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Prioritou mesta je dokončenie zimného štadióna, v prevádzke by bol 11 mesiacov v roku
Vo štvrtok 9. apríla sa uskutočnila
verejná
prezentácia
projektu
dokončenia zimného štadióna,
ktorá bola spojená s diskusiou.
S vedením mesta a zástupcami investora, spoločnosťou Sport Trend,
prišlo diskutovať približne päťdesiat
občanov.
Prívržencom ľadového hokeja či
krasokorčuľovania, a v neposlednom rade aj poslancom mestského
zastupiteľstva
boli
predstavené
tri varianty dokončenia zimného
štadióna. Vedenie mesta sa rozhodlo
pre najlacnejšiu variantu za 2,136
milióna eur bez DPH, na ktorej by sa
reálne dokázalo podieľať. „Keby sme
mali neobmedzené zdroje, išli by sme
aj do vyšších variant,“ netají primátor
a dodáva: „Na samotné dokončenie
zimného štadióna je potrebných 1,7
milióna eur bez DPH. Za tieto financie by sme štadión dokázali spustiť
a prevádzkovať ho 11 mesiacov
v roku.“ Ako ďalej primátor podotýka, z rezervného fondu mesta by sa
vyčlenilo 500-tisíc eur do spoločného
projektu so spoločnosťou Sport Trend,
ktorá by si následne zobrala úver na
12 rokov vo výške 1,2 milióna eur. „Za
túto sumu by sa dokončilo opláštenie,

protipovodňová ochrana celého objektu a vymenila by sa celá technológia chladenia,“ konkretizuje primátor
s tým, že práve toto je nevyhnutné pre
spustenie zimného štadióna. Úver ako
aj jeho splácanie by bolo na pleciach
spoločnosti Sport Trend. Ročná dotácia mesta na prevádzku štadióna by
do budúcna bola 160-tisíc eur. „Dnes
dávame z rozpočtu každoročne na
nevyhnutnú údržbu štadióna, ktorý
je majetkom mesta, 17 500 eur. K nim
by sa pričlenilo ešte 142 500 eur,“
spresňuje ďalej Antal. Štadión by bol
pritom za túto sumu v prevádzke 11
mesiacov, pričom 5-mesačná prevádzka v minulosti stála mesto 165-tisíc eur. Ďalšie zdroje si spoločnosť
zabezpečí vlastnou činnosťou, ako
napríklad prenájmom ľadu hoby hoke-

jistom, reklamou na mantineloch či
vstupným z verejného korčuľovania.
„Školy a škôlky v meste budú mať
v predpoludňajších hodinách ľad k dispozícii zadarmo počas celých 11 mesiacov,“ zdôrazňuje Antal.
Obyvateľov mesta zaujímala aj to,
ako sa v projekte počíta s ochranou
pred vodou, ktorá najmä v posledných rokoch narobila mnoho škody
a spoločnosť Sport Trend stálo nemalé finančné prostriedky napáchané
škody odstrániť. „Projekt uvažuje aj
so zabezpečením proti vytopeniu,“
odpovedá Peter Uhrovič zo spoločnosti
a pokračuje: „Najdôležitejšie je pravidelne kontrolovať šachty pred a za
zimným štadiónom. Ako druhé
bezpečnostné riešenie je navrhnutý vyvýšený základový prah

opláštenia z vodohospodárskeho
betónu. Tým bude štadión umiestnený v tzv. suchom bazéne. V prípade
mimoriadnej udalosti, ako je napr.
povodeň, bude voda prirodzene
odvádzaná medzi základovým prachom a existujúcou betónovou
stenou.“

Peter Antal: Zimný štadión
do stredu mesta nepatrí
Počas diskusie k prezentácii projektu
padol aj návrh poslanca Petra Dubeňa
postaviť nový zimný štadión, a to na zelenej ploche v blízkosti Základnej školy
na Ul. Dr. Jánského. Primátor však túto
možnosť vylučuje. „Som presvedčený,
že zimný štadión nepatrí do stredu
mesta. Aj z toho hľadiska, že by vznikli
obrovské náklady na prívod elektrickej
energie, keďže zimný štadión potrebuje úplne inú prípojku ako bežné bytové
domy. Nezanedbateľný je tiež fakt,
že čpavok, ktorý je dnes chladivom,
nepatrí do stredu mesta, keďže je to
nebezpečná a život ohrozujúca látka,“
dôvodí primátor.

Škôlkari a školáci budú mať ľad k dispozícii zadarmo.

Pokračovanie na strane II.
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Spisovateľka
Katarína Gillerová pracuje
už na svojom trinástom
románe
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Školáci zorganizovali
zbierku,
výťažkom pomohli
miestnemu útulku

Vizualizácie spoločnosti Sport Trend s použitím častí pôvodného
projektu arch. P. Henča.

Dokončený štadión by bol v prevádzke 11 mesiacov v roku.
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Na kúpalisku vznikne nová pláž
s ležadlami a slnečníkmi
Spoločnosť Orange tento rok realizuje
výstavbu optickej siete na území mesta
Žiar nad Hronom, ktorá sa cez rozsiahle
rozkopávky dotkne väčšiny obyvateľov.
Vedenie mesta sa preto s Orangeom
dohodlo, že v areáli kúpaliska spoločnosť
na svoje náklady vybuduje spevnenú plochu zo zámkovej dlažby.
Spevnená plocha zo zámkovej dlažby bude
široká približne 5 metrov a bude po obvode
celého bazéna. „Táto plocha, podobne ako

je tomu na iných kúpaliskách s určitým
štandardom, umožní osadenie ležadiel a
slnečníkov a výrazným spôsobom zlepší
kvalitu poskytovaných služieb,“ informuje
prednosta MsÚ Juraj Miškovič a dodáva:
„Tým, že investícia nejdú z rozpočtu mesta,
nebude to mať negatívny dopad na vstupné,
ktoré sa snažíme držať na minimálnej úrovni. Chceme, aby kúpalisko aj naďalej plnilo
funkciu kúpaliska pre širokú verejnosť.“
Pokračovanie na strane II.

V areáli detských jaslí vysadili nový trávnik
Od piatku 20. do pondelka
23. marca pracovníci technických služieb upravovali plochu
Mestských detských jaslí na
Sládkovičovej ulici.
Navážali ornicu, rozhŕňali a

vyhrabávali
drobné
kamienky a nečistoty, aby sa mohol
vysadiť nový trávnik, a tým
zlepšiť jeho kvalitu pre deti. Do
takto pripraveného terénu sa
vysiala trávna zmes a povrch sa

zavalcoval. Zároveň pripravili
plochu pre nové detské prvky,
ktoré by v areáli jaslí chceli
osadiť počas letných mesiacov.
(r)
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Prioritou mesta je dokončenie zimného štadióna, v prevádzke by bol 11 mesiacov v roku
jeho slov stál približne tri milióny eur.
Pokračovanie zo strany I.
Niektorí obyvatelia či poslanci „My však už máme postavený zimný
však oponujú, že existujú aj iné štadión a museli by sme povedať, čo
možnosti chladenia, nielen čpavkom.
„Čpavok je aj naďalej používaný ako
najekonomickejší systém chladenia.
Aj nová tréningová hala v Liptovskom
Mikuláši, ktorú sme si boli pozrieť,
používa čpavkové chladenie. Zatiaľ
nevieme o nových chladiacich technológiách s využitím iných, menej
nebezpečnejších, látok pri rovnakej
energetickej a ekonomickej účinnosti.“
Nový zimný štadión, ktorý by vyhovoval potrebám mesta, by podľa

s ním ideme urobiť, ak by sme postavili
nový, pretože starý by naďalej zostal
mestským majetkom. A v minulosti už
do neho bolo preinvestovaných veľa
finančných prostriedkov,“ podotýka
ďalej.

vo štvrtok 23. apríla, budú poslanci
rozhodovať o doprenájme pozemkov
pre spoločnosť Sport Trend, ktoré by
sa pričlenili k nájomnej zmluve, čo je
potrebné pre vybavenie stavebného
povolenia. „Ak sa s poslancami dohodneme, budú rozhodovať aj o vstupe
mesta bez akýchkoľvek finančných
záväzkov do budúcna do spoločnosti
Sport Trend. Tým by sme deklarovali,
že chceme tento projekt spoločne
dokončiť. Spoločnosť Sport Trend v minulosti vynaložila nie malé finančné
Na najbližšom zasadnutí mestského
prostriedky na náš zimný štadión. Bol
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
by som nerád, keby to bol iba projekt

O vstupe mesta
do spoločnosti rozhodnú
poslanci

Strojná úprava chodníkov by mala byť
ukončená najneskôr v novembri

V piatok 10. apríla sa začalo s opravou chodníkov v našom meste. Strojnej úprave predchádzalo ručné
strhávanie asfaltového povrchu
z poškodených chodníkov.
V súčasnosti prebieha proces
výberového konania. „Výber potenciálneho subdodávateľa na strojné
kladenie asfaltovo-betónových povrchov bude ukončené 28. apríla,“ informuje Ľubomír Kupči, vedúci úseku
údržby mestských Technických služieb
a dodáva: „Pracovníci spoločnosti
ručne strhávali starý asfaltový povrch
z poškodených chodníkov naprieč
celým mestom. Strhnutý povrch neskôr
strojne vyrovnáme novou asfaltovobetónovou vrstvou.“
Rekonštrukciou prejdú chodníky na
uliciach Jilemnického, Bernolákovej,
Tajovského, Svitavskej, Ulici Dr. Ján-

ského k Ulici J. Hollého, popred bývalú
polikliniku, na Sládkovičovej ulici,
pred hasičmi, upravené budú aj plochy pri BD 505 a 506 na Chrástekovej
ulici, pred bývalou ZUŠ na Ulici Cyrila
a Metoda, Rázusova a Novomeského
ulica, cestné okruhy pri tzv. Účku,
cestný okruh okolo RÚVZ a niektorými
bytovými domami. Na opravu ciest
a chodníkov vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu tento rok 200-tisíc eur. Za
túto sumu sa opravia približne tri kilometre chodníkov. Najviac chodníkov sa
pritom opraví na Etape. Okrem upravených chodníkov pribudne v tejto
časti mesta, konkrétne na Tajovského
ulici, aj 30 parkovacích miest.
„Vzhľadom na zdĺhavý proces
výberového konanie je termín prác
pre strojnú úpravu chodníkov určený
od júna do novembra tohto roka.
Počíta sa pritom aj s nepriaznivým
počasím či uzavretím ulíc. Ponechali
sme si aj rezervu v prípade rozšírenia
požiadaviek na rozsah prác,“ dodáva
Ľubomír Kupči. V súvislosti s prácou na komunikáciách mesto žiada
o porozumenie a zvýšenú opatrnosť
pri prechádzaní po opravovaných
chodníkoch.
(li)

Interval medzi začiatkom a koncom jednej kosby
chcú skrátiť na 15 dní
S prvým kosením mesta v tomto
roku sa začalo už v pondelok 20.
apríla. Celkovo sa naše mesto pokosí
minimálne štyrikrát.
Prvé kosenie začnú pracovníci mestských Technických služieb v Parku
Štefana Moysesa. Následne sa presunú
na Ulicu SNP a súbežne s ňou sa začne
kosenie mesta smerom od Etapy dole.
„Samozrejme, systém kosenia je
zabehnutý už niekoľko rokov, avšak
tento rok bude technická vybavenosť
výrazne posilnená,“ informuje Peter
Jagoš, zástupca riaditeľa TS a ďalej
spresňuje: „V minulom roku sme obstarali dve nové traktorové kosačky John

Deere. Presunutý nám bol aj ramenový
nakladač Mercedes Axor na odvoz
trávy veľkokapacitnými kontajnermi.
Našou snahou je skrátiť interval medzi
začiatkom a koncom jednej kosby o 30
percent na približne 15 pracovných
dní.“
Momentálne sú stanovené štyri
kosby za rok, ale po skúsenostiach
a minuloročnom daždivom lete ich
možno bude nevyhnutných až päť.
Na to, aby bolo mesto vždy včas
a podľa požiadaviek obyvateľov pokosené, používajú technické služby
niekoľko strojov. „K dispozícii máme
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Foto: archív školy.
ktronickou formou, sme vopred
vybrali a testovanie si vyskúšali na
generálnej skúške už 25. marca.
Deviatkov na elektronické testovanie
sme vyberali na základe ich schopností
a znalostí pri práci s počítačom.“
Cieľom deviatackeho monitora je

dve traktorové kosačky John Deere
X950 so 650-litrovým košom, jednu
traktorovú kosačku Etesia so 600-litrovým košom a veľký traktor John
Deere s kladivovým mulčovačom.
Na odvoz trávy využívame Mercedes
Axor s veľkokapacitnými kontajnermi
a traktor Zetor s vlečkou. Okrem strojov používajú pracovníci technických
služieb aj vyžínače na ručné dokášanie
plôch,“ konkretizuje ďalej Peter Jagoš.
Po kosení sa tráva hrabe a odnáša preč.
Kde končí? „Tráva sa ďalej zhodnocuje
na hnojivo. Momentálne spolupracujeme s PD Lovčica – Trubín,“ dodáva
Peter Jagoš.
Na sezónu prijíma spoločnosť
niekoľko
ďalších
zamestnancov.
Nie však iba kvôli koseniu, ale
aj na realizácie záhrad a výsadby. Ako však Jagoš podotýka, na
tieto práce zamestnajú aj aktivačných
pracovníkov.
(li)

Na kúpalisku vznikne nová pláž
s ležadlami a slnečníkmi

Žiarska „Dvojka“ ako jediná škola v okrese
testovala deviatakov aj elektronicky
V stredu 15. apríla sa uskutočnilo
celoslovenské testovanie žiakov 9.
ročníka základných škôl. Niektorí
žiaci zo Základnej školy na Ulici M.
R. Štefánika ako jediní v okrese písali pilotný projekt elektronického
testovania E-Testovanie 2015.
Celoslovenského testovania sa celkovo zúčastnilo 41 593 žiakov z 1 448
základných škôl. Vo vybraných 111
certifikačných školách sa Testovanie 9
uskutočnilo aj elektronickou formou.
Deviataci si overili svoje vedomosti
z matematiky, slovenčiny, respektíve
maďarského alebo ukrajinského jazyka, pričom z každého predmetu na
nich čakalo po 20 otázok.
V Žiari nad Hronom písalo monitor 198 deviatakov. Vybraní žiaci z
„Dvojky“ boli jediní v okrese, ktorí
písali testovanie elektronicky. „Elektronického testovania sa zúčastnilo
23 deviatakov našej školy,“ informuje zástupkyňa riaditeľky školy
Miroslava Schniererová a dodáva:
„Žiakov, ktorí písali testovanie ele-

samotného mesta. Vítam, že máme
partnera, ktorý je ochotný venovať
svoju energiu a peniaze na dokončenie
zimného štadióna,“ dodáva primátor
mesta. V prípade, že poslanci vstup
mesta do Sport Trendu odsúhlasia,
bude mať v spoločnosti majoritný podiel vo výške 52 %.
Ak budú poslanci s návrhom mesta
súhlasiť, práce na dokončení zimného
štadióna by sa začali hneď po ukončení
projektu Centra zhodnocovania odpadov, čo by malo byť v priebehu budúceho roka.
(li)

podľa ministerstva školstva overiť
vedomosti, zručnosti a kompetencie
u žiakov, ktorí končia vzdelávanie v
základných školách. „Výsledky jednotného testovania poskytnú školám
informáciu o úrovni vedomostí a
zručností ich žiakov, čo napomôže
pri skvalitňovaní vzdelávania v ZŠ,“
uviedla
hovorkyňa
ministerstva
školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 sa
zohľadňujú aj pri prijímacích skúškach
na stredné školy. Pri prijímaní žiaka,
ktorý v testovaní dosiahol v každom
predmete úspešnosť najmenej 90
percent, rozhoduje riaditeľ školy bez
prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje
na školu so vzdelávacím programom
učebného alebo študijného odboru,
ktorý vyžaduje talentovú skúšku.
Výsledky žiakov v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy
začiatkom mája, výsledkové listy
žiakov v papierovej podobe budú
mať základné školy koncom mája.
.
(li)

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ.
Pokračovanie zo strany I.
Doteraz bol vstup do bazéna cez
tzv. brodiská, ktoré však už nefungujú
a neplnia svoj účel. Na tento stav dlhodobo upozorňuje aj Regionálny úrad
verejného zdravotníctva. „V rámci vybudovania spevnených plôch okolo bazéna sa urobí aj zábradlie, ktoré bude ľudí
smerovať k tomu, aby do bazénovej časti
vstupovali cez brodiská a tým pádom sa
výrazne zvýši hygienická úroveň, ktorú
bude kúpalisko poskytovať,“ podotýka
prednosta žiarskeho magistrátu. Ak realizáciu prác žiarski poslanci odsúhlasia, nová spevnená plocha s ležadlami
a slnečníkmi bude návštevníkom kúpaliska k dispozícii už túto letnú sezónu.
„Kúpalisko plánujeme otvoriť približne
v polovici júna. Budeme však brať do
úvahy aj prognózy počasia. Ak by nas-

tala situácia, že bude zlé počasie, kúpalisko sa otvorí neskôr,“ konkretizuje
Juraj Miškovič.
Ešte v čase po zimnej sezóne sa v
areáli kúpaliska v čo najväčšej miere
skvalitnili trávnaté plochy. Do budúcna
vedenie mesta uvažuje aj s vytvorením
zavlažovacieho systému a o ešte
kvalitnejšej úprave trávnikov. Závlahový systém a trávniky sú veci, ktoré
však chce mesto riešiť až v budúcom
roku.
Spoločnosť Orange investuje do
spevnenia plochy a osadenia zámkovej
dlažby sumu vo výške 34 500 eur. „Výška
vstupného sa nebude meniť kvôli tomu,
že sa zriadi zámková dlažba. Ak sa bude
meniť výška vstupného, tak to budú iné
parametre, ktoré na to budú mať vplyv.
Sme v obkľúčení viacerých aquaparkov,
kde rodinné vstupné stojí desiatky eur.
Toto však nie je naša ambícia,“ dodáva
na záver Juraj Miškovič.
(li)

Zámková dlažba bude po obvode
celého bazéna.

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia
nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 23. apríl 2015

III.
3

SPRAVODAJSTVO

histórie
a pamiatkach mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

PO STOPÁCH
Staré mesto

Mesto Žiar nad Hronom leží na
komunikačnej trase, ktorá už v minulosti plnila významnú úlohu pri
osídľovaní hornatého stredného
Slovenska. Vyrástlo na mieste
bývalého stredovekého mestečka
Sv. Kríž. V historických listinách sa
spomína pod latinským názvom

Sancta Crux. Mestečko plnilo významnú úlohu hlavne v oblasti politicko–hospodárskej správy.
Vyplývalo to z jeho polohy, na
spojnici významných stredovekých
ciest – cesty z Nitry do Banskej Bystrice, známej svojou ťažbou a spracovaním medi. V blízkosti sa spájali
cesty z Kremnice, kde sa ťažilo a spracovávalo zlato v jednej z najstarších
mincovní v Európe a Banskej Štiavnice,
známej svoju ťažbou striebra počas
celého obdobia stredoveku. Významnou bola aj cesta na Prievidzu spájajúca túto oblasť s Pohroním. Nie bezvýznamnou bola aj kontrola takzvanej
vodnej cesty po rieke Hron, po ktorej
sa dopravoval tovar na dolné územia.
Táto poloha predurčovala mesto ako
významné mýtne miesto. Zároveň to
bol aj priestor, ktorého sa chcel každý
zmocniť, a tak kontrolovať obchod.
Obrana a kontrola ciest bola posilnená
výstavbou hradov Šášov a Revište. Tak
isto aj výstavbou Teplického hradu,
ktorý zabezpečoval cestu do Banskej
Štiavnice. Správa tejto oblasti sa však
sústreďovala v múroch stredovekej pevnosti, ktorá stála na mieste terajšieho

kaštieľa. Jej dôležitosť dokazuje pobyt
významných osobností v nej v jednotlivých historických obdobiach,
podobne ako prítomnosť vojenských
posádok, odbojnej šľachty a cisárskych
vojsk.
Prvá zmienka o Žiari nad Hronom sa nachádza v listine panovníka Belu IV. z roku 1237, v ktorej sa
mestečko spomína pod názvom Cristur. V nej panovník potvrdzuje nárok
hronskobeňadickému opátovi na časť
mýta, vyberajúceho sa v tejto mýtnici.
Je to zároveň doklad názvu miesta, ako
aj funkcie, ktorú v tomto období osada
mala. Zároveň poukazuje na jej významné postavenie, veď sa o ňu viedli
spory. Vývoj sídla, pravdepodobne
osady, pokračoval v súvislosti s
narastaním jej významu. To sa potvrdilo 4. februára 1246, kedy ostrihomský
arcibiskup Štefan Vanča osade Svätý
Kríž, nazývanej Sancta Crux, udelil
výsady zemepanského mestečka pod
nemeckým právom. Všetky významné
udalosti, ktoré sa zapísali do dejín
počiatku vzniku mestečka, sa vsťahujú
k obdobiu vlády uhorského panovníka
Belu IV.

Ministerstvo obrany ocenilo hrdinov 2. svetovej vojny
V stredu 15. apríla si priami
účastníci protifašistického odboja
prevzali Pamätné medaily ministra
obrany pri príležitosti 70. výročia
SNP a 70. výročia porážky fašizmu
a ukončenia 2. svetovej vojny. Viac
ako päťdesiatka bojovníkov sa stretla
v Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra. Medaily im odovzdali
zástupcovia Ministerstva obrany SR.
Sloboda je jednou z najdôležitejších
vecí pre človeka. Aj za ňu bojovali prítomní priami účastníci protifašistického
odboja. Mnohí z ich priateľov za slobodu položili vlastné životy. Udelením
pamätných medailí poukázalo ministerstvo na hrdinstvo ľudí, na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť a na slovenských
vlastencov, ktorí v rokoch 1939 až 1945
nasadzovali životy za slobodu svojej vlasti. Okrem priamych účastníkov
bojov a ich rodinných príslušníkov sa
slávnostného popoludnia zúčastnili aj
Richard Zimányi, hlavný štátny radca
sekcie ľudských zdrojov MO SR, Teodor Fekete, podplukovník z Veliteľstva
vzdušných síl Ozbrojených síl SR, Jaroslav Bulko, predseda OV SZPB, Ľubomír
Jančo, predseda ZO SZPB v Žiari nad
Hronom, prednostka Okresného úradu
Andrea Žiaková a primátor mesta Peter
Antal.
Počas odovzdávania medailí si prítomní hostia pripomenuli historické súvis-

Vládol v období rokov 1235 až 1270,
kedy hlavne po vpáde Tatárov do Uhorska a ich odchode dbal o rozvoj krajiny
a obnovu zničeného hospodárstva.
Zakladal mesta a podporoval výstavbu
hradov a opevnených miest. A dôkazom toho nie sú len listinné správy
týkajúce sa nášho mesta a jeho vstupom do písaných dejín, ale už aj nálezy
materiálnej kultúry z tohto obdobia.
Ako je nález z polovice apríla, kedy sa
v priestore mestského parku, ktorý sa

Ak je pravda, že dejiny tvoria vojská
a generáli, tak mestečko Sv. Kríž patrí
medzi miesta s tými najbohatšími
dejinami. Sú späté s významnými historickými udalosťami na našom území.
Národ bez dejín nie je národom. Je preto povinnosťou obyvateľov mesta Žiar
nad Hronom konať tak, aby ich bohaté
dejiny nikdy neupadli do zabudnutia.
Peter Mosný

Sekeráci nám spievajú už tridsať rokov
„Ak bude treba, budeme našimi pesničkami aj do živého ťať ...“

losti toho, čoho je vojna schopná, ako
vie zbúrať všetky istoty človeka v mene
moci, strachu a útlaku. Aj v dnešnej
dobe je potrebné vzdať hold padlým
a hold žijúcim, ktorí na frontoch 2. svetovej vojny, či už v zahraničných armádach, ale aj v domácom odboji, alebo
v ilegalite dokázali sebe i celému svetu
silu a odvahu bojovať proti obrovskej
presile nemeckého fašizmu, tyranii
a zverstvám.
V zozname priamych účastníkov,
ktorým ministerstvo udelilo medailu
za účasť v národnom boji za oslobodenie, je 51 mien. Medzi nimi sú bojovníci
nielen zo Žiaru nad Hronom, ale aj
z Banskej Štiavnice, Žarnovice, Novej
Bane či Kremnice a z obcí Hrabičov,
Prochot, Kľak, Janova Lehota, Hronská Breznica, Ihráč, Bukovina, Brehy,
Tekovská Breznica, Horná Ždaňa, Lutila,

Stará Kremnička, Župkov, Repište a Pitelová. Priamo z nášho mesta bola medaila udelená šiestim hrdinom, medzi
ktorými sú aj ženy – Jánovi Adamcovi,
Márii Bonovej, Márii Dolnickej, Jozefovi Luptákovi, Margite Popracovej
a Františkovi Vívodovi.
Ako bolo na záver podujatia povedané, na skale v Trenčíne je vytesaný
nápis, ktorý hlása, že až tu boli rímske
vojská a tento nápis je tam už storočia.
My, Slováci, by sme mali vytesať do
všetkých pamätníkov 2. svetovej vojny,
že slovenský národ povstal proti fašizmu
a jeho porobe. Nech táto spomienka
vydrží v pamäti žijúcich Slovákov toľko,
ako nápis na Trenčianskej skale. Slováci
spolu s Čechmi, Rusmi, Srbmi, Poliakmi, Francúzmi a ďalšími národnosťami
vkladali do boja srdce a odvahu.
(li)

Skoromájová šláger veselica s obľúbenou Jadrankou

So žiarskym Mestským kultúrnym
centrom môžete vyraziť za kultúrou
počas celého roka, no v najbližších
dňoch sa môžete tešiť na Jadranku,
Igora Timku, Barboru Švidraňovú aj
slovenskú skupinu IMT Smile.
V poradí šiesty Tok slov pesničkára,
producenta a moderátora Janka Kulicha prinesie opäť atraktívnych hostí.
„O všetkom možnom i nemožnom,
o hudbe i divadle, vážne aj humorne sa

rozprestiera na ploche najstaršieho
osídlenia mesta, našla medená minca
väčšieho razenia z obdobia vlády Belu
IV., na ktorej sú na averzi zobrazení
dvaja panovníci na tróne s nápisom rex
Belo a na reverzi sediaca postava s nápisom Sancta Maria. Minca ja datovaná
do obdobia 1190 až 1230. Na zobrazení
sú pravdepodobne dvaja králi. Okolnosti nálezu a jeho vyhodnotenie sa
ešte spracovávajú, avšak je potvrdená
jeho autenticita a miesto nálezu.

porozprávame so spevákom Igorom
Timkom zo skupiny No Name, ktorý
v súčasnosti pôsobí aj ako herec
Štátneho divadla v Košiciach a s čoraz
obľúbenejšou divadelnou a televíznou
herečkou Baškou Švidraňovou, ktorá
vďaka speváckemu talentu boduje aj na
hudobnej scéne,“ spresňuje Janko Kulich. Príjemný večer v dobrej spoločnosti
plný zaujímavých príbehov, otázok,
odpovedí a piesní si môžete vychutnať
už v piatok 24. apríla. „Nebude chýbať
ani obľúbené KomenTáranie textára,
pesničkára a bloggera Peťa Šranka,“
sľubuje ďalej Janko Kulich.
Mesiac apríl ukončíme v našom meste obľúbenou Skoromájovou šláger
veselicou, ktorá prinesie opäť množstvo
skvelej zábavy s obľúbenými spevákmi
a skupinami. Hlavnou hviezdou večera
bude speváčka Jadranka a spolu s ňou
vám zahrajú aj Kora Band a Heligónka
z Kysúc. Programom bude moderovať
Stano Vitáloš. Podujatie sa uskutoční
v Hlavnej sále MsKC vo štvrtok 30.

apríla. Za vstupenku zaplatíte 10 eur,
v prípade, že ste dôchodca alebo držiteľ
Karty Žiarčana, tak iba 8 eur. V cene
vstupenky je zahrnuté aj občerstvenie.
Po úspešnej decembrovej šnúre vo
vypredaných halách prichádza Ivan
Tásler & IMTSmile so sériou koncertov
do menších sál a klubov. NA CESTE
TOUR je názov jarnej série koncertov,
počas ktorej naša najúspešnejšia kapela
precestuje krížom-krážom Slovensko, a
čo najviac sa priblíži svojim fanúšikom
takisto aj v Čechách a v Anglicku. Menšie
priestory ponúknu fantastickú atmosféru a možnosť užiť si tento rock´n´rollový
zážitok ako vo vlastnej obývačke. Vďaka
komornému klubovému prostrediu sa
dostanete ku kapele doslova na dosah
ruky. Novú show IMTSmile môžete
zažiť v trinástich mestách, medzi
ktorými bude aj Žiar nad Hronom.
Nenechajte si preto ujsť jedinečnú
príležitosť vychutnať si koncert naživo,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 7. mája
v Hlavnej sále MsKC.
(li)

A veru tnú do živého. A iskri radosti a šťastia lietajú z ich piesní už
30 rokov na nespočetných vystúpeniach. Mužská spevácka skupina Sekera vznikla na podnet Alojza Vidu
v roku 1985, kedy sa partia chlapov
rozhodla ukázať, ako pekne možno
s piesňou tráviť voľný čas.
„Svoju prvú „skúšobňu“ sme mali na
učilišti. Sedeli sme na frézach a spievali“, spomína Daniel Žember. V súčasnosti
sa nácviky mužskej speváckej skupiny
konajú v Mestskom kultúrnom centre.
V roku 1987 už majú názov Sekera,
pod ktorým ich poznáme aj dnes. Vymyslel ho ich zakladateľ, pretože sú
chlapi rúči, ich pesničky sú prevažne
vrchárske, valašské... Sekera je aj ich
neodmysliteľnou rekvizitou počas vystúpení. Mužská spevácka skupina má
svoju Chválenkársku kroniku speváckej
skupiny hutníkov ZSNP v Žiari nad
Hronom. Od jej založenia v novembri
1985 je podrobne spracovávaná až do
dnešných čias, keď sa o záznamy stará
už posledný zo zakladajúcich členov,
Daniel Žember. Po Alojzovi Vidovi boli
ďalší umelecký vedúci Marian Prôčka
a Vojtech Kováč. V roku 1996 si zvolili za
umeleckého vedúceho Dušana Záhorca, ktorý ich viedol až do roku 2013.

So slovenskou piesňou
reprezentovali mesto
aj za hranicami Slovenska
Spevácku skupinu spočiatku sprevádzala najmä fujara a píšťalka, len
sporadicky ich sprevádzali harmonikári
(Jozef Vido, Emil Kondra, Ján Ďurča).
Tak to bolo až do roku 1992, kedy
prichádza harmonikár Vladimír Kutaš.
Ten im vyhrával 12 rokov. Dnes ich na
harmonike sprevádza Jozef Novák. Jednu z prvých piesní, Pod úbočou, pod
tou sivou skalou, im priniesol rodák zo
Šumiaca a jeden z prvých členov, Ján
Sekerka. Spievajú ju dodnes – stala
sa ich hymnou. Potom prišla ďalšia
a ďalšia pieseň, nácviky a vystúpenia.
Prvé vystúpenie bolo pre klub členov
KLUSU (Klub abstinentov po protialkoholickej liečbe, usilujúcich sa nepiť).

(Sekera)

Postupne sa počet vystúpení rozrástol
až na 40 za rok (Zlatý dukát, mesiac
ČSSP, jubileá, rozlúčky do dôchodku,
spomienkové slávnosti, folklórne
slávnosti, rôzne spevácke súťaže...), a”.
ako oni sami hovoria: „Už o nás vedia
Tešia sa na nich v kluboch dôchodcov, sú neodmysliteľnou súčasťou
tradície stavania mája, fašiangov.
Spievali v programoch s Jadrankou,
Jožkom Černým, Diabolskými husľami.
Zúčastnili sa folklórnych slávností
v Detve, Heľpe, na Podhorí. Nemožno
nespomenúť aj vystúpenia v zahraničí.
So slovenskou piesňou reprezentovali
nielen naše mesto, ale aj celé Slovensko v Nemecku, Srbsku, susedných
Čechách a k najväčším úspechom
patrí tretie miesto v Medzinárodnej
súťaži speváckych zborov v Rusku v
novembri 2014. Ako sami hovoria: „Je
to úžasný pocit, keď človek vidí, že
stovky divákov povstanú zo stoličiek
a odmeňujú vás potleskom“. Okrem
slovenských piesní spievali aj piesne
maďarské, poľské, ruské, nemecké. Vo
svojej kronike majú tiež zaznamenané
posledné želania Dušana Záhorca,
ktorý bol ich umeleckým vedúcim 17
rokov: 1. Vystupovať v STV – stalo sa,
naše mesto reprezentovali v relácii Kapura. 2. Vystúpiť so slovenskou piesňou
v zahraničí – spievali v Nemecku, trikrát
v Srbsku, v Čechách, v Rusku, 3. Nahrať
CD – to sa im podarilo v apríli 2012.
Posledné želanie, to najväčšie: požiť
si ešte rok – dva sa, žiaľ, nesplnilo. Dňa
1.7.2013 Dušan Záhorec navždy odišiel.
Ale kamaráti spĺňajú jeho odkaz –
pokračovať ďalej. Umeleckým vedúcim
sa tak stáva Jozef Novák. V súčasnosti
má mužská spevácka skupina Sekera
jedenásť členov: Jozef Novák, Július
Nárožný, Jozef Mažgut, Július Horváth,
Florián Košáň, Daniel Žember, Štefan
Žipaj, Ján Môc, Pavol Turňa, Vladimír
Lovčičan, Dušan Pazdera. Tohto roku
budú sláviť svoje tridsiate výročie. Tak
im zaželajme všetko najlepšie, veľa
úspechov a krásnych piesní. Nech
reprezentujú naše mesto ešte dlhé
roky.
Ľudmila Pulišová,
pracovník MsKC
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Pri kolíske

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla.
Obloha sa zatiahla. Z diaľky tlmene
zahrmelo. „Počuješ, Pánbožko sa na
teba hnevá, že neposlúchaš a nekolíšeš
Vojtíka.“ Jožinko zbystril sluch a horlivo
kolísal. Zas prišiel na nový spôsob. Vrážal
hlavou do kolísky, a keď ho to prestalo
baviť, podložil nohu pod okraj kolísadla
a vystrel palec. Ako kolísadlo dopadalo, stláčalo chodidlo a odrážalo sa späť
pružnosťou nohy. To nie je zlý nápad!
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SPEKTRUM
Ale palec sa pritom čoskoro unaví, aj
keď strieda nohy — a kolíska zasa stojí.
Nech stojí…! Jožinko vytiahol z vrecka
obrázok s Indiánmi. Vystrihol si ho zo
škatuľky z cigórie. Jožinka najviac zaujímali krúžky, ktoré mali Indiáni v nosoch. Pozrel sa na Vojtíkov noštek. To by
bolo niečo! Keby tu nebola mamička,
skúsil by mu pretiahnuť cez nos krúžok
z kľúčov, či by ho to nebolelo. Potiahol
ho za noštek, ale Vojtík sa už krúti ako
hlísta. Obloha sa ešte väčšmi zatiahla.
V izbe sa zotmelo. Ostrý blesk preťal
oblohu. „Už zas nekolíšeš?“ hnevá sa
mamička, ktorá začula Vojtíkovo mrvenie. „Počkaj, počkaj, počuješ, ako sa
Pánbožko hnevá?” Jožinko už zasa sedel pri kolíske a statočne kolísal, no
poškuľoval oblokom na kľukaté blesky.
Len čo mu horlivosť ochabovala, hneď
tu bol blesk ako ohnivý bič a strašný,
zlostný rachot, čo ho poháňal do práce.

To je strašné, ako sa Pánbožko hneď
nahnevá, veď on kolíše, ako sa patrí. Na
chvíľku búrka utíchla a Jožinko prišiel
na iné myšlienky. Takto to ešte neskúsil.
Pretiahol motúz vyrezaným srdiečkom
na kolíske, urobil uzol a ťahal každou
rukou na inú stranu — vpravo, vľavo. Išlo
to znamenite! Ani stolárovie Vinco by to
lepšie nevymyslel, a ten veru vie všeličo.
A teraz ľavý koniec motúza prevlečie
popod trnož. Pri kolísaní to vydáva
pekný zvuk, ako keby pílil pílkou, to by
Vojtíka určite lepšie uspávalo než jeho
bzučanie. Čo keby ho zobudil — trochu
ho poštípal — a skúsil, či by ho zasa uspal. Tu ho máš, teraz sa to niekde zadrhlo
a kolíska ostala stáť. Vojtíka štípe mucha,
zasa sa mrví a mrnčí. „Kolíš ho,“ hnevá sa
matka, „počuješ Pánbožka?“ Vtom blesk,
až v očiach zabolelo, a prásk!! Oblok
rinčí, chalupa sa trasie, v očiach sa robia
kruhy… „Pánboh s nami!“ šepoce matka

a vstáva celá bledá, na smrť vyľakaná.
Jožinko už sedí pri kolíske. „Už budem
dobrý, už budem dobrý!“ kričí odušu a
silno kolíše vyľakaného Vojtíka. Hrc, hrc,
hrc, hrc. Ešte nikdy nekolísal Jožinko
tak dlho a horlivo, bez akýchkoľvek
vylepšení. Mamička sa modlí a otvára
okno. Vonku sa vyjasnieva. Obloha usmievavo modrie, ľahké sivé oblaky sa nad
pariacim sa lesom trhajú, slniečko žiari.
Kohút na nízkom plote pod orgovánom
víťazne zakikiríkal, sliepky kotkodákajú
a zbiehajú sa na smetisko, vrabce sa
otriasajú a čvirikajú, lastovička krúži
pred oknami. „Bolo sa treba tak hnevať,“
šomre si popod nos Jožinko, posmelený
touto náladou prírody, „veď keby tak
musel Pánbožko celý deň kolísať…“ mamička, ale Jožinka už nebolo. OdbePresadol si na okno a kolísal nohou. hol stavať hrádze. Taká príležitosť sa nePotom pretiahol motúz cez oblok a naskytne každý deň!
kolísal zvonku. Napokon kolíska celkom
Preložila: Martina Palkovičová
stíchla. „Tak kolíš, kolíš,“ napomínala ho
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Obľúbená autorka Katarína Gillerová pracuje na svojom trinástom románe
Známa slovenská spisovateľka
Katarína Gillerová žila v Žiari nad Hronom do svojich devätnástich rokov.
Ako sama hovorí, s týmto mestom
je zrastená a zanechala v ňom kus
svojho srdca.
Katarína vyštudovala Strednú ekonomickú školu v Žiari a potom odišla žiť
do Bratislavy. „V Žiari sme bývali na Jiráskovej ulici a z okna som pozerala na kníhkupectvo oproti v dome, ktoré je tam
dodnes – krásne, inšpiratívne a úspešné,“
hovorí na úvod Katarína a pokračuje:

„Okolo tohto kníhkupectva som chodila každý deň a vždy som mala prehľad
o nových knihách. Veľmi ma teší, že toto
sa z čias môjho detstva nezmenilo. Často
sa mi sníva v tom byte, kde sme bývali,
a v Žiari tiež, a vždy sa potom prebudím
s príjemnými pocitmi.“ Hoci väčšiu časť
svojho života dnes Katarína spája s našim
hlavným mestom, aj naďalej ju k Žiaru
viaže osobitný vzťah. „S týmto mestom
som zrastená a zanechala som v ňom
kus svojho srdca. Je to moje detstvo
a najkrajšie roky dospievania. Cítim sa tu
doma. Mám tu veľa kamarátok, priateľky,
žili tu moji rodičia, dnes už iba mamina
a brat. Navštevujeme sa pravidelne, vždy
sa u maminy zíde celá naša širšia rodina
a zakaždým sa na seba veľmi tešíme. Od
maminy aj obyčajná polievka chutí ako
najlepšie jedlo na svete. Považujem za
úžasné, že niekoľkokrát za rok sa tu stretávam so spolužiačkami zo strednej školy
a sme si blízke už po toľké roky od maturity, s niektorými od detstva,“ priznáva
úprimne.

Láska si nevyberá
bola najpredávanejšou
knihou za rok 2004
Písaniu sa Katarína venuje od svojich
ôsmich rokov. Dodnes má odložené
zošity, kde ceruzkou písala rozprávky,
dokonca aj román na pokračovanie.
„Bavilo ma to od času, ako som sa naučila
čítať a písať. A čítanie kníh najviac –
chodila som tiež do knižnice a dokázala
som prečítať aj 5 kníh za týždeň. Ani
neviem kedy, pretože som celé dni behala s deťmi vonku, nesedeli sme pri
počítačoch. Mamy nás nedokázali dostať
domov, hier sme nikdy nemali dosť. Som

vďačná svojim rodičom, že ma viedli ku
knihám, som im vďačná za šťastné detstvo a za to, že ma vo všetkom podporovali
a pomáhali mi,“ hovorí s láskou. Prvá kniha, ktorú Katarína napísala, sa volá Moja
kamarátka knižka a vyšla v roku 2002. Je
určená pre deti, dá sa s ňou pracovať,
kresliť do nej, dopĺňať. Obsahuje zábavné
časti, hádanky, básničky, poviedky. „Po
detskej knižke mi vyšiel v Čechách humoristický román Úžasssná dovolená,
a potom som už začala písať romány,
nazvem ich spoločenské. Prvým bol Láska si nevyberá, za ktorý som dostala aj
cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ
za najpredávanejšiu knihu za rok 2004.
Je to príbeh dvoch sestier, z nich sa
mladšia zaľúbi do partnera tej staršej
a nedokáže si s tým citom poradiť. Nosí
toto tajomstvo v sebe, nevidiac žiadne
východisko. A potom do jej života vstúpi
tragédia a všetky doterajšie problémy sa
jej zdajú nepodstatné,“ hovorí o svojom
prvom románe Katarína a podotýka, že
doteraz jej vyšlo spolu štrnásť kníh,
z toho dvanásť románov. Písanie jednej knihy pritom trvá spisovateľke
trištvrte roka, s prerušovaním, pretože
pracuje ako ekonómka a písať môže
iba vo svojom voľnom čase. Keby však
iba písala, trvalo by jej to asi tri – štyri
mesiace. A kedy sa autorke ľahšie píše?
„Nezáleží na časti dňa, pokiaľ to nie je
skoré ráno. Keďže väčšinu času mi zaberá
účtovníctvo, využívam každú voľnú
chvíľu na písanie. Aj dovolenky, občas
víkendy, a často noci. Ale to neznamená,
že stále sedím len doma. Rada chodím do
prírody, na túry, kde si „prečistím“ hlavu,
myšlienky, premyslím pokračovanie
deja. Mám mnoho aktivít – jazykové
kurzy, jogu, plávanie, poznávacie zájazdy a najmä čítanie kníh – takže by som
potrebovala, aby mal deň aj 72 hodín.“
Mnoho spisovateľov má svoje osvedčené
rituály, bez ktorých si písanie nevedia
predstaviť. Katarína nie je výnimka.
„Hudba je najlepšia! A káva, aby mi hlava
nepadla od únavy na klávesnicu, keď už
je ďaleko po polnoci. Zvláštne rituály
nemám, len občas trošku kvalitného
vína, keď sa písanie románu chýli ku koncu,“ približuje ďalej spisovateľka.

Každý Katarínin román
je inšpirovaný
skutočným príbehom
S každou z kníh prežila Katarína
niekoľko mesiacov a žila životom ich
hlavných hrdiniek, takže nedokáže
konkretizovať, ktorá z jej kníh je jej srdcu
najbližšia. „Prvý román Láska si nevyberá som písala celkom bez poznámok,
celý dej som mala v hlave a odtiaľ som
ho premiestňovala rovno do počítača.
Vtedy som ešte nevedela, či mi ho niekto
vydá, ale vložila som doňho všetky city
z nešťastnej lásky, ktorú zažil asi každý

z nás. A zase román Cudzie spálne som
nosila v hlave takmer päť rokov, kým
prišiel na rad a písal sa mi veľmi dobre. Kvôli knihe Ráno neplačem som si
naštudovala maliarske techniky a jedno
opísané mesto v ňom sa podobá na Žiar.
Až ma srdce bolelo, keď som v predstavách blúdila jeho ulicami. Najkrajšiu
obálku má, podľa mňa, môj posledný román Zvláštny príbeh s kyticou
žltých ruží. K jeho napísaniu ma z časti
inšpiroval príbeh, ktorý mi rozprávala
dcéra mojej spolužiačky v Londýne, keď
sme ju tam na pár dní boli navštíviť,“
konkretizuje s tým, že každý jej román
je inšpirovaný skutočným príbehom,
prípadne aj viacerými, Katarína dej iba
dotvorí. „Základ knihy Záhada zadnej
izby tvorí príbeh mojej staršej kamarátky.
Rozprávala mi o nešťastnom manželstve
jej rodičov a atmosfére ich vzájomnej
nenávisti, v ktorej vyrastala aj so svojimi
súrodencami. Keď potom knižku čítala,
musela ju často odkladať a predýchavať
nepríjemné spomienky, lebo sa jej pred
očami premietalo jej pokazené detstvo.
Občas niekto spozná osoby v mojom
románe alebo typ, aký opisujem, a vtedy
povie: „Aha, viem o kom to je...“.“

Knihy jej vychádzajú
aj v susedných Čechách
Katarína sa však nesústredí iba na svoje knihy, sleduje aj tvorbu kolegov, slovenských spisovateľov, predovšetkým
spisovateliek. „Sledujem ich tvorbu,
kupujem si ich knihy, chcem vedieť, ako
píšu. Mám však, žiaľ, príliš málo času,
a tak niektoré z nich ešte len čakajú na
prečítanie medzi ostatnými knihami
zahraničných autorov. Na všetky sa
veľmi teším.“ Katarína má pritom veľmi
rada historické romány, lebo sa z nich
veľa dozvie o dobe, ktorú nepozná.
„A tiež detektívky, životopisné knihy...
Na štýle ani nezáleží, ak ma kniha
zaujme takmer hneď od prvej strany,“
priznáva. Mnohí z vás sa už určite zamysleli nad tým, či sa dá na Slovensku
uživiť iba písaním kníh. Kataríninou
odpoveďou vás možno prekvapíme:
„Ak je spisovateľ úspešný a vydá aspoň
dva romány ročne, možno áno. Ja mám
aj zamestnanie – a hoci sa moje knihy
predávajú veľmi dobre a majú úspech,
predsa len Slovensko je malá krajina,
už iba v porovnaní s veľkým Poľskom
alebo Nemeckom si myslím, že tam
sa spisovateľom ľahšie dýcha.“ Okrem
prvých dvoch kníh vyšli všetky Katarínine romány vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. „Jemu vďačím za dôveru,
ktorú vložil do mňa, ešte neznámej
autorky, a umožnil mi stať sa úspešnou
spisovateľkou. Okrem toho moje knihy
vychádzajú v preklade aj v Českej republike, vo vydavateľstve Albatros Media,“
spresňuje autorka, ktorá má momen-

tálne
r o z p í s a n ý
román
trinásty
Aprílové slnko.
Ten by mal
vyjsť na jeseň.
Svoje knihy
píše Katarína
pre každého,
kto má rád
zo
príbehy
života, trochu
napätia a tajomstva.
Hoci jej čitateľkami sú
prevažne ženy, má odozvy aj od mužov, aj keď sú
v menšine. „Inšpirujú ma príbehy ľudí,
stačí sa len započúvať. Niektoré sú také
zvláštne, že keby som si ich vymyslela
do knihy, asi by im mnohí ani neverili.
Život sa naozaj dokáže „pohrať“ s osudmi ľudí, či už v dobrom alebo v zlom.“

Katarína:
Nedokážem si predstaviť,
že by som román prerábala
Katarína má v hlave uložených niekoľko
príbehov – námetov na romány, a o tom,
kedy ich začne písať, sa rozhoduje podľa
momentálneho pocitu. „Nedokážem
ho vysvetliť, ale na jeho základe
dokážem posunúť skorší príbeh dozadu
a rozhodnúť sa napísať iný. Správna chvíľa
na písanie nastáva vtedy, keď mám dej
takmer celý premyslený, od začiatku až
do konca. Obsah mám premyslený v okamihu, ako začnem písať, ale konkrétne
dialógy a opisy vznikajú, samozrejme, za
pochodu. Písanie mi ide veľmi pomaly,
dej nikdy nemením a neprepisujem, iba
ak niektoré vety a pasáže. Nedokážem si
predstaviť, že by som román prerábala
napríklad päťkrát, ako to dokážu niektorí
autori,“ hovorí ďalej autorka a vzápätí
priznáva: „Za počítačom dokážem sedieť
veľmi dlho, niekedy zamením kreslo za
stoličku a potom za loptu... Odnášam
si to bolesťami chrbta, preto sa snažím
cvičiť jogu, plávať a chodiť na masáže
a do prírody. Najnáročnejšie je to vtedy,
keď sa blíži termín odovzdania rukopisu,
a ja nestíham z rôznych dôvodov. A do
toho termíny v účtovníctve a termíny
daňové. Už sa mi stalo, že som písala aj
postojačky.“ A čo by na záver odkázal svojim čitateľom v Žiari? „Ďakujem všetkým,
ktorí mi fandia a čítajú – nielen moje
knižky. Som hrdou Žiarčankou, rada sa
sem vraciam a prajem všetkým, aby sa im
darilo v tom, čo robia, a nebáli sa občas
ísť za svojím snom v akomkoľvek veku.
Dokázať, v čom ste dobrí – na to nikdy
nie je neskoro.“
(li)
Foto: archív KG.
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Blahoželanie

Čaj o piatej

Svoje krásne
4. narodeniny
oslávila
dňa 21. apríla

s Evelin Červienkovou
Je mladá, krásna
a ešte aj talentovaná... Evelin
Červienkovej,
rodáčke zo Žiaru
nad
Hronom,
ktorá v súčasnosti
žije v Prievidzi, to
ozaj píše. Príbehy z jej kníh sú
vlastne príbehmi
zo života. Spoznáte v nich reálnych ľudí, skutočné udalosti, a tiež
pravé pomenovania vecí. Ako sama
hovorí, nejde o sladké bublinkové
medové motúzy. Píše tak, ako jej
prsty narástli, a nehanbí sa za to. Ak si
to situácia vyžaduje, pokojne použije
aj nadávku. Evelin sa vyučila za
kaderníčku, no momentálne pracuje
pre firmu poskytujúcu internet. A aj
tam píše. Vlastne, Evelin píše, odkedy
ju to naučili. K tvorbe ako takej ju však
priviedlo až vlastné presvedčenie
a fakt, že jej pomáha relaxovať a
pochopiť isté veci. Jednoducho,
zresetovať ducha.
Ak aj vy potrebujete príjemný reštart,
príďte si s nami vychutnať Čaj o
piatej s Evelin Červienkovou. Vidíme sa
28. apríla o 17.00 hod. v kaviarni
u Shakespeara.
(r)

Klárka
Jankovová

zo Žiaru
nad Hronom.
Nech ti po celý život slniečko svieti,
raduj sa, veseľ sa, ako všetky deti.
Z dobrého to najlepšie,
z krásneho to najkrajšie,
veľa detských radostí
ti zo srdca želajú rodičia,
brat Robko, starí rodičia Jankovovi,
strýco Tibo, Janka a Natálka.

OZNAM ÚPSVAR

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

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

23.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
25.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
27.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
28.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
29.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
2.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2

25.4. Dentino – MUDr. Peter Kukolík, A.
Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
26.4. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208, Hliník nad Hronom (676
13 91)
1.5. VK Stom – MUDr. Viera Krnčoková,
Ul. M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20 71)
2.5. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674 40 37)
3.5. Stomato – MDDr. Aleš Kučera, Nám.
MS 8, Žiar nad Hronom (672 20 02)

•Planetárium deťom – Dominik
v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov.
Dňa 24. apríla o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária. Dňa
24. apríla o 20.00 hod.
•Aotearoa – krajina veľkého bieleho
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
oblaku
Cestopisno-relaxačné pásmo o Novom od 8.00 do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otZélande. Dňa 30. apríla o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Prvé kroky na vorené do 20.00 hod.
oblohe
Multimediálny program pre mladších
školákov vo Hviezdnej sále. Dňa 1. mája
o 18.00 hod.
Donald
•V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýDonald má 3 roky, cca
toch a skutočnosti 2 – Malý krok pre
10 kg. Je to buldoček,
človeka
ktorý je hluchý, ale vôPremiéra nového audiovizuálneho pásbec mu to neprekáža.
ma. Dňa 1. mája o 20.00 hod.
Dokáže úplne super

Hľadám domov

DIA OKIENKO

Najčastejšie príčiny hypoglykémií sú:
nadmerná dávka inzulínu alebo tabletiek, nedostatočný alebo oneskorený
príjem potravy, nadmerne intenzívna aktivita, konzumácia väčšieho
množstva alkoholu, niektoré lieky,
chyby v podávaní inzulínu – dávka,
miesto vpichu, závažná porucha funkcie obličiek a pečene.
Neliečené hypoglykémie môžu
vyvolať trvalé poškodenie mozgu. Pri
prvých príznakoch hypoglykémie je
vhodné vypiť 2 dcl kokakoly, alebo
iného sladeného nápoja, alebo zjesť
3 – 4 kocky cukru. To je potom dobré
zajesť krajcom chleba alebo jedným
pečivom. V prípade bezvedomia je
nutné urýchlene privolať lekársku pomoc.
ZO ZDS DIAŽIARA

existovať,
sleduje
svojho majiteľa a rozumie každému výrazu
tváre. Je veľmi milý, kontaktný, priateľský.
Čipovaný, kastrovaný, očkovaný.
Dony
Dony je mladý ročný psík,
kríženec staforda a jack
russela. Je veľmi prítulný, kontaktný, hravý. Je
znášanlivý aj so psíkmi či
sučkami. Vhodný je aj k
deťom. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Poppy
Poppy je 2,5-ročná
sučka teriéra, stredne
veľkého vzrastu. Je
temperamentná,
hravá, priateľská, veľmi kontaktná. Voči
psíkom je nekonfliktná. Poppy je vhodná
do bytu, má 100 % hygienické návyky.

Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
lekára v čase od 8.00 do 12.00 hod. v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
Miluje ale prechádzky, pohyb v prírode.
Alebo si bude užívať pri dome s prístupom dovnútra. Miluje deti, psíkov, veselú
rodinu. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
Egon
Egon je 1,5-ročný
k r í ž e n e c
menšieho vzrastu,
priateľský, kontaktný, učenlivý.
Je to veselý psík,
aktívny. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Ricky
Ricky má necelých 6
rokov, je to kríženec
stredného vzrastu.
Je aktívny, priateľský,
ovláda
základné
povely. Postráži dom
a bude skvelým kamarátom svojmu pánovi. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva . V prípade záujmu
o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737
a 0949 328 736 počas pracovných dní v čase od 9.00 do
19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii
sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk
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Domáca
lekáreň

Rebríček obyčajný – Myší chvost
Rebríček patrí k
najpoužívanejším
bylinám. Už farár
Kneipp pred viac
než sto rokmi nazval
rebríček „kráľom“ v
liečbe ženských ochorení. Je to pomerne
dosť rozšírená rastlina. Rastie pri cestách,
na suchých stráňach, v priekopách a pri
lesoch. Je to trváca bylina premenlivého
vzhľadu, vysoká 10 – 80 cm. Kvety
sú najčastejšie biele, niekedy sú však
ružové alebo aj červené. Kvitne v máji až
septembri. U nás existuje viacero druhov

tejto rastliny, ale na liečenie sa používa
iba rebríček obyčajný. Obsahuje mnoho
látok: horčinu, silicu, alkaloidy, kumarín,
flavóny, cholín, triesloviny, kyselinu
mravčiu, kyselinu octovú a salicylovú. Má
zvieravú, horkú a ostrú chuť. Zbiera sa
vňať a nezriedka aj kvet. Bylina má výrazné
hemostatické vlastnosti, tlmí krvácanie.
Čerstvá šťava tlmí krvácanie až o 60 %.
Potláča kŕčovité bolesti pri menštruácii. Má
pozitívne účinky na ženské reprodukčné
orgány. Podporuje krvotvorbu v kostnej
dreni, osoží tráveniu a vracia chuť do jedla.
Osvedčil sa pri gastritíde (zápal žalúdka),
enteritíde (zápal čreva), žalúdkových
vredoch a niektorých poruchách pečene.
V čajoch na podporu obličiek a močového

Na slovíčko so školským špeciálnym pedagógom – tyflopédom
Zrak je pre každého človeka veľmi
dôležitý. Získava ním väčšinu informácií o okolitom svete. Ak ide
o predškoláka či školopovinného žiaka
so zrakovými ťažkosťami, je potrebné
prispôsobiť mu vonkajšie i vnútorné
podmienky na jeho úspešné absolvovanie materskej i zvládnutie základnej školy. Úpravou podmienok im dávame rovnaké možnosti ako deťom,
žiakom bez zrakových ťažkostí.
Tyflopéd je špeciálny pedagóg, ktorý
sa takýmto deťom, žiakom a študentom
venuje, aby boli úspešní a mali rovnaké
príležitosti ako ich spolužiaci. Koncom

marca žiarska „Jednotka“ a Súkromné
centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva v Kremnici zorganizovali
stretnutie pre rodičov detí so zrakovými
ťažkosťami. V predškolskom období ide
predovšetkým o skupinu detí s amblyopiou a strabizmom – tupozrakosťou
a škuľavosťou, s refrakčnými chybami – hypermetropiou, myopiou
– ďalekozrakosťou, krátkozrakosťou
a inými oftalmologickými diagnózami.
Nešlo len o odovzdávanie informácií od
špeciálneho pedagóga, ale aj o výmenu
skúseností. Ak na nasledujúce otázky
odpoviete kladne (Nosí vaše dieťa pravi-

aparátu sa tiež nachádza rebríček
obyčajný. Deťom sa podáva pri nočnom
pomočovaní, podávame ho pri skleróze
aj astme. Použijeme ho aj pri prechladnutí
a horúčke, pretože má protizápalové a
antiseptické pôsobenie. Rastlina mierne
znižuje krvný tlak. Zvonku sa bylina
používa na výplachy, kúpele, na nehojace
sa rany, kožné defekty aj zapálené ďasná.
Keďže účinok rebríčka je dosť razantný,
samostatne sa neodporúča užívať vo väčšej
miere, miešame ho do zmesí, najčastejšie s
alchemilkou, tymiánom, šalviou, mätou
a harmančekom. Nikdy ho neužívame
dlhodobo! V tehotenstve neprekračujeme
dávkovanie 2 – 3-krát denne 125 ml čaju.
Rebríček sa považoval za magickú bylinu

a vešal sa nad svadobnú posteľ. Miesta,
kde sa hojne vyskytoval, sa považovali za
energeticky silné a boli vhodné na relax.
V našom okrese sa rebríček obyčajný
vyskytuje na mnohých miestach: pri
Lutilskom potoku, na Šibeničnom vrchu,
v Lovči, Janovej Lehote, v Lovčici – Trubíne.
Tinktúra: Kvety dáme do fľaše a zalejeme
40-percentným alkoholom. Fľašu necháme
postáť 14 dní a potom tinktúru môžeme
užívať pri uvedených problémoch.
Odporúča sa 20 - 25 kvapiek rebríčkovej
tinktúry 3-krát denne. Na jar sa objavia
najprv jeho drobné lístky, ktoré môžeme
pridávať do šalátov a smelo pridáme aj
púpavové listy.
Valerie Janičová

Poďakovanie školákom zo „Štvorky“

delne okuliare? Používa okluzor? Má vaše
dieťa aj inú optickú pomôcku ako okuliare?) a chceli by ste dostať odpovede aj
na iné vaše otázky, predovšetkým ako
postupovať pri nástupe vášho dieťaťa
do školského prostredia (MŠ, ZŠ), čomu
sa vyvarovať a ako mu, čo najlepšie
pomôcť, nie je nič jednoduchšie. Radu
a pomoc nájdete aj prostredníctvom emailu špeciálneho pedagóga – zuzana.
cicmancova@zsjanzh.edu.sk. Výmenou
skúseností a informácií medzi rodičmi a
prispením vedomostí a dlhoročnej praxe
odborníka nájdeme tú správnu cestu pre
vaše deti.
Mgr. Zuzana Čičmancová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE

Mal som vás všetkých
veľmi rád
a chcel som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa,
keď som musel
do večnosti ísť.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a kamarátom, ktorí na
poslednej ceste prišli odprevadiť
nášho drahého
Mareka Ostáša,
ktorý nás navždy opustil 27. marca
2015 vo veku nedožitých 16 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani
nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 4. mája si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
môj drahý manžel
Anton Víťazko

vo veku 67 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka s rodinou.

SPOMIENKAtkov

Utíchla voda,
stíchol les,
kto nám bol milý,
niet ho už dnes.
Odišiel tíško,
nečakane a my na neho
už len spomíname.
Dňa 20. apríla sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Alexander Turčan.

Za tichú spomienku ďakuje rodina.
SPOMIENKAtkov

Odišla si, drahá,
bez slovka rozlúčenia,
tak náhle,
že ťažko
sa tomu verí...
Dňa 14. apríla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama,
stará mama a prastará mama
Anna Gavorová

vo veku 83 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína dcéra s manželom,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov
Ako z tvojich očí
žiarila láska,
obetavosť a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca života.
Dňa 25. apríla uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá
Oľga Hulinová.

SPOMIENKAtkov
Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká.
Dňa 16. apríla sme si
pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil syn, brat a švagor
Vladimír Vrtík.

Spomeňte si s nami.
Spomína matka a celá rodina.

Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka
na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 22. apríla sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila
Emília Feherová.

Tí čo ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry, vnúčatá
a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď už
nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 30. apríla uplynú tri roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec
Pavel Vrbický.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas,
ani smrť...
Dovoľujeme si vám oznámiť,
že dňa 23. apríla si pripomíname
jeden rok od chvíle,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
ocino a starký
Janko Beňo.

Smútiaca rodina.

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

Poďakovanie patrí všetkým žiakom Základnej školy na Jilemnického ulici,
ktorí sa zapojili do školskej burzy. Tento rok sa „Štvorka“ rozhodla celý výnos
darovať OZ Strážni anjeli, ktoré spravuje útulok pre psíkov. Za peniažky sa
kúpila wapka – vysokotlakový čistič, ktorá pomôže pri dezinfekcii karanténnej
časti útulku, ale aj ostatných kotercov. S jej pomocou sa podarí výrazne znížiť
prenos parvovírusu, ktorý je pre slabších jedincov smrteľný.
OZ Strážni anjeli

Súčasťou hodín literatúry sa stala
aj návšteva mestskej knižnice
Každoročne žiarska „Dvojka“
v marci , venovanému mesiacu
knihy, uskutočňuje niekoľko zaujímavých podujatí, tvorivých hodín
v knižniciach a zapájaniu sa aj do
viacerých recitačných súťaží. Tento
rok boli žiaci školy v recitačných
súťažiach najúspešnejší.
Počas hodín literatúry na druhom
stupni navštívili Mestskú knižnicu Michala Chrásteka, ktorá pre piatakov
pripravila 2-hodinový blok o slovenských povestiach. Šiestaci sa výborne
zabavili čítaním veselých príbehov
Kláry Jarunkovej či dobrodružných
poviedok Ruda Morica, ôsmaci mali
možnosť prečítať si strhujúci príbeh Tri
gaštanové kone a porovnať ho s filmovou verziou. Deviataci a ôsmaci mali
možnosť stretnúť sa aj so zaujímavou
spisovateľkou z nášho regiónu, Jankou
Plauchovou. Nielen cez jej pútavé rozprávanie, ale aj cez čítanie svojich kníh
sa dozvedeli veľmi veľa o jej tvorbe
venovanej sci-fi literatúre. Už tradíciou sa stáva Noc s Andersenom v ríši
rozprávok. Tento rok školáci nazreli do
kníh bratov Grimmovcov. Siedmaci si
v rozprávkových kostýmoch pripravili
rozprávkové úlohy na stanovištiach,
ktoré zodpovedne plnili ich mladší
spolužiaci z I. stupňa. Vyšantení
neskôr vo svojich triedach čítali rozprávky, ktoré im prečítali hostia Natália Novotná, Martina Palkovičová a
Michaela Pribilincová, riešili zaujímavé
úlohy a siedmaci si zahrali divadlo

v kostýmoch s úžasným prevedením
– nezabudnuteľné dve rozprávky
Nebojsa a Popoluška.

Výborný úspech
v recitačných súťažiach
Žiačka VI.A Dominika Vidovičová
získala 2. miesto v krajskom kole
súťaži
Rozprávkové
vretienko
vďaka Andersenovej rozprávke
Dievčatko so zápalkami. Koncom
apríla sa zúčastní celoslovenského
kola v Bratislave, aby pred porotou s medzinárodnou účasťou vybojovala nielen najlepšie umiestnenie, ale i reprezentovala školu
a hlavne úroveň recitovania žiakov
„Dvojky“. Zo súťaže Hviezdoslavov
Kubín si škola v II. kategórii v obvodnom kole prednese prózy odniesla
vynikajúce 1. miesto zásluhou žiačky
VI.A Majky Kašiarovej. V III. kategórii
v obvodnom kole získala 1. miesto
v prednese prózy žiačka IX.A Katka
Konôpková, a tak isto 1. miesto
v prednese poézie žiačka VIII.A Soňa
Turčanová. Recitátorky postúpili do
regionálneho kola. Za vynikajúcu
reprezentáciu ďakuje škola žiačkam
a ich učiteľkám slovenského jazyka –
Alene Zimanovej, ktorá pripravovala
žiačky D. Vidovičovú, M. Kašiarovú,
K. Konôpkovú a Ivete Kösegiovej,
ktorá sa venovala S. Turčanovej.
(r)
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Rezervu Slovana aj Nové Mesto sme zdolali
FUTBAL - DOXXBET LIGA

Nadstavba 2. kolo: Pohronie A – Slovan Bratislava B 2:1 (2:1)
Góly: 34. P. Abrahám, 45. J. Sekereš –
30. F. Ďuriš.
Po góloch Abraháma a Sekereša sa
futbalisti Pohronia tešili z víťazstva
2:1.
Za rezervu Slovana nastúpili ligisti
Niňaj, Lásik a Čermák. Domáci však
hostí prevýšili po všetkých stránkach,
čo potvrdili aj prítomní tréneri áčka Tittel a Pecko. Už v 3. min. išiel sám na
brankára Paraj, ale nepochopiteľne chcel
miesto strely nahrávať. V 6. min. sa rútil
na bránku Zuziak, ale napálil len do
brankára a Urgela dal z dorážky vedľa.
V 27. min. nacentroval Orolín a sám na
päťke Abrahám hlavou zakončoval opäť
iba do brankára. V 29. min. boli hostia
prvýkrát pri bráne a po rohu dal hlavou
gól Ďuriš (0:1). Pohrončania vyrovnali
v 34. min., keď po centri Urgelu dal gól
hlavou Abrahám (1:1). O tri minúty centroval zas Orolín a Jarabica sám na päťke
zakončoval vedľa. V 44. min. prudký roh
Zuziaka zasunul Sekereš (2:1). V druhom

polčase držali viac loptu hostia, ale šance
mali len domáci. V 58. min. po rohu dal
Sekereš hlavou vedľa a o dve minúty zas
Prikryl po centri Zuziaka nedotlačil loptu
za čiaru. V 64. min. sa Orolín zbavil obrancov, ale brankár ho prečítal. V 87. min.
zas Urgela obišiel troch hráčov, ale sám
pred brankárom dal vyniknúť ochrancovi
svätyne hostí.
Dohrávka 1. kola nadstavby: FK
Pohronie – Nové Mesto nad Váhom 2:0
(0:0)
Góly: 76. Gregáň, 85. Páleník

V dohrávke 1. kola zvíťazili
Pohrončania po góloch Gregáňa
a Páleníka 2:0.
Pri Hrone sa predstavil súper, ktorý
na jar ešte neprehral. Domáci začali náporom a v 14. min. zahodil čistú šancu
hlavou Blaho. V 24. min. vytiahol Belic
strelu Sekereša a v 33. min. hlavičkoval
Zuziak voľný na päťke, ale lopta koníčkom
od zeme preskočila bránu. V 40. min. urobil Zuziak dvoch hráčov, ale opäť Belic
strelu k žrdi vyrazil. Na začiatku druhého
polčasu vypálil Zuziak, Belic loptu iba
vyrazil, ale Blaho zasunúť nedokázal.
V 72. min. po rohu Urgelu hlavičkoval
Abrahám, no Belic opäť čaroval. V 76.
min. prepálil Gregáň z voleja do siete
center Abraháma (1:0). Pohrončania
zvýšili po rohu hlavičkou Páleníka na 2:0.
Upraviť skóre na 3:0 mohol v 88. min. Garaj, keď prehodil aj brankára, no obranca
hostí loptu vyhlavičkoval na bránkovej
čiare. Víťazstvo domácich je zaslúžené,
pretože hostia sa nedostali do žiadnej
gólovej príležitosti, veď nad vodou ich
držal len výborný gólman Belic.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Žiacke zahrievacie kolo na bystrickej chôdzi

Žiarska basketbalová mikroliga
pokračovala druhým kolom
BASKETBAL

V piatok 17. apríla sa v telocvični
žiarskej „Dvojky“ uskutočnilo 2.
kolo Žiarskej basketbalovej mikroligy. Športová akcia Basketbalového
klubu MŠK je určená deťom prvého
stupňa žiarskych základných škôl.
V druhom kole mikroligy si zahrali štyri družstvá, žiaci s ročníkom
narodenia 2005 až 2007. Hralo sa systémom každý s každým na dva koše.
Po úspešnom 1. kole žiarskej basketbalovej mikroligy sme boli svedkami ešte atraktívnejšieho 2. kola. Na
„Dvojke“
je
priestranná,
zrekonštruovaná telocvičňa, do ktorej
sa zmestilo viac prevažne žiackych divákov z tejto školy, ktorí prišli podporiť
svojich spolužiakov. Tí sa im odvďačili
tým najlepším spôsobom, vyhrali
všetky tri svoje zápasy. Všetky mužstvá
predviedli veľmi sympatické výkony na
hranici svojich športových schopností.
Vyzdvihol by som však zápas medzi
„Jednotkou“ a „Dvojkou“, ktorý sa hral
podľa platných basketbalových pravidiel, pretože takmer všetci žiaci na palubovke trénujú basketbal v prípravke
BK MŠK Žiar nad Hronom. Tento zápas
mal výbornú úroveň, elektrizujúcu at-

mosféru a bol dramatický a vyrovnaný
až do konca. V posledných minútach
sa šťastie priklonilo na stranu žiakov
„Dvojky“, ktorí zápas vyhrali výsledkom 18:14. Som rád, že si cestu do
telocvične našli aj rodičia, učitelia, žiaci,
tréneri a posledný zápas dňa si prišiel
pozrieť aj primátor mesta. Tretie kolo
mikroligy sa uskutoční na „Štvorke“ 29.
mája. Výsledky: 1. miesto: ZŠ na Ul. M.
R. Štefánika, 2. miesto ZŠ s MŠ Š. Moysesa, 3. miesto ZŠ na Ul. Dr. Janského, 4.
miesto ZŠ na Jilemnického ul.
Ivan Danko

ATLETIKA

Na Duklianskom štadióne v Banskej Bystrici sa v utorok 14. apríla
uskutočnilo 4. kolo Žiackej chodeckej
ligy. Zásluhu na tomto podujatí malo
VŠC Dukla Banská Bystrica, ŠG Banská
Bystrica, ŠAM a ZŠ Tajovského.
Zúčastniť sa mohli všetci žiaci
narodení v roku 1999 a mladší. Žiarsky
atletický klub reprezentovali štyri
dievčatá. Mladšie žiačky Natálka Bieliková a Lenka Líškayová si na trati 500
m nepočínali najlepšie, pretože Natálka
skočila na 4. mieste a Lenka sa neprebojovala ani do prvej desiatky, keďže obsadila až 12. miesto. Vzhľadom na vysokú
konkurenciu a fakt, že jedine Barborka
Brnáková je zameraná na chôdzu a ostatné dievčatá nesúperili vo svojej disciplíne, si počínali statočne. Na posledné

Foltán na Českom pohári druhý

dve reprezentantky Ninku Krajčíkovú a
Barborku Brnákovú sa vkladali najväčšie
nádeje. Ninka si dokázala vydobyť
druhé miesto, hoci „chodila“ na dvojnásobne dlhšej trati ako jej mladšie predchodkyne. Barborke, hoci sa zlepšila
od zimnej chodeckej ligy o vyše desať
sekúnd, to však nestačilo na prvú trojku.
Konečnou bilanciou pre klub zostala iba
jedna strieborná medaila, ale pre ostatné
dievčatá bola táto súťaž len zahrievacím
kolom do budúcna.
Výsledky: Dievčatá 2005 a mladšie:
Chôdza 500 m: Natália Bieliková (4. miesto, 2:43,2), Lenka Líškayová (12. miesto,
3:17,2), Dievčatá 2002 – 2004: Chôdza
1000 m: Nina Krajčíková (2. miesto,
5:13,3), Barbora Brnáková (5. miesto,
5:42, 6).
Monika Mesíková

CYKLISTIKA

V českom Kyjove na Morave sa
uskutočnili v polovici apríla preteky
Českého pohára v cyklistike.
Nechýbali na ňom ani žiarski cyklisti.
V kategórii juniorov nám po peknom
výkone urobil radosť Adrián Foltán,
ktorý obsadil na 75 km dlhej a profilom
náročnej trati 2. miesto. Adam Foltán v
kategórii kadetov podal tiež výborný
výkon a na 60 km dlhej trati obsadil 4.
miesto.

Slovenská reprezentantka Katarína Berešová
sa chodí do Žiaru regenerovať
ATLETIKA

Pred niekoľkými dňami sa vo Viedni uskutočnil maratón, ktorého sa
zúčastnilo viac ako 40-tisíc bežcov.
Nechýbala na ňom ani slovenská
reprezentantka Katarína Berešová,
ktorá ho poňala ako kvalifikačný na
augustové Majstrovstvá sveta v Pekingu.
Na Majstrovstvá sveta v atletike sa
nedostanú len tak hocijakí bežci, je
potrebné sa kvalifikovať. Komu sa to podarí, pobeží napríklad aj s fenomenálnym
Usainom Boltom. „Limit na Majstrovstvá
sveta je 2:44:00 hodiny, ja som maratón
zabehla s časom 2:36:20,“ hovorí Katarína
a dodáva: „Kvalifikačný čas na Olympijské
hry pre ženy je 2:42:00 hodiny. S veľkou
rezervou som splnila aj tento limit, takže
v roku 2016 pocestujem na svoje druhé
Olympijské hry, ktoré sa uskutočnia v Rio
de Janeiro.“
Maratónu vo Viedni predchádzala
4-mesačná príprava, v rámci ktorej absolvovala Katka aj 30-dňový tréningový
kemp v Juhoafrickej republike, kde
denne nabehala 22 km nostop, čo je
660 kilometrov za mesiac. V posledných
dňoch sa Katka zdržiavala aj v našom
meste. Dôvodom je spolupráca s našim

bežcom a bývalým reprezentantom
Československa Miroslavom Čabom,
ktorý jej pomohol s regeneráciou. „Predminulú sezónu mala Katka únavovú
zlomeninu a problémy s osteoporózou.
Oslovil som ju a pomohol jej dostať sa
do Sklených Teplíc, kde odvtedy chodí
pravidelne,“ vysvetľuje Miroslav Čaba
a Katka ho dopĺňa: „Keď prídem do Žiaru,
nemusím sa o nič starať. Miro ma vezme
aj do posilňovne, kde spolu cvičíme a

radí mi tiež vo výžive.“ Ako Miro podotýka, regenerácia musí byť cielená, pretože
ak by to bolo len o oddychu, nemá to
žiadnu cenu. „Regenerácia musí byť celý
riadený proces. Keď sme s Katkou začali
spolupracovať na tomto, prišiel návrh na
ucelený cyklus v rámci jej celej prípravy
a sezóny. V spomínaných kúpeľoch sme
dohodli spoluprácu, kde jej vychádzajú
v ústrety. Keď je v Žiari, starám sa o ňu
aj formou poradenstva a vedením na
posilňovaní,“ dodáva a spresňuje, že
v neďalekých kúpeľoch Katka využíva
väčšinou kúpeľné vody, ktoré sú liečivé.
„Pred minulou sezónou som sa na trikrát trápila s únavovou zlomeninou, čo
je dosť vážne zranenie. Osem týždňov
človek nemôže nič robiť, iba sa liečiť.
Keď som začala minulý rok v januári
chodiť do kúpeľov, žiadne zranenie
som nemala a urobila som dokonca sedem osobných rekordov a mám za sebou tri šampionáty,“ dodáva na záver
rodáčka z Trebišova, ktorú pred Pekingom čaká ešte množstvo pretekov:
Majstrovstvá Slovenska, Európsky pohár, ME družstiev v Azerbajdžane,
rôzne štarty vo Švajčiarsku, Rakúsku a
Nemecku.
(li)

Žiarski cyklisti
nechýbali
ani na štarte
Paris
– Roubaix juniors

V nedeľu 12. apríla sa vo Francúzsku
uskutočnili
prestížne
cyklistické
preteky Paríž - Roubaix v cyklistickom
slangu nazývané aj Peklo severu.
Preteky sa idú v severnej časti Francúzska neďaleko belgických hraníc, kde
trať vedie po okrajových cestách vybudovaných z dlažobných kociek,
a preto tieto preteky patria k najťažším
jarným klasikám na celom svete. Tento
náročný pretek má aj svoju juniorskú
verziu, ktorá sa jazdí ako úvodné kolo
juniorského národného pohára. Na
štarte nechýbali ani pretekári nášho
klubu a reprezentanti Slovenska Kristián Zimány a Adrián Foltán.

Peklo severu preverilo pretekárov po
každej stránke, no najmä tej fyzickej,
pretože do cieľa v Roubaix na cyklistický ovál sa dostane minimum
pretekárov zo štartového poľa, v ktorom sa nachádzajú najlepší pretekári
z krajín celého sveta a o to krajšia
je teda skutočnosť, že obidvaja naši
pretekári Roubaix dokončili. Kistián
Zimány obsadil po peknom výkone 39.
miesto. Adrián Foltán
v sekcii
s dlažobnými kockami spadol, no
napriek tomu preteky dokončil a v cieli
bol klasifikovaný na 63. mieste. Účasť
na pretekoch typu Paríž - Roubaix je pre
našich cyklistov jednou z najcennejších
skúseností v ich začínajúcej kariére.
(mp)

V reprezentácii boli
aj naši Zimány a Foltán.
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Futbalová U12 s ďalším výrazným úspechom
FUTBAL – U12

Úspešná kategória ročníka 2003
opäť potvrdila svoje postavenie
v slovenskom futbale. Stala sa víťazom
základnej časti prvej ligy mladších
žiakov, keď za sebou nechala kvalitné
tímy Ružomberka, Dukly Banská Bystrica, Jupie Banská Bystrica (Futbalová
škola Mareka Hamšíka) či MŠK Žilina.
Chcel by som poďakovať celému
realizačnému tímu, bratovi Radovi a
všetkým hráčom (aj hráčom z U11, ktorí
nás dopĺňali) za výborné výkony počas
celej základnej časti. Prezentovali sme sa
v nej pekným, útočným a kombinačným
futbalom. Súperov sme prehrávali skoro
vo všetkých herných činnostiach, v
hre 1:1, kde máme smerom dopredu
viaceré výrazné individuality schopné
rozhodovať zápasy a strieľať góly. Zo
všetkých tímov sme ich nastrieľali suverénne najviac: 224. Naopak, výborní
brankári spolu s dobre organizovanou
obrannou hrou dovolili súperovým
spoluhráčom vsietiť iba 25 gólov v 18
zápasoch. Až na dve zaváhania doma
(Ružomberok 4:4 a Žilina 1:4) sme boli
v každom zápase dominantní. Mňa ako

TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI
DÔVERA I. LMŽ – U12 SKUPINY STRED

trénera však asi viac ako prvé miesto po
základnej časti teší spôsob a herný prejav mužstva, ktorým sme si postupne
vybudovali silné postavenie v stredoslovenskom regióne a tiež na Slovensku v tejto vekovej kategórii. Robili sme
radosť rodičom a všetkým fanúšikom.
Toto všetko nás ešte viac zaväzuje a motivuje do ďalšej práce. Čaká nás nadstavba,
kde chceme pokračovať v nastolenom
trende. Len je škoda, že ako prvý tím
musíme hrať v skupine o 5. – 10. miesto,
pretože sa musíme riadiť našou kategóriu
U15, ktorá sa nedostala do najlepšej
štvorky bojujúcej o majstra Slovenska
(skončila na slušnom 6. mieste). Takto
nejako to nastavili kompetentní zo SFZ.
Tým budeme určite ochudobnení o

Družstvo
Z V R P Skóre Body +/FK Pohronie
18 16 1 1 224:25 49 22
MFK Ružomberok 18 16 1 1 170:34 49 22
FK Dukla BB
18 13 0 5 110:62 39 12
JUPIE Podlavice Badín18 10 0 8 123:63 30 3
MŠK Žilina
18 10 0 8 113:113 30 3
MŠK Námestovo 18 8 0 10 95:132 24 -3
MFK Lok. Zvolen 18 7 0 11 78:120 21 -6
ŽP Šport Podbrezová18 5 0 13 75:128 15 -12
MŠK Fomat Martin18 3 0 15 56:182 9 -18
MFK L. Mikuláš 18 1 0 17 37:222 3 24
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra

kvalitné zápasy s tímami východu (MFK
Košice, 1.FC Tatran Prešov, MFK Zemplín Michalovce či Partizán Bardejov),
čo je určite pre toto družstvo na škodu.
Bude nám chýbať lepšia konfrontácia,
ale verím, že nájdeme súperov, ktorí nás
preveria do konca sezóny. Naším cieľom
je naďalej tešiť hrou rodičov a fanúšikov
mládežníckeho futbalu v našom meste,
ktorým sa chcem poďakovať za ich čo raz
väčšiu priazeň a podporu.
Rastislav Urgela, tréner

Žiarčania medzi celkovými víťazmi Slovenského pohára
Karatisti úspešne na domácom i medzinárodnom turnaji
KARATE

Cez víkend 11. a 12. apríla našich
karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
čakali dva dôležité turnaje. Prvým z
nich bolo záverečné kolo Slovenského
pohára, ktoré sa konalo 11. apríla
v Myjave. Bolo určené pre vekové
kategórie od 5 do 11 rokov.
Pretekári mali možnosť poslednýkrát
zabojovať o postup na Majstrovstvá SR,
ktoré sa budú konať 19. mája v Sabinove. Pre mnohých žiarskych pretekárov
boli prvé dve kolá úspešné, a tak okrem
postupu na majstrovstvá išlo aj o celkové víťazstvo v Slovenskom pohári.
Konkurencia bola opäť na vysokej úrovni,
keď sa na tatami postupne predstavilo
364 pretekárov zo 44 klubov z celého
Slovenska.
V úvodnej disciplíne agility sa najviac
darilo Lukovi Preiserovi, ktorý dosiahol
zlatú úroveň. Na striebornú úroveň sa
prebojovali Alexandra Kalamárová, Radka Kučerová a Ester Šišková. Bronzová
úroveň patrila Adamovi Dolnickému,
Timei Kučerovej, Viktórii Pavlovej a Veronike Viglašskej. V súborných cvičeniach
kata sa naši pretekári opäť zaradili medzi
elitu. K medailovým umiestneniam sa
prebojovali Šimon Sečkár (kata pokročilí
8 – 9 rokov 1. miesto), Ester Šišková
(kata pokročilé 8 – 9 rokov 1. miesto),
Alexandra Biela (kata začiatočníčky 8 – 9
rokov 2. miesto) a Viktória Pavlová (kata
začiatočníčky 10 – 11 rokov 2. miesto).
Po zrátaní bodov zo všetkých troch kôl
sa celkovými víťazmi Slovenského pohára vo svojich kategóriách stali Viktória
Pavlová, Šimon Sečkár a Ester Šišková.
V disciplíne športový zápas kumite to
nebolo o nič horšie. Aj tu sa podarilo
našim pretekárom prebojovať medzi
najlepších. Medaily si domov odniesli
Viktória Snopková (staršie žiačky 10

– 11 rokov do 40 kg 1. miesto), Karin
Hanáková (staršie žiačky 10 – 11 rokov
nad 40 kg 1. miesto), Patrícia Vanková
(staršie žiačky 10 – 11 rokov do 30 kg 3.
miesto), Ivana Gahírová (mladšie žiačky
8 – 9 rokov nad 37 kg 3. miesto), Natália
Volfová (mladšie žiačky 8 – 9 rokov do 27
kg 3. miesto). Celkovými víťazmi Slovenského pohára vo svojich kategóriách
sa stali Ivana Gahírová, Šimon Sečkár,
Viktória Snopková a Karin Hanáková. V
celkovom hodnotení klubov sa Žiarčania
umiestnili spomedzi 44 klubov na 2.
mieste, čím len potvrdili svoju pozíciu
medzi najlepšími mládežníckymi karate
klubmi na Slovensku.

Veľká cena Slovenska

Najvýznamnejším
medzinárodným
turnajom na Slovensku pre vekové
kategórie od 14 rokov je bezpo-

chyby Veľká cena Slovenska, ktorá sa
každoročne koná v Bratislave. Tentoraz
to bolo 12. apríla. Pre reprezentačné
tímy Slovenska, Maďarska a Chorvátska
to bol jeden z nominačných turnajov
na tohtoročné kadetské a juniorské Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať
12. až 15. novembra v Indonézii, a tak
reprezentační tréneri týchto celkov povolali na súťaž to najlepšie, čo majú. Popri nich štartovali na turnaji aj pretekári
z Poľska, Čiech a Srbska. Celkovo sa v
Bratislave zišlo 451 pretekárov zo 65
klubov.
Pretekári z MŠK Žiar nad Hronom sa
zúčastnili len disciplíny športový zápas
kumite, kde sa v riadne tvrdej konkurencii opäť dokázali presadiť. Prvú medailu vybojovala len 13-ročná Natália
Rajčanová v kategórii kadetiek 14 – 15
rokov do 47 kg, kde sa prebojovala až do
finále, no tu po vyrovnanom zápase nakoniec skončila druhá. Najviac sa darilo
Dominike Veisovej v kategórii kadetiek
do 54 kg, kde nenašla premožiteľku a
okrem zlatej medaily si pripísala cenné
body na postup na Majstrovstvá sveta. Posledným bodujúcim Žiarčanom
bol Michal Výrostko. Michal nastúpil v
kategórii kadetov do 63 kg, kde sa
umiestnil na krásnom 2. mieste. Pekne
rozbehnutý, ale aj unavený si Michal
vyskúšal štart aj u starších kolegov v
kategórii juniorov 16 - 17 rokov do 68
kg, kde sa mu taktiež veľmi darilo a opäť
našiel premožiteľa až vo finále.
V klubovej štatistike sa Žiarčania
umiestnili na 12. mieste zo 65 klubov.
Všetkým našim pretekárom patrí
poďakovanie za vzornú reprezentáciu
klubu, mesta i Slovenska.
Ľubomír Striežovský, tréner

Karkuš a Barančoková
medzi špičkovými plavcami
PLAVCI

Svetová plavecká elita sa zišla
počas predveľkonočného víkendu
na Štiavničkách v Banskej Bystrici.
Toto špičkové plavecké podujatie
usporiadal domáci plavecký oddiel
KTV UMB spolu s ďalšími organizátormi. Predstavili sa na ňom najlepší
prsiari sveta, ako Juhoafričan
Cameron van der Burgh, Fabio
Scozzoli z Talianska a Marco Koch z
Nemecka.
Medzi top plavcov patrili aj rekordéri Gábor Financsek, Artúr Osváthz,
Nikola Obravac, majstri Európy Jenny
Mensing a Gergo Kis. Samozrejme,
nechýbali ani naši najlepší slovenskí
plavci, finalisti z Majstrovstiev Európy,
Tomáš Klobučník, Katka Listopadová
a čerstvá držiteľka titulu juniorského
majstra Európy, Barbara Mišendová.
Spolu 242 plavcov z 18-tich krajín
sveta, reprezentačný výber Slovenska
a medzi nimi dvaja Žiarčania – Alex
Karkuš a Ema Barančoková, ktorí sa
na tieto prestížne preteky nominovali
svojimi osobákmi. Počas dvoch dní
mali možnosť nielen vylepšiť svoje
osobné rekordy, ale aj naživo vidieť a
pretekať spolu s olympijskými víťazmi,
európskymi a svetovými majstrami.
Nesklamali, vyplávali spolu 7 nových
osobných rekordov! Alex vyplával

šesť osobákov. Najlepšie umiestnenie:
4. miesto získal v 100 m znak, dve 7.
miesta obsadil v disciplínach 100 m
voľný spôsob a 100 m motýlik, 8. miesto v disciplíne 200 m polohové preteky
a v šprintoch medzi top plavcami
skončil na 12. (50Z) a 37. (50VS) mieste.
Ema Barančoková najlepšie zaplávala
disciplínu 100 m znak, kde obsadila 7.
miesto. V kraulovej stovke skončila na
12. mieste, v disciplíne 200 m znak obsadila 16. miesto. V šprintoch skončila v
rebríčku na 22. (50Z) a 35. (50VS) mieste.
PK MŠK Žiar nad Hronom

