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Jarmok ostáva na pôvodnom mieste
Ešte v januári bola na mestský úrad
doručená petícia obyvateľov, ktorí
žiadajú preloženie Žiarskeho jarmoku
do inej časti mesta. O ďalšom mieste
konania jarmoku tak rozhodovali
poslanci na marcovom zasadnutí.
Pod petíciu s 13 hárkami sa podpísalo
228 obyvateľov 3. volebného obvodu,
v ktorom žije 3 973 oprávnených
voličov, čo predstavuje 5,74 %. „Ako
obyvateľom mesta Žiar nad Hronom
nám nie je ľahostajné, v akom prostredí
žijeme, a preto sme sa rozhodli formou
petície poukázať na dlhodobo neriešené
problémy tejto časti mesta,“ vysvetľuje
Rastislav Kravár z petičného výboru
a pokračuje: „Týmto spôsobom sme sa
pokúsili zosumarizovať negatíva, ktoré
takéto podujatie so sebou prináša.
Poukázali sme predovšetkým na
zvýšený hluk už cez pracovné dni, ale aj
počas ostatných dní konania jarmoku,
ktorý, podľa nášho názoru, prekračuje
povolené normy, dopravné obmedzenia,
zvýšenú kriminalitu, neschválený odber
elektrickej energie pre kolotoče z fasád
bytových domov a výrazné znečistenie
dotknutých ulíc, a to najmä v časti mesta
Centrum II. Aby sme predišli nesprávnej
interpretácii toho, čo vlastne petíciou
sledujeme, tak musím predovšetkým
zdôrazniť, že v žiadnom prípade nám
nešlo o zrušenie Žiarskeho jarmoku
ako takého.“ Ako však Rastislav Kravár
priznáva, členovia petičného výboru
očakávali, že pod petíciu sa podpíše viac
ľudí. „Pre publicitu petície sme urobili

maximum našich možností, pričom sme
využili všetky dostupné prostriedky
a osobné voľno členov petičného
výboru,“ podotýka.

Navrhovali iné lokality
na konanie jarmoku

Súčasťou petície je aj návrh, kde by
sa po novom jarmok mohol konať.
Spomenuté sú menej frekventované
časti mesta, ako napríklad Park Štefana
Moysesa, Ulica SNP či voľné priestranstvo
pod obchodným domom Prior. Ako
sa však uvádza v stanovisku, ktoré
vypracovalo mesto, uvedené lokality
neprichádzajú do úvahy z dôvodu, že
na nich nie je vytvorená požadovaná
technická infraštruktúra. „Považujeme
prinajmenšom za nešťastné umiestnenie
jarmoku v tak husto zastavanej časti
mesta ako je Centrum II a ulice Š.
Moysesa a A. Kmeťa. Podľa nášho názoru
stojí za úvahu, aby sa takéto významné
podujatie konalo na námestí, ktoré
je na takýto účel prispôsobené alebo
v menej frekventovanej časti mesta,“
konkretizuje ďalej Rastislav Kravár a ako
hovorí, členovia petície rešpektujú aj iné
názory, ale podľa nich, bolo by vhodné
zistiť reprezentatívnym spôsobom
názor obyvateľov dotknutých ulíc.
Mesto sa však bráni tým, že súčasná
lokalita konania jarmoku zodpovedá
požiadavkám z hľadiska dispozičného
riešenia a existujúcej technickej
infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné
pre organizáciu jarmoku. Organizačný
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Jarmok zostáva na pôvodnom mieste.

Práce na oddychovej zóne smerujú do finále
Už o niekoľko týždňov by
mala byť oficiálne otvorená
a sprístupnená oddychová
zóna na Etape. Po zimnom
období sú už stavebné práce
v plnom prúde.
Na svojom mieste je osadený
už aj drevený Maják, ktorého
autorom je žiarsky umelec
Andrej Jánoška. Pracovníci
technických služieb v ostatných dňoch pracovali tiež na
trativodoch, ktoré odvedú
vodu z hracích plôch a na
osádzaní približne 300 metrov chodníkov. V záverečnej
fáze sa v areáli oddychovej
zóny vysadí aj niekoľko kusov
drevín.
(r)

Osádzanie chodníkov.

Drevený maják.

Súčasná lokalita zodpovedá aj požiadavkám dispozičného riešenia.
štáb tiež počas jarmoku zabezpečuje
dostatočný priestor pre vozidlá rýchleho
zásahu a predajné stánky sú rozložené
na ploche mimo cesty. Cesta tak zostáva
voľná a v prípade núdze je plne využiteľná
pre vozidlá. Podpísaní pod petíciu
očakávali aj to, že kolotoče a zábavné
atrakcie budú umiestnené mimo sídliska.
„Veľmi negatívne nás preto prekvapila
tá skutočnosť, že mesto uvažuje
dokonca o predĺžení termínu trvania
jarmoku a predĺženia jeho prevádzky do
neskorších večerných hodín. Rozhodne
nemáme záujem vyvolávať touto témou
negatívne emócie, ale ako som už
uviedol, chceme týmto spôsobom len
upozorniť na negatívne javy spojené
s takouto spoločenskou udalosťou,“
dodáva Rastislav Kravár.

Radnica chce uľahčiť život
obyvateľov tejto časti mesta

Keďže petícia s podpismi bola doručená
na mestský úrad, jej obsahom sa
zaoberali aj žiarski poslanci na ostatnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Ja
určite nie som za preloženie jarmoku do
inej časti mesta. Som však za to, aby sa
hľadalo riešenie, ako počas jeho trvania
uľahčiť život obyvateľov, ktorí v tejto časti
mesta žijú,“ uviedol počas zasadnutia
primátor Peter Antal a dodal: „Prvým
dôvodom je, že nie je kam ho presunúť.
To znamená, že do úvahy by prichádzalo
iba zrušenie jarmoku. Musíme sa preto
s touto situáciou dokázať vysporiadať
tak, aby nespokojných občanov bolo
čo najmenej. Určite budeme hľadať
náhradné miesto pre kolotočiarov.
Čo sa týka neschváleného odberu
elektrickej energie, tak v tomto prípade
si kolotočiari na základe povolenia na

prevádzkovanie zábavných atrakcií sami
vybavujú na SSE povolenie na pripojenie
na elektrickú energiu. Mesto nemá nič
spoločné s odberom elektrickej energie.
SSE ich pripája na najbližšie možné
odberné miesta a za spotrebovanú
elektrickú energiu si na základe odpisu
z elektromera aj sami platia odber SSE.
Veľmi pozorne som však sledoval aj
reakcie ľudí na sociálnej sieti. Prekvapilo
ma, že aj takým, ktorí v tejto časti mesta
bývajú, jarmok nevadí.“
K téme sa vyjadrila aj poslankyňa Soňa
Lukyová, ktorá bola zvolená za volebný
obvod Centrum II a sama aj v tejto
časti mesta žije. „Na jarmok doplácajú
najmä dva bytové domy. Zrátala
som autá, ktoré pred týmito domami
parkujú a kde bývajú umiestnené počas
jarmoku kolotoče. Narátala som ich
204. Majitelia ich musia odparkovať už
pred jarmokom a to je problém, pretože
nie je kde,“ uviedla okrem iného a ako
ďalej podotkla, ďalším problémom je
aj znehodnocovanie fasád bytových
domov. „Počula som aj to, že ľudia chcú
za konanie jarmoku určité kompenzácie.
Navrhujem, aby sme dohodli nejaké
stretnutie a tam môže každý povedať,
ako si to konkrétne predstavuje. Treba
s ľuďmi, ktorí tam bývajú, hovoriť. Kto
bude mať záujem, príde na stretnutie,
kto nie, bude sa musieť, bohužiaľ,
prispôsobiť,“ dodala Soňa Lukyová.
Poslanci petíciu zobrali na vedomie, ale
zhodli sa na tom, že jarmok ostane na
pôvodnom mieste z dôvodu technickej
infraštruktúry. Zároveň však primátorovi
odporučili rokovať s petičným výborom
o možnostiach, ako zmierniť negatívne
dopady jarmoku na obyvateľov tejto
časti mesta.
(li)

Krik o pomoc, nevšedný pohľad a boj o život
Krik o pomoc, nevšedný pohľad a
boj o život. To všetko sa stalo počas
veľkonočného Veľkého piatku v
našom meste. Nie, nejde o tri udalosti,
ale o jeden kuriózny zákrok, ktorý sa
stal hliadke mestskej polície.
Tá v piatok skoro ráno započula na
Sládkovičovej ulici krik a volanie o pomoc. Krik hliadku privolal až k domu číslo
10, kde sa jej naskytol nevšedný pohľad.
„Do zberného kontajnera na obnosené
šatstvo si pod rúškom tmy zašiel na
„výhodný nákup“ Martin Š. (30) z nášho
mesta,“ povedal náčelník MsP Róbert
Šiška a dodal, že pri vyberaní „tovaru“
sa však v kontajneri zasekol. „Trčali len
nohy a sám by sa von nedostal. Hliadka
mu pomohla a z kontajnera ho vytiahla.
Martinovi snáď ostane ponaučenie, že

„výhodný nákup“ sa v sekunde môže
zmeniť na boj o holý život,“ dodal Šiška.
Ako tiež náčelník MsP podotkol,
30-ročný Martin nebol prvý v našom
meste, ktorý sa rozhodol prísť
k oblečeniu takýmto spôsobom. Najmä
sociálne slabší obyvatelia sa takto snažia
dostať k šatstvu z kontajnerov. Mestská
polícia dokonca zaznamenala taký prípad, keď jeden držal druhého za nohy
a on zatiaľ vyberal oblečenie. Treba si
však uvedomiť, že nádoby na šatstvo nie
sú uspôsobené na vyberanie oblečenia,
iba na jeho vhadzovanie. Veľmi ľahko sa
preto môže stať, že si podobným „kúskom“ môžete ublížiť. Ak by sa o niečo
podobné pokúsilo dieťa, môže dokonca
do kontajnera úplne prepadnúť, zostať
vnútri zakliesnené a zadusiť sa.
(kr)
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Sporné parkovanie na ostrovčeku
Na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva
schválili
žiarski
poslanci I. zmenu rozpočtu. V rámci
nej odklepli aj 1-tisíc eur na
projektovú dokumentáciu na riešenie
statickej dopravy v severnej časti Ulice
Š. Moysesa. Mesto v nej chce riešiť
problém s parkovaním na ostrovčeku.
Autá na spomínanom ostrovčeku
parkujú už niekoľko rokov aj napriek
tomu, že nejde o oficiálne parkovacie
miesta. Dokonca je na tomto mieste
zakázané parkovať. Napriek tomu
zostalo pred pár týždňami niekoľko
vodičov prekvapených, keď si na svojich
vozidlách našli osadené tzv. papuče. „Z
okresného dopravného inšpektorátu
nás požiadali, aby sme aj my nejakým
spôsobom prispeli k bezpečnosti
cyklistov a chodcov v našom meste,“
upozornil na alarmujúce štatistiky
nehodovosti náčelník MsP Róbert Šiška
a konkretizoval: „To znamená, aby sme
sa zamerali predovšetkým na prechody
pre chodcov a na miesta, kde zastavenie
a státie vozidla vytvára vizuálnu prekážku
pre chodcov. Z tohto dôvodu sme sa
rozhodli, že sa budeme intenzívnejšie
venovať tejto problematike a oveľa
prísnejšie kontrolovať a postihovať
tieto priestupky.“ A práve v rámci
toho začala mestská polícia riešiť aj
problém s parkovaním na ostrovčeku.
Podľa stanoviska, ktoré vydal okresný
dopravný inšpektorát, ide o ochranný
ostrovček, na ktorom je v zmysle zákona

Krádežiam na cintoríne chce mesto
zabrániť výstavbou betónového plota

Foto: MsP.
zakázané zastavenie a státie. Ak by
bolo vozidlám umožnené parkovať na
tomto mieste, nebolo by možné, aby
tam bol prechod pre chodcov. „Budeme
uprednostňovať
statickú
dopravu
a tolerovať pofidérne parkovacie miesta
a povýšime ich nad ľudský život a ľudské
zdravie?,“ položil otázku Šiška a vzápätí
na ňu aj odpovedal: „Každému vodičovi
je jasné, že je to dopravná pasca. Ako má
dať vodič prednosť v jazde a reflektovať
na informáciu o dopravnej situácii,
keď nevidí prechádzajúce vozidlá kvôli
vozidlám parkujúcim na ostrovčeku?
Nehovoriac o tom, že môže pod auto
kedykoľvek podbehnúť dieťa.“

Nové parkovacie miesta
v centre môžu pribudnúť
iba na úkor zelene

Situácia s parkovaním v meste sa z roka
na rok zhoršuje. Áut v centre mesta
pribúda, naopak, parkovacie miesta
nie. „Nemôžeme však tolerovať také

parkovanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť
ostatných účastníkov cestnej premávky,
zvlášť chodcov a cyklistov,“ podotkol
Róbert Šiška a ako konkretizoval, za
parkovanie na ostrovčeku boli udelené tri
pokuty a šesť napomenutí. V súčasnosti
mestská polícia pozastavila sankcie
za porušenie zákazu parkovania na
tomto ochrannom ostrovčeku. „Situáciu
však monitorujeme a budeme sa tým
zaoberať,“ dodal náčelník.
Ako však prisľúbil primátor Peter Antal,
situáciou s parkovaním v centre mesta
sa bude radnica zaoberať. „Parkovacie
miesta tu môžu vzniknúť len na úkor
zelene. Plánujeme však zmeniť systém
parkovania pred mestským úradom, kde
je pozdĺžne státie. Zmenou značenia
na šikmé státie nám pribudne niekoľko
ďalších parkovacích miest. Ako bude
vyzerať parkovanie na zvyšnej časti
Ulice Š. Moysesa, však bude závisieť aj
od podmienok, ktoré nám dá dopravný
inšpektorát,“ uzavrel tému primátor. (li)

Jarnú sezónu už otvorili aj skateboardisti a horolezci z mesta
Na jeseň minulého
roka
sa
začalo
prvýkrát
hovoriť
o novom projekte
OZ ZaŽiar, ktorého
cieľom bolo vybudovať novučičký
miniskatepark pre žiarsku mládež.
S koncom mesiaca marec sa ukončili aj
práce na projekte, ktorý hneď prešiel
testovacími jazdami.
S príchodom jari sa rady outdoorových
aktivít v našom meste opäť rozšírili.
V priestoroch areálu Základnej školy
na Jilemnického ulici môžete využiť
miniskatepark, kde najnovšie pribudla
nová jazdecká prekážka, tzv. pyramída.
Súčasťou skateparku je aj U-rampa, ktorá
sa previezla do areálu školy po dohode
s riaditeľom Marianom Majzlíkom,
a ktorá je symbolom prvotného impulzu
na
dobudovanie
miniskateparku
po ukončení projektu KomPrax.
„V tomto projekte sme sa snažili spojiť
skateboardistov, bikerov, parkouristov–

poradenstvo pri obnove horolezeckej
steny a dozeral na bezpečné umiestnenie
projektom zakúpených chytov. Tým sa
jeho práca nekončí, aj naďalej bude
poskytovať potrebnú starostlivosť
a udržiavať stenu stále funkčnú.
Horolezecký klubu HK James môžete
poznať aj z minulosti, napr. zo zlaňovania
Bieleho domu v rámci Mikulášskeho
programu.

OZ-tko zapája mladých
Žiarčanov do aktivít mesta

freerunistov, kolobežkárov, korčuliarov
a horolezcov,“ vysvetľuje koordinátorka
práce s mládežou Dominika Švecová
a dodáva: „Výhodou miniskateparku je
fakt, že nie je obmedzený vyučovacím
procesom v škole a jeho otváracími
hodinami. Pre verejnosť je prístupný
neobmedzene aj počas sviatkov,
víkendov a prázdnin.“

Na svoje si prídu aj horolezci

Súčasťou projektu je aj obnovenie
horolezeckej steny, ktorú spravuje
horolezeckého klubu HK James, kde jeho
vedúci, Peter Bača, zastrešoval odborné

Občianske združenie ZaŽiar zapája
mladých ľudí do života v meste už viac
ako sedem rokov a podľa Dominiky
Švecovej v tom mieni pokračovať aj do
budúcna. „Cieľom tohto projektu bolo
ukázať mladým ľuďom, že spoločnými
silami dokážeme toho veľa a nielen
nadávať, že sa v meste nič nedeje. Je
toľko možností ako niečo urobiť a zlepšiť,
len treba zahodiť lenivosť a prestať čakať,
že to za nás urobí niekto iný,“ dodáva
Švecová.
Projekt podporila Nadácia pre deti
Slovenska zo zbierky Hodina deťom.
(r) Foto: Dominik Roth

Na vedenie mesta sa obrátili viacerí
občania, ktorí poukázali na krádeže
v spodnej časti cintorína. Z hrobov
miznú sviečky aj hrobová výzdoba.
Zabrániť by tomu mal vysoký
betónový múr.
Hroby v spodnej časti cintorína dnes
od osady Pod Kortinou oddeľuje iba
nízky múrik. Osadníci preto nemajú
problém ho preliezť a brať z hrobov
sviečky či hrobovú výzdobu. „O tomto
probléme vieme. Naposledy ma naň
upozornila pani listom, v ktorom ma
prosí, aby sme s tým niečo urobili,“ hovorí
primátor Peter Antal. Ako podotýka,
v minulosti tento problém mesto riešilo
zvýšeným dohľadom mestskej polície
či rómskymi občianskymi hliadkami.
„Minulo sa to však účinku. Bohužiaľ,
obyvatelia z osady si krádežami

zabezpečili doslova zásobu sviečok.
Postihované sú všetky spodné hroby,
ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej
blízkosti plotu, ktorý oddeľuje cintorín
od osady,“ konkretizuje primátor. Mesto
sa preto v tejto veci rozhodlo pre
radikálne riešenie. Namiesto nízkeho
plotu postaví vysoký betónový múr.
„Jediným riešením je postaviť pevný
plot z betónových dielcov. Vysoký
bude približne dva metre, aby nebolo
možné ho preliezť. Je to najrýchlejšie
a najlacnejšie riešenie pre mesto,“
približuje primátor. Plot s dĺžkou 260
metrov vyjde mesto na približne 12 až
15-tisíc eur, ktoré bude musieť vyčleniť
zo svojho rozpočtu. „Musíme dokázať
chrániť majetok našich obyvateľov, a to
aj takýmto spôsobom,“ dodáva Antal.
(li)

Jastrabie oko novej kamery
Len nedávno bol Monitorovací
kamerový systém v našom meste
rozšírený o dve nové full HD kamery.
A prvé výsledky na seba nenechali
čakať dlho.
V piatok večer operátor chránenej
dielne zaznamenal vandalský počin
Richarda B. (38) a Jozefa Š. (37) na
Centrálnej autobusovej stanici. Jozef
Š. si zastávku autobusu pomýlil s
verejným WC a Richard B. preukazoval
svoju neutíchajúcu silu na zdatne
sa brániacom označníku zastávky.

Spokojní sami so sebou neohrozene
odkráčali svojou cestou. Z povznesenej
nálady ich však prebral zákrok hliadky
mestskej polície, ktorý ich vrátil naspäť
do reality. Jozef Š. bol na mieste za
znečistenie verejného priestranstva
vyriešený blokovou pokutou, mnoho
násobne
prevyšujúcou
použitie
verejných WC a Richard B. bude svoj
silácky výkon poškodzovania verejnoprospešného zariadenia vysvetľovať
pred správnym orgánom, ktorému bola
vec postúpená.
(r)

Vandalov zaznamenala kamera na CAZ.

Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 31. marca sa uskutočnilo
2. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
Informáciu o poskytnutej sociálnej pomoci
a sociálnych službách pre občanov mesta
v uplynulom roku predniesla poslancom
vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ Monika Minárová. Medzi hlavné
formy sociálnej pomoci patrí napríklad
terénna sociálna práca, jednorazová dávka
v hmotnej núdzi, koordinácia činnosti Klubu
dôchodcov, sociálny taxík či poskytovanie
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a zabezpečenie služby v Stanici osobnej
hygieny. Ďalším bodom rokovania bolo aj
schválenie dokumentu Komunitný plán
mesta v rámci programu ROMED – program
Rady Európy.

Mesto chce zamestnávať
dlhodobo nezamestnaných

Správu o záverečnom účte mesta
predložil hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník. Kladné saldo bežného rozpočtu
bolo ku koncu roka na úrovni 1 327 763,51
eur. Na rad prišlo aj schválenie 1. zmeny

o akýsi tzv. sociálny podnik. Ako primátor
počas zasadnutia povedal, mesto chce
zamestnávať dlhodobo nezamestnaných
občanov, naučiť ich robiť a chodiť do
práce. Podľa neho je v meste množstvo
robôt, ktoré by títo ľudia mohli vykonávať
lacnejšie ako napríklad rôzne firmy.
Rozsiahlu správu o činnosti mestskej
polície za minulý rok pripravil náčelník
Róbert Šiška a správu o nakladaní
rozpočtu mesta pre tento rok, ktorá, s komunálnym odpadom predložil vedúci
odpadového
hospodárstva
okrem iného, súvisí aj so založením Odboru
obchodnej spoločnosti mesta. Pôjde MsÚ Ján Vinarčík. Ako, okrem iného,

podotkol, aj napriek tomu, že za uloženie
drobného stavebného odpadu sa už platí,
nespôsobilo to navýšenie počtu čiernych
skládok. Poslanci tiež dostali správu
o prevádzkovaní pohrebísk či informáciu
o prevenčných aktivitách. V závere
zasadnutie sa poslanci zaoberali aj petíciou
za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej
časti mesta. Posledným bodom rokovania
bolo zriadenie Dobrovoľného hasičského
zboru, a to od 1. mája tohto roku. Za
veliteľa DHZ bol vymenovaný Ján Kobelár.
(li)
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Prepis listiny
ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Arnolda Neumanna z 8.2.1881
Dvornák a Hanzelová, 50-roční - Zlatý sobáš
V archíve mesta sa nachádzajú
listiny popisujúce historické
udalosti, ako aj korešpondenciu
významných osobností mesta
a nášho verejného života. Medzi
nimi sa ojedinele vyskytnú aj
záznamy o živote obyvateľov
mesta Sv. Kríž, ktoré hovoria
o udalostiach a dobe, v ktorej žili.
Medzi takéto patrí aj záznam
na listine, ktorá bola sekundárne
použitá a zmienený text je napísaný
opačne, čiže ako sa vraví, hore
hlavou. Pravdepodobne z dôvodu
šetrenia sa na zápis použila listina
Arnolda Nemanna z roku 1881.
Tým sa obidva texty stali ťažko

čitateľné, keďže sa ich písmo
prekrývalo. Po dlhšom čase sa
texty podarilo oddeliť, a tak vznikli
dva autentické písomné záznamy.
Ten pôvodný Neumannov list bol
napísaný v nemčine a ten druhý,
ktorý nás oboznamuje s udalosťou
miestnych obyvateľov, Michala
Dvornáka a Alžbety Hanzelovej,
ktorí oslávili 50. výročie spoločného
života,
čiže
Zlatú
svadbu
v slovenčine. Bola oslava ozaj ako

sa patrí a je to badateľné aj z textu
listiny.
Predkladám ju v pôvodnom znení
a nerozlúštiteľný alebo chýbajúci
text nedopĺňam: V Tekovskom
Sv. Kríži dňa 5. novembra t.r. slávili
vo farskom chráme tamojší 50-roční
manželia Michal Dvornák starší
a Alžbeta Hanzel zlatú svadbu, pri
ktorej keď teraz menovaní 50-roční
manželia, čili slavivší svojho
50-ročného spoločného manželstva.
Po odspievaní sv. omše, pod
ktorou najprv sviatosť oltárnu
prijali, k oltáru pristúpili, žiadajúc od
Církve sv. požehnanie päťdesiateho
milostivého roku manželstva svojho,
konali sa predpísané modlitby a
obrady, pri ktorých a po opätovnom
oslovení a napomenutí jubilantov
a jejich dietok a po udelení
jubilantom jubilárného požehnania,

oslovil miestny dôstojný p. dekan
a farár dôst. a vysoko učený p. M.
Chr. Zhromaždených veriacich
dôraznou
rečou,
dokazujúc
zriedkavosť a význam dnešnej
rodinnej slávnosti, a poučujúc v čom
záleží šťastie stavu manželského
a prečo požehnal Pán Boh dnešných
jubilantov i dlhým vekom (manžel
jubilant počtuje 71, manželka
jubilantka ale 69 rokov), ďalej
6 dietkami, z ktorých 4 žijú, krom
toho ešte 14 vnukmi a 2 pravnukmi.
Po skončení reči, v ktorej temer
všetko slúžil, vyzval viš. menovaný
p. rečník všetkých k vrúcnemu diek
čineniu Pánu Bohu za všetko jeho,
jako jubilárnym manželom, tak
i všetkým prítomným preukázané
a
neustále
preukazované
dobrodenia
povýšeným
slávnostným hlasom zanôtiac Te

Deum lanvamus a daným po tomto
s Cibóriumom požehnaním zavŕšená
bola zriedkavá a krásna slávnosť
táto, pod ktorou všetci v chráme
božom prítomní, hlboko dojatí,
mnohí lebo svojím podobného
šťastia vrúcne priali.
Po skončení odpol. službách
božích zišla sa rodina a priatelia
v dome jubilantov ku skromnej
hostine, zvlášte ale ctených,
ktorých v záujme prekvapil
J. Ex. najs. p. biskup Arnold Ipolyi,
zaslaním ..?..... .?.. svojho jubilantom
svojho dopropriania a ...?....
skleníc dobrého st. červ. jág. Vína,
ktoré sa na zdravie vysko. Darcu,
jako i zlatého páru vyprázdnili
srdečne a opakovali sa zdravice i
zo strany bystrého ešte p. jubilanta
na dob. p. dekana a ostatných
hosťov.“
Peter Mosný

Po kontrole na Kortine skončilo v útulku trinásť psov Žiarsky podchod v rukách Patrika Žňavu
V polovici marca dobrovoľníci
z OZ Strážni anjeli vykonali prvú
tohtoročnú kontrolu na Kortine
za asistencie mestských policajtov
a
Regionálnej
veterinárnej
a potravinovej správy v súčinnosti
s veterinárnym lekárom. Výsledkom
je niekoľko odobratých psíkov, ktorí
žili v nevyhovujúcich podmienkach.
Počas kontroly sa zisťovali podmienky
držaných psov, ako aj povinnosť
prihlásenia psov na mestskom úrade.
„Z dôvodu zlých životných podmienok
skončilo v našom útulku šesť psov.
Ďalších sme odobrali za nedodržania
VZN mesta Žiar nad Hronom, kedy
majitelia svojich psíkov neprihlásili
a nezaplatili za nich dane. Zároveň
sme odchytili a umiestnili do útulku
tých jedincov, ku ktorým sa v osade
nikto nehlásil,“ uviedla po akcii vedúca
občianskeho
združenia
Martina
Polachová. Ako ďalej spresnila, v útulku
tak po kontrole skončilo trinásť psov,
ktorým budú dobrovoľníci hľadať nové
domovy. Psi, ktorí boli v minulosti
vykastrovaní a začipovaní na náklady
OZ Strážni anjeli, boli opätovne na
náklady
občianskeho
združenia
zaočkovaní proti besnote. „Počas
kontroly sme tiež dostali povolenie

Kontroly na Kortine robia dobrovoľníci pravidelne.
na kastrovanie ďalších piatich psíkov,
čo následne zníži riziko ďalších
nechcených šteniat,“ dodala Martina
Polachová.
V súčasnosti v útulku na svoj nový
domov čaká 43 psov. Aktuálnu ponuku
môžete nájsť na sociálnej sieti alebo na
webovej stránke www.utulokziar.sk.
Čakanie na nový domov môžete psíkom
spríjemniť aj tým, že ich zoberiete na
vychádzku. Otváracie hodiny sú od
apríla v pondelok až piatok od 14.00 do
17.00 hod., v sobotu od 10.00 do 13.00
hod. a v nedeľu od 13.00 do 15.00 hod.
.
(li)

V útulku skončilo 13 psíkov.

Jubilejný X. ročník podujatia Učiteľ na jednotku
V piatok 1. apríla sa v Hlavnej sále
Mestského kultúrneho centra konal
už X. ročník podujatia Učiteľ na jednotku. Pri tejto príležitosti ocenil
primátor 13 pedagógov z nášho
mesta.
Každoročne si mesto pri príležitosti
Dňa učiteľov uctí svojich pedagógov
práve týmto podujatím. Jubilejný desiaty ročník sa niesol v duchu témy
1. apríl. Všetko bolo postavené do
humoru a nechýbala ani veselá rekapitulácia tých najväčších svetových
Cena pre riaditeľku „Dvojky“
prvoaprílových žartov. Preto v príhovĽubicu Baranovú.
Ocenená Dana Koštová.
ore primátor Peter Antal spomenul
plnenie náročných úloh boli ocenení
aj svoje vysokoškolské roky, kedy
Michal Straňák a Zuzana Čičmancová
ho spolužiak doslova prišil k posteli.
zo ZŠ na Ul. Dr. Janského, Adriana NaPríjemnú atmosféru svojim typickým
gyová a Blanka Kleštincová zo ZŠ na
humorom podčiarkol aj viceprimátor
Ul. M. R. Štefánika, Dana Stemnická
Ladislav Kukolík.
a Monika Hanzelová zo ZŠ na JilemTak ako každý rok, primátor mesta
nického ulici, Ľubica Loučičanová
ocenil cenou Učiteľ na jednotku
a Mária Kupcová zo ZŠ s MŠ Š. Moyniekoľko pedagógov zo základných
sesa, Valéria Ferčáková zo ZUŠ Zity
škôl, ZUŠ a materskej školy. Cenu
Strnadovej-Parákovej a Jana Rákošová
si prevzalo jedenásť učiteľov, dvaja
a Beata Kollárová z materskej školy.
učitelia boli ocenení Cenou primátora.
Oslavovalo viac ako
Cenu primátora mesta si počas poduV rámci programu vystúpil TŠK Stel300 žiarskych učiteľov
jatia prevzali dve pedagogičky, a to
la so svojou vtipnou choreografiou
Ľubica Baranová, riaditeľka ZŠ na
Madagaskar a takmer 300 učiteľom
Ul. M. R. Štefánika a Dana Koštová,
z nášho mesta zaspievala aj vlaňajšia farbou hlasu.
víťazka súťaže Česko-Slovensko hľadá Za dlhoročnú svedomitú a kreatívnu zástupkyňa riaditeľky materskej školy.
(li)
SuperStar Emma Drobná s jedinečnou pedagogickú činnosť a za zodpovedné

S nápadom vynoviť interiér
žiarskeho podchodu prišlo občianske
združenie ZaŽiar. V rámci projektu
Žiarsky podchod rukami mladých
bola spustená súťaž, v ktorej sa
autorom výherného návrhu stal
23-ročný Patrik Žňava. V týchto
dňoch už pracuje na kresbách,
ktoré budú zdobiť steny žiarskeho
podchodu.
S realizáciou aktivity sa začalo ešte
v októbri minulého roka. Patrik súťažil
s témou Mesto pre svojich obyvateľov a
na svoj projekt získal 300 eur na nákup
materiálu. Horný návrh zobrazuje ľavú
stenu podchodu so vstupom z Námestia
Matice slovenskej. Tmavohnedé plochy
znázorňujú schody, novinový stánok
a ďalšie schody so vstupom zo sídliska
Pod vršky, schody k daňovému úradu
a schody smerom na námestie. Návrh
podchodu zobrazuje zoskupenie
fotiek budov, pamiatok alebo miest,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
mesta alebo jeho histórie. „Realizácia
projektu súvisí s oslavami 770. výročia
založenia mesta, preto témou kresby
je mesto Žiar nad Hronom a jeho
významné
pamiatky,“
vysvetlila
Dominika Švecová, koordinátorka
práce s mládežou a dodala: „Maľba v

Patrik pri maľovaní.
podchode by mala byť ukončená v prvej
polovici apríla. Veríme, že pozitívnym
spôsobom upúta pozornosť všetkých
okoloidúcich.“ K obnove podchodu sa
však prispeje nielen víťazným návrhom,
ale aj pripevnením informačnej tabule,
ktorá bude slúžiť na propagáciu
mládežníckych podujatí a aktivít.
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore
firmy Baumit z programu Tu sa nám páči,
tu chceme žiť.
(li)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy
o nájme, ktorej predmetom sú nebytové
priestory nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna budova so súpisným číslom
439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 619 m2, nachádzajúcej sa
na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to: viď tabuľka nižšie
(ďalej aj ako „nebytové priestory“)
Nebytové priestory nie sú zariadené
(pozn. súčasné zariadenie a vybavenie
nebytových priestorov nie je súčasťou
predmetu nájmu). Podmienky obchod-

nej verejnej súťaže ako aj pôdorysy nebytových priestorov sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.ziar.sk, na
Úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom,
a tiež sú k dispozícii na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom (Odd. správy majetku
mesta, kancelária č. 17 na 1. poschodí
MsÚ).
Súťažné
návrhy
v
zalepenej
nepriehľadnej obálke s viditeľným
označením: ,,Obchodná verejná súťaž
– Nebytové priestory REŠTAURÁCIA Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul.
Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia
odovzdajú ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30
do 15.30 hod. Lehota na predkladanie
ponúk: od 7.4.2016 do 27.4.2016 do 12.00
hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto
lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so
sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom, IČO: 00
321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho
nájmu časti nehnuteľností pozemkov, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností na LV č. 1136, a to:
•CKN parcela č. 666 – ostatné
plochy s výmerou 9.335 m2, a to
plocha „A“ v časti s výmerou
84,24 m2 , ktorá sa nachádza
vedľa Ulice Komenského pred
bytovým domom súp. č. 391
na Ul. Komenského v Žiari nad
Hronom a
•CKN parcela č. 1947 – ostatné
plochy s výmerou 1.335 m2, a to
plocha „B“ v časti s výmerou
74,88 m2 , ktorá je súčasťou
Ulice
Komenského
pred
bytovým domom súp. č. 391
na Ul. Komenského v Žiari nad
Hronom.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
•cenové
ponuky
môžu
predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo vlastníci
bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle
§ 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len záujemca),
•účel nájmu: vybudovanie
spevnených plôch, na účel
parkovania celkom 12-tich

osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov
v dome súp. č. 391,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena
nájmu:
minimálna
ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí
prílohu č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo
výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že
nie je osobou uvedenou v § 9
a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje
cenové ponuky doručiť najneskôr
do 21.04.2016 do 09.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom
- Odbor životného prostredia,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom
- pozemok CKN parcela č. 666 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom
si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky
priameho
prenájmu, neprijať ani jednu
cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom
zrušiť.
Bližšie
informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného
prostredia č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel.
č.: 045/678 71 43.
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností na LV č.
1136, a to:
•CKN parcela č. 666 – ostatné
plochy s výmerou 9.335 m2, a to
plocha „A“ v časti s výmerou
14,04 m2 , ktorá sa nachádza
vedľa Ulice Komenského pred
bytovým domom súp. č. 391 na Ul.
Komenského v Žiari nad Hronom
•CKN parcela č. 1947 – ostatné
plochy s výmerou 1.335 m2, a to
plocha „B“ v časti s výmerou
12,48 m2 , ktorá je súčasťou Ulice
Komenského
pred
bytovým
domom súp. č. 391 na Ul.
Komenského v Žiari nad Hronom a
•CKN parcela č. 678/1 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 11.526
m2, a to plocha „C“ v časti s výmerou
63,70 m2, ktorá sa nachádza
vedľa Ulice Komenského pred
bytovým domom súp. č. 393 na Ul.
Komenského v Žiari nad Hronom.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len záujemca),

•účel
nájmu:
vybudovanie
spevnených plôch, na účel
parkovania celkom 6-tich osobných
motorových vozidiel vyhradených
pre užívateľov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 393,
doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná
sadzba
nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka, ktorý tvorí
prílohu č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia
s
majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo
výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a
7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia
môžu
svoje
cenové ponuky doručiť najneskôr
do 21.04.2016 do 09.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom
- Odbor životného prostredia,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 678/1 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom
si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku,
alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor životného
prostredia č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.:
045/678 71 43.

Mesto Žiar nad Hronom so
sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom, IČO: 00
321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho
nájmu časti nehnuteľnosti pozemku, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaného v katastri
nehnuteľností na LV č. 1136 a to:
•CKN parcela č. 1149/5 –
zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 50.700 m2, a to plocha
„A“ v časti s výmerou 113,40
m2 , ktorá sa nachádza vo
vnútroblokovom priestore pred
bytovým domom súp. č. 900 na
Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom a
•CKN parcela č. 1149/5 –
zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 50.700 m2, a to
plocha „B“ v časti s výmerou
178,20 m2, ktorá sa nachádza vo
vnútroblokovom priestore pred
bytovým domom súp. č. 900 na
Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
•cenové
ponuky
môžu
predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo vlastníci
bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle
§ 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len záujemca),
•účel nájmu: vybudovanie
spevnených plôch, na účel
parkovania celkom 18-tich

osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov
v dome súp. č. 900,
doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna
ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle Cenníka, ktorý
tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného
nariadenia
č.
3/2011 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad
Hronom v znení neskorších
zmien a doplnkov, vo výške 1 €/
spevnenú plochu,
•záujemca
je
povinný
s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou
uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje
cenové ponuky doručiť najneskôr
do 21.04.2016 do 09.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom
- Odbor životného prostredia, č.
dverí 6, v uzatvorenej obálke s
nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 1149/5
- neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom
si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky
priameho
prenájmu, neprijať ani jednu
cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom
zrušiť.
Bližšie
informácie
záujemcovia
získajú na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.

Prvý album žiarskej kapely AINT produkoval legendárny Roland Grapow
Hudobníci z kapely AINT tvoria
a hrajú v štýle modern metal/
metalcore. Aj keď na hudobnej scéne
sú iba niekoľko rokov, všimol si ich aj
Roland Grapow, zakladateľ nemeckej
heavy-metalovej kapely Helloween.
Spoluprácu si pochvaľujú obe strany.
Kapelu AINT založili hudebníci
v januári 2011. Pri zrode stáli spevák
Cain Omen, ex-gitarista Matúš Šudil
a Michal Maňka. Basgitarista Ivan sa
ku kapele pridal vlani, keď mala ísť
skupina hrať do Chorvátska. Týždeň
pred festivalom im však vypadol basák,
tak ho pozvali, či by festival nechcel s
nimi odohrať. Po festivale s chalanmi
v kapele Ivan nakoniec ostal hrávať
doteraz. Neskôr však zo skupiny odišiel
aj bubeník. Kapela sa rozhodla nového
nájsť cez inzerát, na ktorý sa ozval
súčasný bubeník Marek Regiňa. „Názov
AINT je odvodený od anglického slova
Saint, ktoré v preklade znamená svätý a
z neho stratené písmeno S symbolizuje
stratenú svätosť, o ktorú prišli už prví
ľudia (Adam a Eva) po porušení Božieho
príkazu,“ objasňuje názov skupiny
bubeník Marek a vymenúva súčasnú
zostavu: „V kapele sme piati. Spev
Marek Kain Viglašský, dve gitary Marek
Sander Toth a Marián Pecho, bassgitara
Ivan Ivanides Bauer a na bicie hrám ja.
Traja sme Žiarčania, jeden Zvolenčan
a Nitran.“

Bubeník Marek Regiňa.
progresívnejšieho,“ netají ambície
kapely Marek a ako podotýka, piesne
skladajú a tvoria všetci členovia
kapely: „K jednému nápadu sa prilepí
nápad druhého, či už gitary, spevu
alebo bicích a ide to samé. Každý má
dobré nápady, takže spájame hlavy a
dokážeme sa dohodnúť na tom, čo je

pre danú skladbu najlepšie.“ Skladby
však nevznikajú ako na bežiacom
páse. Všetko treba poriadne dotiahnuť,
prepracovať. „U každej piesni je to
časovo individuálne. Nedá sa presne
povedať, ako dlho trvá ju zložiť.
Jednu pesničku zložíme na jeden
šup v skúšobni a s ďalšou pracujeme
mesiac, vychytávame, čo je treba, čo
bude lepšie a podobne. Priebežne ale
skladáme a robíme na nových veciach
skoro stále,“ prezrádza ďalej Marek.
Poslucháčmi a fanúšikmi kapely sú
prevažne tí, ktorí počúvajú tvrdší štýl
hudby, aký AINT hrá a prezentuje. „Ale
máme fanúšikov aj takých, ktorí okolo
metalu ani nešli a naša tvorba sa im
páči. Takže je to tiež dosť rozmanité,“
podotýka bubeník a netají, že inšpiráciu
vidia aj v zaplnených koncertných
halách: „Naša inšpirácia je, samozrejme,
predstava plných pódií a eufória,
ktorú zažívame na pódiách. Robíme

Dopredu ich ženie predstava
zaplnených koncertných sál
AINT hrám štýl metal/metalcore.
A aj keď sa skupina prezentuje týmto
štýlom, jej členovia upozorňujú, že
to nie je stále o tom istom. „Piesne
máme rozmanitejšie. Snažíme sa ich
skladať tak, aby neboli na jedno kopyto
a aby sme nemali zaškatuľkovaný štýl.
Snažíme sa ísť do niečoho novšieho,

AINT v plnom zložení.

to kvôli pocitu, ktorý nám fanúšikovia dozviete priamo na stránke kapely, ako
poskytujú a ukazujú! Tieto zážitky nás aj na sociálnej sieti alebo na bandzone
posúvajú stále ďalej a ďalej hlbšie do s názvom AINT.
niečoho, z čoho sa už von vyjsť nedá.“

Druhý album by mal vyjsť
ešte v tomto roku
Pred nejakým časom sa mladým
hudobníkom podarilo spolupracovať
s Rolandom Grapowom, zakladateľom
dnes už legendárnej nemeckej heavymetalovej kapely Helloween a neskôr
aj power-metalovej kapely Masterplan.
„Spolupráca s ním bola úžasná. Je to
Nemec ako repa, takže vôbec nehovoril
po slovensky aj napriek tomu, že už
niekoľko rokov žije a tvorí vo Zvolenskej
Slatine. Je to však úžasný človek a ikona
power metalu. Pracovali sme spolu
u neho v štúdiu na našom debutovom
albume In The Deadt World, ktorého bol
aj producentom,“ približuje nedávnu
hviezdnu spoluprácu Marek. Už dnes
však hudobníci pracujú na svojom
druhom albume, na ktorom bude viac
ako 10 piesní. „Vyjsť by mal ešte tento
rok. Sami sa však necháme prekvapiť
kedy presne, ale dúfame, že to bude
čím skôr! Samozrejme, nechceme sa
uponáhľať, nech to stojí naozaj za ten
zážitok.“ V súčasnosti ešte hudobníci
prezentujú aj svoj prvý album, ktorý
propagujú v rámci menšieho turné In
The Death World po Slovensku. „Hráme
v mestách ako Banská Bystrica, Žilina,
Košice a mnohých ďalších. Tento rok
tiež absolvujeme tri festivaly: Hugáň
UG fest v Brezne, Hazardoos Open Air
v chorvátskom Šibeníku a More Than
Fest vo Zvolenskej Slatine. Čakáme
však ešte aj na potvrdenie ďalších pár
festivalov,“ spresňuje Marek. Najbližšie
môžu fanúšikovia vidieť hrať kapelu
na živo v sobotu 9. apríla v košickom
klube. O ďalších koncertoch sa viac

K prvému albumu
je niekoľko videoklipov

K debutovému albumu In The Death
World je už niekoľko videoklipov.
„Fanúšikom sa páčia napríklad tie ku
skladbám Angels Died alebo Deathlust.
Všetko o našej tvorbe, koncertoch
a o živote kapely sa dozviete na
oficiálnych stránkach na sociálnej
sieti, klipy sú dostupné na youtube
a množstvo fotografií uverejňujeme
aj na instagrame. Momentálne
pracujeme na novom albume, ktorého
názov však ešte neprezradíme. Chceme
ľudí prekvapiť. Zopár nových piesní už
ale na koncertoch hráme, takže si ich
už ľudia môžu vypočuť. Mimo albumu
pracujeme aj na množstve koncertov,
festivalov a rôznych akcií. Taktiež sme
fotili naše promo fotky a dokončujeme
naše EP, ktoré bude predchádzať full
albumu,“ konkretizuje Marek. Ako nám
na záver prezradil, popri hudbe všetci
členovia kapely aj pracujú a gitarista
Marian študuje. Bohužiaľ, hudbou sa
na Slovensku zatiaľ dokáže uživiť iba
veľmi málo ľudí. „Ale veríme tomu, že
ak vynaložíme dostatok úsilia, tak raz
bude živiť aj nás,“ dodáva na záver
bubeník Marek Regiňa.
(li)

Foto: archív AINT.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme personálu oddelenia JIS
žiarskej nemocnice za starostlivosť
počas hospitalizácie zosnulého Milana
Pančíka.
Smútiaca rodina.
MLADÍ S AMBÍCIAMI
Podujatie plné informácií
z rôznych oblastí života
určené mladým ľuďom,
ktorí hľadajú inšpiráciu pre
budúcnosť. Uskutoční sa 23. apríla
v Mestskom kultúrnom centre od 9.00
hod.
Prednášať budú rečníci, ktorí cestovali,
podnikajú, venujú sa vede alebo iným
zaujímavým činnostiam: Dušan Blaho,
Radovan Černák, Petra Denková, Jaroslav
Dodok, Matej Foltán, Robert Krause,
Michaela Kúdeľová, Michal Siklienka,
Branislav Vrban. Viac informácií o projekte
a o rečníkoch nájdete na facebookovej
stránke Mladí s ambíciami.
JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
POZÝVA NA DOVOLENKOVÝ POBYT PRI MOR
Jednota dôchodcov Slovenska – Základná
organizácia Žiar nad Hronom oznamuje
svojim členom, ale aj nečlenom, že organizuje
dovolenkový pobyt pri mori v Chorvátsku –
Makarská riviéra, destinácia Gradac v termíne
od 17.6. do 26.6.2016 cez CK-Rekreal v Žiari nad
Hronom. Hotelové ubytovanie, polpenzia raňajky
a večere formou bufetových stolov, autobusová
doprava. Cena: 344 €. Komplexné cestovné
poistenie: 11 €. Informácie a prihlásenie sa na
tel. čís. mob.: 0902132999 alebo v mestskom
Klube seniorov v klubové dni utorok, štvrtok
od 13.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcom
telefonickom dohodnutí. Neváhajte poďte s
nami na dobrú dovolenku, miesta sa zapĺňajú,
prihláste sa čím skôr.
Ján Truben,
predseda ZO-JDS Žiar nad Hronom

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy
s pomocou planetária a sprievodným
slovom lektora. Za priaznivého počasia sa
uskutoční pozorovanie večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 8.
apríla o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou –
Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária
vás oboznámi s vývojom vesmíru.
Po skončení programu je pre vás za
priaznivých poveternostných podmienok
pripravené pozorovanie večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 15.
apríla o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
7.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
8.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Benu
10.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
12.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Benu
16.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
18.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
21.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Benu
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.

VYPAĽOVANIE
ZA

- TO

NIKDY NEROB!

VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA

NEZNALOSŤ
Pamätajte na to, že

TRÁVY

331

EUR

ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE

!

!!!

vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14

ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov ZAKÁZANÉ

Za porušenie tohto zákazu

!

hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe

pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe
alebo fyzickej osobe
osobe--podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky

16 596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť
napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov !

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Materská škola vás pozýva
na Deň otvorených dverí
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
12. apríla
- elokované pracovisko na Ul. Rázusova 6
- elokované pracovisko Ul. M. R.
Štefánika 23
13. apríla
- elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
- Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8
14. apríla
- elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11
+ futbalová trieda
- elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
- elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
(časť IBV) + trieda ALEŠ

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
uvádza

24. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

9. 4. 2016 o 9.00 hod.
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
www.osvetaziar.sk
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

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

VI.
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Sviatok žien oslavujeme už 105 rokov
Marec už 105 rokov patrí ženám,
pretože je spojený s oslavou
Medzinárodného
dňa
žien.
Rozhodnutie oslavovať MDŽ vznikol
na Medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani.
Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec
na počesť veľkého štrajku 40-tisíc
newyorských krajčírok z textilných
tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto
bojovali za zrušenie desaťhodinového
pracovného času, proti nízkym mzdám a
zlým pracovným podmienkam.
Milé ženy, je veľa prirovnaní, ktoré
hovoria, že ste pracovité, kamarátske,
starostlivé, trpezlivé, obetavé, láskavé,
milujúce, odpúšťajúce, oddané, ale
niekedy kárajúce, ale aj tak ste krásne. Ak
hovoríme o žene ako o nositeľke života,
tak musíme o žene hovoriť ako aj o pilieri
rodiny. Ženy sa najlepšie vedia postarať
o deti, o starých a chorých aj za cenu
nesmiernej obety. Dovoľte mi napísať
niekoľko slov o podobenstve ženy. Keď
boh stvoril svet, zamyslel sa a zistil, že na
zemi chýba človek. Zobral preto hlinu,
sformoval z nej muža a vdýchol mu život.
Jeho rebro použil a vytvoril ženu. Už starí

Študenti obchodnej akadémie
navštívili detský domov
V rámci projektu ACES študenti Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari
nad Hronom v sobotu 19. marca
navštívili detský domov Maurícius
v Kremnici.
Osem detí od 1 do 19 rokov býva v byte
spolu s vychovávateľkami, ktoré sa o ne
starajú a súčasne sa zapájajú do chodu
domácnosti. Spoločne si varia, perú,
upratujú, robia si domáce úlohy a tiež
spolu trávia všetok voľný čas. Študenti
obchodnej akadémie si pre nich pripravili zaujímavý program – kreslenie na
tričká, spoločenské hry, maľovanie tváre

grécki bohovia tvrdili, že pri zrode ženy
spojili oblosť mesiaca, chvenie trávy,
štíhlosť prútia, vôňu kvetov, prítulnosť
a veselosť slnečného lúča, slzy rosy,
jemnosť páperia, plachosť vtáčaťa,
sladkosť medu, hrkútanie hrdličky, ale aj
márnivosť páva.
Tento pekný sviatok si 8. marca
pripomenuli aj členky Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov z Oblastnej
organizácie Žiar nad Hronom, ktoré sa
zúčastnili slávnostného posedenia. Nie

POĎAKOVANIEov

POĎAKOVANIEov

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom, bývalým
spolupracovníkom,
spolužiakom a všetkým,
ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke
so zosnulým
Milanom Pančíkom
a prejavom sústrasti
a kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

„More lásky
si so sebou vzal, hory
bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.“
Dňa 12. apríla uplynie 25 rokov
od náhleho odchodu nášho
milovaného syna a brata
Milanka Dibalu.
S láskou spomínajú mamina,
sestra Žanka s dcérou, brat Ivko
a sestra Mirka s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Dňa 26. februára
uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel a otec
Miroslav Duda.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka a deti s rodinami.

Karin Kurtíková, II. A

je rozhodujúce, či ste sa zúčastnili osláv
MDŽ, vy ženy si zaslúžite poctu a úctu
po celý rok. Želáme vám predovšetkým
zdravie, hrdosť na to, že ste ženy, matky,
babičky a niektoré aj prababičky, aby
ste z úst svojich potomkov počuli len
milé slová „ďakujem ti za všetko“. Nech
poznáte len krajšiu stránku života, aby
vaše oči nemuseli plakať, aby vaše dlane
rozdávali lásku a teplo života. To všetko
vám prajeme my, muži.
Jaroslav Bulko

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ďakujeme všetkým
priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa
19. februára 2016
prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, svokrom
a starkým
Františkom Ölveckým,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 88 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

a množstvo iných aktivít. Spočiatku boli
deti hanblivé, ale časom sa osmelili
a podarilo sa získať si ich dôveru. Pri kreslení na tričká prejavili svoju kreativitu
a talent a pri spoločenských hrách sa
bližšie spoznávali. Študenti sa snažili
zistiť, čo majú radi a oni im otvorili svoje
srdcia. Ku koncu dňa navštívili park, kde
si zahrali futbal, naháňačku a výborne
sme si zašantili. Do detského domova
išli študenti s úmyslom rozdať deťom
lásku a oni ju s radosťou opätovali.

SPOMIENKAtkov
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých
a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Tri smutné roky uplynuli
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.
POĎAKOVANIEov

Spi sladko,
snívaj svoj pokojný, večný sen...
Dňa 20. marca 2016 nás navždy
opustila vo veku 87 rokov
naša drahá mamička, babka a prababka
bka
Mária Raniaková.
Smútiaca rodina.
inna.
a

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 3. apríla
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, starký
a svokor
Ján Jančok.
S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov

Odišiel si,
už nie si medzi nami,
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 6. apríla
si pripomíname 2. výročie,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec a švagor
Jozef Beňo.
Za tichú spomienku ďakujú
manželka a deti s rodinami.

Škôlkari vyhnali
zimu a priniesli jar
Zimu vyženieme, teplo prinesieme... znelo 18. marca
v dopoludňajších hodinách na
školskom dvore v elokovanom pracovisku Materskej školy na Ul. A.
Kmeťa č.17 v Žiari nad Hronom.
Dievčatá s farebnými venčekmi
na hlave a chlapci s ozdobenými
drevenými paličkami sa lúčili
so studenou Morenou piesňou
„Morena, Morena, kde si prebývala.“
Piesňami, riekankami a básňami
o jari sme všetci spoločne privolali
jarnú náladu. Chlapci spravili cestičku
z pozapichovaných paličiek pre jarnú
vílu a dievčatá spievali a tancovali: vili
vence, prali šaty, šili vrecia a veľa iných
ľudových piesní, ktorými tiež vítali jar.
Na záver sme sa spoločne s Morenou
odfotili a rozlúčili riekankami.
Kolektív zamestnancov MŠ
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Žiarčania sa tretíkrát po sebe stali najúspešnejším klubom Grand Prix Žilina
KARATE

5. miesto s bilanciou 4 zlaté, 2 strieborné a
9 bronzových medailí. Opäť pekný výkon
podali naši najmenší pretekári – škôlkari –
Peter Barcík (3. miesto agility a 3. miesto
kata) a Jozef Šipkovský (3. miesto agility),
ktorí si postupne zvykajú na súťažnú
atmosféru. Naši skúsenejší pretekári tiež
siahli po medailách. Zlato vybojovali
Alexandra Biela (kumite), Timotej Gašpar
(kata), Alexandra Kalamárová (kumite) a
Luka Preisser (agility). Striebro si domov
odniesli Bibiána Černáková (kumite) a
Ester Šišková (agility). Zbierku cenných
kovov bronzom uzatvorili Alexandra
Biela (kata), Adam Dolnický (kumite),
Timea Kučerová (kumite), Radoslava
Kučerová (kumite), Šimon Sečkár (kata)
Úspešná výprava žiarskych karatistov. a Ester Šišková (kata). Záverečné 3. kolo
našich mladších pretekárov čaká 9. apríla
Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom ani v Myjave.
v marci nezaháľali. Svojimi výsledkami
sa opäť zaradili medzi najlepších.
Druhým marcovým turnajom bolo
Na mladšiu časť súťažného družstva čakalo otvorené záverečné kolo Pohára
12. marca v Košiciach 2. kolo Slovenského Stredoslovenského
zväzu
karate
pohára detí a žiakov do 12 rokov. Za účasti – Grand Prix Žilina. Pre pretekárov
368 pretekárov zo 46 klubov z celého do 12 rokov to bol nominačný turnaj
Slovenska sa im podarilo v celkovej na majstrovstvá republiky – bojovalo sa
medailovej štatistike klubov obsadiť

Boj až do posledného bodu

teda o majstrovské tituly, pre starších to
bola šanca zazápasiť si o veľký klubový
pohár pre celkového víťaza dlhodobej
súťaže. Žiarčania na začiatku súťaže
strácali na vedúci Kachi Nitra 11 bodov,
ale ešte nič nebolo stratené. V konkurencii
483 pretekárov z 58 klubov zo Slovenska
a Čiech opäť ukázali svoje kvality. Boj
o celkové víťazstvo bol o to ťažší, že niektorí
ostrieľaní členovia pretekárskeho družstva
na turnaj nenastúpili z dôvodu choroby.
Hneď v úvode bol milým prekvapením
zisk titulu majster Stredoslovenského
zväzu karate pre najmladšieho člena
výpravy Petra Barcíka v disciplíne kata
5-ročných chlapcov. O majstrovské tituly
sa postarali aj naši skúsenejší pretekári
Timotej Gašpar (kata), Ester Šišková (kata)
a Ivana Gahírová (kumite). Priebeh súťaže
bol veľmi napínavý, keď sa Nitrančanom
podarilo vzdialiť až na rozdiel 23 bodov.
Odspodu zas skracovali žiarsky náskok
veľmi šikovní pretekári zo Športovej
školy karate Prievidza. Naši mladší
pretekári dostali zo seba maximum, aby
čo najviac prispeli vybojovanými bodmi
do celkového poradia. Druhá polovica
súťaže však patrila starším vekovým

kategóriám, kde máme našich najlepších
pretekárov. Keď v súťaži ostali len
naši najstarší pretekári Čela, Jelžová,
Vanka, Veisová a Výrostko, vývoj súťaže
naznačoval, že pokiaľ sa žiarskej elite
podarí skončiť všetkým na prvých
miestach, pohár pôjde do Žiaru.
Už nemohli stratiť ani jediný bod, museli
podať bezchybný výkon. To, že patria
na Slovensku k špičkám vo svojich
kategóriách, ukázali aj tentokrát, keď
sa im táto ťažká úloha podarila splniť
do poslednej bodky.
Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom si
z turnaja odniesli hneď dva poháre –
jeden za zisk najviac zlatých umiestnení
na Grand Prix Žilina a druhý za celkové
víťazstvo v dlhodobej súťaži. Práve
ten druhý pohár je veľkou odmenou
za vynaložené úsilie, keď sa Žiarčania
už tretí rok po sebe stali najúspešnejším
klubom tejto súťaže. „Keďže bodový stav
sme nakoniec len dorovnali a len vďaka
tomu, že sme mali viac zlatých umiestnení,
sme sa stali celkovými víťazmi, musíme
konštatovať, že tento rok to bolo ozaj
tesné a veľmi ťažké. Každé jedno bodové
umiestnenie počas všetkých kôl bolo

dôležité a prispelo k celkovému víťazstvu.
Veľká vďaka patrí nielen pretekárom,
ale aj všetkým tým, čo nás podporujú
– rodičom detí, čo nás vozia na súťaže,
sponzorom, mestu Žiar nad Hronom,
MŠK Žiar nad Hronom, 4. ZŠ v Žiari
nad Hronom, ŽS v Dolnej Ždani a Súkromnej
strednej odbornej škole technickej
v Žiari nad Hronom za vytváranie skvelých
podmienok na trénovanie,“ uviedol tréner
Ľubomír Striežovský. Karate klub MŠK
Celkové výsledky na GP Žilina:
1. miesta – Peter Barcík (kata), Aris
Nikolas Čela (kumite), Ivana Gahírová
(kumite), Timotej Gašpar (kata), Nina
Jelžová (kumite), Ester Šišková (kata),
Zdenko Vanka (kumite), Dominika
Veisová (kumite), Michal Výrostko
(kumite).
2. miesto – Viktória Snopková (kumite).
3. miesta – Alexandra Biela (kumite),
Bibiána Černáková (kumite), Ivana
Gahírová (kata), Karin Hanáková
(kumite),
Alexandra
Kalamárová
(kumite), Veronika Viglašská (kumite),
Natália Volfová (kumite).

Vynikajúci záver sezóny: Na medzinárodných lyžiarskych pretekoch obsadila
Zuzana Nela Kolorédyová skvelé 2. miesto
LYŽOVANIE

Koncom marca sa na Roháčoch – Spálená
uskutočnil 42. ročník dvojdňových
lyžiarskych pretekov o Goralský
klobúčik. Ide o najprestížnejšie
medzinárodné predžiacke preteky
na Slovensku. Tohto ročníka sa
zúčastnilo viac ako 330 pretekárov
v šiestich kategóriách. Darilo sa na nich
aj Žiarčanke Zuzane Nele Kolorédyovej.
V silnej konkurencii najlepších slovenských,
českých či poľských pretekárok sa Zuzane
darilo už v prvý deň, kedy suverénne
zvíťazila v kvalifikácii, čo jej zaistilo prvé
poradie na štarte v hlavných pretekoch. Na
druhý deň len o niekoľko stotín sekundy
zaostala za prvou pretekárkou a vyjazdila
si tak na týchto pretekoch celkové výborné

2. miesto. Lyžiarska sezóna ukončila aj
súťaže v Slovenskom pohári, ktorého finále
sa uskutočnilo v Bachledovej doline, kde
sa rozhodovalo o celkovom umiestnení.
Zuzana získala v celkovom hodnotení
5. miesto. Do budúceho ročníka, kedy bude
súťažiť v kategórii mladší žiaci, to pre ňu
znamená veľmi dobrú pozíciu, pretože
bude nasadená do najlepšej žrebovanej
pätnástky slovenských pretekárok. Túto
sezónu však určite môže hodnotiť ako
veľmi úspešnú. Stala sa absolútnou
víťazkou oblastnej ligy vo svojej kategórii
a zo 17-tich štartov na rôznych aj
medzinárodných pretekoch získala až
13 pódiových umiestnení, z toho štyrikrát
zvíťazila.
(li)

Zuzana a 2. miesto na Goralskom
klobúčiku.

Slovenský pohár.

Úspešný štart žiarskych cyklistov na Veľkej cene Hlohovca

Veľkonočné plavecké preteky

CYKLISTIKA

PLAVCI – VEĽKONOČNÉ PLAVECKÉ PRETEKY

V sobotu 26. marca sa konali v českom
Hlohovci prvé preteky tohtoročnej
cyklistickej sezóny s názvom Veľká
cena Hlohovca. Na štarte nechýbali ani
reprezentanti juniorskej kategórie CK
MŠK Žiar nad Hronom Adrián Foltán
a Ján Gajdošík. Pre chlapcov to bol ich
prvý štart v sezóne a test formy po
jarných tréningových kempoch.
Pretekalo sa na náročnom 8,3 km dlhom
okruhu, na ktorom nechýbalo náročné
stúpanie. Počasie v deň pretekov cyklistike
vôbec neprialo, pretože fúkal silný bočný
vietor, ktorý ešte viac sťažil podmienky
pretekárom. Okruh pretekári absolvovali
13-krát, teda celková dĺžka trate bola
108 km. Systém štartu pretekov bol
oproti ostatným pretekom neštandardný,
pretože o 13-tej hodine sa na trať vydali
juniori, o päť minút neskôr pretekári
kategórie U-23 a už o minútu neskôr muži
elite, čo znamenalo, že v treťom okruhu sa
pelotón pretekárov spojil a hlavnú skupinu
tvorili najlepší pretekári uvedených
kategórií. Adrián Foltán a Ján Gajdošík
počas celých pretekov jazdili aktívne
v čele hlavnej skupiny pelotónu. Pretekári
kategórie elite v 8. okruhu nasadili veľmi
vysoké tempo, a tak sa hlavná skupina

1.miesto Ján Gajdošík, 2. miesto
Adrián Foltán, obaja CK MŠK ZH.
štartovného poľa rozdelila na ďalších 5
menších skupín. V prvej skupine jazdili len
najlepší pretekári kategórie elite, v druhej
skupine sa nachádzali pretekári kategórie
muži elite, U-23 a medzi nimi aktívne jazdil
žiarsky pretekár Ján Gajdošík, ako vedúci
pretekár kategórie juniori. Tretiu skupinu
tvorili znova pretekári kategórie muži
elite, muži U-23 a medzi nimi aktívne jazdil
žiarsky reprezentant Adrián Foltán, ktorý
figuroval na druhej priečke v kategórii
juniorov. Ďalšia skupina, kde sa nachádzali
ostatní pretekári kategórie juniorov, mala
na tieto tri vedúce skupiny značnú stratu.

Poradie pretekov sa už do cieľa nemenilo,
a tak juniorskú kategóriu ovládli žiarski
cyklisti. Ján Gajdošík s prehľadom zvíťazil
a druhé miesto v pretekoch obsadil
Adrián Foltán. „Zo začiatku pretekov, kým
sme jazdili spolu len kategória juniorov,
sa šlo dobre a tempo bolo primerané
pre našu kategóriu, no keď nás dostihli
pretekári muži elite a U-23 sa zrýchlilo
v priemere asi o 10 km/h a začalo sa
trápenie a selekcia, s Aďom sme sa snažili
jazdiť aktívne vpredu, čo sa nám aj darilo.
Nakoniec v mojej a ani Aďovej skupine
nezostal žiadny junior, a tak sme si do
cieľa s prehľadom strážili svoje pozície.
S výsledkom som veľmi spokojný,“ uviedol
Ján Gajdošík po pretekoch.
V nasledujúcich týždňoch čaká žiarskych
cyklistov náročný program, keďže sezóna
sa začne v plnom prúde. Celý žiarsky tím
sa predstaví na prvých pretekoch v Suchej
nad Parnou, ktoré sa budú konať 9. a 10.
apríla. Adrián Foltán bude v tom čase
reprezentovať Slovenskú republiku na
prvých pretekoch National Cupu, ktorými
sú prestížne preteky PARIS – RUBAIX
juniors vo Francúzsku.
Michal Procner,
asistent trénera CK MŠK ZH

V sobotu 19. marca sa v žiarskej
plavárni uskutočnil ďalší ročník
Veľkonočných plaveckých pretekov.
Zúčastnilo sa ho 11 klubov zo
Slovenska.
Na štart sa postupne postavilo 150
pretekárov. Väčšina pretekárov si zlepšila
alebo vyrovnala svoje osobné rekordy.
Darilo sa aj Žiarčanom.
Diana Karásková: 50 m znak a 50 m
motýlik – 3. miesto, Hana Kmeťová: 50
m prsia – 1. miesto, Ján Kolár: 100 m
znak – 3. miesto, Jakub Kukučka: 25 m
prsia – 1. miesto, Dominik Meliš: 50 m
motýlik – 3. miesto, Ema Prachárová: 25
m voľný spôsob a 25 m prsia – 2. miesto,
Melinda Ruislová: 50 m voľný spôsob – 1.
miesto a 100 m prsia – 2. miesto, Tamara
Šabatová: 25 m voľný spôsob – 3. miesto
a 25 m znak – 1. miesto, Jakub Siheľský:
100 m voľný spôsob a 50 m prsia – 3.
miesto, Ivana Šureková: 50 m voľný
spôsob – 3. miesto a 50 m znak a 100 m
znak – 1. miesto, Olívia Ťahúňová: 100 m
voľný spôsob a 100 m prsia – 1. miesto
a 50 m znak – 2. miesto, Tereza Veselá: 50
m voľný spôsob, 50 m znak a 50 m prsia
– 3. miesto a 100 m znak a 50 m motýlik –
2. miesto.
(r)

Žia

8

Mestské noviny | 7.apríl 2016

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník XI. | číslo 7 | 7. apríl 2016 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Basketbalisti úspešne reprezentovali naše mesto
BASKETBAL - MLÁDEŽNÍCKY TURNAJ VIEDEŇ

Úspešná žiarska výprava.
Tri žiarske basketbalové družstvá
U12,
U13 a U14 si od pondelka 21.
marca do soboty 26. marca
zmerali sily so svojimi rovesníkmi
z celej Európy na medzinárodnom
mládežníckom turnaji vo Viedni.
Na turnaji sa zúčastnilo celkove
412 chlapčenských a dievčenských
družstiev v kategóriách od 12 až do
22 rokov, čiže spolu približne 5000
basketbalových nádejí zo 17 krajín.
Naši chlapci sa vôbec nestratili,
práve naopak, v konfrontácii s
basketbalovými veľkoklubmi sme
len tesne zostali pred bránami
semifinále. Každé družstvo odohralo
za 4 dni minimálne 6 zápasov, čo
preverilo fyzickú a aj psychickú
odolnosť všetkých hráčov, hlavne v
posledný deň turnaja vo vyraďovacích
zápasoch. V kategórii chlapcov U12
sme s bilanciou 4 víťazstvá a 2 prehry
obsadili zo 48 družstiev 9. miesto,
rovnako ako v kategórii U14, kde sa
zúčastnilo 75 družstiev a žiaci si pri
6 víťazstvách pripísali len 2 prehry.
Najvyššie sa umiestnili chlapci U13,
ktorí obsadili výborné 5. miesto, pri 4
výhrach a jedinej prehre. Tento turnaj
mal za cieľ porovnať a vyhodnotiť
basketbalovú úroveň našich hráčov
primerane ich veku. Videli sme hrať
tie najlepšie družstvá na turnaji, a to
nám veľa napovedalo, na ktoré herné
činnosti máme tréningový proces
zamerať. Zároveň sme účasť na tomto
turnaji spojili s prípravou na blížiace
sa Majstrovstvá Slovenska, na ktoré
pravdepodobne všetky tri družstvá
postúpia a o ktoré náš klub prejavil
záujem organizovať. Poďakovanie patrí
všetkým trénerom a asistentom, ktorí
obetovali svoju dovolenku a voľný čas,
aby sa ich hráči mohli zúčastniť tohto
zaujímavého podujatia a mať zážitok
na celý život, predstaviteľom mesta Žiar
nad Hronom, ktoré cez MŠK financuje
šport v našom meste a rovnako patrí
poďakovanie sponzorom a rodičom,
ktorí tiež prispeli k úspešnému
reprezentovaniu nášho mesta. Kto by
mal záujem o detailnejšie informácie
o turnaji, nech navštívi stránku www.
basketball-wien.at.
Ivan Danko,
prezident MŠK BK Žiar nad Hronom

MŠK BK Žiar nad Hronom –
Klosterneuburg (RAK) 38:52
Cesena (TAL) – MŠK BK Žiar nad
Hronom 9:35
Düsseldorf (NEM) – MŠK BK Žiar nad
Hronom 38:39
MŠK BK Žiar nad Hronom – Bayreuth
(NEM) 42:16
Klosterneuburg (RAK) – MŠK BK Žiar
nad Hronom 26:48
MŠK BK Žiar nad Hronom – Jahn
München (NEM) 32:52

zápasy. V osemfinále si chlapci napriek
veľkej nervozite vybojovali postup cez
sebavedomý maďarský tím. V štvrťfinále
už na nich ale čakali Nemci, ktorých
dokázali ešte na silvestrovskom turnaji
v Berlíne aj s Kretom zdolať o 25
bodov. Bez svojho najlepšieho hráča

Výborné 9. miesto
v konkurencii
viac ako 70 družstiev
ŽIACI – U14

Na prvom medzinárodnom
turnaji so štyrmi výhrami
V rozhodujúcic momentoch
a dvomi prehrami
chýbala bojovnosť a srdce
STARŠÍ MINIŽIACI – U12

Svoj prvý medzinárodný turnaj majú
za sebou aj starší mini. V základnej
skupine si zmerali svoje sily
s rovesníkmi z Talianska, Nemecka
a Rakúska.
Do turnaja sme vstupovali zápasom
s Klosterneuburgom. Počas celého
zápasu sme sa nedokázali poriadne
sústrediť, viazlo hlavne doskakovanie
pod košom a súper ľahko bodoval
po odrazených loptách. S tým istým
súperom sme sa potom stretli aj vo
vyraďovacom pavúku, kde sme ho
zdolali eliminujúc jeho najvyššieho hráča
a sústredeným spoločným výkonom.
Chlapci budú určite dlho spomínať na
nervy drásajúci zápas s Düsseldorfom.
Prvý polčas skončil 20:20. Ani čary
rozhodcov a technická chyba pre lavičku
nás nezlomili a v závere sa nám podarilo
udržať víťazstvo aj vďaka úspešným
trestným hodom. Tu si chalani uvedomili
silu kolektívu. Veľký kus práce odviedla
naša bývalá spoluhráčka Ema Nagyová,
ktorá bola veľkou oporou nášho družstva.
Posledný zápas s Mníchovom bol
poznačený únavou a hlavne chaotickou
obranou. Súper bol rýchly a my sme
zabúdali brániť – vždy bol nejaký hráč
voľný. Spolu sme odohrali šesť zápasov.
Bilanciu štyri výhry a dve prehry berieme
ako úspešnú. Netreba však zaspať na
vavrínoch, máme čo doháňať.
Valika Fridrichová,
tréner a Peter Vívoda, asistent

MLADŠÍ ŽIACI – U13

Mladší žiaci už mali za sebou skúsenosti
z tohto najväčšieho mládežníckeho
turnaja v strednej Európe. Odcestovali
na turnaj s ambíciou obhájiť výborný
minuloročný výsledok a dostať
sa aspoň do semifinále turnaja.
V konkurencii veľkého počtu
zahraničných tímov sa teda dostať
medzi štyri najlepšie tímy.
Skupinou prešli ako nôž maslom.
Postupne rozdrvili Talianov, Fínov
a poradili si nakoniec jednoznačne
napriek zaspatému úvodu zápasu aj
s Rakúšanmi. Veľmi zlou správou pre
chlapcov však bolo zranenie najlepšieho
hráča tímu, opory Juraja Kreta. Výron
členka v zápase s Fínmi dal stop nielen
jeho ďaľším vystúpeniam, ale bol
stopkou aj pre snahy tímu pokúsiť sa
prebojovať do finále turnaja. Po víťazstve
v skupine už nasledovali vyraďovacie

Žiaci.
sa im však roztriasli kolená. Na ihrisku
v rozhodujúcich momentoch im chýbali
bojovnosť a srdce. Balogh a Holic si
za svoj výkon a nasadenie v tomto
zápase zaslúžia pochvalu, niektorí hráči
základnej rotácie skôr pokarhanie. Kvality
hráča či fyzické, herné, alebo mentálne sa
najlepšie prejavia v ťažkých zápasoch. Nie
keď vyhrávate s priemerným slovenským
mančaftom s úsmevom o 40 bodov. To
si musia niektorí chlapci uvedomiť. Ale
preto sme do zahraničia na kvalitný a
veľmi náročný turnaj išli. Víťazstvá su
potom až druhoradé. Do Majstrovstiev
Slovenska je času ešte dosť.
Norbert Nagy,
tréner a Ladislav Balogh, asistent

Mladší žiaci.

Výsledky:

Starší minižiaci.

Výsledky:
MŠK BK Žiar nad Hronom – Virtus
Padova (TAL) 72:20
Pakilan Visa (FIN) – MŠK BK Žiar nad
Hronom 5:72
Vikings (RAK) - MŠK BK Žiar nad
Hronom 42:68
Kaposvari (MAĎ) - MŠK BK Žiar nad
Hronom 44:56
Jahn München (NEM) - MŠK BK Žiar
nad Hronom 63:49

Z celkového počtu 71 družstiev
v ročníku 2002 obsadili Žiarčania
veľmi pekné 9. miesto. Od utorka do
piatka odohrali 8 kvalitných zápasov
proti rovesníkom z Nemecka,
Rakúska a Talianska.
Zo základnej skupiny postúpili z 1.
miesta bez prehry. V ďalších bojoch
o postup nastupovali proti našim ešte
kvalitnejšie a zohratejšie družstvá,
v ktorých dominovali jedna až dve
individuality. Chlapci sa kolektívnym
výkonom, bojovnosťou a, samozrejme,
aj
basketbalovými
zručnosťami
vyrovnali aj týmto súperom. Šesť
víťazstiev z ôsmich je dobrá vizitka
žiarskeho ako aj slovenského
basketbalu na medzinárodnej úrovni.
Na základe nášho herného prejavu
boli Žiarčania pozvaní hlavným
manažérom EYBL (European Youth
Basketball League) Tankó Istvánom
hrať v sezóne 2016/17 európsku ligu
mládeže.
Juraj Horváth,
tréner a Tomáš Fábry, asistent
Výsledky:
MŠK BK Žiar nad Hronom – Basket
Flames (RAK) 90:64
Basket Lecce (TAL) - MŠK BK Žiar nad
Hronom 26:53
Nurnberg Tornados (NEM) - MŠK BK
Žiar nad Hronom 40:56
MŠK BK Žiar nad Hronom – RSV
Eintracht (NEM) 88:22
Bayreuth (NEM) - MŠK BK Žiar nad
Hronom 37:64
MŠK BK Žiar nad Hronom – Košík
Cordenons (TAL) 38:44
Nurnberg Tornados (NEM) - MŠK BK
Žiar nad Hronom 37:57
MŠK BK Žiar nad Hronom – Baskets
Bonn (NEM) 40:62

BEH OSLOBODENIA mesta Žiar nad Hronom
28. ročník Piatok 15. apríla
Futbalový štadión v Žiari nad Hronom
Začiatok o 10.00 hod.
Organizátori: mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom

