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Mesto hospodárilo so ziskom viac ako 430-tisíc eur
Výsledkom hospodárenia mesta
za rok 2014 je prebytok vo výške
430 000 eur aj pri úspešných investíciách, kde mesto realizovalo
veľa projektov.
Mesto hospodárilo v roku 2014
efektívne a ekonomicky zodpovedne,
o čom svedčí aj prebytok bežného
rozpočtu vo výške 1 milión 67-tisíc
eur. „Toto nám dávalo predpoklad na
to, aby sme nečerpali prostriedky z
rezervného fondu a všetky investície
vykrývali z prostriedkov, ktoré máme
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investičné možnosti

Grafikon MHD
premávajúcej
na žiarsky cintorín
Strana VI

Žiarsky hudobník
si zahral so svojím
idolom

z bežných príjmov. Hlavnou súčasťou
bežných príjmov sú podielové dane
a miestne dane a iné príjmy, ako sú
nájmy a administratívne poplatky,“
vysvetľuje hlavný ekonóm mesta
Martin Majerník a dodáva: „Prostriedky, ktoré sme ušetrili, budú presunuté do rezervného fondu. To nám
dáva predpoklad pre tento rok a do
budúcich rokov, možnosť prijímať
také rozhodnutia pre občanov a
peniaze použiť na také investície,
na ktoré mesto v minulosti nemalo
dostatok zdrojov.“

Martin Majerník,
hlavný ekonóm mesta.

Podľa slov hlavného ekonóma, príjem
mesta bol naplnený na 106 percent.
To sa pritom netýka iba podielových
daní, ktoré sú garantované štátom.
Je to aj vďaka poplatkom a daniam
vybraným na miestnych daniach. „Platovú disciplínu máme v Žiari relatívne
vysokú. Okrem toho sme stabilizovali

nedoplatky a dnes už ideme smerom
ich znižovania, čo sa odzrkadľuje v
príjmovej časti rozpočtu. Čo sa týka
výdavkovej časti, prehodnotili sme
napríklad náklady na prevádzku autoparku mestského úradu a mesto obstaralo nákup nových áut, kde došlo k
úspore približne 14-tisíc eur a tie bolo
možné použiť inde,“ konkretizuje Martin Majerník a podotýka, že mesto revidovalo svoje výdavky aj vo veľkých investíciách mesta: „Týka sa to napríklad
lacnejších výdavkov na opravu ciest.
Tým pádom sa financie uvoľnili na iné
časti našich rozpočtových programov.“
Obyvatelia kladný výsledok hospodárenia mesta pocítili, okrem iného, aj v
tom, že nebolo potrebné zvyšovať miestne dane, naopak, občanom starším
ako 62 rokov bola poskytnutá úľava
na dani. „O 10-tisíc eur sme navýšili
položku pre MŠK. Okrem toho kladný
hospodársky výsledok za rok 2014 už
môžu ľudia vidieť v tomto roku aj na
investíciách v Mini ZOO či v samotnom
parku, ktorý neustále zveľaďujeme
a zatraktívňujeme,“ podotýka ďalej
ekonóm mesta.

Na aprílovom zasadnutí MsZ
schválili poslanci aj I. zmenu rozpočtu.
V nej poslanci schválili použitie
prostriedkov z rezervného fondu
v sume 245 700 eur, príspevok z
rozpočtu mesta pre Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v sume 3 000 eur na výdavky
súvisiace s dokončením Evanjelického
centra, príspevok z rozpočtu mesta pre
Rímskokatolícku cirkev v sume 6 000
eur na opravu Kostola Povýšenia sv.
Kríža a partnerstvo pre Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, ktoré bude predstavovať krytie
finančných nákladov na ubytovanie a
stravu v sume do 10 000 eur.
„Veľkým projektom mesta na tento
rok je určite revitalizácia časti mesta
Etapa, kde sa preinvestuje takmer
200-tisíc eur,“ vysvetľuje Martin Majerník a ako vzápätí dodáva, aj naďalej
najhlavnejším projektom Žiaru zostáva
Centrum zhodnocovania odpadov. To
chce mesto dokončiť už v tomto roku.
(li)

Strana IV

Nebezpečný odpad
nepatrí do zmesového
komunálneho odpadu
Strana III

Od skončenia vojny
uplynulo 70 rokov
Strana IV

Program žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V

Vďaka dobrému hospodáreniu sa môžu v meste
upraviť miestne komunikácie a chodníky.

Pikniková zóna bude mať kvalitnejší trávnik ako zvyšok parku
Práce na piknikovej zóne
v parku opäť o čosi pokročili. Pred
niekoľkými dňami sa osadila sieť
zavlažovacieho systému.
Zavlažovací systém sa bude, rovnako
ako fontána, napájať na rozvodný systém z kúpaliska. Aby sa predchádzalo
výpadkom zavlažovania v letných mesiacoch, osadí sa pri filtračnej stanici
veľká nádrž ako zásobáreň vody. „Myslíme si, že Žiarčania majú záujem prísť
do parku s dekou, ľahnúť si do trávy
a oddýchnuť. Obzvlášť tí, ktorí v parku
trénujú,“ približuje zámer mesta
prednosta Juraj Miškovič a konkretizuje: „Súčasťou piknikovej zóny bude
dokonalejší trávnik, ktorý budeme
častejšie kosiť a valcovať tak, aby jeho
kvalita bola oproti ostatným trávnikom
v parku nadštandardná. V tejto zóne je
navyše aj zákaz venčenia psov.“
Ryhy, ktoré ostali v trávniku po
výkopových prácach, nechajú pra-

covníci technických služieb sadnúť
a následne terén opäť zvalcujú
a dosejú naň trávu. Úpravou prejde
aj rozbitá cesta. „Rozbitý asfaltový
kryt, vrátane podlažia, vyberieme
a urobíme rovnakú povrchovú úpravu
ako je v ostatných častiach parku,“
spresňuje ďalej Juraj Miškovič. Ako
podotýka, v prvom roku prevádzky
piknik zóny sa chce mesto sústrediť
predovšetkým na úpravu trávnika.

„Čas ukáže, aký bude o využívanie
piknikovej zóny zo strany obyvateľov
záujem.
Samozrejme, ak vznikne nejaká
potreba toho, aby sme sem doplnili
napríklad stolíky či lavičky a bude to
pre mesto finančne akceptovateľné,
tak ich doplníme,“ dodáva prednosta
s tým, že celková cena za vybudovanie zóny nie je pre mesto extrémne
zaťažujúca.
(li)

V ostatných dňoch sa osadila sieť zavlažovacieho systému.

Kladný hospodársky výsledok vidia Žiarčania
aj na investíciách v Mini ZOO.

Žiarsky máj staval aj primátor oblečený v kroji
Od štvrtku 30. apríla zdobí žiarske
námestie niekoľkometrový stuhami ozdobený máj. Po prvýkrát ho
chlapom pomáhali stavať aj primátor Peter Antal a prednosta Juraj
Miškovič.
Ako primátor priznal, máj staval
prvýkrát v živote. Tých, ktorí neverili,
že pridá ruku k dielu, presvedčil aj
originálnym oblečením. Na námestie
medzi Žiarčanov prišiel aj s prednostom
a obaja boli odetí originálne – v kroji.
Stavaniu mája tradične predchádzal
celodenný program priamo na námestí.
Už v dopoludňajších hodinách si tu
svoje stánky rozložili ľudoví remeselníci, ktorí ponúkali ručne vyrobené
varešky, šperky, hlinené výrobky, ale
aj domácu medovinu či ovčie syrové
výrobky. Pre najmenších boli k dispozícii autíčka či minimotorky, na ktorých
mohli brázdiť námestie. V ľudovej nôte
sa niesol aj pódiový program. Postupne
divákov roztancovali a rozospievali

folkloristi zo súboru Hron, mužská spevácka skupina Sekera a detské súbory
Hronček a Hroniarik.
Bodku za posledným aprílovým
dňom dala Skoromájová šláger veselica
v MsKC. Hudobným a tanečným podujatím sprevádzal hostí moderátor Stano
Vitáloš. O skvelú zábavu sa postarali aj
hudobní hostia Jadranka, Kora Band
a Heligónka Kysúc.
(li)

Primátor a prednosta
prišli stavať máj v kroji.
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Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 23. apríla sa uskutočnilo
3. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 17 poslancov.
Medzi prvé body zasadnutia bola
zaradená informácia o plnení rozpočtu
mesta, ktorú poslancom predniesol
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.
Ako sa uvádza v predloženej správe,
plnenie rozpočtu bolo k 28. februáru
2015 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli
určené schváleným ako aj upravovaným
rozpočtom mesta pre tento rok. Kladné
saldo bežného rozpočtu bolo na
úrovni 346 110 eur, na druhej strane,
kapitálové výdavky boli v sume 847 130
eur. Záporné saldo kapitálového
rozpočtu v sume 122 032 eur bolo
vykryté z prebytku bežného rozpočtu.
Poslanci schválili aj záverečný účet
mesta za rok 2014 a tvorbu rezervného
fondu z výsledku hospodárenia v sume
430 470,68 eur. Tejto téme sa venujeme
v samostatnom článku.

Mesto požiadalo o dotáciu
na doplnenie a rozšírenie
kamerového systému
Informáciu o projektoch mesta
predniesol projektový manažér Pavel
Mužík. V súčasnosti aj naďalej zostáva
najväčším projektom mesta Centrum
zhodnocovania odpadov, na ktorý
získalo mesto nenávratný finančný

príspevok v sume takmer 19 miliónov eur.
V súčasnosti mesto požiadalo o dotáciu
na projekt Doplnenie a rozšírenie
monitorovacieho kamerového systému,
pričom dotácia zo štátneho rozpočtu
by bola v sume takmer 18-tisíc eur.
Zámerom projektu je inštalácia 6
moderných otočných digitálnych
kamier do súčasného systému,
v ktorom sa už nachádza 12 vonkajších
analógových kamier. Mesto podalo
žiadosť aj o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu mestskej
knižnice. Požadovaná výška dotácie
je vo výške 181 421 eur. Ešte koncom
októbra minulého roku podalo mesto
žiadosť na solárny systém mestskej
plavárne. Výška dotácie, ktorú požaduje
z Environmentálneho fondu, je v sume
163 518 eur. Projekt rieši zníženie
množstva
nakupovanej
tepelnej
energie z mestskej siete pre ohrev
bazénovej vody a teplej úžitkovej vody
v objekte plavárne. Zdrojom tepla by
bolo 120 slnečných kolektorov.
Ďalším bodom programu MsZ bolo
aj schvaľovanie piatich všeobecne
záväzných nariadení. Správu o sociálnej

pomoci a sociálnych službách
poskytovaných občanom mesta v roku
2014 predniesla vedúca Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika
Minárová. Správa bola vypracovaná za
účelom vyhodnotenia poskytovanej
pomoci a služieb za obdobie január
až december 2014. Správu o činnosti
za predchádzajúci rok predniesol aj
náčelník MsP Róbert Šiška. Cieľom
predloženej správy bolo zhodnotenie
činnosti mestskej polície a poskytnutie
informácií o bezpečnostnej situácii
v meste s dôrazom na vyhodnotenie
nápadu a objasnenie priestupkov, ako
aj opatrení prijatých na ich elimináciu.

Slovenska obsadzoval okres ku koncu
roka 31. miesto zo všetkých 79 okresov.
S kladným výsledkom hospodárila aj
mestská eseročka Technických služieb.
Informoval o tom jej riaditeľ Igor
Rozenberg. Na základe účtovnej závierky
k 31.12.2014 dosiahla spoločnosť zisk
17 492 eur. Ako Igor Rozenberg uviedol,
v minulom roku spoločnosť zamestnala
približne 100 tzv. 32-hodinových
aktivačných pracovníkov a odsúdených.
„Zamestnávali sme ich najmä pri
prácach v parku a na športoviskách,“
konkretizoval. Správu o činnosti
predložila poslancom aj riaditeľka
MsKC Michaela Pribilincová. Ako
zo správy vyplýva, v minulom roku
žiarske Céčko pripravilo 85 kultúrnych
podujatí a pripravilo 13 expozícií vo
výstavnej činnosti a v mestskej knižnici
zaznamenali 57 645 výpožičiek kníh.
Návštevnosť Kina Hron bola 8 087
Informáciu o vývoji nezamestnanosti divákov a celková návštevnosť na
na území okresu a mesta za rok 2014 kultúrnych podujatiach dosiahla počet
predniesla Jana Filipčíková z ÚPSVaR. 38 506 divákov.
Podľa predloženej správy bolo ku
koncu roka evidovaných celkom 3 498
uchádzačov o zamestnanie. Za celý rok
bolo v našom okrese zaevidovaných
2 803 nových uchádzačov a z evidencie
ich odišlo celkom 2 675, z toho najväčšia
skupina 1 734 uchádzačov z dôvodu Správu o nakladaní s komunálnym
získania nového zamestnania. Miera odpadom predniesol vedúci OŽP Ján
nezamestnanosti tak v okrese dosiahla Vinarčík. Celkovo bolo vyzbieraných
13,34 % a touto dosiahnutou mierou 5723,55 ton odpadu, čo je oproti roku
nezamestnanosti sa okres zaradil na 2013 nárast o viac ako 700 ton. Z tohto
3. miesto z 13 okresov kraja. V rámci množstva bolo 4063,12 ton uložených

Mestská eseročka
hospodárila so ziskom

Žiarčania vyseparovali
takmer 1 700 ton odpadu

na skládku odpadov a 1660,43 ton
tvorili triedené zložky, ktoré boli ďalej
zhodnotené. Pri prepočte na jedného
obyvateľa to činilo 305,79 kg odpadu,
z nich 217,08 kg bolo uložené na
skládku a 88,71 kg bolo zhodnotené
materiálovo alebo energeticky.
Informáciu
o
prevádzkovaní
pohrebísk predložil Dušan Reiter,
konateľ spoločnosti GRREI, ktorá
spravuje cintorín v Žiari, v Šášovskom
Podhradí a v Opatovciach, kde sa však
v súčasnosti už nepochováva a ani
nevyberá poplatok za hrobové miesta.
Informáciu o aktivitách a podujatiach
organizovaných v rámci Kalendára
aktivít zameraných na prevenciu
drogových závislostí a iných sociálne
patologických
javov
predložila
poslancom
metodička
školstva
Adriana Giláňová. Medzi posledné
body aprílového zasadnutia bolo
aj schválenie vstupu mesta do
občianskeho združenia Banský Región
– Terra Montanae, ktoré je zamerané
na vytváranie podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu a na zjednotenie
územia stredného Slovenska. Ambíciou
združenia je vytvoriť poznávaciu trasu
Barborská cesta v okruhu, ktorý spojí
všetky najvýznamnejšie hodnoty
baníctva a pozoruhodné miesta
kultúrneho vývoja regiónu. Celá cesta
predstavuje viac ako 180 km a na jej
trase sa bude postupne nachádzať 29
drevených veží.
(li)

Cieľom žiarskeho Céčka je spájať domácich umelcov Do portfólia technických služieb
patrí aj záhradníctvo

Celoročný dramaturgický plán
podujatí
žiarskeho
Mestského
kultúrneho centra je zostavený tak,
aby bol zaujímavý pre všetky vekové
kategórie. Každá jedna akcia v kalendári podujatí sa navyše každým
rokom obmieňa a inovuje, čím je
zabezpečená aktuálnosť a divácka
atraktivita.
Zámerom Céčka je diváka nielen
zabávať, ale ho aj kultúrne a umelecky
vychovávať. „Do dramaturgie často
zaraďujeme aj divácky náročnejšie vystúpenia, tzv. menšinové žánre,“ vysvetľuje
riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová
a pokračuje: „V rámci scény prinášame
komerčné i nekomerčné podujatia so
vstupným i bez. Záleží nám na tom, aby
žiarsky divák nemusel za každú akciu
platiť vstupné, aby kultúra v meste bola
pre všetkých. Aj vďaka tomu je pomer
akcií so vstupným a bez vstupného
v rámci roka veľmi vyrovnaný.“ Ako
príklad a ideálnu kombináciu uvádza
spojenia komercie s mestskými akciami,
ako napr. Bál Žiarčanov, Fašiangovú
veselicu či Skoromájovú veselicu,
ktorých program je tvorený z domácich
umelcov a komerčne známych umelcov. „Diváka na akcie pritiahne známy
umelec a v rámci programu spozná aj
to najlepšie z domácej scény. Žiarska
umelecká scéna je najdôležitejšou
esenciou našej práce. Sme presvedčení,
že rovnako tak, ako treba vychovávať
diváka, musíme pracovať s domácimi
umelcami, podporovať ich, zabezpečiť
im vystúpenia v opakujúcej sa
periodicite, propagovať ich tvorbu,
pomáhať im s produkciou, ale ich
aj oceniť ich. Toto všetko im vieme
zabezpečiť vďaka projektu Made in ZH,
ktorý spája žiarskych umelcov, učí ich
medzi sebou komunikovať, podporovať
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sa a rešpektovať,“ približuje stratégiu
Pribilincová.

Vynovený Deň piva
s westernovými akciami
Novým projektom v tomto roku, resp.
vynoveným bude určite Deň piva, ktorý
v minulosti na námestie prilákal stovky
divákov a zabezpečil si tak pevné miesto v každoročnej dramaturgii.
„Toto podujatie sme preložili na sobotu 22. augusta, aby sa diváci mohli
zúčastniť už od rána a sledovať varenie, či zúčastňovať sa rôznych súťaží.
Program bude v parku, na novom
pódiu v zóne pri ohnisku. Posilňujeme
aj počet súťažiacich, pivných setov na
sedenie, oslovujeme pivovary. Hlavným
doplnkom však bude akýsi country
piknik s westernovými sprievodnými

akciami a hrami,“ prezrádza riaditeľka
Céčka. Ako ďalej dodáva, plánuje sa
aj veľká burza kníh. Tú plánuje Céčko
zorganizovať v spolupráci so žiarskym
antikvariátom a knižnicou. „Presný
termín ešte nie je určený, ale radi by
sme burzu spravili vonku pred budovou MsKC,“ podotýka Pribilincová.
Aj keď ako riaditeľka sa na podujatia
pozerá inými očami ako diváci, predsa
je jedno, ktoré je jej srdcu bližšie ako
tie ostatné. „Mojou srdcovkou je Ochutnávka šťastia, motivačný festival. Ľudí
povzbudzuje k vlastnej aktivite, k plneniu si svojich snov, aby sa nebáli tvoriť,
robiť veci, ktoré ich bavia. Pre mňa je
to najemotívnejšie podujatie, lebo veľa
ľudí odtiaľ odchádza nabudených, oveľa
viac obohatených ako je len príjemný
pocit z podujatia.“
Nie je tajomstvom, že mnoho
riaditeľov kultúrnych stánkov z väčších
miest ako je to naše volá práve do
nášho Céčka „Pýtajú si od nás rady
ohľadne určitých akcií, ktoré sa robia len
v Žiari, alebo sa pýtajú na rôzne predstavenia, či ich odporúčame alebo nie,“
vysvetľuje Pribilincová. Aj to je signál,
že sa žiarsky kultúrny stánok uberá
dobrým smerom. A na ktoré podujatie
je riaditeľka najviac hrdá? „Najviac som
hrdá na projekt Made in ZH, na to, že
naši miestni umelci tvoria, využívajú
možnosť nahrať si vlastné CD v MsKC, či
už za polovičné náklady, alebo za podpory Nadácie ZSNP a Slovalco. Iné mestá nám napríklad závidia Muzikantskú
noc, kde sa už ukazuje súdržnosť a vzájomná podpora našich miestnych umelcov. No i napriek tomuto pokroku vidím
stále veľké rezervy v tom, ako podporiť
domácu tvorbu, preto sa tejto oblasti
budeme naďalej venovať,“ dodáva na
záver Michaela Pribilincová.
(li)

Jednou zo služieb, ktoré mestské Technické služby poskytujú
súkromným osobám, firmám či bytovým spoločenstvám je aj tvorba
záhrad, predzáhradiek a okrasná
výsadba. V uplynulých dňoch jednu okrasnú výsadbu realizovali aj
v areáli žiarskeho Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb.
Na
základe
dlhoročných
skúseností s prácou so zeleňou pracovníci spoločnosti podľa požiadaviek
klienta zhotovia nielen grafický návrh,
ale aj vytvoria samotnú záhradu alebo okrasný záhon. Tým však činnosť
spoločnosti nekončí. Vysadené plochy
odborníci na zeleň naďalej ošetrujú
a pravidelne sa o ne starajú. Takúto
službu hodnotia pozitívne aj obyvatelia mesta, o čom svedčia aj ich
reakcie na sociálnej sieti. „Musím
pochváliť pracovníkov technických
služieb, sledovala som ich každý deň
z balkóna, ako menia areál k tejto kráse

Okrasná výsadba v žiarskom
domove dôchodcov.
a obyvateľom domova dôchodcov
želám, nech sa tu dobre cítia,“ komentuje Žiarčanka Marcela.

Zadnú stenu športovej haly
tvorí v týchto dňoch
iba konštrukcia
Veľkou zmenou a rekonštrukciou
v týchto dňoch prechádza aj mestská Športová hala, ktorej zadnú stenu
tvorí v súčasnosti už iba konštrukcia.
V nej je umiestnených pätnásť podporných stĺpov, ktoré držia strechu. „V
ostatných dňoch sme osadili do vybetónovaných pätiek ďalšie tri nosné
stĺpy, ktoré tie pôvodné nahradia.
Zároveň budú oddeľovať športovisko
od hľadiska – to vybudujeme nanovo,
čo znamená, že sa hala zväčší do exteriéru a súčasné hľadisko s kapacitou
približne 100 miest nahradí nové s kapacitou približne 300 miest,“ uviedol
riaditeľ spoločnosti, Igor Rozenberg.
Ako podotkol, tým, že sa hľadisko
pristaví v exteriéri, sa zároveň zväčší
aj hracia plocha, pretože pôvodne
sedenie divákov bolo situované práve
na budúcej hracej ploche.
(li)
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Naše mesto a doba rímska

Počas
obdobia
subatlantiku
zvýšenou zrážkovou činnosťou
a pôsobením ľudského faktoru (osídľovanie, úprava terénu,
odlesňovanie) na krajinu, dochádza
na svahoch pahorkatín ku splachu
pôdneho krytu a k usadzovaniu
povodňových hlín a k zabahňovaniu.
V závere tohto obdobia v priebehu 2.
– 4. storočia n. l. dochádza k novej vlne
osídlenia Žiarskej kotliny germánskym
etnikom, ktoré sa usadzuje na plochách
z predchádzajúcim osídlením v dobe
bronzovej a aj na tie, ktoré neboli
nepretržite osídlené. Z toho vyplýva,
že prerušenie v osídlení nezavinila
nevhodnosť sídelných plôch, ale pokles
počtu obyvateľstva. Sídliská boli budo-

vané na plochách blízko rieky. Možno
povedať, že dosahovali priamy kontakt
s bažinatým územím riečnej nivy, ako je
tomu v prípade osídlenia lokality v Žiari
nad Hronom a v Horných Opatovciach,
kde sa sídliská budovali na nízkych
vyvýšeninách priamo v inundačnom
teréne rieky, ešte v súčasnosti je

Históriu slovenských hradov si priblížili cez ich zmenšeniny
Približne tridsať siedmakov Základnej školy na Jilemnického ulici
vytvorilo zmenšeniny niektorých
slovenských hradov. Na niektorých
z nich trvali práce aj niekoľko
týždňov.
Projekt pre siedmakov vymyslela ich
učiteľka dejepisu Zdenka Boldišová.
„Žiaci dostali pomerne dlhý časový
úsek na to, aby si mohli vybrať hrad,
ktorý ich niečím zaujal, alebo ho už
niekedy navštívili,“ informuje Zdenka
Boldišová a ďalej konkretizuje: „Na výrobu 3D modelu si mohli vybrať, či budú
pracovať v rámci nejakej skupinky, kde
si rozdelia úlohy, alebo budú pracovať
individuálne. Aj použitie materiálu

cieľom je nielen spraviť prezentáciu
a o niečom rozprávať, ale aj vytvoriť nejaký 3D model alebo maketu. A tento
rok to boli práve slovenské hrady. „Chcem sa poďakovať rodičom a starým
rodičom. Pretože dieťa vzdeláva nielen
škola, ale aj samotná rodina. V nejednom prípade rodičia zobrali svoje deti
a išli s nimi na daný hrad. Niektorí nad
prácami sedeli aj niekoľko týždňov, dokonca maketa Nového zámku v Banskej
Štiavnici vznikala celý mesiac,“ konkretizuje Zdenka Boldišová.

Makety hradov si môže
pozrieť aj verejnosť
Výstavka makiet slovenských hradov
je vo vestibule „Štvorky“ inštalovaná od
apríla do konca školského roka. „Keďže
sme otvorená škola, makety hradov si
môže prísť pozrieť aj verejnosť. Hneď
po inštalovaní ich obdivovali najmä
naši prvostupňoví žiaci, ktorí z nich boli

nadšení. Zároveň je to výborná výučbová
pomôcka pre mladších žiakov,“ podotýka pedagogička a dodáva: „Cieľom
projektu nebolo iba vytvorenie 3D
modelu. Ku každému hradu si žiaci
museli naštudovať jeho históriu, zistiť
legendy, ktoré sa s ním spájajú, aká
bola pôvodná architektúra, ako došlo
k prestavbe a keď o hradoch rozprávali
a prezentovali ich, spravili aj mini prezentácie. Všetko vlastne demonštrovali priamo na 3D modeli. Napríklad, keď hovorili o baštách, ukázali, čo to tie bašty
boli. Lebo niekedy máme v učebniciach
napísané slovíčka, o ktorých žiaci nevedia, čo znamenajú. Projekt tak bol nielen
o teoretických vedomostiach, ale žiaci
si samotnou históriou museli aj reálne
prejsť.“
Najväčšie zastúpenie medzi modelmi
hradov má Bratislavský hrad a Nový
zámok v Banskej Štiavnici. Nechýbajú
však ani Kremnický hrad, Oravský hrad,
Šášovský hrad, Červený kameň, Gýmeš,
Revište či Krásna Hôrka.
(li)

Nový zámok v Banskej Štiavnici.
som ponechala na ich výbere.“ Makety
slovenských hradov, ktoré sú inštalované
vo vestibule školy, sú napríklad z papiera, modelovacej hmoty, polystyrénu,
použitých bol dokonca aj sadrokartón
či kamienky. „Napríklad hrad Červený
kameň je ostierkovaný a následne na
to opieskovaný. Na hrad Gýmeš zase
dievčatá použili kamienky aj konáriky
priamo z miesta, kde sa hrad nachádza.
Je to tak oveľa viac autentické,“ dopĺňa
dejepisárka, ktorá vždy na hodinách
dejepisu robí polročnú prácu, ktorej

Makety hradov starších spolužiakov obdivovali najmä prvostupniari.

časť ich plochy pokrytá bažinami. Tieto výnimočné polohy boli sústavne
osídlené s výnimkou doby laténskej.
Osídlené boli aj dve pravobrežné
terasy v Dolnej Ždani a v Lovči, ktoré
nadväzovali na osídlenie ľudom
púchovskej kultúry. Na pravobrežnej
terase vzniká v tom čase nové sídlisko,
a to na ploche terajšieho mestského
parku v Žiari nad Hronom. Tu v teréne
s miernym severovýchodným sklonom
sa archeologickým výskumom zistilo
osídlenie v dobe rímskej, a to v dvoch
časových horizontoch v období
2. stor. n . l. a opätovne v 3. až 4. stor.
n . l. Táto plocha, vymedzená dnes už
slabo viditeľným starým korytom Lutilského potoka, bola v tomto období osídlená v celej svojej šírke a tok potoka
z juhovýchodnej strany až k prevýšeniu

druhej terasy, na ktorej je dnes
postavený kaštieľ, zo severozápadu
predstavujú hraničné body tohto
územia. Je nesporne zaujímavé, že
bohaté materiálne dôkazy na ploche
nášho mesta sú prvým a nesporným
dokladom o osídlení, v tomto prípade
germánskym kmeňom Kvádov. Od
tohto času nastáva nepretržité osídlenie mesta, ktoré sa vyvíja a rozrastá až
do súčasnosti. Po Kvádoch prichádzali
Slovania, ktorých sídelné objekty
porušujú v super pozícii germánske
stavby a na slovanské polozemnice
sa navršujú stredoveké chalupy. Osídlenie sa rozrastá a prechádza do
vyšších plôch, kde sa buduje pevnosť,
ktorá už potvrdzuje význam miesta
a jeho hospodársko-politickú funkciu.
Peter Mosný

Žiarsky hudobník na jednom pódiu
so svojím idolom

Juska Salminen so žiarskym
hudobníkom Ivom Víťazkom (zľava).
Ako sme vás už informovali,
Žiarčanovi Ivo Víťazkovi sa naskytla
príležitosť splniť si svoj sen a zahrať
si s jedným zo svojich hudobných
idolov. Na jednom pódiu stál spolu
s bývalým členom kapely HIM – Juskom Salminenom.
Títo obaja veľmi hudobne nadaní
umelci si okamžite porozumeli a
spoločne v pezinskom klube odohrali
jeden úchvatný koncert. Ivov spev
a hra na gitare v spojení s Juskovou
hrou na klávesy boli veľmi zaujímavou kombináciou, ktorú ľudia ocenili
patrične silným potleskom, hlučným
vyžiadaním si prídavku a úplným
minutím všetkých podpiskariet. V
tento večer zneli najmä skladby z Ivovej vlastnej tvorby, ale aj jeden známy
cover od Chrisa Isaaka. Keďže koncert zožal skutočne veľký úspech, či

u fanúšikov, ale aj oboch hudobníkov,
tak sa vôbec nevylučuje ďalšia fínskoslovenská spolupráca. Rozhodne však
vieme povedať, že meno Ivo Víťazka
sa v našich končinách neskloňuje naposledy.
Veronika Starinská

Nebezpečný odpad nepatrí do zmesového komunálneho odpadu
Nebezpečný odpad je všetko, čo
nie je zmesový komunálny odpad,
napríklad rôzne ropné oleje, farby,
obaly z týchto látok, lepidiel, brzdové
kvapaliny, tlakové nádoby, nádobky
od sprejov a tmelov alebo výplňových
hmôt, batérie, žiarivky, akumulátory,
absorpčné činidlá, filtračné materiály,
znečistené čistiace tkaniny a textílie, odevy znečistené nebezpečnými
látkami, agrochemické odpady, jedy,
pesticídy, fotochemikále, kyseliny,
rozpúšťadlá, štetce a riedidlá, veci
obsahujúce azbest alebo sadru, asfaltové odpady, azbestové krytiny.
Odpady obsahujúce azbest si
vyžadujú špeciálne opatrenie, a to
buď zabaliť do igelitových vriec, alebo do iného pevnejšieho obalu kvôli
možnej nebezpečnej sprašnosti. Do

nebezpečných odpadov patria aj
vybúrané okenné rámy. Sklo sa dá
vyklepnúť a dať do kontajnerov na sklo.
V každom stojisku je kontajner na sklo,
v časti IBV a v Šášovskom Podhradí
sú zberné nádoby na sklo rozmiestnené na verejných priestranstvách.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
(VZN) č. 10/2012 o spôsobe nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta
Žiar nad Hronom, doplnené a zmenené
VZN č. 4/2013 vo svojom § 12 zakazuje
nebezpečný odpad ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich, ako aj na
iné miesta ako na miesta na to určené.
Takýto odpad možno odovzdať na Zbernom dvore na Ul. SNP 131 v Žiari nad
Hronom v areáli Technických služieb –
Žiar nad Hronom, a.s. Taktiež je v tomto

VZN uvedený zoznam odpadov, ktoré
sa môžu odovzdať na zbernom dvore.
Zberný dvor je otvorený pondelok –
piatok od 8.00 do 19.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 17.00 hodiny. Občania
môžu na zbernom dvore odovzdávať
odpad bezplatne, okrem drobného
stavebného odpadu, ktorého bez-

platné odovzdanie je limitované, a to
maximálne do 1m3 na osobu a rok.
Občania môžu nebezpečný odpad
odovzdať aj v rámci dní jarnej a jesennej
čistoty v meste, teda 2x ročne, a to do
pristavenej mobilnej zberne. Okrem už
vyššie spomenutých odpadov s obsahom nebezpečných škodlivých látok sa
takto môžu zbaviť starých chladničiek,
mrazničiek, televízorov, rozhlasových
prijímačov, fénov, mikrovlniek, práčok,
PC zostáv, vysávačov, elektronáradia,
kalkulačiek, mobilných telefónov, teda
všetkého, čo je na elektriku akéhokoľvek
napätia, elektrických hračiek a všetky
typy batérií a monočlánkov. Odovzdávané elektrozariadenia a spotrebiče
musia byť kompletné nerozobrané.
Odovzdaním na zberný dvor alebo
do mobilnej zberne máme záruku, že

nebezpečný odpad bude zhodnotený
alebo zneškodnený v súlade so zákonom a nebude predstavovať riziko
poškodzovania životného prostredia
a tým aj zdravia nás, občanov alebo
zvierat. Za porušenie platného VZN
o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta hrozí uloženie
pokuty v blokovom konaní do výšky
33 €, v priestupkovom konaní
možno uložiť pokutu až do výšky
165,96 €. S otázkami ohľadne odovzdania
nebezpečných
odpadov
alebo drobných stavebných odpadov, o zbernom dvore sa môžete
obrátiť na Odbor životného prostredia MsÚ na číslach: 045/678 71 25,
24, alebo na bezplatnej Zelenej linke
0800 500 501.
OŽP
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Malí a veľkí

Kŕdeľ detí sa hrá na slniečku, preháňa
sa po brvnách a brodí v hromade piesku,
pripraveného na stavbu. Trojročný
Tomáško Vlkovie, oblečený v detskom
kabátiku, sa celý šťastný vystatuje: „Aha,
ja už mám vjecto,“ a pyšne pchá ruku
až po lakeť do vrecka naplneného pieskom. „Ja som už vejitý.“ „Už dočiahne
aj na kľučku a vie si sám otvoriť dvere,“
potvrdzuje hrdo jeho staršia sestra
Betka. Tomáško nadšene prikyvuje. „Aj
pístať viem,“ dodáva pyšne. „Tak ukáž!“
nabádajú ho deti. Tomáško napučil
tučné pery a skutočne zapískal. Všetkým
bolo chlapčiatko veľmi smiešne. Jožinko
ho otcovsky pohladkal po hlave a
povedal vážne: „Z toho chlapca niečo
bude!“ „Pozrite, kam až dohodím,“ ozval sa Vinco Mrázových. „Ani kráľ tak

ďaleko nedohodí…“ „Čoby nedohodil,“
namietal Lojzo. „Braček môj, ten ti prehodí celú dedinu ako nič.“ Deti nad
týmto smelým tvrdením celkom užasli.
Jožinko pohŕdavo pokrútil hlavou,
pousmial sa a vyhlásil: „Kráľ nehádže.“
„Čože?“ ozval sa Lojzo urazene. „Ty ma
budeš poúčať? Ja už chodím do školy!
Vieš ty vôbec, čo je to bytosť? Alebo
koľko je čertov? Dotkol si sa už pána
učiteľa? Ja som sa ho dotkol už dvakrát!“
„Kráľ nehádže skaly,“ trval na svojom
Jožinko a Lojzovej učenosti nevenoval
ani za mak pozornosti. „Ani čisté riečne
kamienky?“ vymýšľali deti. „Ani. Kráľ
nehádže!“ „Ani drahé kamene?“ Lojzko
triumfálne zvýšil hlas a deti už tušili jeho
víťazstvo. Kto iný by hádzal drahé kamene, ak nie kráľ? A načo by vlastne boli
drahé kamene, keby sa nimi nehádzalo?
„Nehádže,“ nástojil na svojom Jožinko.
„A čo teda kráľ robí? Čo?“ „Strieľa! Kráľ
len strieľa!“ Lojzovi vyrazilo dych. Kde
len to chlapčisko na tie nápady chodí,
myslel si v duchu. Že mi to hneď neprišlo
na um! Ale ani Lojzko sa nedá len tak
poraziť! „Hej? A vari aj vtedy, keď je ešte
taký malý ako tuto Tomáško?“ „Kráľ len
strieľa,“ zopakoval Jožinko rozhodne.
Deti boli tentoraz na Jožinkovej strane

a ochotne rozvádzali myšlienku, ktorá
ich bavila. „Má pušku celú zo zlata…“
„A strieľa len zlatými brokmi a len na
jelene!“ „Taká kráľovská puška vystrelí
trikrát tak ďaleko ako naša,“ pridal sa
k väčšine už aj Lojzko. „Kráľ nestrieľa z
pušky,“ opravil ich Jožinko. Deti otvorili
od úžasu ústa.
„A z čoho teda strieľa?“ „Z kanóna,“
vydýchol hrdo Jožinko. Lojzo sa naň ho
udivene pozrel. Čo len tento Jožinko
všetko nevie? Kde to len berie? „Pozrite,“
povedala strapatá Katka, „náš Ďurko
dostal remeňom. Rúhal sa a nadával.
Povedal Dunčovi: ty sakramentský
čert!“ „Dobre sa mu stalo,“ prikyvovali
deti. „Dajsamisvete,“ smial sa Lojzko,
„ja nadávam ako pohan a otec mi na to
nič nepovie. Ešte sa na tom aj zasmeje
a vraví, že raz budem plašiť ženské, čo

obavy pred označením, že je agent. Jezuitský kňaz z USA, Anthony de Mello,
vyhlásil, že tvoje áno nemá žiadnu
hodnotu, pokiaľ nemôžeš slobodne
povedať aj nie. S plynutím času sa
začínajú objavovať tzv. historické fakty,
ktoré spochybňujú samotné udalosti
za druhej svetovej vojny a vychádzajú
pohrobkovia fašizmu, ktorí umele
vytvárajú tzv. nové historické fakty.
Strata historickej pamäti u niektorých
kvázi historikov a politikov nie je pre
našu spoločnosť smerodajná. Pamäť
národa je taká, že fašizmus povraždil
6 miliónov občanov židovského
pôvodu, z toho zo Slovenska okolo
60-tisíc, vraždenie a vypaľovanie
miest na Slovensku, ktorých bolo vyše
100, umučenie a zavraždenie miliónov
vojnových zajatcov, hlavne vojakov
Červenej armády. Historické fakty sa
nedajú zmeniť. Slovensko oslobodili
vojaci Červenej armády, bývalého ZSSR.
Pri oslobodzovaní padlo na Slovensku
63-tisíc Červenoarmejcov, pričom ich
hroby sú na 186 miestach Slovenska,
pritom identifikovaných bolo len 12-tisíc. Spoločne s armádou bývalého ZSSR
sa na oslobodzovaní Slovenska podieľali
i vojaci rumunskej armády. V nemalej
miere pri oslobodení Slovenska zohrali
veľkú úlohu vojaci Československého
armádneho zboru pod vedením Ludvika Svobodu. Svoju úlohu zohrali i partizáni a príslušníci domáceho odboja,
ktorí v SNP sa postavili spoločne so
60-tisícovou armádou proti domácemu
fašistickému režimu v SNP. Všetky pomníky a pamätníky, ktoré sú na Slovensku, nie sú pamätníkmi ideológie, ale
pamätníkmi padlých, ktorí obetovali
životy za našu slobodu. Teraz, keď si
pripomíname skončenie vojny, musíme
konštatovať, že stále existujú rôzne
vojnové konflikty. Odborníci spočítali,
že za 70 rokov ich bolo viac ako 200.
Vojna nezmizla z našej reality, je
súčasťou nášho sveta. My, Slová-

ešte dostal; všetci tvrdili, že klamem. A
Magda tiež klame. Nedávno hovorila, že
nestála so stolárom v záhrade, a ja som
ich videl. Všetci veľkí klamú.“ „Čože, aj
malí môžu klamať,“ povedal Lojzko, „len
nech im na to neprídu — lebo ich veľkí
vybijú.
Ale keď nás už majú biť, potom, chlapci, treba hneď na začiatku riadne revať
— polovicu bitky si ušetríš. Na konci je
už vresk zbytočný, vtedy je už len na
hanbu.“ „Viete čo, poďme sa zahrať na
Indiánov!“ Deti nadšene súhlasili. „Ale
kde vezmeme perie?“ „Ošklbeme kohúty.“ Chlapci sa s krikom rozbehli po gazdovstvách a chalupách a po dedine sa
čochvíľa ozýval poplašený krik sliepok
a kohútov. Po necelej štvrťhodinke
stáli už operení Indiáni dôstojne v rade
pri brvnách. Jožinko mal za čiapkou
celý kohútí chvost a bez slova sa stal
náčelníkom. Deduško, ktorý sa neustále vyhrieval na brvnách a vypúšťal
sivé obláčiky dymu zo svojej smradľavej
fajky, pozoroval deti so zaľúbením.
„Namojdušu,“ prikyvoval pokašliavajúc,
„Indiáni sú proti vám nič, ale kohúty vás,
bračekovia, chváliť nebudú.“
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

So mange kames te phenel?

Pripomíname si 70 rokov
od ukončenia druhej svetovej vojny
Druhá svetová vojna v rokoch 1939
– 1945 bola najväčším vojenským
konfliktom v dejinách ľudstva, pri
ktorom prišlo o život približne 60
miliónov ľudí, z toho asi 27 miliónov
v dôsledku priamych vojenských
operácií. V tomto roku si pripomíname 70 rokov ukončenia druhej
svetovej vojny podpísaním kapitulácie fašistickým Nemeckom 8. mája
1945.
Druhá svetová vojna v Európe
definitívne skončila a naša vlasť bola
oslobodená. Vojna pokračovala ešte
v Ázii až do septembrovej porážky
fašistického Japonska. Tu prvýkrát v
dejinách ľudstva bola v rámci vojenských operácií použitá atómová zbraň
na mestá Hirošima a Nagasaki. Musíme zdôrazniť, že minulé 20. storočie
bolo charakteristické vznikom dvoch
svetových vojen, ktoré predovšetkým
postihli národy Európy. Ešte sa nestačili
za 20 rokov od prvej svetovej vojny
zahojiť rany a zabudnúť na hrôzy a utrpenia ako i biedu tejto vojny, už sa
na obzore črtala ďalšia vojna. Tak ako
plynie čas od tejto udalosti, tak od nás,
žiaľ, ale zákonite čoraz viac opúšťajú
priami účastníci a pamätníci. Občania
Slovenska bojovali po boku spojencov
na východnom fronte, keď z malej vojenskej jednoty pešieho práporu v Sibírskom mestečku Buzuluk sa postupne
rozrástla na armádny zbor, hlavne vojakov Slovenskej armády, ktorí odmietli
bojovať proti ZSSR a prešli na stranu
spojencov. Spoločne s Červenou armádou bojovali pri oslobodzovaní sovietskych miest Biela cerkev, Kyjev, Jaslo
až do víťazného prekročenia hraníc na
Dukle 6.10.1944. Slovenskí vojaci sa
podieľali aj na bojoch na západnom
fronte, vo Francúzsku, Veľkej Británii, ale bojovali aj v Ázii a Afrike. Tam
všade sú pomníky na vojakov Čechov
a Slovákov, ktorí tam bojovali. Spolu s
odchádzajúcimi bojovníkmi sa niekedy
zdá, ako keby odchádzala aj historická
pamäť. V týchto dňoch sa môžete
bežne s médií dozvedieť, že každý, kto
prechováva úctu a vďaku k vojakom
Červenej armády, bývalého Sovietskeho zväzu, sa z neho vyrába ako by bol
platený ruský agent. Médiá takto vytvárajú atmosféru, ktorej sa každý bude
báť prezentovať historickú pravdu z

zbierajú v lese raždie.“ „Čože, u hájnikov
je to iné,“ mudroval Jožinko. „Tam
sa nadávať musí, každý hájnik musí
nadávať, ináč by službu u pána kniežaťa
nedostal.“ „Ďurko je ešte malý a nemá
čo nadávať, on nebude hájnikom,“ protivila sa Katka. „Nadávať môžu len veľkí,“
dodala a prikyvovala hlavou. „Aj fajčiť
a klamať…“ „Keď narastiem, budem
nadávať od rána do večera,“ zastrájal sa
Ďurko. „Ale klamať nesmieš…“ „Počujte,
chlapci, prečo vlastne nesmú malí
klamať?“ „Pretože to nevedia. Hneď to
na nich každý vidí. Len sa nám dotknú
nosa a už vedia, že sme klamali.“ „A ako
to zistia podľa nosa?“ „Nos, kamarát, ti
po klamaní stvrdne…“ „Čoby, zmäkne…“
Deti sa chvíľku škriepili. „A veľkým sa už
nemení. Tí si nos nechytajú, keď klamú.“
„Naozaj je to zvláštne,“ uvažoval Jožinko,
„že to hneď zbadajú, aj keď nám na
nos nesiahnu. Ja som bol na Ježiška
neposlušný a Ježiško povedal ockovi, že
mi bubon, ktorý som chcel, nedonesie.
Večer som doma povedal, že aj ja som sa
stretol s Ježiškom a mne povedal, že mi
neposlušnosť odpustí a bubon mi donesie. Len čo som to dopovedal, všetci sa
dali do smiechu, že vraj klamem! Bránil
som sa, ako som vedel, ale skoro som

ci, máme vzácne šťastie prežívať
nepretržite sedemdesiat mierových
rokov. Kladieme si otázku, treba
stáť na námestiach pri pamätníkoch osloboditeľov a pripomínať si
ukončenie vojny a oslobodenie našej
vlasti? Odpoveď je áno, spomíname
na obete vojny, v ktorých bojovalo
64 štátov. Zahynulo v nej 60 miliónov
ľudí, z toho takmer 13 miliónov v
koncentračných táborov. 60 miliónov
zmarených nádejí na život, 60 miliónov
ľudských tragédií a nešťastných osudov. Kto spočíta slzy otcov a matiek nad
stratou svojich najbližších? Zahynuli
celé rodiny, na trosky boli premenené

celé mestá a mestečká. K tomu treba
pridať utrpenie a trápenie utečencov a
bezdomovcov. Dodnes žijú medzi nami
vojnové siroty, ktoré prišli o rodinu a
domovy. Pri spomienke na porážku
fašizmu a obete druhej svetovej
vojny s úctou spomíname na vojakov
USA, ktorí z Ameriky do Európy prišli
a spoločne so spojencami Francúzskom, Anglickým kráľovstvom, ale aj
ďalšími národmi Európy sa podieľali
na porážke fašizmu a oslobodzovaní
hlavne západnej Európy. Vo všetkých
nás žije veľké srdce slovenského národa, ktorý sa ozbrojeným povstaním
v auguste 1944 vzoprel proti fašizmu
a prihlásil sa do rodiny európskych demokratických spoločenstiev. Je našou
povinnosťou z úcty k našim predkom
a obetiam druhej svetovej vojny urobiť
všetko pre pokrok a rozkvet našej
slovenskej domoviny. Tí, ktorí padli na
všetkých frontoch a na iných bojiskách,
obetovali svoje životy pre budúce
generácie. Z minulosti sa treba poučiť,
ona je zároveň začiatkom dneška. Nech
táto spomienka na udalosti vojny vydrží
v pamäti občanov Slovenska.
SZPB – OV. Foto: internet

Foto: internet.

V piatok 24. apríla v priestoroch žiarskeho Céčka terénni sociálni pracovníci zorganizovali
nultý ročník kultúrneho podujatia
pri príležitosti Medzinárodného
dňa Rómov s názvom Čo mi chceš
povedať? (So mange kames te phenel?).
Cieľom tohto podujatia bolo
poukázať na významné rómske osobnosti, ktoré by mohli byť pozitívnym
vzorom pre širokú verejnosť, priblížiť
verejnosti rómsku históriu, kultúru
a jej tradície, gastronómiu. „Cieľom
akcie tiež bolo odbúrať stereotypy
a predsudky a zmierniť napätie medzi
minoritou a majoritou,“ vysvetľuje
Adriana Šarköziová, terénna sociálna
pracovníčka. V rámci kultúrneho
programu vystúpili talentovaní žiaci
zo Špeciálnj základnej školy pod vedením pedagogičky Márie Pudišovej
a vychovávateľky Vlasty Bahnovej,

ktorí si pripravili recitácie, rómske
piesne a pásmo rómskej svadby.
„Medzi účinkujúcimi bola aj Ingrid
Lacková, ktorá predniesla prózu,
ďalej účinkovala rómska kapela Gypsi
Žiarband, nadaný spevák Zoltán Goral
a gitarista a spevák Miroslav Kakúr,“
konkretizuje ďalej Adriana Šarköziová.
Kultúrne podujatie bolo spojené
s galériou významných rómskych
osobností a s ochutnávkou tradičnej
rómskych jedál. „Poďakovanie patrí
všetkým účinkujúcim za výbornú
atmosféru a jedinečný umelecký
zážitok, ako aj rómskym ženám Nadi
Vlačuhovej, Anne Goralovej a komunitným pracovníkom za pomoc
s prípravou jedál, riaditeľke MsKC
Michaele Pribilincovej za poskytnutie priestorov a za technické
zabezpečenie a mestu Žiar nad Hronom za finančnú pomoc,“ dodáva
Šarköziová.
(r)

Prvákov pasovali za čitateľov knižnice
V Mestskej knižnici Michala
Chrásteka je už niekoľko rokov Prvácka pasovačka obľúbeným podujatím. Cieľom tohto netradičného
podujatia je podporiť rozvoj čítania
u najmenších detí.
Na tohoročnej pasovačke čakalo v
knižnici na malých školákov papierové
kráľovstvo a v ňom veľa úloh. Najskôr
drakovi Dobrákovi vyčistili studničku,
princovi Oliverovi pomohli zničiť
štvorhlavého draka a zatancovali si na
kráľovskom bále. Potom ich čakala úloha najťažšia, a to dokázať ako sa v škole
skamarátili s písmenkami a číslami. Vrcholom podujatia bolo slávnostné pasovanie za čitateľov knižnice. Prváci boli

pasovaní rytierskym mečom a každý
zložil čitateľský sľub. Pri jeho odriekaní
sa, našťastie, nikto nepomýlil, inak by
bol sľub neplatný. Všetci prváci boli do
knižnice zaregistrovaní zdarma a na
pamiatku dostali knižné záložky. Tento
rok sa Prváckej pasovačky zúčastnili
všetky základné školy v meste.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre najstarších škôlkarov
- predškolákov. V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje znalosti
o astronómii a na záver, v prípade
priaznivého počasia, si vyskúšajú, ako
sa pozoruje obloha astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 8. mája o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Príbeh o nevšednej ceste ľudského
poznania vyrozpráva multimediálny
program s využitím možností planetária.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickým ďalekohľadom. Dňa 8. mája
o 20.00 hod.
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária
a sprievodným slovom lektora. Za
priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 15. mája o 20.00 hod.

CVČ – LETNÉ TÁBORY

Túlavé topánky – pobytový tábor
Obujme si túlavé topánky a objavme
nepoznané.
Termín: 5.7. – 11.7.
Miesto: Pod Sitnom, chata Lodiar,
Banská Štiavnica
Cena: 135 € (130 € pre členov CVČ)
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné stravovanie, pitný režim,
vstupné, materiál na činnosť, režijné
náklady.
Doprava: individuálna
Letný kokteil – prímestský tábor
Namiešajme si letný kokteil plný
zábavy a dobrodružstva.
Termín: 13.7. – 17.7.
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 10 €/na deň (v cene je aj doprava výletov)
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, doprava.
Upozornenie: dňa 17.7. bude výlet
detí a rodičov do Safari ZOO Dvůr
Králové (cena na osobu je 25 €).

Prima leto – prímestský tábor
Prima leto so super hrami, zábavou
a prekvapením s CVČ.
Termín: 10.8. – 14.8.
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, výlet.
Termín podania prihlášok je do 22.
júna!
DIA OKIENKO

Chronické komplikácie cukrovky
Postihnutie malých ciev pri cukrovke
(diabetická mikroangiopatia - mikrovaskulárne komplikácie) sa klinicky
prejavuje najmä poškodením obličiek
(diabetická nefropatia), očí (diabetická
retinopatia) a nervov (diabetická neuropatia). Pri vzniku diabetickej neuropatie sa kombinuje zložka cievna aj nervová. Pri vzniku poškodenia malých ciev
pri cukrovke hrá zásadnú úlohu zlá metabolická kompenzácia cukrovky, t.j. dlhotrvajúce zvýšené hladiny cukru v krvi.
Výsledky klinicky významnej štúdie DCCT
jednoznačne potvrdili, že zlepšenie kompenzácie cukrovky znižuje riziko vzniku
a ďalšieho zhoršovania komplikácií týkajúcich sa malých ciev. Celý proces je
urýchľovaný aj ďalšími nezávislými faktormi, z ktorých sú najdôležitejšie vysoký
krvný tlak, faktory dedičnosti a poruchy
v hladinách krvných tukov. Z hľadiska
predchádzania diabetickej mikroangiopatie je snaha dosiahnuť hodnoty cukru
v krvi blízke hodnotám nediabetikov.
ZO ZDS DIAŽIARA
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

7.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
8.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
11.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2

12.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
16.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
18.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
19.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
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.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

8.5. ProCare – MUDr. Zuzana Vincová,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom (390
24 17)
9.5. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Jánského 2 – I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22
72)
10.5.
MDDr.
Vladimír
Karvaš,
Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom (0948
071 775)
16.5. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21,
Kremnica (674 46 64)
17.5. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Jánského 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.

Z pera čitateľa
Deň matiek
Milé naše mamy, mamičky i staré
mamy. Z príležitosti vášho sviatku
prijmite od vašich manželov a detí
veľkú vďaku za život, ktorí ste nám
dali. Dožiť sa radosti z kvitnúceho
rána – je to dar milosti, najkrajší dar
Pána. Mlčky sa zahľaďte v tento deň,
veď splnil sa nám všetkým sen. Pokiaľ
vo vašej hrudi srdce bije, zatiaľ sa
v rodine dobre žije. Prijmite od nás

veľkú vďaku za lásku a starostlivosť,
ktorú dennodenne preukazujete. Za
prebdené noci, ktoré ste obetovali
počas výchovy vašich detí. Vy ste nás
priviedli do chrámu Božieho, aby sme
prijali sviatosť krstu, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania i sviatosť
stavu manželského. Dnes ste sa dožili
prekrásnej chvíle, prešli ste životom
predlhé míle, zrakom duše pátrate
v diali, hľadáte spomienky, čo vám tie
roky dali. Za vašu nehu, za vašu lásku,
za starostlivosť, za každú pribudnutú
vrásku. Z úprimného srdca ďakujeme
vám, milé mamy. Želáme vám veľa
zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia
lebo je krásne, veľa lásky, lebo je jej
málo, aby i naďalej hodno žiť bolo.
Nech z vašich očí šťastie žiari, nech sa
na vašej tvári slza neobjaví. Nech váš
život ide tichým tónom v diaľ, to prajeme k vášmu sviatku matkám. V tento deň každému z nás sa srdce otvorí
dokorán, nech zažiari láskou a vďakou
mame i starej mame. Odmeňme ich
kyticou kvetov a veľkým bozkom
a s tým krásnym slovom ďakujem
tebe, mama i stará mama. Za lásku,
ktorú rozdávate v rodine. Nech zaletí
pozdrav môj do nemocnice i domu
dôchodcov, prijmite pozdrav môj
vrelý, aj v mene vašich detí, ďakujeme
vám.
Táto pieseň vznikla z ľudského
utrpenia:
Mať moja, mať moja,
za dvoma horami,
až ma hlávka bolí,
čo plačem za vami.
Hlavička ma bolí, len tak pobolieva,
že ste mi, mať moja mladá,
odumrela.
Čierna zem, čierna zem,
vydaj mi mamku von,
nech sa ja mamičke
smutná vyžalujem.
Viktor Obertáš

VI.
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Domáca
lekáreň

Podbeľ liečivý
Patrí
do
čeľade
astrovitých. U nás rastie
pomerne hojne – na
poliach, násypoch, v
priekopách a pod. Je to aj prvá potrava
pre včielky. Listy vyrastajú až po odkvitnutí
žltého kvetu, ktorý je tiež predmetom
zberu a je možné robiť ho počas celého
roka. Kvitne od marca do mája. Kvet po
správnom usušení musí zostať pekne žltý.
Hnedé sfarbenie znamená znehodnotenie

sušenej rastliny. Listy môžeme zbierať aj v
máji a v júni, najlepšie do deviatej hodiny
dopoludnia. Zbierame len mladé listy
nenapadnuté škodcami alebo hrdzou.
Listy schnú pomalšie, sušíme ich riedko
rozložené v dobre vetranej miestnosti,
do 35 stupňov Celzia. Podbeľ bol v mágii
považovaný za ženskú bylinu a bol
zasvätený bohyni Venuši. Už od keltských
čias je známe, že fajčenie listov podbeľa
vyvolávalo vízie a zmenené stavy vedomia.
Vyrábalo sa z neho aj rituálne podbeľové
víno. Podbeľ liečivý obsahuje sliz, horčiny,
triesloviny, kyselinu galovú, mliečnu,

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE

Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
ktorých si rád mal.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 14. mája si pripomíname
37 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Pavel Sabo.

Všetci, ktorí ste ho mali radi,
spomínajte spolu s nami.
Manželka, dcéra, zať,
vnučky s rodinami,
sestra Helenka s rodinou.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 7. mája
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel a brat

Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 2. mája uplynulo
30 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko

Silvester Bulík.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
a sestry s rodinami.

Štefan Gašparík

zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomína
manželka Jožka,
dcéra Monika
a syn Duško s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKAtkov
SPOMIENKAtkov

Nezomrel som,
lebo viem,
že budem žiť stále
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 28. apríla sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý

Čas plynie, už nikdy
nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 6. mája
sme si pripomenuli
tri roky od smrti
Ľubomíra Jančoka.

S láskou spomína rodina.
Spomeňte si i vy,
ktorí ste ho poznali.

Florián Šurka.

Spomínajte s nami.
Spomína syn Zdenko s rodinou,
syn Jožko a dcéra Vlasta s rodinou.

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

SPOMIENKAtkov
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 8. mája uplynie
rok od chvíle, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Silvester Vrtík

vo veku 57 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry Silvia a Petra, zať Michal,
vnúčik Matúško a ostatná rodina.

Rozprávkové javisko
V dňoch 17. a 18. apríla BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v spolupráci Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom
zorganizovalo druhé kolo trojstupňovej
celoslovenskej
súťaže
dramatickej
tvorivosti detí a dospelých pod názvom
Rozprávkové javisko.
Predstavilo sa nám 11 víťazných divadelných
kolektívov z banskobystrického kraja, 7
detských a 4 dospelé. Na záver prvého dňa
ako hosť vystúpili klienti DSS Hrabiny pri Novej
Bani s hrou O Šípovej Ruženke. Prvý deň bol
venovaný prezentácii detských divadelných
kolektívov, popoludní vystúpili herci z
Hriňovského divadla s hrou Finist jasný sokol.
Druhý deň bol venovaný tvorbe dospelých, ale
na záver vystúpil jediný reprezentant za náš
región DDS Zrkadlo zo ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici
s hrou Matrionisko.

Prvé miesto získal DDS Zrkadlo ZUŠ J. L. Bellu
Kremnica s hrou Matrionisko pod režijným
vedením Petra Luptovského. Tradične už
každý rok je súčasťou prehliadky aj detská
porota, ktorou tento rok boli žiačky zo ZUŠ
Z.S. Parákovej zo Žiaru nad Hronom. Na záver
každého dňa prebiehal podnetný rozborový

seminár s odbornou porotou a vedúcimi
divadelných kolektívov. Bol zameraný na
rozbor odprezentovaných hier so zámerom
prispieť k rozvoju dramatickej tvorivosti detí a
dospelých v našom kraji.
Spracovala: HS, POS ZH

jablčnú, vínnu, kávovú, inulín, cholín a
minerálne látky zinok a draslík. Neraz sa
uvádza, že by sa rastlina nemala užívať
dlhodobo a vo veľkých množstvách.
Na vnútorné aplikácie nepoužívame
čerstvýpodbeľ, ale sušený! Najlepšie je
užívať ho v zmesiach z inými rastlinami.
Samostatne nepodávame malým deťom,
tehotným a dojčiacim ženám. Podbeľ má
dokázateľné priaznivé účinky na
podráždené sliznice žalúdočno-črevného
traktu. List podbeľa je vhodný na prípravu
klystíru, ktorý sa používa pri kolitíde, pri
ulceróznej kolitíde a pri Crohnovej chorobe.

Tu je vhodné kombinovať podbeľ s
nátržníkom strieborným. Tinktúra: vhodná
na problémy sliznice, pri alergiách, pri
žlčníkových a pečeňových ochoreniach.
Sedemdecovú
zaváraninovú
fľašu
naplníme kvetmi a listami podbeľa,
zalejeme 40 % vodkou (alebo domácou
pálenkou). V tmavej miestnosti necháme
vylúhovať aspoň 8 dní a potom scedíme a
užívame podľa potreby. Čaj je vhodný na
upokojenie kašľa, chrapotu a odhlienenie.
V Žiari sa najviac vyskytuje na lúkach za
nemocnicou, nad obcou Lutila a Slaská.
Valika Janičová
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Na finálovom turnaji získali Žiarčania konečné druhé miesto
BASKETBAL – FINÁLOVÝ TURNAJ OBLASTI STRED – VÝCHOD – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK MŠK
Kežmarok 54:35 (21:17)
MBK Lučenec – BK MŠK Žiar nad Hronom 73:48 (37:20)
All-stars turnaja: Maroš Medveď –
najlepší doskakovač (23 doskočených
lôpt)
Konečné poradie turnaja: 1. MBK
Lučenec, 2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3.
MBK Rožňava, 4. BK MŠK Kežmarok.
Žiarski starší žiaci Basketbalového
klubu Žiar nad Hronom sa v dňoch 25.
a 26. apríla zúčastnili finále turnaja
oblasť Stred – Východ v Lučenci. Final
four sa hral za účasti najlepších dvoch
družstiev zo stredného a východného
Slovenska.
Žiarčania postúpili z prvého miesta
skupiny Stred a patrili medzi favoritov
turnaja. Z druhého miesta tej istej skupiny postúpilo družstvo MBK Lučenec,
ktoré bolo zároveň aj organizátorom turnaja. V základnej časti skupiny Východ
sa na prvom mieste umiestnilo družstvo
MBK Rožňava a na druhom mieste
skončili basketbalisti z BK Kežmarok. V
sobotňajšom prvom zápase Žiarčania
nastúpili proti BK Kežmarok. Od prvých
sekúnd to bol z našej strany veľmi
nervózny zápas, čo sa odzrkadlilo hlavne
v streľbe a zakončovaní spod koša a v
stratených loptách. No aj napriek tomu
sme vyhrali polčas o 4 body. Do druhého
polčasu chlapci nastúpili ako vymenení

a s jediným cieľom, ukázať Kežmarku
ten pravý žiarsky basketbal. Zvýšenou
agresivitou v obrane, tlakom na hráča
s loptou nedovolili súperovi tak ľahko
skórovať. Naopak, v útoku hrali kolektívne a prezentovali sa krásnymi akciami, ktoré dokázali aj úspešne zakončiť.
Zápas zaslúžene vyhrali a postúpili do
nedeľňajšieho finále. V nedeľu Žiarčania
nastúpili podľa očakávania proti
domácemu Lučencu. S Lučencom sme
v tejto sezóne odohrali osem zápasov s
bilanciou 6:2 pre Žiar, preto bol náš cieľ
jednoznačný, vyhrať a stať sa celkovým
víťazom. Domáce družstvo posilnené
podkošovým hráčom Marčokom, ktorý
sa vrátil z hosťovania z Levíc, nastúpilo
sebavedome a od začiatku dominovalo
na palubovke. Žiarčania sa ťažko rozbiehali a na každý jeden kôš sa ťažko nad-

to. Do zápasov sa zapojili všetci hráči, Ďurica 7, M. Kosmeľ 7, Balogh 6, Holic 6,
ktorí v nemalej miere prispeli k peknému Baláž 5, Dekýš 4, Ziman 2.
druhému miestu nášho družstva.
Juraj Horváth, tréner MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 70:19 (35:5)
Body: Kret 13, Šonkoľ 11, Dekýš 9,
BASKETBALOVÉ VÝSLEDKY
Balogh 8, Holic 8, Ziman 8, Ďurica 6,
Baláž 4, M. Kosmeľ 2, Bobok 1.
MLADŠÍ MINIŽIACI
MBK Victoria B Žilina – MŠK BK Žiar MLADŠÍ ŽIACI
nad Hronom 63:17 (36:10)
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK VicBody: Tončík 6, Köppl 3, Šmondrk 2, toria Žilina 40:52 (18:26)
Nagyová 2, Kňažko 2, Bielik 2.
Body: Golebiowski 12, Novák 10,
Greguš 8, Kucej 5, Balogh 4, Truben 1.
MBK Victoria B Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 43:33 (27:14)
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK VicBody: Štefanča 6, Tončík 6, Bielik 5, toria Žilina 27:69 (14:27)
reli. Nevychádzali nám rýchle protiútoky Köppl 4, Bielik 4, Galko 4, Melaga 2, Body: Novák 8, Golebiowski 4, Truben
a v postupnom útoku sa naši rozohrávači Kňažko 2.
4, Kucej 3, Greguš 2, Holic 2, Király 2,
utápali v driblingu a v statických fintách
Švec 2.
na mieste, po ktorých buď zle prihrali,
alebo im súper zobral loptu a zakončil STARŠÍ MINIŽIACI
jedna na nula, teda išiel úplne sám do IMC Považská Bystrica – MŠK BK Žiar
koša. Po oddychových časoch, kde bolo nad Hronom 22:33 (12:12)
našim organizátorom hry dohovorené, Body: Balogh 6, Bobok 6, Šonkoľ 6,
sa hra zmenila. Lopta lietala, pohyb Holic 5, Dekýš 4, Baláž 2, Ďurica 2, M.
hráčov sa viditeľne zlepšil. K lopte sa Kosmeľ 2.
oveľa častejšie dostávali aj podkošoví
hráči. Tu sa znova prejavila naša IMC Považská Bystrica – MŠK BK Žiar
nemohúcnosť v zakončovaní priamo nad Hronom 16:34 (8:16)
spod koša. Naša úspešnosť bola len 32 Body: Dekýš 7, Šonkoľ 7, M. Kosmeľ 6,
% a s takýmto percentom úspešnosti sa Ďurica 4, Balogh 2, Bobok 2, Herich 2,
nedajú vyhrávať zápasy. K tomu ešte 27 Holic 2, R. Kosmeľ 2.
stratených lôpt a o zápase bolo rozhodnuté. Aj napriek týmto skutočnostiam MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP BanŽiarčania na ihrisku bojovali ako kolek- ská Bystrica 73:10 (42:2)
tív, čo im vynieslo konečné druhé mies- Body: Kret 16, Šonkoľ 12, Bobok 8,

Memoriál Jozefa Juhaňáka
KARATE

Jozef Juhaňák bol významnou
trénerskou osobnosťou v histórii žiarskeho Karate klubu. Pod
jeho vedením sa klub vyprofiloval
na mládežnícky športový klub a
postupne si začal budovať svoje
miesto medzi najúspešnejšími
mládežníckymi karate klubmi na
Slovensku.
Veľkým nešťastím bol odchod tohto
skvelého človeka po prehranom boji
so zákernou chorobou v decembri
2005. Jeho odkaz však žije medzi nami
naďalej. Na jeho pamiatku sa tento
rok konal už 10. ročník Memoriálu
Jozefa Juhaňáka. Jubilejný ročník bol
v znamení rekordnej účasti a skvelých
pretekárskych výkonov. Pozvanie
na turnaj prijalo 276 pretekárov z
28 klubov. Karatisti z MŠK Žiar nad
Hronom si pamiatku tohto skvelého

človeka pripomenuli tým najlepším
spôsobom, keď na tatami podali
ukážkové výkony a ziskom 14 zlatých,
11 strieborných a 8 bronzových me-

Katisti striebro: Katarína Kučerová,
Luca Preisser, Saška Kalamárová, Nelka Mladenovič, Martin Kolenič, Peter
Riško.
Katisti bronz: Urban Beňo, Saška Biela, Vika Pavlová, Roman Kubáš, Marek
Volf, Michal Zajko.
Kumiťáci zlato: Saška Kalamárová,
Ivka Gahírová, Šimon Sečkár, Kaja
Hanáková, Adam Dolnický, Nika
Viglašská, Nata Rajčanová, Aris Nikolas
Čela, Erik Sklenka, Zdenko Vanka, Nina
Jelžová.
Kumiťáci striebro: Radka Kučerová,
Urban Beňo, Natália Volfová, Vika
Snopková, Miško Výrostko.
Kumiťáci bronz: Paťka Vanková,
dailí sa umiestnili v bodovej štatistike Matúš Matuška.
klubov na 1. mieste.
Katisti zlato: Ivka Gahírová, Šimon
Ľubomír Striežovský, tréner
Sečkár, Ester Šišková.

Dva zápasy – dve remízy
FUTBAL – U17

FK Pohronie – FK Rakytovce 1:1 (1:1)
Góly: 12. Bodor 1:0, 29. Zollei 1:1
Zostava: Matej Repiský, Gregor Kapusta – kapitán, Lukáš Krahulec, Adam
Hajdúch, Patrik Nociar, Adam Barboriak
(80. Kristián Krahulec), Matúš Antošík,
Michal Blaho, Damián Bugár, František
Kováč, Andrej Bodor.
Zápasu s popredným mužstvom
našej súťaže sa chalani nezľakli.
Bojovnosťou a pozornou obranou sme
nepustili súpera do vyloženej šanci.

po centrovanej lopte do 16-tky vyrovnal
súper 1:1. Druhý polčas mal súper územnú prevahu, ale nedokázal z nej vyťažiť
žiadnu šancu a keď ani my sme nevyužili
svoje možnosti na skórovanie, zápas
skončil spravodlivou deľbou bodov.
FK LAFC Lučenec – FK Pohronie 1:1
(1:0)
Góly: 10. Mészáros 1:0, 66. Lukáš
Kováč1:1
Zostava: Dávid Vozár, Gregor Kapusta – kapitán, Lukáš Krahulec, Adam
Hajdúch, Patrik Nociar, Adam Barboriak,
Matúš Antošík, Andrej Bodor, Damián
Bugár, Lukáš Kováč, Kristián Krahulec.

V 7. minúte po prísne nariadenom pokutovom kope sa predviedol brankár
Repiský a nedovolil súperovi otvoriť
skóre. Naopak, v 12. minúte po peknej Zápas na pôde súpera sme nezačali
prihrávke Blaha Bodor obišiel aj brankára dobre. Boli sme pomalí, viazla súhra,
a bolo 1:0. Z gólu sme sa netešili dlho a čo súper využil a prebral iniciatívu na

ihrisku. Už v 10.minúte sa dostal za obranu Mészáros, obhodil brankára lopta
sa odrazila od tyčky a Hajdúch v snahe
odkponúť loptu trafil vlastnú bránu –
0:1. Ani gól v našej sieti nás neprebral a
prvý polčas sme nič nevymysleli. Druhý
polčas prišiel obrat. Začali sme hrať
svoju hru. Prišli aj šance, prevažne po
štandardných situáciách. V 59. minúte po
nešetrnom zákroku na Bugára išiel pod
sprchy domáci Dančo. Od tej minúty sme
sa do 16-tky tlačili viac a viac, nedokázali
sme svoje šance premeniť. Na nohy nás
postavil domáci brankár, keď po malej
domov sa snažil obísť Kováča, ten mu
loptu vypichol a bolo 1:1. Do konca zápasu sme si vytvorili viacero šancí, škoda, že
sme ich už nedokázali premeniť. Mrzieť
môže premárnený prvý polčas.
Zdroj: fkpohronie.sk
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Jelžová víťazkou svetového pohára v karate
KARATE

World Cup Grand Prix Hradec
Králové – svetový pohár v karate
je turnaj, na ktorom sa každoročne
zúčastňujú aj naši karatisti z MŠK
Žiar nad Hronom. Turnaj patrí medzi
najväčšie turnaje v Európe a štartujú
na ňom reprezentácie z celého sveta.
Tento rok sa konal 25. a 26. apríla a
zúčastnilo sa ho 1 299 pretekárov zo
120 klubov z 12 štátov (Egypt, Nórsko, Švédsko, Nemecko, Maďarsko,
Ukrajina,
Lotyšsko,
Arménsko,
Poľsko, Slovensko, Česko, Rakúsko).
Prvý deň turnaja bol venovaný vekovým kategóriám od 14 rokov až po
seniorské kategórie. Žiarčania štartovali
ako členovia reprezentačného výberu
Central Slovakia v disciplíne športový
zápas kumite. V kadetských kategóriách
sa podarilo ako prvému medailovo
bodovať Michalovi Výrostkovi v kategórii kadeti 14 – 15 rokov do 63 kg, kde
sa umiestnil na 3. mieste. Veľkú radosť
nám spravila v kategórii kadetiek Open,
bez rozdielu hmotnosti, Nina Jelžová,
ktorá nenašla premožiteľku a z turnaja
si domov odniesla obrovský pohár a
zlatú medailu. Ďalšie úspechy zaznamenali naši pretekári v súťaži družstiev. Ka-

detské družstvo s Michalom Výrostkom
prešlo kategóriou bez straty výhry, a
tak si Michal odniesol z turnaja aj zlatú
medailu za družstvá. Nina Jelžová bola
v družstve kadetiek, ktoré prehralo len
vo finále s Ukrajinkami, a tak jej pribudla ešte strieborná medaila. Posledným
bodujúcim Žiarčanom bol Milan Laurov
ako člen juniorského družstva, ktoré
v boji o bronz zdolalo reprezentantov
z Nórska. Druhý deň patril vekovým
kategóriám do 14 rokov. Žiarčania opäť
zabojovali. V súborných cvičeniach
kata 8 – 9-ročných chlapcov si bronz
vybojoval Šimon Sečkár. V športovom

zápase kumite si Šimon opäť vybojoval
bronz. Z dievčat sa najviac darilo Ivane
Gahírovej, ktorej premiéra na tomto
turnaji v kategórii kumite 8 – 9-ročných
dievčat mala taktiež bronzovú farbu.
Bodku za súťažou spravilo družstvo
starších dorastencov 12 – 13 rokov v
zložení Aris Nikolas Čela, Marko Kováč,
Erik Sklenka a Zdenko Vanka, ktoré si v
tvrdej konkurencii vybojovalo bronz.
Žiarčania opäť ukázali, že sa vedia presadiť aj v tvrdej medzinárodnej konkurencii. Posledný aprílový
víkend bol bohatý na súťaže, a tak časť
žiarskych pretekárov ešte zabojovala aj
na Galantskom pohári, ktorý sa konal
25. apríla. V súborných cvičeniach kata
8 – 9-ročných chlapcov si bronz vybojovali Šimon Sečkár a Timotej Gašpar.
V dievčenskej kategórii 8 – 9-ročných
si bronz vybojovala Nela Mladenovič.
V športovom zápase kumite v kategórii starších dorastencov do 45 kg
suverénne zvíťazil Aris Nikolas Čela. Posledným bodujúcim bol Šimon Sečkár v
kategórii kumite 8 – 9-ročných do 32 kg,
kde si vybojoval bronz.
Ľubomír Striežovský, tréner

27. ročník Behu oslobodenia mesta
V piatok 24. apríla sa uskutočnil už
27. ročník Behu oslobodenia mesta
Žiar nad Hronom. Zúčastnilo sa ho
273 pretekárov.
Bežecké podujatie zorganizovalo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času a Atletickým klubom
MŠK.
Najväčšie zastúpenie bežcov bolo
v kategórii dievčat na 1500 metrov,
ročník narodenia 2004 – 2003. V tejto
kategórii štartovalo 42 pretekárok.
Druhou najpočetnejšou kategóriou bol
beh chlapcov na 3000 metrov, ročník
narodenia 2002 – 2001. V tejto kategórii
štartovalo 39 pretekárov.

Žiarsky mestský polmaratón
V sobotu 16. mája sa uskutoční 6.
ročník Žiarskeho mestského polmaratónu, ktorý je organizovaný pod
záštitou primátora mesta Petra Antala.
Štart a cieľ podujatia je na Ul. M.R.
Štefánika – pred II. ZŠ, trať je asfaltová a od roku 2012 je oficiálne certifikovaná – 21,0975 km. Samotné
preteky budú prebiehať po čiastočne
uzatvorených alebo úplne uzatvorených komunikáciách na okruhu
s dĺžkou 5,2743 km – celkove spolu
4-krát. Neoddeliteľnou súčasťou polmaratónu je i štafetový beh, ktorý
prebieha súčasne s účastníkmi polmaratónu s tým, že prvý účastník štafety
môže ďalej pokračovať v polmaratóne.
V rámci polmaratónu organizátor
podujatia v spolupráci so Slovenským
rýchlokorčuliarskym zväzom organizuje inline pretek, tento rok je to druhý

pretek Slovenského inline pohára – SIP
2015.
Sprievodné podujatia:
beh pre deti na 100 m
A – chlapci, dievčatá (do 5 rokov – rok
narodenia 2010 a mladší),
B – chlapci, dievčatá (6 a 7 rokov – rok
narodenia 2009 a 2008)
atletické súťaže pre deti (areál II. ZŠ)
Pre všetkých účastníkov podujatia
(polmaratón, štafetový beh, inline) organizátor pripravil po skončení podujatia spoločné občerstvenie – obed
v priestoroch jedálne základnej školy.
Prihláška pretekárov cez online registráciu na stránke www.polmaraton.ziar.
sk.

Časový program:
7.30 – 9.15 hod.
prezentácia pretekárov in-line
9.15 – 11.15 hod.
prezentácia pretekárov
10.00 hod.štart 4. ročníka IN-LINE
preteku (2 pretek 8. ročníka Slovenského in-line pohára – SIP 2015)
11.30 hod.beh na 100 m – chlapci,
dievčatá: A – chlapci, dievčatá (do 5
rokov – rok narodenia 2010 a mladší),
B – chlapci, dievčatá (6 a 7 rokov – rok
narodenia 2009 a 2008)
12.00 hod.ŠTART účastníkov 6. ročníka
ŽMP, štafetový beh
VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV
ČASOVÝ ROZPIS:
Informácie:
Ján Žiak, tel.: 045/678 7143,
mobil: +421908 949 527,
e-mail: jan.ziak@ziar.sk,
www.polmaraton.ziar.sk
https://www.facebook.com/polmaratonzh

Coerver kemp pre futbalistov aj v Žiari nad Hronom
Svetoznáme coerver kempy už aj v Čechách a na Slovensku. Prvý coerver kemp sa uskutočnil v
roku 1985 v meste Lake Placid (USA). Kempov sa od tej doby po celom svete zúčastnilo viac ako
milión hráčov.
Kemp Coerver Coaching Hraj ako hviezdy je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 7 – 11
rokov a 12 – 16 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd
svetového futbalu súčasnosti. Základným kameňom výučby je predstavenie a osvojovanie individuálnych futbalových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.
Počet hráčov v kempe je limitovaný na 24. V Žiari nad Hronom je ešte voľných
11 miest, tak neváhaj a registruj sa na webovej stránke:
http://www.coerver.sk/camp-detail.php?termin=19&typ=3

