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V Žiari obnovujeme tradície

V tomto čísle:


Z aprílového zasadnutia MsZ
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Žiarska nemocnica
má nedostatok krvi
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Cirkevná škola oslávila
25. výročie od svojho založenia
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Máj sme postavili pred Svätokrížskym domom
Po prvýkrát sa stavanie Mája
s kultúrnym programom uskutočnilo
mimo žiarskeho námestia. Po
fašiangoch a veľkonočných oslavách
sa aj táto tradícia presunula na
nádvorie a pred Svätokrížsky dom.
Jeden Máj stojí v Žiari na tradičnom
mieste pred bývalým Domom kultúry
a druhý postavili mládenci pred
Svätokrížskym domom.
Program pred samotným stavaním
začal už v dopoludňajších hodinách.
Remeselníci v pomyselnej Uličke
remesiel predávali svoje originálne
umelecké výrobky a pochutiny. Veľký
úspech, najmä u našich najmenších,
mal mini živý kútik so zvieratkami.
Dopoludnia mohli detičky vyhladkať
zajačiky a poobede pribudli aj kozičky.

a Hroniarik, aj starší a skúsenejší
tanečníci z Folklórneho súboru Hron.
Tancom tiež symbolicky prejavili radosť
z víťazstva jari nad zimou.

Máj je vo všeobecnosti mladý
stromček,
najčastejšie
smrekový,
jedľový alebo brezový, ktorý má
symbolický význam boj zimy s jarou,
smrti so životom a v neposlednom
rade je to symbol na jar sa obnovujúcej
prírody. V Žiari mládenci postavili
brezu, ktorú predtým dievčatá ozdobili
farebnými stužkami. V minulosti sa na
výzdobu používali napríklad farebné
papiere a nechýbal ani farebný veniec.
V niektorých slovenských oblastiach
sa dokonca pod farebnú chvojku
uväzovala fľaša s pálenkou. Tú si chlapci
rozlejú ako odmenu po zrútení Mája, čo
Novinkou na tohtoročnom stavaní by podľa ľudových zvykov malo byť na
Mája bola aj zaujímavá atrakcia, ktorá sa Turíce. Od tejto tradície sme však v Žiari
tešila veľkému záujmu najmä zo strany upustili.
detí. Zadarmo si mohli vyskúšať drevený
košíkový kolotoč a zažiť tak na vlastnej Na podujatí nechýbal ani primátor
koži, ako sa kedysi bavili naši predkovia. Peter Antal či prednosta Juraj Miškovič.
Stavanie Mája býva už tradične aj Spoločne tým, ktorí pred Svätokrížsky
za spevu a vystúpení domácich dom zavítali, nalievali na potúženie
folklórnych súborov. V programe domácu pálenku. Rozhodnutie presunúť
vystúpila Mužská spevácka skupina stavanie Mája pred Svätokrížsky dom
Sekera a Ľudová hudba Majerovci. Ako bolo dobrým krokom. Svedčia o tom aj
to vyzeralo pri stavaní Mája v minulosti, odozvy Žiarčanov, ktorým sa podujatie
nám v programe predviedli detičky v historickom dome páčilo. „Krásne,
z detských folklórnych súborov Hronček krásne a ešte raz krásne. Nádherná

Ozdobovanie Mája.

Starodávny košíkový kolotoč.


Dni jarnej čistoty v číslach
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Po zábave prišlo na rad potúženie pálenkou.

záplava farieb, veselých mladých ľudí,
detičiek, ale aj tých starších v krásnych
krojoch,“ zhodnotila Anna a Lukáš ju
doplnil: „Boli sme tam a bolo to naozaj
veľmi pekné.“
Po celodennom programe pokračovala
zábava aj vo večerných hodinách. Na
SkoroMájovej veselici zahral Žiarčanom
do tanca obľúbený Julo Viršík. Lístky
na Twenty Five Expres party sa rýchlo
vypredali, a tak museli organizátori
pridávať ďalšie.


Víno v parku – Žiarska slávnosť
vína
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Stavanie Mája.


Odkrývame históriu mesta: Nové
nálezy na Svätokrížskom námestí
Strana 3

„Všetko vyšlo, ako sme chceli,“ hodnotí
producent MsKC Janko Kulich a dodáva:
„Hoci v doobedňajších hodinách bolo
pomenej ľudí kvôli pracovného dňu,
poobede na stavanie Mája prišli stovky
ľudí. Najväčší záujem bol o živý kútik
so zajačikmi a kozičkami. V budúcom
roku posunieme začiatok jarmoku až na
poobedie a zabezpečíme väčší Máj, aby
sa naši folkloristi aj trošku potrápili pri
jeho stavaní. Večerná veselica s Viršíkom

trvala až do ranných hodín. Sála
praskala vo švíkoch, keďže v nej bolo
400 ľudí. Julo sa s nimi ochotne fotil
a aj rozprával. Hral nestarnúce hity ešte
z čias jeho rádio relácií, ale aj najnovšie
hity.“
(li)

Z histórie
Máje sa stavali z dôvodu hojnosti,
dostatku plodov a krmiva. Aj stužkami
ozdobený strom symbolizuje zdravie
pre všetky dievčatá a ženy z obce či
mesta a oslavuje vitalitu nositeliek
života, ich krásu a ženskosť.
Symbolika stavania Mája odkazuje
na jar, ktorá je v plnom rozpuku.
Prebúdza sa aj príroda, rodí sa nový
život a začínajú sa práce na poliach.
Všetko toto spôsobilo, že mesiac
máj sa v mysliach ľudí zapísal ako
mesiac lásky. V jeho prvý deň
sa zvykne bozkať dievčina pod
rozkvitnutou čerešňou.

Víno
v
parku
Žiarska
slávnosť
vína
19. máj od 14.00 hod.
Park Š. Moysesa
Ochutnávka vín

Vstup zdarma

•FS Dolina z Čajkova
•Ann Bartová band
•Šansóny Bez pardónu Rii Ferčákovej
a hostí

•Pečené prasiatko, grilované špeciality
•Tradičné pochúťky zo Štiavnicka
•Syry z Farmy u Hiadlovských
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Agility park a výbehy pre psov sú už otvorené
Dobrá správa pre žiarskych psičkárov. Mesto
v týchto dňoch sprístupnilo výbehy pre psov
aj agility park, ktorý je súčasťou výbehu na
Hviezdoslavovej ulici.
Agility je kynologický šport pre všetkých
psov a psovodov všetkých vekových kategórií,
výcviková a športová činnosť psovoda so psom
a spolu tvoria jeden tím. Psovod navádza psíka
bez vôdzky a obojku cez rôzne prekážky, ktoré sú
v rôznom poradí rozostavané po parkúre. Dôraz je
kladený na priateľský kontakt a radosť z pohybu.
„Na parkúre môžu byť rôzne agility prekážky.
Niektoré z nich od spoločnosti Kelbel agility
z Košíc si môžete vyskúšať so svojim psíkom aj
v žiarskom agility parku, ktorý je súčasťou psieho
výbehu na Hviezdoslavovej ulici,“ informuje
Denisa Mindová z MsÚ v Žiari nad Hronom s tým,
že v parku pre psov nájdete aj pevné tunely:
„Tunel predstavuje pre psov veľmi obľúbenú
prekážku. Patrí medzi prekážky, s ktorými sa
začínajúci štvornohý „agiliťák“ oboznamuje na
začiatku svojej agilitnej kariéry. Úlohou psa
je prebehnúť vnútrom tohto tunelu z jednej
strany na druhú.“ Ďalšou prekážkou sú skokové
prekážky. Tie sa používajú najčastejšie. Skladajú
sa z dvoch krídel a tyčky položenej na držiaky
umiestnené na krídlach v potrebnej výške.

tvorený zo 6 až 12 tyčiek umiestnených za sebou,
ktorými musí psík prebehnúť.
Okrem výbehu s agility parkom na
Hviezdoslavovej ulici môžu psičkári navštevovať
aj výbeh na Sládkovičovej ulici. „Vo výbehu pre
psov na Sládkovičovej ulici pri Hronstave sa
nachádzajú vyrobené herné prvky pre psíkov,
ale aj opravené. Použili sme herné prvky, ktoré
sa zachovali z demontáže detských herných
prvkov na detskom ihrisku Vetrík a sú pre psíkov
prispôsobené,“ vymenúva Denisa Mindová
a konkretizuje: „Nájdete tam kladinu, skokové
prekážky, slalom, kruh a tunel. V obidvoch
výbehoch sú lavičky a špeciálne, tzv. ocikávacie,
stĺpiky.“
(li)

V agility parku nájdete aj ďalšiu skokovú
prekážku múr, ktorú tvoria dva stĺpy spojené
pevnou stenou. Poslednou prekážkou je slalom,

Z mestského rozpočtu sa na opravu ciest
vyčlenilo 430-tisíc eur
Ako sme vás už pred časom informovali,
v tomto roku chce žiarska radnica dokončiť
kompletne celú Ulicu Š. Moysesa. Nový asfalt
však dostane aj jedno z mnohých žiarskych
parkovísk.
Primátor Peter Antal avizoval, že vo veľkej
rekonštrukcii mestských ciest sa bude pokračovať
aj v tomto roku. „Dokončíme celú Ulicu
Š. Moysesa až po križovatku s Ulicou A. Kmeťa.
Nové parkovacie miesta robiť nebudeme, ale
nový asfalt položíme na celú komunikáciu aj na
parkovisku pred tzv. Účkom,“ uviedol primátor.
Ako ďalej Antal dodal, v tomto balíku financií
z mestského rozpočtu určeného na opravy ciest
však nie sú nateraz zahrnuté opravy chodníkov.
Tie budú nasledovať až potom. „Chodníky majú
svoju ďalšiu etapu. Budú ich robiť mestské
Technické služby. Opravy ciest sme robili cez

verejné obstarávanie a nateraz sa ide robiť viacero
komunikácií. Minimálne ulice Sládkovičova,
Dr. Janského, Š. Moysesa a niektoré medziblokové
ulice,“ dodal ďalej Peter Antal s tým, že naraz sa
urobí balík viacerých ulíc. Vedenie mesta na to
z mestského rozpočtu vyčlenilo čiastku 430-tisíc
eur.
(li)

Ulica Š. Moysesa sa z veľkej časti
spravila už vlani.
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Tržnica už slúži Žiarčanom
Návštevníkom je k dispozícii aj dostatok parkovacích miest
Novú tržnicu oficiálne otvorili
v piatok 20. apríla. Predávať by
sa na nej mali nielen zelenina,
ovocie či priesady, ale aj
farmárske výrobky ako med
alebo vajíčka.
Nová tržnica je dizajnová
drevená stavba, stoly sú prekryté,
postavené na vkusnej novej
dlažbe. Ako sa vyjadril primátor
Peter Antal, veľkosťou je pre
mesto ako je Žiar nad Hronom
vyhovujúca. „Počas tzv. špičky,
čo je najmä v sobotu, budeme
dopĺňať vonkajšie stoly, a to bude
predajcom určite dostatočne
postačovať,“ podotýka Antal.
Za samotnú stavbu novej tržnice
zaplatilo mesto z vlastného
rozpočtu 30-tisíc eur a 20-tisíc
eur stála podlaha. Okrem
postavenia tržnice sa v jej blízkosti
vybudovali aj nové parkovacie
miesta. „Zásadný problém, ktorý
bol na bývalej starej tržnici, bolo
parkovanie. Počas celého týždňa,
ale najmä v sobotu, ste tu pomaly
nenašli jedno jediné voľné miesto.
Parkovacie miesta pri tržnici boli
totiž vyhradené pre predajcov. Tu
sme vybudovali nové parkovacie
miesta popri bývalom Dome
kultúry. Je tu však blízko aj veľké
parkovisko pred základnou školou
„Dvojkou“, ktoré je v sobotu, mimo
vyučovania, plne k dispozícii
návštevníkom tržnice. Myslím
si, že komfort, minimálne čo sa
týka parkovania, určite dostali
väčší, ako bol na pôvodnej
tržnici,“ konštatuje ďalej primátor
s tým, že aj poloha je podľa neho
vyhovujúca všetkým Žiarčanom:
„Miesto je v strede mesta a malo by
tak vyhovovať tým, ktorí bývajú na
Hviezdoške, ale aj na Etape. Určite
bolo na výber viac miest, ale vždy
by to pre niekoho bolo ďaleko.“

trhov. To znamená, že by sa na
nej nemala predávať výlučne
iba zelenina, ovocie či priesady,
ale aj domáce produkty. „Videl
som, že sa tu už predáva med,
výrobky, vajíčka, a teda presne to,
o čom tržnica má byť. Predávať
na nej domácu produkciu, to
znamená domáce, čo nekúpime
v obchodoch,“ dodáva na záver
primátor Peter Antal.

„

Nová tržnica stojí
na mieste, kde sa už
v minulosti predávalo.

Správkyňou je Mária Skladanová,
ktorá sa starala aj o bezproblémový
chod dnes už bývalej tržnice.
Priznáva, že predajných miest je
na novom mieste o čosi menej,
ale ako vzápätí dodáva: „Na starej
tržnici bolo síce viac predajných
miest, ale tie už boli veľmi málo
využívané. My ako predajcovia sme
uvítali, že to tu, na novom mieste,
bude také komornejšie. Ja som tu
Ako sa už Antal v minulosti neďaleko vyrastala a pamätám si,
viackrát vyjadril, nová tržnica by že keď som bola dieťa, predávalo
mala mať aj charakter farmárskych sa presne na týchto miestach,

kde dnes stojí nová tržnica.
Myslím si, že strategicky je veľmi
dobre postavená. Ide o to, aby
si ľudia zvykli, že je tu.“ Aj podľa
nej jednotlivé stánky predajcom
vyhovujú. Na novú tržnicu sa
zmestia všetci, ktorí predávali aj
na starom mieste. „Keď sa ešte
pridajú mobilné stoly, budú mať
dostatočný priestor na predaj.
Ľudia si však už teraz môžu
nakúpiť to, čo boli zvyknutí
kupovať od predajcov, ktorí sú
prevažne z južného Slovenska,“
hovorí na záver Mária Skladanová
a ako dodáva, do Žiaru chodia
predajcovia od Nitry, Nových
Zámkov či z Marcelovej.
(li)

Mesto v uplynulom roku hospodárilo s prebytkom viac ako 1 milión eur
rozpočtu bol použitý na finančné krytie
schodku kapitálového rozpočtu v sume
751 052 eur, keďže kapitálové príjmy
boli v sume 339 007 eur a kapitálové
výdavky v sume 1 090 060 eur. Prebytok
rozpočtu mesta bežného a kapitálového
rozpočtu je tak v sume 1 236 830 eur,“
uviedol počas zasadnutia Majerník s tým,
že sumu 256 586 eur navrhuje presunúť
Vo štvrtok 26. apríla sa konalo
do rezervného fondu mesta.
druhé riadne mestské zastupiteľstvo,
ktorého sa zúčastnilo 15 poslancov.
V rámci II. zmeny rozpočtu schválili
Schválili jedno nové VZN i II. zmenu
poslanci sumu 7 000 eur na pripravovaný
rozpočtu.
vínny festival v Parku Štefana
Záverečný účet mesta za rok 2017
Moysesa, sumu 10 000 eur na oslavy
predložil poslancom hlavný ekonóm
100. výročia vzniku 1.ČSR, sumu
mesta Martin Majerník. „Priaznivý
40 000 eur na rekonštrukciu strechy
vývoj rozpočtu na strane bežných
telocvične Základnej školy na Ul. M. R.
rozpočtových príjmov, ktoré boli
Štefánika, zvýšenie rozpočtu o sumu
v celkovej sume 14 481 141 eur
90 000 eur na rekonštrukciu cesty na
a zodpovedné hospodárenie na strane
Ul. Š. Moysesa a parkoviska v tzv. Ú-čku,
bežných
rozpočtových
výdavkov,
zvýšenie rozpočtu o sumu 30 000 eur na
ktoré boli v sume 12 493 258 eur, mali
trafostanicu či zvýšenie rozpočtu o sumu
vplyv na to, že prebytok bežného
100 000 eur na projekt Zazelenania
rozpočtu mesta za rok 2017 je na úrovni
Námestia Matice slovenskej.
1 987 883 eur. Vysoký prebytok bežného
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Rozsiahlu správu o činnosti mestskej
polície za rok 2017 predložil náčelník
Róbert Šiška. „Cieľom predkladanej
správy je zhodnotenie činnosti mestskej
polície za uplynulý rok a poskytnutie
informácií o bezpečnostnej situácii
v meste, s dôrazom na vyhodnotenie
nákladov a objasnenosti priestupkov, ako
aj opatrení prijatých na ich elimináciu,“
priblížil náčelník Šiška s tým, že správa je
koncipovaná ako verejný dokument a má
slúžiť aj občanom a širokej verejnosti.
Vedúca
Odboru
starostlivosti
o obyvateľa Monika Minárová predložila
návrh na dobrovoľné finančné zbierky
vyhlásené a organizované mestom
Žiar nad Hronom na roky 2018 až
2019, ktorý poslanci schválili. Žiar
nad Hronom pri príležitosti konania
kultúrno-spoločenských podujatí v
tomto roku za účelom sociálnej pomoci
bude organizovať verejnú zbierku počas
Beerfestu v auguste, Primátorského

krížom, územným
spolkom Žiar
nad Hronom, tzv. dodávateľským
spôsobom. Prepravná služba sa bude
poskytovať na území Banskobystrického
samosprávneho kraja, pre občanov
s trvalým pobytom na území mesta.
Finančný príspevok mesta pre rok 2018
bude vo výške 0,64 eur na prejazdený
Ďalším bodom programu bolo kilometer prepravnej služby na osobu,“
schvaľovanie Všeobecne záväzného spresnila Minárová.
nariadenia o prepravnej službe,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 Poslanci ďalej schválili odpredaj
o sociálnych službách. Prepravná služba kanalizačného zberača Stredoslovenskej
je v zmysle zákona terénna sociálna vodárenskej spoločnosti, a. s. za
služba poskytovaná fyzickej osobe cenu 196 000 eur. Tento kanalizačný
s ťažkým zdravotným postihnutím zberač doteraz bezplatne užívala
vodárenská
odkázanej na individuálnu prepravu Stredoslovenská
spoločnosť,
ide
osobným
motorovým
vozidlom prevádzková
majetkoprávne
vysporiadanie
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým o
zberača
formou
zdravotným stavom s obmedzenou kanalizačného
schopnosťou pohybu po rovine alebo po odpredaja. Následne poslanci schválili aj
schodoch a obmedzenou schopnosťou zlúčenie Žiarskej komunálnej spoločnosti
orientácie. „Mesto Žiar nad Hronom so spoločnosťou Technické služby Žiar
bude túto sociálnu službu zabezpečovať nad Hronom, s.r.o.
(kr; li)
v spolupráci so Slovenským červeným
punču a varenia kapustnice v decembri.
V roku 2019 to budú zbierky počas
februárového fašiangu, augustového
Beerfestu a decembrový Primátorský
punč a varenie kapustnice. Tieto zbierky
budú za účelom podpory zariadenia
Svätokrížskeho domu a sociálnej pomoci.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Nové nálezy na Svätokrížskom námestí
V minulých dňoch rozvíril hladinu
záujmu o Svätokrížské námestie
nález listiny zamurovanej do
jedného z domov na námestí. Tým
však nálezy materiálnej kultúry
potvrdzujúce starobylosť osídlenia
nášho mesta nekončia.
Pár dni po zverejnení listiny sa
pri zemných prácach zistil výskyt
keramických črepov a veľkého
množstvo prepálenej mazanice
(hlinený výmaz stien domov). V hĺbke
približne 70 cm sa porušila kultúrna
vrstva s ich výskytom. Zistili sa
dve nálezové vrstvy, dokladujúce
materiálom
obdobie
konca
19. a začiatok 20. storočia. Pod touto
vrstvou sa nachádzala strašia vrstva
obsahujúca už spomenuté nálezy.
Nachádzali sa vo výrazne tmavšej

zemine premiešanej s veľkým
množstvom popola a malých
fragmentov hlineného výmazu stien.
Medzi nimi sa našlo aj niekoľko
veľkých kusov mazanice, na ktorých
boli časti omietok a v ich hmote dobre
zachovalé odtlačky po drevených
trámoch a prútia, z ktorého bol dom
postavený a potom omazaný hlinou.
Významným nálezom sú však časti
keramických kachlíc, z ktorých tri
fragmenty komorových kachlíc boli
bohato zdobené rastlinným motívom.
Tieto niesli na svojom povrchu
stopy po veľkom požiari, takže ich
farebnosť – glazúru už nebolo možné
identifikovať. Väčším množstvom
v nálezovom materiáli boli zastúpené
takzvané miskovité kachlice. Veľké

množstvo fragmentov sa dalo sčasti
rekonštruovať. Boli to menšie typy
s pomerne nílskou stenou, v okraji
mierne prehnuté do vnútornej strany.
Nad okrúhlym dnom bola malá,
obvodová lišta. Materiál, z ktorého
boli zhotovené, bol červeno – hnedá
hlina, na ktorého vnútornej stene
boli stopy po červenom nátere,
pravdepodobne
hlinkou.
Bez
kompletného preskúmania nálezov
a zistenia ich súvislostí v pôvodnom
umiestení v teréne je ťažko posúdiť
obdobie a dôvod, prečo a za akých
okolností sa dostali do zeme. Avšak
podľa druhu a datovania nálezov by
sme mohli usúdiť, že ide o prelom
16. až 17. storočia, prípadne jeho
prvej polovice (hovoríme o starších
nálezoch z výkopu).

Žiarska nemocnica hľadá nových darcov krvi
Nemocnica Svet zdravia Žiar nad
Hronom potrebuje doplniť svoje
zásoby krvi a hľadá preto nových
darcov. Všetkých, ktorí by pacientom
chceli venovať tú najvzácnejšiu
tekutinu, privíta každý utorok na
hematologicko-transfúziologickom
oddelení.
„V našej nemocnici pociťujeme
nedostatok krvi už dlhšiu dobu”,
vysvetľuje primárka hematologickotransfúziologického
oddelenia
nemocnice Eva Sucháčová. Darcovia
môžu krv darovať na hematologickotransfúziologickom oddelení v čase od
6.00 do 9.00 hod. každý pracovný utorok
počas celého roku.

Primárka vysvetľuje, že krv od darcov
najčastejšie potrebujú onkologickí
a dialyzovaní pacienti, ženy po náročnom
pôrode, pacienti počas a po operačných
zákrokoch, s anémiou pri krvácaní do
tráviaceho traktu alebo takí, u ktorých
došlo k náhlym a veľkým stratám krvi,
napríklad po autonehode. „Celkovo
však možno povedať, že prevládajú
starší pacienti s rôznymi chronickými
ochoreniami,“ dopĺňa Sucháčová.

Vlani prišlo 538 darcov
Dostatočné zásoby krvi sa nemocnica
snaží zabezpečovať neustále počas
celého roka. Z každej krvnej skupiny
pri pozitívnom Rh faktore má v krvnej
banke uskladnených vždy minimálne päť
transfúznych jednotiek (krvných vakov
erytrocytov). Pri negatívnych krvných
skupinách je vytváranie väčších zásob
problémom, keďže aj darcov s týmito
krvnými skupinami je menej. „V apríli
sme však dopĺňali zásoby krvi na našom
oddelení najviac kúpou krvi krvnej
skupiny A + a 0 +, ktoré sú najčastejšie

Túto jar sa Dni jarnej čistoty
uskutočnili v dňoch od 9. do 13.
apríla. Veľkokapacitné kontajnery boli
k dispozícii opäť v skrátenom čase
od 14.00 do 18.00 hodiny, keďže sa
v predchádzajúcom období ukázalo,
Dni jarnej čistoty 2018 boli
že takto stanovená doba bola využitá
štandardne organizované mesefektívne. Obyvatelia však majú naďalej
tom Žiar nad Hronom – Odboceloročne bezplatne možnosť odovzdať
rom odpadového hospodárstva a
infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom,
a. s.. Počas týchto dní sa Žiarčania
mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu.

Dni jarnej čistoty
v číslach

sa vyskytujúcimi krvnými skupinami
v populácii,“ dodáva Sucháčová.
Počas
minulého
roku
prišlo
najvzácnejšiu tekutinu do žiarskej
nemocnice darovať 538 ľudí, z čoho bolo
370 mužov a 168 žien. Muži môžu darovať
krv maximálne štyrikrát do roka, ženy
maximálne trikrát do roka. Vlani bolo
takýchto žien 34 a mužov až 59. Celkovo
na hematologicko-transfúziologickom
pracovisku nemocnice vlani uskutočnili
1070 odberov krvi.
„Z roka na rok počet darcov mierne
stúpa, ale čo nás teší ešte viac je to, že
stúpa aj počet pravidelných darcov krvi.
Sú medzi nimi pritom i naši zdravotnícki
pracovníci, čo pozitívne vnímajú ostatní
darcovia krvi,“ podotýka primárka.
Darcom môže byť každý zdravý
človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri
opakovanom darovaní do 65 rokov),
ktorý má viac ako 50 kilogramov. Počas
jedného odberu darca venuje 450 ml
krvi.
(r)

Tu sa ponúka niekoľko
ko
písomne doložených správv
z bojov na prelome týchto
storočí v našom meste alebo
k udalosti, o ktorej už bolo
dosť popísané a je dobre
zdokumentovaná. A to,
kedy obyvateľ mesta
Ján Rauka skúšal na dvore
svojho domu ručnicu a tá
vystrelila, zapálila strechu
domu a oheň sa hneď rozšíril,
takže zhorela veľká časť mesta
mesta.
Stav nálezov potvrdzuje zánikový
horizont s veľmi silným pôsobením
požiaru, z čoho časť nálezov
mazanice mala až sklovitý povrch.
Taktiež výskyt uhlíkov bol minimálny,
sila požiaru drevo premenila na
popol. Či je to však tak, to sa ešte

potvrdiť
nedá. No jedno je jasné – máme
prvý hmatateľný doklad o staršom
osídlení Svätokrížského námestia
a materiál jedného z mnohých
požiarov, ktoré zachvátili vtedajšie
mesto.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Nádoby spred Zberného dvora mesto
premiestnilo
Ešte donedávna mali Žiarčania
možnosť ukladať triedené zložky
komunálneho odpadu do Zberného
dvora aj mimo prevádzkových hodín
a dní. A to do zberných nádob, ktoré
boli umiestnené pred Zberným
dvorom. V týchto dňoch však mesto
pristúpilo k stiahnutiu týchto nádob.
Poznáme dôvody.
Pred niekoľkými rokmi urobilo mesto
v spolupráci so Zberným dvorom krok
vpred tým, že umožnili obyvateľom
Žiaru ukladať triedené zložky
komunálneho odpadu do zberných
nádob aj mimo prevádzkových hodín
a dní. „Napriek tomu, že zberné
nádoby na päť druhov triedeného
komunálneho odpadu sa zo strany
obyvateľov intenzívne využívali,
obsah zberných nádob vo väčšine
nezodpovedal druhu odpadu, pre
ktorý bola príslušná zberná nádoba
určená,“ informuje Ivana Martincová
z Odboru životného prostredia MsÚ
a konkretizuje: „Obsahom zberných
nádob boli nielen triedené zložky, ale
aj ostatný zmesový komunálny odpad,
ktorý mal byť zlikvidovaný v rámci
zberu zmesového komunálneho
odpadu, ktorý je hradený pôvodcom.
Takýto negatívny stav sa najviac prejavil
počas víkendov, kedy obyvatelia mesta

a okolitých obcí vytvorili ukladaním
odpadu k nádobám čierne skládky.“
Odpad nachádzajúci sa v nádobách
a pri nádobách museli pracovníci
Zberného dvora pretriediť a až
následne odovzdať na zhodnotenie.
Pri nádobách bol uložený aj
zmesový odpad, ktorý musel byť
ako čierna skládka zneškodnený.
„Napriek snahe o osvetu a umožnenie
triedenia komunálneho odpadu aj
mimo areál Zberného dvora, sa po
niekoľkonásobnom opakovaní takejto
situácie mesto spolu s technickými
službami rozhodlo tieto zberné nádoby
premiestniť. Nádoby budú naďalej
obyvateľom mesta Žiar nad Hronom
k dispozícii, umiestnené však vo vnútri
areálu Zberného dvora, kde je možnosť
odovzdať triedené zložky bezplatne
počas prevádzkových hodín,“ dodáva
Ivana Martincová.
Viacej informácií o Zbernom dvore
môžete nájsť na webovej stránke
www.tsziar.sk, príp. na telefónnych
číslach 045/6780 800, 6780 811 a 0917
699 114. Otváracie hodiny Zberného
dvora sú od pondelka do piatku v čase
od 8.00 do 19.00 hod. a v sobotu od
8.00 do 17.00 hod.
(li)

objemný odpad na Zbernom dvore.
Aj počas týchto dní čistoty bola pri
kontajneroch zabezpečená asistencia,
ktorej úlohou bolo zabezpečiť správne
nakladanie s odovzdávanými odpadmi,
ako aj zamedzenie negatívnych
javov, kedy niektorí obyvatelia
vstupujú do kontajnerov, aby vyberali
uložený odpad. Počas konania mesto
Takto to vyzeralo po víkende, keď ľudia ukladali triedené
zložky KO odpadu do zberných nádob.

nezaznamenalo žiadne vážne porušenia
nakladania. Veľkokapacitné kontajnery
boli umiestnené na štandardne
osvedčených, technicky dostupných
stanovištiach.

(14,94 ton) a najmenej v utorok
(12,02 ton). Z objemného odpadu
tvorilo drevo 22,58 ton a elektrické
zariadenia 6,11 ton. Okrem toho sa ľudia
zbavovali aj žiariviek, farieb či kovov
prostredníctvom mobilnej zberne.

Celkovo sa počas piatich dní
uskutočnilo 86 vývozov, počas ktorých Najbližšie dni čistoty sa uskutočnia
sa vyviezlo 73,66 ton objemného opäť na jeseň, presný termín konania
odpadu. Najviac vývozov bolo v piatok bude obyvateľom oznámený vopred cez
13. apríla, a to 20. Najviac objemného dostupné médiá.
(r)
odpadu sa vyviezlo vo štvrtok
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Víno v parku – Žiarska slávnosť vína
V sobotu 19. mája si prídu na svoje
všetci milovníci kvalitného vína.
V Parku Štefana Moysesa sa od 14-tej
hodiny uskutoční Žiarska slávnosť
vína, ktorou mesto nadväzuje
na vinársku tradíciu Svätého Kríža.
Po tri roky bol súčasťou Žiarskeho
jarmoku Festival vína, kedy slovenskí
vinári prezentovali a ponúkali svoje
vlastné vína. Mesto však tento rok
rozhodlo, že takéto podujatie si zaslúži
samostatný termín. Kultúru vína tak
prenáša do Parku Štefana Moysesa.
„Chceme nadviazať na veľkú tradíciu,
ktorá tu kedysi bola, a to, že od roku
1776 patrili dve tekovské obce Rybník
a Čajkov do dŕžavy novovzniknutej
Banskobystrickej biskupskej diecézy.
Tunajší biskupi mali odtiaľ víno nielen
pre potreby počas omše alebo vlastnú
spotrebu, ale aj na predaj, a to z vlastných
viníc, ktoré tam mali. Preto vieme, že
vo Svätom Kríži naši predkovia
konzumovali hojne víno práve z týchto
dvoch obcí,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým, že
mesto na Žiarsku slávnosť vína oslovilo
združenie Terroir Tekov, ktoré zastrešuje
vinárov priamo z obcí Čajkov a Rybník.
„Sme preto veľmi radi, že vinári z Čajkova
a Rybníka sa symbolicky opäť vracajú do
nášho mesta. Našim cieľom je prilákať
do parku obyvateľov Žiaru a okolia,
ktorí môžu ochutnať víno, a zároveň
sa oboznámiť s ďalšími historickými
míľnikmi Svätého Kríža a biskupskej zdokladované aj heraldicky, sú
tradície, ktorá tu kedysi bola,“ dodáva od roku 1665 Jakubom Uhnákom. Ja
Martin Baláž.
som dvanásta generácia doteraz žijúca
v Čajkove,“ oboznamuje s históriou
vinárskeho rodu mladý Uhnák. Pri
výrobe vína sa Uhnákovci snažia nechať
Vinári z Čajkova
vínam ich prirodzený charakter tým,
a Rybníka sa symbolicky opäť že používajú len prirodzené kvasinky,
ktoré sa nachádzajú v bobuliach hrozna.
vracajú do nášho mesta.
„Spracovanie a výroba vína prebieha
pomocou moderných technológií,
O tradícii vinárstva z oblasti Terroir ale radi experimentujeme pri procese
Jedinečný
charakter
Tekov nám priamo v obci Čajkov kvasenia.
porozprával Anton Uhnák, ktorého a mineralitu našim vínam dodáva tufové
vinárstvo
má
niekoľkogeneračnú a andezitové podložie pochádzajúce
vinohradnícku a vinársku tradíciu. Povodil zo sopečných vyvrenín Štiavnických
nás po svojich i susedných viniciach, vrchov,“ podotýka ďalej Anton Uhnák.
poukazoval pôdu a mali sme možnosť
nahliadnuť aj priamo do hajloku, čo je Istý čas obce Čajkov a Rybník, ktoré sú
vlastne chata s vínnou pivnicou. Takéto základom Terroir Tekov, boli historicky
hajloky stoja takmer pri každej vinici spojené aj s naším mestom, vtedajším
v Čajkove. Uhnákovci pestujú hrozno Svätým Krížom. Spoločná história
výhradne v Čajkove, kde obhospodarujú medzi obcami Čajkov, Rybník a Svätý
približne 5 hektárov vinohradov. Kríž vychádzala z toho, že biskupstvo
Ročná produkcia je 40 000 litrov vína. v Banskej Bystrici, sídliace vo Svätom
Sortiment u nich tvoria tradičné odrody Kríži, malo léno a patrili mu obce
ako Pesecká Leánka, Veltlínske zelené, Čajkov a Rybník. Tie odvádzali dane,
Rizling, Pinot blanc či Frankovka modrá. predpokladáme v podobe nejakého
„Prvé zmienky o vinárstve v oblasti proviantu, najpravdepodobnejšie vína,
Terroir Tekov pochádzajú z 13. storočia. biskupstvu, a to s nimi ďalej vedelo
Najväčší rozkvet vinárstva bol spojený obchodovať. „Terroir Tekov, a obzvlášť
práve s baníckymi mestami Banská obce Rybník, Čajkov a Nová Dedina až
Štiavnica a Kremnica. Na to nasledoval po Brhlovce, majú podložie výhradne
veľký úpadok vinárstva počas tureckých z tufu, ktorý je ako jednoliaty masív,
vojen, ktoré devastovali naše kraje a to je veľmi jedinečné. Nachádza sa
fyloxérou. Teraz veľa mladých vinárov, to iba v tejto oblasti a v Tokaji, kde sú
ako som napríklad aj ja, nadväzuje robené aj pivnice, tak ako aj u nás. Tento
na tradíciu vinárstva v našej oblasti tuf dodáva vínam jedinečné vlastnosti,
a robí výborné vína,“ približuje Anton a teda hroznu, ktoré sa tu vypestuje.
Uhnák, ktorý je tiež jedným z vinárov, Hrozno sa trochu potrápi v kamenistej
ktorí prídu prezentovať svoje vína pôde, ale na druhej strane, dodá krásne
do žiarskeho parku. Konkrétnym minerálne prvky do vína. Veľmi dobrým
príkladom
niekoľkogeneračného príkladom takejto spolupráce je Pesecká
vinárstva je práve aj rod Uhnákovcov. Leánka, ktorá je všeobecne prehliadanou
„Prvé
zmienky,
ktoré
máme odrodou, ale z našich oblastí jej tu

„

Tradičná výroba vína u Uhnákovcov.

Anton Uhnák ukazuje nové štepy z Maďarska a Talianska.
veľmi pasujú podmienky a robia sa z nej
fantastické vína. A to od suchých až
po sladké,“ konkretizuje Anton Uhnák,
v čom je tekovské víno výnimočné.

„

Z odrody Pesecká Leánka
sa robia fantastické vína. A to
od suchých až po sladké.
Anton Uhnák, vinár
Oblasť Terroir Tekov ešte nie je turisticky
tak objavená, ako iné vinohradnícke
regióny na Slovensku. Anton Uhnák nám
prezradil, aké je to byť tunajším vinárom:
„Veľmi pekné a všetci sa z toho tešíme.
Ale, samozrejme, je to ťažká práca.
Hlavne kvôli tomu, že všetko musíme
budovať nanovo. Najmä agroturizmus,
ktorý ešte nie je rozbehnutý a na ktorom
by mali popracovať hlavne kooperácie
obcí, pretože pre nás podnikateľov je
komplikované niečo tak komplexné
vytvoriť. V tomto vidím medzery regiónu
a do tohto treba investovať čas aj úsilie,“
zamýšľa sa mladý vinár na záver.
Ďalším viacgeneračným vinárstvom je
aj Muráni Víno Čajkov, ktorého korene
siahajú podľa zápisov vinohradov už do
17. storočia. Aj toto vinohradníctvo bude
v žiarskom parku prezentovať svoje vína
na Žiarskej slávnosti vína. „Vinohrady
vediem spolu s bratom, pričom ja
mám na starosti vinohrady a brat víno
a marketing. Pomáhajú nám ešte aj
rodičia, ktorí to všetko začali,“ hovorí
Martin Muráni, ktorý vo vinárstve pracuje
spolu so svojím bratom a podotýka:
„S bratom sme začali víno adjustovať
aj do fliaš, čo predtým nebol taký
zvyk. Momentálne obhospodarujeme
12 hektárov vlastných vinohradov, ktoré
postupne rozširujeme a snažíme sa, aby sa
víno dostalo k čo najviac ľuďom, pretože
si myslíme, že je dosť kvalitné.“ Martin
Muráni tiež prezrádza, ktoré odrody sú
pre Tekov typické: „Najtypickejšia odroda
tohto regiónu je Pesecká Leánka, ktorú
sme si dali ako nosnú odrodu aj pre
združenie Terroir Tekov. Z červených
sa dobre darí Frankovke a skúšame aj
novošľachtence ako Dunaj, Nitra, Hron a
Devín, pretože tie boli šľachtené pre naše
slovenské podmienky a darí sa im tu.“ Aj
Martin Muráni priznáva, že byť vinárom

nie je ľahké. „Máme naozaj šťastie,
pretože máme mimoriadne vhodné
podmienky na pestovanie nielen bielych,
ale hlavne červených vín. Ale je to
zložitá a ťažká práca. Vinárstvo, to je veľa
manuálnej práce a zložité je aj budovanie
marketingu. Pretože značky, ktoré ľudia
nepoznajú, je zo začiatku zložité dostať
do obchodných sietí,“ dodáva na záver
Muráni.

„

Snažíme sa víno dostať
čo najviac k ľuďom, pretože je
kvalitné.
Martin Muráni, vinár

Víno v parku – Žiarsky festival vína
sa uskutoční v sobotu 19. mája v Parku
Štefana Moysesa. Ochutnáte na ňom
vína z vinárstiev Vinárstvo Anton
Uhnák, Muráni Víno Čajkov, Kotrus
rodinné vinárstvo, Vinárstvo Michelle,
Najväčšia Pivnica v Pukanci, Kalina &
Kinči, Vinárstvo Kúdela a Ringburger
Kremnica. Tešiť sa môžete aj na pestrý
kultúrny program, v ktorom sa predstaví
folklórna skupina Dolina z Čajkova, Ann
Bartová band, Šansóny Bez pardónu Rii
Ferčákovej a hostí. Chýbať nebudú ani
grilované špeciality a tradičné pochúťky
zo Štiavnicka, pečené prasiatko a syry
z Farmy u Hiadlovských.
(li)

Martin Muráni bude v Žiari tiež prezentovať svoje vína.

Na Víne v parku môžete ochutnať vína od vinárov
zo združenia Terroir Tekov.
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OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Blaho elanie
k okr hlemu jubileu

Prerušenie distribúcie elektriny
z dôvodu plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa
distribučnej
sústavy.

Dňa 7. mája sa dožíva krásnych 90 rokov náš drahý

Mikulá Koll r.

V knihe života tvojho strana 90 sa otvára,
pripíjame si s tebou, ocko, perlivým vínom z pohára.
Na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy drahému ockovi všetku tú lásku oplatí?
Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slová.
Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi, na zdravie pripime, nech si večne mladý!

DŇA 11. MÁJA

od 6.30 do 20.30 hod.
•Pod háj 1,
•Ulica SNP 140.
DŇA 12. MÁJA

od 6.30 do 20.30 hod.
•Pod háj 1,
•Ulica SNP 140.

Kytica ruží plná krásnych prianí, s láskou, vďakou a úctou venovaná k tvojim
narodeninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia do ďalšieho života ti prajú
dcéra Zdenka, synovia Milan a Peter, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

DŇA 13. MÁJA
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Blaho elanie
k uzatvoreniu man elstva
V piatok 27. apríla uzatvorili manželstvo

Tomá a Alica Hú ťavovci .

Alicka, ďakujem ti za tvoje srdiečko a tvoju lásku.
Som šťastný, že môžem byť po tvojom boku
ako manžel.
Budem tu pre teba v dobrom aj v zlom
Ľúbim ťa.Tvoj Tomáš.

7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.

13.5.

14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.

20.5.

20.00 - 21.00 hod. lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 - 14.00 hod. Janského lekáreň, Dr. Janského 19
14.00 - 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris, SNP 94

Žiarsky ZOB
Už o niekoľko týždňov sa Park
Štefana Moysesa stane dejiskom
prvého ročníka slovenského kola
súťažnej prehliadky Moravský vrabec
2018. Podujatie ponesie príznačný
názov Žiarsky ZOB.
Garantom a spoluorganizátorom
pripravovanej súťaže je Janko Kulich
spolu so svojou kapelou Kolegium.
„Súťaž sme spolu s mojou skupinou
a žiarskym Mestským kultúrnym centrom
prebrali kamarátom z Turzovky, kde ju
mnohí poznali ako Turzovský vrabčiak,“
informuje Janko Kulich a prezrádza
dôvody, prečo sa súťažná prehliadka
uskutoční tento rok v Žiari: „Rozhodli
sme sa tak urobiť preto, lebo sme už dva
roky mali pocit, že účasť skupín, a teda i
celková úroveň klesá a že to skrátka chce
zmenu. Uvidíme, čo všetko sa podarí
zlepšiť nám, ale za pokus to stojí.“ Tiež
si kladiete otázku, prečo organizátori
nazvali podujatie Žiarsky ZOB? Janko
Kulich prezrádza: „Názov je odvodený
od českého názvu Moravský vrabec. My
sme nechceli názov Žiarsky vrabčiak,
tak sme dali názov ZOB, čo je vlastne
potrava pre vtáky.“

Janko Kulich a jeho Kolegium.
Žiarsky ZOB sa uskutoční v sobotu
26. mája od 15.00 hodiny v nádhernom
prostredí Parku Štefana Moysesa
v Žiari nad Hronom. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie
presunie do Divadelnej sály MsKC.
V porote Žiarskeho ZOBu bude mať
zastúpenie viacero zvučných mien, za
všetkých spomenieme aspoň Žiarčanom
známeho Mariána Vojtku, basgitaristu
skupiny Kolegium a organizátora
podujatí v Kremnici a Allana Mikušeka,
speváka,
muzikanta
a
autora,
najvýznamnejšiu osobnosť slovenskej
country hudby. Špeciálnymi porotcami

budú organizátori súťažnej prehliadky
festivalu InterPorta Jiří Šrejber a Zdeněk
Stárek z Ústí nad Labem, ktorí si prídu
vybrať to najlepšie z autorského pera
súťažiacich pre svoju prehliadku, ktorá
sa uskutoční 1. júna.
Počas Žiarskeho ZOBu sa bude súťažiť
nielen o prvé miesta s postupom na
Portu v Ústí nad Labem a finále Vrabca
v Karvinej, ale tí najlepší môžu byť
vybratí na mnohé ďalšie akcie v Čechách
i Slovensku. „So svojou skupinou
Kolegium som mal možnosť vystupovať
ako na Turzovskom Vrabčiakovi, tak i na

finálovom koncerte Moravského vrabca,
či na autorskej, alebo medzinárodnej
Porte a je to naozaj zážitok.
Mimochodom, aj taká Sima Martausová,
Michaela Miškechová, Edo Klena či
Peter Janků si na Vrabčiakovi zasúťažili
aj vyhrali, tak prečo to neskúsiť aj u nás
v Žiari,“ hovorí s úsmevom Janko Kulich
a ako podotýka: „Som presvedčený, že
na Slovensku máme veľa kvalitného
ZOBu pre Moravského vrabca. Verím,
že sa nám podarí slušný prevrat aj na
hudobnej scéne.“
Janko Kulich a jeho Kolegium už
v minulosti na prehliadke vystupovali
a dokonca ju dvakrát aj vyhrali.
Vo finále v Českej republike sa
umiestnili na druhom mieste a sú aj
držiteľmi striebornej autorskej a zlatej
interpretačnej Porty. Keďže tento rok je
Janko Kulich organizátorom Žiarskeho
ZOBu, so svojou kapelou na ňom vystúpi
iba ako hosť.
V popoludňajšom programe bude
súťažiť 11 kapiel. Zastúpenie bude
mať aj Žiar a dve kapely prídu z Českej
republiky:
• Osudy
• FM Band (CZ)
• Juraj Maxián (ZH)

od 6.30 do 20.30 hod.
•Pod háj 1,
•Ulica SNP 140.
Smútočné oznámenia
na webovej stránke mesta
Vysielanie mestského rozhlasu
v týchto dňoch končí. Prostredníctvom neho sa okrem bežných
oznamov uverejňovali aj oznámenia o úmrtí či pohrebe našich
spoluobčanov. Z tohto dôvodu
vznikla na webovej stránke mesta
sekcia, v ktorej budú zverejňované
smútočné parte za aktuálny mesiac.
Pokiaľ máte záujem o zverejnenie takéto smútočného oznámenia,
požiadajte pohrebnú službu, ktorá to
zariadi za vás.
Štatistické zisťovanie
o využívaní informačných
a komunikačných technológií
Na Slovensku bolo do Zisťovania
o príjmoch a životných podmienkach
domácností pre rok 2018 vybraných
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Žiar
nad Hronom. Zisťovanie sa uskutoční
od 19. apríla do 31. mája 2018.
V tomto období vybrané domácnosti
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Viac informácií
sa dozviete na webovej stránke
Štatistického úradu ŠR www.statistics.sk alebo telefonicky na 048/4323
287 (Mária Vozárová).

• Jano Svetlan Majerčík
• Bez pardónu
• Červený bicykel
• Maja a priatelia
• Plamene
• Gailard
• Adam Baran & The Outsiders (ZH)
• Druhá náhoda (CZ)
Večerný program je doplnený
o koncert Eda Klenu, ktorý si zasadne
aj do porotcovskej stoličky. V rámci
večerného programu zahrá ako hlavný
hosť aj Allan Mikušek.
Vstup na podujatie sú 2 eurá, deti do
120 cm majú vstup zdarma.
(li)

Allan Mikušek.

6

MSKC

Mestské noviny | 7. máj 2018
e-mail: inzercia@echo.sk

Mestské noviny | 7. máj 2018

7

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Cirkevná škola oslávila 25. výročie od svojho založenia

Základná škola s materskou školou
Štefana Moysesa oslávila v týchto
dňoch 25 rokov od svojho založenia.
Pri tejto príležitosti pripravila pre
svojich žiakov, ich rodičov, ale aj širšiu
verejnosť bohatý kultúrny i duchovný
dvojdňový program.
Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, ktorú každý pozná pod
názvom cirkevná škola, si dvojdňové
oslavy výročia pripravila na stredu
25. apríla a štvrtok 26. apríla. V stredu
prijali rodičia detí a verejnosť pozvanie
na slávnostnú akadémiu, ktorá sa konala
v bývalom Dome kultúry na námestí.
Vo štvrtok sa uskutočnila slávnostná
svätá omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža
a následne na to slávnostný obed, ktorý
bol spojený s oceňovaním zamestnancov
školy.

Kedysi patrila budova školy mestu, ktoré
ju neskôr vymenilo za park. „Áno je to
pravda. Budova školy patrila mestu, ktoré
ju neskôr vymenilo so zriaďovateľom. Po
niekoľkoročných rokovaniach primátora
mesta Žiar nad Hronom Máriusa Hrmu
so zriaďovateľom školy Mons. Rudolfom
Balážom sa budova našej školy stala
17. júna 2002 majetkom Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstva Banská Bystrica,“ vracia
sa do minulosti Mária Ulrichová a ako
podotýka, táto skutočnosť nemala
žiadny vplyv na žiakov.

Dvadsaťpäť rokov je dlhé obdobie.
Za tento čas sa viac či menej zmenili
niektoré vyučovacie procesy, ktoré
možno bežný človek nevidí, no
pedagógovia ich vnímajú veľmi citlivo.
„Vývoj ide vpred vo všetkých oblastiach,
v našej škole nevynímajúc. Veľké a
Pri tejto príležitosti sme o rozhovor viditeľné zmeny sú, samozrejme,
požiadali riaditeľku školy Máriu v materiálno - technickom vybavení
Ulrichovú, ktorá ju vedie rovnako tried.
dlhý čas, teda 25 rokov. V rozhovore si
zaspomínala na začiatky, ale nevyhli Klasické tabule nahradili interaktívne
sme sa ani porovnávaniu s tým, čo bolo tabule, dataprojektory a vizualizéry.
v škole kedysi a čo ponúka škola dnes. V dvoch triedach majú žiaci v našej
„Cirkevná škola bola zaradená do siete škole notebooky a tablety. Kabinety
16. augusta 1993,“ približuje na úvod a odborné učebne sú doplnené
Mária Ulrichová s tým, že vtedy bolo množstvom didaktických a názorných
otvorených osem ročníkov, spolu dvanásť pomôcok. Nový šat dostala školská
tried, čiže v niektorých ročníkoch boli po telocvičňa, ktorá slúži žiakom v rámci
dve triedy. V súčasnosti má škola po dve hodín telesnej výchovy, krúžkov i
triedy v každom ročníku. To znamená voľného času. Aby sme žiakov učili pre
osemnásť tried, jedna trieda je pre život, máme modernú počítačovú triedu,
zdravotne znevýhodnené deti a okrem fyzikálno-chemické laboratórium, dielňu,
toho sú otvorené aj tri triedy materskej jazykovú učebňu a kaplnku. S citom si
školy. Dnes sa v priestoroch budovy triedni učitelia menia vzhľad svojich
okrem samotnej školy nachádza aj tried, aby boli pre žiakov podnetné, a aby
Centrum voľného času a materská škola. sa tam žiaci cítili čo najlepšie,“ približuje
„1. januára 2005 vzniklo Školské stredisko niektoré najviditeľnejšie zmeny riaditeľka
záujmovej činnosti, v súčasnosti s tým, že aj učitelia sú dnes niekde
premenované na Centrum voľného času inde, ako tomu bolo pred 25. rokmi:
a k 1. septembru 2005 materská škola pre „Spoločenstvo školy tvoria neustále sa
jednu triedu. Pre veľký záujem zo strany vzdelávajúci pedagógovia, ktorí nové
rodičov sme materskú školu museli metódy aplikujú do výučby, konkrétne
rozšíriť na dve triedy a v súčasnosti až na Hejného matematika, Comenia Script či
tri triedy,“ približuje ďalej riaditeľka školy. eTwinning. Papierové triedne knihy už u
nás nenájdete, používame elektronické.

Taktiež elektronické žiacke knižky.
Pri komunikácii s rodičmi využívame
internet, posielanie domácich úloh
je zjednodušené, tiež elektronicky.“
Zaujímalo nás tiež, aké sú dnešné
deti. Zmenili sa v niečom oproti
svojim starším, dnes už dospelým,
spolužiakom?
„Máme
množstvo
talentovaných žiakov, z čoho sa veľmi
tešíme. Ukazujú to nielen vedomostné
úspechy a výsledky v monitoringu
žiakov v rámci Slovenska. Veď niekoľko
rokov za sebou sme v Banskobystrickom
kraji na popredných miestach (6., 11., a
16. miesto). Úspechy zaznamenávame
v súťažiach a olympiádach, projektoch,
ale i v kultúrnych programoch, kde
prejavujú svoj umelecký talent. Našu
školu navštevujú žiaci z mesta i okolitých
dedín, ktorých rodičia si vybrali pre svoje
deti alternatívu – rodinnú atmosféru,
dobre pripravené deti na stredné školy,
a zároveň výchovu a formovanie ich
detských duší v duchu evanjelia podľa
kréda Pokoj a dobro.“
Za 25 rokov sa v škole vystriedalo
viacero pedagógov. Na druhej strane,
Mária Ulrichová je doposiaľ jedinou
riaditeľkou, ktorá školu kedy viedla.
„Pedagógov bolo viac. V súčasnosti má
škola 52 zamestnancov. S láskou a úctou
spomínam na prvú zástupkyňu Valiku
Packovú, ktorá už za nás oroduje v nebi.
V súčasnosti mám dvoch zástupcov v ZŠ
Beatu Oťapkovú pre 1.stupeň a Jozefa
Vanku pre 2.stupeň. V materskej škole
je zástupkyňou Erika Mandincová
a vedúcou Školského klubu detí je Ľubica
Loučičanová. Všetci sú úžasní,“ chváli
svojich kolegov riaditeľka.
Štátny vzdelávací program je záväzný
pre všetky školy bez ohľadu na ich
zriaďovateľa.
Školské
vzdelávacie
programy však poskytujú jednotlivým
školám maximálne využiť osobnostný,
vedomostný a hodnotový potenciál
pedagógov a zázemia školy. „Na
sv. omši pri príležitosti 25.výročia

založenia školy generálny vikár Mons.
Ing. PhLic. Branislav Kopal v kázni použil
prirovnanie, že cirkevná škola v našom
meste sa podobá na Noemovu archu.
Aj keď vôkol Noema a jeho rodiny bol
skazený svet, ktorý nedbal na Boha,
porušoval Jeho prikázania, žil v hriechu
a rúhal sa, Noe zostal verný Bohu a Jeho
navonok zvláštnej požiadavke. Uprostred
súše staval koráb v nadrozmernej
veľkosti. Až naozaj prišiel deň potopy a
Noe v korábe zhromaždil tých, ktorí mali
byť zachránení. Keď voda zaplavila zem,
tí, čo boli v korábe sa v ňom vzniesli na
vlnách a plavili sa k novému zajtrajšku.
Kým tí, čo sa posmievali im i Bohu,
utonuli vo vodách potopy. Tak aj naša
škola je ako koráb, ktorý pod svoju
strechu denne zhromažďuje tých, ktorí
veria Bohu, chcú žiť podľa Jeho prikázaní
a chcú byť zachránení od zloby sveta a
Boh ich pripraví pre lepšiu budúcnosť i
večnosť. To iné oproti štátnym školám
je istota Božej prítomnosti v našej škole,
pretože je v nej prítomný živý Boh,“
hovorí Mária Ulrichová o rozdieloch
cirkevnej školy v porovnaní s ostatnými
školami.
Dvadsaťpäť rokov je pre niekoho dlhá
doba, niekto si ani poriadne neuvedomí,
ako ubehli. A kde vidí o niekoľko rokov
cirkevnú školu Mária Ulrichová? „Niekde

som čítala, že posledných 100 rokov sa
svet zmenil viac ako za predchádzajúcich
1000. A to je veľká pravda.
Prajem si, aby škola bola spoločenstvom
ľudí založené na dôvere: žiakov voči
učiteľom, učiteľov voči rodičom
a naopak, a všetkých voči Bohu, pretože
i On dôveruje nám. A Boh verí v naše
deti, že nájdu cestu k pravde. Pán nám
dal úžasný dar. Učiť sa pravde, láske
a múdrosti, aby sme sa pripravili na
život a stretnutie s Ním. Preto je skvelé
byť učiteľom, rodičom alebo dieťaťom
v cirkevnej škole,“ dodáva na záver Mária
Ulrichová.
(li)

Ocenenie pedagógov
Pri príležitosti okrúhleho 25. výročia
od založenia školy ocenila riaditeľka
desiatich
zamestnancov,
ktorí
pôsobia v škole viac ako 20 rokov:
Mgr. Anna Čamajová, 24 rokov
Mgr. Hana Luptáková, 24 rokov
Magdaléna Strečanská, 24 rokov
Lýdia Sklenková, 24 rokov
Ľubica Loučičanová, 23 rokov
Mgr. Jana Búciová, 22 rokov
Mgr. Eva Pročková, 22 rokov
Mgr. Jana Mičincová, 22 rokov
Mgr. Alena Polanská, 21 rokov
Mgr. Beata Oťapková, 20 rokov
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INZERCIA

VENDING, s.r.o.
PONÚKA PRÁCU:

SERVISNÝ TECHNIK
ŽIAR NAD HRONOM, ŽARNOVICA,
NOVÁ BAŇA, ZLATÉ MORAVCE A OKOLIE.

vždy príde rovnaká odpoveď: Študenti jazykovej školy ZARAZ
„Neviem, to som sa neučil, to sú známi tým, že po prvom kurze
si minimálne 80% z nich zakúpi aj
viem odmalička.“
ďalší kurz a potom ďalší. Nie však
„Príďte sa teda pozrieť na našu preto, že stále nič nevedia, ale
ukážkovú hodinu ZDARMA a preto, že konečne našli metódu
uvidíte ako angličtinu a nemčinu výučby, pri ktorej na sebe vidia
vyučujeme my. Nič za to nedáte reálne pokroky.
a po skúsenosti na vlastnej
koži uveríte, že so správnym Už na prvej vyučovacej hodine
prístupom sa cudzí jazyk dokáže rozprávajú cudzím jazykom,
nemajú domáce úlohy a jazyk
Odpovedá otázkou: „A ako ste sa naučiť naozaj každý.“
sa učia priamo na hodinách
naučili materinský jazyk?“ Takmer
V jazykovej škole ZARAZ, ktorá
patrí so svojimi 23 pobočkami
medzi najväčšie na Slovensku,
sú na túto vetu zvyknutí.
„Vždy, keď k nám zavíta niekto s
tvrdením, že sa nedokáže naučiť
cudzí jazyk, musím sa pousmiať“,
vysvetľuje manažérka jazykovej
školy ZARAZ v Žiari nad Hronom
Bronislava Zigová.

- servis a opravy nápojových automatov.
Potrebná vyhláška 508/2009, minimálne § 22
a vodičské oprávnenie skupiny B.

Životopis posielať na farkas@asovending.sk
jazYková škola

DO ZMRZLINY
na Ulici Dr. Janského (pri nemocnici).

T: 0905 368 386

INZ
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E
e
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h
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ch

Tak neváhajte a príďte si
vyskúšať ukážkovú hodinu
ZDARMA aj vy! Bližšie info
vám radi poskytneme
na 0917 109 899 alebo na
bronislavazigova@zaraz.sk.

Veta: „Nedokážem sa nauēiƛ cudzí jazyk!“ je blud

Náplň práce

PRIJMEM PREDAVAČKU

so školeným lektorom. Ten
ich nenápadne učí riadenou
konverzáciou, jednoducho a
prirodzene. Veľmi podobne tomu
ako sa učili svoj materinský jazyk,
len rýchlejšie.

WWW.ZARAZ.SK

0917 109 899

V jazykovej škole ZARAZ, ktorá patrí so svojimi ŠtudenƟ jazykovej školy ZARAZ sú známi tým,
23 poboēkami medzi najväēšie na Slovensku, že po prvom kurze si minimálne 80% z nich zasú na túto vetu zvyknuơ.
kúpi aj ěalší kurz a potom ěalší. Nie však preto,
že stále niē nevedia, ale preto, že koneēne našli
„Vždy, keě k nám zavíta niekto s tvrdením, metódu výuēby, pri ktorej na sebe vidia reálne
že sa nedokáže nauēiƛ cudzí jazyk, musím sa pokroky.
pousmiaƛ“, vysvetűuje manažérka jazykovej školy Už na prvej vyuēovacej hodine rozprávajú cudZARAZ v Žiari nad Hronom Bronislava Zigová.
zím jazykom, nemajú domáce úlohy a jazyk sa
Odpovedá otázkou: „A ako ste sa nauēili ma- uēia priamo na hodinách so školeným lektoterinský jazyk?“ Takmer vždy príde rovnaká rom. Ten ich nenápadne uēí riadenou konverodpoveě: „Neviem, to som sa neuēil, to viem záciou, jednoducho a prirodzene. Veűmi podobodmaliēka.“
ne tomu ako sa uēili svoj materinský jazyk, len
„Príěte sa teda pozrieƛ na našu ukážkovú hodi- rýchlejšie.
nu ZDARMA a uvidíte ako angliēƟnu a nemēinu Tak neváhajte a príěte si vyskúšaƛ ukážkovú
vyuēujeme my. Niē za to nedáte a po skúsenosƟ hodinu ZDARMA aj vy! Bližšie info vám radi
na vlastnej koži uveríte, že so správnym prístu- poskytneme na 0917 109 899 alebo na bronipom sa cudzí jazyk dokáže nauēiƛ naozaj každý.“ slavazigova@zaraz.sk.

Ukážkové hodiny ZDARMA 11.5. a 16.5. o 18.00 hod

Riadková inzercia
•Zmena adresy veterinárnej ošetrovne:
MVDr. Petra Schmidtova, M. Chrásteka 25, ZH
(vedľa polície). T: 0907 598 608

5-poličkový, stolík na kolieskach
dvojpoličkový. Možnosť pozrieť. Cena
dohodou. T: 0907 268 902

•Predám klavír Petrof, trojpedálový (nie
krídlo), komodu bledé drevo so zásuvkami,
vešiakovú stenu, šijací stroj zn. Lada (šľapací),
mikrovlnnú rúru Samsung nepoužívanú, 2
kolesá z gazdovského voza vhodné na chalupu. Cena dohodou, možnosť vidieť. T: 0907
268 902

•Hľadám do prenájmu 2 alebo 3-izb. byt
na dlhodobo. Súrne. T: 0949 061 835

•Predám rodinný dom na 7 á pozemku
v časti IBV – ZH, v pôvodnom stave. Cena
dohodou, možnosť vidieť. T: 0907 268 902
•Výhodne predám suché drevené hranoly z
mäkkého dreva:
6 ks - dl. 6 m, 12 x 10 cm,
34 ks - dl. 5 m, 12 x 10 cm,
3 ks - dl. 3 m, 12 x 10 cm,
8 ks - dl. 4 m, 10 x 7 cm.
Kontakt: 0907 700 994
•Kúpim garáž za políciou. T: 0903 117 206
•Predám v ZH: chladničku s mrazničkou
Whirpool, práčku ignis plnenú zhora
(nová, nepoužitá), obývačkovú stenu
+ konferenčný stolík, stojan pod TV

•Ponúkam na predaj rodinný dom po
čiastočnej rekonštrukcii, vhodný na chalupu alebo trvalé bývanie v Tekovských Nemciach, okres Zlaté Moravce. Cena dohodou.
T: 0905 255 386
•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný
na stavbu rekreačného objektu alebo
rodinného domu. Cena: 10 €/m2. T: 0905
255 386
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový
byt, Pod vŕšky, ZH. T: 0915 478 309
•Predám starý rodinný dom s hospodárskou budovou s rozlohou pozemku 2150
m2, vhodné na chalupu. Pozemok sa nachádza v peknom horskom prostredí v Ostrom
Grúni. Ďalší pozemok s rozlohou 2523 m2.
T: 0908271 480
•Prenajmem garáž v ZH. T: 0949 474 317
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ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN

9. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu a 7. ročník inline pretekov Slovenský inline pohár 2018
Mestský okruh v Žiari nad Hronom sa
12. mája tohto roku stane svedkom
v poradí 9. ročníka Žiarskeho
mestského polmaratónu a 7. ročníka
inline pretekov, ktorý je zároveň
jedným kolom pretekov Slovenského
inline pohára 2018.
Bežecké podujatie pritiahlo v minulých
rokoch na túto zaujímavú trať pravidelne
narastajúce množstvo bežcov a bežkýň.
Minulý rok sa polmaratónu zúčastnili
bežci z Ukrajiny, Maďarska, Čiech
a pretekári zo Slovenska. „Mestský
polmaratón v Žiari nad Hronom má
svoju tradičnú certifikovanú trať, okruh
v meste je divácky atraktívny, bežcom
dodáva neustály kontakt s divákom a
srdečné povzbudzovanie chuť a energiu
do ďalších kilometrov,“ hovorí Ján Žiak,
riaditeľ pretekov s tým, že atraktívne
sú i jeho doplnkové trate a sprievodné
aktivity: „Pre tých, ktorí si netrúfnu
odbehnúť celú trať je aj v tomto roku
pripravený štafetový beh a boli by sme
radi, keby sa v tomto roku opäť zvýšil
počet štafiet. Vlani sa na štart postavilo
26 štafiet.“ Už neoddeliteľnou súčasťou
Žiarskeho mestského polmaratónu sú
aj inline preteky. Tento rok pôjde už o 7.
ročník, ktorý je zároveň jedným kolom
pretekov Slovenského inline pohára –
SIP 2018.
Organizátorom podujatia je mesto Žiar
nad Hronom v spolupráci s Atletickým

klubom MŠK, Základnou školou na Ulici
M. R. Štefánika, Základnou školou na
Jilemnického ulici a Centrom voľného
času.
Športové a atletické disciplíny aj pre deti
„Aj v tomto roku myslíme na deti
materských a základných škôl, pre
ktoré sme pripravili v priestoroch školy
zaujímavé športové a atletické disciplíny
pre všetky vekové kategórie. Tie
zastrešuje domáci Atletický klub MŠK,“
približuje ďalej Žiak. Pre najlepších
pretekárov vo všetkých kategóriách
má usporiadateľ pripravené finančné
odmeny, vecné ceny a pretekári, ktorí sa
prihlásia do 9. mája tohto roku získajú
od organizátora upomienkový predmet
a pretekári inline účastnícku medailu SIP
2018. Samozrejmosťou je poskytnutie
pre všetkých účastníkov polmaratónu,
štafetového behu a inline pretekov pitný
režim a občerstvenie. „Naším cieľom je
každoročne zvyšovať úroveň pretekov,
aby sa všetci bežci a inline pretekári v
Žiari nad Hronom cítili čo najlepšie. Radi
by sme v našom meste aj v tomto roku
privítali čo najväčší počet pretekárov,
a to nielen zo Slovenska. Opäť by sme
radi uvítali bežcov aj zo zahraničia.
V minulosti to boli pretekári z Kene,
Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Čiech,“
konkretizuje Ján Žiak.

Termín uzávierky prihlášok a výška
štartovného 12 eur (aj s realizovaním
platby na účet organizátora) je do 9.
mája tohto roku. Registrovať sa môžete
prostredníctvom online formulára na:
Preteky: http://www.casomierapt.sk/
prezentacia/pretek1.php
IN-LINE:
http://www.casomierapt.sk/
prezentacia/pretek2.php
alebo osobne v deň pretekov (štartovné
sa platí na mieste v hotovosti). Neskôr
prihlásení pretekári zaplatia štartovné v
plnej výške 15 eur za 1 pretekára. Časový
limit pretekára je 2.20 hod. Športový
a bežecký deň sa koná pod záštitou
primátora mesta Petra Antala.
Informácie o polmaratóne a SIP
2018 nájdete na webovej stránke
www.polmaraton.ziar.sk.
(li)

Uzávierka ulíc v čase konania Žiarskeho mestského polmaratónu
V sobotu 12. mája sa v čase od
7.00 do 17.00 hod. uskutoční ďalší
ročník podujatia Žiarsky mestský
polmaratón, ktorého súčasťou sú
aj preteky Slovenský inline pohár.
Trasa pretekov povedie po ceste I/9
(Ul. SNP) a po miestnych komunikáciách
so štartom a cieľom pred Základnou
školou na Ul. M. R. Štefánika.
Z dôvodu konania pretekov budú
preto úplne uzatvorené ulice:
- v čase od 7.00 do 17.00 hod. Ulica M. R.
Štefánika
- v čase od 9.30 do 15.30 hod. ulice
Sládkovičova – sever (od križovatky
s Ul. M. Chrásteka po križovatku
s Ul. Dr. Janského), Dr. Janského
(od križovatky s Ul. Sládkovičovou
po križovatku s Ul. M. R. Štefánika),
Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A.
Dubčeka po križovatku s Ul. A. Kmeťa), A.
Kmeťa (od križovatky
s Ul. A. Kmeťa po križovatku
s Hviezdoslavovou ul.), Hviezdoslavova
(od križovatky s Ul. A. Kmeťa po
križovatku so Svätokrížskym námestím) a
Svätokrížske námestie,
- v čase od 12.30 do 15.30 hod.
Ul. M. Chrásteka v celej dĺžke
- v čase od 9.30 do 12.30 hod. ulice
Jilemnického (od križovatky s Ul. SNP
v smere k Ul. Tajovského), Tajovského,
Sládkovičova – sever (po križovatku
s Ul. M. Chrásteka).

Úplne uzatvorený bude v čase od 9.30
do 15.30 hod. jazdný dvojpruh cesty
I/9 v smere od Prievidze, t. j. Ul. SNP od
križovatky s prístupovou komunikáciou
ku firme K-System po križovatku s
bezmennou ulicou oproti Súkromnej
obchodnej akadémii smerujúcou ku
Kostolu Povýšenia sv. Kríža.
Uzávierka predmetných ulíc, ako aj
vyústenia všetkých ulíc na uzavreté
komunikácie, budú vyznačené osadením
dočasným
dopravným
značením
Zábranami na označenie uzávierky
so zvislou dopravnou značkou B 1 –
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch
smeroch, menej frekventované vyústenia
len zábranou na označenie uzávierky, ako
aj dopravnými kužeľmi a bezpečnostnými
páskami tak, aby bolo počas pretekov
zabránené vjazdu motorových vozidiel.
Na týchto miestach budú okrem toho
bezpečnosť premávky a účastníkov
podujatia zabezpečovať príslušníci OR PZ
SR, mestskej polície a usporiadateľa.

Zastávky MHD a prímestskej
autobusovej dopravy
Zastávky mestskej hromadnej a
prímestskej
autobusovej
dopravy
nebudú v čase uzávierky na týchto
uliciach obsluhované a ich obslužnosť
bude zabezpečovaná zastávkami na
centrálnej autobusovej stanici na
Ul. SNP. Navyše bude cestujúca verejnosť
o tom, ktoré zastávky nebudú v čase
uzávierky obsluhované, informovaná na

dotknutých zastávkach výveskami na
označníkoch.
Keďže v uvedených časoch nebude po
uzatvorených komunikáciách možná
premávka, žiadame všetkých majiteľov

motorových vozidiel, aby tento stav
akceptovali a vo vlastnom záujme si pre
prípad potreby svoje vozidlá odparkovali
mimo uzatvorených zón. Informácie
o uzávierkach v mapovej forme sú

zverejnené na úradnej tabuli a na
webovej stránke mesta.
Časy opätovného otvorenia komunikácií
pre premávku vozidiel sa môžu v závislosti
od priebehu pretekov meniť.
(r)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Spievajže si,
spievaj
Slovami tejto krásnej slovenskej
piesne
sa
niesla
atmosféra
v Mestskom kultúrnom centre v Žiari
nad Hronom v stredu 18. apríla pri
regionálnej prehliadke speváckych
súborov seniorov Jednoty dôchodcov
Slovenska. Prehliadky sa zúčastnilo
osem speváckych súborov z okresu
Detva, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Už od rána sa vo vestibule kultúrneho
centra schádzali speváci seniori s divákmi
zo svojich okresov. Nad regionálnou
prehliadkou prevzal záštitu Peter Antal,
poslanec NR SR a primátor mesta Žiar nad
Hronom. Všetkých prítomných privítal
a poprial pekný umelecký zážitok. Bolo
čo počúvať a ešte viacej pozerať.
Súbory z Tekovskej Breznice a Hriňovej
vystúpili v krojoch zo svojich obcí.
Nie nadarmo sa hovorí, že hudba
sprevádza človeka od narodenia až po
smrť. Je spoločníkom ľudí v radosti, ale
i vo chvíľach bolesti a smútku, v čase
víťazstva, ale i prehry a sklamania. Pieseň
otvára srdcia, spája ľudí bez ohľadu
na národnosť, vyznanie a farbu pleti.
V minulosti mamičky uspávali dieťa
krásnymi piesňami, ktoré sa naučili od
svojich mám a starých mám. Pieseň

Mama to vie, v duchu jej textu: Slovenské
mamičky, učte deti slovenské pesničky.
Seniori takto vychovávali svoje deti
a dnes svoju lásku a piesne venujú svojim
vnúčatám. Piesne, ktoré odzneli v sále
MsKC, boli hymnické, veselé, smutné,
oslavujúce život, lásku, piesne, ktoré
zmierňujú bolesť a utrpenie. Seniori
dokázali, že spev, ktorí dostali do vienka
a to, čo ich naučili mamky s radosťou
a najmä s hrdosťou šíria ďalej.
Prítomní diváci sa zhodli v tom, že
všetky seniorské súbory si zaslúžia
naše poďakovanie a úctu za to, že šíria
slovenskú pieseň vo svojom blízkom
i ďalekom okolí. Ako dozneli posledné
tóny piesní, ktorými ukončili regionálnu
prehliadku, boli odovzdané všetkým
súborom pamätné listy, kvety a darčeky.
Človek má rôzne túžby a niektoré z nich
môže realizovať prostredníctvom hudby
a umenia. Slávny taliansky skladateľ
Puccini povedal: „Hudba je vášeň,
ktorej som sa upísal na celý život.“
Diváci a všetci účinkujúci mohli aspoň
v tento všedný deň poznať čaro a hĺbku
umenia hudby a spevu. Vďaka všetkým
členom súborov za šírenie tradícií našich
predkov, veď ako sa hovorí - národ, ktorý
nepozná svoju minulosť nemá ani svoju
budúcnosť. A ľudová pieseň patrí k tomu
najkrajšiemu, čo sa nám zachovalo
z minulosti ľudu a čo nám hovorí o jeho
živote v predchádzajúcich storočiach.
Jaroslav Bulko

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabúda...
Dňa 6. mája sme si
pripomenuli 6 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás opustil náš drahý
Ľubomír Jančok.
Spomeňte si na neho spolu s nami.
Spomína rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 14. mája si pripomíname
40. výročie od smrti nášho
drahého manžela, otca, starého otca
a prastarkého
Pavla Sabu.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra s manželom, vnučky
Martinka a Adrianka
s rodinami.

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

SPOMIENKA
Osud nám
nedoprial s tebou
dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 3. mája sme si
pripomenuli
35. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš otec a dedko
Ján Wiežba.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Zlaté slnko
za hory zašlo,
súmrak ticho padá
do polí,
srdce tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac ťa
už nič nebolí.
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým
Dňa 11. mája si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a stará mama
Ružena Balážová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú manžel a deti
s rodinami.

Ocenenie pre študentov Súkromnej obchodnej akadémie
za NAJ elektronickú prezentáciu a NAJ stánok
Ocenenie pre študentov Súkromnej
obchodnej akadémie za NAJ elektronická prezentácia a NAJ stánok.
Vo štvrtok 12. apríla sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom konal už
22. regionálny veľtrh cvičných
firiem a súčasne 10. kontraktačný
deň pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Tento rok prijalo
pozvanie 34 cvičných firiem z 20
škôl Banskobystrického, Košického,
Nitrianskeho,
Prešovského,
Trenčianskeho,
Trnavského
a Žilinského kraja.
Veľtrh cvičných firiem organizovala
Súkromná obchodná akadémia v Žiari
nad Hronom. „Veľmi nás teší, že sme
mohli privítať aj vzácnu návštevu
z Bratislavy Gabrielu Horeckú a Martu
Marušincovú zo Slovenského centra
cvičných firiem. Pozvanie prijala aj
Oľga Ďuricová, ktorá je s našou školou
spätá dlhé roky nielen profesionálne,
ale aj tak rodinne, ako to už býva pri
učiteľskom povolaní a pre nás ako
školu je aj neodmysliteľne výnimočnou
osobou ako jedna zo zakladateliek
cvičných firiem na Slovensku,“
približuje Drahomíra Vengrínová,
koordinátorka pre prácu cvičných
firiem. Veľtrh už tradične otvorila
Helena Halová, riaditeľka Súkromnej
obchodnej akadémie. V rámci

kultúrneho programu sa predstavili
deti z folklórneho súboru Hronček,
v gitarovom sprievode zaspievala
speváčka zo ZUŠ Zity StrnadovejParákovej a nakoniec sa predviedli
hip-hoperky z tanečnej školy Planéta
pohybu v Žiari nad Hronom.
Po kultúrnom programe naplno
prepuklo obchodovanie. Stánky boli
pripravené a zamestnanci cvičných
firiem očakávali prvých návštevníkov.
„Každá cvičná firma sa snažila o čo
najlepšiu prezentáciu svojej ponuky
a uzatvorenie čo najväčšieho počtu
lukratívnych obchodov, čo bolo
hlavným cieľom tohto podujatia.
Mladí ľudia, reprezentujúci svoje
cvičné firmy, sa nenechali zahanbiť
a v priamom kontakte so zákazníkmi si
vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti,
úroveň komunikácie a spoločenské
vystupovanie,“
vysvetľuje
ďalej
Drahomíra Vengrínová s tým, že
po úspešnom prezentovaní firiem
nasledovalo slávnostné vyhodnotenie
v nasledovných kategóriách: NAJ
logo, NAJ slogan, NAJ elektronická
prezentácia, NAJ katalóg, NAJ stánok.
Študenti
Súkromnej
obchodnej
akadémie v Žiari nad Hronom získali
ocenenia v kategórii Naj elektronická
prezentácia (2. miesto - CF HAPPY MILK,
s. r. o., 3. A) a NAJ stánok (3. miesto -

CF Blissful Steps, s. r. o., 2. A). „Každá
zúčastnená cvičná firma si zaslúži
ocenenie pre svoje zanietenie pre
prácu, snahu o čo najpestrejšie a
najoriginálnejšie spracovanie svojej
myšlienky na vytvorenie cvičnej
firmy. Preto ďakujeme všetkým za
účasť a tešíme sa na ďalší ročník
veľtrhu,“ dodáva na záver Drahomíra
Vengrínová.
Súkromná
obchodná
akadémia
touto cestou ďakuje mestu Žiar
nad Hronom a Združeniu rodičov
pri Súkromnej obchodnej akadémii
v Žiari nad Hronom, ktoré poskytli
zo svojich finančných prostriedkov
na 22. veľtrh cvičných firiem a 10.
kontraktačný deň v Žiari nad Hronom,
sponzorský príspevok.
(r)
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Na „Dvojke“ odštartoval 4. ročník Nemak Žiarskej basketbalovej mikroligy
BASKETBAL

V piatok 27. apríla sa v telocvični
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
odohralo úvodné kolo Nemak Žiarskej
basketbalovej
mikroligy.
Tento
suverénne najúspešnejší projekt
Basketbalového klubu MŠK Žiar nad
Hronom, určený pre deti 1. stupňa
základných škôl, začal písať vo svojej
histórii už svoj 4. ročník.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť
základy
mládežníckej
pyramídy
v basketbalovom klube, zároveň však
aj prilákať deti od počítačov a mobilov
do telocvične, na ihriská. Turnaja sa aj
v tomto roku zúčastňujú všetky štyri
žiarske základné školy. V tomto školskom
roku sa na každej škole za spolupráce
školy a basketbalového klubu rozbehli
krúžky pohybových hier. Tam sa jednotliví
reprezentanti svojich škôl pod vedením
svojich učiteliek a koordinátora z BK
poctivo už od septembra pripravovali
na basketbalovú mikroligu. Tá prebehne
formou štyroch kôl, na každej škole sa
odohrá jedno kolo systémom zápasov
každý s každým.
Všetky deti, ktorých sa v telocvični zišlo
60, sa obliekli do tričiek s logom turnaja.
Tím „Jednotky“ do modrých tričiek,
tím „Dvojky“ do žltých, tím cirkevnej
do oranžových a malí basketbalisti
zo „Štvorky“ do tričiek zelených.
Na „Dvojke“ sa v 1. kole odohralo
6 veľmi dramatických zápasov, kde
viac ako presná ruka rozhodovalo

nasadenie a behanie po telocvični hore
dole. Zápasy sa hrali na dva polčasy
po 10 minút a striedalo sa „hokejovo“.
Po uplynutí času každý hráč tímu ešte
hádzal dva trestné hody a premenené
hody sa pripočítali k výslednému skóre.
Zápasy tak boli dramatickejšie a každý, aj
ten, komu to nešlo úplne najlepšie, mal
možnosť rozhodnúť o osude svojho tímu.
Atmosféra v telocvični bola fantastická,
deti svoje zápasy prežívali s veľkým
napätím a za hlasného povzbudzovania.
Niekto mal šťastia viac, niekto menej,
niekomu to išlo lepšie, niekomu zas
horšie. Do ďalšieho kola, ktoré bude už
10. mája na „Štvorke“, majú malí
basketbalisti čas čo to potrénovať

a pokúsiť sa prehru svojim súperom
oplatiť.
VÝSLEDKY ZÁPASOV 1. KOLA NEMAK ŽBM
„Dvojka“ – Cirkevná
„Jednotka“ – „Štvorka“
„Dvojka“ – „Štvorka“
„Jednotka“ – Cirkevná
Cirkevná – „Štvorka“
„Dvojka“ – „Jednotka“

22:24 (8:9)
43:21 (32:11)
20:19 (6:11)
28:24 (19:14)
26:23 (16:10)
17:42 (7:28)

Výsledné poradie po 1. kole Nemak
ŽBM
„Jednotka“
Cirkevná
„Dvojka“
„Štvorka“
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK

Na Banskobystrickom pohári Žiarčania opäť zaplávali osobné rekordy
PLAVCI – II. KOLO BANSKOBYSTRICKÉHO POHÁRA

3. miesto 200 m znak, 50 m motýlik, Filip
Šurek – 2. miesto 50 m znak, 3. miesto
200 m voľný spôsob, Ivana Šureková –
1. miesto 200 m znak, Peter Šurka – 2 x 3.
miesto 100 m prsia, 100 m motýlik, Olívia
Ťahúnová – 2 x 7. miesto 50 m znak, 100
m prsia, Tereza Veselá – 1. miesto 50 m
znak, 2. miesto 100 m prsia, 2 x 3. miesto
50 m motýlik, 100 m motýlik, Šimon
Veselý – 2 x 1. miesto 50 m prsia, 100 m
prsia, 2. miesto 100 m polohové preteky,
2 x 3. miesto 50 m voľný spôsob, 50 m
motýlik.

V sobotu 21. apríla sa v Brezne
uskutočnilo II. kolo Banskobystrického
pohára. Plavci súťažili v 25 metrovom
bazéne.
Deväť klubov z Banskobystrického kraja
postavilo na bloky 173 pretekárov, z toho
22 plavcov bolo zo žiarskeho PK Delfín.
Banskobystrický pohár má päť kôl
a plavci získavajú body za zaplávané časy.
Plavecké nádeje, ročník 2010 a mladší
dostávajú v každom kole medaily. Na
začiatku pretekov boli ocenení plavci,
ktorí si v I. kole zlepšili najviac osobné
rekordy a v bodovom hodnotení to
boli naši pretekári Filip Šurek a Hana
Kmeťová, ktorí dostali vecné ceny.
Našim najúspešnejším plavcom bol
Matej Gašparík s 2. miestom na 25 m
prsia časom 29,83 s a dvoma 3. miestami
na 25 m voľný spôsob časom 23,19 s a
25 m motýlik časom 29,98 s.
Väčšina žiarskych plavcov opäť zaplávala
osobné rekordy: Ema Barančoková –
3 x 2. miesto 200 m voľný spôsob, 50 m
znak a 200 m znak, 3. miesto 50 m voľný
spôsob, Martina Melisa Bartková – 2 x 4.
miesto 50 m prsia a 100 m prsia, Matej
Gašparík – 2. miesto 25 m prsia, 2 x 3.
miesto 25 m voľný spôsob a 25 m motýlik,
Juraj Hlavnička – 3 x 2. miesto 50 m prsia,
100 m prsia a 100 m motýlik, 3. miesto
50 m motýlik, Andrej Holos – 1. miesto
200 m znak, 2. miesto 50 m znak, Adam
Jančok – 4. miesto 200 m znak, Diana
Karásková – 3. miesto 100 m motýlik,
Eliška Klučková – 2. miesto 200 m znak,
Hana Kmeťová – 2 x 1. miesto 50 m prsia,
100 m prsia, Jakub Kukučka – 4 x 1. miesto
50 m voľný spôsob, 200 m voľný spôsob,
200 m znak, 50 m prsia, 2 x 2. miesto
50 m motýlik, 100 m polohové preteky,
Adam Láska – 5. miesto 25 m motýlik,
Viktória Maliková – 3. miesto 50 m znak,
Ema Prachárová – 1. miesto 50 m motýlik,
2 x 2. miesto 50 m znak, 100 m motýlik,
3. miesto 100 m polohové preteky,
Melinda Ruislová – 3 x 2. miesto 50 m

Stupeň víťazov,
vľavo Matej Gašparík.
prsia, 100 m prsia, 100 m motýlik, Ivan
Šabata – 5. miesto 100 m prsia, Tamara
Šabatová – 3 x 2. miesto 50 m prsia,
100 m prsia, 100 m polohové preteky, 2 x

Beh oslobodenia mesta
V piatok 20. apríla sa uskutočnil
30. ročník Behu oslobodenia mesta
Žiar nad Hronom. Organizátorom
podujatia bolo mesto Žiar nad
Hronom v spolupráci s Centrom
voľného času a Základnou školou
na Jilemnického ulici. Behu
oslobodenia sa zúčastnilo 232
pretekárov.
Najpočetnejšie zastúpenie bolo
v kategórii beh na 3000 metrov
chlapci, ročník narodenia 2005 –
2004, kde súťažilo 38 pretekárov.

Janského ZH, 2. Tatiana Jašková,
ZŠ na Ul. Dr. Janského ZH, 3. Sarah
Mekkíšová, ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH
Spolu: 16 pretekárok
Beh 1500 m, chlapci (2007 – 2006)
1. Natanael Sklenka, ZŠ na
Jilemnického ul. ZH, 2. Tobiáš Legíň,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika ZH, 3. Alex
Antal, ZŠ na Jilemnického ul. ZH
Spolu: 35 pretekárov

Beh 1500 m, dievčatá (2007 – 2006)
1. Alžbeta Garguláková, GYM šport.
VÝSLEDKY
BB, 2. Natália Bieliková, ZŠ na Ul. M. R.
Beh 100 m, chlapci (2012 a mladší) Štefánika ZH, 3. Lenka Líškayová, ZŠ
1. Henrich Galko, MŠ A. Kmeťa ZH, na Ul. M. R. Štefánika ZH
2. Šimon Puliš, MŠ A. Kmeťa ZH
Spolu: 20 pretekárok
Spolu: 2 pretekári
Beh 3000 m, chlapci (2005 – 2004)
Beh 100 m, dievčatá (2012 a mladší) 1. Šimon Boška, ZŠ na Jilemnického
1. Ema Jelžová, MŠ A. Kmeťa ZH, ul. ZH, 2. Marek Hajdoni, ZŠ na
2. Karolína Prokopová, MŠ A. Kmeťa Jilemnického ul. ZH, 3. Ján Jakab, ZŠ
ZH, 3. Lujza Štangová, ZŠ na Ul. Dr. na Jilemnického ul. ZH
Janského ZH
Spolu: 38 pretekárov
Spolu: 4 pretekárky
Beh 1500 m, dievčatá (2005 – 2004)
Beh 500 m, chlapci (2011 – 2010)
1. Nina Krajčíková, GYM ZH, 2. Sofia
1. Benjamín Peszeki, ZŠ na Beliančínová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
Jilemnického ul. ZH, 2. Lukáš Pigula, ZH, 3. Laura Roglová, GYM ZH
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika ZH, 3. Štefan Spolu: 20 pretekárok
Šimko, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika ZH
Spolu: 21 pretekárov
Beh 3000 m, chlapci (2003 – 2002)
1. Adam Heinerich, ZŠ na Ul. M. R.
Beh 500 m, dievčatá (2011 – 2010) Štefánika ZH, 2. Tomáš Kukučka, ZŠ na
1. Patrícia Bieliková, ZŠ na Ul. M. R. Jilemnického ul. ZH, 3. Joel Sklenka,
Štefánika ZH, 2. Víktória Výbošťoková, ZŠ na Jilemnického ul. ZH
ZŠ na Ul. Dr. Janského ZH, 3. Sophia Spolu: 19 pretekárov
Schveigert, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
ZH
Beh 1500 m, dievčatá (2003 – 2002)
Spolu: 14 pretekárok
1. Tereza Veselá, ZŠ na Ul. Dr. Janského
ZH, 2. Bianka Šemetková, ZŠ na Ul. Dr.
Beh 750 m, chlapci (2009 – 2008)
Janského ZH, 3. Radoslava Môcová,
1. Jakub Ondruš, ZŠ na Ul. Dr. ZŠ na Ul. Dr. Janského ZH
Janského ZH, 2. Alex Mihál, ZŠ na Ul. Spolu: 3 pretekárky
Dr. Janského ZH, 3. Jakub Tapfer, ZŠ
na Ul. Dr. Janského ZH
Beh 3000 m, chlapci (2001 – 1999)
Spolu: 30 pretekárov
1. Igor Najšel, GYM ZH, 2. Patrik Meliš,
GYM ZH, 3. Marcel Fusatý, GYM ZH
Beh 750 m, dievčatá (2009 – 2008) Spolu: 10 pretekárov
1. Radka Mlynarčíková, ZŠ na Ul. Dr.

Po dvoch kolách bojujú o pohár zatiaľ
Šimon Veselý a Jakub Kukučka, ktorí sú
zatiaľ na 1. mieste a Tamara Šabatová,
ktorá je dvoch kolách tretia. Rozhodcami
za náš klub boli prezidentka klubu
Martina Bartková, Marian Malik a Peter
Barančok.
Mia Mesárošová

Prehra v Šamoríne, Žilinu B sme porazili 2:1
FUTBAL – II. LIGA

FC ŠTK Fluminense Šamorín - FK
Pohronie 2:1 (2:0)
Góly: 8. Santos, 12. Neto (z 11 m) - 84.
Pončák (vlastný).
Zostava: Jenčo, Župa, Nosko, Tesák,
Pellegrini, Kosorín, Rejdovian (59´ Kovařík),
Pavúk, Paraj, Pittner (46 Sojka), Pidruchnyi
(46´ Blahút)

Krásny štart predviedla Tereza Veselá.

FK Pohronie - MŠK Žilina 2:1 (2:1)
Góly: 4´ Kovařík, 43´ Pavúk - 23´ Polievka
PK.
Zostava: Jenčo, Župa, Nosko, Tesák,
Pellegrini, Rejdovian (62´ Frimmel), Pavúk,
Kovařík (81´ Lukáč), Sojka, Blahút (70´
Pidruchnyi), Pittner
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V reprezentačnom tíme Slovenska tanečné páry Ihring – Varechová a Kubáň – Gelienová
TANCE

Prvé tri mesiace roka patria
v tanečnom športe Majstrovstvám
Slovenska. Majstrovstvá Slovenka
v desiatich tancoch sa konali v Nitre,
v latinskoamerických tancoch v Poprade
a v štandardných tancoch v Nových
Zámkoch. Žiarske páry reprezentovali
klub i mesto Žiar nad Hronom a toto sú
ich výsledky.
Našim najúspešnejším párom v kategórii
do 21 rokov sa stal Jaroslav Ihring - Natália
Varechová. Na Majstrovstvách Slovenska
v štandardných tancoch získali 4. miesto,
v latinskoamerických tancoch 7. miesto
a v desiatich tancoch 4. miesto. Veľkým
úspechom bolo 6. miesto vo finále
v kategórii dospelých v desiatich tancoch.
V kategórii mládež sa v latinskoamerických
tancoch prebojoval do finále a na 6. mieste
skončil tanečný pár Stanislav Kubáň –
Sofia Gelienová, v desiatich tancoch to
bolo 7. miesto a v štandardných tancoch
19. miesto.
V tejto kategórii sme mali najväčšie

zastúpenie v štandardných tancoch:
Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová
18. miesto, Andrej Hric – Soňa Herková
27. miesto, Martin Kollár – Ema Kollárová
31. miesto. V latinskoamerických tancoch
si vytancovali Andrej Hric – Soňa Herková
25. miesto, Martin Kollár – Ema Kollárová
27. miesto v desiatich tancoch, Andrej Hric
– Soňa Herková 18. miesto a Martin Kollár –
Ema Kollárová 23. miesto.
Mládežníci si zmerali sily i v staršej kategórii
do 21 rokov a v štandardných tancoch.
Tomáš s Tamarou si vytancovali v semifinále
8. miesto, Andrej so Soňou 15. miesto a
v latinskoamerických tancoch Stano so
Sofiou skončili na 8. mieste. V kategórii
Juniorov II. nás reprezentoval Marek
Vančišin – Natália Arvayová, ktorí tancovali
štandardné tance a ich výkon stačil na
19. miesto. V najmladšej kategórii Junior I.
sa Majstrovstiev Slovenska v štandardných
tancoch zúčastnili Patrik Franta – Timea
Turčanová a obsadili 17. miesto.

Srdečne
blahoželáme
aj
našim prípravu i reprezentáciu. Ďakujeme i našim
odchovancom
Jaroslavovi
Oboňovi rodičom a všetkým podporovateľom
a
Dominike
Roškovej,
ktorí tanečného športu.
v latinskoamerických tancoch obhájili
Stella Víťazková,
titul vicemajstrov a súťažili za bratislavský
hlavná trénerka TŠK Stella
klub. Poďakovanie patrí všetkým párom za

Sedem titulov majstra kraja do Žiaru a dva veľké klubové poháre k tomu
KARATE

V sobotu 28. apríla hostila Žilina takmer
500 pretekárov zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Ukrajiny na záverečnom kole
pohára Stredoslovenského zväzu karate
pod názvom Grand Prix Žilina.
Členovia Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom nastupovali do záverečného
kola z druhého miesta v bodovaní
klubov. Na vedúcich Kachi Nitra strácali
5 bodov. Pre vekové kategórie do 12 rokov
bol turnaj otvorenými Majstrovstvami
Stredoslovenského zväzu karate, a teda
posledná možnosť nominovať sa na májové
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí
a žiakov.
V disciplíne súborné cvičenia kata Žiarčania
začali hneď z ostra, keď sa Karolíne
Kortišovej a Adamovi Hudecovi podarilo
vybojovať tituly majstrov kraja. S titulom
vicemajsterky kraja skončila Nikola
Kršiaková a o bronzové umiestnenia sa
postarali Jozef Šipkovský, Ester Šišková,

v priebežnom hodnotení klubov vybehli na
prvé miesto.
V športovom zápase kumite sa tiež darilo.
Tituly majstrov kraja si vybojovali Karolína
Kortišová, Ariana Nikoleta Čela, Šimon
Ďurian, Radoslava Kučerová a Mathias
Uhrík. Prvé miesta v starších kategóriách
vybojovali ešte Nina Jelžová, Aris Nikolas
Čela a Zdenko Vanka. O cenné body
za strieborné umiestnenia v kumite
sa postarali Adam Dolnický, Timotej
Martykán, Jakub Šimko a Natália Veisová.
Na bronzovej priečke skončili Urban Beňo,
Kornélia Bugárová, Patrik Fuzák, Ivana
Gahírová, Alexandra Kalamárová, Jaroslav
Najúspešnejšia členka našej výpravy Kalamár, Timea Kučerová, Šimon Sečkár
Karolína Kortišová (dvojnásobná a Patrícia Vanková.
súťaže a sme veľmi radi, že Karate klub
majsterka kraja) s trénerom Antonom
MŠK Žiar nad Hronom sa piatykrát za sebou
Urblíkom. Konkurencia bola aj tento rok veľmi silná, umiestnil na prvom mieste, čo sa ešte
žiadnemu klubu v histórii tejto dlhodobej
Roman Neuschl, Jakub Šimko a Maxim a tak sa počas súťaže poradie klubov na
súťaže nepodarilo. Okrem toho bol náš klub
Uhrík. Po výkone našich katistov sme prvej pozícii často menilo. O celkovom
víťazovi sa rozhodlo až úplne na konci vyhodnotený aj ako najúspešnejší klub

samotnej Grand Prix Žilina s medailovou
štatistikou 10 zlatých, 5 strieborných a
14 bronzových umiestnení, a tak sme si
okrem 7 titulov majstra kraja odvážali
domov aj dva veľké poháre za klubové
umiestnenia.
(ľs)

Veľký úspech žiarskych plavcov na medzinárodných pretekoch
PLAVCI

Pohára priateľstva v Rimavskej Sobote
v sobotu 14. apríla sa zúčastnilo
255 pretekárov z 24 klubov zo Slovenska,
Čiech, Poľska a Srbska. Zastúpenie malo
aj mesto Žiar nad Hronom v podobe
plavcov z PK Delfín.
Našim 18 plavcom sa v silnej konkurencii
postaralo o úžasné výkony so 41 osobnými
rekordmi. Bola to dlhá a namáhavá súťaž,
ale naši plavci nás potešili týmito výkonmi:
Martina Melisa Bartková – 18. miesto
100 m znak, Juraj Hlavnička – 5. miesto
200 m polohové preteky, Andrej Holos
– 8. miesto 100 m znak, Adam Jančok –
10. miesto 100 m znak, Diana Karásková –
10. miesto 100 m motýlik, Eliška Klučková
– 13. miesto 50 m znak a 200 m polohové

preteky, Hana Kmeťová – 2. miesto
50 m prsia, Jakub Kukučka – 3. miesto
200 m voľný spôsob a 50 m prsia, 1. miesto
200 m polohové preteky, Viktória Maliková
– 3. miesto 100 m znak, Dominik Meliš –
8. miesto 100 m prsia a 100 m motýlik,
Ema Prachárová – 5. miesto 50 m motýlik,
Melinda Ruislová – 4. miesto 100 m
prsia, Filip Šurek – 3. miesto 25 m znak a
25 m motýlik, Peter Šurka – 2. miesto 25 m
motýlik, Olívia Ťahúnová – 8. miesto 100 m
prsia, Tereza Veselá – 2. miesto 2 x 100 m
motýlik a 200 m polohové preteky, Šimon
Veselý – 5. miesto 100 m prsia.
Na stupňoch víťazov stáli Jakub Kukučka,
Filip Šurek, Peter Šurka a Tereza Veselá.
Mia Mesárošová

