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V tomto čísle:
MENÁ ÚČINKUJÚCICH NA CITY FESTE
SPOZNÁME V MÁJI

Už v máji sa verejnosť dozvie kompletný zoznam účinkujúcich na tohtoročnom City feste.
Vstupenky na hudobný festival si budete môcť
kúpiť v predpredaji, s Kartou Žiarčana vás vyjdú
lacnejšie. Viac na 3. strane.

Fontána v parku po rokoch opäť funguje

V ŽIARI MÁME ĎALŠIU ÚSPEŠNÚ
SPISOVATEĽKU

STRANA 3
Pred niekoľkými týždňami vyšiel už druhý
román mladej spisovateľky Jany Plauchovej.
Zaradený je do kategórie sci-fi žánru. Do života
ho uviedla symbolicky – vesmírnym prachom.
Strana 6.
ŽIARSKA NEMOCNICA SA ZARADILA
DO SIETE SVETA ZDRAVIA

Začiatkom apríla sa žiarska nemocnica oficiálne zaradila do najväčšej siete regionálnych nemocníc. Spoločnosť Svet zdravia patrí do skupiny Penta Investments. Bližšie informácie nájdete
na 4. strane.

Zdigitalizované
kino už sprístupnili
verejnosti
STRANA 2

OBĽÚBENÝ UČITEĽ
V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

Matematikár zo žiarskeho gymnázia, Ján Adámik, postúpil do prvej dvadsiatky najobľúbenejších učiteľov na Slovensku. Viac informácií
na 3. strane.

STRANA 2

Mesto
ocenilo svojich
pedagógov

Predpredaj a rezervácia vstupeniek
Pokladňa MsKC: Po – Pi od 14.00 do 19.00 hod.
a vždy 1 hodinu pred premietaním filmu
www.kinohron.sk
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V digitalizovanom kine sa už premieta
Od soboty 29. marca je žiarske Kino Hron opäť
sprístupnené verejnosti. Na novej webovej
stránke kina nájdu návštevníci nielen kompletný
program na najbližšie dni, lístky na predstavenie
si môžu aj vopred rezervovať.
Pri slávnostnom otvorení zdigitalizovaného kina
riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová a viceprimátor mesta, Emil Vozár, namiesto tradičnej pásky symbolicky prestrihli 35-milimetrový film. Na otvorenie
boli pozvaní aj premietači či uvádzačky, ktorí si ešte
pamätajú, keď v meste fungovali tri kiná. Jedno
bolo v blízkosti Svätokrížskeho námestia, druhé
v súčasných priestoroch Pohronského osvetového
strediska a tretie v Dome kultúry na námestí.
Predtým, ako sa podarilo kino zdigitalizovať, sa filmy
premietali z 35-milimetrových kotúčov. V súčasnosti
sú už nahraté na hard disk, ten sa pripojí na server
a film sa odtiaľ stiahne. Priamo zo servera sa potom
premieta na plátno. Kino dnes zamestnáva dvoch
premietačov, ktorí sa pri obsluhe zariadení budú
striedať.
Modernizácia a digitalizácia kina vyšla na takmer
81-tisíc eur. Viac ako 14-tisíc eur poskytlo mesto zo

svojho rozpočtu, ostatné finančné prostriedky sú
z dotácie a pôžičky, ktorú na kino poskytol Audiovizuálny fond. Za tieto financie sa do kina zakúpil
nový projektor, server a aj zosilňovač, ktorý skvalitní
zvukové efekty. Vďaka finančnému príspevku od
spoločnosti Nemak pribudlo do kina aj nové premietacie plátno v hodnote 6-tisíc eur. „Verím, že
Kino Hron si na seba dokáže zarobiť,“ uviedla po
prestrihnutí pásky Michaela Pribilincová a dodala:
„V budúcnosti by sme tak mohli zaviesť 3D premietanie, v hľadisku vymeniť staré sedadlá za nové
a plánujeme tiež vybudovať bezbariérový prístup do
kinosály. Žiarčania by tiež určite ocenili nové služby
v podobe občerstvenia.“

Lístky do kina si môžete rezervovať

Kino Hron má už aj svoju vlastnú webovú stránku
www.kinohron.sk. Na nej nájde návštevník nielen
kompletný program na niekoľko dní dopredu, ale
lístky na premietanie si môže aj vopred rezervovať.
„Podmienkou rezervácie je, že lístok musí byť v pokladni vyzdvihnutý najneskôr 30 minút pred začiatkom
premietania rezervovaného filmu. V opačnom prí-

Kino oficiálne otvorili riaditeľka MsKC a
zástupca primátora.
pade lístok prepadne a je opäť uvoľnený do predaja,“ informovala vedúca žiarskeho kina, Lenka
Nitrayová. Platba za lístky je zatiaľ možná iba priamo
na pokladni v Mestskom kultúrnom centre. Ako
však Lenka Nitrayová dodala, v súčasnosti sa už
pracuje na tom, aby bolo možné cez internet lístky aj
zakúpiť.
(li)
Digitalizáciu tohto kina finančne
podporil
Audiovizuálny
fond
v rámci komplexného projektu,
realizovaného vďaka finančnej
podpore predsedu vlády Slovenskej
republiky.

Mesto ocenilo svojich pedagógov

Ocenená Mária Ulrichová.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v piatok
28. marca uskutočnil 8. ročník podujatia Učiteľ
na jednotku. Za dlhoročnú svedomitú
a kreatívnu pedagogickú činnosť ocenilo vedenie mesta 15 pedagógov.
Ôsmy ročník podujatia venovaného žiarskym
pedagógom sa niesol v duchu témy Budúcnosť.
Pre všetkých učiteľov bol opäť pripravený bohatý
kultúrny program, v ktorom im ako hudobný hosť
prišla zaspievať speváčka Kristína.
Ani tento raz nechýbalo každoročné oceňovanie
učiteľov. Za dlhoročnú svedomitú a kreatívnu pedagogickú činnosť a zodpovedné plnenie náročných
úloh ocenilo mesto tento rok Kamilu Andokovú,
Oľgu Berkešovú a Juditu Môcikovú zo Základnej
školy na Ul. Dr. Janského, Janu Bystričanovú, Vieru

Prezidentské voľby vyhral Andrej Kiska
O novom prezidentovi rozhodli Slováci až
v druhom kole prezidentských volieb. Kandidáta strany Smer, Roberta Fica v ňom porazil
občiansky kandidát Andrej Kiska.
Na základe údajov, ktoré poskytla Ústredná volebná komisia, Andrej Kiska získal 1 307 065 hlasov
a Robert Fico 893 841. Volebná účasť dosiahla
50,48 %. Vyššia volebná účasť bola v mestách,
pritom najvyššia vo volebnom obvode Senec, kde
dosiahla 60,88 %. Najnižšiu volebnú účasť zaznamenali vo volebnom obvode Trebišov s 38,78 %.
Najviac hlasov získal Andrej Kiska vo volebných obvodoch Dunajská Streda, Komárno, Senec a Bratislava a najmenej v Čadci, Svidníku, Stropkove a vo
Vranove nad Topľou. Naopak, práve tu dalo najviac
voličov svoj hlas Robertovi Ficovi.
Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením

sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí
funkčné obdobie súčasnému prezidentovi Ivanovi
Gašparovičovi.

Ako volili Žiarčania

Žiarčania by si tiež za svojho prezidenta zvolili Andreja Kisku. Svoj hlas mu odovzdalo 3737 občanov,
čo predstavuje 53,07 %. Naopak, Robert Fico získal
v Žiari nad Hronom 3304 hlasov, čo predstavuje
46,93 %. Celkovo prišlo v našom meste k volebným
urnám 7041 obyvateľov, čo je spolu 46,05 %.
Najmenšiu percentuálnu účasť pritom zaznamenal 4. volebný obvod, ktorý sa nachádza v Základnej škole na Ulici Dr. Janského. Svoj hlas tu prišlo
odovzdať iba 27,93 % voličov. Najvyššiu účasť vo
voľbách zaznamenal 10. volebný obvod, ktorý sa
nachádza v Základnej škole na Jilemnického ulici.
Prezidenta tu prišlo voliť 56,64 % občanov.
(li)

Libjakovú a Janku Mihálikovú zo Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika, Zdenku Boldišovú a Milušu
Palušovú zo Základnej školy na Jilemnického ulici,
Beatu Chrenovú a Evu Jóbovú zo Základnej školy
s materskou školou Š. Moysesa, Danielu Malú
zo Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej –
Parákovej, Radovana Černáka z Centra voľného času,
Annu Laukovú, Dášu Líškovú a Alenu Lukačkovú
z Materskej školy na Ulici Dr. Janského. Mimoriadne
ocenenie za dlhoročnú úspešnú riadiacu a pedagogickú prácu – za budovanie a rozvoj Základnej
školy s materskou školou Štefana Moysesa si z rúk viceprimátora mesta, Emila Vozára a prednostky MsÚ,
Mariany Páleníkovej, prevzala riaditeľka tejto školy,
Mária Ulrichová.
(li)

Pozvánka
na aprílové
zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 23. apríla 2014 (t. j. streda)
o 9.00 hodine do Zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Peter Antal, primátor mesta
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O znovuspustení fontány v parku rozhodli Žiarčania v ankete
Po viac ako 40 rokov fontána v parku od utorka 1. apríla opäť funguje. O jej kompletnej
rekonštrukcii a opätovnom znovusputení rozhodli Žiarčania v ankete.
Prvá fontána bola v parku už v 19. storočí, ktorá
bola v tvare kamenného chlapčeka. Druhá už mala
terajší tvar a veľkosť, na ktorej chlapec a dievča držali
v rukách labuť. Súčasná podoba fontány je tak už jej
treťou verziou. Väčšina Žiarčanov sa však už na jej
fungovanie spred rokov vôbec nepamätá. „Zrejme
aj práve kvôli tomu v ankete rozhodli, že financie
vyzbierané zo vstupného na hudobný festival City
fest chcú použiť na rekonštrukciu a znovuspustenie
nefunkčnej fontány,“ hovorí žiarsky primátor, Peter
Antal a spresňuje: „Do rekonštrukcie fontány sme
zainvestovali približne sedemtisíc eur.“
Rekonštrukcia pritom nebola taká jednoduchá,
ako by sa mohlo zdať. Hoci firma, ktorá realizovala
rekonštrukčné práce fontánu riadne prekopala

Osvieženie s pitnou vodou.

dookola, pôvodný systém nenašla. Našli sa iba dve
pôvodné potrubia. Neskôr preto objednali tlakové
vozidlo so špeciálnymi redukciami na pretlačenie
vody. Aj tak sa ale zistilo, že to nie je to potrubie,
ktoré hľadali. Okrem vonkajšieho telesa je teda fontána úplne nová.
„Keď zavítate do parku v popoludňajších hodinách či

cez víkendy, tak uvidíte, že park je plný ľudí. Pritom
niekoľko rokov dozadu tomu ešte tak nebolo. K fontáne sme preto pridali aj osvieženie s pitnou vodou.
Fontána bude fungovať každý deň od ôsmej do
dvadsiatej hodiny. Odstavíme ju niekedy na jeseň
v septembri alebo októbri,“ dodáva Peter Antal.
(li)

Na celoslovenské ocenenie Zlatý Amos ašpiruje aj žiarsky pedagóg
Zlatý Amos je celoslovenská anketa
o najobľúbenejšieho učiteľa či učiteľku na
Slovensku. V tomto roku má v súťaži svoje
zastúpenie aj naše mesto v podobe dlhoročného
pedagóga žiarskeho gymnázia, Jána Adámika.
Do súťaže Zlatý Amos 2014 bolo nominovaných
77 pedagógov z 3600 škôl z celého Slovenska.
Ján Adámik postúpil do prvej dvadsiatky, pričom
momentálne je na druhom mieste s počtom bodov
152 a od prvého miesta ho delí iba 9 bodov. „Najviac
si vážim to, že na ocenenie ma navrhli moji študenti,
nie nejakí odborníci či inšpekcia,“ hovorí Ján Adámik.
Pred niekoľkými dňami si na sústredení v Košiciach
spoločne s ostatnými ašpirantmi na výhru vylosoval
súťažnú tému. S ňou sa bude začiatkom mája
prezentovať v semifinále, kde bude mať na jej
zvládnutie 120 sekúnd. „Vytiahli sme si tému Rysavá

Ján Adámik počas nacvičovania programu.

jalovica,“ vysvetľuje Ján Adámik a dodáva: „Program
a scenár som si pripravil ja, ale pomohol mi s ním
hlavný režisér Kremnických gagov, Ján Fakla. Je to
naslovovzatý odborník a odborný garant. Snažíme

sa postúpiť do finále, preto sme nenechali nič na
náhodu. Bol by to obrovský úspech a dobrá reklama
pre školu ako aj pre mesto.“ Spolu s pedagógom
v programe vystupujú aj piati študenti. Program,
s ktorým vystúpia, je na princípe vyhratých
Majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2002, kedy sa
Slovensko stalo majstrom sveta.
V prípade, že by sa žiarskemu učiteľovi matematiky
podarilo v súťaži zvíťaziť, získa odmenu vo výške
3 500 eur. „Ak by sa mi náhodou podarilo vyhrať,
peniaze by som venoval škole,“ dodáva skromne Ján
Adámik.
Cieľom projektu Zlatý Amos je predovšetkým
popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia
žiakov významne prispievajú k vytváraniu
kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi.
(li)

Ťahákom tohtoročného City festu budú najpopulárnejšie slovenské skupiny
Na deviaty ročník obľúbeného City festu zavítajú tie najväčšie slovenské skupiny. Pre každého
jedného z umelcov to pritom bude premiérové
vystúpenie na žiarskom festivale.
Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu 9. augusta už tradične v Parku Štefana Moysesa. „Momentálne zazmluvňujeme posledné mená účinkujúcich
na festivale,“ informuje producent žiarskeho Céčka,
Janko Kulich a pokračuje: „Program je však už
kompletný a posadený do konkrétnych časov. S
radosťou môžem skonštatovať, že tento ročník City
festu prinesie to najpopulárnejšie a najžiadanejšie
zo slovenskej hudobnej scény. Zaujímavosťou
je, že pre každého jedného z umelcov to bude
premiérové účinkovanie na City feste.“ Program
podujatia bude opäť žánrovo pestrý a ponúkne
rock, ska, punk, pop, hip hop, world music či
metal. „V programe celkovo vystúpi sedem hviezd.
Umelcov sme vyberali na základe každoročných
požiadaviek Žiarčanov, ktoré evidujeme z e-mailov
alebo osobných stretnutí,“ vysvetľuje žiarsky producent a prízvukuje, že tie najväčšie slovenské skupiny sa Céčku podarilo získať za rozumné ceny, čo
je výsledok niekoľkoročného jednania a čakania na

správnu chvíľu.

Kompletný program účinkujúcich
sa dozvieme už v máji
Produkcia ani tento rok pri zostavovaní programu
nezabudla ani na dve najlepšie domáce formácie,
a tak v programe City festu nebudú chýbať ani skupiny Banda Americano či Sitňan. „Obe dve sa však
predstavia so zaujímavým hosťom a Sitňan dokonca plánuje pokrstiť svoje nové CD, ktoré vyjde po
6 rokoch od posledného albumu,“ prezrádza Janko
Kulich. V rámci večerného programu budú Zlatými
klincami opäť ocenení najúspešnejší žiarski umelci
a osobnosti kultúrneho života pod hlavičkou projektu Made in ZH.
Kompletný program City festu bude tento rok
zverejnený už v máji, čo je oproti minulým
ročníkom novinka. „V máji tiež spustíme predpredaj vstupeniek na festival. Vstupné na tento ročník
bude 3 eurá, pre držiteľov Karty Žiarčana 2 eurá.
Pritom každý, kto si vstupenku zakúpi v predpredaji, môže do areálu festivalu vstúpiť samostatným
vchodom bez zbytočného zdržovania a čakania,“

noviny.ziar.sk
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konkretizuje Michaela Pribilincová, riaditeľka
MsKC a na záver dodáva: „Chceme tým zlepšiť organizáciu festivalu. Vstup na festival však bude cez
vstupné koridory aj kvôli kontrole i bezpečnosti.“
(li)
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Svet zdravia sa rozširuje o tri nové nemocnice
Najväčšia sieť regionálnych nemocníc si posilnila pozíciu na strednom Slovensku. Od utorka
1. apríla sa oficiálne rozšírila o tri nové nemocnice v mestách Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.
Tri nové nemocnice poskytujú zdravotnú
starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 160-tisíc
obyvateľov. V roku 2013 dosiahli tržby na úrovni 25,4
mil. eur a zamestnávajú 1074 pracovníkov. „Naším
dlhodobým cieľom je vybudovať sieť regionálnych
nemocníc, ktoré prinesú pacientom dostupnú a
kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť”, povedal Ľuboš
Lopatka, generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia a dodal: „Tri nové nemocnice nám umožnia
tento zámer začať realizovať aj v stredoslovenskom regióne. Súčasne vytvárajú nové synergické
príležitosti v lepšej organizácii aj pre naše súčasné
nemocnice.
Okrem postupnej integrácie nových nemocníc

do súčasnej siete a využitia synergie predovšetkým
v oblasti nemedicínskych činností, sa neplánujú opatrenia, ktoré by mali významný vplyv na
zamestnanosť nových alebo súčasných zariadení
v skupine. „Chceme poskytovať rovnaký štandard
zdravotnej starostlivosti v každej z našich nemocníc.
V prípade investícií predpokladáme, že ich objem
bude podobný ako pri terajších nemocniciach Sveta
zdravia,” doplnil Ľuboš Lopatka.
Súčasne nastáva aj zmena vo vedení troch nových
nemocníc. Novým riaditeľom nemocníc v Rimavskej
Sobote, Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici sa stáva Ivan Mokrý.
Svet zdravia získal 100% vlastnícky podiel
v súkromnej spoločnosti Nemocnice a polikliniky
a .s.. Túto transakciu definitívne potvrdil aj
Protimonopolný úrad SR. Spoločnosť Svet zdravia
patrí do skupiny Penta Investments. Svet zdravia v
súčasnosti spravuje deväť nemocníc v Košickom,

na majstrovstvách sveta

pocty, keď v úvodný deň Majstrovstiev sveta v basketbale žien do 17 rokov pred plným hľadiskom
budú môcť ukázať svoje basketbalové umenie na
otváracom ceremoniáli. Jedinečný zážitok, ktorý
chlapcov a dievčatá čaká, je veľkým zadosťučinením
za stovky minút strávených náročným nácvikom
v telocvični.
Ich vystúpenie si môžete pozrieť aj na webovej
stránke www.youtube.com
(https://www.youtube.com/watch?v=dDaceXi5u9E).
(r)

Žiaci z „Jednotky“ sa celý týždeň zdokonaľovali v angličtine
Už po piatykrát pripravilo vedenie Základnej
školy na Ulici Dr. Janského pre svojich žiakov
Anglický aktívny týždeň. Štyria anglickí lektori
počas týchto dní aj prostredníctvom zážitkových
aktivít zdokonaľovali ich jazykové zručnosti.
Tento rok sa na aktivity prihlásilo 62 žiakov, pričom
26 bolo z I. stupňa. „Vytvorili sme tak štyri skupiny
od 13 do 20 žiakov,“ vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa,
Oľga Berkešová a ďalej konkretizuje: „Tento aktívny
týždeň sme uskutočnili v spolupráci s jazykovou
školou, ktorú sme oslovili už po štvrtýkrát, keďže
s ňou máme veľmi dobré skúsenosti. Poskytli
nám štyroch lektorov, všetkých z Veľkej Británie.“
Žiaci mali počas týždňa 30 hodín anglického
jazyka, teda 6 hodín denne. Cieľom bolo nielen
zdokonaliť vlastné jazykové zručnosti v anglickom
jazyku nadobudnuté v škole, ale aj rozšíriť ich
poznatky v iných oblastiach každodenného
života prostredníctvom zážitkových aktivít. „Ich
výber sme ponechali na zváženie lektorov a po
dohode s našimi vyučujúcimi. Učili sa tak napr. o
vesmíre, vytvorili si vlastný jedálniček, ocitli sa v
reštaurácii či obchode.

Prešovskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji
a je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych
zariadení na Slovensku. Spolu zamestnáva 3550
pracovníkov. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v
spádovej oblasti pre viac ako 616-tisíc obyvateľov.
V roku 2013 spoločnosť dosiahla obrat 94 mil.
eur. Plánované investície v roku 2014 do ďalšej
modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie
operačných sál a oddelení, ako aj na nákup
prístrojového vybavenia a IT dosiahnu sumu takmer
6 miliónov eur.
(r)

Vyčistime si naše mesto

Basketbalisti z „Dvojky“ vystúpia
Basketbalisti zo Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom si pod vedením
pedagogičky Adriany Nagyovej pripravili na 50.
výročie založenia svojej školy zaujímavé vystúpenie Basketbal in Music. S programom sa
predvedú aj na Majstrovstvách sveta v basketbale žien v Bratislave.
Ich program už na premiérovom vystúpení pri
oslave výročia školy fascinoval preplnenú sálu
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Video z ich pútavého osemminútového prepojenia
basketbalu a hudby neušlo pozornosti ani vedeniu
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), a hlavne
členom Organizačného výboru Majstrovstiev sveta
v basketbale žien – U17. Tie sa uskutočnia v dňoch
od 28. júna do 6. júla v Bratislave. Spolupráca „Dvojky“ a Basketbalového klubu MŠK v Žiari nad Hronom tak vyústila až do tejto fantastickej ponuky.
Chlapcom a dievčatám školy sa dostalo obrovskej

Aj žiarska nemocnica už patrí do Sveta zdravia.

Ocenili sme prístup lektorov, a to najmä k
mladším deťom na prvom stupni, ktoré to mali
určite náročnejšie, pretože majú menšiu slovnú
zásobu ako starší žiaci,“ hovorí Oľga Berkešová.
Lektori pracovali s deťmi aj prostredníctvom
rôznych hier a využívali inovatívnu metódu TPR,
teda učili deti prostredníctvom zážitku spojeného
s pohybom, ktorý je typickým znakom pre dieťa.
Na záver usilovnej práce počas celého týždňa
odovzdali lektori všetkým žiakom certifikát.
„Vzhľadom na to, že v školskom vzdelávacom
programe máme po tri hodiny anglického jazyka
od prvého ročníka vo všetkých triedach, po
dobrých skúsenostiach a dôkladnom zvážení by
sme radi ponúkli túto aktivitu v budúcnosti aj do
prvého a druhého ročníka,“ dodáva na záver Oľga
Berkešová.
(li)
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Mesto Žiar nad Hronom organizuje už 3. ročník
akcie Vyčistime si naše mesto pri príležitosti Dňa
Zeme.
Akcia sa uskutoční v dňoch 22. až 25. apríla. Určená
je pre širokú verejnosť, dobrovoľníkov, jednotlivcov alebo skupiny (občania, bytové spoločenstvá
domov, školy, študenti, žiaci, podnikateľské subjekty, úrady, verejné správy), ktorým nie je životné
prostredie ľahostajné. „Čistenie sa uskutoční v okolí
bytových domov, v stojiskách a v ich okolí, pri
školách či školských zariadeniach, čistiť sa budú aj
verejné zelené plochy, chodníky, okolie vodných
tokov, periférie mesta a iné, podľa vlastného výberu
v meste Žiar nad Hronom,“ informuje Lucia Šoucová
z Odboru životného prostredia MsÚ. Zbierať sa
pritom bude roztrúsený komunálny odpad, tzv.
čierne skládky. „Mesto podporí každého, kto sa do
akcie zapojí. Zadarmo zabezpečí zvoz a likvidáciu
odpadu a dostane aj plastové vrecia na odpad,“
dodáva Lucia Šoucová. V prípade, že sa do aktivity chcete zapojiť, je potrebné sa vopred nahlásiť
na MsÚ u Lucii Šoucovej, telefonicky na čísle
678 71 24 alebo e-mailom na: lucia.soucova@ziar.
sk, príp. u Anny Škriniarovej na telefónnom čísle 687
71 25 alebo e-mailom na: anna.skriniarova@ziar.sk
.
(r)

Uzávierka
rýchlostnej cesty R1
Rýchlostná cesta R1 bude do 1. septembra
čiastočne uzavretá. Vodičov na túto skutočnosť
upozorňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Upozorňujeme vodičov, že od 30. marca do 1. septembra bude čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R1
z dôvodu realizácie výstavby mosta v rámci stavby
rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat
mesta,“ hovorí Mária Faltániová, krajská hovorkyňa
policajného zboru a ďalej spresňuje: „Čiastočná
uzávierka rýchlostnej cesty R1 začína v smere Žiar
nad Hronom – Žarnovica v kilometri 119,750 –
126,982 v pravom a ľavom jazdnom páse etapovite.“
Premávka počas výstavby mosta na rýchlostnej
ceste R1 bude riadená prenosným dopravným
značením podľa jednotlivých etáp výstavby.
(li)
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Večer s Magdou Vášáryovou
V piatok 21. marca sa konalo ďalšie stretnutie
žien žiarskeho Babinca. Hosťom stretnutia bola
známa herečka, politička a poslankyňa NR SR,
Magda Vášáryová.
Magda Vášaryová sa v novembri 2013 stala
predsedníčkou najstaršieho ženského spolku na
Slovensku – Živeny. Celé jej rozprávanie a následná
beseda boli preto venované práve problematike
žien – ich postaveniu v spoločnosti, práci, politike
či v rodine. Rozprávanie Magdy Vášáryovej bolo mimoriadne pútavé. Niektoré jej slová vyvolali v pléne
poslucháčok až hrobové ticho, pretože tie slová
stáli za zamyslenie a uvedomenie si ich významu.
O tom, že stretnutie bolo naozaj príjemné, svedčí
aj dĺžka besedy. Zotrvali sme spolu skoro dve a pol
hodiny. „Stretnutie s europoslankyňou Magdou
Vášaryovou ma veľmi zaujalo preto, že som sa s ňou
mohla osobne stretnúť. Porozprávala nám aj vízie
do budúcnosti oživenia Živeny - ženského spolku
na Slovensku,“ uviedla po stretnutí Vanda Lamošová
a Adriana Giláňová sa pridala: „Ako človeka zaujímajúceho sa o dianie okolo seba a, samozrejme, o život

úspešných žien som bola veľmi rada, že sa Márii
Biesovej podarilo pozvať Magdu Vášaryovú na stretnutie. Toto stretnutie a diskusia ma utvrdili v tom,
že keď žena za niečím ide a má svoje ciele, tak ich aj
dosiahne. Je to veľmi ťažká cesta, chce to poriadnu
dávku energie a hlavne optimizmu. A práve stretnutia s takýmito ľuďmi mi tú energiu a optimizmus
dodávajú.“
Stretnutia sa zúčastnila aj Lucia Giláňová, ktorú
tiež stretnutie s úspešnou političkou veľmi oslovilo.
„Je to veľmi príjemná žena, ktorá si toho v živote
veľa prežila. Jej záujem o ženy, ľudí zo znevýhodnených rodín a chudobných je veľmi charakterný a
duchaplný. Tento jej postoj ma veľmi zaujal. Z môjho
pohľadu zodpovedala na všetky otázky priamo,
stručne a presne. Konečne sme sa dozvedeli viac
o dianí v našej politike a o tom, ako sa realizuje
v parlamente. Ja som to vďaka Magde Vášaryovej
konečne pochopila a za to som jej veľmi vďačná. Môj
záujem o politiku vďaka nej ešte viac vzrástol.“
Mária Biesová a Adriana Giláňová

Magda Vášaryová so žiarskym Babincom.

Staňte sa členkou Živeny
Mali by ste záujem byť členkou ženského
spolku Živena? Ste za to, aby aj v Žiari
nad Hronom vznikol Miestny odbor Živeny?
Svoje odpovede zašlite na e-mail :
maria.biesova@ziar.sk alebo doručte osobne
na Mestský úrad Adriane Giláňovej.

Melekova divadelná Nová Baňa aj za účasti Žiarčanov
Slávnostným vyhlásením výsledkov sa v Novej
Bani skončil 39. ročník Melekovej divadelnej
Novej Bane, ktorý sa konal v týždni od 24. do
28. marca 2014. Regionálnu prehliadku amatérskych divadiel zorganizovali BBSK – Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom a mesto
Nová Baňa v rámci 92. ročníka súťaží slovenských
divadelných súborov – Scénická žatva 2014.
Melekovu divadelnú Novú Baňu odomkli divadelným kľúčom a úvodnými slovami Miroslav Filus a
Katarína Štrbová. Divadelná opona sa otvorila pre
4 súťažné divadelné inscenácie a 1 nesúťažné divadelné predstavenie. Na svoje si prišli snáď všetci
priaznivci divadla. Počas týždňa sa predstavil DS
MÚZa Nová Baňa s divadelnou hrou Lakomec, DS
Experti Žiar nad Hronom s predstavením Život je
viac ako syr, DS Dom chvály Nová Baňa s divadelnou hrou Tanec nad plačom a Paradájz Pikčr Banská Štiavnica s rockokovou operou Krútňava. Ako
hosť festivalu sa 26. marca predstavil Divadelný
ochotnícky súbor NOCOCO z partnerského mesta
Mimoň s nesúťažným predstavením Šlapky. Po
predstavení sa divadelníci stretli na workshope s
lektorom Andrejom Turčanom, aby sa zdokonalili
v hereckej, režijnej a dramaturgickej oblasti, a mohli

Tvorivé dopoludnie
stredoškolákov

tak pripraviť pre divákov ešte kvalitnejšie predstavenia. Prehliadkou nás sprevádzala Jela Šuleková a Iveta Lukáčová uviedla DOS NOCOCO z partnerského
mesta Mimoň. Bez podpory sponzorov by nebolo
možné zorganizovať podujatie takéhoto charakteru,
a preto im patrí poďakovanie. Povedané slovami Andreja Turčana, predsedu poroty, režiséra a pedagóga
dramatickej tvorby: „Aj tento ročník priniesol rad
inšpiratívnych podnetov. Na javisku opäť preukázali
talent viaceré divadelné súbory a v nich viacerí pozoruhodní účinkujúci. Diváci tiež v hojnej miere prejavili vnímavosť a žičlivosť, a tak sme boli prítomní
príjemnému, radostnému, podnetnému podujatiu,
ktoré Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a mesto Nová Baňa starostlivo pripravili. Úlohou poroty je hodnotiť a vybrať na ďalší postup.
Nuž sme hodnotili a vybrali, veríme, že spravodlivo.
S úctou a rešpektom k tvorivosti divadelných amatérov, ktorí prinášajú vzácne ušľachtilé hodnoty do
našich dní.“
Lenka Bieliková
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom a mesto Nová Baňa udelili:
Cenu diváka: DS Dom chvály Nová Baňa s inscenáciou Tanec nad plačom, Diplom za najlepší herecký
Utorok 25. marca bol zaťažkávacou skúškou
pre deviatakov, ktorí sa rozhodli pokračovať
v štúdiu na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Žiari nad Hronom. V tento deň
ich čakali talentové prijímacie skúšky.
O niečo jednoduchšie to mali starší študenti
tejto školy. Aby svojim budúcim spolužiakom
vytvorili vhodné podmienky, opustili školské
priestory a vybrali sa na návštevu do Pohronského osvetového strediska. Pracovníci POS pre
nich pripravili v spolupráci s Inštitútom mládeže
Slovenska IUVENTA tvorivé dopoludnie. V úvodnej
časti sa žiaci stretli s nenáročnými dielňami. Naučili
sa v nich vyrobiť si malý šperk, upliesť šnúrky –
lietačky, poskladať papierové origami, či ozdobiť
perníčky k blížiacej sa Veľkej noci. V druhej časti sa
žiakom venovali už spomínaní hostia z IUVENTY.
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výkon: Petrovi Štrbovi za stvárnenie Harpagona v
inscenácii Lakomec, Ocenenie: DS Experti Žiar nad
Hronom za invenčný výber témy, Odporúčanie: DS
MÚZa Nová Baňa s inscenáciou Lakomec na Krajskú prehliadku divadla dospelých Zochov Tisovec,
Nomináciu: DS Paradájz Pikčr Banská Štiavnica s
inscenáciou Krútňava na Krajskú prehliadku divadla
dospelých Zochov Tisovec, Nomináciu: DS Dom
chvály Nová Baňa s inscenáciou Tanec nad plačom
na Krajskú prehliadku divadla mladých Zochov Tisovec.
Miroslav Filus,
POS Žiar nad Hronom

Žiarsky DS Experti.
V tento deň poskytovali v našom meste záujemcom zo širokého okolia informácie o možnosti
podpory aktivít pre mladých ľudí pod názvom
KomPrax – kompetencie pre prax. Študenti tejto
školy však získali malú exkluzivitu v podobe
dvoch lektorov, odborníkov na vzdelávanie. Lucia
Rossová a Karol Herian ich netradičnou formou
zážitkového vzdelávania zoznámili s projektom,
vďaka ktorému môžu byť zvýhodnení pri získaní
práce alebo v ďalšom štúdiu. Jeho absolvovaním
totiž získajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré
sú na trhu práce vysoko cenené. Veríme, že spolupráca medzi spomínanými tromi inštitúciami sa
týmto nekončí a v budúcnosti na nás čakajú ďalšie
spoločné podujatia.
Jela Šuleková, samostatná odborná
zamestnankyňa BBSK – POS
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Večnosť omylov Jany Plauchovej

Jana Plauchová.
Janu Plauchovú už od malička fascinoval vesmír
a prírodné vedy. Pred niekoľkými týždňami jej
vyšla už druhá kniha s názvom Večnosť omylov,
ktorá je určená predovšetkým milovníkom hard,
čiže technickej sci-fi. V súčasnosti žije a pôsobí
v našom meste ako odborná pracovníčka
Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella.
Prvý román Nula kelvinov vyšiel iba 26-ročnej Jane
Plauchovej v roku 2012. Aj v druhom románe Večnosť
omylov zostala verná sci-fi žánru.„Je to zložitý príbeh
o kozmických letoch, túžbach, stratách, ľudských
chybách, sebaklamoch a konšpiráciách,“ vysvetľuje
autorka a pokračuje: „Kniha je aj o tom, kam až
človeka dokáže doviesť pocit viny. O tom, že nie je
dobré zahrávať sa s prírodou. O tom, že kolonizácia
cudzej planéty ľudstvom je nesmierne náročná
a zložitá dokonca aj vtedy, ak uberieme v súčasnosti
najväčší problém – obrovské vzdialenosti vo
vesmíre.“ I keď medzi prvým a druhým vydaním
knihy uplynuli dva roky, celý proces od prvotného
nápadu až po vydanú knižku trval desať a pol roka.
„Prvých šesť rokov som len zháňala informácie
a premýšľala dej. Prvú verziu knihy som dokončila
v roku 2009 a v nasledujúcich štyroch rokoch som
ju ešte trikrát prepísala,“ netají Jana, ktorá dokáže
skĺbiť písanie so svojou prácou. „Je pravda, že
z hľadiska času sa mi najlepšie písalo na vysokej
škole, pretože s výnimkou posledného ročníka som
vtedy mala najviac voľna. Predtým aj potom to už
bolo s časom náročnejšie, ale dá sa nájsť. Problém
je skôr v inom – keďže v práci väčšinou trávim celý
deň v sede za počítačom, nechce sa mi hneď sadať
si k počítaču aj doma. Najčastejšie teda píšem cez
víkendy alebo večer, keď sa predtým venujem
manuálnej práci.“ V súčasnosti má pritom mladá
autorka v zásuvke ďalších päť ešte nevydaných
rukopisov. Potrebuje ich však ešte trochu upraviť,
kým ich ponúkne vydavateľstvám. Okrem toho má
dlhodobo rozpísanú aj populárno-náučnú knihu
o súhvezdiach. „Stále som sa nerozhodla, ktorý
zo svojich rukopisov ponúknem na vydanie ako
tretí. Dvaja najhorúcejší kandidáti na ponúknutie
vydavateľom sú rukopisy sci-fi románov, jeden
o ekologických problémoch ľudstva v ďalekej
budúcnosti, druhý je sci-fi triler s prvkami hororu
o sile ľudského strachu. Rada by som vydávala jednu
knihu ročne, lenže či to tak bude, to, vzhľadom na
fakt, že rukopisy už mám prakticky pripravené,
nezávisí iba odo mňa. Veď aj pred vydaním prvej
knihy som hľadala vydavateľa celé roky,“ priznáva
autorka.

Vydavateľstvo zlomila
až svojím piatym románom

Aj keď sama sa vo svojich knihách venuje pomerne
ťažkej sci-fi téme, jej čitateľský záber je pomerne
široký. „Čo je možno trochu nezvyčajné, sci-fi je
v ňom vo výraznej menšine. Je však pravda, že
k určitým typom kníh tiahnem viac ako k iným.
Keď sa vyberiem sama do knižnice či kníhkupectva,
obídem napríklad sekciu s takzvanou červenou
knižnicou. Naopak, väčšinu mnou prečítaných
kníh tvoria trilery, horory, fantasy, v mladšom
veku dobrodružná literatúra a detektívky pre deti,“
konkretizuje a vzápätí prezrádza, že zo sci-fi autorov
je jej najbližší Arthur C. Clarke, z fantasy nedávno
prišla na chuť G. R. R. Martinovi a z ostatných
spisovateľov ju svojou tvorbou veľmi oslovil Jack
London.
Prvé pisateľské pokusy prišli u Jany bezprostredne
potom, ako sa naučila písať, čiže v prvom
ročníku základnej školy. „Išlo o rozličné, zväčša
nedokončené a mnou ilustrované rozprávky, pokusy
o dobrodružnú literatúru pre mládež a dokonca
aj o pokusy o encyklopédie. Na prvom stupni
základnej školy som skúšala písať aj básničky, no
tie ma potom pustili a ostala som výlučne pri próze.
Za začiatok seriózneho písania však považujem vek
šestnásť rokov. V sedemnástich som dopísala svoj
prvý román, o dva roky neskôr prišiel ďalší,“ približuje
svoje pisateľské začiatky Jana, ktorá dlhé roky písala
len do „šuflíka“, kde jej pribúdal jeden román za
druhým. „Až s piatym z nich sa mi však podarilo
„zlomiť“ vydavateľstvo, konkrétne vydavateľstvo
Q111, na jeho prečítanie a následne vydanie.“

Príbeh sa totiž odohráva v súčasnosti na reálnych
kozmodrómoch a sú v ňom spomínané skutočné
kozmické programy, takže kvôli autenticite bolo
potrebné zozbierať množstvo informácií. Hoci
medzi pätnástym až dvadsiatym rokom života som
bola veľký nadšenec pre kozmické lety, zvlášť pre
program Space Shuttle, a štúdium týchto faktov
ma veľmi bavilo, v slovenčine nebolo o tejto téme
v takých podrobnostiach, ako by som požadovala,
publikované takmer nič, a cudzie jazyky (nerátajúc
češtinu) neovládam,“ prízvukuje Jana a zdôrazňuje,
že aj preto je zbieranie informácií trvalo až šesť
rokov. Kniha Večnosť omylov vyšla v žilinskom
vydavateľstve Artis Omnis. „Celkovo bola spolupráca
s Artis Omnis príjemnejšia ako s mojím predošlým
vydavateľstvom Q111. Spočiatku síce mali výhrady
k podobe deja, no napokon sme dospeli ku
kompromisu a knihu som na základe ich požiadaviek
upravila sama, čo je dobre. Menších zásahov do
štylistiky bolo menej ako pri vydávaní mojej prvej
knihy, čo určite súvisí aj s tým, že z úprav prvej
knihy som sa naučila vystríhať sa niektorých svojich
chýb. Pozitívne vnímam aj to, že na rozdiel od prvej
knihy som u Artis Omnis mala možnosť vyjadriť
sa k obálke a že pri jej tvorbe vychádzali z mojej
predstavy. Páči sa mi tiež ich práca na propagácii
knihy,“ hodnotí spisovateľka, ale zároveň podotýka,
že sa jej nepáčila zdĺhavosť celého procesu, pretože
očakávala, že kniha jej vyjde oveľa skôr.

Základom úspechu
je trpezlivosť a vytrvalosť

Spočiatku boli Janinými prvými pravidelnými
čitateľkami mama a vedúca astronomického krúžku,
príležitostne plnili túto funkciu tiež bývalí spolužiaci
a kamaráti. „Trochu zvláštne je, že so zháňaním
čitateľov v prvých rokoch mojej tvorby bol dosť veľký
problém, hoci som sa všemožne snažila informáciu
o existencii mojich rukopisov rozširovať. Postupne
sa však nazbieral stabilný okruh ochotných čitateľov,
ktorých som spoznala cez internet. Teraz už viem,
že nie je rozumné posielať knihu vydavateľovi, kým
ju predtým neprečíta a nepripomienkuje čo najviac
ľudí,“ zdôrazňuje autorka. Ďalším paradoxom je, že
na rozdiel od väčšiny začínajúcich autorov, ktorých
rodina chváli a nezaujatí ľudia kritizujú, u nej to bolo
naopak. Najkritickejšia ku nej bola rodina a najväčšie
pochvaly zožala od úplne neznámych ľudí. „Čo sa týka
rešpektovania pripomienok – ak ide o preklepy či
hrubé faktické alebo štylistické chyby, opravím všetko
bez debaty. Čo sa týka ostatných pripomienok, tam
je to dvojaké. Sama som ku svojim rukopisom veľmi
kritická a ak sa nejakému čitateľovi podarí slovami
sformulovať, aký presne je ten problém, ktorý ja
v rukopise iba nejasne cítim, som mu veľmi vďačná.
Občas sa však stane, že čitateľom sa na rukopise nepáči
to, čo sa mne páči. To je vždy nepríjemné. Väčšinou
danú pasáž upravím, ale nie tak, že odstránim to, čo
sa kritikovi nepáčilo, ale urobím všetko preto, aby sa
to čitateľovi zapáčilo, aby pochopil moje pohnútky,
prečo som to tam umiestnila,“ konštatuje a dodáva,
že všetko, čo sa v jej dielach nachádza, má svoj zámer.
„Pochvalné recenzie ma, samozrejme, tešia. Je to
blažený pocit, že tie dlhé roky práce neboli zbytočné.
Najviac ma tešia tie recenzie, z ktorých je evidentné, že
recenzenti vnímajú knihu rovnako ako ja, čo je mojím
cieľom. Kritiku vnímam podobne ako čitateľské
pripomienky. Ak ide o niečo, čo sama považujem za
slabinu románu, zamrzí ma to, pretože už sa to nedá
opraviť, ale hodím to za hlavu. Viac ma znepokojí, ak
hodnotiteľ vníma ako nedostatok a chybu to, čo bolo
mojím zámerom a z môjho pohľadu silná časť danej
knihy. Pri tomto druhom románe sa mi to stalo už
niekoľkokrát. Veľa však závisí aj na tom, kto hodnotí,“
konštatuje na záver Jana.
(li)

Aj autori, ktorých knihy sa pomerne dobre predávajú,
museli v mnohých prípadoch absolvovať tŕnistú cestu,
pokiaľ o ich knihu prejavilo záujem niektoré vydavateľstvo.
Čo by preto začínajúcim autorom poradila mladá autorka,
ktorá už má vydané dve knihy? „Ja tvorím v žánri sci-fi,
v ktorom je cesta nahor asi ťažšia než pri iných žánroch,
nakoľko sci-fi nie je v móde a na Slovensku sa tento žáner
považuje za takmer nepredajný. Mne pomohlo aj trocha
šťastia (hoci prišlo až po mnohých rokoch pokusov), takže
nemôžem poradiť nič, čo, v prípade, že autor má talent,
určite zafunguje. Každopádne, základným kameňom
úspechu pri písaní je trpezlivosť a vytrvalosť. Nie nadarmo
sa hovorí, že trpezlivosť ruže prináša, hoci niekedy treba
na ne čakať veľa sezón – príkladom je moja dlhodobá
práca na románe, ktorý vyšiel až teraz,“ radí Jana a dodáva,
že veľa mladých autorov robí tú chybu, že začne čosi písať,
no nikdy text nedokončí. „Ak ešte nemáte v písaní čo-to
za sebou, lepšie je začať písať až to, čo máte premyslené
od začiatku do konca a nielen v hrubých rysoch. Podľa
možností by malo ísť skôr o kratšiu prózu než dlhšiu,
no nevravím, že ani s písaním dlhšej sa nedá uspieť – ja
som začínala práve takto. Myslím, že každý by mal začať
písať o tom, čo ho zaujíma, na čo má nápad, o čom má čo
povedať, a k čomu má vzťah. Pisateľom to možno pripadá
ako samozrejmé, ale mnohým iným ľuďom nie,“ pridáva
rady mladá autorka.

Zbieranie informácií
jej trvalo šesť rokov
Pre Janu nebolo ťažké vytvoriť príbeh, pretože, ako
sama hovorí, išlo to úplne samo. Okrem tohto však
bolo ťažké úplne všetko. „Práve tak, ako milujem
samotné tvorenie, tak neznášam zapisovanie
vytvoreného, čo je pre mňa veľmi úmorná, ubíjajúca
a frustrujúca drina. Pri tejto druhej knihe bolo
pre mňa veľmi náročné aj zháňanie informácií.
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blahoželanie
Nech je tvoj život ako
násobilka,
ktorá násobí radosť,
delí starosť,
umocňuje lásku,
odmocňuje nenávisť
a všetko dobré
dohromady spočíta.
Natálka
Jankovová

Všetko najlepšie
k 10. narodeninám,
ktoré oslávila 1. apríla.
Všetko najlepšie prajú rodičia, starí rodičia
Jankovoví a krstný Pavel s Lenkou, Klárka,
Robko.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Cineama 2014
Pozývame vás na tohtoročnú krajskú prehliadku
CINEAMA. Cineama predstavuje jedinú možnosť
verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby
v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Je určená
deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v štyroch
vekových skupinách a v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný
film, experiment, videoklip, minútový film. Nie je
tematicky zameraná. Prostredníctvom odbornej
poroty zabezpečuje výber prác do celoštátneho
kola. Zahŕňa aj vzdelávaciu časť – odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí
pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a
odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte
lepším výsledkom. Termín prehliadky je 12. apríla
od 9.00 hod. a uskutoční sa v priestoroch Krajskej
hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari
nad Hronom.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu nazvaná V znamení mesačného králika vás
pozve do čias, kedy sme Mesiac vnímali skôr ako
božstvo či dejisko najrôznejších mýtov rozmanitých národov sveta, než teleso krúžiace okolo našej
planéty. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a
vzťahy medzi Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás raným výskumom tohto telesa,
mapujúc cestu najvýznamnejších udalostí v jeho
poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického
veku v druhej polovici 20. storočia. 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 11. apríla o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

12.4. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
13.4. Dentino, MUDr. Peter Kukolík, A. Kmeťa 11,
Žiar nad Hronom (673 39 99)
18.4. MUdr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
19.4. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22 72)
20.4. MDDr. Aleš Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
21.4. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
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INFORMÁCIE/INZERCIA
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Krajská prehliadka
dramatickej tvorivosti detí
a tvorby dospelých pre deti
Miesto konania:
Divadelná sála MsKC Žiar nad
Hronom
Termín a čas podujatia:
10. - 11. 4. 2014 od 9.00 do 14.00 h.
Organizátor podujatia:
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom a mesto Žiar nad
Hronom
Vstupné: 1KP/os./deň alebo 1€/os./deň
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

8.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
9.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
11.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3, Ul. SNP 100
12.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
15.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris, Ul. SNP 94
16.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
17.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
18.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
19.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené
do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

Z pera čitateľa
Že by slovenské mamy už zabudli piecť buchty?
V starých slovenských rozprávkach sa často
dočítame, že keď mladý šuhaj chcel dosiahnuť
vo svojom remesle vyšší stupeň odbornosti, išiel do sveta, aby nadobudol širší rozhľad
a zručnosť. Podmienkou mu bola vandrovka
do sveta. V ilustrovaných rozprávkach sme videli smutne kráčajúceho Jana s batôžkom na
chrbte a s palicou v ruke. Matka, otec a celá rodina ho vyprevádzala a lúčila sa s ním. V batôžku mal chutné mamine buchty, aby nezahynul
od hladu, kým nájde prácu u nejakého dobrého
remeselníka, u ktorého sa zdokonalí vo svojom
„fachu“.
Tento obrázok sa mi vybavil, keď som si kúpila balíček buchiet v blízkom pohostinstve. Aké
bolo moje prekvapenie, keď som si prečítala, že
výrobcom je EÚ a krajina Nemecko. Že by naše
mamy už zabudli piecť buchty, a preto ich musíme dovážať až z Nemecka?
T.O.
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Hľadám domov
LOKO

Loko je kríženec yorkshirského teriéra, má približne
1,5-roka. S inými psíkmi je
znášanlivý, vie zostať sám
doma. Je veľmi učenlivý, vie
pekne chodiť na vôdzke. Má
hygienické návyky. Je očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
SASHA

Sasha je asi 2-ročná sučka
malého vzrastu. Je veľmi
priateľská, prítulná, pokojná. Ale je veľmi smutná,
v koterci stále narieka. Čím
skôr by potrebovala aspoň
dočasnú opateru. Znesie sa
skôr so psíkmi ako so sučkami. Vhodná je do bytu. Je
očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
BINGO

Bingo je ročný psík, kríženec labradora. Je typickej
priateľskej povahy, má rád
ľudí aj iných psov. Je aktívny, vhodný do rodinného
domu. Je poslušný a učenlivý. Kastrovaný, očkovaný
a čipovaný.
STEFFI

Sučka Steffi bola odchytená v osade Pod
Kortinou. Má iba približne 5 mesiacov. Je hravá
a aktívna. Bude stredne
veľkého vzrastu, očkovaná a čipovaná. Adopcia je
podmienená kastráciou po dosiahnutí pohlavnej zrelosti (po prvom háraní).
DENKA

Denka je staršia
sučka. Vrátila sa
z adopcie, má hygienické návyky.
Je vhodná do bytu.
K iným psíkom je
kamarátska. Je kastrovaná, očkovaná a čipovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu
Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám celoplynový sporák. Cena dohodou. T: 0908 28 35 75 16/7
•Predám gaučovú súpravu, rohovú, naľavo s úložným priestorom +
kreslo. Cena: 130 €. T: 0905 636 173
18/7

www.geodesy-service.sk

•Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 100 €. T: 0905 636 173
19/7

•Predám reproduktory, sú ako nové, mám všetky druhy. T: 0910
295 897
20/7
•Predám kvalitnú PC zostavu na písanie a tvorenie textov, tabuliek,
grafov, aj skíc. Hneď teraz prvému záujemcovi aj veľkú knihu Personálny počítač – Zdroj zisku. T: 0910 295 897
22/7

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám fotoaparáty: Olympus DX TRIP MD3 – funkčný, zachovalý
a Smenu – funkčná, dosť zachovalá, s koženým puzdrom. Cena dohodou. T: 0949 681 193
28/7

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám zachovalú koženú prilbu na motorku. Cena dohodou.
T: 0949 681 193
29/7
•Súrne predám starožitnú koženú prilbu na motorku. Zachovalá.
Cena dohodou. T: 0949 681 193
30/7
•Predám revolver 38 Special, plus náboje 500 ks. Cena dohodou.
T: 0949 798 632
31/7
•Predám dotykový mobil. Cena: 30 €. T: 0949 798 632

32/7

•Predám rybárske prúty + navijaky. Cena: 20 €/kus. T: 0949 798 632
33/7

•Predám 3/4 zimný kabát, J&B, 175/L, vnútorný kožuch, kapucňa,
vrecká, zapínanie na gombíky, výložky, zipsy (JustBoys). Cena: 10 €.
T: 0902 828 424
40/7
•Predám poháre na zaváranie, 7 dcl s vrchnákmi na zakrúcanie a hr44/7
niec, priemer 25 cm. T: 0902 828 424

KÚPA
•Kúpim na modelovú železnicu TT osobné vozne, vagóny, lokomo21/7
tívy. T: 0910 295 897

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
1/7
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
•Predám alebo vymením 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov za
starší rodinný domček. T: 0949 048 133
8/7
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla
vo vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena: 77 000 €, príp. dohodou. T:
0905 921 397
10/7
•Predám záhradu s podpivničenou chatkou v peknom prostredí a dobrým prístupom. Voda + elektrina + skleník. Cena dohodou.
T: 0908 602 097
12/7
•Predám 4-izbový byt, zateplený, podlahy, čiastočne prerobený.
Cena: 52.000 €. T: 0910 312 171
13/7
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena:
24.000 + dohoda možná. T: 045/679 07 29
14/7
•Predám garsónku na dobrom mieste v ZH, 24 m2, s loggiou, plastové okná, dvere. Neprerobená. Slušné bývanie. Cena dohodou. T: 0915
880 355 RK nevolať!
17/7
•Predám 1-izbový byt s 2 loggiami, na Etape, Hurbanova ul. Cena
dohodou. T: 0905 465 195
23/7
•Predám 2-izbový byt v ZH na Svitavskej ulici s výmerou 50 m2. T:
0904 651 100
24/7
•Predám 2,5-izbový byt na Etape, Ulica Pártošovej, 4./5 poschodí
s výťahom, plastové okná, pôvodný stav - zachovalý, dobrá lokalita,
dobrí susedia, veľké parkovisko. Cena dohodou. T: 0949 456 647 26/7
•Predám 3-izbový byt v Žiari - Etapa, 6. poschodie. Byt má 80 m2,
v chodbe šatník a komora. Pivnica je murovaná. Stupačkové rozvody
vymenené, okná plastové vlastné, strecha nová a dom je zateplený.
Vchod zrekonštruovaný, otváranie na čipovú kartu. Byt je v pôvodnom stave. T: 0904 404 926
49/7

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Cirkevná škola ponúka na prenájom kaderníctvo od 1.4.2014. 47/7
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový prerobený byt na Ul. Novomeského 7 v ZH. Cena: 220 €/vrátane energií. T: 0904 404 483 49/7

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením menší 3-izbový byt (67 m2) na Etape za 1-izbový alebo
garsónku, s výťahom (okrem Jadranov, Hronstavu, ubytovne ZSNP).
25/7
T: 0949 456 647

AUTO MOTO
•Predám Hyundai Accent 1,3, zlatá metalíza, r. v. 2003, 120 000 km,
klíma, plná výbava. Zachovalá, spoľahlivá (dôchodca). Cena: 2 000 €.
11/7
T: 0903 021 348 ZH

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (prax mám), príp. poupratu5/7
jem váš byt alebo dom. T: 0908 896 138
•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133
6/7

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P272/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, pôvodný stav. Cena
13.500 EUR, výmera 25 m2
P248/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, pôvodný stav - zachovalý.
Cena 10.000 EUR, výmera: 23 m2
P269/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova, kompletná rekonštrukcia. Cena: 16.500 EUR, výmera:
25 m2
P270/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
22.500 EUR, výmera: 36 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
22.000 EUR, výmera: 36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
28.000 EUR, výmera: 41 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
P265/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Vansovej,
pôvodný stav. Cena: 42.000 EUR,
výmera: 81 m2
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ulica Vansovej, zrekonštruovaný. Cena:
47.000 EUR, výmera: 82 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ulica Vanso-

vej, zrekonštruovaný. Cena:
47.000 EUR, výmera: 82 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 52.000 EUR,
(pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P264/2014:
RD v Prestavlkoch, pôvodný,
stav veľmi dobrý. Cena: 73.000
EUR, výmera pozemku: 1.643
m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 157.000 EUR, (pôvodná
cena 178.000 EUR), výmera
pozemku: 823 m2
P266/2014:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, zrekonštruovaný. Cena:
169.000 EUR, výmera pozemku: 613 m2
P268/2014:
RD v Lutile, pôvodný - zachovalý. Cena: 87.000 EUR, výmera pozemku: 800 m2. Možná
výmena za 2i byt s doplatkom.
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad
Hronom, rekonštruovaný. Cena:
200.000 EUR, úžitková polocha
domu 200 m2 ,výmera pozemku:
714 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena
178.000 EUR), výmera pozemku:
823 m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
cena: 99.000 EUR, (pôvodná
cena 110.000 EUR), zastavaná
plocha: 298 m2, úžitková plocha:
360 m2, výmera pozemku: 1.819
m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav. Nová cena: 17.500 EUR,
(pôvodná cena 37.500 EUR), za-

stavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 98.000 EUR,
(pôvodná cena 152.000 EUR), zastavaná plocha: 409 m2, výmera
pozemku: 2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
58.000 EUR, (pôvodná cena
67.500 EUR), úžitková plocha:
100 m2, výmera pozemku: 410
m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000
EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2,
výmera pozemku: 2.835 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť
Trubín, pôvodný stav. Cena:
29.990 EUR, zastavaná plochy: 111 m2, výmera pozemku:
1922 m2
POZEMKY:
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určený na stavbu RD, siete na
pozemku. Cena: 40 EUR/m2,
výmera 1.018 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty
alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku:
800 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.500
EUR, výmera: 5.090 m2
OSTATNÉ:
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, výmera 940 m2. Cena:
98.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej rieky prúd...
Len smútok v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 31. marca sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný ocko a dedko
Rastislav Štefunko.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomína syn Marián a dcéra Jarmila
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí...
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. marca uplynulo 9 rokov, čo
nás navždy opustila dcéra, sestra,
teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína matka, sestra Mária
s manželom a neter Janka s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

KÚPIM BYT V ZH

OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
Hľadáte cestu
ku zdraviu?

Kontakty: 0949 555 294, 0905 437 172

Cukráreň
Evelyn
vás pozýva

Otvorené denne
od 10.00 do 18.00 hod.

na sladké
pokušenie!

Cukráreň EVELYN
v malom parku
na Svätokrížskom námestí
Žiar nad Hronom
Mobil: 0905 798 542

SPOMIENKAtkov
Dňa 1. apríla 2014 sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a prastarý otec
Anton Pichler.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
...už žiadne slovo,
žiadny hlas
nenahradí toho,
čo vzal nám čas.
Dňa 1. apríla sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starký
Jozef Klement.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína manželka, synovia a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtkov
...čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to nám osud vzal.
Dňa 15. apríla si pripomenieme
1. výročie od chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá manželka a matka
Naďka Klimanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAkov
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 9. apríla sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy náhle opustil
naš milovaný syn
Pavol Bariak
vo veku nedožitých 37 rokov.
Spomínajú a navždy ho v srdci majú rodičia Bariakovci,
súrodenci Jaroslava, Anka, Milan, Paulínka a Soňa
a všetci, ktorí ho poznali.
SPOMIENKAtkov
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 3. apríla sme si pripomenuli
2. výročie, kedy nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Jozef Masarovič.
S láskou a úctou na neho spomínajú a za tichú
spomienku ostatným ďakujú manželka, synovia
a blízka rodina.

Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželaniaa smútočné spomienky
či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.

Jarné požiare v lesoch a vypaľovanie trávnatých porastov

Objavte s nami
„zelené potraviny“
(mladý jačmeň a chlorellu),
ktoré nie sú liekom a predsa liečia.
Neveríte?
Vyskúšajte, my Vám len poradíme
ako na to...
Nie bežná reklama, ale skúsenosti
„obyčajných“ ľudí Vás možno presvedčia.
Tešíme sa na Vaše zvedavé otázky,
prípadne osobné strtetnutia.

Prijímame
objednávky
na Veľkú noc!
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Napriek sústavnému zdôrazňovaniu zákazu a
nebezpečnosti vypaľovania suchých trávnatých
porastov v jarnom období sa ľudia často nechávajú v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad
zlákať na túto činnosť. Neuvedomujú si však, že
práve v tomto čase trvania suchého, teplého, ale
často i veterného počasia sa rapídne zvyšuje riziko
vzniku požiarov pri týchto činnostiach.
Mesiac apríl je už tradične označovaný ako mesiac
lesov, ktoré pokrývajú až 42 % rozlohy našej republiky. Les a lesný ekosystém je neustále vystavovaný rôznym škodlivým činiteľom. Prvým, ktorý nastupuje po
vegetačnom období, je práve lesný požiar. Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho
sucha, dochádza k najväčšiemu počtu požiarov. Väčšina ich súvisí s neopatrnosťou a nedbanlivosťou ľudí,
resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri
vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri spaľovaní rôzneho drevného odpadu, fajčení či zakladaní
ohňov v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami,
ako aj spaľovaním ľahko zápalných látok v lesoch. Likvidácia lesných požiarov prináša so sebou rad komplikácií, je to najmä zlá dostupnosť a náročnosť prírodného terénu pre hasičskú techniku, nedostačujúce a
nevyhovujúce vodné zdroje pre hasenie, čo si vyžaduje enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj nutnosť
nasadenia veľkého množstva špeciálnej hasičskej a leteckej techniky. Obnova požiarom zničených lesných
porastov je však najmä dlhodobý a náročný proces.
Pri priamych požiaroch vznikla škoda viac ako
300-tisíc eur
Znížená starostlivosť, zanedbané pozemky pastiev
a trávnatých porastov, ktoré častokrát susedia s lesom

noviny.ziar.sk

a vypaľovanie suchej trávy sú doslova živnou pôdou
pre vznik lesných požiarov. Je to jedna z najčastejšie
sa vyskytujúcich príčin vznikov lesných požiarov. Ak
sa pozrieme na celkovú štatistiku požiarovosti za rok
2013 na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica
a Banská Štiavnica, vzniklo tu spolu 152 požiarov a
priame škody boli 321 660 eur. Pri týchto požiaroch
nedošlo k usmrteniu osôb, jedna osoba však bola zranená. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vypaľovanie trávnatých porastov, a to až v 49 prípadoch
s priamou škodou 3 980 eur. O lesných požiaroch
môžeme hovoriť iba v dvoch prípadoch, ale finančná
škoda je oveľa väčšia ako v prípade vypaľovania trávnatých porastov, a to až 6 035 eur. Pri pobyte v prírode
treba pamätať aj na to, že odhodená neuhasená cigareta a zápalka je tiež častou príčinou vzniku požiarov.
Z tohoto hľadiska upozorňujeme občanov – fyzické osoby na to, že podľa § 14 ods. 2 písm. a), písm.
b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov fyzické osoby
nesmú fajčiť a používať otvorený plameň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň
v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k
jeho rozšíreniu. V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi
bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Žiari nad Hronom postupovať voči občanom –
fyzickým osobám podľa § 61 ods. 4 zákona o ochrane
pred požiarmi a ukladať pokutu v prípade priestupkového konania až do výšky 331 eur, prípadne blokovú
pokutu až do výšky 100 eur.
Slavomír Búci, OR HaZZ v Žiari nad Hronom
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Pozdrav na Veľkú noc
Sviatky plné milosti,
požehnania, hojnosti,
od vzkrieseného Spasiteľa,
pisateľ vám s láskou želá.

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

Vzkriesený Pán,
nech je vám
radosti zdrojom,
v živote vašom.

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA

Na Veľkú noc v mojom vinši,
nemôže byť pozdrav inší ako:
Dobrú kúpačku,
aj s výslužkou vo vačku.
Ak má byť Veľká noc
naozaj štedrá,
namiesto striekačiek
môžu byť aj vedrá.

ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
•GARSÓNKA od 180 €

Kto chce pekne voňať,
otvorí si koňak.
Kto má vyššie ciele,
ten popíja biele.
No za dobrý čin,
môže byť aj gin.
Viktor Obertáš

Opäť vám prinášame niekoľko tipov
na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho
si ostatné novinky môžete pozrieť v on-line
katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra.
Skutočné príbehy

Vaddey Ratnarová: V tieni banyanu

Jedného dňa skoro ráno otec sedemročnej
Rámí prinesie domov správu o občianskej vojne
a utečencoch v uliciach Phnom Penha. Svet kráľovských privilégií, v ktorých rodina žila, zmetie
revolučný chaos a nútená evakuácia. Počas nasledujúcich štyroch rokov, keď režim Červených
Khmérov drasticky oberá obyvateľov krajiny o
každý náznak slobody, individuality a citových
väzieb, si Rámí starostlivo uchováva v srdci posledný čriepok strateného detstva – mýty, legendy a básne, ktoré jej rozprával otec.
Detektívka

Robert Galbraith: Volanie kukučky

Vzrušujúci detektívny román J.K. Rowlingovej,
napísaný pod pseudonymom Robert Galbraith.
Keď sa slávna modelka Lula Landry vrhne dolu
zo svojho zasneženého balkóna v londýnskej
štvrti Mayfair, vyšetrovatelia rýchlo usúdia, že
šlo o samovraždu. Prípad sa zdá byť uzavretý.
Lulin brat má však stále isté pochybnosti. A
najatý súkromný detektív má za neho odhaliť
pravdu.
Ženské romány

Melanie Gideonová: Manželka 22

Diabetes Mellitus (cukrovka) – Dia okienko
CUKROVKA 2. TYPU

Je podmienená nerovnováhou medzi produkciou inzulínu a jeho účinkom v tkanivách (svalové,
tukové, pečeňové) v dôsledku necitlivosti tkanív
na inzulín. Organizmus túto necitlivosť prekonáva
tak, že pankreas produkuje zvýšené množstvo inzulínu. Keď B-bunky nedokážu dlhodobo zvýšené
množstvo inzulínu produkovať, dochádza k ich
zlyhaniu, čo vedie k zvýšeným hodnotám cukru
v krvi a klinickej manifestácii cukrovky 2. typu. Aby
vznikla cukrovka 2. typu, musíme mať pre ňu určité
dedičné (genetické) dispozície. Dôležitú úlohu tu
zohrávajú faktory vonkajšieho prostredia: obezita,
nízka fyzická aktivita, veľké množstvo vysoko kalorickej stravy a stres. Ochorenie prebieha najčastejšie mesiace až roky skryto, a zistí sa až pri rôznych
vyšetreniach pre úplne iné ochorenia, napríklad
očným lekárom pre poruchu zraku. Typické príznaky sa prejavujú ako zvýšený smäd, časté močenie,
chudnutie, ktoré svedčia o rozvinutom ochorení
cukrovky 2. typu.
Iné špecifické typy cukrovky
Tu sú zaradené tie typy, kde je príčina ochorenia
známa, resp. lepšie prebádaná a sú roztriedené do
viacerých skupín.
l. Cukrovka MODY: jej príčina je dedične podmienená porucha sekrécie inzulínu. Charakteristický
je tu výskyt cukrovky v rodine najmenej v dvoch
generáciách.

Prečítajte si

2. Cukrovka, ktorá vzniká pri chorobách: ktoré poškodzujú pankreas, zápaly, nádory, stavy po chirurgickom odstránení pankreasu.
3. Cukrovka vznikajúca pri poruchách činnosti
žliaz s vnútorným vylučovaním: príčinou je nadmerná produkcia hormónov, ktoré pôsobia opačne
ako inzulín (rastový hormón, kortikoidy, adrenalín,
noradrenalín).
Cukrovka vznikajúca po niektorých liekoch a chemikáliách: najčastejšie vzniká u pacientov liečených vysokými dávkami kortikoidov, liekov na zvýšene močenia a ďalších.
Gestačný typ cukrovky vzniká v druhej polovici
tehotenstva. Po tehotenstve zvyčajne odznieva, ale
pri nadváhe je riziko vzniku cukrovky 2. typu.
ZO DIAŽIARA

Alice Bucklová podľa slov svojho manžela vedie „dobrý, zmysluplný, ale trochu nenápadný“
život. Neodmysliteľnú rolu v ňom hrá jej notebook a sociálne siete. Jedného dňa sa v jej e-mailovej schránke objaví internetová štúdia s
názvom Manželstvo v 21. storočí s výzvou, aby
sa do nej zapojila. Netuší, ako jej zmení život.
Krátko nato Alice pridelia pseudonym (Manželka 22) a pracovníka povereného jej prípadom
(Výskumníka 101). Stačí sa pripojiť a odpovedať
na otázky.
Dievčenský román

Enja Rúčková: Láska na dvoch kolesách

Moderný a príťažlivo realistický román pre
mladých o šialených bajkeroch, neskrotných
horách a úprimnej láske, vás zaručene presvedčí o tom, že šťastné konce existujú aj pre toho,
kto v ne neverí .
Dobrodružný román

Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Tajomné
stretnutie o polnoci

Zvláštne zvuky a podozrivé tiene – v škole
sa deje niečo zvláštne! Bea, Luk a Patrik sledujú stopy, ktoré ich zavedú na tajné polnočné
stretnutie v školskej pivnici. Týka sa plánovaného zbúrania budovy? Tigrí detektívi tomu chcú
za každú cenu zabrániť!
Pre deti

Valerie Thomasová: Čarodejnica Winnie

Vitaj v zázračnom svete čarodejnice Winnie. Je
bláznivá, zábavná a totálne neodolateľná! Keď
sa začne oháňať čarovnou paličkou, maj sa na
pozore.
(r)
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ŠPORT

Aj tréneri vedia úspešne reprezentovať
KARATE

Tohtoročné seniorské Majstrovstvá republiky
v karate boli spojené s Akademickými majstrovstvami republiky. Konali sa 22. marca v Žiline a
štartovalo na nich 131 pretekárov z 39 klubov z
celého Slovenska.
Napriek tomu, že náš Karate klub MŠK Žiar nad
Hronom je v prvom rade mládežnícky klub, mali
sme aj na tomto podujatí pretekárov reprezentujúcich naše farby.
V disciplíne súborné cvičenia kata v kategórii veteránov nad 35 rokov nastúpil tréner Miloš Viglašský. Miloš má v klube na starosti práve tréningy
katistov a medzi jeho najväčšie trénerské úspechy
patrí nepochybne Šimon Sečkár – úradujúci majster Slovenska v kata chlapcov. Miloš po minuloročnom 4. mieste si popri trénerských povinnostiach
našiel trochu viac času aj na seba, a tak sa tento raz
mohol hrdo postaviť na stupienky pre víťazov, keď
si vybojoval bronzovú medailu.

V kategórii športový zápas kumite veteránov nad
45 rokov nastúpil tréner Ivan Tatár. Ivan trénuje
kumiťákov v pobočke nášho klubu v Hornej Ždani,
kde medzi jeho najväčšie trénerské úspechy patria
umiestnenia jeho dcéry Martiny, ktorá je niekoľkonásobnou majsterkov republiky. Aj Ivan je dôkazom toho, že karate, dokonca súťažné, sa dá robiť
v každom veku. Ivanovi ušlo finále len o vlások, keď
v semifinále za remízového stavu vyhral na vlajky
jeho súper. Bronzová medaila bola však pre neho
určite cennou odmenou.
Trojku našich pretekárov uzatvára Rastislav Štyriak. Rasťo je najmladším členom trénerského kolektívu. Pomáha s tréningmi v Hornej Ždani a je
stále aj aktívnym pretekárom. Je úradujúcim majstrom Slovenska v kategórii starších juniorov do 68
kg. Popri štúdiu a príprave na tohtoročnú maturitu
si stále vie nájsť čas aj na šport. Rasťo štartoval v
dvoch kategóriách – v kategórii Majstrovstiev Slo-

Rastislav Štyriak a Ivan Tatár.

Miloš Víglašský.

venska seniorov do 60 kg a v kategórii Akademických majstrovstiev Slovenska seniorov do 60 kg.
V oboch kategóriách nakoniec skončil strieborný,
čím aj ukončil vystúpenie našej veľmi úspešnej výpravy na tomto podujatí.
Je dobré, keď aj tréneri majú možnosť zasúťažiť
si. Viac sa potom vedia vžiť do pocitov svojich pretekárov a ak sa im podarí ešte aj takto medailovo
zabodovať, je to určite pre ich cvičencov vhodný
príklad a motivácia. Našim najstarším pretekárom
gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom

Päť medailí z medzinárodných pretekov
PLAVCI

Na krytej plavárni v Rimavskej Sobote sa cez
víkend 15. a 16. marca konal III. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva 2014. Preteku sa zúčastnilo viac ako
300 pretekárov z 35-tich klubov Slovenska,
Maďarska, Srbska a Ukrajiny.
Naše mesto reprezentovalo osem plavcov,
ktorí sa na preteky nominovali svojimi časmi.
V najsilnejšej konkurencii sa medailovo presadiť podarilo len najstarším z tejto výpravy: Alexovi Karkušovi a Eme Barančokovej.
V troch disciplínach sa do finále prebojoval Alex
Karkuš. V disciplíne 100 m voľný spôsob a 100 m
znak obhájil 3. miesta a získal bronzové medaily.
Dvakrát striebro si vyplával v disciplínach 50 m
znak a 50 m motýlik. V disciplíne 50 m voľný spôsob mu bronz unikol o 20 stotín sekundy a skončil
na 4. mieste. V prsiarskej 50-kte obsadil taktiež 4.
miesto, v polohovej stovke doplával piaty a v motýlikovej stovke šiesty.
Ema Barančoková bola najúspešnejšia v disciplíne 50 m znak, v ktorej si vyplávala 3. miesto a
získala bronzovú medailu. Vo finálovej disciplíne
100 m znak doplávala piata, taktiež 5. miesto ob-

sadila v disciplíne 50 m voľný spôsob, 8. miesto získala na 50 m motýlik, dvakrát 9. miesto v disciplínach 100 m polohový pretek a 100 m voľný spôsob.
Stanislava Sivičeková sa do finále prebojovala
v disciplíne 100 m motýlik a obsadila 5. miesto.
Ďalšie umiestnenia: 6. miesto – 50 m motýlik,
8. miesto – 50 m prsia, 11. miesto – 50 m voľný
spôsob, 12. miesto – 100 m polohový pretek a 17.
miesto – 100 m voľný spôsob. Šimon Veselý zabojoval v disciplínach 100 m voľný spôsob a 100 m
polohový pretek, v oboch skončil na 14. mieste.
Vo veľmi silnej konkurencii vo svojej kategórii sa
napriek snahe už menej darilo Tereze Veselej: 23.
miesto – 50 m motýlik, 28. miesto – 50 m znak, 30.
miesto – 200 m voľný spôsob a 32. miesto – 50 m
voľný spôsob a Alexandre Koštovej: 38. miesto –
50 m znak a prsia, 41. miesto – 50 m voľný spôsob.
Najmladšie pretekárky na medzinárodných pretekoch zabojovali poprvýkrát: Ema Bittalová: 20.
miesto – 50 m znak, 34. miesto – 50 m voľný spôsob a Viktória Máliková: 22. miesto – 50 m znak a
35. miesto – 50 m voľný spôsob.
PK MŠK Žiar nad Hronom
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U11 potvrdila dobrú formu víťazstvom nad Žilinou
V sobotu 22. marca odohrali žiarski futbalisti U11 druhý
MFZ 1. LMŽS, kde zaskakujú a pomáhajú kategórii U12,
s lídrom celej súťaže MŠK Žilina.
Hostia, tak ako aj naši chlapci, hrajú túto súťaž s ročníkmi narodenia 2003 (s o rok mladšími hráčmi) a sú jedným z najlepších
tímov v tejto kategórii na Slovensku s výraznými individualitami. My sme však radi, že sa im vo všetkom vyrovnáme, naše

FUTBAL- U11
zápasy sú vždy s patričným nasadením a ozdobou na rôznych
turnajoch.Tak tomu bolo aj tentoraz.
Do zápasu sme nastúpili koncentrovane, sebavedomo, súpera sme dostali pod veľký tlak, z čoho sme v prvom polčase vyťažili však„len“ dva góly. Nedovolili sme, aby Žilinčania ovládli hru,
práve naopak. Boli to naši chlapci, ktorí si vytvárali šance po nacvičených priamočiarych akciách a tlaku na súperových obran-

cov. Škoda iba finálnej fázy a koncovky, lebo ozaj kvalitný súper
bol v prvom polčase zrelý na 4 – 5 gólov. Do druhého polčasu
sme nastúpili s trochu inými úlohami, pozmenili sme náročný
spôsob hry z prvého polčasu a hra v poli sa vyrovnala. Väčšinou
sa odohrávala medzi 16-tkami, kde sme si spolu s hosťami vytvorili po dve, tri príležitosti na strelenie gólu. Brankári a obrany
však boli proti. Zápas sa skončil naším víťazstvom 2:0, a tak sme
po jesennej výhre 3:4 v Žiline opäť ukázali, kam právom patríme.
Chlapci si nastavili svoju latku veľmi vysoko a keď budú takto pracovať ďalej v tréningoch či zápasoch, urobia všetkým fanúšikom
Pohronia ešte veľa radosti z hry, ktorú predvádzajú. Chceli by
sme vyzdvihnúť prácu celého tímu v tomto zápase, ale aj Dávida
v bráne našej U12, ktorú zachránil vynikajúcim výkonom a viacerými zákrokmi od vyššej prehry. Ďakujeme rodičom za podporu.
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela, tréneri
MZ (1. liga MŽS): FK Pohronie U11 – MŠK Žilina U11
FK Pohronie U11 – MŠK Žilina U11 2:0 (2:0)
Góly: Tatár, Rosenberg.
Zostava: Žember, Krištof – Tatár, Pivarči, T. Kukučka, Skučka,
Urgela, Rosenberg, Rajčan (Sučák, R. Beňo, Foltán).
Konečný výsledok spolu s našou U12 bol 3:4 pre chlapcov zo
Žiliny (U12 prehrala 1:4), hralo sa súbežne na 2 ihriskách v systéme 7 + 1, dosiahnuté výsledky sa potom spolu zrátali.

Víťazný pohár do Žiaru
Stredoslovenský pohár mládeže vrcholil svojim 3. kolom
v sobotu 15. marca v Žiline. Turnaj s podtitulom Grand Prix
Žilina sa stal už tradičným turnajom s medzinárodnou
účasťou. Okrem možnosti vybojovať si štart na blížiacich
sa Majstrovstvách republiky pre kategórie do 14 rokov, išlo
karatistom z MŠK Žiar nad Hronom aj o celkové víťazstvo v
súťaži klubov.
Po dvoch kolách boli Žiarčania celkovo prví, ale 5-bodový
náskok pred karate klubom Rapid Bratislava bol príliš malý. Historicky prvé víťazstvo žiarskeho klubu v tejto súťaži bolo na dosah, no bolo treba ešte zabojovať aj na záverečnom kole. Žiarski
pretekári si boli vedomí svojej zodpovednosti, a tak udreli svojou
najväčšou silou. Na poslednom kole sa zúčastnilo 56 klubov zo
Slovenska a Čiech, čo bolo 400 pretekárov. Medzi tých najlepších opäť patrili práve žiarski pretekári.
Disciplína súborné cvičenia kata bola v jednotlivých kategóriách husto obsadená, a tak prebojovať sa k medaile bolo veľmi
ťažké. Nakoniec sa to podarilo v 5 – 7-ročných dievčatách Natálii
Volfovej, ktorá obsadila 3. miesto a Šimonovi Sečkárovi, ktorý
kategóriu 8 – 9-ročných chlapcov dokonca vyhral. Výborné
výkony, aj keď bez medailového umiestnenia, podali aj Viktória
Pavlová, Ester Šišková, Alexandra Biela a Ivana Gahírová.
Pred disciplínou športový zápas kumite bol 5-bodový náskok
v súťaži klubov už dotiahnutý, a tak bolo jasné, že kumiťáci musia
zabrať. Hneď v najmladších kategóriách sa v plnej kráse ukázali
naši najmenej skúsení pretekári. V kategórii 5 – 7-ročných dievčat do 24 kg sme mali dve pretekárky – NatáliuVolfovú a Bibiánu
Černákovú. Dievčatá zabrali a po vyradení svojich súperiek sa
stretli vo finále. Úspešnejšou bola Natália, ktorá si súčasne vybojovala aj titul majsterky kraja. V rovnakej vekovej kategórii do 28
kg si druhé miesto vybojovala Alexandra Biela a v kategórii nad
28 kg skončila tretia Ivana Gahírová.

KARATE
V 10 – 11-ročných sa najviac darilo Arisovi Nikolasovi Čelovi,
ktorý v kategórii do 40 kg nenašiel premožiteľa a taktiež si vybojoval titul majster kraja. V kategórii do 45 kg sa tretím miestom
rozlúčil s touto kategóriou Erik Sklenka, ktorý už najbližšie bude
štartovať v kategórii 12 – 13-ročných. V tejto vekovej kategórii
pekne zabojovali aj Viktória Snopková, Veronika Viglašská a Roman Debnár, no na medailu to v tak ťažkej konkurencii nestačilo.
V kategóriách 12 – 13-ročných dievčat do 45 kg cenné body
a titul majsterky kraja vybojovala Natália Rajčanová. V kategórii
nad 45 kg sa na treťom mieste umiestnila Nina Jelžová. Ďalší
majstrovský titul si z turnaja odniesol Zdenko Vanka, ktorý nenašiel premožiteľa v kategórii do 40 kg. V kategórii nad 50 kg sa do
repasážových bojov o tretie miesto prebojoval aj Marko Kováč,
ktorý si síce medailu nevybojoval, ale postup na Majstrovstvá
Slovenska áno.
Poslednými štartujúcimi pretekármi boli naši starší dorastenci
14 – 15 rokov.V kategórii do 63 kg sa na treťom mieste umiestnil
Milan Laurov. V dievčenskej kategórii do 54 kg nenašla premožiteľku Dominika Veisová. V tej istej kategórii skončila na treťom
mieste Nina Jelžová.
S poslednými bojmi na tatami členovia žiarskej výpravy sledo-

vali aj priebežný stav súťaže klubov. Ziskom 7 zlatých, 2 strieborných a 6 bronzových medailí sa nakoniec stal karate klub MŠK
Žiar nad Hronom víťazom záverečného kola, a teda aj celkovým
víťazom trojkolovej súťaže družstiev, ktorej sa zúčastnilo spolu
63 klubov z celého Slovenska, Čiech a Rumunska. Tento historický úspech opäť svedčí o vysokej úrovni práce trénerov a cvičencoch na tréningoch. Veľkú zásluhu na celkovom výsledku
mali nielen naši ostrieľaní pretekári, ktorí bodujú na súťažiach už
pravidelne (Nina Jelžová, Dominika Veisová, Natália Rajčanová,
Rastislav Štyriak, Šimon Sečkár, Michal Výrostko, Milan Laurov,
ZdenkoVanka, Aris Nikolas Čela, Erik Sklenka), ale aj naši najmenší pretekári, pre ktorých to bola vo väčšine prípadov prvá súťažná sezóna a napriek tomu nechýbali na stupňoch pre víťazov
(Natália Volfová, Ivana Gahírová, Alexandra Biela, Ester Šišková,
Bibiána Černáková).
Veľká vďaka patrí aj sponzorom, mestu Žiar nad Hronom,
Mestskému športovému klubu, Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom a Základnej škole v Hornej Ždani za
vytvorenie vhodných podmienok na trénovanie.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk

7 zlatých, 2 strieborné
a 6 bronzových medailí
V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov do 28 kg za žiarske farby
nastúpili Adam Dolnický a Šimon Sečkár. Šimon opäť nedal
súperom šancu a kategóriu vyhral, čím sa stal aj majstrom kraja.
Adam sa prebojoval až k boju o tretie miesto, no úspešnejší bol
tentoraz jeho súper. V dievčenskej kategórii do 30 kg nastúpila
Patrícia Vanková, ktorá sa prebojovala až do repasáže o tretie
miesto, ale tu už na skúsenejšiu súperku nestačila.

Foto: karate GP Zilina
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Zápasy proti Prievidzi ukázali slabiny Žiarčanov
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

BC Prievidza mládež – BK MŠK Žiar nad Hronom 51:47
(6:2, 10:18, 14:15, 21: 12)
Strelci: Horváth 30, Bača 10, Novák 2, Király 2, Golebiowski
2, Olajec 1.
BC Prievidza mládež - BK MŠK Žiar nad Hronom 43:51
(21:10, 8:17, 7:15, 9:9)
Strelci: Horváth 30, Bača 10, Olajec 3, Kucej 2, Mihál 2, Király
2, Novák 1, Krajčovič 1.
Žiarčania – mladší žiaci vycestovali v sobotu 22. marca za súperom do Prievidze, kde odohrali dva zápasy.
V týchto zápasoch sa mohlo už definitívne rozhodnúť
o druhom postupujúcom na Majstrovstvá Slovenska,
keďže družstvo Žiliny má už istý postup z prvého miesta.
Prvý zápas sme začali veľmi dobre a polčas sme vyhrali o 4
body. Tretia štvrtina bola veľmi vyrovnaná, ale dokázali sme
ju vyhrať 14:15. Do poslednej štvrtej sme nastupovali s 5 bodovým náskokom, no nakoniec ani to nestačilo na víťazstvo
Žiarčanov. Menšie poľavenie zatiaľ v perfektnej obrane využil
najlepší hráč Prievidze, Šturcel, ktorý práve v poslednej časti

zápasu nastrieľal 14 bodov. Zápas sme prehrali o 4 body, čo
chlapcov veľmi mrzelo.
Do druhého zápasu sme nastupovali s odhodlaním za každú cenu vyhrať a tým si ešte zachovať šancu postúpiť na MS.
Začali sme veľmi zle a prvú štvrtinu sme prehrali 21:10. Chlapci sa však nevzdávali a bojovali o každú loptu, čo sa nakoniec
aj vyplatilo. Zápas sme zaslúžene vyhrali o 8 bodov, z čoho
sme mali všetci veľkú radosť. Tieto zápasy nám ukázali naše
slabiny, a to hlavne v agresívnejšej hre našich vyšších hráčov
pod našim aj súperovým košom, ako aj snahu všetkých hráčov na palubovke sa zapájať do obranného – útočného doskoku. Keď družstvo nemá útočný doskok, nemôže si dovoliť
ani toľko striel zo stredných a dlhých vzdialeností.
Koncom apríla nás čakajú dva ťažké zápasy v Žiline, ktoré
rozhodnú kto postúpi z druhej priečky na spomínané MS
v Spišskej Novej Vsi.
Poďakovanie patrí všetkým hráčom, ktorí sa počas obidvoch zápasov povzbudzovali a vytvorili perfektnú atmosféru..
Juraj Horváth, tréner

Foto: (zk)

Starší minibasketbalisti si zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 59:34
(4:11, 10:7, 14:4, 11:12)
Strelci: Golebiowski 12, Novák 9, Kret 8, Babiak 8, Kucej 4,
Grochal 4, Greguš 4, Barcík 4, Ziman 4, Lehotský 2, Király ,Truben, Švec, Balogh, Dekýš.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 41:30
(7:12, 7:9, 15:5, 12:4)
Strelci: Kret 9, Novák 8, Grochal 4, Babiak 4, Barcík 4, Balogh
4, Ziman 3, Golebiowski 2, Truben 2, Király 1, Kucej , Lehotský,
Greguš, Švec, Dekýš.
Starší minibasketbalisti MŠK BK, ktorí v sobotu odohrali dvojzápas na domácej palubovke proti družstvu
BC Prievidza mládež, si definitívne zabezpečili postup
na Majstrovstvá Slovenska.
Do prvého zápasu chlapci nastúpili s veľkým odhodlaním

Foto: M.Kretová

a chuťou. Perfektne bránili, kolektívne útočili, a čo bolo najdôležitejšie, nestrácali lopty vlastnými chybami. Dominovali
aj na doskokoch, kde naši vyšší chlapci buď individuálne,
alebo po vystrelených loptách svojich spoluhráčov dokázali
ľahko skórovať. Už po prvom zápase bolo jasné, že Žiarčania
sa zaradia medzi šesť najlepších mládežníckych družstiev na
Slovensku a v dňoch 23. až 25. mája sa pobijú o titul majstra
Slovenska. Možno aj táto skutočnosť prispela, že hráči vypustili prvý polčas druhého zápasu, ktorý prehrali 14:21. Do
druhého polčasu však nastúpili opäť nabudení a s očividnou
snahou vyhrať aj druhý zápas.To sa im aj podarilo, no stálo ich
to veľa síl, čo však bola pre nich ďalšia skúsenosť. V každom
zápase sa bodovo presadilo 10 hráčov, čo len vyzdvihuje kolektívnu hru a vyrovnanosť nášho družstva.
Juraj Horváth, tréner

U11 na turnaji Samaria Cup opäť vo výbornej forme
FUTBAL - U11

Ďalší z turnajov máme úspešne za sebou.V nedeľu 23.
marca sme po roku opäť navštívili Šamorín a turnaj Samaria Cup 2014.
Turnaj nám vcelku vyšiel, avšak nemilo nás prekvapili organizátori turnaja, keď nás dali hrať na hrboľaté pomocné ihrisko všetky zápasy, ktoré nespĺňalo však ani rozmerové kritériá
pri počte 7 + 1 hráčov na vymedzenej ploche. Na takej sa dá
hrať 5 + 1, max. 6 + 1.
Ihriská boli prehustené, mužstvá väčšinou bránili pred
vlastnou bránou, kazili futbal, odkopávali. Tak sme sa museli
vysporiadať s inými podmienkami, na aké sme u nás a iných
turnajoch zvyknutí. Ale všetko zlé je na niečo dobré, museli
sme hrať do zhustenej obrany, prekonávať súperov val a
presadiť sa do „plných“. Zo začiatku nám to robilo problém,
ale postupom času sa chlapci preorientovali a aj na katastrofálnom teréne sa snažili kombinovať a strieľať góly. V skupine
nedostali v 5 zápasoch ani gól a zaslúžene postúpili priamo
do semifinále z 1. miesta so skóre 15:0. Tam sme čakali na
súpera z dvojice FK Dukla BB alebo FC Budapešť. Budapešť
hladko porazila Duklu 4:0, tak sme si zopakovali zápas zo
skupiny, v ktorom sme remizovali 0:0. Na súpera sme vybehli,
tlačili ho na vlastnú polovicu, vytvorili si šance, ktoré sme však
nepremenili a zákonite prišiel trest. Inkasovali sme zbytočný
gól a ani v záverečnom tlaku sa nám už vyrovnať nepodarilo.

Prehrali sme 0:1. Škoda, zaslúžili sme si hrať finále. V zápase o
tretie miesto sme rýchlo strelili gól na 1:0 a do konca zápasu
sa už stav nezmenil. Skončili sme nakoniec tretí a získali aj individuálne ocenenie. Jakub Rosenberg sa stal najlepším hráčom celého turnaja! Chcem sa všetkým chlapcom poďakovať za výkony na turnaji, aj za posledný týždeň, ktorý bol pre
nich veľmi náročný.
Rastislav Urgela, tréner
SKUPINA B

FK Pohronie – AŠK Inter Bratislava 0:0
FK Pohronie – FC Budapest (HUN) 0:0
FK Pohronie – LP Domino Bratislava 5:0
Góly: Rosenberg (2), Urgela, Rajčan,Tatár.
FK Pohronie – KFC Komárno 2:0
Góly: Urgela (2).
FK Pohronie – FC ŠTK Šamorín B 8:0
Góly: Rosenberg (4), Urgela (2), Rajčan, Skučka.
V skupine B: 5 zápasov 3 – 2 – 0 so skóre 15:0 a 11 bodov
= postup priamo do semifinále z 1. miesta.
Semifinále: FK Pohronie – FC Budapest (HUN) 0:1
Zápas o 3. miesto: FK Pohronie – ŠKP Dúbravka Bratislava
1:0
Gól: Rosenberg.
Umiestnenie: 3. miesto, 4 – 2 – 1 so skóre 16:1 (14 bodov).
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Zostava: Žember, Krištof - Tatár, Pivarči, T. Kukučka, Urgela,
Skučka, Rajčan, Rosenberg (Sučák, R. Beňo, Netolický, Krčmár).
Strelci gólov: Rosenberg (7), Urgela (5), Rajčan (2), Tatár,
Skučka.
Konečné poradie turnaja: 1. FC Budapest (HUN), 2. FC
ŠTK Šamorín A, 3. FK Pohronie, 4. ŠKP Dúbravka Bratislava,
5. AŠK Inter Bratislava, 6. FK Dukla Banská Bystrica, 7. 1.FC Slovácko (CZ) , 8. KFC Komárno, 9. FC Baník Horná Nitra, 10. LP
Domino Bratislava, 11. FK 2007 Dunajská Streda, 12. FC ŠTK
Šamorín B.
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Deväťročná Zuzana dosahuje v zjazdovom lyžovaní každým rokom lepšie výsledky
Deväťročná tretiačka Zuzana Nela Kolorédyová
sa venuje zjazdovému lyžovaniu šesť rokov,
z toho na profesionálnejšej úrovni štyri roky.
K športu, ktorému sa rekreačne na svete venujú
milióny ľudí, ju priviedol otec.
Zuzka lyžuje od svojich troch rokov. „Najskôr začala
lyžovať v banskobystrickom oddiele Mladosť, neskôr
prešla do Ski Race Teamu, v ktorom pôsobí dodnes.
Pre tento tím sme sa rozhodli preto, že sa viac venuje
súťažnému lyžovaniu,“ vysvetľuje Zuzanin otec
Július, ktorý ju od jej prvých pohybov na lyžiach
trénoval. Najskôr však spolu lyžovali iba rekreačne.
„Postupne sa Zuzka začala lyžovaniu venovať vo
väčšej miere. Slovenský pohár jazdí už tretím rokom.“
Dnes už má za sebou nielen preteky v Slovenskom
pohári, zúčastnila sa aj súťaží v Čechách, kde
viackrát dosiahla pódiové umiestnenie a aj zvíťazila.
Tento rok už jazdí ako staršia vo svojej kategórii
medzi mladšími dievčatami a tu už dosahuje dobré
výsledky. Na Liptovskom pohári pritom skončila
druhá a na Českom pohári štvrtá. Po šiestich rokoch
sa tak už postupne začínajú dostavovať výsledky.
„Lyžiarska sezóna nám začína už v máji, kedy
chodíme lyžovať na rakúske ľadovce Stubai alebo
Hintertux. Potom nasleduje letná príprava. Tá je
zameraná hlavne na kolieskové korčule, bicykel
a nechýba ani kondičná príprava a turistika. Letné
sústredenie mávame v Piešťanoch na vodných
lyžiach, čo je pre deti veľmi atraktívne spestrenie
tvrdej prípravy. Na jeseň chodieva zase Zuzka so
svojím klubom na výjazdy do Rakúska, kde sa už
v septembri dá lyžovať na snehu. Poslednú sezónu
sme boli štyrikrát,“ spresňuje Július Kolorédy.

Trojhodinové tréningy
absolvuje každý deň
Zuzana je ešte školopovinná, ale na tréningy
do Banskej Bystrice dochádza skoro každý
deň. V oddiele majú tiež všestrannú prípravu.
To znamená, že majú každý piatok gymnastiku
a každú stredu telocvičňu. Tu je tréning zameraný
hlavne na rovnovážne cvičenia a kondíciu. Tento
rok absolvovala tréningy na lyžiach prevažne na
Chopku a na Táloch, keďže bola slabá zima. „Každý
deň sme tak dochádzali na tréning sto kilometrov.
Lyžovanie je dosť finančne náročný šport, aj čo sa
týka dochádzania za snehom a výjazdov do Rakúska.
Jediným Zuzkiným sponzorom sme v súčasnosti my,
rodičia,“ dodáva Zuzanin otec.

Na stupni víťazov.
Rossignol Cup pre svoj oddiel maximálny možný
počet 80 bodov,“ vysvetľuje Július Kolorédy. Aj
zásluhou deväťročnej Zuzany sa tak banskobystrický
klub umiestnil na 2. mieste. Okrem toho dvakrát
skončila na 3. mieste a dvakrát na 4. mieste, pričom
najhoršie umiestnenie v Slovenskom pohári bolo na
7. mieste.

Víťazstvo v obrovskom slalome
a kombinácii
Finále Slovenského pohára sa uskutočnilo
v Bachledovej doline v sobotu 15. marca, kde
skončila na 4. mieste a celkove sa v rebríčku
Slovenského pohára umiestnila tiež na 4. mieste.
O deň neskôr, v nedeľu 16. marca, absolvovala
v Ždiari Strachan Cup, kde sa jej podarilo zvíťaziť
v obrovskom slalome. Tieto preteky boli započítané
aj do víkendovej kombinácie Slovenského pohára a
Strachan Cup-u, kde s najlepším súčtom časov zvíťa
zila.
(li)

Víťazstvo v Slovenskom pohári
jej ušlo len o 6 stotín
V súťaži Slovenského pohára absolvuje Zuzana
súťaž jednotlivcov aj súťaž družstiev. Celý rok tu
dosahovala veľmi vyrovnané výsledky vo všetkých
pretekoch. „V Slovenskom pohári sa umiestnila
v prvej desiatke, za čo získala v súťaži klubov

Zuzana na zjazdovke.

