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Letný pavilón priamo na námestí

V tomto čísle:


Činnosť dobrovoľného
hasičského zboru obnovili
po niekoľkých rokoch

Tretia oddychová zóna, ktorú
primátor Peter Antal už dávnejšie
avizoval, bude na kruhovej betónovej
časti Námestia Matice slovenskej.
Letný pavilón prinesie deťom priestor
na hru a dospelým možnosť oddýchnuť
a osviežiť sa počas horúcich letných
dní v tieni.
V letnom pavilóne, plnom rôznych
drevených prvkov, nebude chýbať ani
kontajnerová zeleň. „Vychádzame zo
základnej myšlienky, že námestie nemá
byť o dlažbe a veľkej ploche, ale na
stretávanie ľudí. Preto riešime možnosti,
ako pritiahnuť rodiny s deťmi, ktoré sa
budú mať kde zahrať, a zároveň si ich
rodičia budú môcť posedieť niekde
v tieni a nielen na lavičke umiestnenej
na slnku,“ približuje primátor Peter
Antal, ktorý zeleň považuje za prioritu
námestia. „Preto sme pred časom vysadili
vyššiu zeleň, z ktorej, žiaľ, polovica po
čase začala odumierať, a preto sme
ju presadili do parku. Dôvodom bola
vysoká hladina vody a odplavovanie
zeminy, do ktorej boli stromy zasadené.
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Prvé mená účinkujúcich
a augustovom City feste
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V budúcom školskom roku
budeme mať viac ako
200 prvákov
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Odkrývame históriu
mesta: Mlyn v Kríži
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Z toho dôvodu sa sadili okrasné vŕby
v trávnikoch na jeseň minulého roku,
ktorým voda vyhovuje. Pozdáva sa mi
však myšlienka s popínavými rastlinami,
ktorú mi vnukol Žiarčan Tomáš na
sociálnej sieti. Výborný nápad, navyše, je
to riešiteľné aj z kontajnerov. Určite túto
požiadavku prenesieme na záhradného
architekta, ktorý bude riešiť zeleň
novobudovanej zóny,“ konkretizuje
primátor. Aj keď nateraz ostáva zeleň na
betónovom námestí „iba“ kontajnerová,
mesto sa pohráva s myšlienkou ohľadom
ochladzovania aspoň nejakej časti
námestia v horúčavách. Všetko je ale
potrebné najskôr technicky domyslieť.
„Verím však, že je to riešiteľné,“ podotýka
Antal.

Priestor na oddych tu nájdu
všetky vekové skupiny

Centrum mesta Žiar nad Hronom
je charakteristické svojím kruhovým
pôdorysom s fontánou v strede. Návrh
pavilónu sa snaží reagovať na tieto
vlastnosti vytvorením akejsi ilúzie


Počas Dní jarnej čistoty
sa Žiarčania zbavili
niekoľkých ton odpadu
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V


Súčasťou legendárnej
kapely Kreyson
je aj Žiarčan Peter Boška

Vizualizácia, pohľad zhora.
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Letný pavilón poskytne priestor na oddych všetkým
vekovým skupinám.
postavený z hranolov. Podlaha bude tiež
drevená a prvky mobiliáru budú vybrané
v spolupráci s architektom. „Počúvam
ľudí, čo chcú, aby bolo v meste, vrátane
námestia. Rodiny nie vždy majú čas ísť
niekde do prírody, a najmä s malými
deťmi je to problém. Zo škôlky ich ešte
prinútiť prejsť cez celé mesto niekde do
parku, aby sa tam potom desať minút
zahrali, je veľmi obtiažne. Veríme preto,
že letný pavilón bude vítaným prvkom
na námestí,“ podotýka primátor a ako
na záver dodáva: „Oddychová zóna na
námestí bude prístupná od jari do jesene.
Robíme všetko pre to, aby sme ju otvorili
už túto letnú sezónu.“
Mesto však nezabúda ani na obyvateľov
na Pod vrškoch. Posledná oddychová
zóna tak pribudne práve v tejto časti
mesta. Vyžaduje si však väčšie investície
a vysporiadanie časti pozemku.
(li)

menšieho námestia typu piazzetta, a teda
malým otvoreným priestorom susediacim
s námestím v meste. „V pavilóne sa počíta
aj s výpožičkou časopisov či kníh a so
zdrojom pitnej vody, ktorú si budú môcť
návštevníci nabrať do pohárov. Mesto sa
zaoberá myšlienkou umožniť v pavilóne
aj organizovanie akcií menšieho
charakteru. Na túto oddychovú zónu
bude po celý deň dohliadať správca,“
spresňuje primátor.
Podľa navrhovanej štúdie by mal byť
letný pavilón drevený štvorec s rozmermi
20 x 20 metrov. Základná idea projektu je
postavená na vytvorení útulného a živého
verejného priestoru. Obsah projektu
tvoria voľnočasové aktivity pre všetky
vekové skupiny a prvoradou ambíciou je,
aby sa letný pavilón stal akousi mestskou
exteriérovou obývačkou. Konštrukčne
je projekt navrhnutý ako drevený skelet

Začína sa s rekonštrukciou futbalového štadióna
S
rekonštrukciou
futbalového
štadióna sa už začalo. V piatok 15.
apríla sa ako prvé odstránili zábrany
pri vstupe do parku a v týchto dňoch sa
začína s búraním oceľových konštrukcií
a betónových stupňov pre divákov.
Oceľové konštrukcie spájali návoz
tzv. spartakiádneho valu, ktorý viac ako
pol storočie slúžil ako ochrana pred
neoprávneným vstupom na športovisko
a v jeho vnútornej časti boli vybudované
betónové stupne pre divákov. „Do konca
mája by mal byť celý návoz predstavujúci
približne 5 000 m3 zeminy a stavebnej
sute minulosťou,“ uviedol primátor Peter
Antal a spresnil: „Časť zeminy skončí na
skládke a betóny budú pomleté a použité
ako štrkový podklad pod parkoviská. Tým
vznikne úplne nová perspektíva v širšom
území Parku Š. Moysesa. Nová, otvorená
plocha bude slúžiť na vybudovanie
modernej hracej plochy, tribún pre
divákov a prislúchajúceho zázemia.“
V súlade so smernicami UEFA a SFZ pre

lemovať športovisko zo všetkých strán.
Prechod do parku tak bude pohodlný,
bezpečný a spojený s výhľadom na nové
športoviská,“ konkretizoval ďalej Antal
a ako dodal, v ich blízkosti bude vysadená
nová zeleň a rozšírené verejné osvetlenie.

Pomoc jednotlivcov
aj podnikateľských subjektov
je vítaná
infraštruktúru štadiónov bude v Žiari nad
Hronom štadión 2. kategórie pre hranie
druhej ligy s kapacitou prevyšujúcou 2
000 divákov na sedenie. Hracia plocha
sa priblíži divákom na hlavnej tribúne
o viac ako 20 metrov, čím aj po zbúraní
valu vznikne miesto pre vybudovanie
parkoviska, ktoré bude slúžiť nielen
pre návštevníkov športoviska, ale aj

plážového kúpaliska, parku, Minizoo či
novej športovej haly. „Podľa projektovej
dokumentácie, priestor medzi stromami
pri asfaltovej ceste, susediacimi domami
od Partizánskej ulice a novým plotom
športoviska poskytuje kapacitu pre
takmer 200 áut. Medzi parkoviskami
a
športoviskom
vzniknú
nové
komunikačné trasy pre peších, ktoré budú

Súbežne s týmito prácami pokračuje
aj príprava projektu pre stavebné
povolenie, komunikácia s dotknutými
orgánmi v rámci prípravy stavebného
konania či príprava podkladov pre verejné
obstarávanie. „Ak pôjde všetko podľa
plánu, tak hlavné práce by mali začať
v druhej polovici júna,“ spresnil riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg a ďalej konkretizoval: „V tomto
čase začnú búracie práce na hlavnej
tribúne. Ak sa nám podarí predať tráva
z hlavného ihriska, tak bude prebiehať jej

rezanie, pokračovať budeme s budovaním
novej trávnatej plochy a do konca augusta
plánujeme
dokončiť
vybudovanie
hlavných
tribún.
O
presnejšom
harmonograme budeme informovať
po vydaní stavebného povolenia, kedy
budú známe všetky časové obmedzenia
a prípadné pripomienky k projektu.“
Súčasné rozpočtové náklady projektu sú
1,25 mil. eur, 750 000 eur poskytnutých
SFZ je určených na výstavbu dvoch
nových tribún. „O pomoc s dobudovaním
športoviska prejavilo záujem ešte niekoľko
jednotlivcov a podnikateľských subjektov,
ktorých aktivitu vítame. Ak rokovania
dopadnú dobre, zvýši to investičný
potenciál celého projektu. Môžeme zatiaľ
prezradiť, že rokujeme o 37 metrových
stožiaroch na umelé osvetlenie hracej
plochy, o novom projekte elektrickej
prípojky, o investorovi sociálneho zázemia
pre ľavú časť športoviska a o dodávke
slaboprúdových rozvodov,“ dodal na záver
Rozenberg.
(r)
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Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor vykonával
svoju činnosť v Žiari nad Hronom do
roku 2012. Odvtedy mesto nemalo
svojich dobrovoľných hasičov. Všetko
sa zmenilo na zasadnutí mestského
zastupiteľstva
v
marci,
kedy
poslanci schválili znovuobnovenie
Dobrovoľného hasičského zboru obce
(DHZO).
Dobrovoľný hasičský zbor v meste
by mal svoju činnosť opäť po rokoch
rozbehnúť od mája tohto roku. Za veliteľa
dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján
Kobelár, ktorý je zároveň profesionálnym
hasičom. A keďže dobrovoľný hasičský
zbor sa bude zakladať v spolupráci
s profesionálnymi žiarskymi hasičmi,
časť z nich sa stane jeho členmi. „Mesto
musí zabezpečiť, aby členovia DHZO
spĺňali zdravotnú spôsobilosť všetkých
členov hasičskej jednotky a aby boli
psychologicky spôsobilí na vybrané
činnosti, napríklad vedenie vozidla s
právom prednostnej jazdy,“ vymenúva
povinnosti mesta riaditeľ Okresného
hasičského zboru v Žiari nad Hronom
Ivan Pružina a pokračuje: „Povinnosťou
mesta je tiež zabezpečiť vybavenie

mali dobrovoľní hasiči k dispozícii. Po
opätovnom znovuobnovení činnosti
tak bude mesto hľadať priestory, kde by
mohla hasičská jednotka mesta sídliť.
„Podľa zákona o ochrane pred požiarmi
je mesto povinné zriadiť dobrovoľný
hasičský zbor obce na zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných
prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach, udržiavať
jeho akcieschopnosť a zabezpečovať
jeho materiálno-technické vybavenie.
Povinnosťou je tiež zabezpečovať
odbornú
prípravu
dobrovoľného
DHZO by mal svoju činnosť v meste opäť obnoviť od mája. hasičského zboru mesta, vypracovať
a viesť dokumentáciu ochrany pred
členov hasičskej jednotky osobnými rozsahu vymedzenom ministerstvom,“ požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO
mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako
ochrannými pracovnými prostriedkami, dodáva Ivan Pružina.
hasičská zbrojnica,“ konkretizuje ďalej
jednoduchými vecnými prostriedkami,
Ivan Pružina. Podľa našich informácií,
ako sú napríklad lopaty, motykosekery,
svoje sídlo by mali mať dobrovoľní hasiči
ručné svietidlá a podobne.“ Mesto sa
však môže spoľahnúť aj na pomoc Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari v priestoroch mestských Technických
profesionálnych hasičov. „Okresné nad Hronom vykonával svoju činnosť služieb.
riaditeľstvo Hasičského a záchranného do roku 2012. Problémom v tom
zboru organizuje a vykonáva odbornú čase bola aj bývalá požiarna stanica
prípravu na úseku ochrany pred požiarmi v starej časti mesta, ktorá potrebovala
a overuje odbornú spôsobilosť veliteľov na rekonštrukciu veľké investície. Ako sme už spomenuli, dnes sú
dobrovoľných hasičských zborov obce v Zastaraná bola aj technika, ktorú členmi hasičskej jednotky prevažne

Pre činnosť dobrovoľníkov
hľadajú nové priestory

Osloviť chcú aj dobrovoľníkov
z radov občanov

Zápis do prvého ročníka po prvýkrát v neskoršom termíne
Kým po minulé roky bol zápis do
prvých ročníkov základných škôl
už od januára, v tomto roku sa po
prvýkrát konal v neskoršom – aprílovom termíne. Zmenu priniesla novela
školského zákona z júna minulého
roku.
Posun o dva a pol mesiaca si vyžiadala
prax, ktorá ukázala, že pre mnohé deti
je tento čas významný pre dosiahnutie školskej spôsobilosti. Podľa ministerstva školstva, týmto krokom by sa
tak mal znížiť počet detí, u ktorých bol
odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky. „Niekoľko detí je
každoročne odporučených na vyšetrenie
školskej zrelosti v Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde dostanú odporúčania
typu ako: zaškoliť v základnej škole,
zaradiť do nultého ročníka, odklad povinnej školskej dochádzky na jeden
školský rok alebo zaškoliť v špeciálnej
základnej škole,“ vysvetľuje metodička
Školského úradu Adriana Giláňová s tým,
že tento rok bolo po zápise navrhnutých
na vyšetrenie školskej zrelosti 24 detí. Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré dosiahnu
k 1. septembru 6 rokov. Napriek tomu,

Zápisu sa zúčastnilo
214 predškolákov.
niektorí rodičia so zápisom váhajú. O odklade nástupu do 1. ročníka rozhoduje
riaditeľ školy na základe rodiča, ku ktorej
prikladá odporúčanie CPPPaP a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Práve návšteva CPPPaP dokáže mnohých
rodičov upokojiť a vyvrátiť ich pochybnosti, či je ich dieťa pripravené nastúpiť
do školy.

V Žiari sa prihlásilo
214 predškolákov

Zápis do 1. ročníka je veľkým dňom
pre celú rodinu budúceho prváka. V Žiari
mohli rodičia svojich predškolákov
zapísať už od rána. Tí, ktorí nestíhali,
mohli tak urobiť do 18-tej hodiny.
Predškolákov vítali ich budúce učiteľky
vo vyzdobených triedach. Deti tak

v príjemnej atmosfére odpovedali na
otázky, kreslili postavičky alebo recitovali
naučenú básničku. Spolu bolo prihlásených 214 predškolákov, z ktorých 24
bolo navrhnutých na vyšetrenie školskej
zrelosti. Do ZŠ na Ulici Dr. Janského
sa prihlásilo 56 detí, do ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika 76 detí, do ZŠ na Jilemnického
ulici 38 detí a do ZŠ s MŠ Š. Moysesa 44
detí. „Uvedené čísla však ešte nehovoria
o celkovom počte prvákov na školách,
pretože rodičia predškolákov, ktorí svoje
ratolesti neprišli zapísať, budú vyzvaní,
aby tak urobili. Ide napríklad o rodiny
žijúce v zahraničí, ktoré musia svoje dieťa
prihlásiť do školy na Slovensku do svojho
školského obvodu a následne oznámiť, že
dieťa bude študovať v zahraničí. Rovnako
bude počet prváčikov v školskom roku
2016/2017 znížený o tých, ktorí dostanú
odklad školskej dochádzky,“ dodáva
Adriana Giláňová.
Rovnako ako zápis do 1. ročníka, aj
zápis do materských škôl sa posúva
z doteraz zaužívaného termínu, novela zákona však tentoraz nestanovuje
konkrétny termín zápisu, hovorí iba o
odporúčaní. V našom meste sa uskutoční
v termíne od 30. apríla do 31. mája. (li)

profesionálni hasiči, do budúcnosti však
mesto počíta aj s dobrovoľníkmi z radov
občanov. Zbor je otvorený aj mládeži,
ktorá by sa okrem zásahov zúčastňovala
aj hasičských súťaží. Keďže v súčasnosti
nemá zbor k dispozícii žiadnu techniku,
podľa vyhlášky o hasičských jednotkách
bude zaradený do kategórie C. „DHZO
v Žiari nad Hronom bude vykonávať
samostatné zásahy pri menších
požiaroch v exteriéri a v prírodnom
prostredí, podporovať zabezpečenie
hasičských jednotiek pri vnútornom
alebo vonkajšom požiari objektov
alebo pri požiari v prírodnom prostredí
a zásahovú činnosť pri nežiaducich
udalostiach, akými sú napríklad veterné
a snehové kalamity či povodne,“ dodáva
na záver Ivan Pružina.
Podľa slov primátora Petra Antala,
v budúcnosti sa bude mesto snažiť
zaobstarať
vyhovujúcu
požiarnu
techniku z vlastných zdrojov, prípadne
prostredníctvom grantov, ktoré ponúka
štát a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej
kategórii, ako sa nachádza v súčasnosti.
(li)

Vozidlo zastavil až strom
Viliam z Lutily nebude na utorok
5. apríla spomínať v dobrom. Smola
sa mu na päty lepila už od rána.
Najskôr si pri práci nešťastne rozrezal
prst uhlovou brúskou a potreboval
ošetrenie. Pri jazde po Jilemnického
ulici mu prišlo za volantom nevoľno,
zahmlilo sa mu pred očami a nešťastie
bolo na svete. Zišiel z komunikácie a
jeho vozidlo zastavil až strom, z ktorého

po náraze odpadol vrcholec. Bezprostredná prítomnosť hliadky mestskej
polície pomohla promptne zabezpečiť
okamžitú kooperáciu všetkých zložiek
Integrovaného záchranného systému.
Hasiči sanovali vytečené prevádzkové kvapaliny, záchranári sa postarali
o zraneného vodiča a dopravný policajt
dokumentoval nehodu vozidla, ktoré
vyšlo z nehody najhoršie.
(r)

Vozidlo skončilo v strome. Foto: MsP.

Po dňoch čistoty skončilo na skládke opäť niekoľko ton odpadu
Dni jarnej čistoty už majú Žiarčania
za sebou. Po jarnom upratovaní tak
skončilo na skládke opäť niekoľko ton
objemného odpadu.
Počas Dní jarnej čistoty odovzdali Žiarčania do veľkokapacitných
kontajnerov či do mobilnej zberne
114,21 ton objemného odpadu, 3,89 ton
dreva a 3,64 ton nebezpečného odpadu.
Pre porovnanie, vlani na jeseň skončilo
na skládke 116,95 ton objemného odpadu, 3,31 ton stavebného odpadu,
5,28 ton dreva a 0,29 ton nebezpečného
odpadu. „Za celý týždeň sme zaznamenali 149 vývozov. Najviac ich bolo
vyvezených v utorok 5. apríla, a to 38
vývozov z lokality ulíc M. R. Štefánika,
Komenského, A. Dubčeka,“ konkretizuje
Lucia Šoucová z Odboru odpadového
hospodárstva MsÚ. Keby sme to opäť
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porovnali s vlaňajšími jesennými dňami
čistoty, vtedy bolo v jeden deň najviac
126 vývozov, s najväčšou frekvenciou
v stredu s 29 vývozmi. Pondelok bol
aj tento rok deň s najmenším počtom
vývozov. „Obyvatelia mesta sa zbavovali
najmä objemného odpadu, ako je starý
nábytok a sanita. Tento rok sa do kontajnerov nedával drobný stavebný odpad, ako aj pneumatiky, keďže nám to

vyplýva z nového zákona o odpadoch,
podľa ktorého už takýto druh odpadu
nemôžeme zbierať zadarmo,“ konštatuje
ďalej Lucia Šoucová.
Na sociálnych sieťach sa niekoľko
obyvateľov pýtalo, či sú dni čistoty stále
potrebné a nemíňajú sa účinku, keďže
niektorý odpad aj naďalej končí v rukách
neprispôsobivých občanov a neskôr
z neho vznikajú tzv. čierne skládky.
„Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona.
Bohužiaľ, každoročne sa na tom priživia
aj tzv. káričkári. Aktivační pracovníci,
ktorí robia asistenciu pri kontajneroch,
sú však poučení o tom, že nesmú vyberať
odpad z kontajnerov. Pracovníci odboru odpadového hospodárstva robia pravidelne kontrolu stanovíšť, ale
nie je možné byť všade. Na druhej
strane, veľa občanov dáva veci priamo

Žiarčania sa zbavili viac ako 114 ton objemného odpadu.
od domu sociálne slabším a tomuto my
už vôbec nevieme zabrániť,“ priznáva
Lucia Šoucová a ako podotýka, pravidelné hliadky pri kontajneroch robí aj
mestská polícia a pracovníci Technických
služieb – Žiar nad Hronom

a.s. „V iných mestách bývajú
takéto dni bez dozoru. Je však možné, že
nemajú toľko rómskych či neprispôsobivých spoluobčanov,“ dodáva na záver
Šoucová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Mlyn v Kríži
Počiatky mlyna sa spájajú
s osobou banského ťažiara
a obchodníka s drevom z Kremnice
Stanka Vilhelmoviča, ktorý sa chcel
dostať ako obchodník do Kríža.
Mestečko ležalo na križovatke
významných obchodných ciest,
čo by mu pri podnikaní prinieslo
osoh.
V tomto čase bolo v Kríži 31 usadlostí
(dom s dvorom a hospodárskymi
budovami), v ktorých spolu s ľuďmi
v kaštieli a na fare a ich služobníkmi
žilo v mestečku Kríži približne 400

Mlyn v roku 1872.

ľudí, ak k nim počítame aj kupcov
a remeselníkov. Stanko Vilhelmovič
dostal od arcibiskupa Jána povolenie
na zakúpenie usadlosti v Kríži na

základe prísľubu, že postaví pre seba
honosné budovy v meste. Z toho
dôvodu dostal aj právo postaviť
mlyn, a to buď na Hrone, alebo na

Poznáme prvé mená účinkujúcich na City feste
Aj keď obľúbený hudobný festival
City fest sa koná až v auguste, organizátori už prezradili prvé mená
účinkujúcich. Jedenásty ročník podujatia sa tento rok uskutoční 6. augusta.
Napriek tomu, že kompletný program
festivalu organizátori ešte iba zostavujú,
prvé mená hudobníkov nám už prezradili. „Na tohtoročnom City feste vystúpi
ako jeden z hlavných ťahákov nitrianska
kapela Horkýže Slíže,“ prezrádza producent Mestského kultúrneho centra Janko
Kulich a ďalej konkretizuje: „Program festivalu uzatvoria približne o polnoci svojím koncertom Polemici, ktorí sa do Žiaru
vrátia po dvoch rokoch. Z domácej scény
sme si pre tento rok vybrali koncerty
formácií Adam Baran & The Outsiders,
Agáta, Ivo Víťazka, ŠHT či Banda Americano.“ Kompletnú dramaturgiu podujatia
zverejní žiarske MsKC už v máji.

bočné obrazovky. V tomto ročníku sa už
organizátori vracajú k modelom, ktoré
sú osvedčené. Obrazovka však bude aj
tento rok. „Jedna obrazovka s rozmermi
tri krát štyri metre bude na zadnej stene
pódia a bude tak súčasťou scény. Obraz
Vlaňajší jubilejný ročník priniesol so se- sa bude prenášať cez dve kamery. Oproti
bou aj niekoľko noviniek, ako napríklad minulému ročníku bude aj o čosi menšie

Vstupné sa nemení

pódium, naďalej však dostatočne veľké
a vyššie,“ spresňuje Janko Kulich.
Vstupné na podujatie zostáva
nezmenené, a teda tri eurá. V prípade, že
ste držiteľmi Karty Žiarčania, zaplatíte na
vstupnom dve eurá. Deti do 120 centimetrov majú vstup zadarmo.
(li)

S kosením mesta sa začalo už v polovici apríla
Vzhľadom na krátku a relatívne
teplú zimu sa príchod teplého počasia
dal očakávať. S kosením mesta tak
technické služby začali už v utorok
12. apríla.
Tento rok sa s kosením začalo na Ulici
SNP a pokračovalo sa v Parku Štefana
Moysesa. Technické služby pomohli
s kosením aj Základnej škole na
Jilemnického ulici, kde sa uskutočnila
Detská Tour Petra Sagana, a preto bolo
potrebné areál školy dostatočne na
toto športové podujatie pripraviť. „Kde
s kosením skončíme, je zatiaľ predčasné
predpovedať,“ približuje riaditeľ mestskej
eseročky Igor Rozenberg a vysvetľuje:
„Niekde je ešte tráva veľmi malá, ale
hlavne pre alergikov je potrebné
pri prvých kosbách urobiť jej rez
v primeranom čase. Teda kde skončíme,
to ešte prezradiť nevieme.“ V pláne na
tento rok sú štyri kosby. Ak by sa však
vychádzalo zo skorého začiatku kosenia,
tak to môže byť aj päť kosieb. Jedna
kosba sa pritom pohybuje približne na
úrovni 20-tisíc eur.

Park sa kosí častejšie
Vzhľadom

na

rastúci

František Berchtoldt mlyn prestavať
v barokovom štýle, čo je dôkazom,
že mlyn prosperoval a jeho oprava sa
pokryla z jeho výnosov. Koncom 19.
storočia sa v hospodárskych spisoch
píše, že biskupstvo malo v Kríži mlyn,
kde boli povinní mlieť obilie Križania
a obyvatelia z okolitých obcí. Budova
krížskeho mlyna nesúca na svojom
priečelí dátum 1777 prečkala až
do roku 1990, kedy ho úmyselne
zapálili a holé múry, ktoré zostali po
požiari, boli zrútené a odstránené.
V súčasnosti len málo ľudí vie jeho
pôvodnú polohu, kde kedysi stával.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Skoromájové slávnosti
Tradičné stavanie Mája bude aj tohto roku spojené s obľúbeným Jarmokom remesiel. Skoromájové slávnosti
sa uskutočnia v sobotu 30. apríla na
Námestí Matice slovenskej od 9.00
hodiny.
Jarmok remesiel bude prebiehať už
od 9-tej hodiny dopoludnia. Opäť si
budete môcť kúpiť výrobky z drôtu,
kože či textilu. Okrem toho budú ľudoví
remeselníci predávať klobúky, varešky,
paličkovanú čipku, obrazy, rezbárske
diela, šperky zo skla, ale aj syry, bryndzu,
čerstvú žinčicu i medovinu.
Stavanie Mája za sprievodu Mužskej
speváckej skupiny Sekera príde na rad
o 14-tej hodine. Ľudové zvyky, tance
a piesne priblíži Detský folklórny súbor
Hroniarik a Folklórny súbor Hron. Program bude trvať do 16.00 hodiny.
Určite si nenechajte ujsť ani tradičnú
SkoroMájovú šláger veselicu, ktorá
začne o 20-tej hodine v žiarskom Mestskom kultúrnom centre. Tentokrát bude
s populárnou žiarskou skupinou Akropola a špeciálnym hosťom Milanom
Ivánom.

Máje mali ochraňovať pred
zlými duchmi a chorobami
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na
domy a hospodárske budovy stromčeky
na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň, ako magický
prostriedok,
vyjadrovala
želanie
poľnohospodárov, aby ich úroda mala
silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie
smrekový, jedľový alebo brezový. V
slovanskej kultúre sa máje stavali z
dôvodu hojnosti a dostatku plodov a
krmiva a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v
dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v
ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý
alebo nepravidelne rozkošatený strom
bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu,
pred ktorým stál Máj a v tanci vykrútili
dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice
ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za
Máj.
(r)

Prvé tohtoročné kosenie parku.

návštevníkov parku je potreba kosenia
v parku podstatne vyššia. „Ak by si
návštevník parku mal ľahnúť v tzv.
piknik zóne na trávu, asi by to nebolo
možné vo vysokej tráve. Teda možné by
to bolo, ale výsledný efekt by asi nestál
za veľa,“ konštatuje Rozenberg s tým, že
už samotný názov „park“ v nás evokuje
niečo viac, ako napríklad trávnik na lúke.
„Park by mal slúžiť aj na reprezentačné
účely pri návšteve kúpaliska, Minizoo,
tenisových kurtov, haly, ale aj futbalových
ihrísk. Veríme, že práve rekonštrukcia
futbalového štadióna v tomto roku
počet prinesie revolučnú zmenu v širšom

území parku a posilní povedomie
o spojení historických hodnôt v parku
s modernými športoviskami,“ podotýka
ďalej Igor Rozenberg a prezrádza, že
mesto spoločne s technickými službami
postupne plánuje vybudovať úplne
nové parkovacie miesta, ktoré dlhodobo
práve na tomto mieste chýbajú. Ako
sme sa tiež dozvedeli, odpad z kosenia
končí v súčasnosti na družstve v Lovčici
– Trubíne. „V tomto roku, po rozbehnutí
Centra
zhodnocovania
odpadov,
budeme podľa všetkého hľadať nové
riešenie likvidácie odpadu,“ dodáva na
záver riaditeľ technických služieb.
(li)

Problémy na komunikáciách vyrieši zjednosmernenie
Problém s dopravnou situáciou rieši
mesto na podnet obyvateľov, hlavne
z domu 404 a výškových domov okolo
reštaurácie Tulipán.
„Vznikali tu problémy najmä pri strete
dvoch vozidiel - nemali sa kam vyhnúť,
zároveň stavbou vyhradených parkovísk
BSD bolo potrebné upraviť komunikácie
tak, aby vyhovovali požiadavkám STN 73
6110 - to je prípad zjednosmernenia časti
Ulice Komenského pred približne dvomi

potoku Lutila, a zároveň si mohol
vybudovať aj rybník. Preto ho
arcibiskup oslobodil aj od platenia
mýta, aby takto podporil práce pri
zveľadení mesta.
Že mlyn postavil a bol v prevádzke,
potvrdzuje aj zmienka o ňom v listine
z roku 1470, kde sa píše: „menší
príjem plynie aj z mlyna v Kríži, ktorý
vybudoval Stanko Vilhelmovič“.
Zmienka o mlyne v Kríži je aj
v hospodárskych výkazoch panstva
z rokov 1579, kde sa mlyn spomína
a zahrňuje do zisku Krížskeho
panstva spolu s mlynmi v Kremnici
a Nových Zámkoch. V roku 1777
dal prvý banskobystrický biskup

rokmi a v neposlednom rade chceme
ponechať čo najviac možností pre verejné
parkovanie, ale nie na úkor zvýšených
výdavkov na opravy chodníkov,“ uviedol
Miloslav Baranec z Investičného oddelenia, Odbor životného prostredia MsÚ.
Dopravné značky začnú platiť približne
od mája tohto roku potom, ako bude hotové aj vodorovné dopravné značenie.
„A to záleží najmä od počasia,“ dodal
Baranec.
(kr)

Dopravné značenie začne
platiť od mája.

Žiarsky Geekfest
– festival v srdci Slovenska

Ak sa chcete stať súčasťou podujatia s odbornými seminármi,
prednáškami, workshopmi, autorskými čítaniami, hrami a prezentáciami zaujímavých projektov,
navštívte dvojdňový festival Žiarsky
Geekfest. Jedinečný festival v srdci
Slovenska sľubuje kultúru a umenie,
akými sú napríklad populárna či
japonská kultúra, komiks, fantastická
literatúra či kinematografia.
Štruktúra programu festivalu pozostáva zo štyroch hlavných sekcií
a niekoľkých sprievodných podujatí, ktorých súčasťou bude aj premietanie filmov či japonských ani-

movaných seriálov. Tešiť sa môžete
na fantasy, sci-fi, horory, Japonsko
a japonskú kultúru, populárnu kultúru
a množstvo spoločenských, stolových
či počítačových hier. Sprievodné akcie
ponúkajú premietanie vybraných filmových titulov, ale aj kreatívne súťaže
s hodnotnými cenami. Nenechajte si
ujsť napríklad aj súťaž o najlepší kostým
či súťaže v kreslení. K dispozícii budú aj
oddychové zóny a stánky s tematickými
a domácimi produktmi.
Viac informácií o festivale, ktorý
sa uskutoční v dňoch 25. a 26. júna
v žiarskom MsKC, prinesieme už
čoskoro.
(li)
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Veľké dobrodružstvo v Dubaji očami letušky Veroniky
Dubaj stále patrí medzi vyhľadávané
dovolenkové destinácie, málokto však
vie, koľko temných tajomstiev v sebe
ukrýva. V druhej časti nášho príbehu
na pokračovanie vám letuška Veronika
priblíži aj dve tváre tejto exotickej
krajiny.
Sladké ničnerobenie na jednej
z mnohých pláží môžu prekaziť letné
horúčavy. V zime ideálne miesto na
dovolenku sa v lete môže zmeniť na
neželané saunovanie pri teplotách nad
40 °C. Ak si myslíte, že voda vás osvieži,
budete sklamaní, má totiž približne 30
°C. Bohatí ľudia sa pretekajú v tom, kto
si kúpi drahšiu vilu na jednom z umelo
vytvorených Palmových ostrovoch, len
aby potom zistili, že morská voda tam
stojí, a tým pádom nepríjemne páchne.
Vyhnúť sa Dubaju tiež oplatí v čase
Ramadánu. Je to moslimský pôstny
mesiac a treba si dopredu zistiť, na ktoré
obdobie presne vychádza. Počas neho je
prísne zakázané konzumovať akékoľvek
nápoje (nesmiete sa cez deň napiť ani
vody) či jedlo na verejnosti, žuť žuvačku,
fajčiť, prípadne chodiť neprimerane
oblečený. Reštaurácie sú zabezpečené
tak, aby nebolo vidieť dovnútra.
Napriek okázalému luxusu, ktorý
odvšadiaľ dýcha, je Dubaj mesto
protikladov. Na jednej strane bohatstvo,
na strane druhej chudobní, vyziabnutí
robotníci z Indie, Bangladéša a Pakistanu,
tlačiaci sa v špinavých ubytovniach
v okrajových častiach tohto mesta.
Prichádzajú za prácou na stavbách,
láka ich vidina dobre zarobených
peňazí. Pravda je však taká, že tých pár
dirhamov, čo mesačne zarobia (cca 120
eur mesačne), posielajú domov rodine,
ostane im iba na zaplatenie ubytovania
a na stravu. Pracujú naozaj v neľudských
podmienkach, celý deň na páliacom
slnku. Počas obeda, keď sú horúčavy také

veľké, že nikto von radšej nevychádza, ich
môžete vidieť „oddychovať“ v skromnom
tieni jednej z okolitých paliem. Veľakrát
sa musia schladiť v chladiacich boxoch,
aby mohli pokračovať v práci ďalej, čo
máva fatálny následok. Bezpečnosť
práce je kapitola sama o sebe. Nie je
nič výnimočné vidieť ich pracovať bez
istenia v závratných výškach jedného
z narýchlo postavených mrakodrapov.
Pri prílete do Emirátov podpíšu zmluvu
na niekoľko rokov a zabavia im pas,
takže sa potom nemôžu z krajiny dostať.
Niekde nelegálne, tu je to však normálna
vec. O odboroch a štrajkoch to však platí
naopak, sú zakázané. Lacná pracovná
sila je v tomto prípade dôležitejšia ako
základné ľudské práva.

Za vztýčený prst môžete
skončiť vo väzení
Dubaj je dlhodobo prezentovaný ako
jedno z najbezpečnejších miest na svete.
Počas toho, ako som tam žila, bolo len
príbehov o znásilnení naozaj veľa. Varovali
nás, aby sme nikdy nezapínali stierače a
nezastavili auto, pokiaľ by sme šoférovali
v púšti a niekto by nám hodil vajce
do skla. Voda zo stieračov spôsobí, že
predné sklo ostane tak zašpinené, že nič
neuvidíte a budete nútení zastaviť. Drogy
a prostitúcia tu oficiálne neexistujú, stačí
však zájsť do niektorého z vychýrených
klubov a dám, ochotných ponúknuť svoje

služby, nájdete viac ako dosť. Ak by ste sa
dali zlákať nočným klubom, kde zadarmo
podávajú dámam šampanské, treba sa
mať na pozore. Sama som bola svedkom
toho, že do pohárov občas nasypú drogy.
V lepšom prípade vás odvezie domov
taxík s partiou, s ktorou ste prišli, v tom
horšom vám môžu urobiť testy, prídete
nielen o zamestnanie, ale si aj posedíte
v nie veľmi vábivej tunajšej väznici, no
a v tom najhoršom sa ráno zobudíte
niekde uprostred púšte a nebudete si nič
pamätať.
Ďalšou zaujímavou kapitolou je dubajská
polícia. Majú všade nainštalované radary,
aby vás nemuseli zastavovať, domov
vám len príde mastná pokuta, ktorú,
samozrejme, musíte zaplatiť. Mojej
spolubývajúcej prišla pokuta za rýchlosť,
pričom vtedy ani v Dubaji nebola.
Spravodlivosti sa nedočkáte, jednoducho
ju treba zaplatiť. Pripravte sa tiež na to,
že cestná premávka tu má svoje osobité
pravidlá: smerovka sa nedáva a smer sa
mení na poslednú chvíľu. Keď už, nebodaj,
dôjde k nejakej nehode, treba sa modliť,
aby druhý účastník nehovoril po arabsky.
Policajti totiž väčšinou po anglicky
nevedia, alebo nechcú hovoriť, a tak ste
už dopredu odpísaní. Ešte stále ma desí
predstava, že môj brat takmer skončil
pri podobnom incidente vo väzení. Keď
sme v taxíku takmer havarovali kvôli
arogantnej jazde jedného Egypťana, môj
brat mu ukázal stredný prst. V Taliansku
normálna vec, v Dubaji sa za to ide do
basy. Pán nám zablokoval cestu a zavolal
policajtov. Ani sa s nami nebavili, chceli ho
rovno poslať do väzenia. Pomohli až moje
slzy, na moje prekvapenie, keďže všetci
vieme, aké ma žena v týchto krajinách
postavenie.
Viac o tom, ako žijú palubné sprievodkyne
v Dubaji, sa dočítate o mesiac.
(vn)

Nová autobusová linka na trase
Žiar – Brno – Hradec Králové
SAD Zvolen – závod Žiar nad Hronom začal od 31. januára 2016
prevádzkovať novú autobusovú linku. Ide o linku na trase Žiar
nad Hronom – Brno – Hradec Králová cez Trnavu, Senicu a Holíč.
Na linku sa dajú zakúpiť miestenky aj cez internet. Pri platbe v autobuse
na území Slovenska platí aj dopravná karta vydaná spoločnosťou SAD
Zvolen a.s.
(r)

Hudobník Peter Boška: Hudba pre mňa znamená prirodzenosť
Hudobník a gitarista Peter Boška
žil do svojich osemnástich rokov
v Žiari nad Hronom. I keď nateraz je
jeho domovom Praha, do rodného
mesta sa pravidelne a rád vracia.
V susednom Česku si už v hudobnej
brandži vybudoval meno a za sebou
má spoluprácu s viacerými hviezdami
českej hudobnej scény. Žiarčania ho
naposledy mohli vidieť na City feste
pred tromi rokmi, kedy sa na pódium
postavil spoločne s Láďom Křížkom a
jeho kapelou Kreyson, v ktorej pôsobí
už niekoľko rokov. Aj napriek kariére,
ktorú sa mu ako gitaristovi podarilo
urobiť, zostal skromný. Jeho kamaráti zo
Žiaru o ňom hovoria ako o usmiatom a
priateľskom človeku, bez akýchkoľvek
hviezdnych manierov. Mestské noviny
vám prinášajú rozhovor, v ktorom nám
Peter Boška jemne pootvoril dvere aj do
svojho súkromia.
Pochádzate zo Žiaru, ako dlho
ste tu žil a ako si na toto obdobie
spomínate?
V Žiari som žil do svojich 18 rokov.
Spomienky sú fajn. Krásne detstvo
strávené behaním vonku s kamarátmi so
všetkým, čo k tomu patrí. Spomínam si aj
na hudobnú školu, kde som absolvoval
asi 3 roky hrou na klavíri, hrával som
aj hokej a asi od 13 rokov som sa začal
venovať hre na gitare. Dochádzal som
na hodiny k pánovi Nárožnému, príma
chlap. Rád spomínam aj na žiarske
kapely.
Vraciate sa ešte niekedy do rodného
mesta?
Áno ,vraciam a rád. Tá kotlina a okolité
kopce ma úprimne dojímajú, keď sa
sem vraciam. Mám v Žiari celú rodinu –
rodičov, sestru a brata. Vidíme sa tak raz

Mojim snom je vždy naplno a
kreatívne tráviť čas

za pol roka, niekedy raz do roka.
Ako by ste charakterizoval vzťah vy
a hudba? Čo pre vás znamená?
Hudba je kreatívny proces, takže
pre mňa zdravo a inšpiratívne z duše
strávený čas. Znamená pre mňa
prirodzenosť.
Ako ste sa dostali ku hre na gitare?
Mám otca muzikanta so silným
vzťahom k hudbe. Ten mi bol prvou
inšpiráciou. A potom určite žiarski,
väčšinou o niečo starší, chalani ako Juraj
Dovala, Igor Havetta, Marian Prekopp,
Karol Šárka, Peter Truben, Martin Huba...
Všetci už v mojich 13-tich hrali skladby
kapiel, ktorým som prepadol.
V susedných Čechách ste neskôr
absolvovali aj konzervatórium. Aký
odbor?
Na pražskom Konzervatóriu a Vyššej
odbornej škole Jaroslava Ježka som
absolvoval odbor jazzová gitara u
profesora Luboša Kočvaru.

V súčasnosti pôsobíte v kapele Láďu
Křížka Kreyson. Ako ste sa k tejto
spolupráci dostali?
Bol som Láďovi Křížkovi doporučený
Richardom Scheuflerom na natáčanie
CD Damiens, približne pred pätnástimi
rokmi. Neskôr Láďa potreboval gitaristu
do Kreysonu a oslovil ma.
S kým okrem Kreysonu ste
v hudobnej brandži spolupracoval?
Hangar, Slavery, King Size, Ivan
Myslikovjan, Petr Rajchert, Anna K.,
Krucipusk, Mindway, Iva Fruhlingová,
Radio A...
Aká je vaša obľúbená hudba, ktorú
si rád pustíte?
Beethoven, Bruckner, Faith no more,
Tool, Extreme...
Máte hudobný, príp. aj životný vzor?
To by v mojom prípade, čo sa hudby
týka, mohli byť môj otec, Adrian Smith,
Nuno Bettencourt..., ale aj všetci
spoluhráči, študenti... Je to recipročný
vzájomný proces inšpirovania sa.
Čo považujete za váš najväčší
úspech, čo sa hudby týka?
Najväčším úspechom je to, že som
zostal pri tom, čo mi je prirodzené a baví
ma to.
Máte nejaký hudobný sen?
Stál som na obrovskom pódiu a hral
pre skutočný dav. Nahrával som CD,
ktoré nahrával a produkoval gitarista
King Diamonda, podarilo sa mi hrať
s legendou 90-tych rokov a mám z toho
spätne radosť, ale sen je stále ten istý –
vždy naplno a kreatívne tráviť čas, nech

je to v práci, doma s rodinou, s Iron
Maiden, alebo v skúšobni, či v škole
so žiakom.
Na čom v súčasnosti spolu s kapelou
pracujete? Kde vás najbližšie môžu
slovenskí fanúšikovia vidieť?
Túto koncertnú sezónu má Kreyson
v podstate, až na pár koncertov,
pauzu, a to z dôvodu návratu Láďu
Křížka do Citronu. Ale niekedy na jeseň
začne príprava nového playlistu na
ďalšiu sezónu. Ja teraz začínam znovu
koncertovať s Ivou Fruhlingovou a čaká
ma ešte jeden úplne nový projekt a,
samozrejme, práca a učenie v HAK
– Hudební akademie kytary (http://
hak.kytary.cz/) Na Slovensko prídem
hudobne snáď v roku 2017 s Kreyson,
závisí to však od usporiadateľov
a manažmentu.
Venujete sa iba hraniu v kapele,
alebo máte aj nejaké sólo projekty?
Samé kapely. Baví ma tá symbióza,
humor, spoločné vrstvenie, skladanie,
koncertovanie.
Podarilo sa vám už zložiť aj nejakú
skladbu?
Väčšinou nie som výhradný autor, ale
pár piesní už vzniklo aj čisto z môjho
pera. Ale cítim sa skôr viac ako hráč a
aranžér, než ako skladateľ.
Je pravda, že rockeri vedú búrlivý
život? Alebo je to iba divadielko pre
fanúšikov a v súkromí ste slušáci,
každú nedeľu nahodení v oblekoch a
sedíte v prvých radoch v kostole ?
Nemôže ten, čo sedí každú nedeľu
v obleku v kostole v prvých radoch viesť
búrlivý život? A nemôže potetovaný,
vlasatý rocker žiť bohatý spirituálny
život? Ja teda poznám z okolia
muzikantov všetkých farieb a „chutí“.

Jeden bez žúrky nemôže byť a ďalší jazdí
na koncerty s manželkou a dieťaťom,
alebo hneď ide domov, lebo ďalší deň
pracuje...
A čo vaše súkromie, venujete sa
profesijne aj niečomu inému okrem
hudby?
Pracujem ako manažér v spoločnosti,
ktorá sa zaoberá asistenčnými službami
a učím hru na gitaru v HAK (zmienené
vyššie).
Dá sa u nás, v Čechách a na
Slovensku, hraním uživiť?
Stačí sa pozrieť o odpoveď vyššie. To
je otázka celkovej konštelácie. Rodina?
Nároky? Člen kapely? Front man? A tiež
priorít – či si chcem zahltiť diár „kšeftmi“,
dvojákmi, trojákmi, ale pomaly
nevedieť s kým a kde dnes hrám, alebo
sa niečomu venovať aspoň v rámci
možností poriadne.
Kde sa vidíte o niekoľko rokov?
Ťažko povedať, každopádne v kruhu
rodiny a z toho vychádza kreativita
a nové projekty, kapely, nahrávky. (li)

Foto: archív PB.
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KONCERT PRE MAMU
Základná umelecká škola Zity Strnadovej
Parákovej a Mestské kultúrne centrum
vás pri príležitosti Dňa matiek pozývajú
do Divadelnej sály Mestského kultúrneho
centra, kde sa vo štvrtok 5. mája o
17.00 hodine pri príležitosti Dňa matiek
uskutoční Koncert pre mamu – hudobnotanečno-dramatické tematické predstavenie
s originálnym živým doprovodom ľudového
umelca Michala Smatanku na motívy ľudovej
rozprávky O dvanástich mesiačikoch.
Každá mamička, babička a prababička bude
na záver programu obdarovaná milým
prekvapením, symbolizujúcim materstvo a
život.

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

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

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 – V znamení
mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu vás pozve do čias, kedy sme Mesiac
vnímali ako božstvo. Film objasní základné
zákonitosti či úkazy. Dňa 22. apríla o 20.00 hod.
•Jean Michel Jarre – hudba z budúcnosti
Biograficko-umelecký
program.
Séria
hudobných a relaxačných programov. Zoznámte
sa s netradičnou hudbou a hviezdnou hudobnou
kariérou umelca. Dňa 28. apríla o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Multimediálny program pre mladších školákov
s využitím možností planetária približujúci
slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy.Dňa
29. apríla o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Dňa 29. apríla o 20.00 hod.

Ruka v ruke (Hand in Hand)
Z repertoáru speváckeho zboru
Seniori optimisti
Hudba: Giovanni Giorgo,
Morodor – Taliansko
Text: Marika Szolnokyová
Koľko hviezd je, toľko ľudských osudov,
na našej Zemi žije množstvo národov.
Planéta modrá všetkým núka mier,
rôznych pletí ľudí spája jeden cieľ. Jeden cieľ.
Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
chráňme si Zem a vodu,
pokoj s jasnou oblohou.
Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
modrá planéta svieti, lásku núka nám.
Núka nám.
Priateľstvom, láskou bije múdry zvon,
my nevyhráme žiadny súboj s prírodou.
Chráňme si ju lepším životom
pred ohňom, suchom, povodňami,
pred vojnou. Bráni sa nám.
Rukou v ruke obsiahneme celý svet
a hudba mieru, lásky svetom bude znieť.
Bude znieť.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
21.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
22.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
24.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
25.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
30.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
1.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
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.

HĽADÁM DOMOV
ELIS
Elis bola odobratá zo zlých
podmienok. Je to krátkosrstý
kríženec menšieho vzrastu.
Má približne 1,5 roka. Je milej,
priateľskej a nekonfliktnej povahy. S inými
psami a sučkami je znášanlivá. Vhodná je skôr
do bytu. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
RITA
Rita má 1,5 roka. Je to
kríženec mopslíka. K ľuďom je
kontaktná a priateľská. S inými
psami a sučkami sa znesie bez problémov.
Má hygienické návyky. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
LUSSI
Lussi je kríženec menšieho
vzrastu, s dlhšou srsťou. Je
milej, priateľskej a nekonfliktnej
povahy. Má rada ľudskú
spoločnosti a prechádzky. Je
vhodná skôr do rodinného domu. Očkovaná,
čipovaná, kastrovaná.
CÉZAR
Cézar je hnedý labrador,
ktorý bol odobratý zo zlých
podmienok. Má približne
1,5 roka. Má typicky labradorskú povahu. Je
priateľský a kontaktný. Ako mladý pes, má veľa
energie a je hravý, má rád ľudskú spoločnosť,
dlhé prechádzky a veľa pohybu. So sučkami je
nekonfliktný, so psami sa znesie individuálne.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
KLAYTON
Klayton má 4 roky a pôvodní
majitelia ho držali na reťazi.
K ľuďom je priateľský
a kontaktný. Svoj dvor a pána
si vie postrážiť. Javí sa, že s inými psami sa
neznesie. Je vhodný skôr do rodinného domu.
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 0918
398 483 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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O celoslovenské víťazstvo v súťaži
Biodiverzita okolo nás zabojujú aj žiarski žiaci

GASTROFESTIVAL 2016
Už 14. ročník festivalu dobrého
jedla, chutí a vôní Gastrofestival sa
uskutoční v dňoch od 26. do 28. apríla
v priestoroch SOŠ obchodu a služieb
na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom.
Ochutnali ste už niekedy belgické, africké či juhoamerické jedlo? Alebo ste
zástancom tradičnej slovenskej a talianskej kuchyne? Opäť máte jedinečnú
príležitosť ponoriť sa do osvedčených či
nových chutí a vôní na tradičnom Gastrofestivale 2016, ktorý je praktickou
maturitnou skúškou študentov odborov hotelová akadémia a podnikanie
v remeslách a službách na SOŠ obchodu
a služieb v Žiari nad Hronom.
Reštaurácia Bruggy pozýva hostí
na belgické špeciality ako Waterzooi
z dusenej koreňovej zeleniny s kúskami
morskej tresky, kuraciu paštétu s hroznovým dipom a bagetkou, žeruchovú
polievku s plátkom opečenej anglickej
slaniny, hovädzí flámsky guláš či zapekanú čakanku. Špecialitou reštaurácie
bude dusený králik na tmavom pive so
sušenými slivkami v pomarančovej šťave
podávaný s varenými baby zemiakmi. Po
skvelom jedle môžete ochutnať typické
belgické pivo.
Milovníkom steakov z kvalitnej hovädzej
argentínskej sviečkovice odporúčame
reštauráciu El imperio del sol. K steak-

om neodmysliteľne patria rôzne druhy
omáčok, napríklad barbecue omáčka,
pikantná salsa chimichurri a prílohy
ako grilovaná zelenina či pečené zemiaky s rozmarínom. Ako studené predjedlo ponúka čerstvý tatársky biftek
s opečenými toastami a pre tých, ktorí
milujú polievky, netypickú krémovú
kukuričnú polievku. K dobrému jedlu
patrí červené suché víno z oblasti Chile
alebo domáca citrusová a jazmínová limonáda.
Kúsok gastronómie a tradícií Afriky
prináša reštaurácia Volstruis, ktorá sa
zamerala na netradičné jedlá z oblasti
Egypta, Juhoafrickej republiky, Maroka
a Tuniska. Špecialitou budú pštrosie
plátky na mandarínkovej omáčke
s banánovým kuskusom. Pštrosie mäso
patrí medzi najzdravšie na svete. Gurmáni si určite pochutia na marockom
kuracom mäse so sladkými zemiakmi
batatmi, arašidovej polievke, originálnom africkom čaji rooibos a kaktusovom
miešanom nápoji.
Slovenská koliba Tristo hrmených
ponúka tradičnú cesnakovú polievku
s opekanými krutónmi, zabíjačkový tanier pre dve osoby, pečené bravčové rebrá na rozmaríne s opekanými zemiakmi.
Samozrejme, nesmú chýbať strapačky
s kyslou bielou kapustou a domácou
slaninou a tradičné pivo regionálnej

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEov

SPOMIENKAtkov

Ďakujeme
príbuzným,
susedom, bývalým
spolupracovníkom,
spolužiakom
a všetkým, ktorí sa dňa 19.
marca 2016 zúčastnili na poslednej
rozlúčke so zosnulou
Ľudmilou Janovskou
a prejavom sústrasti
a kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Dni plynú
ako tichej rieky prúd,
len smútok
v srdci
zostáva
a nedá zabudnúť.
Aj keď nie si medzi nami,
v spomienkach žiješ stále s nami.
Dňa 29. apríla si pripomíname
10. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila
naša mamička
Emíla Kollárová.
Za tichú spomienku
ďakujú
syn Ján a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Jedno srdce
na svete sme mali,
ktoré dokázalo
nás milovať.
Aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli, neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Dňa 26. apríla si pripomenieme
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka,
synovia s rodinami,
vnučka Sofinka a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov

Nezabudneme na teba...
Dňa 20. apríla
uplynulo 20 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá mama
Jolana Tomková.
S úctou na ňu spomínajú
dcéra a syn s rodinou.

SPOMIENKAtkov

Tak tíško odišla
duša tvoja,
nestihol si
povedať ani Zbohom,
rodina moja.
Ďakujeme ti za tvoju dobrotu,
lásku a úsmev, ktoré si rozdával.
Dňa 29. apríla 2016
uplynie rok,
čo nás náhle
opustil
náš drahý manžel, otec,
brat a starý otec
Viktor Obertáš.
Za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli,
ďakujeme.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Dňa 26. apríla
uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil
náš drahý otec,
starký a prastarký
Elek Szöllöši.
S láskou spomína najbližšia rodina.

značky.
Ak milujete taliansku kuchyňu, tak
reštaurácia La Strada Romana
s domácimi cestovinami je pre vás to
pravé. Študenti prevádzkujúci túto
reštauráciu si pre hostí ako predjedlo
pripravili zapekané plnené šampiňóny,
špenátový krém s prosciuottom a
opečenou bagetkou. Medzi hotové
jedlá zaradili hovädziu sviečkovicu na
rukole a teľacie plátky s pečenými zemiakmi a kapary omáčkou. Ako dezert
odporúčajú pannacotu s horúcimi jahodami.
Keďže káva a dezert patria na koniec
menu, rozprávková kaviareň Café La
Fée vás pozýva na dobrú kávu a sladké
dezerty, ako napríklad baklava, créme
brullée, čokoládový cheesecake s chilli,
zapekané blumy (slivky) s čučoriedkami
a krémom mascarpone alebo špeciálnu
kávu s vanilkovou zmrzlinou.
Počas Gastrofestivalu sa študenti školy
postarajú nielen o sýte žalúdky, ale aj
o pekné účesy v kaderníctve Sofia, ktoré
bude zriadené v talianskom štýle v rámci
projektu Erasmus+ Mládež a tradície otvárajú hranice. Realizácia projektu končí
v máji tohto roku. Vo všetkých strediskách čaká zákazníkov štýlové prostredie,
kvalitné služby, dobré jedlo, príjemný
a usmievavý personál.
(r)

Skupina Veolia Energia pripravila
pre žiakov prvého stupňa základných škôl už 10. ročník súťaže
zameranej na vytváranie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu detí
k životnému prostrediu s témou Biodiverzita okolo nás – keď vďaka biodiverzite mesto ožije.
V pondelok 11. apríla sa uskutočnilo
regionálne kolo súťaže v spoločnosti
Veolia Utilities Žiari nad Hronom.
Odborná porota vyberala z celkom
29 prác detí žiarskych, lučeneckých
a breznianskych základných škôl štyri
práce, ktoré postúpili do národného
kola. Každá práca bola hodnotená
v troch oblastiach: ilustračná časť, textová časť a pochopenie témy z hľadiska
dôležitosti ochrany životného prostredia. Prvé miesto získali štvrtáci zo

ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, druhé
miesto štvrtáci zo ZŠ na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom, tretie miesto
druháci zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari
nad Hronom a štvrté miesto získala
práca tretiakov zo ZŠ s MŠ v Brezne.
O celoslovenskom víťazovi sa rozhodne
v máji v Poprade.
Úlohou žiakov bolo vybrať živočíšny
alebo rastlinný druh, ktorý by chceli
ochraňovať alebo navrátiť do jeho
lokality. Mali ho nakresliť alebo
odfotografovať a napísať text, v ktorom
vysvetlia svoj výber, objasnia, prečo
je tento druh užitočný a navrhnú, ako
je ho možné chrániť. Na konci textu
mali uviesť otázku pre vedca, ktorý sa
špecializuje na otázky životného prostredia.
(kr)

Futbalová školička FK Pohronie versus prváci
V stredu 23. marca sa v priestoroch
telocvične žiarskej „Štvorky“ odohral
pravý futbalový zápas. Vo fantastickej atmosfére sa rodičom,
pedagógom a priateľom futbalu
predstavilo v družstve škôlkarov
15 hráčov. Za „Štvorku“ nastúpilo
10 prvákov.
Pod vedením Rastislava Urgelu a Petra Beníka sa škôlkari futbalu venujú
vo futbalovej školičke v MŠ na Ul. A.
Kmeťa 11 v spolupráci s učiteľkami
už druhý rok. A že to berú naozaj
vážne a zodpovedne, predviedli aj na
spomínanom zápase. Deti sa takto
pravidelne venujú všeobecnému pohybovému rozvoju a získavajú základné
herné a futbalové zručnosti. Tie môžu

ďalej zdokonaľovať v športových trie- že majú ozajstného športového
dach „Štvorky“. Škôlkari síce hrali proti ducha. Najkrajšou odmenou boli niel-

starším súperom, ale to im vôbec ne- en víťazné poháre, ale aj úsmev na
bránilo preukázať svoje umenie. Zah- tvárach detí, rodičov a organizátorov.
(HD)
ryzli sa do súpera a všetkým ukázali,

Seniori optimisti pôsobia na scéne už 15 rokov
Koncert speváckeho zboru Seniori
optimisti mesta Žiar nad Hronom
pri príležitosti 15. výročia vzniku sa
uskutoční 22. apríla o 17-tej hodine
v žiarskom Mestskom kultúrnom
centre.
Spevácky zbor pri mestskej organizácii
JDS v Žiari nad Hronom vznikol v roku
2001 pod vedením Oľgy Trčkovej,
neskôr bola jeho vedúcou Mária Halenárová. Po nich prevzala štafetu
Valéria Barcíková, ktorá vedie súbor aj
v súčasnosti. Organizačnou vedúcou je
Mária Čelárová. Zbor má v repertoári
viac ako 150 piesní rôzneho charakteru:
ľudové, chrámové, národné, hymnické,
moderné i vianočné. Seniori optimisti
vystupujú pri rôznych príležitostiach
v meste i jeho okolí. Pravidelne sa
zúčastňujú prehliadok a súťaží zameraných na zborový spev po celom Slovensku. Priemerný vek jeho súčasných
24 členov je 75 rokov.
Členmi súboru sú Valéria Kriváková,
Božena Zöldyová, Kozimír Wachtarczyk, Mária Szolnokyová, Viktória Gibasová, Eva Schvarczová, Alexandra
Kúšiková, Lýdia Žemberová, Lívia

Považancová, Eva Kompasová, Rudolf
Pradla, Eva Viestová, Daniel Žember,
Antónia Lojková, Blažena Pivarčiová,
Elene Uhrínová, Elena Sámelová, Mária
Čelárová, Naďa Hileková, Božena Buchová, Soňa Šatanová, Július Nárožný.
Dirigentkou súboru je Valéria Barcíková
a na harmonike hrá Dušan Droppa.
V programe k 15. výročiu zaspievajú tie-

to piesne: Aká si mi krásna, Pieseň o rodnej zemi, Krásna rodná zem, Optimistická, Už čaká Hron i Váh, Doznievanie,
Život, Guralu, Na tom vŕšku Javoriny,
Slovensko, krásna zem, Zbor Židov,
Stella Maria, Halleluja, Dobytie raja a Za
našou dedinou. Ako hostia vystúpia
MSS Sekera a tanečný súbor Seniori optimisti.
(r)
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Baby basketbal už aj v našom meste
BASKETBAL

V utorok 12. apríla sa v telocvični
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
uskutočnilo
podujatie
Slovenskej
basketbalovej asociácie v rámci projektu
Baby basketbal. Deti zo žiarskych škôlok
v predškolskom veku a mladšieho
školského veku z I. stupňa základných
škôl sa tak mohli naučiť niečo z teórie
basketbalu a zároveň si priamo v praxi
vyskúšať malé detské koše.
Žiarsky basketbalový klub venuje veľkú
pozornosť najmä širokým a pevným
základom
budovanej
mládežníckej
pyramídy. Podujatie sa uskutočnilo
v spolupráci SBA a MŠK BK Žiar nad Hronom.
Po dohode s realizátorom a lektorom
projektu Richardom Kamenským zo
Slovenskej basketbalovej asociácie bude
žiarsky Basketbalový klub tento projekt
kvôli veľkému záujmu materských škôlok
a základných škôl opakovať.
Prečítajte si rozhovor s prezidentom BK
Ivanom Dankom, v ktorom prezradil aj to,
ako môže tento šport prospievať nášmu
telu.
Prečo ste v spolupráci s SBA organizovali
Baby basketbal práve v Žiari nad
Hronom?
Projekt Baby basketbal je zorganizovaný
na podporu pohybovej aktivity detí a pre

zvýšenie popularity basketbalu nielen
v našom meste, ale na celom Slovensku. Je
zameraný na cieľovú skupinu 6 – 7 ročné
deti.
Ako môže pomôcť basketbal nášmu telu?
Pri trénovaní a hraní basketbalu dokážeme
precvičiť celé telo. Zároveň, hoci si to ani
neuvedomujeme, si rozvíjame koordináciu
pohybov, pestuje dynamiku a výbušnosť. Je
to šport, ktorý človeku umožní všeobecný
telesný a duševný rozvoj.
Čo sa myslí pod pojmom duševný rozvoj?
Pomôže rozvinúť tímovú prácu a vodcovské
schopnosti, čo môže človek využiť aj
v pracovnom a osobnom živote. Výhodou

basketbalu je, že sa môže hrať celoročne
v interiéri či exteriéri, je bezpečný a relatívne
lacný. Vďaka tejto hre spoznáte veľa nových
priateľov a precestujete mestá a štáty.
Príkladom je nedávna účasť 42 detí z BK
MŠK Žiar nad Hronom na medzinárodnom
mládežníckom turnaji vo Viedni.
Kde a kedy sa môžu deti prihlásiť na
basketbal?
Pozývame záujemcov o trénovanie tejto
populárnej kolektívnej hry na tréningy,
ktoré sa konajú v telocvični na II. ZŠ v Žiari
nad Hronom každý pondelok a v stredu od
14.45 do 15.45 hod.
(r)

Beh oslobodenia mesta
1. Nikola Slašťanová, MŠ Rudenkova,
ZH, 2. Simona Beňová, MŠ Hrabičov, 3.
Viktória Dorková, MŠ A. Kmeťa 11, ZH.
Spolu: 11 pretekárov.
Beh 400 m, chlapci (2009 – 2008): 1.
Alexander Mihál, I. ZŠ ZH, 2. Dávid
Mancír, CZŠ ZH, 3. Tomáš Gubka, I. ZŠ
ZH. Spolu: 16 pretekárov.
Beh 400 m, dievčatá (2009 – 2008): 1.
Radka Mlynarčíková, I. ZŠ ZH, 2. Timea
Vrtáková, II. ZŠ ZH, 3. Eliška Klučková, I.
ZŠ ZH. Spolu: 12 pretekárov.
Beh 800 m, chlapci (2007 – 2006): 1.
Adam Mazúr, ZŠ P. Križku, KC, 2. Lukáš
Menšík, CZŠ ZH, 3. Samuel Sekerka, II.
ZŠ ZH. Spolu: 23 pretekárov.
Beh 800 m, dievčatá (2007 – 2006):
1. Natália Bieliková, II. ZŠ ZH, 2. Lenka

V piatok 15. apríla sa na futbalovom
štadióne v Žiari nad Hronom
uskutočnil už 28. ročník Behu
oslobodenia mesta. Zúčastnilo sa ho
283 pretekárov.
Organizátormi podujatia bolo mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom
voľného času a Atletickým klubom
MŠK. Najpočetnejšie zastúpenie bolo
v kategórii dievčatá – beh na 1500
metrov, v ktorej súťažilo 46 pretekárok.
Výsledky:
Beh 100 m, chlapci (2010 a ml.): 1.
František Volentier, MŠ A. Kmeťa 11,
ZH, 2. Zdeno Goral, MŠ A. Kmeťa 11, ZH,
3. Filip Mráz, MŠ A. Kmeťa 11 Žiar nad
Hronom. Spolu:16 pretekárov.
Beh 100 m, dievčatá (2010 a ml.):

Výborný úvod zápasu, na víťazstvo to však nestačilo
BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI (1. – 8. MIESTO)

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK ŽU Žilina
69:93 (25:20, 14:24, 16:27, 12:22)
Body: Minárik 24, Rozim 14, Fábry 14, Tkáč 5,
Nemčok 4, Skladan 4, Kašša 4.
Zápas sme otvorili vo veľkom štýle. Výborne
sme bránili, dobre sme strieľali, ale hlavne
sme hrali rýchlo a kolmo dopredu a
dosahovali sme ľahké koše. Ťažkého súpera
sme prekvapili a prvú štvrtinu sme dokázali
vyhrať. Podobne sme pokračovali aj v
druhej štvrtine až do 17. minúty, keď sme
stratili 4 prihrávky a zahodili 2 jasné šance
na skórovanie a dostali sme Žilinu na koňa.
Polčas sme prehrali o 5 bodov. V druhom
polčase sa rozohral skúsený Ondro Šoška
a svojimi 10 bodmi po sebe tento skúsený
pivot natiahol náskok súpera až na 20 bodov
a zápas bol rozhodnutý.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia
Považská Bystrica 68:100 (25:29, 17:25,
17:21, 9:25)
Body: Rozim 26, Minárik 20, Skladan 6, Kašša
6, Nemčok 5, Tkáč 5.
So silným súperom sme dokázali držať
krok len prvý polčas. V zápase s Považskou
Bystricou sme ešte viac doplatili na menšiu
rotáciu hráčov. Ťažko sa nám hrá, keď nám
chýbajú hráči zo základnej rotácie. Obidva dni
sme vlastne odohrali len z jedným vysokým

hráčom. Niektorí naši hráči museli počas
víkendu alternovať na všetkých pozíciách, za
čo im patrí moje uznanie.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály, asistent

Líškayová, II. ZŠ ZH, 3. Mia Marčišinová,
II. ZŠ ZH. Spolu: 21 pretekárov.
Beh 1900 m, chlapci (2005 – 2004):
1. Matúš Červenák, ZŠ J. Horáka BŠ, 2.
Adam Kukučka,
IV. ZŠ ZH, 3. Peter
Beňo, I. ZŠ ZH. Spolu: 36 pretekárov.
Beh 1500 m, dievčatá (2005 – 2004):
1. Nina Krajčíková, I. ZŠ ZH, 2. Ema
Nagyová, II. ZŠ ZH, 3. Nina Šimovičová,
I. ZŠ ZH. Spolu: 46 pretekárov.
Beh 1900 m, dievčatá (2003 – 2002):
1. Petra Šuleková, ZŠ Divín, 2. Timea
Mazúrová, ZŠ P. Križku KC, 3. Monika
Bieliková, ZŠ. Ang KC. Spolu: 25
pretekárov.
Beh 3000 m, chlapci (2003 – 2002): 1.
Marek Novák, CZŠ ZH, 2. Timotej Ziman,
I. ZŠ ZH, 3. Matúš Oravec, ZŠ P. Križku KC.

Spolu: 34 pretekárov.
Beh 3000 m, chlapci (2001 – 2000): 1.
Ján Marko, ZŠ J. Horáka BŠ, 2. Dominik
Bahno, CZŠ ZH, 3. Tomáš Janšík, I. ZŠ ZH.
Spolu: 30 pretekárov.
Beh 1900 m, dievčatá (2001 – 2000):
1. Monika Ertlová, ZŠ P. Križku KC, 2.
Terézia Švenková, ZŠ J. Horáka BŠ, 3.
Viktória Zvrškovicová, ZŠ J. Horáka BŠ.
Spolu: 7 pretekárov.
Beh 3000 m, chlapci (1999 – 1997): 1.
Igor Hovorič, GYM ZH, 2. Peter Ursíny, ŠK
Atléti BŠ, 3. Róbert Valenta, SOŠOaS ZH.
Spolu: 5 pretekárov.
Beh 1900 m, dievčatá (1999 – 1997):
1. Hana Hudecová, ŠK Atléti BŠ. Spolu: 1
pretekár.
(li)

Žiarčania sa klasifikovali na Majstrovstvá Slovenska
BASKETBAL - OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED - ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 66:28 (13:12, 41:17,
52:22, 66:28)
Body: Greguš 15 (1 trojka), Kucej 12
(1 trojka), Babiak 9, Golebiowski 8 (8
doskokov), Barcík 6, Novák 6, Matuška
4, Kret 4, Grochal 1, Bajnok 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 47:56 (14:13, 32:27,
38:38, 47:56)
Body: Greguš 10 (9 doskokov), Babiak
9, Matuška 6, Kucej 6, Golebiowski 5,
Novák 5, Grochal 3, Barcík 2, Kret 1.
Žiaci v dvojzápase nastúpili na
domácej palubovke proti družstvu
zo Žiliny. Začiatok prvého zápasu bol
vyrovnaný a Žiarčania ho dokázali
vyhrať o 1 bod. Zlom nastal v druhej
štvrtine, kedy domáci po vystriedaní
dokázali udržať vysoké tempo hry z
prvej štvrtiny a súperovi nastrieľali
28 bodov a výbornou kolektívnou
obranou mu dovolili zaznamenať
len 5 bodov. Pekné akcie s úspešným
zakončením predvádzali domáci aj
v tretej a štvrtej štvrtine a zaslúžene
vysoko vyhrali. Druhý zápas bol
vyrovnanejší a polčas chlapci vyhrali
o 5 bodov. V druhom polčase sa

začala prejavovať únava u viacerých
našich hráčov. Spomalenie prechodu
do útoku, individuálne zakončenia
do postavenej a sformovanej obrany
súpera, absencia útočného doskoku
a pomalý návrat do obrany mala za

dôsledok hlavne slabá fyzička, na ktorej
tvrdo zapracujeme do Majstrovstiev
Slovenska, na ktoré sme sa víťazstvom
v prvom zápase kvalifikovali.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent
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Žiarski cyklisti úspešne na Medzinárodných pretekoch v Maďarsku
CYKLISTIKA – SZEKSÁRD

V dňoch 2. a 3. apríla sa cyklisti CK
MŠK Žiar nad Hronom predstavili
na štarte medzinárodných pretekov
v Maďarskom Szeksárde. Preteky
pozostávali z dvoch disciplín –
časovka jednotlivcov a cestné preteky
jednotlivcov. Na štarte pretekov sa zišla
silná konkurencia, o čom svedčí aj fakt,
že pelotón tvorili cyklisti Rumunska,
Bulharska, Maďarska, Srbska, Rakúska,
Česka a Slovenska.
V sobotu 2. apríla preteky odštartovala
časovka jednotlivcov. Na jej štart sa
ako prvá postavila kategória staršie
žiačky. V nej reprezentovali žiarsky
klub pretekárky Simona Záhorcová
a Viktória Paulíková. Pre dievčatá to bol
ich premiérový štart v ich začínajúcej
cyklistickej kariére. Výborný výkon
podala pretekárka Viktória Paulíková,
ktorá súperkám „vypálila rybník“ a hneď
na svojich prvých pretekoch suverénne
zvíťazila. „Toto boli moje prvé preteky,

a tak som bola plná očakávaní ako
dopadnú. Na štarte som bola trochu
nervózna, ale po odštartovaní som
si chytila svoje tempo a stres opadol.
Počas celej trati sa mi išlo veľmi dobre.
Keď som sa v cieli dozvedela, že som

zvíťazila, bola som veľmi šťastná, pretože
časovka je moja obľúbená disciplína“,
zhodnotila krátko po víťazstve Viktória.
Simona Záhorcová mala na trati časovky
technické problémy, aj napriek nim však
obsadila 7. miesto.
V kategórii kadeti reprezentovali
cyklistický klub pretekári Adam Foltán,
Andrej Zelina, Tomáš Kamenský a Matúš
Černek. Svoju výbornú formu ukázal
Adam Foltán, ktorý suverénne zvíťazil.
Ako posledný sa na štart postavili juniori,
kde nás reprezentoval Adrián Foltán.
Obsadil pekné druhé miesto.

Adam Foltán suverénnym
víťazom kadetov

1. miesto Simona Záhorcová,
2. miesto Viktória Paulíková.

Na druhý deň boli na programe cestné
preteky jednotlivcov, ktoré znova
odštartovala kategória staršie žiačky.
Pretekárky súperili na trati dlhej 25
km. Mimoriadne sa darilo Simone
Záhorcovej, ktorá v pretekoch zvíťazila,

Detská tour Petra Sagana
CYKLISTIKA

V sobotu 16. apríla sa v areáli Základnej
školy na Jilemnického ulici uskutočnilo
2. kolo cyklistickej súťaže Detská tour
Petra Sagana.
Detská tour odštartovala svoj tretí ročník
v nedeľu 3. apríla v Lučenci a pokračovalo
sa druhým kolom v našom meste. Deti
súťažili v kategóriách baby, mikro, mili,
mini, mladší žiaci a starší žiaci. Na štart sa
v Žiari postavilo 363 pretekárov, z ktorých
prišlo do cieľa 343. Okrem Žiarčanov si
prišli zasúťažiť aj cyklisti z okolitých miest
a obcí, ale napríklad aj z Košíc, Modry,
Bratislavy, Čadce, dokonca aj z Českej
republiky. Najpočetnejšie zastúpenie
bolo v kategórii mili chlapci, v ktorej sa na
štart postavilo až 74 cyklistov.
Výsledky:
Baby dievčatá: 1. Zoja Vargová, Modra,
2. Ria Gregušová, ZH, 3. Silvia Holicová,
Lutila... 13. Zoja Uhrovičová, ZH.
Baby chlapci: 1. Lukáš Králik, ZV, 2. Matej
Straka, Handlová, 3. Adam Mucha, ZV....15.
Šimon Hrmo, ZH, 16. Tobias Švec, ZH.
Mikro dievčatá: 1. Ráchel Repková, Dub.
nad Váhom, 2. Johanka Chromeková,
Brusno, 3. Nela Jezbergerová, Vysoké
Tatry... 14. Nina Glazerová, ZH.
Mikro chlapci: Michal Nagy, Lučenec,
2. Jakubko Jadlovský, Tur. Teplice, 3.
Oliver Samák, Bernolákovo... 11. Tomáš
Stemnický, ZH, 14. Alex Jelža, ZH, 20.
Samuel Snopko, ZH, 37. Michal Mesík, ZH.
Mili dievčatá: 1. Lívia Nogová, Martin,
2. Emilie Fogelová, Sereď, 3. Miriam
Šichtová, Martin... 19. Lucka Kamenská,
ZH, 28. Shelly Janoková, ZH.

Suverénny víťaz Adam Foltán.
Viktória Paulíková obsadila 2. miesto.
V kadetskej kategórii na 84 km dlhej
trati predviedol Adam Foltán suverénny
výkon, keď na poslednom kopci
súperom nastúpil a do cieľa pokračoval

sám a bezkonkurenčne zvíťazil. „Tento
rok som mal veľmi dobrú prípravu
a cítim veľmi silnú formu. Na bicykli sa
cítim veľmi dobre, či už v tréningovom
procese,
alebo
na
pretekoch.
V poslednom kopci som cítil, že som
spomedzi súperov najsilnejší, a tak som
nastúpil a odišiel,“ zhodnotil svoj výkon
po pretekoch Adam Foltán.
Junior Adrián Foltán na 105 km dlhej trati
vyprovokoval únik, ale ostal osamotený
s dvomi pretekármi maďarského tímu
a dvomi pretekármi Športovej školy
Trenčín. Spomínaní pretekári sa na
Adriána takticky dohodli, a tak nakoniec
obsadil 4. miesto.
Ostatní reprezentanti CK MŠK ZH:
Časovka jednotlivcov: Tomáš Kamenský
14, Matúš Černek 8, Andrej Zelina 14.
Cestné preteky jednotlivcov: Tomáš
Kamenský 24, Matúš Černek 14, Andrej
Zelina 19.
Michal Procner, asistent trénera

Žiarski atléti od Handlovej
cez Bratislavu až po Brno
ATLETIKA

Žiarski atléti bojovali na troch
frontoch. Na prvých pretekoch
v piatok 8. apríla v Handlovej
na Behu Oslobodenia sa postavili
Natália Bieliková, Lenka Liškayová
a Nicol Kováčová.

Mili chlapci: 1. Michal Šichta, Martin, 2.
Adam Maliňák, Valašské Meziříčí, 3. Filip
Kazar, Lutila... 39. Matyáš Hríň, ZH, 53.
Adrián Greguš, ZH, 56. Filip Švec, ZH, 62.
Tomáš Gubka, ZH, 67. Adam Bungyi, ZH,
68. Dominik Širáň, ZH, 69. Christian Jelža,
ZH, 71. Samuel Huba, ZH.
Mini dievčatá: 1. Tamara Polick, BA, 2.
Zina Polick, BA, 3. Sofia Ungerová, Košecké
Podhradie... 18. Sára Marušková, ZH.
Mini chlapci: 1. Ondřej Woller, Vsetín, 2.
Jakub Benča, Horné Hámre, 3. Dominik
Sochan, ZH... 29. Zdenko Ihring, ZH, 30.
Alex Antal, ZH, 37. Adama Stemnický, ZH,
39. Šimon Gubka, ZH.
Mladšie žiačky: 1. Nina Urbanová, Žilina,

2. Simonka Bodoríková, Beluša, 3. Linda
Paulechová, N. M. nad Váhom... 9. Zuzana
Nela Kolorédyová, ZH.
Mladší žiaci: 1. Matthias Schwarzbacher,
Brezno, 2. Šimon Tabara, Petrovice
u Karviné, 3. Adam Bernát, Háj ve Slezsku...
7. Rastislav Paulík, ZH, 17. Samuel Ihring,
ZH, 19. Róbert Jackuliak, ZH, 24. Patrik
Antal, ZH, 36. Tobias Kicko, ZH.
Staršie žiačky: 1. Viktoria Paulíková, ZH, 2.
Yaryna Bitkovska, Uzhgorod, 3. Alexandra
Šáriková, BB.
Starší žiaci: 1. Jakub Barcík, PD, 2. Filip
Majerský, Levoča, 3. Michal Šiminský,
Rimavská Sobota.

ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN
7. ročník Sobota 14. mája

Natálka a Lenka nastúpili v kategórii
mladšie žiačky. Natália dobehla
na 1. mieste a Lenka hneď za ňou
na 2. mieste. Po nich hneď nastúpila
v kategórií staršie žiačky Nicol
Kováčová, kde napodobnila výkon
Natálie a obsadila rovnako 1. miesto.
Na druhý deň v Brne na behu Masaryk
run nás reprezentoval Ľubomír
Orságh, kde podal fantastický výkon
na trati 10 km. Umiestnil sa na
18. mieste zo 419 bežcov a zo
Slovákov skončil na 2. mieste.

Ľubomír Orságh, 2. miesto
spomedzi Slovákov.

Atletický víkend zavŕšila v nedeľu
rodina Beňovcov na Národnom
behu Devín – Bratislava. Na behu
štartovalo takmer 7000 bežcov
a naši atléti sa nestratili. Dušan Beňo
nastúpil na trati 11 625 m. Dušanovi
sa bežalo super, keďže skončil na 30.
mieste v kategórii a celkovo na 36.
mieste spomedzi všetkých bežcov.
Jeho dve dcéry bežali kratšiu trať, a to
Malý Devín. Viktória Beňová skončila
vo svojej kategórii na 23. mieste a jej
menšia sestra Simonka na 74. mieste.
(ap)

Streetball Žiar nad Hronom
Sobota 18. júna
Súčasťou aj turnaj MS série „A“
Kategória ženy Beach volleyball

