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V tomto čísle:

Priestory pred školou upravia, pribudne aj parčík

KNIHY SI MÔŽETE VOPRED REZERVOVAŤ

Žiarska Knižnica Michala Chrásteka ponúka
svojim čitateľom online rezerváciu kníh. V prípade, že knihy zabúdate vrátiť, upozorní vás na to
e-mailom. Strana 2.
CITY FEST OHLASUJE PRVÉ MENÁ

Tohtoročný City fest bude opäť nabitý hudobnými hviezdami. Mená účinkujúcich z domácej
scény už poznáme. V článku na 3. strane vám
prinášame už aj prvé tri mená zo siedmich hudobných hviezd.
V RÁMCI SÚŤAŽE UČIA DETI CHRÁNIŤ LESY

STRANA 3

Pretekmi
otvorili rybársku
sezónu
STRANA 2

Žiaci žiarskych základných škôl sa aj tento rok
zapojili do výtvarnej súťaže spoločnosti Dalkia
zameranej na ochranu životného prostredia.
Najlepšie práce vyhodnotili a odmenili cenami.
Viac na strane 4.

Mesto je po
veľkom
upratovaní

FESTIVAL HVIEZD

Na májovom Festivale hviezd vám slovenské
osobnosti poradia, ako žiť zdravšie, šťastnejšie
a úspešnejšie. Svoju účasť už prisľúbili Adela Banášová, Jozef Banáš a Nasťa Kuzminová.
Strana 2.

STRANA 3

Majstrovstvá Slovenska
v plesových choreografiách
10. mája
Galavečer o 19.00 hod.
Predkolá o 15.30 hod.

exhibíciách a free style
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Klára vylovila štyroch pstruhov za 10 minút
V sobotu 5. apríla zorganizovalo mesto Žiar nad
Hronom v spolupráci so spoločnosťou Salmo
v Parku Štefana Moysesa malé Rybárske preteky
v love lososovitých rýb. Úlohou súťažiacich bolo
čo v najkratšom čase vyloviť štyri pstruhy.
Do prvého ročníka Rybárskych pretekov
organizovaných mestom sa prihlásilo 12 súťažiacich.
Ich úlohou bolo vyloviť štyri pstruhy za čo najkratší
čas. „Ako prvému sa to v rekordnom čase 3,18 min.
podarilo Ivanovi Karvašovi,“ informoval Ján Vinarčík,
riaditeľ pretekov a ďalej spresnil: „Na druhom mieste
sa umiestnil Peter Bališ, keď stanovené množstvo
pstruhov ulovil za 10,19 min. Prekvapením súťaže
bola mladá Klára Karvašová, ktorá dokázala uloviť
štyroch pstruhov za 10,25 min., vďaka čomu sa
umiestnila na treťom mieste.“

Troch najlepších rybárov ocenili športovými
pohármi a diplomami. Hodnotnými vecnými
cenami navyše odmenili troch vylosovaných
súťažiacich. „Stanovený časový limit 1 hodiny na
ulovenie štyroch pstruhov splnili všetci súťažiaci,
a preto si ulovené ryby mohli ponechať. Pomerne
ľahké ulovenie rýb svedčí o tom, že v rybníku je
dostatočné množstvo rýb, ktoré uspokoja ďalších
záujemcov o rybárčenie,“ dodál Ján Vinarčík.
Prvým ročníkom Rybárskych pretekov v Parku
Štefana Moysesa oficiálne otvorili sezónu lovu
pstruhov, ktorá sa oficiálne začína v sobotu 12. apríla
od 9-tej hodiny. Pstruhy a sivone si môže prísť vyloviť
každý, a to aj bez rybárskeho povolenia.
(li)

Ján Vinarčík gratuluje úspešnému rybárovi.

Festival hviezd ajasnávyky
Banášovcami
budú inšpiráciou pre ľudí, ako žiť lepší

Jozef Banáš a Adela Banášová.

Ešte v októbri minulého roku pripravilo Mestské
kultúrne centrum v Žiari nad Hronom festival
tolerancie pod názvom Ochutnávka šťastia. Už
v máji sa môžete tešiť na jeho pokračovanie.
Festival hviezd bude nadväzovať na Ochutnávku
šťastia. Októbrové podujatie bolo o motivačných
rečníkoch, ktorí z rôznych uhlov pohľadov
poukazovali na teórie, techniky a názory o tom,
ako by nám mohlo byť lepšie, aby sme boli zdravší,
šťastnejší a úspešnejší. „Festival hviezd nadväzuje
na Ochutnávku šťastia v tom, že aj tu vystúpia ľudia
– hviezdy, ktorí tak už žijú,“ informuje riaditeľka
žiarskeho MsKC, Michaela Priblilincová a ďalej
konkretizuje: „Ich spôsob života, hodnoty, postoje

život, plniť si svoje sny a prekonávať prekážky.“
Festival tak bude zameraný predovšetkým na
osobnostný rast práve prostredníctvom úspešných
osobností. Na rozdiel od predchádzajúceho
podujatia však potrvá iba jeden deň, a to v nedeľu
18. mája v Divadelnej sále žiarskeho Mestského
kultúrneho centra. „Festival hviezd sa uskutoční
formou talkshow. Moderovať ho budú Martin Baláž
a Peter Sasín. Vystúpi na ňom päť alebo šesť hviezd,
v súčasnosti ešte nemáme všetky mená potvrdené.
Určite sa však môžete tešiť na Adelu Banášovú a jej
otca, úspešného spisovateľa Jozefa Banáša a svoju
účasť prisľúbila aj olympionička Nasťa Kuzminová,“
dodáva na záver Michaela Pribilincová.
(li)

V žiarskej knižnici si knihy môžete vopred rezervovať
Najviac zábudlivcov
je medzi študentmi

vypršaním výpožičnej doby a ten má možnosť si
výpožičnú dobu predĺžiť,“ dodáva vedúca žiarskej
knižnice. Pre zaujímavosť, za prvú upomienku
zaplatí zábudlivec v oddelení dospelých 50 centov,
za piatu už 2,50 eura. Ak zabudne knihu vrátiť detský
čitateľ, prvá upomienka mu je zaslaná bezplatne,
piata ho vyjde na 1,20 eura.

Nové knihy nakupuje žiarska knižnica pravidelne
mesačne z peňazí z mestského rozpočtu. Mesačne
tak do archívu pribudne približne 30 kníh, pričom sú
to najmä knihy z beletrie a detskej literatúry. „Z tejto
sumy však nakupujeme aj periodiká, ktoré si čitatelia
môžu prečítať buď priamo v knižnici, alebo si ich
požičať domov. Sú to Pravda, Sme, Hospodárske
noviny, Plus jeden deň, Slovenka, Život, Šarm,
Záhradkár, Zdravie, Urob si sám, Geo, Historická
Revue, Týždeň, Nový čas bývanie, Plus sedem dní,
Trend a My,“ konkretizuje Miroslava Kravárová
a dodáva, že v súčasnosti na nákup odbornej
literatúry požiadali o Grant z Ministerstva kultúry SR,
ktorý je momentálne v procese schvaľovania.
Medzi čitateľmi sa nájdu aj takí, ktorí zabúdajú knihy
vrátiť. Aj na nich však majú v žiarskej knižnici recept.
„Najviac zabúdajú vracať knihy študenti, ale odkedy
sme zaviedli službu Pripomienka, tak sa to zlepšilo.
Pripomienka príde čitateľovi e-mailom tri dni pred

Okrem výpožičnej služby organizuje žiarska
knižnica pravidelne aj mnoho podujatí pre materské
a základné školy, ktoré sú veľmi obľúbené. „Nedávno
to bola beseda s detskou spisovateľkou Martou
Hlušíkovou, v marci rozprávkové pásmo Zavri očká,
rozprávka ťa počká pre deti z materských škôl a
v apríli to bude Prvácka pasovačka pre všetkých
žiarskych prvákov. Vždy nové podujatia pripravuje
Božena Kaššová, ktorá za svoju prácu v knihovníctve
bola tento rok ocenená počas Dňa knihovníkov
banskobystrického kraja, ktorý sa konal v Krajskej
knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene,“ hovorí Miroslava
Kravárová. Kým o podujatia organizované pre deti je
pomerne vysoký záujem, s besedami pre verejnosť
je to komplikovanejšie, pretože zo strany obyvateľov
je o ne malý záujem.
(li)

knihu zarezervujú a keď sa kniha vráti, počítač im
automaticky zašle e-mailovú správu, že si môžu
knihu v knižnici vyzdvihnúť,“ objasňuje Miroslava
Kravárová.

Žiarska Knižnica Michala Chrásteka má
v súčasnosti viac ako 3800 zapísaných čitateľov.
Vďaka službe Pripomienka už na vrátenie
požičaných kníh zabúdajú menej.
Aj keď knižnica v súčasnosti eviduje 3879 zapísaných
čitateľov, aktívnych je o čosi menej. „Takých, ktorí
chodia do knižnice pravidelne, je 1959, z toho 608 je
detských čitateľov,“ informuje Miroslava Kravárová,
vedúca žiarskej knižnice.
Najviac požičiavaná je beletria, hlavne knižné
novinky, ktoré práve vyšli na trhu od autorov ako Jo
Nesbo, Dominik Dán, Frederik Forsyth a Dan Brown
či od slovenských autoriek ako sú Táňa Keleová
- Vasilková, Katarína Gillerová a Mária Hamzová
a záujem je aj o knihy od autoriek píšucich historické
romány ako Mary Baloghová či Johanna Lindseyová.
„Keďže nakupujeme z každého titulu po jednom
kuse, veľmi obľúbená sa stala služba rezervácie,
kedy si čitatelia prostredníctvom on-line katalógu

Ocenenie za dlhoročnú prácu
v knihovníctve
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Na priestranstve pred školou vznikne parčík
Ako sme vás už pred časom informovali, vedenie
mesta rozhodlo o estetizácii priestranstva
pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského.
V týchto dňoch sa už začalo s prácami na úprave
betónovej plochy a osadení nového verejného
osvetlenia.
Oproti pôvodne avizovanej rekonštrukcii v máji sa so
stavebnými prácami začalo už v apríli. „Okrem toho,
že pred budovou školy pribudne verejné osvetlenie,
zrekonštruujeme aj betónovú plochu pri soche
Ladislava Exnára, kde sa vymení asfalt. Postupne
tiež upravíme zeleň a doplníme kvetinovú výsadbu
tak, aby nám v blízkosti centra mesta vznikla pekná

estetická plocha,“ informuje primátor mesta, Peter
Antal.
Už existujúcu zeleň doplnia pracovníci technických
služieb ďalšou zeleňou a kvetinovou výsadbou.
Parčík, ktorý tu vznikne, tak skrášli okolie školy
a využívať ho budú môcť aj rodičia čakajúci na
svoje deti. Postupne by do parčíku mali pribudnúť
aj lavičky.
Nové verejné osvetlenie bude doplnené na cestičke
pred budovou školy, ktorú obyvatelia mesta často
využívajú aj vo večerných hodinách. Primátor sa
tak rozhodol reagovať na požiadavky obyvateľov
mesta. Iniciatívu vedenia mesta kladne hodnotí aj

Holuby v meste odchytávajú sokoliari

Žiarčanom robia problémy premnožené holuby.
Vedenie mesta preto pristúpilo k riešeniu danej
situácie a rozhodlo o ich odchyte.
Holuby okrem toho, že znečisťujú prostredie,
prenášajú aj rôzne choroby. Neustále tiež znečisťujú

verejné priestranstvá, bytové domy a budovy.
Vedenie mesta sa rozhodlo pre riešenie tohto
problému osloviť Sokoliarsku skupinu svätého
Bavona z Banskej Štiavnice. „Sokoliari našej
skupiny odchytia za jeden rok pomocou klietok
umiestnených na budove mestského úradu
približne 400 holubov,“ informuje Pavel Michal zo
sokoliarskej skupiny a spresňuje: „Odchytené holuby
sú utratené a kadávery jedincov sú zlikvidované
v kafilerickom asanačnom ústave.“
Mestské holuby majú vysoký prirodzený prírastok.
Jedna samica vychová ročne minimálne štyri mladé.
Holub znáša dvakrát ročne po dve vajíčka. „Ak
pripustíme, že zo štyristo odchytených holubov je
dvesto samíc, tak sa reálne pomôže do ďalšieho roku
mestu o osemsto holubov. Holuby sú prenášačmi
rôznych chorôb, čo je nebezpečné najmä pre malé
deti, ktoré sa s nimi najčastejšie dostávajú do styku.
Nehovoriac o tom, že ich trus tiež znehodnocuje
pamiatky a budovy,“ dodáva Pavel Michal.
Aktivitami sokoliarskej skupiny sú okrem odchytu
holubov aj sokoliarske prezentácie pre verejnosť
či vzdelávanie. V spolupráci so Základnou školou
s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických
Baniach vyučujú aj predmet sokoliarstvo.
(li)

Za tohtoročné dni čistoty zaplatilo mesto menej
MESTO JE PO VEĽKOM UPRATOVANÍ

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so
spoločnosťou Technické služby – Žiar nad
Hronom, a. s. realizovalo Dni jarnej čistoty 2014
v dňoch od pondelka 7. do piatku 11. apríla. Na
skládku odpadu sa vyviezlo 162 ton odpadu
v 147 kontajneroch.
Každý z týchto dní od 10.00 do 18.00 hod. boli
veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu
postupne rozmiestňované na území celého mesta a
mestských častí s cieľom umožniť občanom zbaviť
sa nepotrebných vecí, ktoré sa stali odpadom.
Mobilná zberňa na nebezpečný odpad bola
občanom k dispozícii celý čas na parkovisku pred
Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika. Na skládku
odpadu bolo vyvezených 162 ton objemného
a stavebného odpadu v 147 veľkokapacitných
kontajneroch. Okrem toho občania odovzdali 2,77
ton pneumatík a 2,81 tony nebezpečného odpadu.
Novým druhom odpadu zbieraného počas dní
čistoty v našom meste je drevo, ktoré občania
odovzdali v množstve 7 ton.
Žiarčania svoje pripomienky a podnety počas

DJČ pravidelne ohlasujú na Zelenú linku alebo
na odbor životného prostredia. Zamestnanci
mesta nezaznamenali vážnejšie sťažnosti, bežné
pripomienky boli riešené operatívne.
Už dlhodobo zaznamenávame opakujúcu sa
situáciu s občanmi, ktorí prichádzajú k VKK
a ich obsluhe s káričkami a žiadajú určitý druh
odpadu, najmä železo, elektroniku, šatstvo, ktoré
však obyčajne končia na čiernych skládkach.
Opakovane prosíme a žiadame občanov Žiaru,
aby nedávali nepotrebné veci káričkárom, pretože
čierne skládky, ktorých pôvodca sa následne nedá
identifikovať, ostávajú na riešenie mestu, a teda
nám všetkým.
Náklady na konanie DJČ 2014 boli v sume
14 000 eur, čo znamená úsporu 4000 eur oproti
predchádzajúcim obdobiam. Občania môžu
celoročne zdarma odovzdávať odpad na Zbernom
dvore v areáli TS a. s. na Ul. SNP 131. Mesačne je
tam uložené cca 25 ton odpadu, náklady pre mesto
predstavujú sumu v priemere 1000 eur.
OŽP

noviny.ziar.sk

Pred budovou školy pribudne aj nové osvetlenie.

pani Emília: „Potešilo ma, že nám v meste pribudne
ďalšia upravená zelená plocha. I. základná škola je
moja srdcovka, je to škola, ktorú som navštevovala.“
(li)

Poznáme prvé hviezdy
City festu

V sobotu 9. augusta sa v Parku Štefana Moysesa
uskutoční už 9. ročník hudobného festivalu City
fest. Už teraz vám môžeme prezradiť prvé tri
mená účinkujúcich.
Ako už pred časom avizoval producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra, Janko Kulich,
na festival zavítajú tie najväčšie a v súčasnosti
najpopulárnejšie slovenské skupiny. Program
podujatia bude aj tento rok žánrovo pestrý a na
svoje si prídu milovníci rocku, punku, popu, hip
hopu, metalu, ska či world music. V programe pritom
vystúpi celkovo sedem hudobných hviezd. Ako prví
vám prinášame mená troch z nich.
Rockovú scénu bude tento rok zastrešovať nitrianska
formácia Desmod. Kapela je na hudobnej scéne
už od roku 1996 a medzi jej najväčšie hity patria
skladby ako Mám na to liek, Pár dní, Zhorí všetko čo
má, To nie je možné či známe Lavíny z televízneho
seriálu Panelák.
Ďalšou kapelou, ktorá vystúpi v rámci tohtoročného
City festu, je aj pop punková formácia Ine Kafe.
Skupina vznikla v roku 1995 v Bratislave. Známe
sú najmä jej hity ako Vianoce, 090x, Závisť, Veľkou
palicou, Spomienky na budúcnosť či Ráno.
Ska nadšencov určite poteší partia hudobníkov
z Polemicu. Hudobná skupina vznikla ešte začiatkom
90-tych rokov a medzi jej najznámejšie sklady patria
Ona je taká, Komplikovaná, Gangster SKA, Ja som to
vedel alebo Ako to prežijem.
(li)
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Vaše deti už vedia ako chrániť lesy
Spoločnosť Dalkia pripravila pre žiakov
základných škôl na celom Slovensku už 9.
ročník výtvarnej súťaže zameranej na ochranu
životného prostredia. Tento rok bola pod
názvom Lesy okolo nás.
Cieľom projektu je vytvárať a prehlbovať vzťah detí
k životnému prostrediu. Súťaž bola určená žiakom
2. – 4. ročníka základných škôl. Úlohou triedy bolo
spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany
lesa v jej meste alebo v jeho okolí, doplnený textom
návrhu ochrany lesa.
V pondelok 14. apríla sa v Žiari nad Hronom
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie prác detí zo
žiarskych základných škôl. Víťazom lokálneho kola
sa stala trieda 3. B zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa. Na
druhom mieste sa umiestnila trieda 3. A zo ZŠ na

Ul. M. R. Štefánika a tretie miesto obsadila trieda 3.
A zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa.
Do projektu sa zapojilo celkovo 50 základných
škôl, čo predstavuje takmer 4-tisíc žiakov z 200 tried
v mestách a obciach, v ktorých Dalkia pôsobí. Prvé
tri víťazné diela z každého lokálneho kola postupujú
do celoslovenského kola, kde sa rozhodne
o celkovom víťazovi projektu. Víťazná trieda získa
výlet s atraktívnym programom. Malí ochrancovia,
ktorí obsadili v lokálnych kolách prvé tri priečky,
získali malý darček.
Členmi poroty boli primátor mesta, Peter Antal,
Adriana Giláňová, metodička školstva, Jana
Melišková zo ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej,
Katarína Dávidová z Lesy SR a Marcela Gendiarová
z MsÚ – Odbor životného prostredia. Za skupinu

Porota vybrala najlepšie práce.
Dalkia hodnotili práce Ľudmila Hoffmanová,
regionálna riaditeľka, Jarmila Sklenková, manažérka
CZT a Frédéric Jacq, technicko-prevádzkový riaditeľ.

Medzi najobľúbenejšími učiteľmi Slovenska sú až traja Žiarčania
V predchádzajúcim vydaní novín sme vás
informovali, že v celoslovenskej ankete
o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku má
Žiar zastúpenie v podobe pedagóga žiarskeho
gymnázia. Medzi dvadsiatku postupujúcich
z celého Slovenska sa však dostali aj ďalší dvaja
žiarski pedagógovia.
Do semifinále celoslovenskej súťaže Zlatý Amos
postúpili spolu s Jánom Adámikom aj Ján Kohút zo
Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Valéria
Fridrichová zo Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
V semifinále sa bude Ján Kohúť prezentovať s témou
horor a Valéria Fridrichová si vyžrebovala tému
folklóru.
Na to, že Žiar nad Hronom je pomerne malé mesto,
je obrovským úspechom, že sa medzi dvadsiatku
najobľúbenejších pedagógov dostali až traja jeho
učitelia. Z krajského kola postúpili do semifinále Ján
Adámik z 2. miesta, Ján Kohút z 9. miesta a Valéria
Fridrichová z 19. miesta. Rozdiel v získaných bodoch
však bol iba minimálny.

Ján Kohút je učiteľom slovenského jazyka. Študenti
ho majú radi pre jeho zmysel pre inteligentný humor.
Výklad na hodinách slovenčiny je podľa nich super,
ale hlavne zaujímavý, pretože k výkladu k povinnej
téme pridáva aj svoje vlastné zážitky a skúsenosti.
Hodiny s ním tak študentov nútia počúvať, učiť sa,
ale aj rozmýšľať.
(li)

Valéria Fridrichová. Foto: archív školy.
Valéria Fridrichová vyučuje dejepis a telesnú
výchovu. Svojich žiakov pripravuje najmä na
dejepisné olympiády, na ktorých dosahujú výborné
výsledky. Pre svojich zverencov tiež vymýšľa rôzne
aktivity, výlety či exkurzie. Zaujímavými robí aj
hodiny telesnej výchovy, kedy je kondičný tréning
v jej podaní vždy iný.

Ján Kohút. Foto: archív jk.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
aj v našom meste
Od apríla do konca júna sa aj obyvatelia
nášho mesta zaradia medzi domácnosti
na Slovensku, v ktorých sa uskutoční
zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach.
Slovenská republika sa prostredníctvom
Štatistického úradu SR zapojila do
realizácie Zisťovania o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC) v rámci
projektu európskych štatistických zisťovaní.
Svojím obsahom a zameraním nadväzuje
na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli
uskutočnené v domácnostiach už v rokoch
2005 až 2013 (EU SILC 2005 – 2013). Cieľom
tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec
na systematickú tvorbu štatistík krajín
Európskej únie o príjmoch a životných
podmienkach domácností. Jeho realizáciou
sa získava harmonizovaný zdroj údajov
o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby
a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej
únie. To umožňuje nielen analyzovanie
životnej úrovne domácností na Slovensku,
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ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska
v rámci Európskej únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre
rok 2014 vybraných viac ako 300 obcí,
medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania
je zaradených takmer 6000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 14. apríla do
30. júna 2014.
V tomto období vybrané domácnosti
v meste navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitných
poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú anonymné
a použité výlučne na štatistické účely.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za
ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie
sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na
adrese www.statistics.sk alebo telefonicky
na t. č. 048/4323 288.
(r)
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Víťazom krajskej prehliadky sa stal
divadelný súbor zo Žiaru
V dňoch 10. a 11. apríla sa uskutočnila krajská
prehliadka dramatickej tvorivosti detí a tvorby
dospelých pre deti Rozprávkové javisko. Podujatie bolo súčasťou 92. ročníka súťaží slovenských
divadelných súborov Scénická žatva 2014.
Krajská prehliadka dramatickej tvorivosti detí
a dospelých sa organizuje ako postupová súťaž a je
súčasťou celoštátnej prehliadky. Zúčastňujú sa na
nej divadelné súbory z Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskej súťaži Rozprávkové javisko sa predstavili nominované divadelné súbory,
sólisti, kolektívy a víťazi regionálnych kôl súťaží organizovaných regionálnymi osvetovými strediskami
v BBSK. Súčasťou prehliadky boli aj odborné roz-

Rozprávkové javisko, súbor z V. Krtíša.

borové semináre s vedúcimi súborov pod vedením
lektorov, ktorí boli zároveň porotcami v súťaži.
Organizátorom podujatia bolo BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a mesto Žiar
nad Hronom. Víťazom z celého kraja sa stal súbor zo
Žiaru nad Hronom DDS ATĎ s predstavením Zrkadlo
na motívy Andersenovej Snehovej kráľovnej. Súbor
sa nominoval do celoštátnej súťaže Zlatá priadka
Šaľa. Podľa slov profesora Bela Felixa, Dana Turanská a súbor ATĎ zo ZUŠ v Žiari nad Hronom po rokoch (1996) opäť siahli po osvedčenej predlohe,
akou Snehová kráľovná H. CH. Andersena nesporne
je. „Pokúsili sa túto mnohokrát inscenovanú rozprávku prečítať trochu inak, čo manifestovali už vo
veľmi sugestívnej expozícii, opierajúc sa o výraznú
postavu Snehovej kráľovnej (Alexandra Galetová).
Ústredný motív všetko deformujúceho zrkadla, ktoré
sa rozbije a rozoseje tak zlo a nenávisť do celého
sveta, je transformovaný do jediného čriepka uviaznutého v Kayovom oku. Práve ten chýba kráľovnej
k získaniu absolútnej moci, drobný úlomok, keď je
zdanlivo o všetkom už rozhodnuté. A predsa je tu
sila, ktorá dokáže poraziť zdanlivo neporaziteľných,
sila bezmocných – láska, teplé ľudské srdce. Nepripomína nám to niečo?,“ dodal na záver Belo Felix.
Miroslav Filus, POS ZH

69. výročie oslobodenia mesta
Začiatkom apríla si členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov spolu s ďalšími
občanmi mesta Žiar nad Hronom pripomenuli
na spomienkovom zhromaždení 69. výročie
oslobodenia vtedajšieho mestečka Svätý Kríž
nad Hronom.
Po otvorení schôdze predseda základnej
organizácie vo svojom príhovore priblížil udalosti
spred 69-tich rokov. Poukázal obdobie II. svetovej
vojny, ktoré sa bolestivo dotklo aj tohto vidieckeho
mestečka. Veď každá vojna je vo svojej podstate
nezmyselná, pretože najviac bolesti a utrpenia
prináša obyčajným ľuďom. Oslobodenie mestečka
od nemeckých okupantov bola a je dodnes pre
obyvateľov Žiaru jedna z najväčších dejinných
udalostí z histórie nášho mesta. Miestni historici
zaznamenali, že ťažké boje v okolí mestečka Svätý
Kríž nad Hronom trvali niekoľko dní a na Veľkonočnú
nedeľu 1. apríla 1945 nadránom sa objavil čelný
predvoj oddielov 133. divízie sovietskej armády
a s ním aj vojaci rumunskej divízie 53. armády.
Dňom príchodu osloboditeľskej armády sa pre
toto mestečko skončila vojna a jeho obyvatelia si
s úľavou mohli vydýchnuť. Nielen vydýchnuť, ale
pustiť sa do jeho obnovy. Veď skoro 90 % domov
bolo poškodených alebo zničených. Bolo nutné
postaviť, alebo opraviť mosty, cesty, železničnú trať
a ďalšiu infraštruktúru. Žiaľ, vojnová doba zanechala
aj veľa stratených ľudských životov – padlých,
vyvraždených aj odvlečených do koncentračných
táborov. Miestne štatistiky uvádzajú, že celkovo
zahynulo 84 občanov. Z toho 24 rómskych
obyvateľov zo Slnečnej stráne, ktorých esesácka
jednotka vyvraždila a 63 obyvateľov židovského
pôvodu bolo odvlečených bez návratu. Tiež
poukázal na to, že najväčšiu ťarchu bojov v II. svetovej
vojne niesla Červená armáda. Zároveň zdôraznil
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a poukázal na varujúci odkaz vojny a význam
spoločného mierového úsilia Európy o jednotu
a spoluprácu. Lebo na zmysel protifašistického
zápasu neslobodno zabudnúť ani ho podceniť. Sami
sme svedkami, že často počuť hlasy neonacistov
obhajujúcich fašizmus a jeho pohlavárov, hlasy
hnutí popierajúcich základné ľudské práva
a slobody. Neskôr sa členovia SZPB a hostia spolu
s ďalšími občanmi zúčastnili pietneho zhromaždenia
s kladením vencov k tabuli osloboditeľov na
námestí. Tu sa k prítomným prihovoril primátor
mesta, Peter Antal, ktorý poďakoval priamym
účastníkom národnooslobodzovacieho boja a tiež
poďakoval všetkým, že svojou prítomnosťou
prejavili sovietskym a rumunským vojakom svoju
vďačnosť, úctu a tichú spomienku. Preto skloňme sa
v úcte pred pamiatkou hrdinov II. svetovej vojny. Im
vďačíme za to, že tri generácie občanov Slovenska
nepoznali hrôzy vojny, že dnes môžeme žiť v
stabilnej a demokratickej krajine, na ktorú by sme
mali byť hrdí.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom
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Čítanie je zážitok
Keď ide dieťa prvýkrát do školy, je to preň
nezabudnuteľný zážitok. Aby svoju čitateľskú
gramotnosť vedelo využívať aj mimo školy,
Mestská knižnica Michala Chrásteka pravidelne
v apríli pripravuje Prvácku pasovačku.
Na tohoročnej pasovačke čakala v knižnici na
malých školákov Vesmírna panoráma a v nej veľa
úloh. Jednou z nich bolo zachrániť planétku Malého
princa. Pri jej záchrane prváci preukázali nielen veľkú
odvahu, ale aj šikovnosť a múdrosť. Malý princ sa im
nemohol odmeniť inak, ako pasovaním každého
jedného z nich za čitateľa knižnice. Deti slávnostne
zložili čitateľský sľub a boli zadarmo do knižnice
zaregistrovaní. Prváckej pasovačky sa zúčastnili
prváci zo všetkých základných škôl v meste.
Božena Kaššová

Odomkli studňu ľudových
tradícií

Občianske združenie Šášovčan v spolupráci
s majiteľom šášovskej krčmy Súsol obnovilo
ľudové zvyky v Šášovskom Podhradí.
Tohtoročné fašiangové obdobie ukončili
v Šášovskom Podhradí veselým fašiangovým
sprievodom, tancovačkou v maskách a tradičným
pochovaním basy. Aj so zimou sa rozlúčili tak, ako
sa patrí. Na smrtnú nedeľu 6. apríla miestna mládež
vyniesla z dediny symbol zimy – Morenu a ako káže
zvyk, horiacu ju hodili do Hrona. Obyvatelia Šášova
aj náhodní turisti uvítali takéto spestrenie života
a pri obidvoch akciách sa pripojili ku sprievodu,
čím dali zelenú organizátorom a podporili zvyky
našich predkov. „Nekončíme! Tešte sa,“ odkazujú
organizátori.
OZ Šášovčan

Sprievod s Morenou.
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Tretia kniha v priebehu jedného roka, pripravte sa na Melónovú aféru

Evelin Červienková.
Hovorí o sebe, že nemá umelé „kozy“, ani žiadnu
inú plastiku. Iba štyri tetovania. Takže asi preto
nie je pre bulvár zaujímavá. Dokonca aj jedného
a toho istého chlapa má už šesť rokov a ako
dodáva: „Myslím si, že do konca života to už iné
nebude.“ Reč je o mladej žiarskej spisovateľke
Evelin Červienkovej, ktorej pred pár dňami vyšla
už tretia kniha.
Evelin Červienkovej sa napriek mladému veku
podarilo v priebehu jedného roka napísať a vydať už
tri romány, ktoré sú určené najmä ženám. „Melónová
aféra je o ružových okuliaroch, ktoré sa neoplatí
nosiť, keď je pod mrakom,“ prezrádza o knižnej
novinke Evelin a ďalej konkretizuje: „Je tiež o láske
neláske, ktorá je jednostranná a ktorá, ako hlavná
hrdinka Gabika sama zistí, nie je až tak sladká. Je aj
o nevere, vďaka ktorej sa mnoho vecí odhalí, tiež
o druhej šanci na šťastie a o tom, že starého psa
novým kúskom nenaučíš.“ Kým prvé dve knihy vyšli
v rovnakom vydavateľstve, tretiu už zastrešuje iné.
Čím sa teda novinka líši od svojich starších „sestier“?
„Odlišuje sa najmä už spomínaným vydavateľstvom,
v obálke a tiež v tom, že na rozdiel od druhej knihy je
založená na skutočných udalostiach. Presedela som
pri jej tvorbe dlhé hodiny a četovala som s hlavnými
postavami do neskorých nocí, len aby sa mi podarilo
dozvedieť sa čo najviac. Dostať sa do hĺbky, do
tých povestných trinástych komnát a dávať pritom
obrovský pozor, aby som neprekročila TÚ hranicu,“
objasňuje ďalej Evelin, podľa ktorej by si Melónovú
aféru mali určite prečítať ženy, ktoré zažili možno
čosi podobné, možno rovnaké, možno to nezažili
vôbec a možno by to zažiť chceli. „Písaná je aj pre
mladé baby, ktoré narážajú vo svojom okolí na typy
ako je Milan a nevedia sa s nimi tak celkom poradiť.
Kniha však nie je návodom ako na nich, skôr akýmsi
varovným prstom, že takto rozhodne nie.“ Ako sme
už spomenuli, hlavné postavy majú svoj reálny obraz,
skutočných protagonistov. Tí už od začiatku vedeli,
že kniha bude o nich, pretože napísať ich príbeh
vzišiel práve z ich hláv. „Konkrétne z Milanovej, ktorý
ma podpichoval dovtedy, kým som nesúhlasila.
Dávnejšie som sa pohrávala s touto myšlienkou,
lebo ich oboch dobre poznám a vždy boli pre mňa
záhadou. Po odovzdaní druhého rukopisu nastalo
prázdne miesto, ktoré bolo treba zaplniť a práve v tom
čase sa mi ozval Milan s týmto prašteným nápadom,“
prezrádza zákulisné informácie Evelin.

Pripravená je aj na ostrejšiu
a štipľavejšiu kritiku
Zmenou vydavateľstva patrí Evelin v súčasnosti
do rodinky autorov, ktorých knihy sa veľmi dobre
predávajú. Kto si teda našiel koho – Evelin Evitapress
alebo Evitapress Evelin? „Keď sa pozrieme na samý
začiatok môjho zrodu, bol to práve Evitapress, kto
mi dal šancu ukázať sa. To, že moje predchádzajúce
knihy nevyšli u nich je výsledkom toho, že rukopisy
sa jednoducho do vydavateľstva v tom čase nehodili.

Po roku a pol som sa znovu spojila s Evitou, slovo dalo
slovo a výsledkom je nová Evitovka. Je známe, že
práve tieto knihy sú žánrom, ktorý musí spĺňať určité
kritériá, na ktoré dohliada sama Evita, a preto je pre
mňa obrovským zadosťučinením, že sa mi to tento raz
podarilo.“ Hovorí sa, že najťažšie je napísať prvú knihu,
príbehy tých ostatných vraj už idú na papier o čosi
ľahšie. Stotožňuje sa Evelin s týmto tvrdením? „Ťažko
povedať. V porovnaní s románom Všetci moji muži,
ktorý som si prežila ja a moji priatelia, sa Melónová
aféra písala ťažšie, lebo sa ma až tak netýkala.
Musela som sa veľa pýtať, posielať časti rukopisu na
kontrolu, či som správne pochopila situácie a pocity.
Keď ju ale porovnám s románom Dostanem ťa!, pri
písaní ktorého som si musela naštudovať veľa vecí
a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa rozumejú psychológii
a pracujú s týranými ženami, tak sa mi tretia v poradí
písala oveľa ľahšie,“ vysvetľuje autorka a podotýka,
že na Melónovej afére pracovala cez štyri mesiace.
Písala pritom každý deň, čo bolo dosť náročné na oči,
prsty, chápanie a celkovú koncentráciu. „Miestami
mi už hlava vypínala, musela som si dať deň – dva
od všetkého pauzu. Chvíľami som mala sto chutí so
všetkým prestať, vymazať rukopis z počítača a viac sa
k tomu nevracať. Bolo to najmä v momentoch, kedy
som nie celkom dobre chápala to, čo sa mi Gabika
s Miňom snažili vysvetliť,“ priznáva Evelin.
Pri písaní každej knihy musí spisovateľ dávať dôraz
na chronologické udalosti či klásť dôraz na detaily.
Čitateľ je totiž náročný a neodpúšťa ani najmenšie
chyby. Preto by mal byť každý spisovateľ pripravený
aj na kritiku. „Ja sa s ňou stretávam už vyše roka.
Som na ňu preto pripravená. Je mi jasné, že teraz
bude ostrejšia a oveľa štipľavejšia, lebo množstvo
ľudí má tento druh literatúry prudko zaškatuľkovaný
a odcudzuje ho skôr, ako si knihu prečíta. S tým však
neurobím nič. Nemôžem vyhovieť každému a čitateľ,
ktorý hľadá v knihe hlboké myšlienky a úvahy
o živote, nech ju radšej ani nekupuje. Naopak, čitateľ,
alebo skôr čitateľka, ktorá tejto téme rozumie, si pri
knihe príjemne oddýchne,“ uvažuje triezvo Evelin,
ktorá na otázku, čo odkazuje svojim neprajníkom,
odpovedá: „Neodkazujem im nič, využijem svoj čas
efektívnejšie.“

Rada píše prežité príbehy
Neúprosné štatistiky hovoria, že na Slovensku sa iba
písaním môže živiť len malá hŕstka spisovateľov. Aj
tak by vám väčšina z nich povedala, že nepíše iba
pre peniaze. Evelinine prvé dve knihy sú už nejakú tú
dobu v predaji, ale milionárka z nej určite nie je. Aj v jej
prípade teda platí, že vyžiť iba z písania sa jednoducho
nedá. „Keď beriem do úvahy fakt, že prvé dve knihy
mali takmer nulovú reklamu a propagáciu, darí sa im
vcelku dobre. Nelámu rebríčky predajnosti, ale vie
a hovorí sa o nich. Ľudia ich registrujú,“ podotýka,
a zároveň dodáva: „Čo sa týka vyžitia z písania, musím
sa zasmiať a povedať, že podľa môjho názoru to
nie je možné. Na Slovensku to zatiaľ dokázalo len
zopár autorov, ktorí sú už ale rozhodne na inej vlne.
Sú pojmom, vlastnou značkou, ktorých knihy sa
predávajú samé. Keby som však mala písať knihy
preto, že musím, lebo treba platiť hypotéku a účty,
už by ma to tak nebavilo. Nerobím to pre peniaze,
i keď nepopieram, že na privyrobenie si je to super.
Keď však odrátame všetky príspevky do rôznych
fondov, dane a ostatné poplatky, netočí to až také
veľké „prachy“, ako si mnohí naivne myslia.“ Po tretej
knihe by mala logicky nasledovať štvrtá. Momentálne
je však Evelin v takom stave, že o písaní nechce ani
počuť. Aj keď, ako hovorí, námetov a nápadov by
bolo. „Osudov kadejakých je okolo mňa požehnane,
ale cítim sa naozaj vyčerpane. V súkromnom živote
som si tiež toho na seba nabrala pomerne dosť, takže
pre zachovanie duševnej pohody si potrebujem dať
pauzu,“ priznáva Evelin, ktorá rada číta aj thrillery,
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napríklad od Jo Nesboa. Dočkáme sa niečoho
podobného aj z jej pera? „Jo Nesboa milujem
všetkými desiatimi. Jeho štýl je prudko návykový,
jednoducho to s čitateľom vie. Ja osobne som skúšala
písať týmto smerom, ale strácala som sa, nudilo ma
to a nemalo to ten správny drive. O niečo jemne
kriminalistické som sa pokúsila v druhej knihe. Podľa
ohlasov sa to celkom podarilo, ale na čistokrvnú
kriminálku alebo thriller som ešte nedorástla. Radšej
píšem prežité príbehy, ktoré hlavných hrdinov niečo
naučili, zobudili ich a dokázali im, že život nie je sladký
a pokojný a jednotvárny,“ dodáva skromne Evelin.

Klasická hudba je pre ňu zaručený
životabudič
Zvládať osobný život s pracovným a ešte k tomu aj
písať, to chce nielen pevné nervy, ale zrejme aj viac
ako iba 24-hodinový deň. Každého z nás postaví na
nohy nejaký osobný životabudič, ktorý nám pomáha
zvládať náročné dni. Výnimkou nie je ani Evelin.
„Keď píšem, môj osobný život prestáva existovať.
Lepšie povedané, je dosť zatlačený do úzadia,
z čoho „má najväčšiu radosť“ moja polovička. Často
si z pracovného času kradnem nejaké tie chvíľky
a venujem sa rukopisu. Keď s ním už raz začnem, beží
mi neustále v hlave. Premýšľam, čo s postavami, čo
s dejom, kam budú smerovať a ako ich to ovplyvní.
A na nohy ma zaručene postaví ticho a pokoj,
keď ma všetci obchádzajú a nechajú ma v mojom
mikrosvete. Pustím si klasickú hudbu, ktorá mi dosť
pomáha dostať sa do pohody. Pri Melónovej afére
to bol majster Vivaldi,“ prezrádza taktiku Evelin.
Mladá autorka veľmi dobre vie, že spisovateľské
začiatky sú ťažké. Napriek tomu nerada odpovedá
na otázku, čo by poradila začínajúcim autorom. Pár
návodov však prezradila. „V prvom rade sa netreba
báť a nedať sa odradiť, ak rukopis odmietne jedno,
dve, tri vydavateľstvá. Stále sú tu minimálne ďalšie
dve, kde sa oplatí skúšať. Treba mať aj šťastie, dobre
spracovaný námet, ktorý zaujme, zdravú dávku
sebavedomia a drzosti, lebo vydavatelia sú rôzni.
Treba vedieť rátať aj s kritikou a naučiť sa ju prijímať,
niesť zodpovednosť za každé jedno písmenko
a vopred si premyslieť, a hlavne dôkladne zvážiť, čo
kniha, v prípade vydania, spôsobí rodine, okoliu alebo
tomu, koho sa dotýka. To platí, pokiaľ ide o knihu
na reálnom základe, lebo také sa teraz predávajú
najlepšie. Slovač je národ zvedavý a rád pred svojimi
problémami uteká k problémom iných. Aspoň ja
mám také skúsenosti,“ dodáva na záver sympatická
Evelin.
(li)
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Hľadám domov

Deň tanca
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku
súborov, krúžkov, kolektívov, jednotlivcov moderného a módneho tanca z okresov Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica a Žarnovica pod názvom Deň tanca. Uskutoční sa 24. apríla v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Súťažiť sa bude v rôznych tanečných štýloch. Súťaž je
postupová a víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do krajského kola súťažnej prehliadky, ktoré sa uskutoční 15. mája v MsKC v Žiari nad Hronom.
Viac informácií a prihlášky na súťaž na www.osvetaziar.sk alebo e-mailom pos.frantova@gmail.com.

TRACY

Tracy je asi 4-mesačné
šteniatko s krásnou melírovanou farbou. Je to aktívna a zvedavá sučka, bude
stredne veľkého vzrastu. Je
veľmi prítulná a poslušná.
Je očkovaná, čipovaná a adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní. Vhodná do bytu
alebo do domu s prístupom dnu.
ZIZZY

Zizzy je asi 4-ročná bulteriérka. Je
zrejme po šteniatkach a má pooškieraný nos, v najlepších podmienkach
doteraz asi nežila.
Je veľmi milá, k ľuďom kamarátska a ako každý teriér aj trochu
tvrdohlavá. Je kastrovaná, očkovaná a čipovaná.

blahoželanie

MAGDALÉNA
KOŠČOVÁ
80 rokov

Vieme, že dnes
ruže patria tebe,
preto ti ich kladieme
na stôl tvoj.
Nech každý lupienok
za nás blahoželá ti,
aby bol krásny
a šťastný život tvoj.
Všetko najlepšie, veľa
zdravia, šťastia a úsmevov
na tvári prajú dcéry
s rodinami.

blahoželanie
Na krídlach
motýľa prilieta
prianíčko,
aby ti svietilo
slniečko.
Slniečko šťastia,
lásky a nádeje,
nech sa tvoje
srdiečko z radosti
zasmeje.
natálka pinková 30. apríl je deň v roku
10 rokov oslávi
jediný, kedy sláviš
svoje narodeniny. Tak
30. apríla
ti prajeme všetko naj,
vždy sa pekne usmievaj, ešte šťastia, zdravíčka
a pusinku na líčka ti zo srdiečka želajú ocinko,
sestrička Nikolka, bratranec Tomáško, krstní
rodičia a starí rodičia Pinkovci.

blahoželanie
Svoje 3. narodeniny
oslávila 21. apríla Klárka
Jankovová zo Žiaru nad
Hronom.
Nech ti na tváričke stále
žiari úsmev maličký
a v nezbedných očkách
svietia malé hviezdičky.
Nech anjelik stráži tvoje
KLÁRKA
krôčky.
JANKOVOVÁ
My sme šťastní,
že ťa máme,
na líčko ti všetci božtek posielame.
Ti to z celého srdca prajú rodičia, brat Robko,
starí rodičia Jankovovi, strýco Tibo, Janka a Natálka.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

22.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
24.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
28.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
1.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

26.4. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
27.4. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674
40 37)
1.5. Dentino, MUDr. Z. Kukolíková, A. Kmeťa 11,
Žiar nad Hronom (673 39 99)
3.5. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
4.5. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
POZVÁNKA

Guľky v Zechenterke
CVČ Kremnica a MMP Kremnica vás pozývajú
na Guľky v Zechenterke. Podujatie sa uskutoční v Zechenterovej záhrade v sobotu 3. mája
od 10.00 hod.
ANTIKVARIÁT TUBORGAHA

Knihy také i onaké
a rôzne ručne vyrobené predmety
Ul. M. Chrásteka 19 (Jadran)
Otvorené pon - pia 9.30 - 17.30 hod.
noviny.ziar.sk

PITT

Pitt je v útulku už 3 roky!
Má krivú nožičku, preto ho
nikto nechce. Chodí, behá,
skáče, no napriek tomu
to ľuďom prekáža. Pitt sa
znesie aj s inými psíkmi. Na
vychádzkach si to užíva, rád
sa príde vyhladkať a vždy
pozoruje, či ste s ním.
LABÍK

Labík je mladučký asi
2-ročný kríženec malého
vzrastu. Je poriadne akčný,
miluje prechádzky a ľudskú spoločnosť. So psíkmi
sa znesie bez problémov,
je vhodný do bytu alebo
rodinného domu. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
HUGO

Huga si adoptovali ešte
ako malé rozkošné šteniatko. Dnes je späť v útulku.
Je to mladý asi 1,5-ročný
psík malého vzrastu (cca 10
kg). Je veľmi milý, aktívny,
potrebuje veľa pohybu. Je
vhodný aj k deťom a znesie
sa s inými psíkmi. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu
Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme,
volajte počas pracovných dní od 9.00 do
19.00 hod.).

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

0905 602 942
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PREDAJ

•Predám spálňu – skrine s nadstavcami. Cena dohodou. T: 0904 404
926
5/8

www.geodesy-service.sk

•Predám gaučovú súpravu, rohovú, naľavo s úložným priestorom +
kreslo. Cena: 130 €. Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 100
8/8
€. T: 0905 636 173
•Predám reproduktory, sú ako nové, mám všetky druhy. T: 0910 295
897
10/8
•Predám kvalitnú PC zostavu na písanie a tvorenie textov, tabuliek,
grafov, aj skíc. Hneď teraz prvému záujemcovi aj veľkú knihu Personálny počítač – Zdroj zisku. T: 0910 295 897
12/8

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

•Predám fotoaparáty: Olympus DX TRIP MD3 – funkčný, zachovalý
a Smenu – funkčná, dosť zachovalá, s koženým puzdrom. Cena doho13/8
dou. T: 0949 681 193

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

•Súrne predám starožitnú koženú prilbu na motorku. Zachovalá.
Cena dohodou. T: 0949 681 193
15/8
•Predám revolver 38 Special, plus náboje 500 ks. Cena dohodou. T:
16/8
0949 798 632
•Predám dotykový mobil. Cena: 30 €. Predám rybárske prúty + navijaky. Cena: 20 €/kus. T: 0949 798 632
17/8
•Predám celoplynový sporák. Cena dohodou. T: 0908 28 35 75 20/8
•Predám rozťahovacie kreslo v dobrom stave. Kvalitný poťah. Cena:
10 €. Osobný odber, ZH. T: 0948 399 588, 045/672 29 37
34/8
•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944 680
715
42/8
•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 715 43/8

KÚPA
•Staré melódie z rokov 50-tych – 60-tych, napr. Babička, nauč mne
Charleston, Cestár a pod. Kúpim za rozumnú cenu na CD alebo na
MP3. Zn. Spomienky. Ďakuje dôchodca – muzikant. T: 0915 880 355
7/8

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám záhradu s podpivničenou chatkou v peknom prostredí a
dobrým prístupom. Voda + elektrina + skleník. Cena dohodou. T: 0908
602 097
2/8
•Predám 2-izbový byt na Dukelských hrdinov (oplotený areál penziónu). Slušný vchod, byt sa nachádza na 2. poschodí. Cena dohodou.
T: 0917 451 208
26/8
•Predám 1-izbový byt na Etape, plast. okná, zateplený dom, pôvodný stav. Dohoda istá. T: 0915 849 615
27/8
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
29/8
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
30/8
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
€. T: 0905 371 592
31/8
•Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej osade pri Lutilskom potoku. T: 0908 944 908
33/8
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82
35/8
•Predám 2-izbový tehlový byt v ZH. Byt sa nachádza na 2./3 poschodí. Je po kompletnej rekonštrukcii - plastové okná, elektrina, voda,
kúrenie, nové stierky, kúpeľňa, šatník. Celková plocha bytu je 57,07
38/8
m2. Byt je k dispozícii ihneď. T: 0915 852 487
•Predám podpivničenú chatu so záhradou v oblasti Janova Lehota.
Cena dohodou. T: 0907 830 192
44/8
•Predám 1-izbový byt v centre ZH. Byt má 42 m2 a nachádza sa na 4.
poschodí bez výťahu. T: 0908 572 228
45/8

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-3-izbový byt s loggiou, na Etape v Žiari nad Hronom.
T: 0905 909 908
50/8

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový prerobený byt na Ul. Novomeského 7 v ZH. Cena: 220 €/vrátane energií. T: 0904 404 483 21/8
•Prenajmem garáž v ZH za Billou. T: 0918 725 074

32/8

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 17.000 EUR, výmera: 27 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, centrum mesta,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 EUR, výmera: 41 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 25.000 EUR, výmera: 48 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne
zrekonštruovaný.
Cena: 22.500 EUR, výmera: 35 m2
P261/2014:
2-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 27.000 EUR, (pôvodná cena 30.000 EUR), výmera: 50
m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný. Cena: 24.500 EUR, výmera 60
m2
P255/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný. Nová cena: 33.000 EUR,
(pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 61 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 42.000 EUR, výmera: 72 m2
P265/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. Vansovej, pôvodný - zachovalý. Nová cena:
40.000 EUR, (pôvodná cena
42.000 EUR), výmera: 81 m2
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Vansovej,
zrekonštruovaný. Cena: 47.000
EUR, výmera: 82 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari

nad Hronom, Ulica Vansovej,
zrekonštruovaný. Cena: 47.000
EUR, výmera: 82 m2
DOMY:
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
24.000 EUR, zastavaná plocha:
183 m2, výmera pozemku: 601
m2
P275/2014:
RD v Bzenici, časť Bukovina,
pôvodný. Cena: 43.000 EUR, zastavaná plocha: 161 m2, výmera
pozemku: 1.847 m2
P274/2014:
RD v Bartošovej Lehôtke, čiastočne zreknštruovaný. Cena:
67.000 EUR, zastavaná plocha:
201 m2, výmera pozemku: 1.662
m2
P273/2014:
RD v Starej Kremničke, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 49.000
EUR, výmera pozemku: 1.804 m2
P266/2014:
RD v obci Lovčica-Trubín,
časť Trubín, exkluzívny. Cena:
169.000 EUR, výmera pozemku:
613 m2
P256/2014:
RD v obci Nevoľné, zrekonštruovaný. Cena: 57.000 EUR, zastavaná plocha: 133 m2, výmera
pozemku: 520 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba.
Cena: DOHODOU, zastavaná
plocha: 110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku
nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR, zastavaná plochy: 326 m2, výmera
pozemku: 947 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 EUR, zastavaná plocha: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 58.000
EUR, (pôvodná cena 67.500
EUR), úžitková plocha: 100 m2,
výmera pozemku: 410 m2

POZEMKY:
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmera 1.018 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty
alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku:
800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť
„pod horou“), určený na stavbu
RD, siete pri pozemku. Nová
cena: 29.900 EUR, (pôvodná
cena 33.830 EUR), výmera: 784
m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.500
EUR, výmera: 5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
Hronom (Farské lúky), určené
na priemyselnú výrobu, siete pri
pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2,
výmera 77.107 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. SNP), určený na
priemyselnú výrobu, siete na a
pri pozemku. Nová cena: 81.000
EUR, (pôvodná cena: 100.000
EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 45.000 EUR
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, výmera 940 m2. Cena:
98.000 EUR
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 EUR

ZAMESTNANIE
•Prijmem šikovnú krajčírku. T: 0905 921 397

23/8

•Prijmeme ľudí na prezentáciu učebníc po ZŠ. Plat cca 900 €/mes.
Podm.: vlastné auto. Životopis posielajte na: mpdistribucna@gmail.
com, info: 0903 423 251
41/8

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

noviny.ziar.sk
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Hľadáte cestu
ku zdraviu?

SPOMIENKAtkov
Dňa 18. apríla uplynuli dva roky,
kedy nás opustil náš milovaný
syn, brat a kamarát
Stanislav Rozinaj.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína celá rodina.

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

SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli
16. výročie, kedy nás navždy
opustil náš drahý
Štefan Raniak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

Kontakty: 0949 555 294, 0905 437 172

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
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POĎAKOVANIEkov
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí na poslednej ceste odprevadili našu drahú manželku
a matku
Magdalénu Miklovú,
ktorá nás navždy opustila dňa
12. apríla vo veku 59 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Smútiaci manžel a syn.

SPOMIENKAkov
Dňa 24. apríla si pripomíname
3. výročie úmrtia môjho
manžela, otca a starého otca
Jána Pytliaka.
S láskou spomína manželka
Mária, syn Michal a dcéra
Zuzana s rodinou.

MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA

Odbor komunikácie a prevencie
kancelárie prezidenta Policajného zboru spracoval preventívny
projekt pre seniorov pod názvom
Bezpečná jeseň života.
Program ponúka konkrétne cesty
k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú
napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti
pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Chcete
predchádzať tomu, aby ste sa stali obeťou trestného činu?
Ponúkame vám niekoľko rád, ako zvýšiť vašu bezpečnosť
doma a na ulici.
Rady seniorom, ktoré sú v brožúrke spracované, vám postupne prinesieme v jednotlivých vydaniach Mestských
novín.

Ako si zabezpečiť majetok
•Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte
ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné
okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
•Neschovávajte kľúče v poštových schránkach, v kvetináčoch alebo pod rohožkou. Namiesto toho si nechajte rezervný kľúč u dôveryhodného suseda alebo priateľa.
•Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za
nimi.
•Odporúčame namontovať si na dvere panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
•Neznámych ľudí nepúšťajte nikdy do bytu.
•Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie domáceho alarmu, ktorý poskytuje núdzové zabezpečenie
proti krádeži a požiaru.
(r)

Pozor na nátlakové predajné a prezentačné akcie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad
Hronom upozorňuje občanov na nátlakové predajné
a prezentačné akcie. Dostali ste pozvánku na prezentačnú alebo predajnú akciu, zaujímavý výlet či iné
podujatie s možnosťou získania hodnotných darčekov zadarmo?
Zvýšte svoju pozornosť a prečítajte si nasledovné upozornenia polície.
•Vyhýbajte sa predajným alebo prezentačným akciám
neznámych spoločností, najmä akciám zájazdového typu,
preverte si údaje o organizátorovi a jeho ponuke.
•Dôsledne zvážte podpisovanie akýchkoľvek zmlúv alebo
dokumentov, neposkytujte občiansky preukaz a nedávajte prezentujúcim svoje osobné veci.
•Žiadajte adekvátny čas na preštudovanie zmlúv, ktoré
podpisujete, ak máte možnosť, vždy sa poraďte s blízkymi
alebo právnikom.
•Ak budete cítiť neprimeraný tlak alebo agresívny prístup
zo strany organizátorov, máte právo kedykoľvek z predajnej alebo prezentačnej akcie odísť a predávajúci vám to
musí umožniť.
•Pri kúpe tovaru vždy trvajte na vystavení potvrdenia alebo
dokladu o jeho kúpe, ako aj na vydaní záručného listu.

•Od zmluvy môžete bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť do 15 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
•Ak organizátor alebo predávajúci ignoruje vaše odstúpenie od zmluvy, obráťte sa na súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Nepodľahnite nátlakovým praktikám predajcov, buďte obozretní a v prípade potreby kontaktujte:
Slovenskú obchodnú inšpekciu: 02/58272 132
(kl. 117, 125, 130, 159)
Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách: 02/593 531 89, 02/593 533 99, 0
2/593 531 35, 02/593 534 13
Bezplatnú senior linku: 0800 172 500
Mestskú políciu: 159
Policajný zbor: 158
Dostali ste sa do problémov pre nekalé praktiky nebankových subjektov, podomových predajcov či nespravodlivé
exekúcie? Zneužil niekto vašu dôveru pri podpise nevýhodnej zmluvy, či iným spôsobom porušil vaše spotrebiteľské práva? Neviete, ako správne zareagovať, ako sa brániť?
Pre viac informácií kliknite na www.branitsaoplati.sk.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami
chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 26. apríla si pripomenieme 2. výročie, kedy nás
navždy opustil manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú manželka, synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMIENKAtkov
Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď už nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 13. apríla sme si
pripomenuli 10. výročie, keď
nás navždy opustila naša drahá
maminka a starká
Hana Dobrovičová.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku
ostatným ďakujú syn a dcéry s rodinami.

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 si pripomenieme
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
Pavel Vrbický.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
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INFORMÁCIE/INZERCIA

Letné tábory v Centre voľného času
Prímestský tábor: Orient expres s CVČ
•Cestovanie po strednom Slovensku

Termín: 30. 6. – 4. 7. od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 10 €/ na deň (v cene je aj doprava výletov).
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné, materiál,
doprava.
Pobytový tábor: Permoníci v akcii
•Spoznávanie štiavnických tajchov a vrchov

Termín: 13. 7. – 19. 7.
Miesto: Pod Sitnom – škola v prírode, Banská Štiavnica.
Cena: 135 €.
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné stravovanie,
pitný režim, vstupné, materiál na činnosť, režijné náklady.
Doprava: individuálna.
Prímestský tábor: Leto ešte nekončí
•Dobrodružstvá CVČ-károv, zábava
za každého počasia

Termín: 4. 8. – 8. 8. od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/na deň.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné, materiál,
výlet.
Termín podania prihlášok je do 20. júna.
Prihlášky a bližšie informácie nájdete na stránke CVČ www.
cvczh.edu.sk, alebo sa môžete informovať osobne v čase
od 8.00 do 18.00 hod. v CVČ na Ul. M. R. Štefánika č. 17 v
Žiari nad Hronom, príp. telefonicky: 045/673 33 48, 0905
295 556.

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

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA

24. apríl 2014 | Mestské noviny

Jednodňový výlet
do maďarského Tropicaria
Centrum voľného času Žiar nad Hronom vás pozýva na
jednodňový rodinný výlet do

Tropicaria v Budapešti.

Termín: 2. júla 2014
Odchod: parkovisko Základnej školy na Ul. M.R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom
Cena: 22 €
V cene je zahrnuté:
• autobusová doprava do Budapešti a späť,
• návšteva obchodného centra Campona, v ktorom sa
nachádza najväčšie morské akvárium v strednej Európe.
Tropicarium Oceanarium
Návštevníci tu môžu zažiť kúsok dažďového pralesa,
v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a
blesky. Bez povšimnutia určite nezostanú lenivo odpočívajúci mississipskí aligátori. V Tropicariu je možné vidieť
aj najväčšie morské akvárium v strednej Európe, žraločie
akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v
ktorom 8 dvojmetrových žralokov a niekoľko stoviek
rôznych druhov farebných rybiek spolunažíva v pokoji.
Okrem obrovského akvária je tu možné vidieť asi 50 druhov iných menších akvárií a terárií.
Termín nahlásenia a zaplatenia na jednodňový výlet s rodičmi je potrebné do 25. júna priamo v Centre voľného
času na Ul. M.R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom. Viac
informácií získate na telefónnom čísle: 0905 295 556. (r)

Bezplatná inzercia pre domácich
pestovateľov a chovateľov
Internetový portál Bandurka.sk ponúka
možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov.
Bezplatná inzercia pre všetkých chovateľov, pestovateľov, remeselníkov a farmárov. Aj vy môžete bezplatne
inzerovať a privyrobiť si tak predajom produktov, ktoré
sú výsledkom vašej poctivej práce. Inzercia je bezplatná
a nie je potrebné sa registrovať. Pridajte váš inzerát na internetovú stránku ešte dnes a oslovte tak viac ako 10-tisíc
pravidelných návštevníkov.
www.bandurka.sk

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

noviny.ziar.sk

V žiarskom Centre voľného času
hrali hokejbal
Chlapci, hokejky, loptičky, dostatočne veľká plocha
a môže sa hrať. Centrum voľného času v Žiari nad Hronom v tomto školskom roku v spolupráci s organizáciou
Sport Trend vytvorilo priestor pre hokejbalový krúžok. V priebehu celého školského roka 2013/2014 sa
do krúžku zapojilo viac ako tridsať chlapcov zo Žiaru
nad Hronom.
Na zimnom štadióne sa športoví nadšenci stretávali dvakrát
v týždni, aby si pod vedením trénera Jána Kubinu vyskúšali, aké
je hrať hokej bez ľadu. Chlapcom nevadila zima, odreté kolená či
úvodné ťažkosti pri ovládaní loptičky pomocou hokejky.Táto hra
ich tak očarila, že sa z nich stali úplní hokejbaloví fanatici a ešte na
konci tréningu ich nebolo možné dostať do šatne. Areál zimného štadiónu je dostatočne veľký na to, aby sa tam mohlo stretnúť
oveľa viac tých, ktorým sa páči šport, hra a súperenie. Nevadia im
prehry, lebo ich teší radosť z pohybu, z možnosti nájsť si nových
kamarátov a stať sa súčasťou tímu.
Aj v budúcom roku CVČ plánuje otvoriť tento krúžok. Ak aj vy
chcete vyskúšať hokej bez ľadu, máte dvere otvorené. Stačí si
v auguste či v septembri doniesť prihlášku do CVČ a môžeme
hrať.
Centrum voľného času úprimne ďakuje poslancom Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, Rastislavovi Uhrovičovi a Monike Kopčovej, za pomoc pri vytváraní podmienok pre krúžok
hokejbalu.
CVČ

Mestské noviny | 24. apríl 2014
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OZNAMY MSÚ
VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konania na pozíciu
- riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času,
Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky
MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej
päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť
všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky
riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov, spoľahlivosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5
rokov pedagogickej činnosti, profesijný životopis,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti, predloženie
návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme, písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle §
11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17 – neotvárať je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do
5.5.2014 na adresu: Mestský úrad – personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa č .46, 965 19 Žiar nad Hronom.
- riaditeľ/riaditeľka Základnej školy,
Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky
MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §
61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť
všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky
riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov, spoľahlivosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
overené kópie dokladov o vzdelaní, overený doklad
o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce
minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti, profesijný
životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme, písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – Základná škola,
Jilemnického ulica č. 2 – neotvárať je potrebné zaslať
poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 5.5.2014
na adresu: Mestský úrad – personálne oddelenie, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
- riaditeľ/riaditeľka Základnej školy,
Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky
MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §
61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť
všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky
riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov, spoľahlivosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
overené kópie dokladov o vzdelaní, overený doklad
o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce
minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti, profesijný
životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
noviny.ziar.sk

predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme, písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – Základná škola,
Ul. Dr. Janského č. 2 – neotvárať je potrebné zaslať
poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 5.5.2014
na adresu: Mestský úrad – personálne oddelenie, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
- riaditeľ/iaditeľka Materskej školy,
Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná
pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠVVa Š SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, riadiace
a organizačné schopnosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy, znalosť
v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5
rokov pedagogickej činnosti, profesijný životopis,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti, predloženie
návrhu koncepcie rozvoja materskej školy a jej elokovaných pracovísk v písomnej forme, písomný súhlas
uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov
na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – Materská škola,
Ul. Dr. Janského č. 8 – neotvárať je potrebné zaslať
poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 5.5.2014
na adresu: Mestský úrad – personálne oddelenie, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej
7 dní pred jeho konaním.
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Ďalšie vyplávané cenné kovy
PLAVCI - 3. KOLO POHÁROVEJ SÚŤAŽE

Ešte koncom marca sa na krytej plavárni vo Veľkom
Krtíši konalo 3. kolo Banskobystrického plaveckého pohára v plávaní. Zo žiarskeho plaveckého oddielu pod vedením tréneriek Martiny Bartkovej a Miroslavy Mesárošovej vycestovalo reprezentovať naše mesto 25 plavcov.
Najmladší plavci súťažili v tratiach na 25 metrov. Olívia Ťahúňová si vyplávala zlatú medailu v motýlikovej a znakovej
disciplíne, striebornú v kralovi a prsiach. Jakub Siheľký získal
zlatú medailu v motýlikovej disciplíne, strieborné medaily v
prsiarskej a kraulovej a bronzovú získal v znaku. Melinda Ruislová si striebro vyplávala v motýliku, bronz za kraul, znak a
prsia.
Starší plavci súťažili na body, ktoré potrebujú na získanie
pohára. Poradie pohárovej súťaže po 3. kole: Andrej Považan
2. miesto, Alex Karkuš 2. miesto, Martin Andreánsky 3. miesto,
Ema Barančoková 2. miesto.
Najúspešnejšia štafeta v zložení Ema Barančoková, Šimon

Plavci MŠK Žiar nad Hronom.

Veselý, Kristína Kminiaková a Alex Karkuš vyplávala svojím
1. miestom obľúbenú tortu, na ktorej si všetci pochutili.
Najlepšie umiestenia jednotlivých plavcov: Andrej

Považan: 1. miesto 50 Z, 50 P, 50 M, 100 PP, 2. miesto 50 VS,
3. miesto 100 VS, Alex Karkuš: 1. miesto 50 VS, 50 Z, 50 M, 2.
miesto 100 VS, 100 M, 200 VS, Ema Barančoková: 1. miesto
50 Z, 100 Z, 2. miesto 50 VS, 100 VS, 200 VS, 100 PP, Kristína
Kminiaková: 1. miesto 100 M, 200 M, 2. miesto 50Z, Martin
Andránsky: 1. miesto 100 VS, 2. miesto 50 M, 3. miesto 50 VS,
50 P, Tereza Veselá: 1. miesto 50 Z, 2. miesto 100 M, 100 VS, 3.
miesto 50 M, 50 VS, Stanislava Sivičeková: 1. miesto 100 P, 2.
miesto 50 M, 100 M, 3. miesto 50 Z, 200 VS, Tamara Ľuptáková: 1. miesto 100 Z, 2. miesto 50 Z, 3. miesto 50 P, 50VS, Šimon
Veselý: 2. miesto 50 Z, 3. miesto 50 M, Bronislava Vrbanová: 2.
miesto 50 Z, 3. miesto 100 Z, Emma Bitalová: 2. miesto 200 PP,
Radoslav Košta: 2. miesto 50 M, Šimon Krajči: 3. miesto 50 P,
100 P, Ema Nagyová: 3. miesto 50 Z, Adam Jančok: 3. miesto
50 Z, Melisa Martina Bartková: 3. miesto 200 PP, Alexandra
Koštová: 4. miesto 50 Z, 100 Z, Jakub Andreánsky: 4. miesto
100 P, Viktória Máliková: 4. miesto 50 Z, Dominik Meliš: 6.
miesto 50 Z, Sabína Kultánová: 5. miesto 50 Z, Matej Siheľský:
7. miesto 50 P, 50 VS.

Striebro a bronz z oblastných
majstrovstiev
V sobotu 5. apríla sa na krytej plavárni v našom meste konali Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v
plávaní na dlhé trate. Súťažilo sa v tratiach na 400, 800 a
1500 metrov.
Medzi takmer stovkou pretekárov zo stredoslovenského kraja sa nestratili ani naši šiesti plavci: Alex Karkuš, Ema
Barančoková, Kristína Kminiaková, Šimon Veselý, Tereza Veselá a Alexandra Koštová. V disciplíne 400 m voľný spôsob
sa Alex Karkuš umiestnil na 2. mieste a Tereza Veselá na 3.
mieste. Šimon Veselý obsadil 4. miesto a Alexandra Koštová
skončila desiata. V disciplíne 1500 m voľný spôsob obsadila
Ema Barančoková 7. miesto a Kristína Kminiaková 8. miesto.
Plavci MŠK Žiar nad Hronom.

V poslednom zápase
celoslovenskej ligy Žiarčania víťazne
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

1. liga – dohrávka
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Svit 83:65 (41:30)
Strelci: Kádaši 34, Pavol 13, Ostáš 8, Nagy 6, Rajnoha 6,
Horváth 5, Šarkozi 4, Šály 3, Kuchár 2, Štábel 2.
Starší žiaci nastúpili na posledný zápas celoslovenskej
ligy na domácej palubovke. So svojimi priaznivcami sa
chceli rozlúčiť víťazstvom a dobrým výkonom.
Svit dokázali ešte v decembri na jeho palubovke poraziť až
po dramatickej koncovke 77:79 a aj teraz, napriek absencii
najvyššieho hráča hostí, sa očakával vyrovnaný zápas.
Do zápasu vstúpili lepšie Žiarčania, keď so základnou päťkou zloženou z najstarších hráčov po prvej štvrtine viedli
už 28:13. Dobre bránili, v doskakovaní súpera predčili pod
oboma košmi a v útoku sa dokázali pohodlne dostať do
streľby spod koša. Len veľmi nepresná streľba z diaľky (trojky
v zápase 15/2) nedovolila domácim ísť do vyššieho vedenia.
V ďalšom priebehu zápasu dostali možnosť predviesť sa na
palubovke aj ďalší, o rok mladší hráči. Odvtedy sa už hral pomerne vyrovnaný zápas a Žiarčania len kontrolovali rozdiel
v skóre. Po záverečnom hvizde rozhodcov svietilo na tabuli
skóre 83:65 a všetci domáci hráči sa tak potleskom mohli poďakovať svojim priaznivcom, že ich prišli v hojnom počte do
haly povzbudiť.
Norbert Nagy, tréner

Pohár mesta Handlová
V dňoch 5. a 6. apríla sa v Handlovej konal pretek pre
plavcov kategórie„C“ (9 – 10-roční). Preteku sa zúčastnili
traja naši plavci: Emma Bitalová, Andrej Považan a Ema
Nagyová.
Medailovo sa im presadiť nepodarilo, ale pochváliť sa môžu
krásnym 4. miestom: Emma Bitalová v disciplínach 200 VS
a 200 PP a Andrej Považan v disciplíne 100 P. Eme Nagyovej
sa najviac darilo v disciplíne 50 M, kde skončila na 9. mieste.
Všetky výsledky nájdete na www.plavanie.mskziar.sk.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Víťazom nohejbalového
turnaja sa stalo družstvo
Motorobu
NOHEJBAL

Mesto Žiar nad Hronom zorganizovalo v sobotu
12. apríla nohejbalový turnaj v kategórii mužov, ktorý sa uskutočnil v športovej hale v Žiari nad Hronom.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev.
Celkové poradie: 1. miesto: Motorob, 8 bodov,
2. miesto: Maďari, 5 bodov, 3. miesto: Apollo, 5 bodov
(vzájomný zápas), 4. miesto: Profe, 2 body, 5. miesto:
Banská Štiavnica, 0 bodov.
Ján Žiak
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Majstrovské tituly aj do Žiaru
KARATE

Žiarskych karatistov z MŠK Žiar nad Hronom čakal v
sobotu 29. marca v Nových Zámkoch ďalší dôležitý turnaj. Boli to Majstrovstvá Slovenskej Šito ryu asociácie.
Pretekárom okrem víťazstiev išlo aj o postup na Majstrovstvá Európskej Šito ryu karate asociácie.
Keďže v Žiari nad Hronom sa cvičí štýl goju ryu, kde sú odlišné súborné cvičenia kata, naši pretekári sa tento raz zúčastnili
len disciplíny športový zápas kumite, kde sú pravidlá rozhodovania takmer totožné s našimi.
Prvé do bojov nastúpili naše 7-ročné bojovníčky Alexandra Biela a Natália Volfová. Keďže najnižšou kategóriou bola
kategória 8 – 9-ročných dievčat do 27 kg, naše pretekárky to
mali ťažké medzi staršími súperkami. Natálke sa podarilo v
prvom kole zvíťaziť nad úradujúcou majsterkou Slovenska,
no v ostatných bojoch už naše dievčatá nestačili na skúsenejšie súperky.Vo vyššej váhovej kategórii do 37 kg nastúpila
Patrícia Vanková. V prvom kole síce remizovala, ale do ďalších
bojov postúpila naša aktívnejšia súperka.
Našim najmenším chlapcom sa darilo viacej. Šimon Sečkár
v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov do 35 kg hneď v prvom
kole síce podľahol neskoršiemu víťazovi kategórie, ale ostatné zápasy vyhral, a preto obsadil tretie miesto. V kategórii do
25 kg sa Adam Dolnický dostal do finále, kde nestačil na svojho súpera, a tak skončil druhý.

Vo vekovej kategórii 10 – 11-ročných nás najviac potešili
dievčatá Veronika Viglašská a Viktória Snopková, ktoré v kategórii do 35 kg postupne zdolali svoje súperky a nakoniec
sa stretli vo finále. Titul majsterky Slovenska v štýle šito ryu si
nakoniec vybojovala Veronika. V chlapčenskej kategórii
do 42 kg sa až do semifinále prebojoval Aris Nikolas Čela.
Tu na súpera nestačil, no v boji o tretie miesto bol úspešný.
V kategórii nad 42 kg zápasil Roman Debnár, ktorý sa nakoniec umiestnil na 5. mieste.

Reprezentácia aj so Žiarčanmi
V kategórii 12 – 13-ročných dievčat do 48 kg nenašla
premožiteľku Natália Rajčanová, a tak si domov odniesla
titul majsterky Slovenska v štýle šito ryu. Veľkú radosť nám
spravila aj Nina Jelžová, ktorá v kategórii nad 48 kg taktiež
neochutnala chuť prehry a taktiež sa stala majsterkou Slovenska v štýle šito ryu. V chlapčenskej kategórii do 50 kg za
naše farby nastúpili Zdenko Vanka a Erik Sklenka. Zdenkovu
cestu do finále prekazil v semifinále neskorší víťaz kategórie, a
tak Zdenko skončil tretí. Erik sa z druhej strany vyraďovacieho
pavúka prebojoval až do finále, no zranenie mu nakoniec
nedovolilo ďalej súťažiť. Vo finále tak musel odstúpiť a skončil
druhý. V kategórii nad 50 kg nastúpili Marko Kováč a Andrej
Krátky. Úspešnejší bol nakoniec Marko, ktorý si vybojoval 5.

Záber z finále. Vľavo Viktória Snopková,
vpravo Veronika Viglašská.

miesto. V kategóriách 14 – 15-ročných sa podarilo umiestniť
v kategórii do 52 kg Dominike Veisovej, ktorá prehrala v semifinále s úradujúcou majsterkou Európy a skončila tak tretia
a Matúšovi Matuškovi, ktorý si v kategórii do 57 kg taktiež
vybojoval 3. miesto. V kategórii nad 57 kg sme mali dvoch
pretekárov – Michala Výrostka a Milana Laurova. Viac sa darilo Michalovi, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Milan Laurov
nastúpil aj v ostaršenej kategórii 15 –16-ročných dorastencov
do 68 kg, kde skončil tretí.
Celková bilancia 3 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových medailí a k tomu 3 piate postupové miesta je pekný výsledok.
Sme radi, že aj tento rok budú na Majstrovstvách Európy v
štýle šito ryu v slovenskom reprezentačnom výbere aj naši
pretekári.
Mgr. Ľubomír Striežovský
www.karatezh.sk

XXIII. Pohár primátora v tanečnom športe
1 zlatá, 3 strieborné a 2 bronzové medaily zostali doma
TANEČNÝ ŠPORT

Je málo podujatí v našom meste, ktorým sa podarilo
udržať 23-ročnú tradíciu a nás teší, že Pohár primátora
patrí medzi obľúbené podujatia v našom meste i v rámci
Slovenska.
Napriek tomu, že na Slovensku dlhodobo pozorujeme
úbytok tanečných párov na súťažiach, my môžeme konštatovať, že u nás 1. marca súťažilo takmer 200 párov zo Slovenska i Maďarska. V 14. tanečných triedach súťažilo 13 párov
zTanečno-športového klubu Stella.
V najvyššej tanečnej triede B v štandardných tancoch vo
finále tancoval a vytancoval si krásne 2. miesto pár Jaroslav
Ihring – Natália Varechová, na 5. mieste skončili Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová. V silnejšej konkurencii, hlavne vďaka
maďarským párom v latinsko-amerických tancoch, sa z finále
a 5. miesta tešili Jaroslav Ihring – Natália Varechová, Stanislav
Kubáň – Zuzana Prausová skončili pred bránami finále na 10.
mieste. Súťažilo 17 párov.
V juniorských súťažiach sa najlepšie darilo páru Tomáš Legíň – Isabella Kúšová, ktorí sa tešili zo zlata v štandardných
a bronzu v latinsko-amerických tancoch. V Jun IIC tancovali

1. Tomáš Legíň – Isabella Kúšová, 2. Martin Kollár –
Dominika Krčmárová a 4. Andrej Hric – Soňa Herková.

ešte štandardné tance Martin Kollár – Dominika Krčmárová 2.
miesto, Andrej Hric – Soňa Herková 4. miesto a Marek Hlaváč
– Sofia Gelienová 5. miesto. V latinsko-amerických tancoch si
Martin s Dominikou vytancovali pekné 5. miesto a z postupu
do finále a 6. miesta sa tešil aj Andrej so Soňou.V junioroch ID
nás reprezentoval Filip Gáfrik a Ema Kollárová v štandardných
tancoch si vybojovali 7. miesto a v latinsko-amerických sa
prebojovali do finále a rozhodcovia ich umiestnili na pekné
5. miesto.V tanečnej kategórii dospelých štandardné tance D
si 9. miesto vytancovali Roland Zubek – Tamara Rozembergová, Patrik Jenat – Marcela Glezgová mali svoju premiéru a
skončili 18. V latinskoamerických tancoch v triede D Marek
Hlaváč – Sofia Gelienová získali 16. miesto, Roland Zubek –
Tamara Rozembergová 20. miesto a Patrik Jenat –Marcela
Glezgová 24. miesto. Súťažilo 25 párov. V dospelých v triede
C si chceli zmerať svoje sily i juniori a najviac sa darilo Tomášovi s Isabellou, keď v štandardných tancoch stáli na striebornom stupienku. Veľkým úspechom bolo 6. miesto a účasť vo
finále pre Martina Kollára s Dominikou Krčmárovou. Denis
Kmeť – Janka Laurová si vytancovali 9. miesto, Andrej Hric –
Soňa Herková 11. miesto a Marek Hlaváč – Sofia Gelienová
12. miesto. Súťažilo 17 párov. V latinsko-amerických tancoch
skončili pred bránami finále Denis Kmeť s Jankou Laurovou
na 7. mieste spolu sTomášom Legíňom a Isabellou Kúšovou.
Za TŠK Stella ešte súťažili v triede začínajúcich naši najmladší reprezentanti Patrik Franta – Timea Turčanová a 3. miesto
bolo ich úspechom v kategórii Deti I.V staršej kategórii zatancovali výborne a obsadili 8. miesto. Svoju prvú súťažnú premiéru mali MarekVančišin – Lucia Boboková, získali 7. miesto
a Michal Holic a Erika Hlaváčová, ktorí zatancovali svoj životný
výkon, avšak stačilo to iba na 16. miesto.
Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí nám pomohli pri
23. ročníku. Úprimne ďakujeme primátorovi mesta Petrovi
Antalovi, MsKC a ochotným rodičom, ktorí nezištne pomohli
pri realizácii tohto ročníka.
Ing. StellaVíťazková,
hlavná trénerka klubu
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Najmladší pár Patrik Franta
– Timea Turčanová skončili na 3. mieste.

Behu oslobodenia sa zúčastnilo
rekordných 344 pretekárov
V piatok 4. apríla sa uskutočnil už 26. ročník Behu
oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Zúčastnilo sa
ho rekordných 344 pretekárov nielen zo Žiaru, alebo
i z Kremnice, Prievidze, Župkova, Zvolena,Valaskej
a Janovej Lehoty.
Organizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo na
žiarskom futbalovom štadióne, bolo mesto Žiar nad
Hronom v spolupráci s Centrom voľného času a Atletickým klubom MŠK. Najviac pretekárov bolo zastúpených
v kategórii chlapci, ročník narodenia 2001 – 2000, kde
beh na 3000 metrov absolvovalo až 43 bežcov. Naopak,
najmenšie zastúpenie mala kategória chlapcov, ročník
narodenia 1997 – 1995, kedy beh na 3000 metrov absolvoval iba jeden pretekár.
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Žiarski cyklisti odštartovali novú sezónu na Českom pohári
CYKLISTIKA

Úvodným podujatím Českého pohára mládeže v cestnejcyklistike odštartovaližiarskicyklistivsobotu5.apríla v Plzni sezónu 2014. O cenné pódiové umiestnenie sa
postaral kadet Adrián Foltán.
Organizátorom 1. kola Českého pohára mládeže v cestnej
cyklistike bol agilný Cyklistický klubTJ ZČE Plzeň. Pretek sa jazdil na rýchlom 1050 metrov dlhom okruhu cyklodromu na
Lopatárni. Počasie cyklistom prialo, a tak sa všetci tešili na kvalitné šprintérske súboje. V štyridsaťčlennom štartovnom poli
starších žiakov mali žiarski cyklisti zastúpenie v dvojici Adam
Foltán a Lukáš Lajtoš.V bodovacom preteku na 15 okruhov si
obaja počínali dobre, jazdili aktívne s prehľadom a bez výkonnostných problémov, hlavne Adam Foltán ukazoval svoje
prednosti pri stíhacej jazde. Celkovým víťazom bodovacieho
preteku starších žiakov sa nakoniec stal s počtom 26 bodov
pretekár Dukly Praha Matouš Měšťan. Lukáš Lajtoš obsadil
13. a Adam Foltán 22. miesto. V početnom 56-člennom
štartovnom poli kadetov mala svoje zastúpenie aj pätica žiarskych cyklistov v zložení Adrián Foltán, Henrich Hasch, Jakub
Varhaňovský, Ján Gajdošík a Matej Foltán. Kadeti absolvovali
bodovací pretek na 24 okruhov. Už v prvej bodovacej jazde
pripravili kadeti MŠK svojmu šprintérskemu lídrovi (vláčik) výbornú pozíciu do špurtu, ktorý Adrián Foltán zúročil vo svoje
suverénne víťazstvo. Od tejto chvíle sa zvýšila pozornosť súperov na žiarsky tím, a hlavne Foltána. V rýchlom, a v závere
aj nervóznom, preteku poznačenom viacerými pádmi, ktoré
neobišli ani nás, si víťazstvo nakoniec s počtom 28 bodov odniesol pretekár Mapei Cyklo Kaňkovský, Jakub Otruba pred
našim Adriánom Foltánom. V 57-člennom štartovnom poli
juniorov, ktorí absolvovali bodovací pretek na 40 okruhov sa
v drese MŠK predstavili Juraj Bellan, David Zverko, Kristián Zimány, Nicolas Jelža a Matej Truban. Víťazstvo v tejto kategórii

si nakoniec odniesol s počtom 32 bodov pretekár Mapei
Cyklo Kaňkovský Michal Brázda.

Na Svetovom pohári
v drese Slovenska aj Juraj Bellan
V nedeľu 6. apríla pokračoval Český pohár mládeže v cestnej
cyklistike druhým kolom, ktorého organizátorom bol
Cyklistický klub Příbram. Pretek sa jazdil na 12,5 km dlhom
okruhu. Starší žiaci absolvovali 3 okruhy, spolu 37,5 km
a víťazstvo si odniesol pretekár CyS Žilina Matej Blaško. Adam
Foltán bol po výbornom výkone na trati klasifikovaný na
siedmom mieste a Lukáš Lajtoš na 22. Kadeti absolvovali
pretek na štyri okruhy, spolu 50 km.Víťazstvo v tejto kategórii
si opäť odniesol pretekár Mapei Cyklo Kaňkovský, Jakub
Otruba. Adrián Foltán obsadil nepopulárne štvrté miesto,

Henrich Hasch poznačený sobotňajším pádom 17., Jakub
Varhaňovský 21., Ján Gajdošík 23. a Matej Foltán po skvelej
práci na trati 25. miesto. Príjemný pohľad sa nám naskytol
v preteku juniorov, ktorí absolvovali 7 okruhov, spolu
87,5 km. Počas celého preteku hýril aktivitou David
Zverko, ktorý, i keď nakoniec nezvíťazil, obsadil 6. miesto
a naznačil, že to zo svojím návratom myslí vážne. Aj Juraj
Bellan podal v preteku kvalitný výkon a obsadil piate
miesto. Štart na pretekoch v Plzni a Dlouhej Lhote mal
pre cyklistov MŠK prípravný charakter a bol zameraný
na prvé vrcholné podujatia, ktoré sú pre juniorov na
preteku Svetového pohára Paríž – Roubaix, na ktorom sa
predstaví v drese Slovenska Juraj Bellan a pre kadetov 9.
až 11. mája Medzinárodné etapové preteky zaradené do
kalendára UCI Závod míru nejmladších v českom Jevíčku.
F.S.

V Žiari zostalo 51 medailí
PLAVCI

V sobotu 12. apríla sa na krytej plavárni konal 13. ročník Veľkonočných plaveckých pretekov, ktorého sa zúčastnilo 148 plavcov z ôsmych plaveckých klubov.
Svoje sily si tak zmerali plavci z Banskej Bystrice, Banskej
Štiavnice, Brezna, Handlovej, Prievidze,Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty a Žiaru nad Hronom. Najmladší plavci súťažili v
disciplínach prsia, znak a voľný spôsob na 25 metrov, starší v
disciplínach prsia, znak, motýlik a voľný spôsob na 50 a 100
metrov. Pod vedením tréneriek Martiny Bartkovej a Miroslavy Mesárošovej sa na súťaži zúčastnilo 29 žiarskych delfínčat. V domácej vode sa našim plavcom mimoriadne darilo,
celkovo si vyplávali až 51 medailových umiestnení. Najmladšia pretekárka, 5-ročná Ema Dávidová, si na svojom prvom
preteku zaplávala dve disciplíny. V znakovej 25-ke obsadila
6. miesto a prsiarkej 9. miesto. O rok staršia Ema Prachárová si
na svojej pretekárskej premiére vyskúšala prsia, znak aj voľný
spôsob. Krásne 4. miesto si vyplávala v znakovej 25-ke, v kraulovej disciplíne skončila siedma a v prsiarskej ôsma. Najmladší
6-ročný plavec, Juraj Hlavnička, sa vo všetkých disciplínach:
znaku, prsiach aj krualovi umiestnil na 4. mieste. Prvýkrát
súťažne plávala aj Diana Karásková, ktorej sa najviac darilo

v kraulovej disciplíne, kde si vyplávala 4. miesto. V znaku a
prsiach skončia siedma.
V disciplínach na 25 metrov súťažila aj OlíviaŤahúňová, Melinda Ruislová a Jakub Siheľský. Najšikovnejšia Olívia Ťahúňová si zlato vyplávala vo všetkých disciplínach. Dve strieborné
medaily za prsia a znak plus bronz za voľný spôsob získala
Melinda Ruislová.Trikrát bronzový bol Jakub Siheľský.
Medzi staršími medailistami bol najčastejšie oceňovaným Alex Karkuš, ktorý si vo všetkých disciplínach vyplával
1. miesto a získal 7 zlatých medailí. Nezaostával Andrej Považan, svojimi prvenstvami si taktiež vyplával 5-krát zlato. Celkom štyrikrát bola ocenená Ema Barančoková, dvakrát získala zlato a dvakrát striebro. Zbierku troch medailových farieb
má Jakub Debnár, dvakrát získal zlatú medailu, trikrát striebornú medailu a jednu bronzovú. Taktiež dve zlaté medaily
a tri strieborné získal Fedor Stajník. Tamara Ľuptáková získala
dve strieborné a dve bronzové medaily. Tadeáš Ondrík si na
svojich prvých pretekoch vyplával dvakrát striebro a jeden
bronz. Samuel Beňo získal jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Šimon Krajči bol bronzový v oboch prsiarskych
disciplínach. Taktiež bronzová bola aj Tereza Veselá, trikrát si

vyplávala 3. miesto. Dve bronzové medaily získala Kristína
Kminiaková. Emma Bitalová bola najúspešnejšia v disciplíne
50 M – 4. miesto, Šimon Veselý v disciplínach 50 VS a 100 VS
5. miesto, Viktória Máliková v disciplíne 100 Z 6. miesto, Ema
Nagyová v 50 P, 100 P a 50 Z 7. miesto, Adam Jančok v 50 P,
100 P, 50 Z, 100 Z, 100 VS 8. miesto, Melisa Martina Bartková
v 100 P 8. miesto, Hana Pittnerová v 50 Z a 100 9. miesto,
Andrej Holos v 100 Z 9. miesto, Alexandra Koštová v 50 P
10. miesto, Matej Siheľský v 50 P 10. miesto a Sabína Kultánová v 50 P 14. miesto.
PK MŠK Žiar nad Hronom

