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V tomto čísle:
ŠPORTOVÉ TRIEDY NA „ŠTVORKE“

S revitalizáciou centrálnej
mestskej zóny sa začne už čoskoro

V Základnej škole na Jilemnického ulici budú
od budúceho školského roka otvorené športové
triedy pre piatakov. Vedenie školy si na spoluprácu prizvalo trénerov, ktorí majú za sebou niekoľko významných úspechov. Viac na 3. strane.
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM MÁ
NOVÉHO DRAMATURGA

O novinkách v MsKC, ako aj o pripravovaných
podujatiach v našom meste sme sa porozprávali
s dramaturgom Mariánom Vojtkom. Rozhovor
na strane 6.
DNI JARNEJ ČISTOTY

STRANA 2

Mesto začalo
s kompletnou
rekonštrukciou
budov
materskej školy

Dni jarnej čistoty sa blížia. V dňoch
od 22. do 27. marca budú na území mesta opäť
rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Harmonogram umiestnenia kontajnerov nájdete
na 4. strane
POMOC PSÍKOM V ŽIARSKOM ÚTULKU

V týchto dňoch bola spustená verejná zbierka za účelom získania finančných prostriedkov
na pomoc pre psí útulok v našom meste. Zbierka potrvá do konca tohto roka. Viac informácií
na strane 5.

25_3_ 2010 ( štvrtok )od 19.00 hod.

DON QUICHOT

STRANA 3
- DK na Námestí Matice slovenskej

podľa SANCHA – flamenco muzikál
(Teatro Wustenrot producenti úspešných Mníšok !!!)
Predpredaj do 19. 3. : 10 €

Po termíne predpredaja a na mieste: 12 €

Dni jarnej čistoty. V dňoch od 22. do 27. marca.
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Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
„Investícia do vašej budúcnosti“

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny už čoskoro začne
Už o niekoľko týždňov sa začnú práce na modernizácii Námestia Matice Slovenskej. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom
je projekt, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného
programu vo výške 1 576 844,47 eur.
Podobne ako pri rekonštrukcii materských škôl,
aj na tomto projekte sa bude mesto podieľať
spolufinancovaním, a to sumou 82 991,81 eur.
V súčasnej dobe je dokumentácia procesu verejného obstarania na schválení riadiacim orgánom.
Po odsúhlasení tohto procesu bude možné začať
s realizáciou týchto prác. Predpokladaný termín
ukončenia revitalizácie je naplánovaný na november tohto roku. Cieľom projektu je upraviť a moderne vybaviť centrálnu mestskú zónu, pričom sa
kladie dôraz na jej funkčné využitie. Okrem iného
bude v rámci projektu vybudovaný dostatočný
počet odpočinkových možností, oddychového
mobiliáru a kvalitného mestského parkového zariadenia, kde nebudú chýbať odpadkové koše, stojany na bicykle, informačné tabule či pitný zdroj.
Centrálna mestská zóna bude obsahovať aj herné
prvky pre deti od 3 do 15 rokov, vodný prvok s náhodne automaticky voleným systémom striekanie
a možnosťou prechádzania sa vo vode. Samozrejmosťou budú aj spevnené komunikačné prepojenia v rámci námestia a okolitých ulíc všetkými doteraz užívanými vychodenými smermi. Vďaka novo
vysadeným stromom, kríkom, kvitnúcim záhonom
a kvalitne zavlažovaným trávnikovým plochám

Súčasný vzhľad centrálnej zóny.

Vizualizácia centrálnej mestskej zóny, ktorej revitalizácia začne čoskoro.
bude poskytnutý priestor vhodný pre voľný pohyb
a oddych osôb. Tak isto tu bude vytvorený priestor
na kultúrne podujatia, výstavy alebo na inštaláciu umeleckých prvkov. Zrekonštruované verejné
osvetlenie a novonainštalované ochranné stĺpiky
voči prejazdu motorových vozidiel cez pešiu zónu
zase zvýšia bezpečnosť.
Architektúru zmodernizovaného námestia navrhlo ateliérové štúdio Awe Atelier z Piešťan, ktoré má
s projektmi parkovo upravených plôch v sídlach
a s obnovami mestskej zelene bohaté skúsenosti.
Ako nám povedala hlavná architektka, Eva Wernerová, ide o vznik nového parkového námestia,
ktoré bude plniť spoločenskú, stretávaciu, kultúrnu
a reprezentačnú úlohu. „K dispozícii bude aj fontána pre estetický zážitok. Na námestí pribudne veľa
zelene, môžeme ho preto nazvať zeleným alebo
parkovým. Tak isto môžeme povedať, že námestie
už nebude mať tvar klasického námestia, ale skôr
podobu parku. Pribudne tu veľa stromov a budú
vysadené kríky a kvetinové záhony. Zeleň, ktorá je

teraz na námestí, je už dožívajúca a neodborne vysadená. Výruby, ktoré budú, však budú nepatrným
zlomkom toho, čo sa vysadí. Nové námestie bude
mať zjednocujúci vplyv – chceme, aby sa tu ľudia
cítili dobre, aby vybavili veci v príjemnom a útulnom prostredí a aby sa aj príjemne cítili,“ konštatuje
Eva Wernerová z Awe Atelieru. Tridsaťosem drevín,
ktoré boli v minulosti vysádzané bez nejakého konceptu, bude počas prác odstránených a nahradí ich
200 nových stromov. Spolu s trávnatými plochami
a „vybavením nového námestia“ vytvoria esteticky
hodnotné centrum mesta. Ako hovorí primátor
mesta Ivan Černaj: „Po zrealizovaní tohto projektu
Žiar výrazne zmení vzhľad, pretože námestia sú
v každom meste symbolom a charakterom mesta.
Naše bude moderné, estetické a najmä otvorené
ľuďom a určené pre ľudí. A najlepšie na tom je, že
Žiarčania to z vlastného platiť nemusia, pretože
sme na to dokázali zohnať cudzie, európske peniaze.“
(li)
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Začalo sa s rekonštrukciou budov materských škôl
Z Regionálneho operačného programu získalo mesto Žiar nad Hronom na rekonštrukciu a modernizáciu budov predškolských
zariadení viac ako 1,95-milióna eur. Mesto sa
na projekte podieľa spolufinancovaním
vo výške viac ako 208-tisíc eur.
V rámci tohto projektu sa zrekonštruujú všetky budovy Materskej školy na Ul. Dr. Janského
8, ktorá ako právny subjekt združuje a riadi všetkých
7 elokovaných tried (t. j. všetky MŠ na území
mesta). Rekonštrukciou a modernizáciou sa nielen zlepší stav týchto budov, ale zmení sa aj ich
estetický vzhľad a úspora energií bude viac ako
40-percentná. Všetky budovy budú tiež zateplené, vymenia sa na nich okná a dvere a budú v nich
vybudované bezbariérové prístupy. Novinkou
je , že v elokovanej triede na Ul. M.R.Štefánika

bude aj multimediálna učebňa a tvorivá dielňa
Protech. Rekonštrukcia by mala trvať približne
18 mesiacov.
S rekonštrukciou sa začalo v tomto roku a
v súčasnosti sa realizuje na budovách škôlky
na Rudenkovej ulici (IBV) a na Ulici A. Kmeťa
11. Ako nám povedal Emil Solnica, ktorý je stavebným dozorom tohto projektu, na Ulici A. Kmeťa
11 začali s rekonštrukčnými prácami 1. februára a
na Rudenkovej ulici 22. februára. „Od začiatku realizácie sa v časti objektu a na budove kuchyne na
Ulici A. Kmeťa demontovali a odstránili staré drevené okná, osadili sa nové plastové okná vrátane
vnútorných parapetov a domurovali a upravili sa
steny v obvodovom plášti,“ spresnil Emil Solnica.
Na Rudenkovej ulici už stihli stavbári demontovať staré okná a dvere v obvodovom plášti objektu,

osadiť nové plastové okná spolu s vnútornými parapetmi.„Osadené boli aj nové hliníkové presklené
vchodové dvere, odstránili sa staré okapové chodníky a začalo sa s realizáciou zatepľovania systému,“ doplnil Solnica. Počas rekonštrukčných prác
sa deti ani zamestnanci škôlky nezdržujú v týchto
budovách, presunutí sú do náhradných priestorov
alebo elokovaných tried. Takto sa bude postupovať
pri rekonštrukcii všetkých budov materskej školy
na území mesta.
Mestu sa už podarilo zrekonštruovať všetky základné školy, ktorých je zriaďovateľom. Po skončení projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad
Hronom tak bude mať zrekonštruovanú kompletnú školskú sieť.
(li)

„ŠTVORKA“ OTVÁRA OD BUDÚCEHO ŠKOLSKÉHO ROKA ŠPORTOVÉ TRIEDY PRE PIATAKOV

Od budúceho školského roka sa na Základnej
škole na Jilemnického ulici otvoria športové
triedy pre žiakov od 5. ročníka. Vedenie školy
sa rozhodlo pre športy ako cyklistika, atletika,
volejbal, karate a streľba. Žiakov budú v týchto
športoch viesť tréneri, ktorí už majú za sebou
niekoľko významných úspechov.
Medzi trénerov, ktorí povedú jednotlivé druhy
športov spomenieme niektorých: cyklistiku povedie František Sitora, atletiku Miroslav Rybársky
a Štefan Muha, volejbal Stanka Vanková, karate Ľubomír Striežovský a streľbu Marián Grúber.
V škole pôsobí od tohto školského roka aj nový
učiteľ telesnej výchovy Štefan Muha, ktorý je bývalým reprezentantom Československa v krose. Ako
o ňom povedal riaditeľ školy Marian Majzlík, je to
odborník zapálený pre šport. Pri práci s mládežou
dosiahol v rôznych školských zariadeniach niekoľkokrát titul Škola roka. Žiarska „Štvorka“ je pre neho
ďalšou výzvou. Štefan Muha: „Športové triedy majú
na „Štvorke“ už niekoľkoročnú tradíciu, no v posledných rokoch sa na to pozabudlo. Ja už mám
niekoľko skúseností s pokusmi o vytvorenie športových tried na malých školách. Skutočnosť je ale
taká, že žiadna taká škola si otvorenie niekoľkých
športových tried nemôže dovoliť, pretože v jednotlivých ročníkoch by museli byť paralelné triedy. Dôležité je však oživiť to nielen materiálne a finančne,
ale najmä ľudsky. Našťastie, takých ľudí okolo seba
máme, či už riaditeľa školy, alebo oslovených trénerov. Netvrdím, že to bude bezproblémové, ale tvrdím, že je to možné. Ak chceme naštartovať žiarsky
žiacky šport, iná cesta ako otvorenie športových
tried tu nie je.“ Podľa neho priláka deti do športových tried aj to, že oslovení tréneri nie sú noví, ale

sú verejnosti dobre známi. A čo rozhodlo, že voľba
padla práve na spomínané športy? „Poviem príklad:
cyklisti majú už niekoľko rokov veľmi dobré výsledky, no nie sú mediálne až tak známi a nemohli sa
tak v potrebnej miere posúvať dopredu, my im to
umožníme. Takisto strelci – niekoľko rokov zbierajú
body a ceny v celoslovenských súťažiach, ale nemajú na tréningy priestor – my im to umožníme. O výbere športovcov však nebudem rozhodovať ani ja,
ani riaditeľ školy. Sami tréneri si vyberú,“ vysvetľuje
Štefan Muha. Vybrané športy sú prevažne individuálne. Financovanie bude rozložené na ťarchu školy,
sponzorov, rodičov a klubov. Do triedy budú môcť
prijať na jednotlivé športy aj po päť detí. Nemusí sa
otvoriť trieda s pätnástimi či viacerými deťmi ako
pri kolektívnych športoch – futbale či basketbale.
„Určite nebudeme robiť len nábor detí bez možnosti prestupu na iné športové zameranie. Nemôžeme predsa hneď určiť a zistiť, že z piataka bude
skvelý športovec. Budeme radi, ak sa nám podarí
vychovať aj úspešných trénerov či športových redaktorov. Šport si však sám zažije a bude tak vedieť,
čo robí. Preto si nebudeme klásť ciele, že z každého
dieťaťa musíme vychovať úspešného športovca.
My vyhráme už s tým, keď budú deti šport milovať,“
dopĺňa telocvikár. Športová trieda bude mať rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Špeciálni tréneri
by si následne odtiaľ žiakov zobrali. Všeobecnú telesnú prípravu budú mať zabezpečenú pedagógmi
školy. Tréneri budú mať na starosti najmä odborné
veci. Tí tréneri, ktorí si budú vedieť urobiť čas, aby
to bolo aj v rámci vyučovania, sa však do vyučovania aj priamo zapoja. Marian Majzlík, riaditeľ školy:
„Spomínané športy budeme profilovať tak, aby
sme pripravili dobré kompenzačné prostredie pre
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žiakov nášho mesta a pre žiakov z okolitých dedín. Vytvorili sme na to vhodné priestorové i personálne podmienky. Škola má okrem bohatých
a dlhoročných skúseností asi najlepšie podmienky na šport v meste. Učitelia budú na všeobecnej
príprave pracovať so všetkými žiakmi spoločne. Tí,
ktorí sa budú špecializovať na nejaký šport, budú
pracovať v odlišných oddeleniach, na odlišných
hodinách a s odlišnými trénermi. Každý jeden tréner má kvalifikačné predpoklady, to znamená, že je
odborník, známa osobnosť v Žiari a má za sebou
úspechy, čo je zárukou kvality do budúcnosti. Ak sa
náhodou stane, že sa žiak nebude môcť pripraviť
na vyučovanie z dôvodu reprezentácie školy, napríklad počas víkendu, takýto žiak bude mať vytvorené individuálne podmienky na vyučovanie a jeho
prípravu. Nejdeme na úkor toho, že bude mať nižšie vedomosti. My si veľmi dobre uvedomujeme, že
šport je aj o „hlave“. Ak nastanú problémy v tejto
oblasti, zákonite sa to odzrkadľuje na výsledkoch
v športe. Aj títo žiaci sa budú vzdelávať v triedach
vybavenými interaktívnymi technológiami s možnosťou prístupu na internet. Naše pôsobenie nebude končiť za bránami školy, ale bude kontinuálne
nadväzovať na spoluprácu so športovými gymnáziami a inými strednými školami zameranými na
šport. Rodičia môžu prihlásiť svoje deti do 21.mája.
Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej
stránke alebo osobne na riaditeľstve školy“. Celý
projekt zastrešuje samotná škola, ktorá investovala financie do techniky a do prerobenia niektorých
priestorov určených pre športovcov. Všetky vlastné
využité prostriedky však boli minimálne, pretože
99 percent financií pochádza od sponzorov, ktorí
investovali formou sponzorských prác.
(li)
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Blížia sa Dni jarnej čistoty
Mesto v spolupráci s Technickými službami - Žiar
nad Hronom, a. s. opäť pripravuje Dni jarnej čistoty. Počas nich sa obyvatelia môžu zadarmo zbaviť
drobného stavebného odpadu a objemného odpadu v blízkosti svojho bydliska. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené na území nášho mesta
po dobu 6 dní, vždy 2 dni na jednom stanovišti.
V jeden deň bude v meste až 12 rôznych stanovíšť.
Pri kontajneroch nebude chýbať stála služba označená reflexnými vestami, ktorej úlohou je zabrániť
vynášaniu odpadu z kontajnerov a kontrolovať, či
obyvatelia do kontajnera ukladajú len ten odpad,
na ktorý sú určené. Na parkovisku pred budovou
Základnej školy na ulici M. R. Štefánika (II. ZŠ) bude
počas celých Dní jarnej čistoty stáť mobilná zberňa, do ktorej občania môžu nosiť elektroodpad
a nebezpečný odpad. Využite túto možnosť zbaviť
sa drobného stavebného odpadu a objemného
odpadu zadarmo, aby viac nekončil na čiernych
skládkach.
KEDY: 22.3 – 27.3.2010
KDE: Územie celého mesta, presný harmonogram
sa bude nachádzať na internetovej stránke mesta a
na úradnej tabuli pred mestským úradom.
ČO PATRÍ DO KONTAJNERA:
Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, stolíky,
stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené
laty, police, kuchynské linky, radiátory.
Sanita – WC misy, umývadlá, vane.
Textil – staré obnosené oblečenie a iný textil,
hračky.
Drobný stavebný odpad – zmesi betónu, tehly,
obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety.
ČO PATRÍ DO MOBILNEJ ZBERNE PRED II. ZŠ:
Kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batérie, batéria z auta, obaly zo sprejov a lakov na vlasy.
Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, sušičky, počítače, fény na vlasy, tonery,
tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarné kanvice, dvojplatničky.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
DNI JARNEJ ČISTOTY

Kedy: 22. - 27. marca v čase od 10.00 do
18.00 hod.
Kde: Stanovištia veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na území mesta.
Čo: V termíne od 22. do 27. marca bude Mestský
úrad v Žiari nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s. zabezpečovať rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jarnej čistoty.
Čo áno: Tieto kontajnery budú určené na ukladanie objemných odpadov, t. j. starého nábytku, sanity, matracov a podobne.
Čo nie: Nepatrí do nich komunálny odpad,
separované zložky, pneumatiky, bioodpad, ne-

bezpečné odpady a elektroodpad. Nebezpečné
odpady a elektroodpad budú môcť občania
nosiť bezplatne do zberného dvora i do mobilnej zberne, ktorá bude počas Dní jarnej čistoty
umiestnená na parkovisku pred Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika. Pri odovzdaní nebezpečného odpadu a elektroodpadu je potrebné
preukázať sa platným občianskym preukazom.
Každý deň bude rozmiestnených 23 kontajnerov, pričom na jednom stanovišti budú po dobu
dvoch dní. Na noc sa budú kontajnery zo stanovíšť sťahovať, resp. uzamykať.
Zberný dvor:
Ul. SNP č. 131 – areál Technických služieb

UMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
POČAS DNÍ JARNEJ ČISTOTY

22.3.-23.3.2010
1. Ul. Jilemnického – IV. ZŠ
2. Ul. Hurbanova / Vansovej
3. Ul. Sládkovičova / Tajovského
4. Svitavská ul. – parkovisko
5. Ul. Pártošovej – parkovisko
6. Ul. M. Chrásteka – SOU
7. Ul. M. R. Štefánika 7 (II. ZŠ)
8. Ul. Š. Moysesa 71 (dvor)
9. Ul. J. Hollého / Š. Moysesa
10. Ul. SNP 101 (dvor)
11. Ul. Sládkovičova 10
12. Ul. A. Dubčeka 41 – parkovisko
24.3.-25.3.2010
1. Ul. A. Dubčeka 20-34
2. Ul. A. Dubčeka 10-12
3. Ul. Cyrila a Metoda (býv. ZUŠ)
4. Ul. duk. hrdinov (za hutníckym bufetom)
5. Ul. hutníkov – otočka
6. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
7. Ul. Hviezdoslavova 19-29

Aj tentokrát budú na území mesta rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemný
odpad.

www.mn.ziar.sk

8. Ul. Hviezdoslavova 1-17
9. Ul. J. Kráľa / Ul. A. Štefanku
10. Pod Donátom (býv. telekomunikácie)
11. Ul. J. Kráľa / Ul. Štúrova
12. Ul. Rudenkova / Družstevná ul.
26.3. – 27.3.2010
1. Krížna ul. – STAVIT
2. Ul. Šoltésovej / Krížna ul.
3. Lúčna ul.
4. Ul. Jesenského 26
5. Ul. Kukučínova – parčík
6. Partizánska ul. – športová hala
7. Medzi vodami
8. Partizánska ul. 115
9. Šášovské Podhradie – Píla I.
10. Šášovské Podhradie – Píla II.
11. Šášovské Podhradie – pod hradom
12. Šášovské Podhradie – aut. Zastávka
13. Šášovské Podhradie – cintorín
14. Šášovské Podhradie – Istebná
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Materská škola ukončila realizáciu štyroch projektov Fašiang v klube dôchodcov
V januári 2010 sa Materskej škole na Ulici Dr. Jan- ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom. Touto cestou sa
ského a jej elokovaným triedam podarilo ukončiť
technickú realizáciu štyroch projektov: Deti v krajine tónov, tanca a rozprávok (ET – Ul. Rázusova
č. 6)– vybavenie hudobno-dramatickej učebne,
Zdravý životný štýl (ET – Ul. Rudenkova č. 1) – rozvíjanie povedomia o zdravej výžive a pohybovej
kultúre, Svet detskej radosti (MŠ – Ul. Dr. Janského
č. 8) – vybavenie školského dvora a Farebný detský
svet (Ul. Sládkovičova č. 1) – vytvorenie podmienok pre aplikáciu Arteterapie. Finančnú podporu
8 000 eur (na každé zariadenie 2 000 eur) sme získali prostredníctvom vyhláseného grantu Nadácie

chceme poďakovať Nadácii ZSNP a Slovalco, rodičom, ktorí sa podieľali na brigádach a zamestnancom našej materskej školy. Prerobené a upravené
priestory, ako aj školský dvor sú veľmi estetické a
priestranné, vybavené moderným nábytkom a externými preliezkami a hojdačkami. Aktivity, ktoré
sa začínajú realizovať v nových priestoroch, prispejú ku skvalitneniu edukačného procesu v materskej
škole. Pevne veríme, že takýchto projektov, a hlavne ochotných a obetavých ľudí, ktorí chcú pomôcť
našim deťom, bude viac.
Kolektív detí a zamestnancov materskej školy

Fašiangy, Fašiangy, fašiangové časy
Jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy...
Posledný deň Fašiangov – 16. februára – deň
pred Popolcovou stredou, sme to v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Žiari
nad Hronom poriadne roztočili. Kostýmy, farbičky, smiech, hudba a spev, to boli u nás fašiangové
prípravy. Okrem personálu sa zamaskovali aj naši
obyvatelia a veru bol problém rozoznať, kto je kto.
Vo vestibule už boli vopred pripravené stoly s občerstvením, veselá výzdoba, živá hudba a veselica
začala. Naša „domovácka burza“ sa popoludní spievajúc ukázala všetkým v plnej paráde a za fašiangové vinše si vyslúžila slaninku i niečo na zahriatie.

Prešla aj lôžkovým oddelením. A potom sa pri dobrej hudbe tancovalo, spievalo a vystrájalo. Zábavu
sme ukončili vo večerných hodinách. Všade sa pochováva basa, ale my sme pochovali náš nerozlučný obľúbený „ozembuch“. Všetko sa raz skončí, prichádza 40-dňový pôst.
DDaDSS

OZNAM O POVOLENÍ ZBIERKY PRE PSÍ ÚTULOK

Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor všeobecnej vnútornej správy, povolil Občianskemu združeniu Strážni anjeli usporiadať verejnú
zbierku (číslo rozhodnutia o povolení verejnej
zbierky: 2010/01708) za účelom získania finančných prostriedkov na pomoc pre psí útulok
v Žiari nad Hronom. Verejná zbierka bola
povolená od 1.3. do 31.12.2010 a uskutoční sa
formou dobrovoľného finančného príspevku
verejnosti 0do zapečatených pokladničiek, ktoré
sa nachádzajú vo všetkých predajniach chovateľských potrieb v našom meste, ako aj vo veterinárnej ambulancii MVDr. Michala Beláka.
Chcete pomôcť psíkom?
Ak chcete pomáhať psíkom zo žiarskeho útulku, môžete v rámci zbierky prispieť ľubovoľným
finančným príspevkom do pokladničiek nachádzajúcich sa v chovateľských predajniach v Žiari
alebo vo veterinárnej ambulancii MVDr. Michala
Beláka. Prispieť môžete aj na číslo účtu OZ Strážni anjeli, ktoré vzniklo za účelom pomáhať žiarskemu útulku – č. ú.: 270 892 7951 / 0200. Psíkom však pomôžete aj tak, že im darujete krmivo,
maškrty, matrace, psie búdy a podobne.

Adoptujte si psíka – ak máte viac ako 18 rokov,
môžete si adoptovať psíka a darovať mu domov.
Za vašu pomoc vám v mene psíkov ďakujeme. Informácie o žiarskom útulku nájdete na webovej
stránke mesta www.ziar.sk, na webovej stránke
žiarskeho útulku www.utulokzh.webnode.sk,
na stránkach Mestských novín, ako aj vo vysielaní
mestskej televízie ATV.
(r)

Dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli.

www.mn.ziar.sk

– dennom centre

Tak ako každý rok, aj teraz prichádzali členovia klubu dôchodcov na začiatku februára
do denného centra v dobrej nálade. Čo sa dialo?
Veď predsa boli fašiangy. Aj naši seniori sa tešili
na pekné popoludnie. Prečo? Pretože boli nedočkaví a zvedaví na masky, ktoré si pripravili, ako aj na program pre ostatných členov.
Zastupovali ich baletky, ktoré prišli až z „ďalekého východu“. Tešili sme sa aj zo zajačikov,
bosoriek a tetiek z Lehoty. Všetky masky, ktoré
mali odvahu sa predviesť, boli členovia Klubu
dôchodcov. Veľký potlesk právom patril našim
odvážnym členkám a jednému členovi. K pohode prispela aj hudba Mirka Trokšiara, ktorý sa
postaral o dobrú zábavu. Tradične sladké šišky
nám pripravili šikovné kuchárky z Ladomerskej
Viesky a v ďalšom programe sa jedenásť výhercov tešilo z tomboly.
Milí členovia, my sa ďalej budeme stretávať
počas klubových dní. Budeme sa tešiť na ďalšie
akcie, ktoré sa pre vás snaží pripraviť a spríjemniť vaše odpoludnia vedúca klubu a klubová
rada.
Čo dodať nakoniec? Tešte sa na fašiang o rok,
ktorý sa budeme snažiť zabezpečiť dobrým
a veselým programom, ale aj nejakým prekvapením.
Emília Pobežková,
vedúca klubu dôchodcov

Z LISTU ČITATEĽA

V 3. čísle Mestských novín zo dňa 9. februára ste uverejnili článok pod hlavičkou Tradičné
novoročné stretnutie s osobnosťami mesta
s primátorom. V tomto článku mi chýba poznámka o tom, že na oficiálnu časť programu
boli pozvaní aj dôchodcovia. Kultúrna vložka
v podobe vystúpenia operného speváka Martina Babjaka sa aj vďaka dôchodcom zmenila
na koncert speváka a klaviristu, ktorý ho doprevádzal. Po každej piesni sa totiž ozval neutíchajúci potlesk, ktorý umelcov donútil zas a znova
sa vrátiť na scénu a pokračovať v programe.
Pre mňa to bol krásny kultúrny zážitok a chcel
by som týmto poďakovať pánu primátorovi, že
vystúpenie Martina Babjaka sa neobmedzilo
iba pre hŕstku pozvaných osobností mesta, ale
že ho umožnil zdarma zhliadnuť aj členom Klubu dôchodcov.
MVDr. Kazimír Wachtarczyk
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ROZHOVOR
NOVÝM DRAMATURGOM MESTSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA JE MARIÁN VOJTKO

Od januára tohto roku má Mestské kultúrne centrum v Žiari nového dramaturga. Je ním
36-ročný Marián Vojtko z Kremnice, ženatý otec
dvoch detí, ktorý pracuje ako učiteľ hudby.
Aj keď je dramaturgom v Žiari iba od januára,
podieľal sa už aj na príprave dramaturgie Žiarskeho jarmoku v minulom roku a spolupracoval
pri organizovaní XVII. Reprezentačného plesu mesta. Organizovaniu kultúrnych a spoločenských podujatí sa venuje od roku 2000. Zo všetkých môžeme
spomenúť aspoň podujatia ako festival Kremnická
Bašta (9 ročníkov), celoslovenskú súťaž Kremnické
Laso (6 ročníkov), spoluprácu pri festivale Kremnické Gagy a Kremnické cechové hody. V rámci celého
okresu, ale najmä v Kremnici a v Žiari nad Hronom
tiež zorganizoval desiatky koncertov či divadelných
predstavení. Za mnohé spomenieme aspoň koncert
Polemic alebo spoluprácu pri organizovaní koncertov v rámci kultúrneho leta v Žiari a v Kremnici. S Mariánom Vojtkom sme sa porozprávali o jeho práci,
ako aj o pripravovaných novinkách organizovaných
Mestským kultúrnym centrom v našom meste.
V čom spočíva práca dramaturga v žiarskom
MsKC?
V mojej kompetencii sú hudobné podujatia MsKC,
to znamená v prvom rade hudobné koncerty, ale aj
hudobno-dramatické produkcie a všetko, čo s tým
súvisí. Práca hudobného dramaturga spočíva v prvom kroku v určení dramaturgického plánu na jednotlivé obdobia, v kontaktovaní umelcov, dohadovaní zmluvných podmienok, zabezpečení technického
a priestorového zázemia, propagáciu podujatia až
po samotnú produkciu a jej následné vyhodnotenie
a starostlivosť o umelcov počas podujatia.
Budete pokračovať v rozbehnutých projektoch
alebo sa budete dramaturgicky podieľať na úplne
nových?
Rozhodne mienime spolu s vedením MsKC zachovať osvedčené formy a projekty, akými sú
ples, fašiangy, Skoromájová veselica, City fest či
Made in ZH. Sú to podujatia, ktoré majú v Žiari svoju tradíciu a ľudia ich vnímajú pozitívne
a od MsKC očakávajú, že ich opäť pripraví. Samozrejme, každý dramaturg má svoju predstavu a
filozofiu podujatí a ja nie som výnimka. Určite
sa budem snažiť do Žiaru priniesť aj nové projekty a iných umelcov. Prvou novinkou, ktorú
som do Žiaru takpovediac priniesol, je napríklad Akustická scéna v reštaurácii Paluba, ktorá
je v kontexte s filozofiou Kultúra bližšie k ľuďom.
V rámci nej tu už vystúpili Bystrík či Robo Papp a
v najbližšej dobe pripravujeme koncert
Mariána Čekovského a
Mariána Greksu.
Na čo sa môže žiarsky divák tešiť v najbližšom
období?
Pokiaľ ide o hudobno-dramatickú oblasť, máme
postavený dramaturgický plán na celý polrok. Hovoriť však o niektorých produkciách by možno bolo
kontraproduktívne a predčasné. Môžem však spomenúť, že v mesiaci marec to bude už spomínaný
„palubový“ unplugged koncert Mariána Čekovského (19. marca), o ktorého je obrovský záujem,
ako aj skvelý flamenco muzikál Don Quichot podľa
Sancha (25. marca) s nezabudnuteľným Ivanom

„Tuli“ Vojtekom, respektíve Jozefom Benedikom.
Na apríl máme pripravenú chuťovku v podobe
kabaretnej šou Radošinského naivného divadla
(9. apríla), a tiež už spomínaný akustický koncert
Mariána Greksu v Palube (16. apríla). Nesmiem
zabudnúť ani na Skoromájovú veselicu, ktorá je
tradičnou súčasťou žiarskej kultúry, a na ktorej sa
opäť predstaví travesty šou Screamers. Pôvodne
som chcel jej dramaturgiu postaviť na iných základoch, ale keďže o spomenutú šou je veľký záujem a
už teraz si ju ľudia pýtajú, prispôsobujeme sa my. V
máji sa divák môže tešiť na akustický koncert výborného Silent Dua (14. mája) opäť v Palube a na detské,
ale aj večerné predstavenie profesionálov zo SĽUKu
(26. mája). Top akciou mája bude, tentokrát pre mladšiu generáciu, Hip-Hop Párty, ktorej hosťom bude kráľ
tejto slovenskej scény Rytmus (22. mája). A to som už
prezradil vlastne skoro všetko.
V akej réžii sa tento rok ponesú pod vaším vedením úspešné niekoľkoročné projekty, ako sú už spomínané Made in ZH,
City fest, Deň detí či Mikuláš? Budú nejaké
novinky alebo zostanete verný tradíciám?
Musíme si uvedomiť, že rok 2010 je pre samosprávy
ohromne ťažký, keďže im chýbajú nemalé financie zo
znížených podielových daní, a preto aj kultúra miest
a obcí bude pravdepodobne týmto trochu trpieť.
Napriek tomu sa posnažíme, aby sme vysokú úroveň
kultúry, a najmä spomenutých tradičných podujatí zachovali. City fest či Made in ZH by sa však mali
niesť v nastolenom duchu. Samozrejme, City fest je
jedným z vrcholov žiarskej kultúry a aj naša snaha,
ktorá k nemu smeruje, je asi najenormnejšia.
Keďže je City fest v parku najsledovanejšou
kultúrnou udalosťou, môžete už predbežne prezradiť, aké osobnosti vystúpia počas koncertu?
Minulý rok vystúpila v parku deň pred City festom aj legendárna skupina Alphaville, môžeme
očakávať podobnú lahôdku aj tento rok?
Pokiaľ vyjde všetko, ako má, deň pred City festom
by v parku mala zahrať fínska power metalová kapela
Stratovarius. Záleží samozrejme na práci produkčnej
agentúry, ktorá tento koncert rieši. Pokiaľ ide o samotný City fest, môžem prezradiť, že by na ňom mali
vystúpiť zvučné mená domácej scény tak, ako každý
rok, avšak vzhľadom k PR podujatiu by sme ešte neradi vytiahli tieto informácie von. Ľudia by sa potom
veľmi dlho museli tešiť na svojich obľúbencov.
Na diskusnom fóre webovej stránky MsKC sa
pomerne často spomína o tom, že mladé začínajúce žiarske kapely chcú dostať priestor na
realizáciu. Čo by mali urobiť, ak sa chcú dostať
do povedomia verejnosti a chcú hrať na podujatiach organizovaných MsKC?
Ak chcú hrať na podujatiach MsKC, v prvom rade
musia mať odvahu ozvať sa a upriamiť na seba našu
pozornosť. Takto to mnohí robia. Nie všetci sú však
na takej úrovni, aby sme ich zaradili do veľkých
produkcií. Máme tu však určite skvelé zoskupenia
rôznych žánrov, ako napríklad heavy metalových
Sunity či hip hopovú Novú Komunitu. Je tu skvelá speváčka Lenka Libjaková, ale aj určite mnoho
iných, o ktorých vieme zatiaľ málo. Spomenutí
už hrali aj na City feste, prípadne sme im účinko-
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vanie na ňom ponúkli. Tento rok budeme robiť
na konci školského roka takú malú prezentáciu
práve domácich kapiel či už začínajúcich, alebo už
známejších, aby sme s mladými pozitívne odštartovali letné prázdniny. Rovnako na jarmoku dáme
opäť priestor mladým talentom a, samozrejme, aj
na City feste. Priestorom pre nich je aj Made in ZH,
konkrétne sprievodné podujatia tohto dňa. Je rozhodne dôležitou úlohou MsKC vytvárať priestor začínajúcej domácej kultúre. Bez toho sa umelcom presadzuje ťažko a verte mi, že viem, o čom hovorím.
Sú za nami už úspešné koncerty Kate Ryan,
Hammerfall či GammaRay. Aké hviezdy svetového mena môžeme ešte v Žiari očakávať?
Práve tento víkend sme tu mali spomínaný dodávateľsky skvelý koncert metalových kapiel GammaRay,
Freedom Call a Secret Sphere. Spomínal som tiež
možný koncert Stratovarius. Všetko toto sú podujatia, ktoré organizujú produkčné firmy a MsKC sa
spolupodieľa nejakým servisom. Vzhľadom na už
spomenutý fakt zníženia financií aj v kultúre, sa pravdepodobne do veľkých a rizikových produkcií typu
Kate Ryan púšťať nebudeme. Radšej ponúkneme divákovi široké spektrum domácej a slovenskej kultúry
pre všetky vekové kategórie. Samozrejme, ak príde
dobrá ponuka od dodávateľských produkčných
agentúr, budeme všetko opatrne zvažovať. Filozofia
pre tento rok je jasná. Udržať latku kultúry vysoko, a
to predovšetkým ponukou pestrosti a uspokojiť každej generácie. Ukázalo sa to aj výberom účinkujúcich
na mestskom reprezentačnom plese či na poslednom
fašiangu, ale aj na akustických koncertoch v Palube.
Myslím si, že všetky podujatia uspokojili očakávania
návštevníkov v plnej miere. Pokiaľ ide teda o nejaké
zvučnejšie svetové, respektíve európske mená, tu
pravdepodobne priestor nevznikne. O československých legendách reč môže byť, a samozrejme, že aj
bude. Napokon, aj koncert bratov Nedvědov bol vyplnením tohto priestoru. Naozaj sa to celé bude odvíjať
aj od našej úspešnosti v prvom polroku a od možností pre druhý polrok, tak finančných, ako aj ľudských.
Čo ponúknete náročnejším divákom (divadlo,
koncerty, menšinové žánre)?
Pravdepodobne som na túto otázku predčasne odpovedal už v predošlých vetách. Pre náročnejšieho
diváka sú pripravené konkrétne ponuky Radošínskeho naivného divadla, SĽUKu či Teatra Wustenrot, ale
aj toľko spomínané akustické koncerty, kde je naozaj
zámer doniesť na palubu Žiaru nie až tak komerčné,
ale pomerne známe tváre s „inteligentnou“ muzikou.
Mňa osobne teší, že klubová scéna v Žiari začala fungovať a sú tu prakticky dva priestory pre rôzne štýly
hudby. Jeden viac orientovaný na rock, blues a podobné žánre a druhý na akustické hrania pre inú cieľovú skupinu ľudí. Mojim zámerom, ako aj zámerom
celého Céčka, bude maximálna snaha o uspokojenie
naozaj všetkých cieľových skupín diváka, či už malými produkciami, alebo väčšími podujatiami „pod holým nebom“ všetkých možných žánrov. Dať priestor
mladým, začínajúcim, ale ponúknuť aj chuťovky.
Verím, že sa nám podarí nadviazať na doterajšiu
skvelú dramaturgickú prácu MsKC.
(li)
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Slovenky v päťhviezdičkovom hoteli na ostrove Kos
V máji minulého roka sa dve študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Katarína
Barančoková a Martina Hrmová, ktoré ukončili
predposledný 4. ročník odboru hotelová akadémia, zúčastnili štvormesačnej zahraničnej praxe
na gréckom ostrove Kos. Ostrov patrí do súostrovia Dodekanessos a leží v juhovýchodnej oblasti
Egejského mora. Kačena, tak sa nám predstavila
študentka hotelovej akadémie, sa s nami rozhodla
podeliť o svoje zážitky, ktoré zažila v zaujímavom
hoteli na exotickom ostrove.
Ako si sa dozvedela o možnosti zúčastniť sa
zahraničnej praxe v tomto letovisku?
Naša škola dostala ponuku od päťhviezdičkového
hotela Porto Bello Royal, ktorý hľadal šikovné mladé čašníčky a čašníkov. Študenti, ktorí mali záujem
o túto ponuku, museli s pomocou pedagogičky
Michalkovej zaslať tomuto hotelu svoje životopisy
a fotografie. Na základe nich vybrali mňa, Maťu Hrmovú a ešte štyri dievčatá, ktoré prišli na ostrov až
mesiac po nás.
Čo ťa zaujalo na ostrove prvé?
Hneď ma zaujalo nádherné exotické prostredie,
dlhé pláže a priezračné more, ulice lemované palmami a reštaurácie „taverny“. V meste Kardamena,
ktoré sa nachádzalo 2 kilometre od hotela, sme videli príjemných a priateľských ľudí, a zároveň aj ich
závislosť od cestovného ruchu. Videli sme to najmä na majiteľoch reštaurácií a rôznych podnikov,
ktorí vonku pred svojimi zariadeniami lákali hostí
a navzájom sa prekrikovali výhodnými ponukami
a lákadlami ich podnikov. Okrem toho sme videli
starobylé zrúcaniny či sopku.
Hotel Porto Bello Royal má päť hviezdičiek
a študentom sa málokedy podarí dostať sa na
prax do hotela s takouto úrovňou. Povedz, čo
bolo na hoteli podľa teba najzaujímavejšie?
Hotel stojí v prekrásnom prostredí – v blízkosti
sú nádherné slnečné pláže mimo mesta, no nie
príliš ďaleko od neho, dokonca je len 7 kilometrov
od medzinárodného letiska Hipokratess. Hotel má
11 bazénov s morskou vodou a 3 bary. Beach bar
na pláži, kde animátori po celý deň organizovali
pre hostí rôzne akcie a hry, pool bar bol pri bazéne,
kde sa denne pohybovalo najviac hostí a na večer
sa uchýlili do hlavného – Main baru. Okrem toho
tu bola jedna hlavná reštaurácia s názvom Main
restaurant a 6 menších reštaurácií – talianska, grécka a ázijská reštaurácia, grek-taverna, fish-taverna
a zmrzlináreň.
Koľko hostí navštevovalo hotel?
Keď bol hotel plný, nachádzalo sa tu 800 až 1000
hostí a keďže sme tu boli cez letnú sezónu, bol plný
skoro stále. Striedali sme sa v jednotlivých reštauráciách a baroch, aby sme si vyskúšali obsluhovanie
hostí vo všetkých reštauráciách. Najviac hostí bolo

v hlavnej reštaurácii Main restaurant, kde sa striedali špeciálne večery v duchu rôznych reštaurácií,
ako napríklad americká a grécka atmosféra.
Mali ste teda veľa práce. Kedy a ako ste oddychovali?
My sme denne pracovali 8 hodín, ale zmeny sme
mali rozdelené na polovicu – časť ráno a časť až večer, takže aj keď to bolo niekedy dosť ťažké, mali
sme dlhé prestávky na oddych, ktoré sme mohli
tráviť na pláži opaľovaním alebo vo fitness a pri
vodných športoch, ktoré hotel tiež ponúkal hosťom a my sme na ne mali špeciálne zľavy. Využívali sme najmä vodné lyže, a aj skútre, na ktorých
sme boli prvýkrát, ale rýchlo sme sa všetko naučili
od milých animátorov, ktorí to tu mali na starosti
a ochotne nás všetko naučili. Hotel organizoval aj
špeciálne párty, na ktorých sme sa mohli zúčastniť
aj my. Najmä vodné popcorn párty a penové párty.
Keďže sa konali v noci, niekedy sme sa po celodennej práci skoro celú noc zabávali a tancovali a ráno
sme zas nastúpili do práce a oči nám jemne klipkali.
Pri práci sme ale rýchlo na únavu zabudli a ďalší večer sme sa hnali na párty znova.
Ostrov je predsa len ďaleko. Chýbala ti rodina
a priatelia?
Pravdaže, ale pri práci sme na to ani nestíhali
myslieť. Okrem toho sme stretli množstvo nových
ľudí a priateľov, s ktorými sa priatelíme aj dodnes,
keď nás delia stovky kilometrov.
Väčšina študentov chodí do zahraničia najmä
kvôli zdokonaleniu sa v cudzom jazyku. Ako sa
ti s týmto darilo?
No nebolo to jednoduché, väčšina ľudí síce hovorila anglicky, ale mali špecifický grécky prízvuk,
a rovnako ako my celkom neovládali anglickú gramatiku a používali teda jednoduché dorozumievanie bez zložitých gramatických úprav. Väčšina hostí
ale hovorila veľmi dobre a s nimi sme si overili svoje
vedomosti v anglickom jazyku.
Odbor hotelová akadémia navštevuješ už
štvrtý rok, bola si aj predtým niekde na praxi?
Na našej škole je prax povinná a od druhého ročníka som pracovala v jednej žiarskej reštaurácii.
Okrem toho som bola súkromne v pražskej reštaurácii a na ostrove Kréta v hoteli, ktorý mi vybavila
naša škola.
Strávili ste na ostrove štyri mesiace, na čo určite nezabudnete?
Na celkový dojem, ktorý na mne ostrov zanechal,
a na úžasný kolektív kolegov. Moderný hotel v nádhernom prostredí, v ktorom žijú priateľskí a milí ľudia. Sem by som sa vždy rada vrátila.
Vieme, že na tomto ostrove sa podávajú najmä jedlá gréckej kuchyne. Aké jedlá si najčastejšie jedla ty?
Hlavne známe grécke jedlá ako tzatziki, musaka,

www.mn.ziar.sk

Katka Barančoková (prvá sprava), vedľa
Martina Hrmová a ich kolegyne.
ťažké sladké dezerty a ochutnali sme aj anízovú pálenku Ouzo.
Plánuješ niekedy znovu navštíviť tento hotel?
Nedávno sme ja a Maťka dostali email od manažéra hotela, v ktorom nás aj tento rok pozval pracovať do hotela, ale pravdaže, už do pracovného pomeru, keďže v tom čase už budeme mať aj maturitu
a budeme pracovať aj v iných funkciách.
Anna Bilická
HĽADÁM DOMOV

Asi 4-mesačný kríženec, psík malého vzrastu, ktorý je vhodný skôr
do bytu. Veríme, že si táto
malá, chlpatá a energická guľka získa možno aj
vaše srdiečko a dáte jej
šancu na lepší život.
NOVÉ MREŽE NA OKNÁCH V ÚTULKU

Pretože niektorí neprajníci pravidelne rozbíjajú okná na útulku pre psov a rozbité sklo
padá psíkom rovno do kotercov, boli sme nútení túto nepríjemnú situáciu riešiť inštalovaním
mreží. Bohužiaľ, oslovené firmy nám dali ponuky v cenách, ktoré sme s našim skromným rozpočtom neboli schopní financovať. Preto sme
sa obrátili na priateľov a sympatizantov nášho
útulku. Nakoniec sa vec k spokojnosti všetkých
podarila a už sa nemusíme obávať rozbitých
okien. Touto cestou veľmi ďakujeme manželom
Haládekovým zo Žiaru nad Hronom, ktorí bezplatne zadovážili a svojpomocne namontovali
8 kusov mreží na okná v útulku. Ešte raz ďakujeme.
Martina Vrtáková, dobrovoľníčka
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MSKC

19_3_ 2010 ( piatok ) od 20.00 hod.
- Reštaurácia Paluba

Marián Čekovský

- unplugged koncert

Vstupné vrátane konzumného: 5 €

25_3_ 2010 ( štvrtok )od 19.00 hod.

- DK na Námestí Matice slovenskej

DON QUICHOT

podľa SANCHA
– flamenco muzikál
(Teatro Wustenrot producenti úspešných
Mníšok !!!)
Predpredaj do 19. 3. : 10 €

SHERLOCK HOLMES

9./10. 3. o 19.00 hod. (akčný, VB/Austrália/USA, 128 min., slovenské titulky)
Nové dynamické stvárnenie najznámejších postáv Arthura Conana Doyla postaví Holmesa a jeho verného partnera Watsona
pred novú výzvu.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
AVATAR

12./13./14. 3. o 19.00 hod. (akčný sci-fi, USA, 166 min., slovenský
dabing)
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie. Avatar otvára
pred nami neuveriteľný svet za hranicami našej fantázie, svet stretu
dvoch úplne odlišných civilizácií.
Vstupné: 2,50 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

Po termíne predpredaja a na mieste: 12 €

GALIMATIÁŠ

9_4_2010 piatok od 19.00 hod.
Radošinské divadlo
TO NAJLEPŠIE Z RND2 - sála DK
16_4_2010 piatok
Marián
Greksa
od 20.00 hod.
PALUBA (5 €)
30_4_2010 (piatok)
Estrádna sála MsKC
od 19.00 hod./ 8 €

TRAVESTY
SHOW
Screamers

16./17. 3. o 19.00 hod. (krimi-komédia, Francúzsko, 104 min., české
titulky)
Najprv vybuchla mína v marockej púšti, ktorá zabila jeho otca.
Potom ho po rokoch trafila do hlavy stratená strela... Bazil skrátka
nemá na zbrane šťastie.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
STARÍ PSI

20./21. 3 o 19.00 hod. (USA, komédia, 89 min., slovenské titulky)
Playboy Charlie a nesmelý Dan sú celoživotní priatelia a obchodní
partneri. V okamihu, keď musia všetok čas, sily a schopnosti venovať
najväčšiemu obchodu svojho života, prichádza nečakaná správa.
Vstupné:2,30 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
SAW VI

23./24. 3. o 19.00 hod. (horor, USA/Kanada/VB/Austrália, 90 min.,
české titulky)
Šieste pokračovanie kultovej hororovej série SAW. Mark Hoffman pokračuje v krvavom odkaze svojho mentora Jigsawa, ktorý
pred rokmi celú túto zvrátenú hru odštartoval. Kto si tentokrát zaslúži bojovať o svoj život?
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

www.mn.ziar.sk
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

DIA OKIENKO

•Človek v čase – regionálna prehliadka programov ZPOZ. Dňa 11. marca v Obradnej sieni MsKC
o 9.00 hod.
•Klub náhradných rodín – stretnutie
pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o problematike náhradnej rodinnej starostlivosti.
Na 12. marca v POS o 16.00 hod.
•Stretnutie s historikom Pavlom Dvořákom
•História nášho regiónu – pre študentov SŠ. Beseda s historikom, spisovateľom, publicistom. Dňa
16. marca v Banskej Štiavnici v Kammerhofe – Kaplnka o 10.00 hod.
•Stopy dávnej minulosti – slávnostná prezentácia
knihy, v ktorej dominujú dejiny a história Banskej
Štiavnice a podsitnianskeho regiónu. Dňa 16. marca v Banskej Štiavnici v Kammerhofe – Sieň komorských grófov o 16.00 hod.
•Jarný salón – výstava prác regionálneho kola
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výstava potrvá
do 7. apríla, sprístupnená je v MsKC Žiar nad Hronom.

Chrípka
Je vysoko nákazlivé ochorenie šíriace sa vzduchom, môže sa ňou nakaziť každý. Istá časť ľudí,
najmä diabetici, musí byť obzvlášť ostražitá, pretože patrí do rizikovej skupiny. Hrozia im závažnejšie
zdravotné problémy, dokonca chrípka môže ohroziť ich život.
Do rizikovej skupiny patria: osoby vo veku
nad 65 rokov, malé deti, osoby trpiace srdcovými
a cievnymi ochoreniami, osoby trpiace chorobami dýchacieho systému, osoby s nedostatočnou
imunitou a diabetici. V prevencii vírusových ochorení u diabetikov je základnou podmienkou dobrá
kompenzácia cukrovky. Pri zvýšených glykémiách
sa zhoršuje prekrvenie orgánov a tkanív. Tie sú
potom výrazne citlivejšie na poškodenie, teda aj
na bakteriálne a vírusové, napríklad chrípkové
ochorenia.
Diabetik by sa mal otužovať celý rok pohybom
na čerstvom vzduchu denne aspoň 2 hodiny a dbať
na pitný režim. Dopriať si viac ovocia a zeleniny, čo
je však nutné započítať do počtu sacharidových
jednotiek. Na jeseň netreba telo zaťažovať ťažkými a mastnými jedlami. Problémy neraz pramenia
z nadbytku. Z mliečnych výrobkov sú najvhodnejšie kyslomliečne. V chrípkovom období je potrebné
bezpodmienečne 2-3x denne jesť čerstvú, pokiaľ
možno surovú, zeleninu a ovocie. Rôzne vitamíny
v tabletkách, mnohé aj vo vode rozpustné, môžu
mať rôzne vedľajšie účinky, zbytočne zaťažujú tráviaci trakt a obličky, ktoré sú aj tak u diabetikov
ohrozené vysokým cukrom.
Spoľahlivou a účinnou ochranou je predovšetkým
očkovanie. Vírus chrípky sa neustále mení, preto sú
vakcíny každý rok prispôsobené konkrétnej situácii
– obsahujú aktuálne kmene vírusov.
Ak sa stane, že ako diabetik ochoriete a stúpnu
vám teploty, dávkovanie inzulínu je potrebné prispôsobiť podľa aktuálnych hodnôt cukru v krvi.
Pamätajte, že každá infekcia môže zhoršiť
existujúci diabetes.
Margita Cibuľová

DAŇOVÝ ÚRAD

Predĺžené úradné hodiny Daňového úradu
Žiar nad Hronom
z dôvodu preberania daňových priznaní
k dani z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb v dňoch 22. - 31. marca.
22.3. 7.30 – 17.00 hod.
23.3. 7.30 – 17.00 hod.
24.3. 7.30 – 17.00 hod.
25.3. 7.30 – 17.00 hod.
26.3. 7.30 – 17.00 hod.
29.3. 7.30 – 18.00 hod.
30.3. 7.30 – 18.00 hod.
31.3. 7.30 – 18.00 hod.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Oznam na zmenu ročného zúčtovania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. oznamuje svojim poistencom, ako aj poistencom bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, že v roku
2010 majú povinnosť podať ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia za rok 2009 v termíne
do 31. marca 2010.
Zamestnanci pobočky v Žiari nad Hronom a
na expozitúre v Žarnovici a v Banskej Štiavnici v rámci rozšírených stránkových dní pomôžu
pri vypĺňaní tlačív ročného zúčtovania už
od 1.marca. Oznámenia o mimoriadnych stránkových dňoch sú vyvesené na každej expozitúre.
Vzhľadom k spokojnosti svojich poistencov pobočka VšZP upozorňuje svojich poistencov, aby
si nenechávali predloženie ročného zúčtovania
na posledný termín.
Ing. Jana Prôčková, riaditeľka pobočky
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
11. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13. 3. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
14. 3. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
15. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
16. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
17. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
18. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
20. 3. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
21. 3. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris

www.mn.ziar.sk

23. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

13. 3. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 69)
14. 3. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej,
Žiar nad Hronom (672 20 02)
20. 3. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
(67 75 117)
21. 3. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
Zubno-lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
NADÁCIA KRESŤANSKÁ OBNOVA

Venujte 2% z dane z príjmu Nadácii Kresťanská
obnova, ktorá sa podieľa na stavbe Evanjelického centra ECAV s kostolom v Žiari nad Hronom.
IČO:42001595 Právna forma: Nadácia Obchodné
meno (názov): Nadácia Kresťanská obnova Sídlo:
Ul. Sládkovičova 16/60, 965 01 Žiar nad Hronom.
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na č. účtu:
0411636062/0900, Slovenská sporiteľňa, Žiar
nad Hronom.
VAŠE 2 % POMÔŽU OPRAVE KOSTOLA
V HORNÝCH OPATOVCIACH

Občianske združenie HORNÉ OPATOVCE splnilo podmienky prijímania 2 % zo zaplatenej dane
fyzických a právnických osôb, a preto si dovoľuje
požiadať všetkých, ktorým záleží na zachovaní
Kostola sv. Vavrinca – národnej kultúrnej pamiatky
(a jedinej) na obec, postihnutú ekologickou haváriou. Informácie sa nachádzajú aj na našej webovej
stránke: www.horneopatovce.pum.sk.
Obchodné meno: Občianske združenie Horné Opatovce
Sídlo: Opatovská 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37827286
Odporúčame odovzdať tlačivo príslušnému
Daňovému úradu (alebo cez mzdovú učtáreň)
pred termínom uzávierky do 30.4.2010. Daňové priznanie sa podáva do 31.3.2010. S vďakou prijmeme aj priamy príspevok cez VÚB ZH,
č. ú. 2453393897/0200.
OZ Horné Opatovce
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PREDAJ

•Lacno predám buginu – golfové palice, tmavomodrej farby. Cena: 15 € (príp. dohodou).
4/5
T: 0904 071 702
•Lacno predám detskú ohrádku. Cena: 30 € (príp.
5/5
dohodou). T: 0904 071 702

SPOMIENKA

...je ťažké nájsť slová,
ktorými vyjadriť bolesť
nad tvojou stratou...

SPOMIENKA

Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.

•Lacno predám detskú kuchynku (rúra, práčka,
odkladací priestor a riad k nej). Cena: 10 € (príp. do6/5
hodou). T: 0904 071 702
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 2-izbový byt pri nemocnici, Ul. M. R. Štefánika, byt sa nachádza na 1. poschodí, má 1 balkón.
T: 671 68 07 – volať v poobedňajších hodinách. 1/5

•Predám ovocnú záhradu s murovanou chatkou
v lokalite Dérerov mlyn – Janova Lehota. Cena do11/5
hodou. T: 0908 190 328, 672 56 09

Dňa 1. marca uplynuli smutné 4 roky, kedy
nás opustil náš manžel, otec, starý a prastarý
otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.

•Predám 3-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika. Cena
dohodou. T: 0907 236 829

SPOMIENKA

•Predám 1-izbový byt na 3. poschodí, s 2 loggia3/5
mi, neďaleko centra ZH. T: 0915 173 219

12/5

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

Dňa 6. marca uplynul rok od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil
Vojtech Sobota
vo veku nedožitých 63 rokov. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

•Dám do prenájmu 1-izbový byt, Ul. Novomeského, 2. poschodie – Etapa. Len nájomníkom s príj7/5
mom. Voľný od 1. marca. T: 0905 919 442

V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nenavráti.

•Dám do prenájmu 1-izbový byt na Ul. A. Dubče9/5
ka. T: 0907 808 974
AUTO MOTO

•Predám Opel Vectra 1,7 TD CDX, r. v. 1996, najazdených 186 000 km, metalíza, elektróny, klíma,
multifunkčný volant, zimné + letné pneu, strešný
nosič, STK + EK do 4/2011, garážované, výborný
stav, nízka spotreba, kúpené v SR, 2. majiteľ. Cena:
2/5
2 300 €, príp. dohoda. T: 0911 330 101
DARUJEM

•Darujem šijací stroj v skrinke, značka Zetina (šľa10/5
pací). Adresa v redakcii.
ZOZNÁMENIE

•Osamelý vdovec hľadá osamelú vdovu na zoznámenie sa. Zavolaj. Zn. Samota bolí. T: 0911 221 304
8/5

SLUŽBY

•Preprava osôb do celej Európy Fordom Focus
Combi Titanium. Brigády, letiská, dovolenky. Spo10/4
ľahlivo, rýchlo, bezpečne. T: 0905 705 374

Dňa 6. marca uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustila
Emília Uškrtová, rod. Beňová
vo veku nedožitých 70 rokov. S láskou
v srdci spomína dcéra.
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám komplexne prerobený 3-izbový byt
na Etape, vrátane zariadenia. Cena: 50 000 €,
v prípade rýchleho dojednania je možná zľava.
13/5
T: 0918 693 167
•Predám stavebný pozemok o výmere 680 m2,
na Novej ulici v obci Lutila, pri Kopernickom poto14/5
ku. Cena: 33 000 €. T: 0905 627 865

www.mn.ziar.sk

Dňa 25. februára sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý
otec
Albín Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
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INFORMÁCIE/INZERCIA

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na prevádzkovanie
pohrebísk. Predmetom obchodnej verejnej
súťaže je vybratie najvhodnejšieho návrhu
na uzavretie Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk
podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon o pohrebníctve“) a zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
Predmetom Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk je prevádzkovanie pohrebísk v súlade
so zákonom o pohrebníctve a v súlade s Prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Kompletné znenie vyhlásenia je uverejnené
na webovej stránke mesta a viac informácií získate na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46,
v kancelárii č. 14, v čase od 9.00 hod do 14.00
hod. alebo na telefónnom čísle 045/678 71 35.
(r)

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk

denne aktualizované
spravodajstvo
videá, fotoreportáže, články,
miestna politika, kultúra, šport, zaujímavosti,
slovenské a celosvetové spravodajstvo,
rady pre vás, efektívna regionálna inzercia
čakáme na Vaše námety

0917 359 492
odvas@global24.sk

Ponuka – predaj bytov:
•1-izb., OV, Ul. Vansovej, ZH, 13.000 € / 391.638,- Sk
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH,
21.580 € / 650.119,08 Sk
•2-izb., Ul. A. Štefanku (sídlisko Pod vŕšky), ZH,
23.000 € / 692.898,00 Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. hutníkov, ZH, 23.000 € / 692.898 Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH,
46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•4 izb. OV, nadštandardne zrekonštruovaný, Ul. Tajovského, ZH,
cena dohodou

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.ziar24.sk
www.mn.ziar.sk

Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD, Žiar nad Hronom, 200.000 € / 6.025.200,- Sk
•RD, Hronská Dúbrava, 33.195 € / 1.000.032,60,- Sk
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek,
po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne,
90.000 € / 2.711.340,- Sk

12

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Fašiangovníci
Ani tento rok sme si nenechali ujsť fašiangový
sprievod, ktorý potešil hlavne ľudí v okolí Materskej
školy – elokovaná trieda na Ulici Rázusovej. Deti
v ľudovom oblečení s maskami, pani učiteľky v krojoch a za sprievodu veselých piesní pána Neuschla
– harmonikára zo Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej-Parákovej v našom meste – vyspevovali ľudové, fašiangové piesne. Nálada bola veselá,
zapájali sa aj okoloidúci ľudia. Fašiangový sprievod
ukončil svoju cestu v kuchyni škôlky, kde si deti
z najstaršej vekovej skupiny s ozembuchom vyslú-

Valentínska pošta
pre teba

Pondelok 15. februára patril na „Jednotke“
všetkým zamilovaným. Pripomenuli sme si Sviatok sv. Valentína. Slávi sa už niekoľko desaťročí
v rôznych kútoch sveta. Týždeň vopred sme v školskom rozhlase upozornili na možnosť zapojiť sa
do Valentínskej pošty pre teba. Viacerí využili príležitosť vyjadriť náklonnosť niekomu blízkemu v škole a poslali prostredníctvom nášho Amora krásny
pozdrav či inú pozornosť. Obdarení boli, veríme, že
príjemne, prekvapení, ale našli sa aj takí, ktorí hľadali identitu za rúškom anonymity tajných ctiteľov.
Nezabudlo sa ani na našich učiteľov, ktorým žiaci
vyčarili úsmev na perách.
Žiacky parlament
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Valentín v škôlke

žili fašiangové šišky a do košíčka slaninku. Takúto
veselú parádu určite zopakujeme aj na budúci rok,
aby si deti v dnešnom uponáhľanom svete pripomenuli ľudové tradície našich predkov.
Kolektív zamestnancov

Fašiangy v cirkevnej škole
Ľudové zvyky v podobe fašiangového sprievodu
sme si pripomenuli v utorok 16. februára aj v našej
cirkevnej škole. Fašiangové slávnosti nacvičili žiaci
piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka spolu s učiteľkami.
Dievčatá a chlapci boli prezlečení do rôznych krojov. Niektorí mali aj masky – zajaca, koňa, medveďa
a ovce. Pesničky, ktoré zazneli pri vystúpeniach, sa
striedali so zaujímavými textami o fašiangoch a ich
zvykoch. Piesne odzneli v sprievode hudobných nástrojov flauta, gitara, husle, akordeón a bongo. Naši
„fašiangovníci“ vyčarili úsmev na mnohých tvárach
a odmenou im okrem potlesku boli aj sladké šišky,
ktoré dala napiecť naša riaditeľka Mária Ulrichová.
Bolo to vystúpenie plné radosti, tancu a spevu.
Patrícia Karvašová, žiačka ôsmeho ročníka,
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

DOBROVOĽNÍK Z UNICEF-U NA „JEDNOTKE“

Aj v dnešnej dobe, dobe rýchleho rozvoja vedy
a techniky, je otázka rozvojového vzdelávania
čoraz aktuálnejšia. Stále sa čudujeme, že niekde
na svete ešte žijú ľudia, ktorým je upierané právo
na dôstojný život. Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu sa nám nedarí tento zúfalý stav zmeniť. Rok
2010 je rokom boja proti chudobe, biede a sociálnemu vylúčeniu, preto považujeme za dôležité venovať sa otázkam biedy a chudoby vo svete. V piatok 12. februára sa žiaci II. stupňa Základnej školy
na Ul. Dr. Janského zúčastnili prezentácie
s dobrovoľníkom organizácie UNICEF. Formou

www.mn.ziar.sk

Veselé Valentínske dopoludnie prežili v piatok
12. februára deti z Materskej školy – z elokovaných
tried na Ulici A. Kmeťa č. 17. V tento deň sa deti
s učiteľkami obliekli do červeného oblečenia. Každého z prítomných hrialo na hrudi pripnuté a na líci
namaľované srdiečko. Vyjadrovalo našu súdržnosť,
lásku, priateľstvo. Deti s učiteľkami pripravili na tento deň aj darčeky pre svojich blízkych. Najväčším
prekvapením pre deti bol slávnostný obed vo vyzdobenej jedálni. Aký by to bol Valentín, keby chýbali srdiečka? Boli všade. Na vyzdobených stoloch
v papierovej aj čokoládovej podobe. Za obedom
nechýbala sladká odmena, ktorú pripravili šikovné
kuchárky. Od stola sa nám ťažko odchádzalo, ale
čakali na nás už postieľky. Deti zaspávali s úsmevom na tvári a srdiečkom na líčku. Všetkých nás
hriala spomienka na láskou naplnené dopoludnie
v škôlke.
Kolektív MŠ

zážitkového učenia poukázal na rozdielne životné podmienky vo viacerých krajinách. Žiaci pracovali v tvorivom a dôvernom prostredí.
Zaujali ich pestré aktivity, možnosť vyjadriť
vlastný názor, učili sa prekonávať predsudky či
citlivejšie vnímať problémy nielen v okolí, ale aj
vo svete. Jedna prezentácia trvala dve vyučovacie hodiny (90 minút). V našej škole sa zrealizovali dve prezentácie, ktorých sa zúčastnili traja
zástupcovia z každej triedy. Aj chudobné deti
vo svete majú svoje sny a túžby, tak ako aj deti
na Slovensku, len sa narodili na nesprávnom mieste.
Mgr. Viera Kaníková
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ŠPORT
STRUČNE

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Muži: Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska Sásová 0:3 (0:2), ŽIAR: J. Rapčan - Žňava, Zelovič,
Kochol, Víglaský, Kubík, M. Rapčan, Slaný, Dobrota, Gašparík, Abrahám, striedali Čamaj, Šimon,
Pukač, Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska
- MFK Banská Bystrica 1:10 (1:5), gól: Kubík,
ŽIAR: Pažout - Škriniar, Rosenberg, Kochol, Žňava,
Kubík, Čamaj, Šimon, Dobrota, Abrahám, Rapčan,
striedali Slaný, Zelovič, Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska - Podbrezová „U19“ 1:6 (0:2),
gól: M. Rapčan, ŽIAR: Pažout - Žňava, Kochol, Škriniar, Čamaj, Pukač, Kubík, Abrahám, M. Rapčan, J.
Rapčan, Slaný, Žiar nad Hronom-Ladomerská
Vieska - Repište 4:1 (0:1), Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska - Nová Baňa 1:1 (1:1), gól: M.
Rapčan, ŽIAR: Pažout (46. K. Rapčan) - Škriniar (70.
Víglaský), Kochol, Kmeť, Žnava (46. Dobrota), Kubík (46. Slaný) - Šimon, Čamaj, Abrahám (46. Mackura), Cvejkuš (60. Zelovič), M. Rapčan (70. Majer),
Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska - Levice
3:2 (2:0), góly: Zelovič, Rapčan, Dobrota, ČK: 82.
Dobrota, ŽIAR: K. Rapčan (46. Pažout) - Škriniar,
Kochol (70. Žňava), Kmeť, Zelovič, Kubík (80. Gašparík), Šimon, Slaný, Abrahám (46. Dobrota), Čamaj, M. Rapčan
Starší dorast: Žiar nad Hronom - Vráble

2:1 (0:0), Gábor (z 11 m), Neuschl, Žiar nad Hronom - Prievidza 0:1 (0:1), Žiar nad Hronom - Levice 6:3 (5:0), Neuschl 3, Sásik, Smelák, Hlaváč,
Žiar nad Hronom - Podbrezová 0:3 (0:0)
Mladší dorast: Žiar nad Hronom - Vráble
2:1 (0:1), Gallo, Pobežka, Žiar nad Hronom
- Prievidza 2:1 (1:1), Pobežka, Voung, Žiar
nad Hronom - Levice 5:1 (4:1), Gallo 2, Mezei,
Voung, Milčík, Žiar nad Hronom - Podbrezová
0:2 (0:0)
STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - 9. dvojkolo: Brezno A - Žiar
nad Hronom 13:5, Tisovec/Revúca B - Žiar nad
Hronom 9:9, 10. dvojkolo: Žiar nad Hronom
- Banská Štiavnica C 14:4, Žiar nad Hronom Krupina C 11:7
1. Brezno A
22 21 0 1 0 281:115 64
2. Riall B. B. B 22 20 0 2 0 267:129 62
3. Budča
22 18 1 3 0 254:142 59
4. Stavbár B. B. 22 16 1 5 0 236:160 55
5. Lokomot. B. B. 22 15 1 6 0 230:166 53
6. Kremnica
22 12 1 9 0 204:192 47
7. Brezno B
22 11 2 9 0 192:204 46
8. Žiar n/Hr.
22 11 1 10 0 206:190 45
9. Tis./Rev. B
22 8 2 12 0 167:229 40
10. Veľký Krtíš 22 8 1 13 0 184:212 39

11. Ľubietová 22
12. Krupina C 22
13. Orovnica 22
14. Dudince
22
15. B. Štiavnica C22
16. Brehy
22

6
5
5
5
3
2

3
2
2
0
1
2

13
15
15
17
18
18

0
0
0
0
0
0

184:212
183:213
171:225
140:256
116:280
153:243

37
34
34
32
29
28

ŠACH

III. LIGA C2 - 7. kolo: Žiar nad Hronom - Zvolen
B 5:3, Drugda 1, Prekopp 1, Lupták 1, Toma 0,5,
Kuchyňa 0,5, Korbela 0,5, M. Rozinaj 0,5, 8. kolo:
Sliač - Žiar nad Hronom 1,5:6,5, Kamody 1, Toma
1, Drugda 1, Kuchyňa 1, M. Rozinaj 1, Korbela 0,5,
Prekopp 0,5, Lupták 0,5
1. Žiar n/Hr.
8 7 0 1 43,5 21
2. TU Zvolen B
8 7 0 1 38,5 21
3. Hriňová
8 6 1 1 41,0 19
4. Nová Baňa
8 5 0 3 34,0 15
5. Čebovce
8 4 0 4 31,5 12
6. Jelšava B
8 3 1 4 31,5 10
7. Veža B. B. B
8 2 2 4 30,5
8
8. Detva
8 1 4 3 28,5
7
9. Vinica
8 2 1 5 27,0
7
10. Pohorelá
8 2 1 5 27,0
7
11. Podbrezová
8 1 3 4 26,5
6
12. Sliač
8 1 1 6 24,5
4
(gem)

POZVÁNKA

Na žiarskej Jednotke budú športové talentovky
Základná škola na ulici dr. Janského 2 v Žiari nad Hronom vyhlasuje talentové skúšky do triedy pre žiakov so športovým nadaním
na 24. marca 2010 o 15. hodine v areáli školy (telocvičňa, mini ihrisko s umelou trávou)
Talentové skúšky pozostávajú:
• skok z miesta
• beh na 60 m
• člnkový beh (5 x 10 m)
• slalom s loptou
• hra
Druhé kolo talentových skúšok sa bude konať 14. apríla 2010 o 15. hodine v areáli školy.
VOLEJBAL

BASKETBAL

ŽENY - EXTRALIGA - ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF
- 4. zápas (len v prípade víťazstva Žiarčaniek aspoň v jednom z predchádzajúcich stretnutí) - streda 10. marca o 18. h Žiar nad Hronom - Slávia UK
Bratislava (mestská športová hala)
JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 16. kolo - sobota
20. marca o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Zvolen
(mestská športová hala)
KADETKY - I. TRIEDA STRED - 15. kolo - nedeľa
14. marca o 9. a 11. h Žiar nad Hronom - Považská Bystrica (telocvičňa gymnázia)

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO
- 8. kolo - sobota 13. marca Žiar nad Hronom Zvolen (mestská športová hala)
ŽIACI - OM STARŠÍ MINI - 15. kolo - sobota )
20. marca Žiar nad Hronom - Handlová (telocvičňa II. ZŠ), OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI
- 13. kolo - sobota 13. marca Žiar nad Hronom
chlapci - Žilina A chlapci (telocvičňa II. ZŠ)

ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - 16. kolo - sobota
20. marca o 10. a 12. h Žiar nad Hronom - Tatran
Banská Bystrica (telocvičňa gymnázia), M OS MŽ JUH - 14. kolo - nedeľa 21. marca o 11. h Žiar
nad Hronom - Hnúšťa (telocvičňa IV. ZŠ), M OS
- MŽ JUH - MIDIMAX - 15. kolo - nedeľa 21. marca
od 9. h (4 zápasy) Žiar nad Hronom - Hnúšťa II.
(telocvičňa IV. ZŠ)

www.mn.ziar.sk

ŠACH

III. LIGA C2 - 9. kolo - nedeľa 14. marca Žiar
nad Hronom - Hriňová

14
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ŠPORT

Žiarčania porazili béčko Pezinka a kráčajú k záchrane
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - predohrávka 6. kola: BK MŠK Žiar nad Hronom - MBK
Pezinok B 88:82 (38:44), Fábry 26, Baláž 18, Jonas
14, Hörömpöli 11, Prokeš 11, Horváth 4, Vája 4
V úvodnej štvrtine si Pezinčania vypracovali mierny náskok, zásluhou presnej trojbodovej streľby.
Vždy, keď sa domácim hráčom podarilo rozdiel
v skóre znížiť, súper odpovedal presnými strelami
z dlhých vzdialeností. Polčasový výsledok svedčí aj
o nie príliš dôraznej obrane domácich, keď nechávali otvorený priestor k svojmu košu a súper po nájazdoch skóroval. Do druhého polčasu išli Žiarčania
s jasnými cieľmi - zlepšiť obranu a v útoku trpezlivo
kombinovať. To sa im podarilo a vybudovali si až
13-bodový náskok. V záverečnej štvrtine sa postupnými dlhými útokmi snažili získaný náskok udržať.
Dopustili sa však zbytočných nepresností v útoku
a znova nechali súperových hráčov nepokrytých
na vlastnej trojbodovej čiare. Pezinčanom sa podarilo znížiť až na rozdiel jedného koša. V dramatickej
koncovke sa domácim hráčom podarilo víťazstvo
udržať. Najlepším hráčom bol Martin Fábry, ktorý
si nielen poctivo plnil svoje dirigentské úlohy, ale
aj presne zakončoval útoky. Pochvalu za svoj výkon
si zaslúži aj Martin Vája, ktorý sa po dlhotrvajúcom
zranení vrátil na palubovku a výborne zvládol ťažké
situácie na ihrisku.
(mb)
9. Žiar n/Hr.
6 4 2
79
10
10. Pezinok B
6 3 3
107
9
11. B.S.C.
5 4 1
91
9
12. Trnava
5 4 1
14
9
13. Trenčín
5 2 3
42
7
14. Zvolen
5 2 3
-7
7
15. Svit
5 2 3
-55
7
16. Levoča
5 0 5 -271
5
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
13. kolo: TU Košice B - Žiar nad Hronom 57:70
(24:42), Kysela 19, Oravec 17, Štefanec 13
Žiarski basketbalisti cestovali na východ potvrdiť, že chcú ešte zabojovať o finálovú miestenku.
V ťažkom zápase, plnom zvratov, sa ukázalo, ako
sa ťažko získavajú body na palubovkách súperov.

Žiarskym juniorom (pri lopte) sa v Košiciach
podarilo zvíťaziť len nad domácim béčkom.
Foto: bk

Z predohrávaného stretnutia I. ligy mužov Žiar nad Hronom - Pezinok (88:82). Foto: Dušan Minár
V prvej polovici zápasu dominovala tvrdá osobná obrana, s ktorou si Košičania nevedeli poradiť,
a dobré zdvojovanie, vďaka ktorému Žiarčania
podnikali rýchle protiútoky a dávali pekné koše.
Po prestávke sa domácim podarilo za prispenia
hostí (nedali kôš 8 minút) stiahnuť na rozdiel 9 bodov. Tým sa zápas zdramatizoval. Našťastie, presná
trojková streľba Oravca a Štefanca a dobrá rýchla
hra Kyselu v závere zápasu nedovolili domácim
zvrátiť priebeh zápasu.
14. kolo: TU Košice A - Žiar nad Hronom 103:67
(57:35), Oravec 16, Vrtík 13, Bulko 10, Kysela 7, Šoltés 7
Zápas s košickým áčkom bol o niečom inom.
Zápas patril Žiarčanom len prvé 2 minúty, keď vyhrávali o 4 body. Potom však dobre organizovaná
a najmä rýchla hra valcovala hostí v každej hernej
činnosti. Dobre rozbehnutý rýchlik Košičanov sa
nepodarilo zastaviť ani zmenou obrany, ani zmenou hráčov. K vysokej prehre prispela slabá dvojková streľba a odovzdaný výkon v obrane.
1. TU Košice A
13 12 1
294
25
2. B.S.C.
14 10 4
223
24
3. Svit
13 9 4
135
22
4. Prievidza
14 8 6
50
22
5. Žiar n/Hr.
13 8 5
101
21
6. Spiš. N. Ves
14 7 7
97
21
7. Inter
13 8 5
59
21
8. Pov. Bystrica
14 6 8
-94
20
9. Malacky
14 5 9 -185 19
10. Levice
14 4 10 -285 18
11. TU Košice B
13 2 11 -155 15
12. Handlová
12 2 10 -204 14
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
Dohrávka 13. kola: Žiar nad Hronom - Prievidza
26:73 a 27:71
1. Prievidza
24 23 1
792
47

www.mn.ziar.sk

2. Acad. Žilina
3. Handlová
4. Pov. Bystrica
5. Žiar n/Hr.

24
22
24
22

17
10
5
3

7
12
19
19

311
-49
-542
-414

41
32
29
25

STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
13. kolo: Žiar nad Hronom - Lučenec 22:80 (Supuka 8, Obert 7, Kádaši 6, Matuška 5, Beňadik 4) a
22:109 (Kádaši 9, Matuška 4, Rajnoha 4, Obert 2,
Holička 2
1. Vict. Žilina A
24 20 4
864
44
2. Vict. Žilina B
22 21 1 1170 43
3. Lučenec
22 17 5
441
39
4. Prievidza
22 13 9
174
35
5. Dolný Kubín
24 11 13 -200 35
6. Ban. Bystrica
24 10 14 -144 34
7. Žiar n/Hr.
24 7 17 -444 31
8. Handlová
22 1 21 -1168 23
9. Pov. Bystrica
20 2 18 -534 22
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
11. kolo: Žiar nad Hronom chlapci - Liptovská
Osada dievčatá 17:16 (6:6), Horváth 7, Nagy 6,
Rajnoha 2, Ostáš 2 a 30:27 (18:8), Rajnoha 6, Horváth 6, Nagy 4, Šály 4, Mihálka 4, Palkovič 2, Záhorec 2, Ostáš 2
1. Vict. Žilina A ch
20 19 1
869
39
2. Vict. Žilina B ch
20 18 2 1077 38
3. Žiar n/Hr. ch
20 12 8
146
32
4. Pov. Bystrica ch
18 13 5
633
31
5. Ban. Bystrica ch
20 8 12 -167 28
6. Ban. Bystrica d
20 8 12 -304 28
7. Lipt. Osada d
20 7 13 -303 27
8. Ružomberok d
18 0 18 -1314 18
9. Zvolen d
16 1 15 -631 17
(gem, bk)
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Žiarske volejbalistky vyzvali vo štvrťfinále extraligy Sláviu UK
VOLEJBAL

Volejbalistky Volejbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom zakončili druhú fázu extraligy, nadstavbu o 5. - 8. miesto, víťazstvom nad Pezinkom.
Šiestou priečkou a postupom do štvrťfinále play-off
dievčatá naplnili očakávania fanúšikov. Vo vyraďovacej fáze sa prvýkrát zapájajú do extraligy aj dvaja
hlavní favoriti na titul, dvaja slovenskí zástupcovia
v Stredoeurópskej lige (MEL), Slávia UK a Doprastav.
A práve proti bratislavskej Slávii UK sa vo štvrťfinále
postavili žiarske dievčatá. Po úvodných dvoch dueloch (v čase uzávierky) je stav na zápasy 0:2 a ak sa
nestane zázrak, Žiarčanky zakončia svoje úspešné
extraligové účinkovanie v extraligovom štvrťfinále.
Vzhľadom na okolnosti je už však samotná účasť
v play-off hodnotená ako úspech žiarskeho volejbalu. Sezóna sa už skončila pre posledné Spoje, ktoré
extraligu minimálne na rok opúšťajú. Predposledný
Pezninok bude o záchranu bojovať v baráži o dve
extraligové miestenky. Na súperov, víťazov dvoch
skupín I. ligy, si však Pezinčanky musia počkať až
do apríla.
EXTRALIGA ŽENY:
Nadstavba - skupina o 5. - 8. miesto - 6. kolo: VK
MŠK Žiar nad Hronom - VTC Pezinok 3:1 (15,
-21, 17, 17), 83 minút, rozhodovali Faulhammer a
Daruľa, 80 divákov, ŽIAR: Dobrovičová, Luptáková,
Vanková, Krajkovičová, Frická, Frindtová, liberka
Rozenbergová, striedali Bieliková, Lásková. Tréner
Jaroslav Hlaváč
Domácim dievčatám sa od začiatku daril servis a
ofenzívnou hrou získali prevahu. Hostky dokázali
získať len druhý set a domáce sa tešili zo zaslúženého víťazstva.
Druhé stretnutie: Spoje Bratislava - COP Nitra
1:3
5. COP Nitra
18 10 8 38:35 28
6. Žiar n/Hr.
18 9 9 38:36 27
7. Pezinok
18 6 12 28:43 24
8. Spoje
18 5 13 24:47 23
Nadstavba - skupina o 1. - 4. miesto - 6. kolo: UKF
Nitra - Spišská Nová Ves 3:0, Žilina - Senica 0:3
1. Senica
6 6 0 18:0 12
2. Žilina
6 4 2 12:9 10
3. UKF Nitra
6 2 4 8:13
8
4. Spiš. N. Ves
6 0 6 2:18
6
Žiarčanky krok od vypadnutia, prehrávajú 0:2
Play off - štvrťfinále:
1. zápasy: VK Slávia UK Bratislava - VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (10, 14, 14) - stav série 1:0, 53
minút, rozhodovali Dovičovič a Švára, 100 divákov,
ŽIAR: Dobrovičová, Krajkovičová, Frindtová, Frická,
Vanková, Lásková. Tréner Jaroslav Hlaváč
Naše volejbalistky nastúpili na prvý štvrťfinálový
zápas pre choroby a zranenia v okyptenej zostave,

bez možnosti striedania. Zápas bol v jednoznačnej
réžii domácich volejbalistiek, ktorým na dosiahnutie víťazstva stačila necelá hodinka hracieho času.
Ostatné zápasy: Doprastav Bratislava - COP Nitra 3:0 - stav série 1:0, Senica - Spišská Nová Ves
3:0 - stav série 1:0, Žilina - UKF Nitra 3:0 - stav
série 1:0
2. zápasy: VK MŠK Žiar nad Hronom - VK Slávia
UK Bratislava 0:3 (-20, -14, -19) - stav série 0:2
Ostatné zápasy: COP Nitra - Doprastav Bratislava 3:2 - stav série 1:1, Spišská Nová Ves - Senica
0:3 - stav série 0:2, UKF Nitra - Žilina 0:3 - stav
série 0:2
I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
10. kolo (druhé stretnutie): Žiar nad Hronom Krupina 0:3, 12. kolo: Žiar nad Hronom - Milanotrade Banská Bystrica 3:0 (9, 8, 17) a 3:0 (2, 10,
6), 13. kolo: Liptovský Hrádok - Žiar nad Hronom
3:1 (22, 15, -22, 25) a 3:2 (20, -22, -21, 15, 12)
1. Vranov n/T.
26 22 4 71:25 48
2. Lipt. Hrádok
26 21 5 67:24 47
3. Krupina
26 20 6 65:31 46
4. Žiar n/Hr.
26 16 10 55:38 41
5. Poltár
26 15 11 50:43 41
6. Zvolen
26 14 12 57:43 40
7. Spiš. N. Ves
26 10 16 39:52 36
8. Kežmarok
26 7 19 28:65 33
9. Mil. B. Bystrica
26 5 21 22:66 31
10. Poprad
26 0 26 11:78 26
I. TRIEDA KADETKY STRED:
13. kolo: Žiar nad Hronom - Poltár 3:0 (17, 21,
19) a 3:0 (23, 9, 19)
1. Pov. Bystrica
24 24 0 72:8 48
2. Žiar n/Hr.
24 21 3 64:18 45
3. Krupina
24 15 9 52:45 39
4. Žilina
24 14 10 48:41 38
5. Lipt. Hrádok
24 13 11 51:40 37
6. Hnúšťa
24 12 12 46:39 36
7. Poltár
24 12 12 45:48 36
8. Martin
24 4 20 21:63 28
9. Mil. B. Bystrica
24 3 21 22:68 27
10. Zvolen
24 2 22 15:66 26
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
13. kolo: Žilina - Žiar nad Hronom 3:2 (20, -16,
21, -21, 12) a 3:1 (-23, 17, 14, 20)
1. Pov. Bystrica
24 23 1 69:13 47
2. Poltár
24 20 4 64:20 44
3. Hnúšťa
24 19 5 63:20 43
4. Mil. B. Bystrica
24 16 8 55:26 40
5. Žiar n/Hr.
24 12 12 43:40 36
6. Lipt. Hrádok
24 12 12 41:39 36
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7. Žilina
8. Krupina
9. Zvolen
10. Tat. B. Bystrica

24
24
24
24

11
4
3
0

13
20
21
24

38:45
13:62
14:64
1:72

35
28
27
24

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
Tabuľka po 10 kolách:
1. Hnúšťa I.
9 9 0 18:1
2. Krupina
9 6 3 13:9
3. Hnúšťa II.
8 5 3 10:9
4. Tat. B. Bystrica
9 4 5 9:11
5. Poltár
8 3 5 7:10
6. Žiar n/Hr.
8 2 6 7:12
7. Zvolen
9 1 8 5:17

18
15
13
13
11
10
10

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
Tabuľka po 12. kole:
1. Hnúšťa I. A
20 20 0 40:0 40
2. Zvolen A
20 13 7 29:16 33
3. Hnúšťa I. B
20 13 7 27:20 33
4. Poltár B
18 14 4 28:11 32
5. Tat. B. Bystrica A
20 12 8 26:19 32
6. Tat. B. Bystrica B
20 10 10 24:22 30
7. Krupina A
20 10 10 24:25 30
8. Poltár A
18 10 8 24:19 28
9. Hnúšťa II. A
18 10 8 22:19 28
10. Krupina B
20 8 12 18:28 28
11. Hnúšťa II. B
18 7 11 18:25 25
12. Žiar n/Hr. B
18 4 14 12:29 22
13. Zvolen B
20 1 19 7:38 21
14. Žiar n/Hr. A
18 2 16 5:33 20
(gem)

Žiarske volejbalistky (za sitom) prehrali v domácom štvrťfinálovom stretnutí ženskej extraligy
s bratislavskou Sláviou UK 0:3.
Foto: Dušan Minár
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Úspešný vstup atlétov do halovej sezóny

Úspešní žiarski atléti (zľava) Peter Kováč, Karolína Čaklošová a Jakub Forgáč. Foto: ak
Atletické halové podujatie s medzinárodnou
účasťou s názvom Mládežnícka atletika sa uskutočnilo 16. januára v Bratislave. Za Atletický klub
MŠK Žiar nad Hronom sa podujatia zúčastnili
sestry Čaklošové vo vrhu guľou. Staršia Karolína sa umiestnila v kategórii junioriek (4 kg guľa)
na 2. mieste s výkonom 10,67 m, za Simonou Kleinovou (ŠK Vital Bratislava), ktorá zvíťazila výkonom
10,91 m. Mladšia Soňa v kategórii žiačok (3 kg guľa)
obsadila pekné 5. miesto, s výkonom 8,75 m.
O týždeň po tomto podujatí sa naši atléti zúčastnili majstrovstiev Stredoslovenského kraja v halovej atletike (SsAZ), ktoré sa konalo ako otvorené
podujatie s medzinárodnou účasťou v Bratislave.
Na podujatí štartovalo veľké množstvo pretekárov.
Najviac sa darilo Karolíne Čaklošovej vo vrhu guľou
žien (kategória juniorov bola spoločne hodnotená
s dospelými), ktorá viedla túto súťaž od prvého
pokusu a v poslednom 6. pokuse potvrdila svoje víťazstvo a zisk titulu majsterky SsAZ osobným
výkonom 10,81 m. Ďalším našim atlétom, ktorý
zasiahol do boja o medailové umiestnenie, bol Jakub Forgáč v kategórii dorastu, v behu na 1500 m.

Od začiatku sa držal taktických pokynov, keď si držal 2. - 3. pozíciu. V cieľovej rovinke zvádzal veľký
boj o prvé miesto a nakoniec skončil v cieli na výbornom druhom mieste. V mužských kategóriách

mal žiarsky atletický klub trojnásobné zastúpenie.
Ako prvý v silnej konkurencii veľmi dobre zabojoval Peter Kováč v behu na 1500 m. Od začiatku
pretekov sa striedal vo vedení s Petrom Ďurecom
(AK UMB Banská Bystrica). V závere rozhodovala až
cieľová kamera. Peter Kováč s časom 4:13,84 min
skončil na zaslúženom druhom mieste. Prvý bol
Ďurec s časom 4:13,65 min. Z ďalších žiarskych atlétov skončila vo vrhu 3 kg guľou Soňa Čaklošová
na 5. mieste, so zlepšeným osobným výkonom
8,80 m. Martin Novodomec (Deaf), časom
62,16 sekundy v behu na 400 m, obsadil 13. miesto.
Ako posledný zasiahol do atletických bojov Maroš Pavlík. V behu mužov na 200 m obsadil časom
25,87 sekundy 27. miesto z početného poľa šprintérov.
Žiarska minivýprava tak na podujatí získala
3 medaily, z toho jednu zlatú a dve strieborné. Je
to slušný výkon, vzhľadom na tréningové možnosti
počas zimnej sezóny, keď naši atléti musia v parku znášať vrtochy počasia. Atlétov AK MŠK teraz
čakajú preteky majstrovstiev Slovenska v hale a
majstrovstiev kraja a Slovenska v cezpoľnom behu.
Na majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu
v Brezne sa po prvýkrát predstavia aj najmenší žiarski atléti, prípravkári, v behu na 1200 m.
(mr)

Žiarčania porazili béčko Pezinka
a kráčajú k záchrane

STRANA 14

