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Veľká noc po prvýkrát vo Svätokrížskom dome
Tohtoročné
oslavy
príchodu
jari sa po prvýkrát uskutočnili
vo Svätokrížskom dome. Počas
niekoľkých hodín mohli Žiarčania
vidieť prácu remeselníkov, ktorí
prezentovali umenie našich predkov.
Na záver nechýbala ani pravá
veľkonočná oblievačka.
Na návštevníkov podujatia čakalo
v stredu 28. marca vo Svätokrížskom
dome niekoľko tradičných ukážok vítania
jari. V rámci podujatia si návštevníci
mohli pochutnať na tradičných
párancoch z Pukanca. No možno
už na budúci rok bude v ponuke aj
výroba šišiek a iných dobrôt. Program
popoludní doplnili jarné hry v podaní
detských folklórnych súborov Hronček
a Hroniarik. V závere nechýbala ani
tradičná oblievačka s Folklórnym
súborom Hron.
Svätokrížsky dom sa po svojom
zrekonštruovaní stal miestom, kde
sa prezentujú tradície a zvyky našich
predkov. Typická Veľká noc vo Svätom
Kríži nemohla byť výnimkou. „Po
zrekonštruovaní Svätokrížskeho domu
vznikla požiadavka mesta na pravidelné
kultúrne podujatia v tomto priestore.
Prišli sme s návrhom kultúrneho
kalendára, ktorý pozostával z nových
podujatí, ale aj z akcií, ktoré sme sem
presunuli z Námestia Matice slovenskej,“
približuje
producent
žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Janko
Kulich s tým, že okrem Svätokrížskej
Veľkej noci sú to aj Fašiangy či Stavanie
Mája. Nové akcie vo Svätokrížskom dome
budú letné divadelné produkcie pre

deti a rodičov vo dvore domu, hudobné
produkcie, Deň detí, Vianoce vo
Svätokrížskom dome a tiež už uplynulá
Svätokrížska Veľká noc. „Tradície Veľkej
noci každým rokom upadajú a dnešné
generácie ich nepoznajú. Práve preto
sme prišli s nápadom oživiť ich a ukázať
deťom a mládeži,“ podotýka ďalej
Kulich.

„

Nechýbali ukážky
jarných hier a tradičnej
veľkonočnej oblievačky.

V
gazdovskom
dome
ožilo
počas Veľkej noci viacero tradícií.
V
jednotlivých
izbách
domu
mohli návštevníci vidieť, ale si aj
vyskúšať výrobu kraslíc, zdobenie
vajíčok,
perníkov,
prácu
na
hrnčiarskom kruhu, pletenie košíkov
a najmä tradičných korbáčov.
„Svätokrížska Veľká noc zaujala aj
navzdory chladnému počasiu. Doobeda
navštevovali tvorivé dielne školy a
poobedie patrilo verejnosti. Chvíľu
potrvá, kým si verejnosť na tento
projekt zvykne, ale sme presvedčení,
že bude v budúcnosti patriť medzi tie
najobľúbenejšie. Máme veľké plány,
ako šibačku s Folklórnym súborom
Hron ešte viac zatraktívniť. Napríklad
jazdou kupačov s ľudovou hudbou na
traktore cez mesto, plánujeme vyrobiť
najväčší korbáč v regióne, doplniť
sprievodné podujatia o Veľkonočný
bazár a podobne,“ prezrádza na záver
možno už budúcoročné plány Janko
Kulich.
(li)

Zdobenie veľkonočných kraslíc.

Tradičná veľkonočná oblievačka.

Úspešný 1. ročník ovocinárskeho kurzu
V sobotu sa v sade v Parku
Štefana Moysesa konal ovocinársky
kurz, venovaný založeniu koruny,
vrúbľovaniu, ale aj záchrane starých
odrôd. Školiť záujemcov prišiel
ovocinár Ľudovít Vašš.
Práve Ľudovít Vašš vysadil stromy
v žiarskom parku, v prvom mestskom
ovocnom sade na Slovensku. Na ploche
približne 1,2 hektára bolo vysadených
91 ovocných stromov – jabloní,
čerešní, sliviek, hrušiek či orechov ešte
v novembri minulého roku. Ovocný
sad prirodzene nadväzuje na žiarsky
historický park. V budúcnosti budú
v sade osadené prírodné lavičky
z agátového dreva, vytvorená sieť
chodníkov a miesto pre piknik či
vysadené kvitnúce pásy. Ešte tento
mesiac sa vysadí dlhý pás kvetnatej lúky,
ktorý sa bude ťahať až po kúpalisko. Prvý
rok sa do tejto lúky vysadia letničky,
ktoré už v ďalších rokoch prerastú
napríklad klinčeky či iné rastlinky.

Ľudovít Vašš názorne ukázal, ako sa stromy vrúbľujú.
O ovocinársky kurz, ktorý sa konal
priamo v sade, bol záujem nielen zo
strany Žiarčanov. „Naučiť sa niečo
nové prišli nielen Žiarčania a ľudia
z okolia, ale aj manželia z Popradu či

Poltára,“ informuje Marcela Gendiarová,
odborníčka na zeleň z MsÚ Žiar nad
Hronom s tým, že celkovo sa kurzu
zúčastnilo približne sto ľudí. „Kurz mal
za cieľ pritiahnuť ľudí do sadu a naučiť
ich praktické veci ohľadne rezu starých

odrôd, ktoré máme aj v sade,“ dodáva
Gendiarová.
Starší či mladší ovocinári sa priamo od
Ľudovíta Vašša dozvedeli viac o založení
koruny, vrúbľovaní či záchrane starých
odrôd. „Zistil som, že som doteraz
všetko robil zle,“ povedal nám po
skončení účastník kurzu. „Je to dobre, že
sa aj mladí ľudia, ako je pán Vašš, venujú
takémuto odvetviu, ktoré pomaly
zaniká, pretože práve zo strany mladých
nie je o to záujem,“ dodala na margo
kurzu staršia pani s tým, že s priebehom
je nadmieru spokojná: „Pokiaľ sa kurz
bude konať aj o rok, určite prídem,“
dodala.
Počas kurzu dostali priestor na
diskusiu priamo v sade aj samotní
účastníci. Za takmer dve a pol hodiny
tak Ľudovít Vašš vysvetľoval a názorne
ukazoval
samotné
vrúbľovanie.
Účastníci kurzu si so sebou vrúble
starých odrôd jabloní, hrušiek, čerešní,
sliviek odniesli.
(kr; li)

Svätokrížske stavanie Mája

Svätokrížsky festival vína

30. apríl

19. máj

Dvor Svätokrížskeho domu
10.00 h Ulička remesiel
16.00 h Stavanie Mája
ĽH Majerovci, MSS Sekera, FS Hron, DFS Hronček, Hroniarik
+ mini živý kútik so zvieratkami a košíkový kolotoč pre deti

Park Štefana Moysesa
Predaj vína spojený s ochutnávkou
Občerstvenie, kultúrny program
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Socha biskupa Moysesa je zvýraznená aj po zotmení

Od stredy 28. marca je socha
Štefana Moysesa, ktorá stojí
pred bývalým Domom kultúry
na Námestí Matice slovenskej,
nasvietená. Dominanta námestia
tak bude zvýraznená aj po zotmení.
Iniciatíva nasvietiť sochu nášho
národného buditeľa vzišla od
poslanca MsZ Rastislava Uhroviča.
„Požiadavku nám tlmočil primátor
mesta ešte minulý rok,“ informuje
Igor Rozenberg, riaditeľ mestských
Technických služieb a približuje:
„Nepodarilo sa nám, vzhľadom na
existujúce elektrické rozvody na
námestí, nájsť vhodné technické
riešenie, ktoré by nepoškodilo
existujúcu zámkovú dlažbu, prípadne
okolie sochy.“
Technické služby si preto stanovili
plán, že osvetlenie sochy by bolo
najlepšie zrealizovať z existujúcich
lámp verejného osvetlenia a
svietidlami so špeciálnou optikou,

ktoré by sústredili svetelný tok priamo
na sochu s minimálnym oslnením
okolitých domov. „Toto sa nám,
myslím, podarilo úspešne zrealizovať.
Dve svietidlá so špeciálnou optikou
nám dodala spoločnosť GAMA
aluminium zo Žiaru nad Hronom.
Osobitne
ďakujem
Mariánovi
Gahírovi, konateľovi spoločnosti,
za výrobu svietidiel vhodných do
našich podmienok. Poďakovanie
patrí aj zamestnancom technických
služieb Jurajovi Tužinskému a Ivanovi
Rajnohovi, ktorí po večeroch
hľadali vhodné technické riešenie
pri minimálnych nákladoch na
realizáciu,“ hovorí ďalej Rozenberg
s tým, že ešte pred dvomi rokmi
bolo námestie ponorené do tmy.
Modernizáciou verejného osvetlenia
a osvetlením fontány sa tento stav
zmenil. „Požiadavka osvetlenia
sochy bola asi len prirodzeným
pokračovaním dotvorenia nočného
námestia, ktorého neoddeliteľnou

súčasťou sa už pred 20 rokmi stala aj
socha Štefana Moysesa,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
Banskobystrický biskup a prvý
predseda Matice slovenskej Štefan
Moyses bol významná osobnosť
dejín nášho mesta. Vo Svätom Kríži žil
a pôsobil 18 rokov a jeho život a činy
sú tak trvalou súčasťou nášho mesta.
Minulý rok sme si pripomenuli 220.
výročie jeho narodenia. Pochovaný je
v Kostole Povýšenia sv. Kríža. Socha,
ktorá dominuje žiarskemu námestiu,
je dielom sochára Milana Ormandíka.
Odhalená bola v roku 1999.
(li)

Inštalovanie svietidiel.

Svätokrížsky festival vína
Mesto pripravuje pre všetkých
milovníkov kvalitného vína Svätokrížsky
festival vína. Chce tak nadviazať na
tradíciu, ktorá sa od roku 1776 spája so
Svätým Krížom.
V minulosti organizovalo mesto tri ročníky
Festivalu vína, ktorý bol súčasťou Žiarskeho
jarmoku. Minulý rok podujatie absentovalo.
„Zhodnotili sme, že toto podujatie si zaslúži
svoj samostatný termín, nie v rámci jarmoku,
ktorý má iné poslanie. Rozhodli sme sa, že
v tomto roku pripravíme novinku, kedy
kultúru vína prenesieme do Parku Štefana
Moysesa,“ informuje Martin Baláž, vedúci
kancelárie primátora mesta a spresňuje:
„Chceme nadviazať na veľkú tradíciu, ktorá
tu kedysi bola, a to že od roku 1776 patrili
dve tekovské obce Rybník a Čajkov do
dŕžavy novovzniknutej Banskobystrickej
biskupskej diecézy. Tunajší biskupi mali
odtiaľ víno, nielen pre potreby počas omše,
alebo vlastnú spotrebu, ale aj na predaj,
a to z vlastných viníc, ktoré tam mali. Preto
vieme, že vo Svätom Kríži naši predkovia
konzumovali hojne víno práve z týchto
dvoch obcí.“ Na Svätokrížsky festival vína
oslovilo mesto združenie Terroir Tekov, ktoré
zastrešuje vinárov priamo z tejto oblasti,
a to aj konkrétne z obcí Čajkov a Rybník.
„Nadviažeme tak na tradíciu tekovského
vína v našom meste, ktoré sa tu kedysi hojne
pilo,“ dopĺňa Baláž.

„

Od roku 1776 sa Svätý Kríž
spája s vinárskou tradíciou.
Tunajší biskupi mali vlastné
vinice v tekovských obciach
Rybník a Čajkov.

ochutnať mäsové či tradičné pochúťky, na
výber bude aj z niekoľkých druhov syra.
Nebude chýbať ani zaujímavý kultúrny
program, kde dostanú popoludní priestor
folklórne súbory z Tekova. Podvečer sa
zábava prehupne do príjemnej hudby, ktorá
sa hodí ku kultúre vína,“ približuje ďalej
Martin Baláž a dodáva: „Našim cieľom je
prilákať do parku obyvateľov Žiaru a okolia,
ktorí môžu ochutnávať víno a zároveň sa
oboznámiť s ďalšími historickými míľnikmi
Svätého Kríža a biskupskej tradície, ktorá tu
kedysi bola.“

Svätokrížske biskupské víno
Nové Banskobystrické biskupstvo, na
čele s biskupom grófom Františkom
Berchtoldom, v roku 1776 dostalo od
cisárovnej Márie Terézie do dŕžavy
panstvo Svätý Kríž, spolu s obcami Čajkov
a Rybník. Dôvodom daru bola kvalita
vína, ktoré dorábali v oboch obciach
a ktoré bolo, podľa opisu tekovskej stolice
z roku 1780, najlepšie v stolici. Víno sa
potom používalo ako omšové vo väčšine
farností Banskobystrickej biskupskej
diecézy. Muselo byť bez prímesí cudzích
prvkov, nepokazené, prírodné a čisté.
V Čajkovských vinohradoch sa aj dnes
rodia unikátne vína. Viac ako 200 rokov
plnili pivnice biskupského kaštieľa, alebo
sa s nimi obchodovalo na vychýrených
svätokrížskych jarmokoch.
(li)

Svätokrížsky festival vína sa uskutoční
v sobotu 19. mája v Parku Štefana Moysesa.
V popoludňajších hodinách bude deväť
vinárov prezentovať a robiť ochutnávky
svojich vín. Pripravené bude aj občerstvenie.
„K vínu môžu návštevníci podujatia

Mesto sprísňuje pravidlá využívania sociálneho taxíka
Sociálny taxík funguje v meste od
roku 2015. Určený je pre seniorov
a zdravotne postihnutých občanov,
ktorých odvezie nielen po meste, ale aj
pred hlavnú vrátnicu priemyselného
parku a do Šášovského Podhradia.
Onedlho však vstúpia do platnosti
nové pravidlá jeho využívania.
Sociálny taxík od začiatku využívajú
najmä starobní dôchodcovia. Kým zo
začiatku si službu objednávali najmä
na odvoz k lekárovi, do nemocnice, na
železničnú stanicu, poštu či rôzne úrady,
dnes je sociálny taxík vo veľkej miere
využívaný na nákupy v nákupných
centrách. Mesto sa preto rozhodlo
zmeniť pravidlá služby sociálneho
taxíka. „Keď sme službu sociálneho
taxíka pred niekoľkými rokmi spúšťali,
nečakali sme, že bude až tak využívaná,“
priznáva vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a ako podotýka,
dnes už sociálny taxík vo veľkej miere
neslúži prvotnému zámeru. „Mesto tak
táto služba stojí niekoľkonásobne viac
peňazí. Za prvý štvrťrok sme už minuli
celoročný rozpočet, ktorý je na to
vyčlenený. Mesačne je to približne 1000
prepráv,“ konkretizuje ďalej Baláž s tým,
že sociálny taxík má byť doplnkovou
službou pre občanov a po novom sa
budú jazdy regulovať. „Využívať ho budú
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môcť iba dôchodcovia či zdravotne
postihnutí, ktorí majú vymeraný
dôchodok do 430 eur mesačne. To
je približne 400 občanov,“ spresňuje
Baláž. Ako zdôrazňuje, zámerom nebolo
vytvoriť nový dopravný systém, ktorý
by financovalo mesto, pretože v Žiari
pravidelne premáva Mestská hromadná
doprava, prepravu poskytuje tiež
Územný spolok Slovenského Červeného
kríža a pre svojich pacientov aj niektoré
zdravotnícke zariadenia.

„

Ročný rozpočet
na sociálny taxík je 6000 eur.
Mesto však táto služba stojí
ďaleko viac peňazí.
Sociálny taxík je služba určená
občanom
mesta
starším
ako
62 rokov, obyvateľom s nepriaznivým
zdravotným stavom poberajúcim
invalidný dôchodok a fyzickým osobám
sprevádzajúcim invalidného občana
s preukazom ZŤP s doprovodom. Službu
môžu obyvatelia mesta využiť napríklad
na prepravu do zdravotníckeho
zariadenia v rámci mesta, do zariadení

sociálnych a zdravotníckych služieb či
na železničnú stanicu.
(li)

Nové pravidlá
pre sociálny taxík
platné od 1. mája 2018
Oprávnený občan, ktorý sa
rozhodne využívať službu sociálny
taxík (ST), sa od 1.5.2018 musí pri
využívaní služieb ST (vodičovi ST)
preukázať „PREUKAZOM – sociálny
taxík“.
Oprávnenými
osobami
na
využívanie služby „sociálny taxík“ sú:

- invalidný dôchodca,
- starobný dôchodca s podmienkou
celkového príjmu, ktorý (napr.
s vdovským, s vdoveckým dôchodkom)
nepresiahne sumu 430,00 eur. Toto
dokladuje
rozhodnutím
sociálne
poisťovne z decembra 2017.
„PREUKAZ – sociálny taxík“ si
oprávnený občan vybaví od 16. apríla
2018 na mestskom úrade za poplatok
5,00 eur, a to v Kancelárii prvého
kontaktu, prízemie MsÚ, u L. Hricovej
(okienko č. 2). Platnosť preukazu je na
dobu určitú, a to do 29.2.2020. Miesto
poskytovania taxislužby – obvody A mesto, B - Šášovské Podhradie, C - ZSNP
a D -cintorín ostávajú bez zmeny.

V prípade jeho straty alebo poškodenia
si majiteľ preukazu môže vybaviť nový,
a to za poplatok 10,00 eur. Pri strate
preukazu alebo úmrtí oprávnenej osoby
je možné preukaz zablokovať, v prac.
dňoch osobne na mestskom úrade
alebo na tel. č. 045/6787115, príp. cez
víkend a po 15.30 hod. na tel. čísle 0917
100 202, 0917 100 303.
„PREUKAZ - sociálny taxík“ bude
mať formu plastovej kartičky (napr.
ako občiansky preukaz, bankomatová
karta) a bude obsahovať základné údaje
o oprávnenej osobe (meno, priezvisko
a tel. číslo) vrátane jej fotografie.
Fotografia sa vyrobí na mestskom
úrade, po uhradení registračného
poplatku. Preukaz bude obsahovať QRkód, v ktorom bude nastavený limit na
5 prepráv/mesiac. Prepravy bude možné
využívať v dňoch pondelok – piatok,
v čase od 6.00 do 14.00 hodiny.
„PREUKAZ - sociálny taxík“ si
oprávnený občan bude môcť vyzdvihnúť
po 7 kalendárnych dňoch od registrácie
na MsÚ.
Upozornenie: Kým si oprávnená
osoba neprevezme „PREUKAZ - sociálny
taxík“, je možné používať súčasné
Potvrdenie mesta Žiaru nad Hronom.
Toto Potvrdenie však definitívne stráca
svoju platnosť dňom 31.5.2018.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Nález listiny v dome na Svätokrížskom námestí
V týchto dňoch sa nám do rúk
dostal nález listiny zamurovanej
v dome na Svätokrížskom
námestí. Listina bola nájdená pri
rekonštrukcii budovy.
Riaditeľ
spoločnosti,
ktorá
rekonštrukciu
realizovala,
Vladimír Švec tento nález oznámil
a informoval o okolnostiach nálezu.
V rámci rekonštrukcie budovy bola
na jej čelnej fasáde umiestnená
elektrická skrinka. Pri vysekávaní
otvoru pre jej umiestnenie našli
robotníci pod rohovým kameňom,
na ľavej strane pôvodného vstupu
do domu, vedúceho z ulice, listinu.
Listina sa nachádzala v malej
sklenenej fľaštičke, v ktorej bola
zložená v troch vrstvách a potom
stočená. Takto upravená bola
vsunutá do fľaštičky a zazátkovaná.

Fľaštičku potom vložili do textilného
vrecúška, do ktorého dali aj niekoľko
uhorských mincí z toho obdobia a
V mene Všemohúceho Pána
následne bolo vrecúško previazané
Boha Ježiša Krista Blahoslavenej
šnúrkou a vložené do priestoru pod
Panni Márii Všech svätých Svätej
veľký rohový kameň.
vierozdenej Trojici
Roku 1914 apríli 4-ho Dai postaviti
Listina samotná je vo veľmi dobrom
tento dom Petrus Marton Rodeny
stave s mierne hnedým povrchom.
1870 Roku
Text je nanajvýš zaujímavý,
Manželka jeho Petrus Mária
písaný v slovenskom jazyku,
Rodena Zúbrik Debnar Rodena 1877
avšak s výraznými maďarskými
Ich syn menom Jozef Petrus Rodený
pravopisnými prvkami. Písmo je
1898
veľmi úhľadné, písané namáčacím
Otec Majiteľa domu tohto Petrus
perom, ale ťažko čitateľné z dôvodu
István zomrel 64 Ročný Roku 1906miešania pravopisu a významu textu.
ho
Je to unikátny príklad reči a písma
Matka jeho Petrus Anna Rodena
v našom meste a jeho širokom okolí
Liska Rodená roku 1847
v tom čase. Listina je datovaná 4.
Bratia Boli 4- ja. Jeden zomrel,
apríla 1914 a hovorí o stavebnej
tretieho Meno Bolo Jozef Petrus
obnove domu a jeho histórii.

Voľný opis textu listiny

Na Šášovskom hrade vznikne čitáreň
Ponesie meno Richarda Kafku

Foto: archív ZnzhŠ.
Priamo na Šášovskom hrade
vznikne čitáreň, ktorá poskytne
priaznivcom a návštevníkom hradu
informácie o regionálnej histórii
a zaujímavostiach regiónu. Čitáreň
ponesie meno Richarda Kafku,
propagátora regionálnej histórie.
Nadácia VÚB opäť podporila projekty,
na ktoré tentokrát prerozdelí 50 000 eur.
Túto sumu si rozdelí 35 projektov, v rámci
Banskobystrického kraja sa zrealizuje
7 projektov.
Združenie na záchranu hradu Šášov
už roky propaguje a zachováva našu
historickú pamiatku. Zámer vytvoriť
čitáreň na hrade sa začal riešiť ešte
v minulom roku. „Podstatou projektu
je, že hrad Šášov by mal slúžiť nielen na
oddychové účely, ale aj vzdelávacie,“
približuje Rastislav Uhrovič, zakladateľ
združenia, ktorý sa už niekoľko rokov
neúnavne
venuje
postupnému
zveľaďovaniu hradu a jeho okolia. Projekt
spracovával spolu s pomocou kamaráta,
ktorý pracuje v spomínanej banke.
Zamestnanecký grantový program
sa stretol tento rok s mimoriadnym
záujmom, veď svoje návrhy poslalo až
213 organizácií z celého Slovenska. Na
vytvorenie čitárne priamo v útrobách
hradu získalo Združenie na záchranu
hradu Šášov 1 500 eur.
Čitáreň ponesie meno Richarda Kafku,
bývalého technického riaditeľa Závodu
SNP. Až do svojej smrti sa aktívne venoval
spracovávaniu histórie hliníka v Žiari nad
Hronom a histórii nášho mesta a jeho
okolia. „V júni 2002 vyšiel v závodných
novinách Hutník článok Richarda Kafku
pod názvom 750 rokov od vzniku hradu
Šášov. Článok začal písať úryvkom
Janka Alexyho, ktorý v 50-tych rokoch
20.
storočia
vyzýval
v
čase
výstavby Závodu SNP obyvateľov
novovznikajúceho mesta na záchranu
hradu Šášov. Bol to hlavný impulz pre

vznik Združenia na záchranu hradu
Šášov, ktoré vzniklo v októbri 2003. Pán
Kafka sa zaoberal regionálnou históriou,
ktorú výrazným spôsobom, najmä
prostredníctvom miestnych médií, veľmi
príjemným spôsobom propagoval.
Spolu sme absolvovali pár výletov na
historické miesta v regióne a návštevu
hradu Šášov sme mali naplánovanú
aj po znížený augustových tropických
horúčav v roku 2015, žiaľ, už sme to
nestihli. Po jeho skonaní som vďaka
rodinným príslušníkom prevzal väčšiu
časť jeho knižnice a časť kníh by sa
mala stať aj súčasťou čitárne,“ približuje
dôvody pomenovania čitárne po
zosnulom historikovi Rastislav Uhrovič.
Ako ďalej konkretizuje, čitáreň vznikne
vo východnej časti východného paláca,
v južnom trakte na úrovni 2. nadzemného
podlažia.

„

Súčasťou čitárne budú aj
knihy zo súkromnej
knižnice Richarda Kafku.
Z podpory Nadácie VÚB sa pripraví
1. etapa čitárne. „Pôjde o čitáreň
v prírode založenej na princípe knižných
búdok, teda to nebude v tejto fáze
uzavretý priestor,“ konkretizuje Uhrovič
a spresňuje: „Projekt rieši preškárovanie
múrov, stabilizáciu korún muriva,
čiastočné prekrytie miestnosti a osadenie
knižnice do niky v múre, ktorá mohla byť
v minulosti využívaná ako skriňa, resp.
slúžila ako odkladací priestor. K dispozícii
budú čitateľom tlačené články
publikované pánom Kafkom aj odvolávky
na jeho blogy, kde sú články zverejnené.“
Návštevníci tak budú môcť získať nové
informácie o našom regióne. V čitárni
budú k dispozícii aj práce národných
dejateľov pôsobiacich v našich

končinách na rozhraní 19. a 20. storočia.
„Pri zhromažďovaní tohto materiálu
chceme spolupracovať so študentmi. Za
týmto účelom bola oslovená dejepisárka
Zuzka Kohútová zo žiarskeho gymnázia,
od ktorej sme dostali pozitívnu reakciu,“
podotýka Rastislav Uhrovič a dodáva:
„Časť príspevkov bude v tlačenej
forme, ale predovšetkým by sa tu mali
nachádzať odvolávky na digitalizované
publikácie, ktoré si návštevníci budú
môcť prečítať prostredníctvom svojich
mobilných telefónov priamo na mieste,
keďže sa predpokladá, že tlačená forma
by mohla skončiť aj ako palivo pri
zakladaní ohňa.“ Predovšetkým by to
mali byť príspevky Pavla Križka, Gustáva
Zechentera-Laskomerského, Františka
Richarda Osvalda či Andreja Kmeťa.
Čitáreň bude slúžiť návštevníkom
hradu Šášov. Príprava sa začne koncom
apríla a etapa podporená Nadáciou VÚB
by mala byť predstavená s najväčšou
pravdepodobnosťou v septembri, počas
podujatia Večer na hrade.
(li)

30-ročný a Sestry 2 Anna Petrus,
Mária Petrus, Márton Petrus ten
Bol Kenestár Tóth Miveslo Munkáš
Valaltazco
Susedia Jeho Hrmo Peter, Manželka
Jeho Hrmo Anna Rodena Zúbrik
uvgácz, Druhý Susedia Zúbrik Jozef
a Michal a Márton
V mene tomto ako ja Petrus Márton
Majiteľ Domu Chto to Nájde a bude
čítať Pán Boh mu pomáhaj
Palieri Stavanja Domu tohto
Liska Michal a Jánoš Hladomerský,
obyvatelia tesnou cenou urobili toto
stavanje 9 400 korún
Peňažite
Vyplatený
týchto
pamiatkou odporúčam pánu bohu
Ježišu Kristu Matky Božej Pán Napísal Petrus Marton Roku 1914.
Boh nám pomáha v Tomto Dome apríla. 4. ho
Mgr. Peter Mosný, archeológ
prebývati
Amen

Zápis do základnej školy
absolvovalo viac ako 200 predškolákov
Zápis do základných škôl v našom
meste sa uskutočnil v dvoch
termínoch. Ako prvá privítala
budúcich
prvákov
Základná
škola s materskou školou Štefana
Moysea v utorok 3. apríla. Na druhý
deň, v stredu 4. apríla, sa zápis
uskutočnil aj v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Zápisu sa zúčastnili deti narodené
v termíne od 1. septembra 2011 do
31. augusta 2012 alebo deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou.
Celkovo tak zápis v Žiari nad Hronom
malo absolvovať 172 predškolákov
a 29 detí, ktoré mali odklad z minulého
roku. Presné počty zapísaných detí
do jednotlivých škôl vám prinesieme
v ďalšom vydaní našich novín.

Riaditeľ spádovej školy (školský
obvod) je povinný prednostne prijať na
plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov, ktorí majú miesto trvalého
pobytu v školskom obvode spádovej
školy, a to až do výšky maximálneho
počtu žiakov v triede príslušného
ročníka. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho
roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne
o odklade začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa o jeden
školský rok, alebo o zaradení do nultého
ročníka základnej školy. Zákonný
zástupca dieťaťa s odloženou povinnou
školskou dochádzkou (odkladom)
v predchádzajúcom školskom roku je
povinný znova sa zúčastniť zápisu pre
nasledujúci školský rok.
(r)
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Začiatky fungovania mestského úradu a mestského zastupiteľstva
Moderné dejiny Žiaru nad
Hronom sa začali písať po roku
1989. V prvých slobodných
voľbách si Žiarčania za prvého
primátora zvolili Mariana Futáka,
ktorý kandidoval za Slovenskú
národnú stranu. S pomerne veľkým
náskokom vyhral voľby, v ktorých
mal troch protikandidátov.
Funkciu primátora Žiaru nad
Hronom začal Marian Futák vykonávať
v decembri 1990. „Začiatky boli
pomerne zložité, pretože sa vytvárali
nové mestské orgány, ako mestské
zastupiteľstvo, či samotný mestký
úrad. Navyše, v tom čase prebiehali
aj rôzne delimitácie štátnych
podnikov na mesto a niektoré štátne
podniky sa likvidovali. To všetko bolo
v kompetencii mesta,“ približuje ťažké
začiatky na stoličke primátora Marian
Futák a ako podotýka, práce, ktorá
nesúvisela priamo s úradom, bolo
pomerne veľa. „Keď som nastupoval
do funkcie, osobitný dôraz som
kládol na to, aby orgány mesta začali
fungovať v súlade so zákonom.
Vytváral sa MsÚ, jeho organizačná
štruktúra, personálne sa obsadili
jednotlivé funkcie. Aj keď sme mali
vzorové materiály, väčšinou sme si
robili podľa vlastného rozhodnutia.
Ale všetko, samozrejme, v súlade so
zákonom,“ zdôrazňuje.
MsZ malo v tom období viac

poslancov ako dnes (19), bolo ich
až 35. V tom čase však pod Žiar nad
Hronom patrili aj obce Ladomerská
Vieska a Lutila. Tieto obce mali
v MsZ po troch poslancov. Najväčšie
zastúpenie mali politické strany
SNS, KDH, KSS a VPN. „Počas môjho
funkčného pôsobenia sa tieto dve
obce od mesta odčlenili. Rokovania
boli veľmi zložité, každý si presadzoval
svoje záujmy. Ale zo strany Viesky aj
Lutily, a to si veľmi vážim, bol seriózny
prístup k týmto veciam. Dnes môžem
zhodnotiť, že tento krok bol správny,
pretože obce sú pekné a darí sa
im,“ hodnotí s odstupom času
Marian Futák. Aj odčlenenie obcí
od mesta však malo jednoznačné
pravidlá, všetko sa riešilo cez
ministerstvo vnútra. Verejnosť tento
krok vnímala pozitívne. „Bolo by
veľmi nespravodlivé, keby boli naši
občania proti. Veď tieto obce boli
kedysi násilne pričlenené k Žiaru,
nikto sa ich nepýtal na ich názor, či
s tým súhlasia. Využili preto svoje
demokratické právo,“ vysvetľuje ďalej
bývalý primátor a konkretizuje: „Z ich
strany boli poslanci veľmi aktívni.
Konkrétne môžeme spomenúť
aj súčasného starostu Lutily Jána
Pružinu, ktorý bol v tom čase
poslancom. Aj on bol s ostatnými
dvomi poslancami za Lutilu
iniciátorom odčlenenia. Za Viesku

to bol Jaroslav Šurka, ktorý sa tiež
neskôr stal starostom.“ Odčlenenie
Viesky však malo aj právnické spory
kvôli územiu. Hranice, ktoré uznávalo
mesto, neboli tými, ktoré uznávala
Ladomerská Vieska. „My sme uznávali
hranice, ktoré nerozdeľovali Závod
SNP, Vieska presadzovala svoje
historické hranice, ktoré prechádzali
cez závod. Aj preto boli rokovania
veľmi zložité,“ konštatuje Futák.
Podľa Mariana Futáka sa v tom
období v MsZ nerobila politika.
„Riešili sa problémy občanov a mesta.
Heslom bola kultúra, slušnosť
a záujem robiť v prospech mesta.
Keď si spomínam na poslancov,
ktorých som si mimoriadne vážil,
napr. páni Hlavnička a Minka, boli
z rôznych politických strán, napriek
tomu sme sa vedeli dohodnúť. Vtedy
sme tiež mali mestskú radu, ktorá
prerokovávala všetky materiály, ktoré
išli do zastupiteľstva a materiály,
ktoré boli v ich kompetencii.
Bola akýmsi poradným orgánom
primátora,“ približuje ďalej Futák
s tým, že v nej bolo 7 alebo 9 členov.
Aj v tom období boli MsZ verejné,
ale rokovalo sa v popoludňajších
hodinách. Poslanci dostávali za výkon
svojej funkciu odmenu približne 100
alebo 150 korún, čo je dnes 5 eur.
Nikdy sa tiež nestalo, že by nemohlo

Zo zasadnutia MsZ v rokoch 1998 – 2002.
MsZ zasadnúť pre nízku účasť. „Už
keď bola 90 % účasť, tak sa nám
to zdalo málo,“ hovorí s úsmevom
Marian Futák, podľa ktorého bola
príprava pred MsZ zdĺhavá a náročná:
„Všetci poslanci načas dostali všetky
materiály písomne naklepané na
stroji a rozmnožené. V tom čase to
robila Mária Káčerová, všetko sa
rozmnožovalo ručne.“
Zaujímavosťou je aj fungovanie
samotného mestského úradu v tom
čase. „Na MsÚ sme kúpili prvý počítač
po dvoch rokoch môjho pôsobenia.
Bol to Intel 80286, maličký PC, kde bol
word a excel. Najväčšia vymoženosť
bol fax. Keď prišla správa faxom, to

ako keby prišlo niečo z inej planéty.
Všetko sa vtedy robilo ručne, písalo
sa na písacích strojoch,“ spomína
na v tom čase moderné začiatky
Marian Futák a ako podotýka, prvý
počítač nemal on ako primátor, ale
p. Kiaček, vedúci finančného odboru.
MsÚ vo svojich začiatkoch nesídlil
v priestoroch, kde je dnes. Patril mu
stredný vchod nízkej budovy na
námestí, dnes tu majú svoje ordinácie
zubný a obvodný lekár. V priestoroch
dnešného MsÚ mal sídlo Okresný
výbor KSS. „Mestský úrad sa do
súčasných priestoroch presťahoval
po pol roku môjho pôsobenia, keď
sme získali vlastníctvo k budove,“
dopĺňa na záver Marian Futák. (li)

Nové herné prvky osadené aj na ihrisku Vetrík
Nové herné prvky boli ešte
minulý týždeň osadené na
detskom ihrisku Guliver. Rovnako
vynovené však bolo aj ďalšie
ihrisko, tentokrát na druhej
strane mesta – Vetrík.
Na ihrisku Vetrík, ktoré je pri
Základnej škole na Jilemnického
ulici, si menšie i väčšie deti nájdu
vežu so šmýkačkou a výlezovým
rebríkom, pružinové hojdačky,
pohyblivý mostík, prevažovacie
hojdačky, kolotoč, dvojhojdačky,
zostavu na lezenie a rúčkovanie.
„Deti si prídu na svoje aj na hernej

zostave s troma vežami, ktoré sú
navzájom prepojené prechodovým
mostíkom, výstup je možný cez
plošinu a rebrík. Zabudovaný
je tu stolík s lavičkami a so
šmýkačkou,“ hovorí Denisa Mindová
z Odboru životného prostredia
a infraštruktúry MsÚ a dodáva, že
rovnako ako na detskom ihrisku
Guliver, bude po osadení nových
herných prvkov upravený aj terén
a obnovené lavičky. „Vymenené
bude aj obloženie pieskoviska,
kde následne piesok aj doplníme,“
dodáva Mindová.
(kr)

Na konferencii o verejnom obstarávaní
sme mali zastúpenie aj my
Ešte koncom marca tohto roku
sa v Tatranskej Lomnici konala
konferencia spoločnosti Apuen
zameraná na verejné obstarávanie.
Zúčastnili sa jej, a vystúpili v diskusii
aj naše zamestnankyne.
Konferencie sa zúčastňujú špičky
v obore verejného obstarávania,
prednášajúcimi sú odborníci v oblasti
verejného obstarávania. Celkovo
je prítomný limitovaný počet 150
účastníkov. V rámci tohtoročnej
konferencie vystúpil aj predseda Úradu
pre verejné obstarávania Miroslav
Hlivák. Odborné prednášky sa týkali
rozhodnutí, metodických pokynov
či zmeny zákona a pripravovaných
legislatívnych zmien.
Za mesto Žiar nad Hronom sa
konferencie, už po druhýkrát, zúčastnili
zamestnankyne Oddelenia verejného
obstarávania Martina Klacek a Iveta
Vájová, a zamestnankyňa žiarskych
Technických služieb Adriana Tatárová.
Práve ony v diskusii vystúpili s témou
dynamického nákupného systému,
keďže mesto Žiar nad Hronom je
prvou samosprávou na Slovensku,
ktorá nakupuje práve pomocou
tohto systému. „Téma dynamického

nákupného systému bola očakávanou
a mnohí prišli práve kvôli týmto
informáciám,“ hovorí Martina Klacek
z mestského úradu a dodáva, že
mnoho otázok, či už priamo počas
diskusie, alebo po skončení oficiálneho
programu, smerovalo práve na nich
a dynamický nákupný systém. „Tento
systém je zaujímavý a výhodný pre
samosprávy, preto by ho mnohé chceli
využívať. Naše informácie boli pre nich
cenné,“ dodáva.
Na konferencii odzneli okrem
dynamického nákupného systému
aj iné témy, ktoré, naopak, zaujali
naše zamestnankyne. „Boli to najmä
pripravované zmeny v zákone, ktoré
by mali skracovať lehoty pri procese
verejného obstarávania,“ dodáva
Martina Klacek.
(kr)

Do útulku už neprší
V polovici marca sa dokončili práce
na výmene strechy žiarskeho útulku
pre psov. Výmenu strechy na celej
budove financovalo mesto.
Do budovy, v ktorej sídli žiarsky útulok
pre psov, zatekalo už dlhšiu dobu.
Najintenzívnejšie sa to prejavilo vždy na
jar a na jeseň, v období dažďov. „Oprava
strechy sa vždy akosi odkladala. Museli
sme v prvom rade riešiť samotných
psov, ktorých pravidelne vozíme na
veterinárne ošetrenia,“ priznáva Martina
Polachová, predsedníčka OZ Strážni
anjeli, ktoré žiarsky útulok spravuje.
Situácia však už dospela do takého
štádia, že cez plafón zatekalo do vnútra
budovy, z čoho mokval celý strop.
Plafón po čase veľmi nasiakol a na
niektorých miestach sa už prepadol
a spadol do vnútra budovy. „Tým,
že bol strop mokrý a ťažký, odpadla
z neho celá platňa. Takáto situácia
ohrozovala nielen psíkov, ale aj našich
dobrovoľníkov, ktorí sa o nich starajú.
Keď sa o situácii dozvedel primátor
Peter Antal, zareagoval na našu výzvu
a na jeseň sa začalo hľadať riešenie,“
vysvetľuje ďalej Martina Polachová.
Mesto pravidelne mesačne prispieva
na chod útulku, rozhodlo sa však
aj výmenu strechy zafinancovať
z vlastných finančných prostriedkov.
Zabezpečilo firmu, ktorá výmenu

Na útulku je vymenená celá strecha.
strechy zrealizovala, a tak sú už dnes
dobrovoľníci aj psíci v kotercoch mimo
ohrozenia, že by sa na nich zrútil strop.
„Mesto na budove vymenilo kompletne
celú krytinu, nie iba problematické
miesta. Touto cestou sa chceme
poďakovať najmä primátorovi Petrovi
Antalovi, ktorí s nami nepriaznivú
situáciu v útulku riešil osobne,“
podotýka Polachová.
V súčasnosti čaká v žiarskom útulku na
svoj nový domov približne dvadsiatka
psíkov. Dobrovoľníci z OZ Strážni
anjeli na svojej facebookovej stránke
fanúšikov pravidelne informujú o tom,
čo konkrétne v danom období pre
chod útulku potrebujú. Sezónne sú
to napríklad deky, misky, oblečenia
pre psíkov. „Stále sú pre nás hlavným
zdrojom príjmov 2 percentá z dane,

z ktorých financujeme nielen chod
útulku či krmivo pre psov, ale tieto
finančné prostriedky potrebujeme
najmä na veterinárne úkony. Každý psík,
ktorý je v útulku umiestnený, je totiž
kompletne zaočkovaný, odčervený,
čipovaný a kastrovaný. A do toho treba,
samozrejme, počítať aj s operáciami
a inými nečakanými veterinárnymi
úkonmi,“ dodáva Martina Polachová.
Ak aj vy chcete pomôcť žiarskym
dobrovoľníkom v starostlivosti o psíkov
bez domova, môžete finančne prispieť
na účet občianskeho združenia, alebo
ich podporiť 2 percentami z dane
z príjmu.
IČO: 42188679
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK7102000000002708927951
(li)
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Blaho elanie
Vedzte si ceniť chvíle lásky
a s rokmi stále viac a viac.
To nie je chodiť na prechádzky,
či nežne hľadieť na Mesiac.
Raz všetko príde – nečas, tieseň,
veď ste spolu prežili 55 rokov

M ria a Ladislav
Nem ekovci .

Krásnych 55 rokov ďalej žite
spolu. Krásnu pieseň ťažko zložiť,
ale krásne ruže držte spolu ďalej.
Všetko len to najlepšie do
ďalších spoločných rokov prajú
Marienka a Lacko s rodinami,
Milan, sestra a brat s rodinami,
Milotka s rod
rodinou a Milan
Rakovský.

Choď za hranice svojich možností
Certifikovaný inštruktor metódy Wima Hofa Viktor Schiller z Bratislavy
bude prednášať o tom, ako je možné posúvať prirodzeným spôsobom
hranice a komfort svojho tela.
Odolnosť na chlad, bolesť, choroby, zvýšenie športovej výkonnosti,
ovládanie tela úplne novým spôsobom a ďalšie veci, ktoré sú predmetom
nového výskumu po celom svete.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
10.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
11.4. 20.00 – 21.00 hod. leká. Dr. Max, OC Tesco
12.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
13.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
14.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek.ň Dr. Max, OC Tesco
8.00 – 12.00 hod. lek.ň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
15.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
16.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
17.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max, OC Tesco
18.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
19.4. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
20.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
21.4. 8.00 – 20.00 hod. lek.Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max, OC Tesco
22.4. 8.00 – 20.00 hod. lek..Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
20.00 – 21.00 hod. lek. Flora

Ponúkam priateľstvo slušnému pánovi, vek od 65 do 70 rokov. T: 0918 261 150

Historické fotograﬁe Mestského kultúrneho centra

Pri príležitosti 30. výročia od otvorenia Mestského kultúrneho centra sa bude
konať výstava fotografií z budovania až po súčasnosť. Preto aj vás chceme
požiadať, ak máte fotky, či už z interiéru, alebo exteriéru - počas budovania MsKC,
alebo z jeho otvorenia, doneste nám ich do redakcie Mestských novín (Biely dom,
6. poschodie), kde ich oskenujeme a na počkanie vrátime.

Cineama 2018
Regionálna
postupová
súťaž
a prehliadka amatérskej filmovej
tvorby. Filmuješ? Zapoj sa! Regionálne
kolo je prvým postupovým kolom
celoštátnej
postupovej
súťaže
a prehliadky amatérskej filmovej
tvorby Cineama. Prihlášky je potrebné
zaslať najneskôr do 10. apríla.
Propozície a prihlášky nájdete na
webovej stránke www.osvetaziar.sk.
Čas konania: 20. a 21. apríl o 10.00
hod.

Amfo 2018
30. ročník regionálnej postupovej
súťaže a výstavy amatérskej
fotografickej tvorby sa uskutoční
13. apríla až 5. mája.
Vernisáž sa uskutoční 13. apríla
o 17.00 hod.
Súťaž je určená deťom, mládeži
a dospelým, nie je tematicky
zameraná, ani vymedzená.
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Gastrofestival 2018 Gastrofestival 2018 Gastrofestival 2018 Gastrofestival 2018 Gastrofestival
Študenti odboru hotelová akadémia,
podnikanie v remeslách a službách
a učitelia Strednej odbornej školy
obchodu a služieb na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom pre vás opäť,
v rámci praktickej maturitnej skúšky
z odborných predmetov, pripravia
gastronomický zážitok.
V dňoch 24. až 26. apríla pozývame
všetkých milovníkov dobrého jedla
na XVI. ročník Gastrofestivalu. Tento
rok si študenti pre svojich hostí
pripravili chutnú ponuku tradičných
i netradičných jedál a nápojov,
podávaných v originálnom prostredí
rôznych národných reštaurácií.
Vo vietnamskej reštaurácií Pho sú v
ponuke tradičné jarné závitky, varené
ryžové rezance s kúskami opečenej
hovädzej sviečkovice a zeleninou, pečené
kúsky bôčika na karameli s jazmínovu
ryžou a opekané ryžové rezance so
zeleninou a bambusovými výhonkami.
Chutným zážitkom bude špecialita
šéfkuchára – tradičná vietnamská
polievka Pho ga. Študenti vás radi
obslúžia formou jednoduchej obsluhy
v štýlovo zariadenej reštaurácii. Túto
reštauráciu odporúčame náročnejším
hosťom, ktorí sa neboja experimentovať
a jesť paličkami.
Staršiu generáciu možno nostalgicky
osloví ruská reštaurácia U medveďa,
ktorej atmosféru budú dopĺňať tóny
typických piesní, neodmysliteľný čaj

zo samovaru a maskot reštaurácie.
Z pokrmov sú v ponuke pečené lievance
z kysnutého cesta, podávané s kyslou
smotanou a kaviárom, losos v horčicovomedovej marináde s grilovanou
zeleninou, ale aj tradičný boršč, šašlik či
pelmene.
Ten, kto sa chce ocitnúť vo farebnom raji
a neodolá bohyni Gangy, určite zavíta
do indickej reštaurácie Raay. Manažéri
reštaurácie sa inšpirovali receptami
priamo od indického šéfkuchára a zostavili
zaujímavú ponuku jedál a nápojov,
ako napríklad vyprážané cibuľové

krúžky s jogurtovo-cesnakovým dipom,
pečené jahňacie kotlety s dusenou
šošovicou a jogurtovo-medovým dipom,
dusené kuracie rezance na kari omáčke
s plackami chapati a krevetové rizoto. Ak
neochutnáte čaj masala, určite oľutujete.
Kto sa bojí experimentovať, môže
v moravskej reštaurácii Moravia
vyskúšať tradičného pečeného pstruha
na masle s varenými zemiakmi,
moravského vrabca s dusenou kapustou
a „houskovým knedlíkem“, duseného
králika s brusnicovou omáčkou a nokmi.
Určite ochutnajte aj typický moravský
slaný tvarohový koláč - frgál a pivo „od
susedov“.
Zástancovia tradičnej slovenskej kuchyne
si prídu na svoje v slovenskej reštaurácii
Gron. Región Gron združuje obce z okolia
Novej Bane a Žarnovice. Z múčnych
jedál sú v ponuke chutné perky plnené
lekvárom, posypané makom a orechmi,
netradičné špaldovo-tekvicové halušky
s kyslou smotanou, opraženou cibuľkou
a slaninkou a vyprážané bryndzové
krokety na červenej cibuli so smotanovo
kôprovým dipom. Milovníci mäsa si
môžu vychutnať pečené bravčové
rebierka s horčicou, chrenom, feferónmi,
kyslou kapustou a baraními rohmi
alebo pečené plátky bravčovej panenky
s medvedím cesnakom, obalené
slaninou na mrkvovo-zelerovom pyré.
No a nezabudlo sa ani na naše tradičné
regionálne pivo.

Študenti určite oslovia aj milovníkov
kvalitnej kávy, umenia francúzskych
impresionistov a live koncertov.
Kaviareň Café Chez Monet si pripravila
veľmi obľúbené makrónky, jablkové
tarte s karamelom, francúzsky dezert
z piškótového cesta, čučoriedkového
želé a mirror polevou, pohár plnený
mangovým pyré s mascarpone krémom.
Šikovní barmani vám namiešajú
levanduľovo – čučoriedkovú alebo
malinovú limonádu so zázvorom.
Ochotní baristi
pripravia výborné
ristretto, espresso, espresso lungo,
macchiato alebo doppio, cappuccino,
latte macchiato alebo špeciálne
chococino.
Výberová káva dobrej

značky, čerstvo upražená a namletá
a tiež sladké pokušenia nám predsa
spríjemňujú život, zaháňame nimi stres,
sú radosťou detí a dospelých, otvárajú
dvere priateľskej atmosfére a nevieme si
bez nich predstaviť ani jeden deň.
Vybraná ponuka jedál a nápojov určite
pošteklila vaše chuťové poháriky.
Nenechajte
si
ujsť
komplexný
gastronomický zážitok v podobe
chutného jedla, kvalitných nápojov,
príjemného prostredia, usmievavého
personálu a bezkonkurenčných cien.
Podporte
mladých,
nadšených
študentov, budúcich podnikateľov
v oblasti hotelierstva a gastronómie.
(r)

Ste pripravení na aprílový literárny zážitok?
Univerzitná noc literatúry v znamení jazykov univerzity
Slovenské preklady v znamení jazykov UMB
Aj tento rok vás už tradične privíta
Univerzitná noc literatúry na pôde
Filozofickej
fakulty
Univerzity
Mateja Bela a séria verejných čítaní
sa uskutoční 25. apríla po jubilejný
piatykrát. Tohtoročným výberom
kníh chceme prítomným pripomenúť
vydavateľstvá, ktoré podporovali
doterajšie ročníky UNL, a chceme
predovšetkým predstaviť jazyky, v
ktorých sa na univerzite realizuje
štúdium.
Na UMB dominuje sedem cudzích jazykov
a jej hlavným jazykom je, prirodzene,
rodná slovenčina, organizačný tím preto
vybral ochutnávku od slovenského
autora a slovenské preklady z ruštiny,
poľštiny, angličtiny, nemčiny a z tria
románskych jazykov vybral francúzštinu
a taliančinu.
Čítať sa, samozrejme, budú ukážky
zo slovenských prekladov, čím opäť
vzdáme hold výborným prekladateľom
a prekladateľkám do slovenského jazyka,
vďaka ich práci sú nám prístupné knihy
v jazykoch, ktoré neovládame. Ako je
už dobrým zvykom, aj tento rok budú
všetky čítania tlmočené do slovenského
posunkového jazyka a nebude chýbať
ani detské stanovište či detský kútik.
Veríme, že všetci, ktorí prijmú pozvanie
a prídu 25. apríla po 17-tej na Tajovského
ulicu 40 v Banskej Bystrici, ocenia „mix“
zaujímavých kníh a autorských osobností,

jazykov a ich slovenských prekladov,
malých
domácich
vydavateľstiev,
tradičných aj netradičných miest
v útrobách Filozofickej fakulty a jej
okolia, a to všetko v podaní čítajúcich
– osobností spojených s univerzitou,
mestom či kultúrou. Postaráme sa
o magickú atmosféru, ktorú si žiaden
fanúšik či fanúšička literatúry nemôže
nechať ujsť.

Organizácia UNL na pleciach
študentiek a študentov
Od vzniku myšlienky UNL, inšpirovanej
medzinárodným
podujatím
European Literature Nights, podujatie
pre vás pripravujú študentky a študenti
s pomocou dvoch pedagogičiek z
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Každý rok
dobrovoľnícka skupina študentiek
a študentov stojí pred výzvou, ako
úspešne zvládnuť všetky nástrahy
organizácie
väčšieho
podujatia,
určeného pre širšiu verejnosť. Kto s nami
oslávi piaty ročník UNL, musí vedieť, že
čítania na všetkých stanovištiach začínajú
naraz o 17.30 h a po každom čítaní budú
mať návštevníci a návštevníčky 15 minút
na presun na ďalšie stanovište. Na
prvom stanovišti, ktoré sa rozhodnete
navštíviť, dostanete už tradične svoj
vlastný „literárny pas“, na ktorom
nájdete všetky podstatné informácie
o literárnych dielach a čítajúcich. Taktiež
tu nájdete mapku stanovíšť, aby ste sa
v okolí Filozofickej fakulty UMB vedeli
ľahšie orientovať. Nezabudnite, že aj
tento rok po skončení verejných čítaní
sa bude konať afterparty vo V-clube, kde
sa prostredníctvom svojho literárneho
pasu budete môcť zapojiť do tomboly
a vyhrať rôzne ceny od našich sponzorov.
Dajte si však pozor, do tomboly sa
môže zapojiť literárny pas vtedy, keď
bude obsahovať pečiatky zo všetkých

siedmich stanovíšť. V priestore oproti
V-clubu bude pripravený aj predajný
stánok predmetov s logom UNL, ale
najmä čítaných kníh, ktoré si vďaka
spolupráci s banskobystrickým Artforom
budete môcť zakúpiť za zvýhodnené
ceny.
Pýtate sa, čo a kde sa bude čítať
a v podaní koho? Sledujte facebookovú
alebo webovú stránku UNL, na ktorej
každý týždeň odhalíme jedno stanovište
a pripravená je aj súťaž o čítané knihy
s
podpisom
čítajúceho/čítajúcej
a špeciálnou pečiatkou UNL.
Nezabudnime, UNL v stredu 25. apríla
2018 od 17.30 h na Tajovského 40 a 51
v Banskej Bystrici. Príďte a podporte nás
svojou účasťou a zažite tak očarujúcu
atmosféru večerných čítaní.
Júlia Dziaková, Eva Kovaličková,
členky tímu UNL

Ukáž, čo dokážeš!
Pracovníci Komunitného centra v Žiari
nad Hronom pripravili ďalšiu pútavú
aktivitu na tému Ukáž, čo dokážeš.
Určená bola deťom v Špeciálnej
základnej škole.
Súťaže boli zamerané na rozvoj
pohybových zručností, pamäte, rýchlosti
a pozornosti. Išlo najmä o súťaže ako
stoličkový tanec, najlepší tanec a tanec
s balónmi. Najlepší tanec nasledoval
po ukážke Orientálneho tanca, kedy sa
deti pod vedením Ivany Pruknerovej
snažili napodobniť tanec a ten najlepší
imitátor z nich vyhral. „Ďalšie súťaže
boli zamerané na rozvoj myslenia,
pozornosti a kreativity. Boli to súťaže
ako pozoruj, čo je na obrázku, nakresli,
čo si počul v príbehu o narodeninách
a hádanie hádaniek,“ konkretizuje
Ivana Pruknerová, odborný garant

najrýchlejšie namotať autíčko na šnúrku,
nasledovalo hádzanie kužeľmi. Všetci sa
zo súťaží tešili, tlieskali a povzbudzovali.
Súťažiacich povzbudzovala a počas celej
súťaže motivovala Lucia Vlačuhová,
pracovníčka centra, ktorá zároveň celú
súťaž moderovala. Na záver boli všetci
Tie najlepšie a najzaujímavejšie výhercovia odmenení zaujímavými
(r)
hádanky si pre deti pripravila aj cenami.
odborná pracovníčka centra Denisa
Boriková. „Deti so záujmom počúvali,
hlásili sa a hádali. Vyhrať mohol iba
jeden najšikovnejší, ale v tejto súťaži
sa to podarilo skutočne len jednej
účastníčke,“
konštatuje
Boriková.
Neskôr nasledovali súťaže zamerané
na rýchlosť, presnosť a postreh. Deti
boli rozdelené do tímov a snažili sa čo
centra s tým, že v tejto časti súťaží
deti počúvali krátky príbeh a snažili sa
nakresliť na papier, čo počuli. „Keďže
obrázky obidvoch účastníkov sa nám
veľmi páčili, odmenili sme ich,“ dopĺňa
Pruknerová.
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INZERCIA/ŽMP

VENDING, s.r.o.
PONÚKA PRÁCU:

SERVISNÝ TECHNIK
ŽIAR NAD HRONOM, ŽARNOVICA,
NOVÁ BAŇA, ZLATÉ MORAVCE a okolie
Náplň práce

Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.,
so sídlom na Ulici SNP č. 131 ponúkajú pracovné pozície
na trvalý pracovný pomer:

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA
Požiadavky: platný VP sk. C a príslušné doklady na vedenie
nákladného auta sk. C, C1 (kvalifikačná karta vodiča, doklad
o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej
spôsobilosti vodiča)

MANIPULAČNÝ ROBOTNÍK

- servis a opravy nápojových automatov.
Potrebná vyhláška 508/2009, minimálne § 22
a vodičské oprávnenie skupiny B.
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Požiadavky: ukončená základná 10-ročná dochádzka
(pracovník na aute, ktoré vyváža komunálny odpad)

Kontakt: 045 /6780 800 od 8.00 do 15.30 hod.

Životopis posielať na farkas@asovending.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov
a vysokého požiarneho nebezpečenstva
v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Žiari nad Hronom čas zvýšeného
nebezpečenstva
vzniku
požiaru.
Vypaľovanie porastov je podľa zákona
o ochrane pred požiarmi č.314/2001
Z. z. prísne zakázané v každom
období, nielen v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru. V
prípade porušenia tohto zákazu hrozí
podľa zákona fyzickej osobe pokuta
až do výšky 331 eur , resp. v blokovom
konaní do výšky 100 eur a právnickej
osobe alebo fyzickej osobe –
podnikateľovi je možné uložiť pokutu
až do výšky 16 596 eur.
Občania by sa mali oboznámiť aj so
všeobecne záväznými nariadeniami
obce, ktoré upravujú aj spôsob
spaľovania odpadov na voľnom
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Žiari nad
Hronom zaznamenáva každoročne
s príchodom jarných dní vytvorenie
priaznivých podmienok pre zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Ide najmä o nebezpečenstvo
vypaľovania suchej trávy, trávnatých
porastov,
kríkov,
stromov
a nepotrebného odpadu zo záhrad,
ale i zakladania ohňov v prírode.
„Občania
opakovanie
porušujú
zákaz vypaľovania, a to najmä
počas teplého jarného počasia, za
suchých a veterných klimatických
podmienok, kedy sa požiare rýchlo
šíria,“ informuje Slavomír Búci, vedúci
Oddelenia požiarnej prevencie ORHaZZ
a upozorňuje: „Obzvlášť nebezpečné je,
ak sa vypaľované miesta nachádzajú
v blízkosti lesov, čo častokrát vedie
k rozľahlým, ničivým lesným požiarom,
ktorých následkom sú veľké majetkové,
ako aj nenahraditeľné ekologické
škody.“

priestranstve, pričom v niektorých
prípadoch ho aj zakazujú!
V prípade vyhlásenia času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru je
akékoľvek spaľovanie na voľnom
priestranstve prísne zakázané!
Zásady, ktoré je fyzická osoba pri
spaľovaní horľavých látok na voľnom
priestranstve povinná dodržiavať,
a to najmä:
•sledovať klimatické podmienky,
kontrolovať miesto spaľovania
•ukladať horľavé látky do upravených
hromád tak, aby neohrozovali svojim
sálavým teplom alebo odlietajúcimi
časticami okolie
•zabezpečiť
potrebné
množstvo
hasiacich prostriedkov na zabránenie
rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné
pomôcky a náradie)

•vykonávať neustále kontrolu miesta
spaľovania
•po skončení vykonať dohasenie
zvyškov po spaľovaní a preventívne
kontrolovať okolie po určitý čas
V prípade vzniku požiaru je občan
povinný, ak je to v jeho silách,
uhasiť požiar všetkými dostupnými
prostriedkami,
alebo
vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
jeho šírenia sa. Hlavne požiar, ktorý
vznikne v ťažko prístupnom teréne, t.j.
kopcovitom a členitom, sa za veterného
počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na
veľkú plochu a vlastnými prostriedkami
ho už nie je možné uhasiť. V takomto
prípade je potrebné okamžite volať
linku Hasičského a záchranného zboru
150, prípadne linku tiesňového volania
112 .
(r)

činnosť a riziko s ňou spojené často
podceňujú a nechávajú sa v rámci
upratovania svojich pozemkov a záhrad
zlákať na vypaľovanie suchej trávy
a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky
požiarovosti za posledné roky. Na
území okresov Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo
v roku 2017 spolu 188 požiarov.
Jednou z príčin vzniku požiaru bolo
i spomínané vypaľovanie trávnatých
porastov, a to v 61 prípadoch. Na
prvý pohľad „bezpečné“ vypaľovanie
suchej trávy na malej ploche, alebo
spaľovanie zhrabaných porastov, môže
zapríčiniť požiar veľkých rozmerov.
Oheň na otvorenom priestore sa šíri
veľmi rýchlo, a to najmä ak sa rozfúka
vietor. Svojimi rozmermi a rýchlosťou
môže spôsobiť škody nielen na majetku
a životnom prostredí, ale tiež aj straty
na ľudských životoch a v neposlednom
rade i ekologické straty, ako je strata
veľkej časti lesa, chránených porastov
a bylín a úhyn chránených živočíchov.

Vypaľovanie porastov je prísne
zakázané počas celého roka

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu
škodlivosti
a
nebezpečnosti
vypaľovania suchej trávy v jarnom
období a zákazu vypaľovania porastov Preto v prípadoch dlhotrvajúceho
bylín, kríkov a stromov občania túto sucha, zvýšeného výskytu požiarov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom,
bývalým kolegom a
známym, ktorí spolu
s nami odprevadili
na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca,
starého otca a prastarého otca
Otta Šimonoviča,
ktorý nás navždy opustil 8. marca
2018 vo veku nedožitých 92 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ
zo straty.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Helena, syn Otto s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA
...čas plynie,
spomienky nám
zostávajú...
Dňa 9. apríla 2018
si pripomíname
1. výročie, keď
nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
RSDr. Miloslav Manica.
Spomíname s láskou.
Manželka, deti, vnúčatá
a celá rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 12. apríla
uplynú 4 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 a syn.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 19. apríla si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starký
Ján Klučiar.
S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Spite sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri vás každý deň.
V týchto dňoch si pripomíname
smutné výročie od úmrtia drahých
rodičov Sekerešovcov a ich syna
Jozefa Sekereša
zo Starej Kremničky.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína
smútiaca
rodina.
pomína ssm
mútiaca rodin

SPOMIENKA
Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce vaše dobré večný
pokoj našlo a viac
vás už nič nebolí.
Ťažko je bez vás,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
V týchto dňoch si pripomíname
smutné výročie od úmrtia drahých
rodičov Štefíkovcov a ich syna Jána
Štefíka z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína
smútiaca
rodina.
omína sm
mútiaca rodina

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v našich
srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 6. apríla sme
si pripomenuli
4. výročie od úmrtia
Jozefa Beňu.
Za tichú spomienku
ďakuje manželka,
dcéry, vnúčatá
a celá rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ
spomienkami.
Dňa 6. apríla sme
si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša drahá mama
Júlia Kamenská.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Prišlo to tak
nečakane
a nádeje na život
už niet,
zostalo prázdne
miesto v dome
a pár nedokončených
viet...
Ťažko je žiť bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Dňa 8. apríla sme si pripomenuli
1. smutné výročie, ako nás opustil
náš milovaný manžel, otec, starký
a prastarký
Ján Krajči.
S láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.
SPOMIENKA
Kto v srdci žije, nezomiera.
V týchto dňoch si pripomíname
smutné výročie, keď nás navždy
opustili rodičia
Bahnovci
zo Slaskej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína
smútiaca rodina.
p
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Dve zlaté medaily pre Žiarčanov
TANCE – XXVII. POHÁR PRIMÁTORA

Medzinárodná tanečná súťaž sa
tentokrát v Žiari nad Hronom
uskutočnila 10. marca. V 16 súťažiach
si svoje sily zmeralo aj 11 párov
z Tanečno-športového klubu Stella.
V triede B nás reprezentovali 2 páry.
V štandardných tancoch Martin Kollár Ema Kollárová si vytancovali 4. miesto,
v latinskoamerických tancoch Andrej
Hric - Soňa Herková 3. miesto a Martin
Kollár - Ema Kollárová 5. miesto.
V štandardných tancoch v triede C Marek
Vančišin - Natália Arvayová sa prebojovali
do semifinále a bolo z toho 11. miesto,
Martin Žňava – Kristína Begániová
obsadili 14. miesto. V kategórii
dospelých C latinskoamerické tance
sme mali 2 zástupcov. Finále tancoval
Tomáš Legíň - Tamara Rozembergová,
ktorí skončili na 6. mieste a získali triedu
B. Súťažilo celkovo 16 párov.
V juniorských súťažiach v triede IIC
si v štandardných tancoch Marek
Vančišin – Natália Arvayová vytancovali
2. miesto, v latinskoamerických tancoch
si odnášali 4. miesto a v dospelých C
skončili 15.
V tanečnej kategórii Juniori IID
latinskoamerické tance na svojej prvej
súťaži tancoval Adam Svoboda – Nina
Holosová a bolo to nakoniec 9. miesto
spomedzi 10 párov. V súťaži Juniori

Foto: TŠK Stella.

ID Patrik Franta – Timea Turčanová
tancovali štyrikrát finále, v štandardných
tancoch vyhrali kategóriu Jun ID. V Jun.
IID boli tretí a v latinskoamerických
tancoch to bola bronzová medaila a
v staršej kategórii 5. miesto. Najmladší
reprezentanti v triede Deti IE Adrián
Greguš - Emma Strompová si vytancovali
zlato, súťažilo tu 6 párov. V súťaži
Deti IIE nás reprezentovalo päť párov
a umiestnili sa nasledovne: Dominik
Franta - Zuzana Uhrovičová 6. miesto,
Adrián Greguš - Emma Strompová
7. miesto, Šimon Hudec - Nella Lepšíková

BASKETBALOVÝ SUMÁR

ŠBK Handlová - MŠK BK Žiar nad
Hronom 50:46 (7:15, 19:8, 12:8, 12:15)
Body: Tončík 25, Ondrík 6, Kňažko 5,
Melaga 4, Jozefčák 3, Štefanča 3. Hrali:
Barcík, Bielik, Galko, Pavol, Šmondrk.

Basketbal – mladší minižiaci

MBA Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 28:37 (10:12, 12:8, 4:4, 2:13)
Body: Horváth 10, Herich 10, Valent 7,
Juhász 6, Chrobák 2, Ďurčov 2. Hrali: M.
Huraj, Dekýš, A. Huraj, Tapfer, Roško.

Žiaci vycestovali na zápas proti
súperovi, ktorý hrá mimo súťaž, keďže
v jeho radoch hrá viacero starších
hráčov. Hlavne títo hráči domácich
robili Žiarčanom v obrane aj v útoku
problémy. Celkovo však podali všetci
naši hráči veľmi sympatický výkon.
Pochváliť treba snahu v niektorých
fázach zápasu, hlavne v úvode sme išli
hostia rýchlo do viacbodového vedenia.
Postupne sme však s nabehanými
kilometrami strácali svoju koncentráciu
na zápas a súper to dokázal šikovne
využiť.
Norbert Nagy, tréner
a Ján Valent, asistent

Do zápasu sme nevstúpili veľmi dobre a
celý čas sme sa trápili. Chlapci v ťažkom
zápase ukázali tímovú prácu, pretože
len v tímovej práci môžeme posunúť
naše výkony. Počas veľkonočných
sviatkov sa naše družstvo zúčastnilo
medzinárodného turnaja v Ostrave, kde
odohralo zápasy proti súperom z Čiech,
Maďarska, Litvy a Slovinka.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Basketbal – starší mini

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP BBC
Banská Bystrica 80:37
Body: Kret 28, Barcík 12, Danko 10,
Melaga, Ondrík a Truben po 6, Valent,
Kňažko a Herich po 4. Hrali: Ďurčov,
Olajec, Ščepko, Juhász, Kondra.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP BBC
Banská Bystrica 59:30
Body: Danko 13, Kret 12, Melaga
a Herich po 6, Ondrík 5, Barcík a Truben
po 4, Olajec 3, Valent, Kňažko a Juhász
po 2. Hrali: Ďurčov, Ščepko, Kondra.
Naši starší minibasketbalisti privítali
v dohrávke súpera z Banskej Bystrice.
Súper pricestoval len s desiatimi hráčmi,
a tak náš cieľ bol predčiť ho najmä po
kondičnej stránke, čo sa nám darilo
v oboch zápasoch.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 74:38
Body: Danko 16, Kret a Ondrík po 14,
Horváth 8, Truben, Kaša a Melaga po 6,
Valent 4. Hrali: Juhász, Ščepko, Olajec,
Kňažko, Ďurčov.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 59:51
Body: Danko 20, Kret a Ondrík po 10,
Horváth 9, Kňažko 4, Kaša, Melaga a
Valent po 2. Hrali: Juhász, Ščepko,
Olajec, , Truben, Ďurčov.

V predohrávke sme privítali silného
súpera zo Žiliny. Našim chlapcom
chýbali hráči zo základnej rotácie, to
nás však nemohlo zastaviť v ťažkom
dvojzápase potvrdiť prvé miesto
v tabuľke. Po dvoch technických
chybách Žiliny sa naši hráči dostali
do tempa a šnúrou 18 bodov v rade si
vypracovali slušný 15 - bodový náskok
pred záverečnou štvrtinou. V tej naši
chlapci nenechali nič na náhodu a zápas
vyhrali pohodlne rozdielom 36 bodov.
Druhý zápas sa niesol v opačnom
duchu. Súper mal navrch vo všetkých
smeroch a naši akoby zabudli, proti
komu hrajú. Posledná štvrtina zápasu
bola vyrovnaná a rozhodovala každá
chyba či nepremenený kôš. Z víťazstva
sa nakoniec aj v druhom zápase tešili
naši chlapci.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

Basketbal – Oblastné majstrovstvá
STRED - žiaci

ŠBK Handlová - MŠK BK Žiar nad
Hronom 58:53 (9:20, 25:8, 14:14, 10:11)
Body: Tončík 17, Jozefčák 10, Štefanča
7, Barcík 6, Galko 5, Bielik 4, Kňažko 4.
Hrali: Melaga, Ondrík, Šmondrk, Pavol.

Basketbal – Celoslovenská liga
kadetov

ŠBK Junior Levice - MŠK BK Žiar nad
Hronom 101:51 (29:16, 27:13, 32:6,
13:16)
Body: Greguš 12, Grochal 11,
Golebiowski 6, Király 6, Kotlárik 6,
Truben 3, Švec 3, Babiak 2, Lehotský 2.

ŠKP BBC Banská Bystrica - MŠK BK
Žiar nad Hronom 52:84 (19:28, 4:22,
19:13, 10:21)
Body: Golebiowski 23, Kotlárik 13,
Grochal 12, Babiak 12, Greguš 10, Švec
9, Truben 3, Lehotský 2. Hrali: Király.
Na obidva zápasy sme vycestovali už bez
dvoch hráčov základnej rotácie Kuceja
a Nováka, ktorí odišli na hosťovanie
práve do družstva Levíc, ktoré
o finálovú štvorku, a zároveň o účasť
na Majstrovstvách Slovenska. Domáci
hrali tvrdú nátlakovú hru, nebáli sa ísť
do fyzického kontaktu, čo robilo našim
hráčom veľké problémy. Po získaných
loptách sme ich dokázali aj veľmi rýchlo
stratiť, čo súper využil a bez problémov
rýchlo zakončil. Zápas sa už rozhodol do
polčasu a do hry sa zapojili všetci hráči.
Za Levice sa presadili aj naši hráči Kucej
s Novákom, ktorí zaznamenali spolu 20
bodov.
Druhý zápas bol už o niečom inom.
Žiarčania vycestovali len s jedným
cieľom, a to zdolať súpera z Banskej
Bystrice na ich vlastnej palubovke
a napraviť si meno po predchádzajúcej
prehre. Nepoľavili sme ani po polčase
a kolektívnou hrou sme zaslúžene
vyhrali nad svojim súperom o 32 bodov.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

10. miesto, Jakub Heško - Viktória Hešková
11. miesto, Alex Kmeť- Michaela Hricová
12. miesto. Súťažilo 14 párov.
Aj 27. ročník sa nezaobišiel bez podpory
MsKC, sponzorov a ochotných rodičov
i členov TŠK Stella, za čo všetkým
úprimne ďakujeme. Milovníkom tanca
pripomíname, že obľúbené Majstrovstvá
Slovenska v plesových choreografiách
sa budú konať 11. mája v Hlavnej sále
MsKC.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka klubu

Dobrý útočný
basketbal
na oboch stranách
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA
– MUŽI – SKUPINA O 7. – 11. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom - Prešov Svit
B 90:101 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Body: Obert 22, Vrtík 20, Fábry 13, Dolník
10, Oravec 8, Pavol 7, Kašša 6, Nagy 4.
Od začiatku zápasu sme videli veľmi
vyrovnaný a dobrý útočný basketbal.
Obidve družstvá sa viac venovali
útoku, ako obrane.
Jednotliví hráči boli dobre strelecky
disponovaní. Ukázali sme niekoľko
dobre odohraných, a čo je dôležité aj
zakončených, nacvičených útočných
kombinácií. V prvom polčase o miernom
vedení hostí rozhodol náš slabší obranný
doskok, keď sme súperovi dovolili
doskočiť niekoľko lôpt a po opakovaných
úspešných strelách nám odskočil na
polčasových 5 bodov.
Druhý polčas bol opäť vyrovnaný až do
momentu, keď sa nám v polovici tretej
štvrtiny vyfauloval Maroš Vrtík. To bol
kľúčový okamih zápasu. Na chvíľku
sme stratili koncentráciu a hostia nám
odskočili na 10 - 14 bodov a tento náskok
sme už nedokázali v záverečnej štvrtine
skorigovať. Aj keď v samotnom závere
sme sa ešte pokúšali zápas po úspešných
trojkových strelách zdramatizovať, hostia
si už víťazstvo postrážili.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
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Excelentný výkon 5-ročnej karatistky Olívie Černákovej
KARATE

Marec priniesol mladším ročníkom
karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
pokračovanie
Slovenského
pohára. 2. kolo sa konalo 3. marca
v Partizánskom.
Za účasti 471 pretekárov zo 49 klubov
z celého Slovenska si cestu k stupňom pre
víťazov opäť vybojovali aj naši pretekári.
V disciplíne agility zlato vybojovali Olívia
Černáková a Luca Presser. O striebro sa
postaral Adam Hudec a o bronz Roman
Neuschl. V súborných cvičeniach kata
opäť zahviezdila Olívia Černáková,
ktorá vyhrala svoju kategóriu 5-ročných
dievčat. O tri bronzové umiestnenia
sa postarali Adam Hudec, Karolína
Kortišová a Jozef Šipkovský. V športovom
zápase kumite do tretice zlato vybojovala

Ivana Gahírová, Radoslava Kučerová,
Jakub Šimko a Mathias Uhrík.

najviac darilo Radoslave Kučerovej, ktorá
nenašla premožiteľku. So striebrom
skončili Bibiana Černáková a Gregor
Sukop. Zbierku kovom uzavreli bronzom
Natália Veisová a Ivana Gahírová. Po
sčítaní všetkých bodov nakoniec Ivana
Gahírová vo svojej kategórii mala najviac
bodov, a tak sa stala celkovou víťazkou
Slovenského pohára.

Gahírová a Černáková celkovými
víťazkami Slovenského pohára
Olívia Černáková
pri cvičení kata.
Olívia Černáková, ktorá na tejto súťaži
podala doslova 100 percentný výkon.
Striebro si po taktiež pekných výkonoch
vybojovali Urban Beňo, Ariana Nikoleta
Čela a Maxim Uhrík. S bronzom domov
odišli Bibiana Černáková, Šimon Ďurian,

Slovenský pohár detí a žiakov v karate
vyvrcholil svojím 3. kolom 24. marca
v Starej Ľubovni. Za účasti 462 pretekárov
z 46 klubov z celého Slovenska sa
bojovalo o posledné body.
V disciplíne agility opäť dominovala Olívia
Černáková, ktorá sa po zisku zlata stala aj
celkovou víťazkou Slovenského pohára
vo svojej kategórii. Striebro v agility
vybojovali Helena Frolová a Roman
Neuschl. Bronz patril Viktórii Frolovej.
V disciplíne súborné cvičenia kata

Ivana Gahírová v akcii
v kumite.
opäť rezonovali známe mená. Striebro
si vybojovali Adam Hudec a Karolína
Kortišová a bronz Jozef Šipkovský.
V športovom zápase kumite sa tento raz

Tohtoročný Slovenský pohár máme
za nami. Je veľmi dobré, že aj naši
najmenej skúsení pretekári sa dokážu
v tvrdej konkurencii presadiť a úsilím na
tréningoch si budujú svoje miesto medzi
najlepšími.
Ľubomír Striežovský, tréner
Foto: Anton Urblík.

So Spišskou Novou Vsou sme remizovali 2:2

17. ročník Veľkonočných plaveckých pretekov

FUTBAL – II. LIGA

PLAVCI

FK Noves Spišská Nová Ves
– FK Pohronie 2:2
Zostava FK Pohronie: Jenčo - Nosko,
Pittner, Tesák, Pellegrini, Kosorin,
Rejdovian, Pavúk, Sojka, Blahút, Bartoš.
Góly: 66. Vilkovský, 49. Zekucia (z 11 m)
- 44. Pelegríni, 79. Tesák.
V stredu 28. marca odohrali futbalisti
FK Pohronie zápas so Spišskou Novou
Vsou, ktorý sa skončil nerozhodne
2:2. Hralo sa na ťažkom teréne, čo
viac vyhovovalo domácim ako našim
hráčom. V 20. minúte domáci prešli
cez našu pravú stranu a center nedal
Majko do brány. To nás naštartovalo.
V 26. minúte sa uvoľnil Kosorín, šancu
zblokovali na roh. O minútu si zase
spracoval dlhú loptu a v nájazde po
kľučke zachránil brankár. V 44. minúte
po ľavej strane narážačky Tesák,
Rejdovian a Pele napálil k žrdi 0:1.
Druhý polčas sme začali zle a už na
začiatku domáci kopali jedenástku,
ktorú videl len rozhodca. Bolo
vyrovnané - 1:1. Prestriedali sme, ale

nepomohlo. Druhýkrát sme inkasovali
v 66. minúte. Po hrubej chybe Nosku
sám pohodlne zakončil Vilkovský - 2:1.
V 79. minúte faulovali domáci Kosorína.
Tesákovi vyrazil pokutový kop Huszarik,
ale na dorážku už nemal šancu - 2:2. Do
konca sme už len tlačili. V 82. minúte
akciu nezakončil úspešne Kosorín.
O minútu ušiel Tesák a Kovařík z prvej
vedľa. V 85. minúte Kovařik do brankára
a odrazenú loptu sám zle zakončil.
Zápas sa nakoniec skončil zaslúženou
remízou, lebo niektorí hráči nepodali
štandardné výkony.

Na východe Slovenska
sa zrodila remíza
Slavoj Trebišov – FK Pohronie 0:0
Zostava: Jenčo, Nosko, Pittner, Tesák,
Jacko, Pellegrini (78´Paraj), Kosorín,
Rejdovian (56´Frimmel), Kovařík, Blahút
(67´ Pavúk), Bartoš.
V nedeľu 1. apríla sme odohrali zápas
22. kola na východe Slovenska. So

Slavojom Trebišov sme remizovali 0:0.
Začali sme výborne, už v 2. minúte
po rohu hlavičkoval Bartoš sám na
päťke tesne nad. V 7. minúte strieľal
Pelle do bočnej siete. Domáci si jedinú
šancu prvého polčasu vypracovali v
10. minúte, keď Novák vysunul po ľavej
strane Lukáča, a ten prudko zacentroval.
Nabiehajúci Kolbas však loptu dobre
netrafil. My sme pohrozili v 33. minúte
Blahútom, potom strieľal vedľa Kosorín
a našu kanonádu zakončil v 45. minúte
strelou Tesák. Druhý polčas vypálil Pele
pod brvno a po rohu Nosko hlavou
nad. Domáci pohrozili v 58. minúte,
keď v poslednej chvíli vyhlavičkoval
Pittner prudký center. V 62. minúte
zase vyrazil bombu Pelleho brankár
Giertl. V 72. minúte prešiel cez dvoch
hráčov Kovarík, vypálil Jacko, ale
Giertl opäť super. Domáci v 73. minúte
zahodili, keď popri Frimmelovi prešiel
Ruskovský, ale v záklone dal nad. V
80. minúte potiahol Paraj do šestnástky,
ale strela išla vedľa.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Plavecký klub Delfín zorganizoval
17. ročník Veľkonočných plaveckých
pretekov. Uskutočnil sa na žiarskej
krytej plavárni.
Populárne plavecké preteky vždy priťahujú
do Žiaru plavcov z celého Slovenska. Tento
rok prišlo súťažiť 164 pretekárov z 12
klubov Slovenska, čo je naozaj vysoký
počet.
Príprava a priebeh pretekov je naozaj
náročný pre všetkých členov Výkonnej
rady PK Delfín. Preteky otvoril konateľ
MŠK Ján Žiak. Riaditeľkou pretekov bola
Martina Bartková, ktorá je aj trénerkou
našich plavcov.
Naši plavci veľmi dobre reprezentovali
mesto, čo dokazujú aj výsledky.
Výsledky
Matej Gašparík – 25 m znak 3. miesto,
Katarína Hamarová – 50 m motýlik
19. miesto, Juraj Hlavnička – 50 m motýlik
6. miesto, Diana Karásková – 50 m motýlik
8. miesto, Eliška Klučková 50 m prsia
2. miesto, Hana Kmeťová – 50 m prsia
1. miesto, Jakub Kukučka – 50 m voľný
spôsob a 100 m voľný spôsob 1. miesto,
100 m znak a 100 m prsia 3. miesto,

Peter Kmeť, člen VR, Mia Mesárošová,
Martina Bartková a Ján Žiak.
Viktória Maliková – 100 m znak 3. miesto,
Hana Pittnerová – 100 m znak – 5. miesto,
Ema Prachárová – 50 m motýlik 1. miesto,
Melinda Ruislová – 50 m prsia 3. miesto,
Ivan Šabata – 100 m prsia 10. miesto, Filip
Šurek – 100 m voľný spôsob, 50 m znak
a 100 m znak 6. miesto, Ivana Šureková –
50 m znak a 100 m znak 3. miesto, Peter
Šurka – 50 m znak 9. miesto, Marko Ťahún
– 25 m prsia 3. miesto, Kornélia Ťahúnová
– 25 m znak a 25 m prsia 4. miesto, Olívia
Ťahúnová – 100 m prsia 12. miesto.
Ďalšie preteky absolvujú naši plavci
14. apríla v Rimavskej Sobote a 21. apríla
ich čaká druhé kolo Banskobystrického
pohára v Brezne.
Mia Mesárošová

Spoločná fotografia žiarskych plavcov pri nástupe.

