s postihnutím, ale treba im nájsť
iné možnosti využitia. Aj napriek už
spomenutým ťažkostiam život v zariadení prúdi. Spevácky súbor od svojho
založenia neustále profesionalizuje
svoju činnosť. Ako prvý mu umožnil
verejné vystúpenie miestny farár Ján
Flajžík. Postupne začal súbor pravidelne spievať v kostole a ozývali sa aj
iné obce, aby u nich hosťoval. Minulý
rok sa súboru dokonca podarilo spievať
v historickej budove Divadla J. G.
Tajovského vo Zvolene. Okrem toho,

obyvatelia zručne tkajú, štrikujú, vyrábajú sviečky, drevené predmety a dekorácie, pestujú bylinky a sezónne plodiny.
Majú dokonca zdravotné preukazy
pre prácu v kuchyni. Všetky uvedené
činnosti chce zariadenie zúžitkovať
v budúcich priestoroch chránených
dielní. Pomôže to obyvateľom
aktivizovať sa a zvýšiť si šance uplatnenia na otvorenom trhu práce. Zariadenie má rozvinutú spoluprácu aj
so strednými školami. Študenti v DSS
vykonávajú svoju prax a pomáhajú pri
rôznych akciách v zariadení i v obci.
Činnosť zamestnancov, samotného
tímu projektu DI a množstva ďalších
zainteresovaných ľudí sleduje cieľ:
„Nechcem byť klientom, ale občanom.“
V rámci diskusie sa krátkou prezentáciou prihovorila aj expertka pre podporované zamestnávanie Viera Záhorcová,
ktorá priblížila možnosti zamestnania,
ktoré existujú pre ľudí s postihnutím.
Veľmi bezprostredne a s konkrétnejšou
ponukou reagovalo aj žiarske Centrum
voľného času, ktoré sa bude snažiť o zintenzívnenie spolupráce aj prostredníctvom dobrovoľníkov.
V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti sa aktívne zapájali aj obyvatelia
DSS.
(r)

Cesta späť do komunity
Ešte koncom februára sa v Ladomerskej Vieske začalo prvé oficiálne
stretnutie v komunite. Otváral ho
s veľkým srdcom a prenikavými hlasmi spevácky súbor obyvateľov DSS
Ladomerská Vieska pod vedením
inštruktorky sociálnej rehabilitácie
Moniky Balkovej.
Hlavným cieľom stretnutia bolo
zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými plánmi
zariadenia. Po úvodných príhovoroch
nasledovala prvá z odborných prezentácií. Vedúci metodického tímu NP
DI Miroslav Cangár priblížil základné
myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská
a oporu v Dohovore OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím. Zaznela aj krátka informácia o samotnom projekte NP DI. Ide o pilotné
overenie, ako v našich podmienkach
zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať
prekonávať prekážky nielen dané, ale aj
tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu. Daniela Macková, vedúca sociálneho
úseku, priblížila samotné zariadenie.
50 obyvateľov dnes býva v priesto-

na brehu Hrona. Súsošie Svätá Trojica
- Gnaudnenstuhl, ktoé pôvodne stálo
v starom cintoríne a bolo sem umiestnené pri jeho likvidácii, podobne ako
trojica s krížom. Len kamenná ozdoba
– váza, pochádza z kostola, ktorú sem
umiestnili po jeho oprave.
Ako Národné kultúrne pamiatky sú
evidované iba Kostol Povýšenia sv.
Kríža, Svätá Trojica a Socha sv. Jána
Nepomuckého pred vstupom do parku.
Je potrebné, nazvime ich drobné pamiatky, urýchlene odborne
zreštaurovať a následne zakonzervovať.
Nie sú totiž len dokladom umelecko –
historickým, ale vytvárajú aj kolorit
nášho mesta.
Peter Mosný

Učiteľom na jednotku je Štefan Muha

Štefan Muha.

PRIAMY PRENÁJOM 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 prenájmu časti
nehnuteľnosti – pozemku CKN parcela
č.531/1 – ostatné plochy s výmerou

Kaplnka Navštívenia Panny Márie. Z
nich len kaplnka je bez väčších stavebných zásahov, ktoré by zmenili jej vizuálny charakter. Menšie pamiatky,
medzi ktoré patria sochy a pôvodné
fragmenty z prestavieb, sú minimálne.
Stav týchto menších pamiatok je veľmi
vážny, a to z hľadiska zachovania
pôvodného tvaru a umeleckej hodnoty objektu. Ide o niekoľko sôch, ktoré
sú sústredené v záhrade kostola, do
ktorého boli v minulosti, pri výstavbe
mesta, premiestnené, čím sa vytvorilo
malé lapidárium. Socha sv. Jána Nepomuckého stojaca pred vstupom do
kostolnej záhrady sem bola prenesená
pri úprave mosta zo svojho pôvodného
miesta nazývaného Vartička, ležiaceho

V piatok 27. marca vedenie
mesta pri príležitosti Dňa učiteľov
slávnostne ocenilo takmer dvadsiatku žiarskych pedagógov. Mimoriadna cena bola tento rok
po prvýkrát udelená mužovi –
učiteľovi.
Svetový deň učiteľov je sviatok,
ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. Bol vyhlásený
v roku 1994 ako pripomienka Charty
učiteľov, odporúčania o postavení
učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten
istý deň v roku 1966. Na Slovensku je
Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca,
ako spomienka na narodenie Jana
Amosa Komenského.
Žiarskym
pedagógom
počas
slávnostného popoludnia hrala
a spievala skupina Kolégium, ktorá
predstavila aj učiteľskú pieseň
z vlastnej autorskej dielne. Hudobným prekvapením pre učiteľov bola
speváčka Zuzana Smatanová.
Tento rok prišli pedagógom
zablahoželať zástupca primátora
Ladislav Kukolík a prednosta mestského úradu Juraj Miškovič.
Už niekoľko rokov po sebe vedenie mesta oceňuje svojich učiteľov
za dlhoročnú svedomitú a kreatívnu
pedagogickú činnosť a zodpovedné
plnenie náročných úloh. Tento rok si
cenu prevzali Katarína Mlynárčiková,
Mária Štangová, Rastislav Štanga
a Beáta Čamajová zo ZŠ na Ul. Dr. Janského, Tatiana Kulichová, Miroslava
Peštuková, Soňa Sedláková a Monika
Balážová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Drahomíra Štrbíková a Eva Marcinekové zo ZŠ na Jilemnického ulici,
Janka Šimková a Helena Mäsiarová
zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ján Kubina zo
žiarskeho Centra voľného času a Eva
Šišiaková a Slavomíra Krátka zo ZUŠ
Zity Strnadovej – Parákovej.
Ocenenie za pedagogické majstrovstvo, odbornú a manažérsku
zdatnosť, angažovanosť, ľudský
prístup a prínos v rozvoji
predprimárneho vzdelávania odovzdali Eliške Hodžovej, učiteľke materskej školy. Jej kolegyne Beata
Chalmovská a Monika Lachová boli

ocenené za dlhoročnú tvorivú prácu
v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania a kreatívnu pedagogickú činnosť a inovatívny prístup
v predškolskej edukácii.
Mimoriadna cena Učiteľ na jednotku patrí tento rok pedagógovi zo
„Štvorky“, Štefanovi Muhovi, ktorý si
ju zaslúžil za významný prínos, vynikajúce výsledky v oblasti školského
športu a šírenie dobrého mena športu
v Žiari nad Hronom. Štefan Muha sa
učiteľstvu venuje od roku 1994. Svoju
kariéru odštartoval v CZS Žarnovica,
neskôr pôsobil v ZŠ Župkov, ZŠ
Horná Ždaňa a od roku 2009 pôsobí
v Základnej škole na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom. „Doterajšie
ocenenia, ktoré som za svoju prácu
získal, mi boli udelené mimo môjho
pôsobiska,“ hovorí žiarsky učiteľ
a športovec v jednom a dodáva:
„Preto si ocenenie primátorom mesta
mimoriadne vážim. Emócie, ktoré
som pri preberaní mal, dokážem
len ťažko opísať, ale s istotou viem
povedať, že som naň hrdý. Vo svojom
živote som stretol veľa vynikajúcich
učiteľov, ktorým som sa chcel priblížiť.
Pravdepodobne mi práve oni dali
inšpiráciu zasvätiť svoj život deťom.
Viem, že môžem ovplyvniť detskú
dušičku a keďže v dnešnom pretechnizovanom svete je pre mňa čím ďalej
ťažšie získať dieťa pre šport, o to viac
ma teší, keď sa mi to podarí. Verím, že
mojou poctivou robotu a vzťahom
ku žiakom sa mi podarí pre šport
nadchnúť ešte veľa detí.“
(li)

Medzi ocenenými bola tento
rok aj Monika Balážová
z „Dvojky“.
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Pri kolíske

Už sú to dva mesiace, čo má Jožinko
brata Vojtíka. Že sa volá Vojtík, to sa
dozvedeli až niekoľko dní po tom, čo ho
baba doniesla. Jodaska sa totiž tam, kde
ho brala, zabudla opýtať, ako sa volá.
Vlani si o takomto čase staval Jožinko
s deťmi na potoku hrádze. Teraz kvôli
Vojtíkovi nemôže. S malým Vojtíkom je
to poriadna otrava. Podarená hračka!
Jožinko nikomu neradí, aby mal brata.
Ešte šťastie, že sa s tým mačaťom hrá aj
mamka a Magda. A vôbec, všetci majú
s ním plno roboty, veru, Jožinko sa až
čuduje, že majú takú trpezlivosť. Každú
chvíľu aby ho prebaľovali, pokaká sa
a reve — veď nič iné ani nevie. A ak sa
niekedy bezzubými ústami usmeje, dobre že sa všetci nezbláznia od radosti.
Vonku je tak krásne a teplo. Jožinko by
najradšej schytil čiapku a utiekol, ale

nemôže. Magda upratuje a mamička
šije Vojtíkovi košieľky (potrebuje aj
košieľky!) a Jožinko musí kolísať. Od
rybníka počuť krik husieho kŕdľa, čo
sa špľachoce a potápa. Deti na hrádzi
pištia a výskajú, kúpu sa v rybníku ako
kačice. A ako sa len smejú! Nie, Jožinko
to už ďalej nevydrží. Prestáva kolísať
a sníva. Lojzo asi zas vystrája. Určite sa
potápa, chytá deti pod vodou a podráža
im nohy, že sa nejedno nahlce vody.
Jožinko si rukávom utiera slzu. Toto

mal vedieť, keď sa ho spytovali, či chce
bračeka. Ale malé deti každý oklame a
nič si z toho nerobí. Protivné muchy —
štípu na holých nohách až do krvi. Hryzú
dnes ako divé. Dunčo si vytriasa blchy —
jemu mamička nepovie nič, keď zobudí
Vojtíka, ale keby si ich tak začal vytriasať
Jožinko, určite by bolo zle. Počkať, to
je nápad! Jožinko mu pricvikne chvost,
ale len konček, aby veľmi nekňučal,
má predsa rozum. Pozor: jeden, dva,
tri — teraz! „Ujujujuj!“ „Čo je tomu
psiskovi? Ešte zobudí Vojtíka, hlupák!“
krúti Jožinko hlavou. „Určite si mu niečo
vyviedol, ty nezbedník, však?“ pozná si
syna mamička. „Ja?“ červená sa Jožinko.
„Asi mu kolíska privrzla chvost. Prečo
ho má taký dlhý a nedáva si pozor?“
„Ty jeden huncút,“ zlostí sa mamička,
„stále s tebou čerti šijú. Radšej ho budem sama kolísať. Ešte ho, chudáčika,
zrádnik pochytí.“ Áno, mamička povie:
budem ho kolísať, ale nejde. Jožinko
vyzivuje a preťahuje sa. Skúša, či by nebolo pohodlnejšie uviazať motúz jedným koncom o kolísku a druhý koniec
si omotať okolo nohy. Motúzov má vždy
plné vrecká. Už je to, a ako krásne sa tak
kolíše, ani by ste neverili. Ale aj to ho
omrzí, odiera to nohu a kolíska sa šmýka
po izbe. Čo keby si motúz prehodil cez
prsia a knísal sa ako Žid, keď sa modlí?

„Chajdrnaj, šmodrchaj, šalamaj,“ šepce si
Jožinko a kníše sa ešte viac než Žid. Aká
rozkoš a aké je to ľahké…! „Pane Bože!
Veď vykotíš Vojtíka!“ vyskočila matka
a ešte včas zachytila dieťa. Jožinko už
bol pod posteľou. Jožinko vedel v núdzi
vždy náramne chytro zaliezť pod posteľ
— raz-dva! Matka uspáva Vojtíka. Veď ho
ešte nevykotil, to je kriku pre nič za nič!
Mamička zisťuje, že Jožinko je načisto
nerozumné, hlúpe chlapča, ktoré
chúďatko dieťatko raz ešte zabije alebo
zmrzačí, že bude na lapaja po celý život
spomínať. Taký ničomník si nezaslúži od
Pána Boha ani mačku, nieto ešte takého
pekného a dobrého bračeka… Jožinko
si v duchu myslí, že by mal radšej mačku
a opatrne vystrkuje spod postele hlavu.
Horšie by bolo, keby sa odvážil najprv
inou časťou tela, ktorá je už predurčená
na tresty. Vojtík už zaspáva, a tak Jožinko
smelo vyliezol, lebo vie, že spiace dieťa
mamička nebude znova budiť vrešťaním
bitého Jožinka. A jačať on veru vie! Vraj
že dostane od otca, keď sa vráti z poľa,
môže sa tešiť. Jožinko sa neteší. Nemá sa
na čo. Jožinko sa preťahuje, uh — uúh!
„Kolíš, ty leňoch lenivý,“ hreší ho matka.
Hrc, hrc — kolíše Jožinko. Akýže leňoch,
či nekolíše? Našťastie Jožinko objavil v
kolísaní rytmus. Od silnejšieho kolísania až po pomalý, uspávajúci pohyb, a

Ivo Víťazka dostal ponuku, ktorá sa neodmieta: zahrá si so svojím idolom!
Keď sa hudobníkovi naskytne
príležitosť zahrať si s jedným zo svojich hudobných idolov, neodmieta
sa. Mladému muzikantovi zo Žiaru
Nad Hronom Ivovi Víťazkovi sa takáto
príležitosť naskytla a okamžite sa jej
chopil. V sobotu 18. apríla sa v Pezinku
zúčastní ako účinkujúci na Fínskej
noci, ktorej hlavnou hviezdou bude
bývalý člen fínskej kapely HIM – Juska
Salminen.
Juska Salminen pôsobil v kapele HIM
v časoch ich najväčšej slávy v rokoch
1999 – 2001. Počas Fínskej noci by mali
spolu odohrať Ivove vlastné skladby,
o ktorých spolu už dlhšie komunikovali.
Ivo bol kedysi súčasťou a zakladateľom
revivalovej kapely Tahsatunga, kedy
hrávali piesne práve fínskej kapely HIM.
„Samotná kapela vznikla už v roku 2004,
kedy sme sa piati chalani dali dokopy
a začali hľadať nejaký smer, niečo čo by
nás bavilo,“ približuje Ivo a pokračuje:
„Páčila sa nám tvorba už vtedy dosť
známej a slávnej kapely HIM a rozhodli
sme sa začať práve odtiaľ. Vždy som však
bol ten, ktorý mal jasný cieľ a chalani
ma v tom podporovali. Vždy som si rád
vypočul aj ich názor, preto sme neskôr
začali robiť aj svoju tvorbu a hlavne
spolu, čiže každý mal priestor na vlastný
hudobný prejav.“ V súčasnosti už Ivo pôsobí vo svojej vlastnej kapele Ivo Víťazka
band. „Venujeme sa predovšetkým vlastnej tvorbe, kde robím kostru skladieb.
O zvyšku formy pesničiek sa radím s kolegami. Samozrejme, aj koncertujeme
a robíme nové veci,“ podotýka.

nič výnimočné, ak umelec svoju tvorbu
občas venuje aj niekomu konkrétnemu.
Ivo nie je výnimka. „Spravil som skladbu I Adore, ktorá bola venovaná mojej priateľke a teraz už aj mojej dcérke.
Inak väčšinou skladby smerujem čo
najširšiemu možnému okruhu ľudí, nech
si každý v nich nájde niečo, čo ho osloví,“
konštatuje hudobník, pričom on sám si
v súkromí rád vypočuje kapely ako HIM,
U2, Bon Jovi, no nepohrdne ničím, čo má,
ako sám hovorí, niečo do seba.

Tvoriť texty v slovenčine
je určite ťažšie
ako v anglickom jazyku
Ivo sa hudbe venuje od svojich siedmich rokov, kedy dostal svoju prvú
gitaru. „Odvtedy sa okolo muziky motám. V poslednej dobe badám, že je to
konečne také, ako to má vyzerať. Rokov
strávených na javisku a v skúšobni je
veľa. Vždy som každý koncert s kapelou
bral maximálne vážne. Rovnako tak
všetky pesničky robím zo srdca. Či som
však profesionál, to si netrúfam povedať.“
Mladý hudobník však od svojho detstva
aj rád spieval, aj keď, ako sám hovorí,
základnú umeleckú školu skúsil iba na
chvíľu. „Učil som sa hrať na gitare, ale
po pár mesiacoch som to vzdal a vrátil
som sa k domácej výučbe. Sledoval som
rôzne kapely na VHS kazetách z live koncertov a podobne, a tak som sa učil prvé
akordy. Je pre mňa teraz trošku vtipné
zaspomínať si na detstvo, ale práve v tých
časoch som účinkoval aj s vlastným
videoklipom v detskej súťaži Hviezdička.
Doteraz to beriem ako impulz, že v hudbe som doma. Samozrejme, za tie roky
som dospel,“ hovorí dnes s úsmevom.
Hoci je Ivo hudobník, hrá výlučne len na
doprovodnú gitaru. „Doma a sem – tam v
skúšobni si zahrám aj na klávesoch alebo
bicích, ale prevažne sa venujem spevu.
Tam sa cítim dobre a istejšie ako pri
nástrojoch. To prenechávam šikovnejším

Fínskeho hudobníka
tvorba nadaného
Žiarčana presvedčila
kolegom,“ tvrdí skromne. Treba však
dodať, že skladby robí väčšinou sám.
No ako podotýka, keď nejakú skladbu
zloží, radí sa o nej s ostatnými členmi.
„Čo kde ešte treba vylepšiť. Vždy si rád
nechám poradiť a najmä od ľudí, ktorí
so mnou spolupracujú, pretože viem, že
mi poradia iba dobre.“ Štýl, ktorému sa
dnes žiarsky hudobník venuje, možno
priradiť k pop rocku. V poslednej dobe
sa dokonca pokúsil po prvýkrát napísať
aj slovenský text, keďže predtým robil
všetko iba v angličtine. „Je ťažšie tvoriť
v slovenčine, ale zároveň je to výzva,
ktorú neodmietnem. Slovenčina je krásna, len je zložité ju kvalitne zhudobniť,“
priznáva a vysvetľuje: „Vždy si pôvodnú
myšlienku skladieb beriem zo života, zo
skúseností, z ozajstných udalostí. Nerád
píšem o veciach, ktoré som nezažil alebo im nerozumiem, preto obrovskou
okľukou obchádzam rap a hip hop.“

Pieseň tvorí, kým s ňou
nie je na 100 % spokojný
Niekomu stačí na zloženie skladby pár
minút či niekoľko hodín, iný potrebuje na
to aj niekoľko dní či týždňov. „U mňa je
to individuálne. Vždy skladbu robíme tak
dlho, kým s ňou nie sme na sto percent
spokojní,“ hovorí a zároveň odpovedá
na našu otázku, čo je pre neho ťažšie
– textovať alebo dávať textu melódiu:
„Je to porovnateľné. Všetko závisí od
toho, čo chcete a čo od toho očakávate.
Náročnosť je už potom nepredvídateľná,
ale predpokladá sa, že chcete dobrý
výsledok, preto do toho idete.“ Nie je

Ešte minulý rok sa zrodil nápad,
kedy sa fanúšikovia fínskej kapely HIM
rozhodli zorganizovať stretnutie v Pezinku. Pri tejto príležitosti oslovil Ivo organizátora podujatia a ponúkol mu svoje
vystúpenie so skladbami spomínanej
kapely. „Súhlasil, a tak sa stalo, že mám
príležitosť zahrať si na jednom pódiu
s bývalým členom dnes už kultovej
fínskej kapely HIM. Pred časom sa
uskutočnilo jedno podujatie, kde som si
dovolil zahrať aj vlastné skladby, na čo
publikum úžasne reagovalo. Skončilo
to tak, že organizátor tejto akcie sa stal
mojim manažérom a vlastne on môže
za to, že sa podarilo kontaktovať práve
Jusku Salminena, klaviristu, ktorý pôsobil
v HIM v rokoch ich najväčšej slávy. Poslal
som mu cez sociálnu sieť niekoľko mojich skladieb a na moje potešenie súhlasil
s nejakou spoluprácou,“ netají nadšenie
Ivo. Momentálne sa tak spoločne s Juskom pripravujú na akciu FinNight, kde
spolu odohrajú Ivove skladby s Juskovým doprovodom na klavíri. „Verím,
že táto spolupráca nebude krátkodobá,“
dúfa žiarsky hudobník a ubezpečuje, že
trému nepociťuje. „Nedá sa to nazvať trémou, skôr je to rešpekt. Človek, ktorého
ste mali ako dieťa na stene na plagátoch
s vami zrazu nadviaže kontakt a súhlasí so
spoluprácou. Je to určitá zodpovednosť,
ale tak isto je to obrovská výzva, na ktorú
sa jednoducho NIE nevraví,“ dodáva na
záver Ivo, ktorý svoj sen prežíva aj v súkromí, kde je nielen partnerom, ale aj otcom krásnej dcéry a robí hudbu, ktorú
tak veľmi miluje.
(li)
Foto: archív IV.

potom opäť do najsilnejšieho — skôr,
ako sa pomodlil Otčenáš, vystriedal to
dvakrát — samozrejme tak, aby Vojtík
nevyletel z kolísky. Oj, to si Jožinko už
vie vyrátať, ako smie zahojdať! Má to
dieťa spánok, kde ho len berie! Keby vedel, odkiaľ ho baba dovliekla, zaniesol
by im ho späť. Plesk! Potvora mušacia,
treba ti štípať nohy. Keby hrýzla nohavicu, ale ona naschvál len holú nohu, kde
to najviac štípe. Teraz si asi chlapci pri
rybníku zahrabávajú nohy do horúceho
piesku a Lojzo sa obaľuje bahnom, hrá
sa na vodníka a straší dievčatá. Hlúpe
dievčiská pištia…! Potom skočí zo stupienka do hlbočiny a vypláva čistý ako
rybička. Čože Lojzo, to je chlapík! Ale
keby ho tak raz chytil vodník! Pane Bože,
ale by Sakrament schytal za to svoje
nadávanie. Dostal by sa do pekla, nič by
mu nepomohlo. „Mamička,“ ozve sa zrazu Jožinko. „Čo jedávajú čerti na obed?“
Matka sa skláňa nad šitím a odpovedá
priduseným hlasom: „Neviem, Jožinko,
to asi nikto nevie.“ „Nie?“ zatiahol sklamaný Jožinko. „To by sa malo vedieť!“
„Keby si radšej kolísal, Vojtík sa už zasa
mrví. Nepočuješ?“ Akoby ho nepočul.
Veď sa ten dačo namrví…
Pokračovanie v budúcom čísle.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Školáci spoznali
láskavé a pozitívne
rozprávky

Branislav Jobus.
Marec bol pozitívny
mesiac
nielen preto, že k nám prišla
jar, ale je všeobecne tiež mesiacom knihy – knihy veršovanej,
obrázkovej, zvieracej, encyklopedickej, dobrodružnej a pre deti
práve knihy rozprávkovej.
Žiarsku „Jednotku“ môžeme nazvať
aj školou pozitívnych zmien. „Práve
preto sme pre naše deti pripravili
jeden úžasný deň v spoločnosti ľudí,
ktorým je práve kniha veľmi blízka,“
hovorí zástupkyňa riaditeľa Oľga
Berkešová a ďalej vysvetľuje: „Miška
Pribilincová sa stala inšpiráciou pre
mnohé deti napríklad vytvorením
Pozitívnych rozprávok, prostredníctvom ktorých im chcela spríjemniť
predstavu o svete, a to vlastnou,
pozitívnou verziou. Žiarčanka Kristína
Falťanová porozprávala školákom
o vzniku knihy a predstavila im svoju knihu Modlitba za hriech, ktorá
je síce pre dospelých, ale rovnako
ako kniha pre deti aj kniha pre
dospelých potrebuje myšlienku, fantáziu a vieru v dobro.“ Tretím, mediálne
najznámejším, hosťom bol slovenský
spevák, hudobník a spisovateľ Branislav Jobus. „Branislav priblížil mladým
čitateľom netradičný spôsob písania
kníh a predstavil niekoľko hlavných
hrdinov. Ako spisovateľ debutoval
knihou Láskavé rozprávky, ktorá sa
stretla s veľkým úspechom,“ podotýka
Oľga Berkešová. Medzi ďalšie jeho
úspešné publikácie môžeme zaradiť
aj knihy Až na vrchol, Muflón Ancijáš
a jeho spanilá jazda, Ako muflón
Ancijáš cestoval na západ, Komisár
Mrodge. Ako sa sám niekoľkokrát
vyjadril: „Keď čo i len jednému
človeku na svete urobí moja kniha
radosť, stálo to za to“. Za vydarený
deň v spoločnosti kníh ďakuje vedenie školy pedagogičkám Kataríne
Gajdošíkovej a Táni Snopčokovej. (r)
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Čaj o piatej
s Marekom ZZákopčanom
ákopčanom

Nemá ešte ani 30 rokov a už má na
konte množstvo úspešných románov
a tisíce predaných kníh. Napriek
tomu, Marek Zákopčan, spisovateľ
z Banskej Bystrice, každé ráno vstane
a ide do práce „mučiť“ študentov
výučbou slovenského jazyka a
dejepisu. Možností, ako naložiť
so svojím životom, videl Marek
spočiatku neúrekom. Ako malý bol
presvedčený, že keď vyrastie, bude
lekárom. Kladný vzťah k bielym
plášťom ho napokon prešiel pri laboratórnych prácach na gymnáziu.
Z medicíny teda presedlal na sen o
novinárčine. V poslednom ročníku strednej školy si však uvedomil, že viac
ako krátke články chce písať rozsiahle
príbehy. No a keďže to mu išlo dobre
aj bez ďalšieho štúdia, rozhodol sa
pre zadné vrátka. Byť učiteľom. Talentovaný mladík svoj prvý román Zradná vášeň napísal už ako stredoškolák
do malého zošita s tým, že spolužiaci
ho museli povinne čítať.
Viac sa o tomto úspešnom
slovenskom autorovi, jeho románoch
Zradná vášeň a Mesto tieňov, ktoré
môžete poznať aj z televíznych
obrazoviek, ďalej románe Nevinní
zmätkári, Plamene hriechu a tiež o
príbehu Zachovajte paniku môžete
dozviete už 14. apríla o 17.00 hod.
v kaviarni u Shakespeara pri Čaji
o piatej.
(r)

Koncert
Ivo Víťazka Band
Pozývame vás
na koncert
kapely
Ivo Víťazka Band,
ktorý sa uskutoční
v Lounge a Caffe Bar La Musica
v Žiari nad Hronom
dňa 11. apríla o 20.00 hod.
Tešiť sa môžete na:
Ivo Víťazka – gitara, spev,
Marián Krivo Kriváň
–basová gitara,
Patrik Kolorédy – cajon.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 10.
apríla o 20.00 hod.
Mars – pátranie v prachu červenej
planéty
Audiovizuálny program, ktorý doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom
odborného pracovníka a za priaznivých
poveternostných podmienok pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 17.
apríla o 20.00 hod.

Po stopách
sv. Ambróza a Sv. Františka

OZNAM ÚPSVAR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Banská Štiavnica oznamuje, že v
súvislosti s organizačnými zmenami
postupne dochádza k zmenám
telefónnych čísiel na pracoviskách
Banská Štiavnica, Žarnovica, Nová
Baňa, Žiar nad Hronom a Kremnica.
Telefónne zoznamy zverejnené na
webovej stránke www.upsvar.sk/bs
budú priebežne aktualizované za
každé pracovisko. Žiadame o pochopenie pri vzniknutých nedorozumeniach.

Pozývame vás na púť do Talianska
k patrónovi včelárov sv. Ambrózovi.
Púť sa uskutoční v spolupráci
s cestovnou kanceláriou
od 10. do 17. októbra.
Orientačná cena zájazdu je 440 €.
Cestovanie je zabezpečené autobusom, ubytovanie v hoteloch. Programom púte bude sprevádzať turistický sprievodca a duchovný program
zabezpečí františkánsky kňaz.
Z programu: svätá omša pri hrobe sv.
Ambróza v Miláne, obhliadka mesta
a známej milánskej katedrály. Okrem
Milána sa počas púte navštívia aj ďalšie
zaujímavé miesta ako Assisi – spojené
s pôsobením sv. Františka, Lanciano –
známe pre eucharistický zázrak či San
Giovani Rotondo – pôsobisko pátra Pia
a iné zaujímavé miesta.
V prípade záujmu kontaktujte:
vcelarilutila@gmail.com. Peter Imriš

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
10.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
14.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
16.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
17.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
19.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
20.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00.hod.

H ľ a d á m
domov
Chucky
Chucky je mladý psík, ktorý
je v útulku najdlhšie, už 2,5
roka. Vyzerá ako zmenšenina
vlčiaka, má cca 15 kg. Je
to veselý a veľmi aktívny
havko, miluje prechádzky, čvachtanie sa vo
vode. Je veľmi kontaktný, vhodný aj k deťom.
Chucky je poslušný, ovláda základné povely.
Je očkovaný, kastrovaný, čipovaný.
Kripsi
Kripsi má cca 8 mesiacov,
necelých 10 kg. Je to veľmi
kontaktný psík, dokáže sa na
človeka veľmi naviazať, veľmi
si svojho pána stráži. Rýchlo
sa učí, aj hygienickým návykom. Chodí pekne aj bez vôdzky. V útulku narieka, hlavu má
neustále prepchatú cez mrežu koterca a plače,
breše, že tam nechce byť. Kripsi je očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
Deny
Deny má cca 1,5 roka, je to väčší a veľký priateľ

Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

11.4. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 21 23)
12.4. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá
Hora 79 (67 75 117)
18.4. MUDr. Elena Považancová, Dr. Jánského 15, Žiar nad Hronom (679 09 48)
19.4. MUDr. Jana Draženská, Dolná
49/21, Kremnica (674 48 60)
Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v čase od 8.00
do 12.00 hod. v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
človeka, poslušný, učenlivý,
šikovný. S inými psíkmi je
kamarátsky, skôr trošku
ustráchanejší. Vhodný je aj
k deťom. Očkovaný, čipoaný,
kastrovaný.
Hero
Hero je cca 2-ročný psík, strednej až menšej veľkosti.
Je veľmi prítulný, kontaktný,
na prechádzkach aktívny.
Potrebuje veľa pohybu. Je
kríženec so stafordom, bol by vhodný aj
k domu. So psíkmi sa znesie individuálne.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Rori
Rori znova hľadá domov potom,
čo bol vrátený z adopcie. Má
cca 1 rok a okolo 10 kg. Je to
veľmi aktívny mladý pes, ktorý
potrebuje rovnako aktívnych
majiteľov. Je veľmi učenlivý, rýchlo chápe
povely, no treba s ním ešte pracovať. Zvyknutý na mačky, deti, má rád aj iné psíky. Je
naučený bývať v byte, má 100% hygienické
návyky, vie vydržať aj sám, nemá ničiteľské
sklony. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
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Gastrofestival – festival dobrých jedál, chutí a vôní
V tomto roku sa Gastrofestival uskutoční v dňoch 21. až 23. apríla (utorok až štvrtok) v čase od 11.00 do 19.00 hod.
Secreto dé Mexico
V mexickej reštaurácii vás očarí zaujímavá kombinácia chutí fazuľovej polievky s kúskami slaniny so škoricou
či nachos podávané s orechovočokoládovou omáčkou. Ochutnať
musíte pečené kuracie krídla v medovej cruste s jemným dotykom chilli
a dvomi druhmi pravých mexických
salsa omáčok. Ak uprednostňuje zeleninové pokrmy, určite si pochutnáte na
grilovaných plátkoch cukety na paradajkovo-paprikovej omáčke s kúskami
údeného tofu a syrom gouda. Váš smäd
určite zahasí pravá mexická limonáda či
kaktusový džús. Pripíjať na dobrú chuť
sa bude s nezabudnuteľnou tequillou.
Viac informácii ohľadom jedálneho a
nápojového lístka, cien a noviniek nájdete na webovej stránke reštaurácie
www.secreto-de-mexico.webnode.sk.

Kaviareň Street Caffé
Príďte do našej kaviarne Street Caffé
ochutnať ristreto, espresso, cappuccino,
latte macchiato. Pripraví ich pre vás tím
baristov, či už z bežnej kávovej zmesi,
alebo z odrodovej kávy. Pozývame vás
tiež na skvelé dezerty: čokoládový fondant s malinovým coulis a citrónovým
sorbetom, karamelizované slivky so
smotanovo-škoricovou
omáčkou,
marhuľové gaspacho s kúskami kivi,
šľahačkou a karamelovými ozdobami,
pečené grécke rezance Katifi plnené
orechmi s cukrovým sirupom, ktorými si
zaručene osladíte život. Nezabudli sme
ani na našich najmenších, pre ktorých
sme si pripravili vanilkový puding s
čokoládovým mousse a čučoriedkovým
pyré. Aby tomu všetkému nebolo dosť,
máme pre vás pripravené aj malé
prekvapenie vo štvrtok 24. apríla.

Slovenská reštaurácia Pivný súdok
Nechajte sa zlákať zaujímavou chuťou
krémovej hubovo-zemiakovej polievky
či výraznou a intenzívnou chuťou diviaka na šípkovej omáčke. Šok vašim
chuťovým bunkám môže spôsobiť
pečené bravčové koleno podlievané pivom. K Slovensku už tradične
patrí aj bryndza, preto u nás nesmú
chýbať tradičné bryndzové pirohy zo
zemiakového cesta. Tradičnosť a chuť
domova vám priblíži domáca huspenina, ktorú budeme podávať s cibuľkou
a chlebom. Smäd zahasíte vďaka
výbornému čapovanému pivu. Viac informácií, ceny, jedálny a nápojový lístok
nájdete na našej stránke http://sivanicova.wix.com/pivny-sudok.

Filipínska reštaurácia Tanghalian
Filipínska reštaurácia vás pozýva
ochutnať typické jedlá a špeciality
filipínskej kuchyne, kde nebude chýbať
skvelá tradičná filipínska hudba.
Ponúkame ryžové závitky plnené tuniakom a zeleninou, zázvorovú kuraciu
polievku so špenátom, ktorá je zjemnená kokosovým mliekom, opekané
ryžové rezance s marinovanými kuracími kúskami a zeleninou, sklenené
rezance s krevetami či krémové kuracie
rizoto s kokosovým mliekom, ozdobené
opečeným banánom, podávané na
banánovom liste. Z nápojov ponúkame
tradičný kokosový a mangový džús a
zázvorový čaj.

Švajčiarska reštaurácia Alpenhaus
Neváhajte ochutnať syrové fondue,
jedinečnú pochúťku zloženú až z troch
druhov syra podávanú s tradičným
švajčiarskym destilátom Kirschwasser
a mnoho iných jedál. Odreagujte sa a
nechajte profesionálov, nech si robia
svoju prácu.
Karibská reštaurácia Čierna Perla
Príďte ulahodiť svojim jazýčkom a
pochutnať si na našich skvelých jedlách a nápojoch. Gurmáni si môžu
pochutnať na skvelom bravčovom
steaku so sladkými zemiakmi a barbeque omáčkou a milovníci rýb môžu
poštekliť svoje chuťové bunky skvelým
steakom z tuniaka s úžasnou grilovanou zeleninou, alebo môžu svojim
chuťovým bunkám ulahodiť pečenou
makrelou so sušenou šunkou a
zemiakmi. Máme tu niečo aj pre
nežnejšie polovičky, a tým je
neobyčajná sladká studená polievka, prípadne špecialitka, ktorou sú
vyprážané ančovičky s chilli mätovým
dresingom. Nezabúdame aj na pitný
režim, a tak si u nás môžete vychutnať
osviežujúce nápoje ako sú Mochito
a Piňa Colada a rum.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

POĎAKOVANIE

Úsmev si mal
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
So smútkom v srdci
sme si dňa 1. marca
2015 pripomenuli 9. výročie úmrtia,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.

Spomíname s láskou.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Dňa 12. apríla uplynie
1 rok od chvíle,
keď nás opustila naša drahá
Magduška Miklová,

milujúca mama a manželka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Spomína milujúci manžel, syn
a rodina Ďuricová.

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obetavosť
a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš až do konca
života.
Stále cítime smútok a žiaľ,
pretože už nič nie je,
ako by si človek prial.
Dňa 26. apríla si pripomenieme
3. výročie od nečakaného odchodu,
keď nás náhle a navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami, vnučka Sofinka
a ostatná rodina.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce,stíchol hlas,
milovali život, milovali nás.

Dňa 6. apríla sme si
pripomenuli 1. výročie,
kedy nás navždy
opustil manžel, otec
a starký Jozef Beňo.
Za tichú spomienku
ďakuje celá rodina.
Dňa 27. apríla si
pripomíname
18. výročie od smrti
našej drahej
Emílie Beňovej.

Za tichú spomienku
ďakuje nevesta Terka s rodinou.
Dňa 29. apríla
si pripomíname
9. výročie od smrti
našej drahej
Emílie Kollárovej.

Za tichú spomienku
ďakuje syn Ján a dcéra s rodinami.

RIADKOVA INZERCIA
PREDAJ

•Predám záhradu s rozlohou 8 árov s chatkou
•Súrne predám 2-izbový čiastočne prero- schodí, Pod vŕšky - oproti Tescu. T: 0911 620 943
7/5
a pivnicou v lokalite Bartošova Lehôtka. Cena: 2 bený byt v OV. Byt sa nachádza v časti Etapa.
Cena:
34 000 € + dohoda. T: 0907 250 318,
500 €. T: 0905 768 107
•Prenajmem
2-izbový
byt
v
centre
ZH
s
bal•Predám 3-izbový byt na Etape, Hurbanova
9/5 0905 345 503
kónom, nová kúpeľňa, nové WC, nová kuch.
14/7
ulica, „Čínsky múr“, prízemie, v pôvodnom stave,
linka, nový sporák, k bytu je aj pivnica. Cena:
320 €/vrátane energií a digi-tv. T: 0904 194 355
•Predám 20-árový rovinatý pozemok vhodný
plastové okná. Cena dohodou. T: 0907 435 857
2/7
NEHNUTEĽNOSTI
PRENÁJOM
8/7 k výstavbe rodinného domu v obci Lutila. Cena:
2
35 €/m . T: 0905 919 442
•Hľadáme od mája 2015 na podnájom v ZH
•Prenajmem 2-izbový byt v centre ZH s bal4/7 kónom, nová kúpeľňa, nové WC, nová kuch. dvoj alebo trojizbový byt, ideálne v paneláku
•Predám zabehnutý novinový stánok na
linka, nový sporák, k bytu je aj pivnica. Cena: s výťahom, príp. na 1. poschodí bez výťahu. T:
lukratívnom mieste v ZH. T: 0905 705 374
•Predám
1-izbový
slnečný
byt
na
Etape,
Ul. 320 €/vrátane energií a Digi-tv. T: 0904 194 355 0918 072 101
3/7
9/7
3/5
Tajovského. Byt je na 2. poschodí, v osobnom
vlastníctve,
bez
ťarchy.
Cena:
18
500
€.
T:
0902
•Predám 3-izbový byt na 3. poschodí, Ul.
SLUŽBY
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izb.byt
169 249
M. R. Štefánika, rozloha 85 m2 + 15 m2 pivnina Etape. Cena: 300 €, vrátane energií. T: 0903
5/7
•Hľadám
muža
s automobilom, ktorý by
609 120
ca. Dom je zateplený, plastové okná a nová
6/5 bol ochotný vypomôcť pri odvoze nákupu z
Kaufl
andu
domov.
(Iba
v rámci mesta). T: 0904
strecha. T: 0907 881 283
•Predám 1-izbový byt. T: 0905 263 816
13/7
2/5
1/5
•Prenajmem 2-izbový zariadený byt na 2. po- 878 491

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám kuchynský stôl 70 x 70, farba: čerešňa + 2 stoličky, farba: čerešňa, sedadlá sú
čalúnené. Cena spolu: 70 €. T: 0911 992 994
5/6

•Predám staršiu mrazničku Calex, 50-litrovú.
Dohodou. T: 0907 825 178
2/6

•Predám zbierku hercov za 5 € a zbierku spevákov za 7 €. T: 0902 828 424
10/7

•Predám Poster Gallery vol. 5 + CD. Cena: 4 €.
Plagáty heavy metal, skupiny chlapčenské z 90tych rokov. T: 0902 828 424
12/7

Celonárodný úspech Žiarčanky
Soňa Herková, žiačka zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského v Žiari
nad Hronom, zažiarila na recitačnej
súťaži a obsadila skvelé 4. miesto.
Ešte v decembri 2014 sa žiarska „Jednotka“ zapojila do 22. ročníka súťaže
Šaliansky Maťko. Je to súťaž v prednese
slovenskej povesti, ktorá podporuje rozvoj tvorivých schopností detí a pomáha
im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy
s tvorbou J. C. Hronského. Vo svojej
kategórii sa Soňa Herková stretla 20.
marca so siedmimi najlepšími zo Slovenska práve v Šali. Konkurencia bola
výrazná, veď to boli najlepší z najlepších.
Po úspešnom absolvovaní obvodného
a krajského kola sa ako víťazka nášho
kraja zúčastnila celonárodného kola.
Priniesla tak nečakaný úspech škole,
nemalé zviditeľnenie, veľa zážitkov
a nových skúseností. Na vlastnej koži
zistila, ako sa bojuje v celoslovenskom
ringu. Neúprosne, dravo, sebavedome
a hlavne, aký je pohľad porotcu na recitátora.
Mgr. Andrea Némethyová,
vyučujúca slovenského jazyka
a literatúry

Využite možnosti, ktoré vám ponúka
Mestská obývačka
Mestská obývačka sa nachádza
v priestoroch Mestskej krytej
plavárne na Ulici Michala Chrásteka.
Za 1. štvrťrok tohto roku sa v nej
rôznych podujatí zúčastnilo takmer
350 študentov.
Mestská obývačka bola zriadená
v roku 2009 za finančnej podpory
Mládež v akcii so zámerom na aktivity: sídlo MMP, školské podujatia
a workshopy, stretávanie sa mladých
ľudí, centrum neformálnych skupín
a združení, konferencie, porady
a školenia, získavanie informácií európskej dobrovoľníckej služby, prenájom
priestorov.
Mestská obývačka ponúka služby ako
použitie internetu, kopírovanie, laminovanie, viazanie prác do hrebeňovky,
a to všetko za symbolické ceny. Pre viac
informácií nás kontaktujte na: mestska.
obyvacka@gmail.com.
Aktivity
Mestský mládežnícky parlament
mesta Žiar nad Hronom (MMP) je
určený pre všetkých tvorivých mladých
ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Pre
všetkých akčných a schopných nájsť si
čas na rôzne aktivity v meste. Parlament
pod vedením koordinátorky práce
s mládežou Dominiky Švecovej zasadá
počas roka v Mestskej obývačke.
Mestskú obývačku začiatkom tohto
roka prišiel navštíviť gynekológ MUDr.
Martin Kalný zo žiarskej nemocnice,
ktorý žiakom porozprával o sexuálne
prenosných chorobách. Zaujímavej
a poučnej prednášky sa zúčastnil prvý
ročník stredoškolákov zo Žiaru nad Hronom.
Workshop s veľkonočnou tematikou
sa konal v Mestskej obývačke dva dni
a zúčastnili sa ho šiestaci a siedmaci
zo základnej školy v Žiari nad Hronom. Vyrábali sa rôzne kuriatka, zajace, veľkonočné vence a nechýbali
ani tradičné veľkonočné vajcia, ktoré
obkrúcali perlovkou v rôznych farbách.
V najbližších dňoch pripravujeme

besedu so žiarskou spisovateľkou a tiež
sme oslovili ďalšiu známu osobnosť,
s ktorou vám chceme sprostredkovať
stretnutie a besedu. Kto to bude,
nechajte sa prekvapiť, budeme vás však
včas informovať.
V MO sa pravidelne stretáva aj OZ
Babinec, ktoré začiatok roka otvoril
Nástenkou vízií, kde ste sa mohli
realizovať a predstaviť svoje vízie
do budúcnosti, ďalej pokračoval
s prednáškou Mariána Cútha, ktorý
prišiel porozprávať ako na úspešný
a pohodový život. V mesiaci apríl vám
OZ predstaví tzv. Rodinné konštelácie.
Pre všetkých, ktorých zaujíma ako
odblokovať rôzne životné stereotypy,
neúspech v práci, partnerské problémy,
problémy s deťmi, nespracované veci z
minulosti, ktoré nám bránia žiť tak ako
chceme. Stavaním konštelácií je možné
riešiť problémy vo vzťahoch v rodine,
na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. O tomto všetkom a ešte viac vám
príde porozprávať Zlata Šramová, psychoterapeutka a liečebná pedagogička,
a to dňa 18.4. od 9.00 hod. Prihlásiť sa
môžete najneskôr do 10.4. Kontakt:
babineczh@gmail.com.
Eurodesk
Významnú čas informácií, ktoré EURODESK šíri, predstavujú mobilné informácie. Ide o rôzne praktické rady,
návody, užitočné adresy a web linky pre
mladých ľudí, ktorí by chceli v zahraničí
krátkodobo, resp. dlhodobo študovať,
pracovať, bývať, absolvovať stáž,
mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky
pobyt alebo len vycestovať do
zahraničia na kratšie obdobie. Pre
tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac
o Európskej únii, EURODESK poskytuje
prehľadne spracované základné informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj
o spôsobe fungovania a financovania
EÚ.
www.eurodesk.sk, www.eurodesk.eu
(r)
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Žiarčania obsadili prvú priečku vo svojej skupine

Aj v oklieštenej zostave Žiarčania excelovali

BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI – STARŠÍ ŽIACI

BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI – STARŠÍ MINIŽIACI

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 45:56 (17:24)
Body: Bača 11 (1 trojka), Dérer 9, Štábel
8, Šály 7, Nagy 7, Mihálka 4, Vinarčík 4,
Šonkol 2, Boroš 2, Šarkozi 2.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 56:61 (26:39)
Body: Šály 14 (2 trojky), Vinarčík 10,
Nagy 9, Štábel 9(3), Bača 6, Dérer 4,
Mihálka 2, Boroš 2, Kotlárik 2, Šarkozi 2,

Šonkol 1.
Starší žiaci odohrali posledné dva zápasy skupiny stred na palubovke súpera
z Handlovej. Hneď od prvých sekúnd
začali Žiarčania brániť a naháňať súpera
po celom ihrisku, s dôrazom hlavne na
jeho rozohrávku. Celoplošnou osobnou obranou hneď v zárodku narúšali
postupné útoky súpera a donútili ho
k chybám, stratám, ktoré dokázali využiť.

Častým striedaním a zapojením všetkých
15 hráčov do hry dokázali udržať
vysoké tempo hry v oboch zápasoch.
Nie všetci hráči dokázali využiť svoju
šancu a minutáž na ihrisku, ale snaha
a bojovnosť sa im nedala uprieť. Do zápasov nastúpili všetci hráči, z ktorých sa
aj väčšina bodovo presadila. Žiarčania
vyhrali a zaslúžene obsadili prvé miesto
v skupine stred. Juraj Horváth, tréner

Hru sme si nenechali znechutiť a s prehľadom sme vyhrali oba zápasy
BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI – MLADŠÍ ŽIACI

ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 40:81 (13:45)
Body: Greguš 24, Kucej 11, Kret, Barcík
10, Novák, Golebiowski 8, Truben, Király
3, Lehotský, Švec 2.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 35:64 (17:34)
Body: Novák 17, Kret 16, Kucej 12, Truben, Király 6, Švec 3, Golebiowski, Greguš
2.
Mladší žiaci vycestovali k súperovi
do Banskej Bystrice. Aj napriek tomu,
že súper patrí k slabším družstvám, dali
sme si za cieľ k zápasom pristupovať
zodpovedne. Nechceli sme nechať

Inform

ácie o

polma

ratóne

: www
.polm

nič na náhodu a súpera sme nechceli
podceňovať. Do prvého zápasu sme išli
s cieľom zabaviť sa basketbalom, čo sa
nám aj podarilo. Naši chlapci Bystričanov
takmer k ničomu nepustili. Boli dôslední
ako v obrane, tak aj v útoku. Vytvorili
sme si náskok, ktorý stále narastal.
Postupne však poľavili v obrane, nakoľko
sa proti takémuto družstvu, ktorému
sú tolerované technické nedostatky,
ťažko chlapci motivujú. Hra sa často
prerušovala, čo viedlo k nervozite na
ihrisku. Napriek tomu sa Žiarčania
nenechali znechutiť a s prehľadom
zvíťazili. Do druhého zápasu sme nastúpili s cieľom, čo najskôr súpera zdolať

aj v druhom zápase. Úvod bol trochu nervózny, nakoľko sa hra hneď od
začiatku často prerušovala. Súper sa
snažil za každú cenu zastavovať naše
rýchle protiútoky, čo nás ale nemohlo
zaskočiť, nakoľko sa naši chlapci len tak
nevzdávajú. Kolektívny výkon Žiarčanov
nedal súperovi žiadnu šancu. Aj napriek
dvom zraneným hráčom z našej základnej päťky o výsledku nebolo pochýb.
Chlapci hrali pekný basketbal a podarilo
sa im niekoľko veľmi pekných kombinácií. V oboch zápasoch si z chuti
zahrali všetci. Pochvalu za predvedený
výkon si zaslúžia všetci hráči.
Július Kucej, tréner

Žiarsky mestský polmaratón
araton

.ziar.sk

ou nájsť okamžite voľného hráča. Za
predvedený výkon patrí všetkých chlapcom veľká pochvala. Po osemnástich
zápasoch úradujúci majstri Slovenska
v stredoslovenskej oblasti ešte nenašli
premožiteľa. Za väčšou konkurenciou
a lepšou konfrontáciou cestovali na
najväčší mládežnícky basketbalový turnaj v strednej Európe vo Viedni. Na turnaji štartuje spolu viac ako 500 tímov
z 23 krajín sveta. Vo svojej kategórii U12
Starší minižiaci nastúpili na zápas proti v konkurencii 53 tímov z celej Európy
Považskej Bystrici v oklieštenej zostave. nazbierali chlapci cenné skúsenosti.
Norbert Nagy, tréner
Zranenia a choroby dovolili nastúpiť
do zápasu len desiatim hráčom, každý
teda dostal na palubovke maximálny
možný čas a priestor. Potešiteľný je fakt,
že aj hráči, ktorí hrávajú inokedy menej
minút, sa na ihrisku nestratili a podali
veľmi sympatický a bojovný výkon.
Žiarčania dominovali počas celého
zápasu. Lepšie bránili, boli dôraznejší
a rýchlejší. V útoku sa vedeli presadiť
v hre jeden na jedného, alebo prihrávkMŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Považská Bystrica 51:15 (26:6)
Body: Ziman 12, Dekýš 11, Šonkoľ
8, Ďurica 7, Baláž 4, Bobok 3, Herich 2,
Kosmeľ M. 2, Krahulec 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Považská Bystrica 55:25 (28:7)
Body: Ziman 14, Ďurica 8, Šonkoľ 8,
Baláž 6, Kosmeľ M. 6, Dekýš 5, Bobok 4,
Herich 2, Krahulec 2.

IN -LINE PRETEKY IN -LINE PRETEKY IN -LINE PRETEKY IN

Súčasťou 6. ročníka Žiarskeho
mestského polmaratónu bude
aj 4. ročník In-line pretekov,
čo bude zároveň druhý pretek
8. ročníka Slovenského in-line pohára v spolupráci so Slovenským
rýchlokorčuliarskym zväzom pod
záštitou primátora mesta Žiar
nad Hronom Petra Antala.

Prihlášky: termín uzávierky prihlášok
a výška štartovného (aj s realizovaním
platby na účet organizátora) do 25. apríla 2015 na 4. ročník inline pretekov je
9 €. Prihláška pretekárov cez online registráciu na stránke: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/prezen.php
Informácie o polmaratóne (in-line):
www.polmaraton.ziar.sk

In – line preteky

6. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu
sa uskutoční v sobotu

16. mája 2015.
Usporiadateľom podujatia je mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom MŠK Žiar nad Hronom pod
záštitou primátora mesta Petra Antala.
Disciplíny:
muži, ženy, štafetový beh, inline
Termín uzávierky prihlášok a výška
štartovného je (aj s realizovaním platby na
účet organizátora) do 25. apríla 2015
na 6. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu (aj štafetový beh) – 9 €. Prihláška
pretekárov cez online registráciu na stránke:
http://www.casomierapt.sk/prezentacia/
prezen.php
VIAC INFORMÁCIÍ: WWW.POLMARATON.ZIAR.SK (JÁN ŽIAK, Č. TEL.: 045/678 71 43, MOBIL: +421 908 949 527, E-MAIL: JAN.ZIAK@ZIAR.SK)

IINFORMÁCIE: WWW.POLMARATON.ZIAR.SK
(JÁN ŽIAK, Č. TEL.: 045/678 71 43,
MOBIL: +421 908 949 527, E-MAIL: JAN.ZIAK@ZIAR.SK

Plavecký talent Alex Karkuš pracuje na svojom cieli: Chcem sa dostať do slovenskej reprezentácie
Onedlho pätnásťročný Alex Karkuš
patrí medzi najvýraznejšie talenty
žiarskeho Plaveckého klubu Delfín.
Za svoje najväčšie úspechy považuje
medaile z Majstrovstiev Slovenska,
ktorých doteraz získal sedem.
Alex v súčasnosti navštevuje deviaty ročník v Základnej škole na
Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom.
Plávaniu sa venujem od piatich rokov, prvé preteky som absolvoval už
ako šesťročný. V disciplíne 25 metrov
prsia som získal svoju prvú zlatú medailu,“ začína s predstavovaním Alex
a pokračuje: „Od začiatku, ako som prišiel
do plaveckého klubu, je mojou trénerkou
Martina Bartková, ktorá zo mňa urobila
poriadneho plavca, za čo jej ďakujem.
Posledné roky ma trénuje aj trénerka
Miroslava Mesárošová.“ Alex trénuje
štyrikrát do týždňa po dve hodiny. „Od
otvorenia ranného plávania na plavárni
chodím každý štvrtok aj na ranný tréning,“ podotýka. Tréningy absolvuje
vždy v bazéne, jazerá či iné vodné plochy
nevyužíva. „Navštevujem športovú triedu
na žiarskej „Štvorke“, kde sa celkom dobre

športovo vyžijem. Ale vo voľnom čase
sa venujem aj iným športom. Najradšej
hrám futbal a basketbal,“ približuje ďalej
Alex.

Medailu mu na veľkých
pretekoch odovzdala
legendárna
Martina Moravcová
Počas tréningov sa žiarski plavci vo
veľkej miere venujú najmä plávaniu na
objem a na čas. Okrem toho sa, samozrejme, sústredia aj na iné cvičenia, ktoré
súvisia s plávaním a ako Alex podotýka,
na rannom tréningu doťahuje aj techniku plávania. „Ja sa sústredím skôr na
motýlika, voľný spôsob a znak. V poslednej dobe som začal plávať aj prsiarske
disciplíny, aby som sa zlepšil časovo v
polohovke, kde sa všetky štýly striedajú.
Najviac ma však baví motýlik, v ktorom
som mal aj svoje najvyššie umiestnenie
na majstrákoch,“ konkretizuje žiarsky
plavec. Obľúbený kraul pritom Alex pláva
väčšinou na 400-metrovej trati, aj keď si

už niekoľkokrát zaplával aj osemstovku
a tisíc päťstovku. „Radšej však plávam
kratšie trate a obľubujem šprintové disciplíny,“ podotýka. Alex, ktorý od januára
tohto roku súťaží v kategórii OPEN, čo je
kategória 15-ročných a starších. „Samozrejme, je to náročnejšie, vyrovnať sa
starším plavcom,“ priznáva. Prekvapivo,

Alex žiadny plavecký vzor nemá. Akurát
často sledoval, ako pláva fenomenálny Michael Phelps. „Na posledných
pretekoch som pretekal s Cameronom
Van der Burghom, držiteľom niekoľkých
svetových rekordov, trojnásobným majstrom sveta a olympijským víťazom. Na
bazéne som sa stretol aj s inými svetovými plavcami, ako sú Jenny Mensing, Fabio
Scozzoli, Marco Koch, Gergo Kiss a našimi
najlepšími Tomášom Klobučníkom a
Katkou Listopadovou. Pamätám si na
svoje prvé veľké preteky v Púchove, ktoré
slávnostne otváral Ľuboš Križko a medailu na majstrovstvách mi odovzdávala
Martina Moravcová,“ spomína na stretnutia s úspešnými športovcami.

Z Majstrovstiev Slovenska
má zatiaľ sedem medailí
Najväčším doterajším Alexovým
úspechom sú ocenenia z Majstrovstiev
Slovenska, ktorých má spolu sedem.
Prvé tri bronzové medaile sú z neoficiálnych majstrovstiev za disciplínu 50 metrov znak a dve za 50 metrov kraul. „Z

vyššej kategórie, už oficiálnej, mám štyri
medaile. V roku 2011 som si vyplával 2.
miesto v disciplíne 200 metrov motýlik, 3. miesto v disciplíne 100 metrov
znak a 3. miesto opäť v disciplíne 200
metrov motýlik. V roku 2012 som získal
ďalšie 3. miesto v disciplíne 100 metrov
voľný spôsob. Celkovo som v stredoslovenskej oblasti získal trikrát titul majster oblasti, dvadsaťkrát som bol na 2.
mieste a deväťkrát na 3. mieste. V kraji
som držiteľom trikrát 1. miesta, raz 2. miesta a raz 3. miesta. Na medzinárodných
pretekoch som spolu vyplával dve 1. miesta, dvanásť 2. miest a šesť 3. miest. To
sú moje najväčšie úspechy,“ vymenúva
Alex, ktorý plávanie spája aj so svojou
budúcnosťou. Ako prezrádza, plávaniu
by sa určite chcel venovať čo najdlhšie.
„Mojím najväčším cieľom je dostať sa
do reprezentácie, snom je byť majstrom
Slovenska.“ Ako na záver Alex dodáva,
obdobie, že by vodu a bazén nechcel
ani vidieť, ešte nemal. „Baví ma to, rád
pretekám, rád sa stretávam s inými plavcami, veď mám medzi nimi veľa kamarátov a kamarátiek.“
(li) Archív AK.
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Žiarčania sa medzi päťstovkou tímov nestratili, domov priniesli bronz
BASKETBAL – BASKETBALL WIEN OSTERTURNIER 2015

Úradujúci najstri
Slovenska v basketbale,
starší
minižiaci
MŠK
BK Žiar nad Hronom, sa v dňoch
30. marca až 4.
apríla zúčastnili
najväčšieho
mládežníckeho turnaja v strednej
Európe BASKETBALL WIEN OSTERTURNIER 2015. Na jubilejnom 25.
ročníku tohto prestížneho turnaja
štartovalo podľa slov viedenských organizátorov v 14 kategóriách až 492
tímov z 21 európskych krajín. Viac ako
5 000 basketbalistov a basketbalistiek
odohralo za 5 dní viac ako 1 300 zápasov na 42 ihriskách po celej Viedni.
V nabitej kategórii U12 štartovalo
okrem Žiarčanov reprezentujúcich
Slovensko až 53 tímov z Nemecka,
Rakúska, Talianska, Srbska, Rumunska,
Česka, Bulharska, Lotyšska a Maďarska.
Tímy ako ALBA Berlín3, Bayern Mníchov,
Bamberg, Belehrad sľubovali malým
Žiarčanom výbornú konfrontáciu,
keďže na Slovensku vo svojej kategórii
porážajú svojich rovesníkov rozdielom
50 až 70 bodov. Po jesennom turnaji
v Litve tréneri pri náročnom tréningovom procese naplánovali svojim zverencom ďalšiu náročnú prekážku, a zároveň
impulz v ich športovom raste. Chlapci
sa neľahkej úlohy zhostili ako praví
profesionáli. Sparťanské ubytovanie
v triede viedenského gymnázia zvládli na jednotku. Zážitok z otváracieho

klubu a mesta Žiar nad Hronom si celý
tím starších minižiakov MŠK BK Žiar nad
Hronom zaslúži absolutórium. Veľké
poďakovanie patrí všetkým rodičom,
ktorí účasť svojich detí na turnaji financovali a MŠK Žiar nad Hronom, ktorý
zabezpečil hráčom dopravu a účasť na
turnaji.
Norbert Nagy, tréner

ceremoniálu, perfektne fungujúcej
„nemeckej“ organizácie turnaja, z prehliadky večernej Viedne, alebo víťazstiev
nad sebavedomými nemeckými tímami
určite prevážili odlúčenie od rodičov,
alebo vyčkávanie v štvorrade na obed
s tisíckou športovcov vo viedenskej
Stadthalle. Tento obrovský športový stánok bol srdcom celého turnaja, ale turnajom žila naozaj celá Viedeň.
Po športovej stránke malí Žiarčania
vôbec nevedeli, čo ich na turnaji čaká.
Cieľom bolo prebiť sa 5-člennou základnou skupinou medzi dvoch postupujúcich. V play off zápasoch sa dostať
aspoň medzi osmičku najlepších tímov.
Ale hlavne, získať ďalšie veľké skúsenosti.

Skupinu s prehľadom vyhrali
basketbalisti zo Žiaru
Premiérový skupinový zápas v utorok s ALBA Berlín3 bol, ako sa neskôr
ukázalo, súbojom neskoršieho finalistu
a semifinalistu celého turnaja. Hráči MŠK
sa súpera zľakli, ale postupne naberali na
obrátkach a v druhom polčase aj dominovali a prestriedali všetkých hráčov.
Víťazstvo o 15 bodov je cenné vzhľadom
na to, že vo finále ALBA prehrala s berlínskym Lichterfeldom len o 5 bodov.
Žiarčanov potešila hlavne neskoršia
pozvánka do Berlína od koordinátora mládeže ALBA Berlín v ďalšom
priebehu turnaja! Ďalšie zápasy v skupine zvládli v stredu a štvrtok Žiarčania
s veľkou istotou, napriek tomu, že sa
im zranil najlepší hráč Juraj Kret. Zdo-

lali postupne výbornou kombinačnou
hrou s prihrávkami a dôraznou agresívnou obranou súperov z Nördlingenu
a talianskeho Lecce vysokým rozdielom.
Zápas s nemeckým Crailsheimom bol
dramatický len v úvode. V osemfinále
nastúpili Žiarčania proti talianskemu
Trieste a sfúkli svojho súpera z palubovky
rozdielom 40 bodov. Proti výbornému
Ludwigsburgu s fyzicky disponovanými
hráčmi už nastúpil so sebazaprením aj
Kret a svojím obetavým výkonom potiahol spoluhráčov k najlepšiemu výkonu
na turnaji a k postupu medzi najlepšiu
štvorku turnaja. To nikto zo Slovákov
pred turnajom nečakal a táto výhra
bola pre celý tím MŠK BK Žiar nad Hronom veľkou odmenou. V telocvičniach
sa už hovorilo dlhšie o nejakom meste

„Ciar“ zo Slovenska. Semifinále s berlínskym tímom Lichterfelde už bolo nad
sily malých Žiarčanov, ktorí svojou mentalitou ešte nie sú pripravení na 3 ťažké
vyraďovacie zápasy v jeden jediný deň.
Držali sa ešte prvú štvrtinu a do stavu
11:11. Neskorší víťaz turnaja im šnúrou
bodov po chvíľkovej strate koncentrácie odskočil na rozdiel 10 bodov. Tento
rozdiel sa ukázal proti rýchlym Nemcom
rozhodujúci, Žiarčania už len prestriedali
všetkých hráčov lavičky a sympatickým
výkonom dohrali posledný ich zápas
na turnaji. S bilanciou 6 výhier a jedna
prehra sa s turnajom rozlúčili a zanechali
medzi organizátormi aj viacerými súpermi veľmi sympatický dojem.
Za športové výkony na turnaji,
správanie sa a reprezentáciu svojho

Žiarčania vytancovali zlato, striebro a dvakrát bronz
TANEČNÝ ŠPORT – XXIV. POHÁR PRIMÁTORA

Už takmer štvrťstoročie patrí tanečná
súťaž Pohár primátora ku kultúrnemu
i športovému životu v meste. Vysoká
kvalita, príjemné priestory a skvelé
publikum i v tomto roku prilákali do
Žiaru nad Hronom viac ako 280 párov
zo Slovenska i Maďarska. V šestnástich
tanečných triedach súťažilo 11 párov
z Tanečno - športového klubu Stella.
V najvyššej tanečnej triede B
v štandardných tancoch vo finále tancoval a vytancoval si krásne 3. miesto
tanečný pár Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová, Tomáš Legín a Isabella
Kúšová skončili na 8. mieste. V latinskoamerických tancoch si zlatý Pohár primátora odniesli Stanislav Kubáň a Zuzana

Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová,
1. miesto latinskoamerické tance.

Prausová. V tejto kategórii súťažilo 11
párov.
V tanečnej kategórii dospelých
štandardné tance D si 2. miesto vytancoval tanečný pár Roland Zubek a Tamara
Rozembergová, Patrik Jenat a Marcela
Glezgová postúpili do semifinále a obsadili 10. miesto. V latinsko-amerických
tancoch v triede D sa viac darilo Patrikovi
a Marcele a rozhodcovia ich posunuli na
19. miesto. Roland s Tamarou skončili
na 26. mieste. V tejto kategórii súťažilo
najviac párov, až 26.
V dospelých v triede C si chceli zmerať
svoje sily i juniori a v štandardných
tancoch sa najviac darilo Andrejovi
Hricovi a Soni Herkovej, keď v semifinále obsadili 11. miesto. Martin Kollár
a Dominika Krčmárová skončili na 15.
mieste, Marek Hlaváč a Sofia Gelienová
na 19. mieste. Veľkým úspechom v
latinskoamerických tancoch bolo 5.
miesto a účasť vo finále pre Martina Kollára s Dominikou Krčmárovou. Andrej
Hric a Soňa Herková v tejto kategórii získali 8. miesto a Marek Hlaváč so Sofiou
Gelienovou 25. miesto.
V juniorských súťažiach v triede C sa
najlepšie darilo v štandardných tancoch Andrejovi Hricovi a Soni Herkovej,
ktorí sa tešili z bronzu v štandardných
tancoch. Filip Gáfrik a Ema Kollárová

Roland Zubek –
Tamara Rozembergová,
2. miesto štandardné tance.
si vytancovali 8. miesto. V latinsko
-amerických tancoch bolo poradie
nasledovné: Andrej Hric – Soňa Herková
4. miesto, Martin Kollár – Dominika
Krčmárová 8. miesto a Filip Gáfrik – Ema
Kollárová 10. miesto. V junioroch II v triede D sme mali len jedného zástupcu,
tanečný pár Martin Žňava – Kristína Begániová, ktorí sa v štandardných tancoch
pretancovali do semifinále a tešili sa z 10.
miesta a v latinsko-amerických tancoch
si odnášali body za 16. miesto. Svoju
premiéru v triede D juniorov mal tanečný
pár Marek Vančišin – Lucia Boboková –

v štandardných tancoch sa prebojovali
do semifinále a bolo z toho 11. miesto a v
latinsko-amerických tancoch ich výkon
stačil na 16. miesto. Najmladší reprezentanti Patrik Franta a Timea Turčanová si
v triede D v štandardných i v latinskoamerických tancoch odniesli zo súťaže
4. miesto.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pri organizovaní 24. ročníka súťaže pomáhali.
Úprimne ďakujeme primátorovi mesta
Petrovi Antalovi, MsKC a ochotným
rodičom, ktorí nezištne pomohli pri
realizácii tohto ročníka.
Ing. Stella Víťazková, hlavná trénerka klubu
Foto: Miroslav Víťazka.

Majstrovstvá Slovenska

v plesových choreografiách
a exhibíciách
Hlavná sála MsKC
v Žiari nad Hronom

Nedeľa 9. mája
od 15.00 do 22.00 hod.

Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom
na turnaji:
Skupina H:
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – ALBA
Berlin3 GER 44:29 (24:19)
TSV Nördlingen GER – MŠK BK Žiar nad
Hronom SVK 23:51 (13:27)
Lecce ITA – MŠK BK Žiar nad Hronom
SVK 17:42 (7:31)
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – MERLINE Crailsheim GER 36:26 (20:15)
Tabuľka skupiny H:
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK
ALBA Berlin3GER
MERLIN Crailsheim GER
TSV Nördlingen GER
Lecce ITA
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Osemfinále: SAN VITO Trieste – MŠK
BK Žiar nad Hronom 14:54 (8:27)
Štvrťfinále: MŠK BK Žiar nad Hronom
– Ludwigsburg 44:38 (22:17)
Semifinále: MŠK BK Žiar nad Hronom
– Lichterfelde Berlin 27:51 (14:29)
Konečné poradie na turnaji: 1. Lichterfelde Berlin, 2. ALBA Berlin3, 3./4.
MŠK BK Žiar nad Hronom/ALBA Berlin2

Žiarčania priniesli
domov
z medzinárodného
turnaja šesť medailí
JIU JITSU

V nedeľu 29. marca sa
v
Bratislave
uskutočnil
medzinárodný turnaj v brazilian jiu jitsu a grapplingu Pit
Bull West Coast BJJ & Grappling Cup 2015. Nechýbali na
ňom ani zástupcovia žiarskeho
klubu, ktorí súťažili v kategórii
juniorov.
Turnaj v brazilian jiu jitsu bol
určený pre juniorov bez obmedzenia opaska. Naši piati juniori priniesli do Žiaru zo súťaže šesť medailí.
Výsledky:
Samuel Frindt: 1 x zlato, 1 x
striebro, Andrej Tončík: 2 x striebro,
Jakub Paško: 1 x striebro, Adam
Hanuška 1 x bronz.
(r)

