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V žiarskom parku chceme obnoviť Moysesov ovocný sad
V zadnej časti žiarskeho parku sa
kedysi nachádzal ovocný sad, v ktorom
vysádzal stromy ešte biskup Štefan
Moyses. Mesto chce na túto tradíciu
nadviazať, a tak v týchto dňoch
pracuje na zámere obnovy sadu.
V ovocnom sade sa kedysi nachádzali
rôzne druhy ovocných stromov, ktoré boli
typické pre náš kraj. „Mesto chce obnoviť
tradíciu, ktorú kedysi zaviedol biskup
Moyses,“ vysvetľuje Martin Baláž, vedúci
kancelárie primátora mesta a spresňuje:
„V sade by sme postupne vysadili rôzne
druhy ovocných stromov, ako napríklad
jablone, hrušky či slivky. Zachovali sa
tu aj pôvodné orechy, o ktoré sa ďalej
budeme starať a časom k nim vysadíme
ďalšie kusy.“
Mesto už využilo služby spoločnosti,
ktorá areál sadu čistí. „Priestor sa čistí
od náletových krovín a korene, ktoré
sa tu po nich zachovali, sa postupne
vyfrézujú. Materiál využije firma, ktorá
spracúva štiepku. Takto vyčistenú
plochu necháme ešte zrekultivovať a už
na jeseň alebo najneskôr na jar by sme
chceli začať s vysádzaním ovocných
stromov,“ približuje ďalej Martin Baláž
s tým, že zámerom mesta je výsadba
starých odrôd stromov, ktoré v našom
kraji kedysi rástli, ale nepodarilo sa ich
už zachovať. „Oslovili sme pestovateľa,

Mesto už pracuje na zámere obnovy sadu.
ktorý má ovocnú škôlku práve so starými
odrodami. Ukáže nám napríklad aj
metodiku rezov či výsadby ovocných
stromov. Všetko to budú rezistentné,
a teda odolné odrody, ktoré dlho vydržia
a netrpia chorobami ako nové odrody,“
špecifikuje ďalej Baláž a dodáva, že
mesto plánuje vypestované ovocie
odovzdávať do našich školských jedální.
„Všetko by bolo v bio kvalite, ošetrované
bez chemických prípravkov.“ Ďalším
z nápadov, kde by ovocie z mestského
sadu končilo, je aj mestská pálenica,
ktorá by v Žiari v budúcnosti mohla
vzniknúť.
(li)

Nová atrakcia v žiarskom parku
Lanová dráha ešte v tomto roku

Už 11. ročník podujatia
Učiteľ na jednotku
Strana III

Podobná lanová dráha vznikne aj v žiarskom parku.
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Odkrývame históriu mesta:
Rok 1576 – richtár Štefan
Palkovič
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Súčasťou malého Rozprávkového
lesa v Parku Štefana Moysesa je
lanovková dráha pre deti, Perníková
chalúpka, šmykľavka a hojdačky.
V tomto roku by k týmto detským
atrakciám mala pribudnúť aj lanová
dráha.
Aj keď jedna lanovková dráha sa už
v parku nachádza, nová detská atrakcia
bude o čosi iná. „Ešte v tomto roku
chce mesto v blízkosti Rozprávkového
lesa inštalovať väčšiu lanovú dráhu
pre menšie deti, ktorá bude súčasťou
nového detského ihriska,“ informuje
vedúci kancelárie primátora mesta
Martin Baláž a ako ďalej konkretizuje,

deti budú môcť na tejto lanovej dráhe
preliezať alebo zlaňovať. „Vznikne tak
interaktívne detské ihrisko s viacerými
stanovišťami.
Samozrejme,
pri
inštalovaní budeme dbať na tom, aby
sme zaistili maximálnu bezpečnosť,“
podotýka Baláž. V parku sa už urobila
obhliadka stromov a pracuje sa na
vizualizácii toho, ako bude naša budúca
dráha vyzerať. Zábavnú sieť lanových
prekážok dnes vyhľadáva čoraz viac
rodín, a tak sa určite stane obľúbenou
zábavou aj pre žiarske deti. Podľa
Martina Baláža by malo ísť o investíciu
vo výške približne 10-tisíc eur.
(li)

Sad sa nachádza v zadnej časti parku.

Na Svätokrížskom dome vymenili okná
V rámci zachovávania tradícií a
histórie nášho mesta pokračujú vo
Svätokrížskom dome úpravy, vďaka
ktorým sa dostane do vzhľadu 19.
storočia. Naposledy sa na dome
vymenili okná, a to za staré, asi
150-ročné. Tie sa mestu podarilo získať
z domu, ktorý sa sanoval. V tomto roku
je na pláne aj výmena strešnej krytiny
a oprava fasády, ktorá sa prispôsobí
fasáde hospodárskej budovy. Bohužiaľ, počarbal na Svätokrížskom dome, nie
stále sa však medzi nami nájdu takí, je len nová, ale bola robená spôsobom,
ktorí sprejovanie považujú za umenie. ktorým sa robili omietky v minulosti.
(r)
Omietka, ktorú naposledy sprejer

Kultúrna udalosť roka!

Rozprávkoland:
Šmolkovia
Najväčšia hudobno-zábavná šou

Jaromír Nohavica premiérovo v Žiari!

pre deti a celú rodinu

11. mája o 19.00 hod.
v Divadelnej sále Domu kultúry
Hostia koncertu:
Robert Kuśmierski (PL) a Pavel Planka (CZ)

90-minút s populárnymi modrými postavičkami
Šou plná svetelných efektov, tanečných vystúpení a šmolko hitov v slovenčine

28. apríl o 17.00 hod. v Dome kultúry na námestí
Vstupenky: 9,90 €/11,90 €
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Nové pravidlá pre obnovu bytoviek majú zachovať architektúru minulého storočia
Na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva bolo schválené VZN,
ktoré určuje nové pravidlá pre
obnovu bytoviek. Keďže najväčšia
výstavba v Žiari bola ešte za
socializmu, nový regulatív dbá na
to, aby sa ochránil typický vzhľad
mesta.
Vedenie mesta si od nových pravidiel
sľubuje zjednotenie tvaru mesta tak,
aby čo najviac uchovávalo architektúru
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov
minulého storočia. Znamená to, že nový
regulatív bude určovať napríklad farbu
fasád alebo výstavbu nových balkónov.
Pretože, ako povedal primátor mesta
Peter Antal, novinky, ktoré v poslednej

Ornamenty nad vchodmi sú
na zozname pamätihodností.

Na niektorých bytových
domoch pribudli balkóny.

Nedisciplinovaných vodičov skrotia spomaľovacie prahy
Pred niekoľkými dňami pribudli na
Ulici Pod Donátom spomaľovacie prahy.
Štyri retardéry boli umiestnené len
v polovičnom profile komunikácie pre
príslušný jazdný pruh.
Spomaľovacie prahy sú osadené pred
priechodmi pre chodcov a križovatkami
s Ulicou A. Štefanku a Štúrovou ulicou.
„Obyvatelia Ulice Pod Donátom sa
opakovane sťažovali a upozorňovali na
rýchlu jazdu niektorých vodičov, ktorí
tak svojou jazdou ohrozujú chodcov
pri prechádzaní cez vozovku, pri
nakladaní alebo vykladaní tovaru z kufra
zaparkovaného auta, alebo pri samotnom
vychádzaní z parkoviska,“ vysvetľuje Miloslav
Baranec z MsÚ v Žiari nad Hrono a ako
dodáva: „Mesto sa túto situáciu rozhodlo
riešiť znížením najvyššej povolenej rýchlosti
na 30 km/h a umiestnením spomaľovacích
prahov.“ Ku vzniku kolíznych situácií
však prispieva aj dlhšiu dobu kritizovaná
križovatka ulíc A. Štefanku a Pod Donátom.
„Vzhľadom k parkujúcim vozidlám po ľavej
strane pri výjazde z Ulice A. Štefanku tu
nedostatočné rozhľadové pomery nútia

vodičov vyjsť do jazdnej dráhy vozidlám
idúcim po Ulici Pod Donátom. V tomto smere
preto mesto navrhuje osadiť dopravné
zrkadlo,“ uzatvára Miloslav Baranec. Okrem
osadenia retardérov pracovníci mestských
Technických služieb koncom marca pred

„Dvojkou“ vyznačili 14 nových parkovacích
miest. Využívať ich budú môcť zamestnanci
školy, týmto spôsobom sa tak uvoľní
parkovisko, ktoré slúži najmä rodičom
žiakov.
(li)

Hodina Zeme - aj v Žiari sme na hodinu zhasli svetlá
V sobotu 25. marca o 20.30 hodine
sme zhasli svetlá aj v našom meste
na jednu hodinu. Žiar nad Hronom sa
tak pripojil k celosvetovej kampani,
do ktorej je zapojená miliarda ľudí
po celom svete.
Hodina
Zeme
je
najväčšou
celosvetovou akciou so zapojením
verejnosti. Zhasnutím svetla na 60 minút
vytvára kampaň symboliku spoločnej
zodpovednosti za budúcnosť našej
planét a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že
k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. „Do
kampane Hodina Zeme sme sa rozhodli
zapojiť aj naše mesto, a to tým, že sme na
jednu hodinu, v čase od 20.30 do 21.30
hodiny, vypli svetlá verejného osvetlenia
v časti mesta Pod vŕšky,“ informuje
Ivana Martincová, referentka Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ s tým,
že na začiatku sa uvažovalo o viacerých
lokalitách. „Hľadali sme časť mesta,
ktorá by bola aj po vypnutí verejného
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osvetlenia bezpečná. Vytipovali sme si
preto Etapu a Pod vŕšky a po dohode
s náčelníkom mestskej polície a vedením
mesta sme sa nakoniec rozhodli pre Pod
vŕšky,“ dodáva Ivana Martincová. Žiar
nad Hronom sa do environmentálnej
aktivity
Hodina
Zeme
zapojil
po prvýkrát. „Ak sa zapojíme do kampane
aj na budúci rok, môžeme vybrať alebo
pridať ďalšiu lokalitu mesta, v ktorej
na jednu hodinu vypneme svetlá,“
uzatvára Ivana Martincová. V tomto
roku sa do kampane na Slovensku
prihlásilo 49 obcí a miest, 40 pamiatok,
69 organizácií a firiem a 30 škôl.
História Hodiny Zeme sa datuje
k 31. marcu 2007, kedy viac ako 2,2
milióna domácností a 2000 firiem
v austrálskom Sydney vyplo na hodinu
svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do
kampane zapojilo už 50 miliónov ľudí
v 370 mestách a obciach vo vyše 35
krajinách v 18 časových pásmach. (li)

o nejakej epoche, ktorá tu bola.“ Staršie
sídliská v našom meste sú postavené
v štýle socialistického realizmu, tzv.
Sorele, a vyznačujú sa aj plastikami
alebo drobnými ornamentmi nad
vchodmi. Aby ich mesto ochránilo, už
v minulosti boli zaradené na zoznam
pamätihodností mesta. Niektoré nesú
stopy ľudovej kultúry, sú na nich
napríklad hutníci, študenti či deti.
K vypracovaniu regulatívu pristúpilo
mesto na základe viacerých žiadostí
od právnických a fyzických osôb. Rieši
sa v ňom niekoľko plošne menších
lokalít na území mesta, striktne je
však regulovaná iba Ulica Š. Moysesa.
(li)

Začalo sa s čistením mesta
Už niekoľko dní môžete v uliciach
mesta
vidieť
pracovníkov
technických služieb. Kým jedni
opilujú stromy, alebo upratujú
cestné komunikácie, ďalší majú na
starosti čistenie kanálových vpustí.
Do ulíc pravidelne vychádzajú aj
polievacie autá, ktoré čistia špinavé
a zaprášené cesty. Začalo sa aj
s vyhrabávaním trávnikov, výrubom
a opilovaním stromov. Posledným
krokom býva čistenie kanálových

Spomaľovacie prachy sú v polovičnom profile.

Pri „Dvojke“ vzniklo
14 parkovacích miest.

dobe zavádzajú niektoré bytové
spoločenstvá, by nemali úplne zmeniť
pôvodný vzhľad domov alebo narušiť
ich objem. „Dokument sme pripravovali
dva
roky.
Niektoré
stavebné
úpravy sa nám podarilo zastaviť
aj dohováraním,“ konštatuje Antal
a dodáva: „Architektúra v našom meste,
hoci je socialistická, je architektúra
a je výnimočná niektorými svojimi
prvkami. Dnes sa preto ľudia nemôžu
čudovať, že im ideme určovať či nejaké
balkóny budú mať a ak áno, tak aké.
Verím, že väčšina obyvateľov je hrdá
na toto mesto, ako vyzeralo, hoci je to
socialistický realizmus. Vzhľad mesta
bude totiž v budúcnosti určite svedčiť

vpustí, ktoré sa zvyknú zapchať
posypovým materiálom. Zanesené
sú však aj lístím či naplaveninami
a v mnohých prípadoch tiež vreckami
so psími výkalmi. Upozorňujeme
preto psičkárov, aby ich hádzali do
smetných košov na to určených
a nie do kanálových vpustí, ktoré sa
nimi upchávajú. Celkovo pracovníci
technických služieb musia na území
mesta vyčistiť až 790 kanálových
vpustí.
(li)

Hliadka mestskej polície nedala sprejerom šancu
V utorok 14. marca hliadka
mestskej polície dolapila dvoch
mladíkov, ktorí sprejovaním ničili
cudzí majetok. Niekoľko dní predtým
kamerový
systém
zaznamenal
správanie ďalšieho mladíka, ktorý si
náladu vylepšoval pitím alkoholu.
Hliadka mestskej polície v polovici
marca, na podnet všímavého občana,
dolapila dvoch mladíkov, ktorí nemali
žiadne zábrany ničiť cudzí majetok.
Osemnásťročný Samuel Č. z Hliníka
nad Hronom a sedemnásťročný Lukáš
N. z nášho mesta sa rozhodli svoje
umelecké sklony zviditeľniť a sprejom
postriekali stenu tzv. horčičiarne na
Svätokrížskom námestí. Obaja skončili
na policajnej stanici, kde mali čo
vysvetľovať. Okrem spravodlivého
trestu ich ešte čaká aj náhrada nemalej
škody, ktorú spôsobili.

Pil alkohol, vek na to nemá
Na posledný februárový nedeľný večer
určite nebude s radosťou spomínať
pätnásťročný Gabriel S. z nášho
mesta. Pozornému oku operátora
monitorovacieho kamerového systému
neuniklo jeho správanie v blízkosti
nákupného centra. Mladík si vylepšoval
náladu pitím alkoholu, pričom prázdnu
plechovku namiesto do koša zahodil
do kríkov. Hliadka mestskej polície pre
jeho chovanie nemala pochopenie,
a tak skončil na policajnej stanici. Tu
sa v prítomnosti svojej matky podrobil
skúške na zistenie alkoholu v dychu.
Tá potvrdila, že sa predtým výdatne
posilňoval (0,7 ‰), pričom svoj vek
vôbec nebral do úvahy. O jeho treste
rozhodne správne konanie. Ostáva veriť,
že mu bude ponaučením do ďalšieho
života.
(r)

Pod vŕšky sa na hodinu
ponorili do tmy.
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Rok 1576:
richtár Štefan Palkovič
(Paluycz)
V spore ostrihomskej kapituly
v roku 1576 s Opatovčanmi o lúku
Otok, na ľavom brehu Hrona, ktorú
mala v držbe ostrihomská kapitula,
vystupuje ako jeden zo svedkov
z Kríža aj richtár Kríža, Štefan Paluycz.

Erb Žigmunda Dóczyho
v kostole v Ladomeri.

Ostrihomskú kapitulu zastupoval
úradník svätokrížského panstva
Michal Mikulič, známy svojimi
násilnosťami voči poddaným z
okolia a svojvôľou pri rozhodovaní
v záujme zvýšenia zisku z majetku a
správy panstva. V tomto období sa
o most cez rieku Hron pri „Vartičke“
starali
Ladomerčania
spolu
s Krížanmi. Bolo ich povinnosťou
opravovať a udržiavať ho v dobrom
stave. Výnos z mýta si však delili

Už 26. deň primára Jána Straku
Celoslovenská špička v oblasti
gynekológie a pôrodníctva sa stretla
na 26. dni primára doktora Jána
Straku. Stalo sa tak v piatok 24. marca
v Hoteli Luna.
Primár Ján Straka patril k prvej generácii
primárov gynekológov, zakladateľov
a budovateľov zdravotníctva v našej
krajine. Počas svojej odbornej kariéry
sa venoval starostlivosti o ženu, matku
a novorodenca, ale aj znižovaniu ich
úmrtnosti. Veľkú pozornosť venoval
aj včasnému vyhľadávaniu zhubných
ochorení žien či zdravotnej výchove. Na
jeho počesť bola pred 26. rokmi založená
odborná konferencia. V piatok 24. marca
sa tak v našom meste stretlo približne
150 lekárov, ktorí si vypočuli prednášky
na tému starostlivosť o ženu, matku
a dieťa.
Súčasťou podujatia je aj odovzdávanie
pamätnej medaily primára Jána Straku.
Tú si z rúk Gabriely Majcherovej a Ľuboša
Zelizňáka prevzal doktor Peter Brenišin,
a to za dlhoročnú aktívnu účasť na tejto
konferencii. Prítomní boli aj dvaja synovia
doktora Straku. „Jeho práca nebola

Na znak autizmu osvietili kostol namodro
V noci z nedele 2. apríla na pondelok
3.apríla bol Kostol Povýšenia sv. Kríža
v našom meste osvietený namodro.
Stalo sa tak pri príležitosti Svetového
dňa povedomia o autizme. V tento deň
sú tiež všetky známe budovy po celom
svete vysvietené namodro. Jedným
zo základných prejavov autizmu je

znížená schopnosť či neschopnosť
bežnej komunikácie. Modrá farba je
symbolom komunikácie a odkazom
pre autistov, že svetu nie sú ľahostajní
a že im chce rozumieť. Autizmus
totiž nie je len agresívne správanie,
je to choroba s výnimočnými
schopnosťami.
(r)

Ocenený Peter Brenišin.
zbytočná, našiel svojich pokračovateľov,“
uviedol syn Peter Straka a dodal, že je to
40 rokov od nehody, pri ktorej zahynul
jeho otec, doktor Straka.
So svojou odbornou prednáškou
vystúpili lekári z Bratislavy, Košíc,
Trenčína, Myjavy, ale aj zo Spišskej
Novej Vsi. Žiarskych lekárov zastupoval
doktor Štefan Palúch, zástupca primára
OAIM, ktorý prednášal na tému

20 rokov epidurálnej anestézie v Žiari
nad Hronom.
Organizátorom 26. dňa primára
Jána Straku bola Slovenská lekárska
spoločnosť, Slovenská gynekologickopôrodnícka spoločnosť, Spolok lekárov
Žiar nad Hronom, Svet zdravia –
Všeobecná nemocnica a Gynekologickopôrodnícke oddelenie v Žiari nad
Hronom.
(kr)

Foto: S. Rajnoha.

Zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov základných škôl
V stredu 29. marca sa v Základnej
škole na Jilemnického ulici konal
zážitkový kurz prvej pomoci. Ide
už o 3. ročník kurzov pod záštitou
neziskovej organizácie Falck.
Aj v tomto roku pokračuje nezisková
organizácia Falck v práci s deťmi
v oblasti, ktorej nie je stále venovaná
dostatočná pozornosť. Prostredníctvom
zážitkových kurzov prvej pomoci
napĺňa svoj cieľ – naučiť všetky deti
prvú pomoc. V spolupráci s poisťovňou
Kooperativa naučia spolu v 40 školách
po celom Slovensku 3 600 detí čo robiť,
keď si kamarát na ihrisku zlomí nohu,
ako zistiť, či je človek v ohrození života,
či ako správne zavolať záchranku. „Kurzy
sú pripravované zážitkovou, hravou
formou tak, aby téme deti čo najlepšie
porozumeli,“ hovorí Zuzana Francúzová
zo spoločnosti Falck a dodáva, že
počas nich sa žiaci základných škôl
dozvedia, ako správne ošetriť odreniny,
podvrtnutý členok, čo robiť pri úpale,

doľahli následky násilníckeho
správania sa pánov na hrade Šášov,
Dóczyovcov. Problémy začali
narastať pri príchode rodinnej
vetvy „Lipcsei“ z hradu Ľupča,
ktorí sa museli presídliť na hrad
Šášov z Ľupčianského hradu, pre
kolaboráciu proti panovníkovi.
Ich príchodom začali nepokoje,
a to aj v oblasti panstva hradu
Šášov a Kríža. Mgr. Peter Mosný,
archeológ

panskí úradníci arcibiskupského
domínia a úradníci hradu Šášov. Za
účelom zvyšovania príjmu zvyšovali
mýta a rozširovali sortiment
prepravovaného tovaru, na ktorý
bol uvalený mýtny poplatok. No
aj napriek ťažkému sociálnemu
postaveniu obyvateľov Kríža, sa
ich počet zvyšoval, rozrastali sa
usadlosti a mesto hospodársky
mocnelo. Situácia bola aj tak
ťažká a na pleciach richtára určite

uštipnutí hmyzom a iné praktické rady,
ktoré sa im môžu kedykoľvek hodiť.
„Naučia sa aj to, ako správne privolať
sanitku a čo treba povedať operátorovi
do telefónu. Inštruktori sa počas
ukážok zameriavajú aj na psychickú
prípravu detí na nepredvídateľné
udalosti, ktorá je rovnako dôležitá ako
tá fyzická. Vysvetliť na prvý pohľad
zložité postupy prvej pomoci či
resuscitácie inštruktorom pomáha aj
maco Miško a sokol Falko,“ vysvetľuje
ďalej Zuzana Francúzová. Cieľovou
skupinou sú tak deti, u ktorých sa snažia

Máj postavíme za zvukov hudby a tanca
Chýbať nebude ani Jarmok remesiel

rozvíjať zručnosti a vedomosti. „V rámci
prevencie sa snažíme vzdelávať deti, aby
vedeli predchádzať nehodám a vážnym
životným situáciám. Zameriavame sa na
ich bezpečnosť, a to najmä v prostredí,
v ktorom žijú. Sociálnymi aktivitami
podporujeme tiež fyzickú a psychickú
bezpečnosť a spoločne s organizáciou
Falck uzatvárame symbolický kruh
bezpečnosti, kde učíme deti a mládež
zvládať krízové a životunebezpečné
situácie,“ konštatuje Jaroslav Kmeč
z Kooperativy.
V stredu 29. marca naučili spolu 90 detí
žiarskej Základnej školy na Jilemnického
ulici základy prvej pomoci. „Školy po
kurze dostanú aj knihu Pomáhať nebolí,
nebolieť pomáha, s ktorou môžu žiaci
pracovať počas celého školského roka so
svojím pedagógom,“ dodáva Francúzová
s tým, že kurz prvej pomoci je určený pre
deti na prvom stupni, a teda pre prvý až
štvrtý ročník základnej školy.
(kr)

Tradičné stavanie Mája sa tento
rok uskutoční v piatok 28. apríla.
Žiarčania sa opäť môžu tešiť aj na
sprievodné podujatia.
Stavanie Mája za začne o 16-tej
hodine na Námestí Matice slovenskej.
„Na tento deň sme pre Žiarčanov
pripravili aj Jarmok remesiel, ktorý
začne o 10-tej hodine dopoludnia
a skončí v popoludňajších hodinách.
Chýbať nebudú ukážky tradičných
remeselníkov, ale ani predaj ich
výrobkov, a to textilu, kože, hliny či
dreva. Pre deti bude pripravená jazda
na elektrických autíčkach,“ vymenúva
Janko Kulich, producent žiarskeho
MsKC. Počas stavania Mája sa opäť
predstavia aj domáce spevácke či
tanečné súbory. „Od 16-tej hodiny
vystúpia Detský folklórny súbor
Hronček pri CVČ, Detský folklórny

súbor Hroniarik pri ZUŠ Zity Strnadovej
– Parákovej, Folklórny súbor Hron
a Mužská spevácka skupina Sekera,“
konkretizuje Kulich.
Na záver dňa je už tradične pripravená
Skoromájová veselica s kapelou
Akropola a oldies DJ Bengálom.
(li)

Učiteľ na jednotku
V piatok 31. marca sa uskutočnil
už 11. ročník podujatia Učiteľ na
jednotku. Ako sa už stalo tradíciou,
primátor mesta ocenil učiteľov zo
všetkých materských i základných škôl
v meste.
Tohtoročné podujatie venované
žiarskym učiteľom sa nieslo v téme
Mozog, čo je najzáhadnejší a najzložitejší
orgán ľudského tela, v ktorom spočíva
naša jedinečnosť. „Mozog prijíma najviac
informácií v detstve, najvýkonnejší
je medzi 12 – 25 rokom, preto práve
učitelia ho u našich potomkov stimulujú
a masírujú vedomosťami,“ vysvetlila
Silvia Hlôšková zo žiarskeho ZPOZu.

Ocenená Zuzana Sykorjaková.

V rámci programu venovaného
učiteľom vystúpili žiaci z Literárnodramatického odboru ZUŠ Zity
Strnadovej – Parákovej pod vedením
učiteľky Natálie Novotnej. Hudobným
hosťom večera bola speváčka Mária
Čírová. Na podujatie prijali pozvanie
aj hostia z partnerského mesta Svitavy
a hostia z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, a to štátna
tajomníčka Oľga Nachtmannová a štátny
tajomník Peter Krajňák.
Tento rok bolo ocenených celkovo
13 učiteľov, pričom udelené bolo aj
Ocenenie primátorom mesta. Zo ZŠ na
Ulici Dr. Janského ocenilo vedenie mesta

Líviu Silnú a Janu Bartkovú, zo ZŠ na
Ulici M. R. Štefánika si ocenenie prevzali
Beáta Dubeňová a Alena Zimanová, zo
ZŠ na Jilemnického ulici Viera Prokeinová
a Mária Špilbergerová a zo ZŠ s MŠ
Š. Moysesa Jozef Vanka a Mária Hronská.
Ocenení boli aj pedagógovia zo ZUŠ Zity
Strnadovej – Parákovej, a to Ján Králik
a Dana Turanská. Nezabudlo sa ani na
učiteľky z materskej školy, tento rok
mesto ocenilo Darinu Pinkovú a Ivetu
Pellizzolovú. Mimoriadne ocenenie
od primátora získala pedagogička
ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej
Zuzana Sykorjaková, a to za osobnú
angažovanosť v šírení umeleckých

hodnôt našich predkov, za prísne a čisté
dodržanie tradičných prvkov a postupov
a uchovávanie nehmotného kultúrneho
dedičstva pre ďalšie generácie.
(li)

Jozef Vanka.
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Všimli ste si? Pozmenený erb nadväzuje na historický symbol Svätého Kríža nad Hronom
Pred niekoľkými dňami bola
na budove mestského úradu výmena
štátneho a mestského symbolu. Štátny
znak bol iba obnovený, ale pre naše
mesto je tu po prvýkrát vystavený
erb pozmenený podľa nového VZN,
ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo
29. septembra 2016.
Stalo sa tak po dvadsiatich piatich
rokoch, odkedy sa používal erb podľa
návrhu akademického sochára Ladislava
Bódiho z Kremnice. Bolo to v čase, kedy
sa konštituovala Slovenská republika
i mestské samosprávy, čo bolo v roku
1992. Je na chválu vtedajšieho vedenia
mesta, že sa hneď ujalo úlohy vytvoriť
vizitku mesta na úrovni doby. Návrh
Bódiho rešpektoval historické i súčasné
pomenovanie mesta, všetky jeho prvky
boli zmysluplné.
Heraldická komisia už v roku 1995,
kedy sa tvorilo VZN v mestskom
zastupiteľstve, ocenila obsah i umeleckú
hodnotu návrhu, ale formálne ho bolo
potrebné upraviť podľa medzinárodne
platných princípov heraldickej tvorby.
Vtedy odborné pripomienky však neboli
rešpektované a mesto začalo používať
erb podľa návrhu Bódiho. V Heraldickom
registri SR však bol zverejnený erb
podľa odbornej úpravy heraldikov.
Podobné nezrovnalosti sa v tom čase
vyskytli vo viacerých samosprávach.
Pokus o nápravu chyby sa nevydaril ani
v roku 2005. Až v roku 2016 pri dôstojne
pripravovaných oslavách, dokonca
celoročných, 770. výročia mestských práv
vedenie mesta rozhodlo vyriešiť problém
symbolov mesta a začalo komunikovať
s odborníkmi.
Úprava erbu i vlajky podľa heraldika

Ladislava Vrteľa nás tak prezentuje ako
sebavedomé mestské spoločenstvo
XXI. storočia, i keď v dynamike života
a nárastu informácií si možno tieto
zmeny okoloidúci nie vždy povšimli.

Význam zmien a symbolov

Hlavným motívom erb nadväzuje na
historický symbol Sv. Kríža nad Hronom.
No kríž sa už nevznáša, ale je pevne
vsadený do najvyššieho z troch bielych
pahorkov, je mohutnejší, má bielu farbu
na modrom pozadí. Pôvodne nebolo
správne strieborný (alebo čierny) kríž
umiestňovať na žltú – zlatú plochu,
čím sa porušovalo pravidlo kombinácie
kovov a farieb.
•Modrá farba vyjadruje spätosť
s prírodou – obloha, voda a podfarbuje
celý štít.
•Biela farba je farbou kovu, ktorý urobil
z mesta známe v strednej Európe.
•Prvá vlna svojím tvarom pripomína
trojvršie na štátnom znaku SR. Dokonca

Pozmenený erb mesta je už
aj na mestských tabuliach.

Pôvodný erb na budove MsÚ je už nahradený pozmeneným erbom (vravo).
Žiarska kotlina, kedysi Šúšolie, má i svoje
trojvršie – Kremnické, Štiavnické, Vtáčnik.
•Dve biele vlny v dolnej tretine erbu
= Hron ako symbol životodarkyne celej
Žiarskej kotliny, ktorá spája mesto, i jeho
časti Šášovské Podhradie a bývalé Horné
Opatovce, ale spája ho naprieč s celým
Slovenskom.
•Odstránená rovná čiara heraldicky
nezmyselne delila erb, čím sa zdôraznila
jednota všetkých prvkov erbu.
•Výrazné žlté lúče vyrastajú na trojvrší
zo základov kríža sa strácajú (pôvodne
ich useknutie pripomínalo kliny)
rozširujúce sa do nekonečna. Majú jasnú
súvislosť symbolu svetla a žiary – súvis
so súčasným pomenovaním. Invokuje

Pavla Valenta popravili za napomáhanie
k úteku cez hranice
V ostatnom čísle našich
novín sme vám priniesli článok
o rodine Valentovcov, ktorej
členovia
boli
politickými
väzňami. V roku 1952 zatkli
manželov Margitu a Pavla
Valentovcov kvôli napomáhaniu
k úteku cez hranice matkinmu
bratovi.
Pavel Valent bol uznaný vinným
a odsúdený na trest smrti v roku
1952, v marci 1953 bol popravený.
Rodina doposiaľ nevie, čo sa stalo
s jeho telom a kde je pochovaný.
Margita Valentová bola odsúdená
na doživotie, neskôr jej bol
trest skrátený na 25 rokov. Vo
väzení napokon strávila 7 rokov.
Počas tohto obdobia sa o tri deti
Valentovcov starala stará mama
v Ladomeri. Najstaršia dcéra
Valentovcov, Margita Zimanová,
nám počas rozhovoru spomenula
aj to, že ju kedysi nahrávali
študenti FAMU z Prahy a aj
pracovníci ÚPN. Na základe týchto
informácií sme si spomenutú
študentskú nahrávku pozreli.
Okrem iného sa tu spomína, že
otec Margity Zimanovej, Pavel
Valent, vstúpil do ŠtB v roku 1948.
Táto informácia sa však nezakladá
na pravde. „Môj otecko Pavel
Valent nebol v ŠtB. Pracoval na
vysielačoch na Slovensku, ktoré
patrili pod rezort Pošty a po
nástupe komunistickej strany
k moci spojári boli zaradení pod
rezort Povereníctva vnútra, kde
vykonával prácu skladníka. Ako
najstaršia dcéra po popravenom
oteckovi nemôžem súhlasiť, aby
sa o mojom oteckovi uvádzala
takáto nepravda, lebo je už 64

Zúbožený Pavel Valent
vo väzení. Mal vtedy
39 rokov.
rokov po poprave a nemôže
sa brániť,“ vysvetľuje Margita
Zimanová a ďalej uvádza veci na
správnu mieru: „Po II. svetovej
vojne sa môj otec zaoberal
rádiovou
technikou.
Ako
vedúci pracovník sa podieľal pri
budovaní vysielačov na viacerých
miestach. Hneď po nástupe
komunistickej strany k moci boli
spojári automaticky zaradení
pod rezort Povereníctva vnútra.
A tak sa stalo, že môj otecko
sa nedobrovoľne stal riadnym
zamestnancom zložky, ktorá
v tom čase spadala pod Štátnu
bezpečnosť. Že nedobrovoľne, to
potvrdil svojím životom a neskôr aj
mučeníckou smrťou.“ Pavel Valent
pracoval na Povereníctve vnútra
ako obyčajný skladník, nebol
nijaký funkcionár ani káder ŠtB,
ako by sa niekto mohol na základe
uverejneného článku domnievať.
Túto skutočnosť potvrdzujú aj
slová pracovníkov Ústavu pamäti

národa. „Archív ÚPN eviduje viac
ako 300 svedeckých výpovedí
z obdobia komunistického teroru.
Mal som to šťastie nakrúcať
príbeh o Pavlovi Valentovi.
Svedectvo Margity Zimanovej
a bádateľské aktivity ÚPN vniesli
do jeho prípadu jasné svetlo,“
píše Ondrej Krajňák, predseda
správnej rady ÚPN a pokračuje:
„Dnes si málokto uvedomuje
nebezpečenstvo, ktoré hrozilo
pracovníkom Povereníctva vnútra
v prípade ich politického odboja.
Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja
komunisti bez milosti popravili za
únik dôverných informácií. Preto
považujem za dôležité osobnosť
Pavla Valentu vyzdvihnúť na
roveň spomenutých hrdinov, ktorí
svoj život položili za občianske
právo a ľudskú slobodu. Pavlovi
Valentovi aj celej jeho rodine patrí
môj veľký obdiv a uznanie.“
Ako teda potvrdzuje aj
rehabilitačný posudok Pavla
Valentu a preverenie na webovej
stránke ÚPN a Cibulkových
zoznamoch, nie je nikde vedený
ako spolupracovník ŠtB. Bol
len radovým rádiotechnikom
a pracovníkom z titulu svojej
odbornej profesie.
(li)

i žiaru hutníckych pecí.

Zmeny sa podľa heraldikov
dotkli aj mestskej vlajky
Základná zmena sa týka farebnosti
i tvaru. Pôvodné farby vlajky – modrá,
žltá a biela (nemôže byť šedá) v troch
prvkoch už používajú iné mestá.
Mesto už v roku 1970 potvrdilo, že
tradičné farby mesta sú modrá a žltá.
Túto kompozíciu však už dávnejšie
používajú Košice. Preto nám heraldici
odporučili kompozíciu štvrteného listu
vlajky v historických farbách, deliace línie
evokujú aj hlavný motív erbu.

Vyzvi srdce
k pohybu
V dňoch od 20. marca do 11. júna bude
prebiehať už 7. ročník celoslovenskej
medzinárodne koordinovanej kampane na
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod názvom Vyzvi srdce k pohybu.
Zo skúseností z predchádzajúcich ročníkov
u účastníkov boli zaznamenané pozitívne
zmeny, zhodenie nadbytočných kilogramov
a u mnohých z nich sa pohybová aktivita
stala súčasťou životného štýlu, ktorá prispela
k zlepšeniu zdravia. Vieme určite, že nedostatok
pohybovej aktivity sa významne podieľa
na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na
chronické ochorenia a zhoršovaní kvality nášho
života. A na to, aby sme tomu predišli, stačí
aspoň minimálny objem aktivity – polhodina
denne. V detstve bol pohyb našou prirodzenou
súčasťou prinášajúcou radosť, na ktorú sme
v procese dospievania a dospelosti postupne
zabúdali. Zabudli sme na to, ako príjemné bolo
behať, skákať, hrať sa s loptou, bicyklovať sa,
plávať, lyžovať, tancovať. Alebo aspoň ísť na
prechádzku. V súčasnom hektickom tempe
povinností si myslíme, že lepšie je si oddýchnuť
v kresle pred televízorom alebo pri počítači.
Cieľom kampane je povzbudiť, formou súťaže,
čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného
času každodenne aspoň 30 minút pohybových
aktivít a žili zdravšie. My dospelí, zapojme sa do
súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov.
Prekonajme pohodlnosť a vyhrajme tu
najvzácnejšiu cenu – svoje zdravie!

Čo k tomu treba

Manželia Valentovci.

Tí, čo sa aktívne pohybujú, zapojiť sa, tí čo si
na pohyb ešte nenašli čas a chuť, začať.
Aké sú podmienky, aby bol účastnícky list
platný a zaradený do žrebovania: Podmienky
a postup vypĺňania sú podrobne uvedené na
účastníckych listoch. Je potrebné venovať sa
pohybovej aktivite minimálne 4 týždne. Tí, čo

Zmeny pôvodný návrh zdokonalili
do heraldicky i formálne obsahovo
dokonalej podoby. Každý prvok
erbu a jeho umiestnenie na štíte má
mnohoznačnú metaforickú symboliku,
čo ho stavia podľa komisie do kategórie
najpozoruhodnejších
erbov
na
Slovensku. Symbol má aj určitú mystickú
myšlienku – pevný kríž v neistých vodách
života.
Nové VZN ustanovuje presné
podmienky používania symbolov – erb,
vlajka, logo pre bežnú administratívu
mesta, upozorňuje aj na trestnosť ich
zneváženia a zneuctenia.
(r)

sa pohybovej aktivite budú venovať 6 a viac
týždňov, budú zaradení aj do prémiového
žrebovania. Potrebné je viesť záznam
pravidelne, mať pohybovú aktivitu aspoň štyri
dni v týždni a venovať pohybu najmenej 210
minút týždenne.
Kde nájdete účastnícke listy: Na regionálnych
úradoch verejného zdravotníctva, vybraných
miestach v meste (lekárne, mestské alebo
obvodné úrady), na webovej stránke www.
ruvzzh.sk www.vzbb.sk.
Kde a ako odovzdáte vyplnený účastnícky list
po skončení vašej účasti v súťaži: Prineste ho
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Oddelenie výchovy k zdraviu, Cyrila a Metoda
357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo
pošlite poštou na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Odbor výchovy k zdraviu, Cesta
k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, alebo
preskenovaný, e-mailom na adresu uvedenú na
www.vzbb.sk alebo malatincova@ruvzzh.sk.
Ak máte od 7 do 18 rokov, máte radi šport,
turistiku a hry: Zapojte sa aj vy a vyhrajte
v súťaži detských podporovateľov kampane.
Nahovorte jedného dospelého človeka na
účasť v súťaži. Dohliadnite, aby splnil všetky
podmienky a vymyslite pre neho aspoň
4 podujatia, na ktorých spoločne strávite čas
v pohybovej radosti. Záznam o vašich aktivitách
– pár riadkov, priložte k jeho vyplnenému
účastníckemu listu. Jedno dieťa môže
podporovať viacerých účastníkov, ale každý
dospelý môže mať len jedného podporovateľa.
Môžete zorganizovať aj spoločné akcie pre
všetkých účastníkov, ktorých podporujete. Čím
viac dospelých členov rodiny alebo priateľov
získate pre účasť v súťaži, tým väčšie šance
máte vyhrať v žrebovaní. Ako podporovateľ
súťaže sa dostanete do žrebovania toľkokrát,
koľko získate účastníkov.
RÚVZ Žiar nad Hronom,
Oddelenie výchovy k zdraviu
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•
Mesiac
v
mýtoch
a skutočnosti 1 – V znamení
mesačného králika
Prvá
časť
dvojdielneho
programu venovaná Mesiacu.
Audiovizuálny
program
vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia
aktuálnej
oblohy s pomocou planetária
a sprievodným slovom lektora.
Za priaznivého počasia sa
uskutoční pozorovanie večernej
oblohy ďalekohľadom.
Dňa 7. 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.

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

IMPRO ŠOU
2. tohtoročné improvizovanie
sa uskutoční v piatok 7. apríla
o 18.00 hod. vo Výstavnej
sieni MsKC. Vstupné: 1 euro.
Hudobné imro: Pigo & spol.
Literárne impro: Róbert Mikla.
Divadelné impro: Vegetariánske rezne, Vangoghovo ucho,
Nomiš a Okrim.
Výtvarné impro: žiaci ZUŠ S.
Strnadovej – Parákovej.
Prekvapivé impro.

Zmena víkendových
otváracích hodín v útulku
pre psov
Pozor na zmenu víkendových
otváracích hodín v žiarskom
útulku pre psov. V sobotu aj
v nedeľu budú bývať rovnako,
a to:
Sobota 12.00 – 15.00 hod.
Nedeľa 12.00 – 15.00 hod.
Počas pracovných dní je útulok pre verejnosť otvorený
v čase od 13.00 do 16.00 hod.

7. ŽIARSKA MOTO JAZDA
Všetkých priaznivcov moriek pozývame na 7. ročník Žiarskej moto
jazdy, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. apríla.
Program:
• stretnutie od 10.00 hod. na Námestí Matice slovenskej
• od 11.30 hod. súťaže a ich vyhodnotenie
• 13.00 hod. otvorenie motorkárskej sezóny primátorom mesta
Petrom Antalom
• 13.20 hod. spoločný výjazd Žiarom a okolím
• 14.30 hod. motorkárska kapustnica
Počas celého dňa hrajú kapely Kaktus Rock & Blues Band, Motorhead Revival. Moderuje Radko Černák.

VI.
6

Mestské noviny | 6. apríl 2017

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Už 66. ročník Okresného kola chemickej olympiády
Vo štvrtok 23. marca sa uskutočnil
66. ročník Okresného kola chemickej
olympiády kategórie D, ktorá je
určená žiakom základných škôl.
Organizátorom
olympiády
bolo
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom. Praktická časť sa uskutočnila
v chemickom laboratóriu žiarskej
„Dvojky“, keďže spĺňalo kritériá
vhodného miesta na organizovanie
olympiády, a to z priestorového aj
materiálovo-technického vybavenia.

Do olympiády sa zapojilo 15 žiakov
z troch základných škôl žiarskeho okresu.
Zastúpenie mali žiaci zo ZŠ na Ulici
Dr. Janského, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

a ZŠ SNP Horná Ždaňa. Na 3. mieste
sa umiestnil Jakub Kliment (ZŠ M. R.
Štefánika), na 2. mieste Timotej Kopča
(ZŠ M. R. Štefánika) a 1. miesto získal
Matúš Tomášik (ZŠ M. R. Štefánika). Na
základe výsledkov úspešní riešitelia
z prvých troch miest postupujú do
Krajského kola CHO. Víťazom srdečne
blahoželáme a prajeme veľa úspechov
pri reprezentovaní žiarskeho okresu,
ktoré sa uskutoční 27. apríla.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

Deň malého záhradkára na „Jednotke“
V stredu 29. marca Základná škola
na Ulici Dr. Janského privítala
predškolákov žiarskych škôlok. Areál
školy sa na niekoľko hodín premenil
na záhradu, v ktorej sa škôlkari naučili
vypestovať vlastnú rastlinu.
Na šiestich hlavných stanovištiach žiaci
z Jednotky pod dohľadom pedagógov
vysvetľovali a usmerňovali mladších
predškolákov, ako si vypestovať
rastlinu, či ako sa o ňu ďalej starať. „Sme
zástancami tímovej práce - spolupráce,
to znamená, že deti sa učia nielen medzi
rovesníkmi, ale aj starší učia mladších.
Naši žiaci si opakujú svoje vedomosti, a
zároveň si upevňujú vlastné prezentačné
zručnosti, dokážu si rozdeliť medzi
sebou úlohy, a čo je najdôležitejšie, učia
sa, čo je to zodpovednosť,“ priblížila
aktivitu školy zástupkyňa riaditeľa Oľga

Berkešová a spresnila: „Predškoláci
sa postupne zastavovali na šiestich
hlavných stanovištiach, kde si vyrobili
črepníček z odpadového materiálu, do
neho nabrali zeminu, zasiali semienka
žeruchy a žita. Na ďalších stanovištiach
sa dozvedeli, ako rastlinka vyrastie, že
potrebuje vodu, akí škodcovia ju môžu
ohrozovať a ako proti nim bojovať.“
Predškoláci si už vlastné črepníky
odniesli so sebou do triedy v škôlke,
prípadne domov, kde sa budú o rastliny
ďalej starať. Okrem týchto stanovíšť bolo
pre škôlkarov pripravených ďalších šesť
dielničiek. „Tu sa zoznámili napríklad aj
s prácou s drevom, z ktorého mohli niečo
vyrobiť a postupne ho ďalej opracovávať.
V Motýlej dielničke si vyrobili motýľa,
ktorý tiež patrí do prírody, v Tanečnej
dielničke sa pohybovo odviazali,

v Mňamkove si pripravili vlastnú jarnú
nátierku a Daniel Homola ich naučil pliesť
korbáče z vŕby,“ dodáva Oľga Berkešová.
Podujatie pripravil pre žiarskych
predškolákov tím žiakov a pedagógov
z „Jednotky“. Ako Zelená škola
praktickými a zaujímavými činnosti
vzbudzovali v deťoch zvedavosť a vzťah
k prírode. Okrem tejto aktivity pripravila
škola pre svojich žiakov v mesiaci marec
aj Deň športu a Deň jari.
(li)

Cineama 2017
V sobotu 25. marca sa v Krajskej
hvezdárni a planetáriu Maximiliána
Hella v Žiari nad Hronom uskutočnil
25. ročník krajského kola celoštátnej
postupovej
súťaže
amatérskej
filmovej tvorby Cineama 2017.
Krajská súťaž patrí do systému súťaží
s postupom, ktorej vyhlasovateľom je
Národné osvetové centrum v Bratislave,
kde odborným a organizačným
garantom krajského kola je Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.
Postupujúce súťažné filmy z nášho
regiónu boli úspešné a budú môcť
uspieť aj v celoslovenskom kole.
Tento rok okresy Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica a Žarnovica budú
reprezentovať títo autori:
Hraný film: Stretneme sa – Ema
Kúšiková, Erik Kmeť, Vyhne,
Reportáž: Hudba a obraz vo filme 2016
– Martina Dučáková, Bronislava Trcková,
Vyhne, Vianočné trhy – Tamara Iglárová,
Bronislava Trcková, Vyhne,
Dokument:
Pracovný
tábor
vo Vyhniach – SZUŠ, Hliník nad Hronom.
Úroveň amatérskeho filmu v našom
regióne je kvalitná, k čomu prispieva
aj konfrontácia na rozborových
seminároch a motivácia medzi
samotnými autormi. Ku skvalitňovaniu
úrovne jednotlivých filmov prispieva aj
vysoká odbornosť poroty. Tento rok boli
do poroty krajského kola nominovaní
traja
významní
porotcovia
–
kameraman a režisér Anton Szomolányi,
režisér a vysokoškolský pedagóg Peter

Dimitrov a vysokoškolský pedagóg
v odbore strihová skladba Roman
Varga, ktorí navrhli ocenenia a postup
do celoslovenského kola amatérskej
filmovej tvorby Cineama.
Ocenení autori a filmy v krajskom kole
I. skupina: A – autori do 16 rokov
Hraný film: 2. miesto: Stretneme sa –
Ema Kúšiková, Erik Kmeť, Vyhne,
3. miesto: Náhody neexistujú –
Bronislava Trcková, Eliška Knoppová,
Vyhne,
Reportáž: 1. miesto: Hudba a obraz
vo filme 2016 – Martina Dučáková,
Bronislava Trcková, Vyhne, 2. miesto:
Vianočné trhy – Tamara Iglárová,
Bronislava Trcková, Vyhne, 3. miesto:
Volíme si zdravie a bezpečnosť –
Martina Dučáková, Timotej Ziman,
Vyhne,
Dokument: 1. miesto: Pracovný tábor
vo Vyhniach – SZUŠ, Hliník nad Hronom.
II. skupina: A- autori do 21 rokov
Čestné uznanie: Rytieri erbu slobody –
Juraj Námešný, Žiar nad Hronom.
Ivana Žňavová, POS ZH

So školským špeciálnym pedagógom na tému Školská zrelosť
Na žiarskej „Jednotke“ sa uskutočnil
ďalší z rodičovských dní. Tentokrát na
tému Školská zrelosť.
Stretnutie bolo určené všetkým rodičom
budúcich prváčikov. Školský špeciálny
pedagóg, ktorý stretnutie organizoval,

si pre nich pripravil prednášku o tom, čo
všetko potrebuje prváčik vedieť, čo má
zvládnuť pri prechode z materskej do
základnej školy. Rozprával o kritériách
a znakoch školskej zrelosti. Rodičia
sa dozvedeli o nutnosti správnej

výslovnosti ich dieťaťa, o grafomotorike
a motorike, o rozumovom poznávaní,
vnímaní a pozornosti, pracovnej
a sociálnej zrelosti. K jednotlivým
bodom mal školský špeciálny pedagóg
pripravené názorné ukážky a pracovné

listy pre lepšie priblíženie. Rozprával
aj o tom, kedy uvažovať o vyšetrení
školskej pripravenosti, pretože nestačí,
ak je dieťa na školu zrelé. Je potrebné,
aby bolo na ňu aj pripravené. Rodičia
sa mohli opýtať čokoľvek o zaškolení

ich dieťaťa. Niektorých zaujímalo, ako
s tým svojím pracovať. Iných ako pomôcť
v prípade ťažkostí, ako ich odstraňovať,
kde hľadať pomoc u odborníkov.
Mgr. Zuzana Čičmancová,
školský špeciálny pedagóg
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SPOMIENKA
Prestalo tĺcť srdce
tvoje unavené,
nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené
prestalo biť,
nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.
Dňa 11. apríla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
Terézia Zelinová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína syn Eduard
a dcéra Daniela s rodinami
a svatovci.
SPOMIENKA
Dňa 13. marca
sme si pripomenuli
6. výročie, kedy nás
navždy opustila
naša drahá mamička
Anna Gáková
a
dňa 21. apríla
si pripomenieme
4. výročie, kedy
nás navždy opustil
náš drahý ocko
Július Gáka.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku.
Spomíname s láskou.
Syn Julo
s manželkou Ľudmilou,
vnučka Diana
a pravnučka Marína Esmeé.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 12. apríla uplynú
3 roky 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.
SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 18. apríla si
pripomíname 15 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama a stará mama
Lýdia Urblíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína manžel s rodinou,
sestra a brat s rodinami.

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

SPOMIENKA
Oči sa zavreli,
srdiečko prestalo biť,
už sa k nám nevrátiš,
a tak si chcel žiť.
Dňa 6. apríla si
pripomíname 3. výročie,
kedy nás opustil náš milovaný
Jozef Beňo.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry,
manželka a švagor s rodinou.
SPOMIENKA
...a nič vzácnejšie na tomto
svete nie je,
ako dotyk láskavej ruky mamy,
ako pevný stisk milujúceho otca,
ako rozprávka od starej mamy,
ako pohladenie od starého otca.
Dňa 28. marca
sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej milovanej
maminky, starkej
a prastarkej
Márii Ščamburovej
a dňa 23. apríla
si pripomenieme ďalší
smutný deň
v našom živote,
kedy nás pred 25. rokmi
navždy opustil náš milovaný ocko,
starký a prastarký
Tomáš Ščambura.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú dcéry a synovia
spolu s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva.
Dňa 3. apríla sme si
pripomenuli 2. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, starký
a svokor
Ján Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinou.
SPOMIENKA
Ako tíško žil,
tak tíško odišiel,
skromný
vo svojom živote,
ale veľký v láske
a dobrote.
Dňa 18. apríla
si pripomenieme 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
Stanislav Rozinaj.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
mi.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky
prúd,
kto vás mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na vás nikdy nepominie.
Dňa 13. apríla si pripomíname
1. výročie od smutnej
chvíle,
keď nás navždy opustila
drahá mamička
Mária Tŕniková
a
dňa 16. apríla
si pripomíname 24. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Ján Tŕnik.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku.
S láskou spomína
dcéra Anna s rodinou.
SPOMIENKA
Ostala len spomienka
a tá je nám taká
drahá a smutná...
Dňa 3. apríla
sme si pripomenuli
5. výročie, kedy
nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec
Jozef Masarovič.
Spomeňte si s nami.
S láskou spomína manželka,
synovia a rodina.
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Žiarčania
na medzinárodných
chodeckých
pretekoch

Víťazná rozlúčka pred domácimi fanúšikmi
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 6. – 9. MIESTO SOBOTA 25.3.2017

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK MŠK
Kežmarok 87:62 (25:11, 25:17, 19:13,
18:21)
Body: Minárik 27, Vrtík 16, Oravec 10,
Dolník 9, Tkáč 9, Nagy 8, Fábry 6, Kaňa 2.
Posledný domáci zápas sezóny
v sobotu 25. marca sme začali veľmi
dobre. Po našich úspešných strelách
a dobrej obrannej hre sme v úvode
zápasu viedli 9:0.
Už v prvom polčase sme rozhodli
o našom víťazstve, keď sme boli
mimoriadne strelecky disponovaní
a padlo nám aj zopár ťažkých striel
z perimetra, keď sme sa nachádzali
v časovej tiesni. Dať 50 bodov
za polčas je z našej strany super výkon.
Často sme sa nachádzali po dobrých
útočných kombináciách v otvorených
streleckých pozíciách a tie sme aj
premieňali. Som rád, že už na konci

druhej štvrtiny sa na ihrisko dostali aj
naši mladí hráči z lavičky. V druhom
polčase sme pokračovali v pohodovom
výkone, udržali sme tempo hry
a dostatočný náskok, ktorý miestami
narástol až na 30 bodov. Naši hráči si
posledný domáci zápas sezóny užívali
a koncentrovane ho dohrali až do
víťazného záveru.
Na záver by som sa rád poďakoval
našim fanúšikom, ktorí nás počas celej
sezóny chodili povzbudzovať. Dúfam,
že sme ich aspoň trošku pobavili
basketbalom. Nie vždy to bolo z našej
strany ideálne, ale naši chlapci vždy
na ihrisku nechali celé svoje srdce.
Ešte nás čakajú posledné dva zápasy
na súperových palubovkách v Trnave
8. apríla a v Považskej Bystrici 9. apríla.

Žiarski atléti sa v marci zúčastnili
medzinárodných chodeckých pretekov
Dudinská 50-tka.

Karol Kučera, tréner
Foto: archív BK.

Starší žiaci sa kvalifikovali na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

BKM SPU Nitra – MŠK BK Žiar nad
Hronom 55:52 (31:28)
Body: Golebiowski 18 (10 doskokov),
Kret 11 (17 doskokov), Babiak 9, Greguš
6, Grochal 4, Šonkoľ 2, Király 1, Balogh 1.
ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 65:60 (27:23)
Body: Kret 24 (12 doskokov), Grochal
15 (4 trojky), Novák 5, Király 5, Babiak
4, Greguš 4 (1 trojka), Balogh 2,
Golebiowski 1.
V sobotu 1. apríla starší žiaci MŠK BK
odohrali zápas v Nitre. Od začiatku
až do konca sa Žiarčania prezentovali
dobrou obranou a domácemu
družstvu dovolili nastrieľať len 55
bodov, čo však stačilo Nitre na tesné
víťazstvo v zápase.
Prehra o tri body mrzí o to viac, že do
zápasu sa Žiarčania viackrát vrátili
a vybudovali si aj 6 – 8-bodový náskok.

No potom vždy prišla neskutočná
smola v zakončení, pritom šancí
a pokusov na skórovanie mali chlapci
neúrekom. Zápas sa nedá vyhrať s tak
biednou úspešnosťou streľby spod
koša (44/17 „39%“), ako aj strednej
(5/1 „20%“) a trojkovej vzdialenosti
(5/0 „0%“). Aj napriek tak katastrofálnej
streleckej úspešnosti, ku ktorej prispelo
aj 15 nepremenených trestných hodov

a 31 stratených lôpt, chlapci bojovali
až do konca a zápas sa rozhodoval
v posledných sekundách.
V nedeľu 2. apríla nastúpili proti
družstvu z Levíc. Do zápasu chlapci
vstúpili veľmi dobre a s prehľadom
vyhrali 1. štvrtinu. Od začiatku zápasu
bolo vidieť, že chcú odčiniť prehru
z Nitry a odísť domov s víťazstvom.
V druhej štvrtine sa zobudil aj súper

a dokázal sa ujať vedenia. Žiarčania
veľmi dobre spolupracovali v obrane
a dokázali eliminovať lídrov domáceho
družstva, ako aj trojkovú streľbu súpera.
To všetko vychádzalo až do poslednej
štvrtiny, kde nám súper uštedril päť
trojbodových košov za sebou. Oproti
zápasu v Nitre však Žiarčania dokázali
kontrovať tiež úspešnou trojbodovou
streľbou. No tak ako deň predtým sa
trápili so zakončením spod koša, ako
aj z hranice trestných hodov. Celkový
herný prejav bol veľmi dobrý, len
bude treba zapracovať na dôslednom
zakončení a zlepšení celkovej kondície.
Aj napriek prehrám sa starší žiaci MŠK
BK kvalifikovali na finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska.
Juraj Horváth, tréner
a Tomáš Fábry, asistent
Foto: Marcela Kretová.

Postup na Majstrovstvá Slovenska si musíme zabezpečiť na domácej palubovke
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED – ŽIACI

protiútokov. V zápase dostali priestor
zahrať si všetci hráči a teší nás, že každý,
kto zasiahol, sa dokázal aj presadiť.
Druhý zápas sa viedol v podobnom
duchu ako ten prvý, agresívna obrana
a skórovanie z protiútokov zabezpečili
Žiarčanom polčasový náskok 43:12.
Druhý polčas sa chlapci bavili
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK basketbalom a diváci, ktorí si našli
cestu do ZUS arény, mohli vidieť pekné
Handlová 79:26
Body: Šonkoľ 13, Bobok 11, akcie domácich.
Ziman 10, Dekýš 9, Ďurica 7, Galko
a Balogh po 6, Tončík 5, M. Kosmeľ MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad
a Sirotný po 4, Herich a Žemľa po 2. Hronom 54:46 (14:17, 30:35, 45:41,
54:46)
Žiarski chlapci privítali v pondelok Body: Tončík 11, Balogh 10, Dekýš
20. marca v dohrávke kola súpera a Ďurica po 5, Sirotný a Šonkoľ po 4,
z Handlovej. Od začiatku zápasu Žemľa 3, Bobok a Ziman po 2.
chlapci tvrdou obranou nedovoľovali
súperovi ľahko skórovať a, naopak, MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar
nad Hronom 54:43 (19:7, 32:19, 38:30,
nútili ho strieľať ťažké strely.
V prvom polčase si aj napriek slabej 54:43)
úspešnosti streľby dokázali Žiarčania Body: Balogh 14, Sirotný 9, Tončík 6,
vybudovať prvopolčasový 21-bodový Dekýš 5, Ďurica a Šonkoľ po 3, Kňažko
náskok a do prestávky sa šlo za 2, Galko 1.
stavu 35:14. V druhom polčase naši
chlapci pokračovali v agresívnej V sobotu 25. marca nastúpili
obrane, čo spôsobilo veľa strát súpera chlapci na dôležitý zápas, tentoraz
a Žiarčania dokázali skórovať z rýchlych na domácej palubovke nášho
MŠK BK Žiar nad Hronom
–
ŠBK
Handlová
83:31
Body: Balogh 12, Šonkoľ 11, Bobok
10, Tončík a M. Kosmeľ po 8, Ďurica
a Sirotný po 6, Žemľa 5, Kňažko
a Dekýš po 4, Baláž 3, Galko,
R. Kosmeľ a Ziman po 2.

odvekého rivala zo Žiliny. Už od
začiatku zápasu bol na ihrisku vidieť
obojstranný rešpekt a odhodlanie
každého jedného účastníka zvíťaziť.
Naši chlapci začali súboj vo vysokom
tempe v útoku a dôslednou obranou,
čoho dôkazom je aj polčasové skóre
v náš prospech, keď chlapci vyhrávali
nad súperom o 5 bodov. Do druhého
polčasu však nastúpili už akoby dve
úplne iné družstvá a súper nakoniec
dokázal zápas zvrátiť a zvíťaziť o 8

V kategórii mladších žiačok vyhrala
Ivana Dudová (ZŤS Martin), na
2. mieste skončila Paulína Avenová (ŠK
ŠOG Nitra) a 3. miesto získala Barborka
Brnáková z AK MŠK Žiar nad Hronom.
V rámci Majstrovstiev Stredoslovenského
atletického zväzu Barborka Brnáková
obsadila 2. miesto. Škoda, že práve
v tejto kategórii organizátori nezvládli
cieľ, tak sa stalo, že na stupni víťazov
chýbala vlastne celková víťazka
Ivana Dudová, ktorá bola dodatočne
odmenená.
Svoju premiéru na medzinárodných
pretekoch zažili aj súrodenci Lakosilovci,
kedy v kategórii prípraviek skončil v cieli
Banjamín Lakosil na 9. mieste medzi
chlapcami a Zoja Lakosilová na 11. mieste
medzi dievčatami. Keďže prípravka
štartovala hromadným spoločným
štartom približne 40 pretekárov, nie
každý išiel štýlovo.
(mr)

Ľahké víťazstvo
nad Považskou
Bystricou
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
KRAJOV STRED – MLADŠÍ MINI ŽIACI

bodov.
Tento výsledok akoby vzal vietor z
plachiet našich chlapcov, keď išlo
o našu prvú prehru v tejto sezóne
a veľmi nekoncentrovane začali aj
druhý zápas. Nedôsledná obrana,
ťažké presadzovanie sa v útoku a
v neposlednom rade aj absencia
bojovnosti či športového srdca dovolili
súperovi si do polčasu vypracovať
náskok až o 18 bodov. Ako v prvom,
tak aj v druhom zápase, do druhého
polčasu nastúpili dve rôzne družstvá.
Chlapci sa dokázali cez polčas nabudiť,
vrátila sa k nim chuť po víťazstve a dali
do druhého polčasu aj to už spomínané
srdce a bojovnosť, keď ešte pár minút
pred koncom dokázali náskok súpera
znížiť na 5 bodov. Posledná minúta
však viac vyšla súperovi a dokázal
si nakoniec vypracovať náskok
11 bodov. Nasledujúce týždne sa
musíme dôsledne pripraviť na nášho
posledného súpera v prebiehajúcej
základnej časti a 8. apríla si zabezpečiť
výhrou na domácej palubovke postup
na Majstrovstvá SR.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 144:7
(46:1, 76:5, 120:5)
Body: Kartík 28, Kňažko 20, Danko 18,
Horváth 16, Kaša 12, Barcík 10, Kret 10,
Ondrík 8, Melaga 8, Ščepko 6, Valent 4,
Herich 2, Truben 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 20:0
(zápasy 3 x 3)
Žiarski mladší mini žiaci nastúpili
na dohrávaný súťažný zápas. Súper
z Považskej Bystrice prišiel s mladým
družstvom a naši skúsení chlapci im
len málokedy požičali loptu.
V zápase sme urobili pár zmien
v zostave, aby sme videli hrať chlapcov
aj v inom zložení, ako tradične hrávajú.
Tento súper nás nedonútil hrať naplno,
ale chlapci si schuti zahrali a bavili sa
basketbalom. V tomto trende pokračoval
aj basket 3 x 3. Najbližšie nás čaká účasť
na veľkonočnom medzinárodnom
turnaji v Ostrave, kde si zmeriame sily
s veľmi kvalitnými súpermi z Európy.
Ivan Danko, tréner
a Ján Valent, asistent
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S ašpirantom na postup remíza

Cenu Petra Dubovského získal Milan Škriniar

FUTBAL – DOXXBET LIGA

FUTBAL

Foto: archív MŠ.

V utorok 21. marca sme sa
dozvedeli mená najlepších
slovenských futbalistov za rok
2016. Víťazov ankety vyhlásili
na slávnostnom galavečere.
Išlo už o 24. ročník ankety.
Tento rok v nej hlasovalo
33 odborníkov, 19 trénerov a
14 novinárov. V TOP10 sa
nachádzajú len futbalisti pôsobiaci v zahraničných kluboch, čo
sa stalo po šiesty raz v histórii
ankety. Premiéru medzi desiatkou najlepších slovenských
futbalistov za uplynulý rok zažil
stopér Samdporie Janov Milan
Škriniar. Odchovanec žiarskeho

futbalu bol nominovaný aj medzi
trojicou mladých futbalistov
do 21 rokov, z ktorých jeden si
každoročne odnesie cenu Petra
Dubovského.
Futbalistom roka 2016 na
Slovensku sa po šiesty raz v kariére
a štvrtýkrát v rade stal stredopoliar SSC Neapol Marek Hamšík.
Na druhom mieste skončil
reprezentačný kapitán Martin
Škrtel a 3. miesto obsadil Róbert
Mak. Cenu Petra Dubovského
pre najlepšieho mladého hráča
do 21 rokov získal Milan Škriniar
a najlepšou futbalistkou sa stala
Dominika Škorvánková.
(li)

FK Pohronie - VSS Košice 0:0
Zostava FK Pohronie: Packo
- Pittner, Sekereš, Prikryl,
Ďungel, Frimmel, Garaj, Gregáň
(83. Orság), Paraj, Sojka, Blahút. Tréner: Miloš Foltán.
Zápasu s lídrom celej súťaže sa
Pohrončania obávali, pretože pre
karty a zranenia nehrali Nosko,

Pelegríni, Urminský a Hudák. Už
v 1. min. však mohli ísť do vedenia, no po centri Frimmela strieľal
Sekereš z voleja nad. Hostia
v 12. min. pohrozili po rýchlom
brejku, kedy pálil Andreev. Packo
sa však vyznamenal. V 21. min. si
narazil Garaj s Ďungelom, ktorý
sa ocitol sám pred brankárom,
no šance sa zľakol. V 26. min.
Gregáň vysunul Frimmela, ktorý
sa rútil sám na bránku, ale jeho
lob skončil len nad brvnom. V 41.
min. vystrelil Morgan, ale Packo
loptu opäť kryl. V druhom polčase
v 67. a 76. min. vylúčil rozhodca
hosťom hneď dvoch hráčov, keď
po rýchlych brejkoch hasila obrana

Košíc poriadne neisto. Do konca zápasu potom domáci súpera tlačili,
ale bez väčšej šance.
Stanislav Neuschl
Tabuľka po 1. kole
1.VSS Košice
19
2. Skalica
19
3. Sereď
19
4. L. Mikuláš
19
5. Lok. Košice 19
6. Bardejov
19
7. Šamorín
19
8. Žilina B
19
9. Nitra
19
10. Pohronie 19
11. S. N. Ves
19
12. Zvolen
19

15
10
10
10
10
10
9
8
9
9
9
7

3
6
4
4
3
2
4
6
3
3
1
6

1 28:7
3 26:10
5 38:18
5 29:17
6 41:25
7 29:20
6 28:19
5 36:25
7 34:26
7 22:28
9 34:33
6 26:23

48
36
34
34
33
32
31
30
30
30
28
27

V Slovenskom pohári sa Žiarčanom opäť darilo
KARATE

Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom ani
v marci nezaháľali. Hneď 4. marca sa
zúčastnili 2. kola Slovenského pohára detí a žiakov, ktoré sa konalo
v Šuranoch.
Za účasti 465 pretekárov z 52 klubov
z celého Slovenska sa im opäť darilo, keď pre naše mesto vybojovali
6 zlatých, 1 striebornú a 5 bronzových umiestnení. V celkovej medailovej štatistike klubov sa umiestnili na
5. mieste. V súťažnej disciplíne karate
agility sa podarilo presadiť Adamovi
Hudecovi (zlato), Ester Šiškovej (zlato)
a Maximovi Uhríkovi (bronz). V disciplíne
súborné cvičenie kata Ester Šišková
Žiarsky karatista Jozef Šipkovský.
opäť nenašla premožiteľku, čím má
po 2. kole pohára pekne našliapnuté
na celkové víťazstvo v Slovenskom po- kovo 8 Žiarčanov: Urban Beňo (bronz),
hári. V disciplíne športový zápas kumite Alexandra Biela (bronz), Ariana Nikoleta
sa na stupňoch víťazov predstavilo cel- Čela (zlato), Bibiana Černáková (bronz),

Nikol Ďurianová (zlato), Radoslava slovenským pretekárom za predKučerová (striebro), Šimon Sečkár (zlato) chádzajúcu súťažnú sezónu. Medzi
a Gregor Sukop (bronz).
odmenenými bola aj naša pretekárka
DominikaVeisovázaziskbronzovejmedaily
na juniorských Majstrovstvách Európy
v roku 2016. Ďakovný list si prevzala
Starší pretekári si museli počkať na priamo z rúk ministra Petra Plavčana.
svoju súťaž až na koniec marca. V dňoch Prvý súťažný deň bol venovaný starším
25. a 26. marca sa konal 37. ročník našej vekovým kategóriám. V nabitých katnajstaršej a najväčšej medzinárod- egóriách sa podarilo presadiť aj našim
nej súťaže karate na Slovensku. Počas pretekárom, čím len opäť ukázali, že
dvoch súťažných dní sa na Grand Prix patria medzi európsku špičku. Dominika
Slovakia v jednotlivých kategóriách Veisová v kategórii junioriek do 48 kg
uskutočnilo 1909 štartov. Pretekárov nenašla premožiteľku. Tak isto sa darilo
z 21 štátov z celého sveta na úvodnom Nine Jelžovej v kategórii junioriek nad
ceremoniáli privítali minister školstva 59 kg, ktorá skončila taktiež so zlatom.
SR Peter Plavčan a prezident Sloven- Striebro pridal Aris Nikolas Čela z katského zväzu karate Daniel Líška. Táto egórie kadetov do 63 kg a Milan Laurov
udalosť je každoročne pre Sloven- z kategórie starších juniorov do 67 kg.
ský zväz karate miestom odovzdáva- Bodku za individuálnymi kategóriami
nia ďakovných listov najúspešnejším dal Michal Výrostko ziskom bronzu

Veľká cena Slovenska
s rekordnou účasťou

z kategórie juniorov do 68 kg. V kategórii družstiev nastúpili Dominika Veisová
a Nina Jelžová vo farbách Slovenského
reprezentačného družstva junioriek.
Skvelá príprava sa prejavila aj v tom, že
dievčatá boli schopné zápasiť aj v neskorých nočných hodinách. Po výhre nad
Holanďankami a prehre s Chorvátkami
dievčatá nastúpili na posledný zápas
s Češkami o pol jednej v noci. Výhra
dievčatám priniesla bronzové umiestnenie. V druhý súťažný deň nastúpili
naši mladší pretekári. V disciplíne kata
chlapci tesne ušla medaila Jozefovi
Šipkovskému. Ostrieľaný Šimon Sečkár
v konkurencii 56 pretekárov si vybojoval striebro. V športovom zápase kumite
opäť tesne ušli cenné kovy Alexandre
Kalamárovej a Šimonovi Sečkárovi.
Ľubomír Striežovský,
tréner

Pohár primátora úspešný aj pre žiarskych tanečníkov
TANCE – XXVI. POHÁR PRIMÁTORA

Tanečný pár Žňava – Begániová
tancoval finále v oboch skupinách
tancov.

Už po 26-krát sa Pohár primátora
v tanečnom športe konal v našom
meste. Išlo o medzinárodnú súťaž
za účasti párov nielen zo Slovenska,
ale i Poľska, Maďarska a Ukrajiny.
V 18 súťažiach si svoje sily zmeralo aj
14 párov z TŠK Stella.
Tanečný pár Stanislav Kubáň –
Sofia Gelienová zvíťazil v triede
A v latinskoamerických tancoch
a v štandardných tancoch si vytancoval
striebro. V triede B v štandardných
tancoch sme mali tri páry, ktoré
si umiestnenia rozdelili nasledovne: Tomáš
Legíň – Tamara Rozembergová 2. miesto,
Martin Kollár – Dominika Krčmárová
6. miesto a Andrej Hric a Soňa Herková
8. miesto. V tejto triede súťažilo 13 párov.
V latinskoamerických tancoch sa do
semifinále prebojoval tanečný pár Andrej
Hric – Soňa Herková (11. miesto) a Martin
Kollár – Dominika Krčmárová (15. miesto).
V štandardných tancoch v triede C získali
Filip Gáfrik – Ema Kollárová 4. miesto.

Stupne víťazov: Legíň – Rozembergová 2. miesto,
Kollár – Krčmárová 6. miesto.
V kategórii dospelých C latinskoamerické
tance sme mali dvoch zástupcov. Finále
tancoval tanečný pár Filip Gáfrik – Ema
Kollárová a skončili na 5. mieste. Tomáš
Legíň – Tamara Rozembergová zostali
tesne pred finále, keď skončili na 7. mieste.
Súťažilo celkovo 23 párov. V tanečnej
kategórii dospelých štandardné tance D

postúpili do finále Martin Žňava – Kristína
Begániová a obsadili 4. miesto a Marek
Mokáň – Petrana Herková 16. miesto.
V latinsko-amerických tancoch Kristína
a Martin tancovali finále a nakoniec
si vytancovali 5. miesto a Marek a Petrana
13. miesto.
V juniorských súťažiach v triede IIC

si v štandardných tancoch Marek Vančišin
– Lucia Boboková vytancovali 8. miesto,
v latinskoamerických tancoch si odnášali
11. miesto. V súťaži Juniori ID Patrik Franta
– Timea Turčanová tancovali dvakrát
finále. V štandardných tancoch si odniesli
6. miesto a v latinskoamerických tancoch
5. miesto. Najmladší reprezentanti, ktorí
mali na súťaži premiéru v triede Deti IE,
si vytancovali Dominik Franta – Zuzana
Uhrovičová 5. miesto a Adrián Greguš
– Emma Strompová 6. miesto.V súťaži
Deti IIE nás reprezentovali tri páry: Alex
Kmeť – Michaela Hricová (12. miesto),
Šimon Hudec – Nella Lepšíková (13.
miesto), Jakub Heško - Viktória Hešková
(14. miesto).
Obľúbené
Majstrovstvá
Slovenska
v plesových choreografiách sa budú konať
13. mája už po 20.-krát v Hlavnej sále
MsKC.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka klubu
Foto: TŠK Stella.

