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V tomto čísle:
DEŇ MATIEK

Žiaci z „Dvojky“ opäť vyčistili
okolie Lutilského potoka

Primátor Ivan Černaj opäť po roku prijal
v Obradnej sieni MsKC v našom meste ženy –
matky, aby spolu s nimi oslávil Deň matiek. Strana 5.
MESTSKÉ NOVINY MAJÚ NOVÚ STRÁNKU

Mestské noviny aktualizovali svoju webovú
stránku. Viac informácií na 2. strane.
HASIČI VYSLOBODZOVALI
Z HAVAROVANÝCH VOZIDIEL

STRANA 3

Uplynulo 10 rokov od smrti pátra Emila Černaja
V prvý májový utorok, v deň sviatku sv. Floriána, sa na námestí konal 1. ročník krajskej súťaže
vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Pri tejto príležitosti boli ocenení
aj viacerí príslušníci Hasičského a záchranného
zboru v našom meste. Strana 5.
PRED 65 ROKMI SKONČILA II. SVETOVÁ
VOJNA

Pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny boli
ocenení priami účastníci bojov. Slávnostného
oceňovania, ako aj pietnej spomienky spojenej
s kladením vencov sa zúčastnili aj podpredseda
NR SR Tibor Cabaj a minister obrany Jaroslav
Baška. Strana 2.

Predám objekt pre obchod a služby
(bývalý „dom služieb“) v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, Novomeského ulica,
rozloha 1 051 m2.

Kontakt: 0905 147 588

STRANA 6
Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie
v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.
V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.

•možnosť zabezpečenia dopravy
pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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Viac ako 33 miliónov eur získaných v rámci projektov
hodnotí premiér Fico vysoko pozitívne

V rámci predvolebného programu navštívil premiér Robert Fico aj naše mesto.
Pred samotnou návštevou stihol absolvovať i
kontrolný deň na R1 medzi Nitrou a Zvolenom
a otvoriť jedno multifunkčné ihrisko. My sme
využili jeho návštevu v Žiari a položili sme mu
niekoľko otázok, v ktorých nás zaujímal najmä jeho pohľad na naše mesto a jeho vzťah
k nemu.
Hneď na úvod stretnutia nás privítal slovami:
„Som veľmi rád, že niekedy v septembri alebo októbri bude otvorený obchvat Žiaru nad Hronom,
čo tomuto mestu určite významne pomôže, keďže
v spodnej časti dostáva riadne zabrať dopravou,“
netajil spokojnosť s postupujúcimi prácami na výstavbe rýchlostnej komunikácie a dodal: „Dnes som
sa potešil tomu, že tempo výstavby R1 je doslova
brutálne a už na budúci rok v lete sa budeme tešiť
z totálneho prepojenia z Bratislavy až po Banskú
Bystricu. Ak sme dobre počítali, tak za našej vlády
samotné mesto Žiar dostalo podporu vo výške viac

ako 33 miliónov eur, čo je v starej mene viac ako
1 miliarda korún. Takže ja som spokojný, chodím
sem k vám a pozerám sa ľuďom priamo do očí.“ Počas návštevy premiéra zaujímali aj bežné problémy
Žiarčanov. „Každý región má svoje pozitíva a svoje
negatíva. Problémy, s ktorými sa stretáva predseda
vlády sú neuveriteľné, a musí sa orientovať raz na
taký problém a raz zase na onaký problém. Myslím
si, že našou povinnosťou je stavať cesty, vytvoriť
dobrý priestor pre investorov, aby bolo pre nich
Slovensko naďalej atraktívne, musíme zabojovať
predovšetkým aj v tom duchu, aby vláda nikdy
nebrala ľuďom v mene hospodárskej krízy. Všetko
ostatné sa už potom nejako urobí. Verím tomu, že
aj tento región po dokončení R1 bude mimoriadne atraktívny pre investície do budúcnosti. Znovu
opakujem, po tomto meste, po Žiari nad Hronom,
chodím bez nejakých problémov a ľudom sa pozerám priamo do očí.“ Keďže Robert Fico už navštívil
naše mesto niekoľkokrát, zaujímal nás aj jeho vzťah
k nášmu mestu. „Ak by som to mal zobrať z vtipnej
stránky – tak v Žiari nás raz vo futbale najviac dokopali. Žiar však vnímam ako mesto, ktoré nemôžete
obísť, keď cestujete po Slovensku. Pretože ak idete,
ako my hovoríme, spodkom do Košíc, tak vždy idete cez Žiar. Keď sa vraciam z východného Slovenska,
tak ho zase vnímam, že už som takmer doma. A naopak, keď na východ ešte len idem, tak si hovorím,
že som ešte doma a že mám na východ ešte ďaleko.
Tu v Žiari nad Hronom síce nemám žiadnych rodinných príslušníkov ani blízkych priateľov, ale mám
tu výborných spolupracovníkov. Takže k Žiaru mám
taký normálny vzťah ako má mať predseda vlády
k mestu,“ dodal na záver.
(li)
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ŽIARČANIA, ŽITE ZDRAVŠIE
NA DNI ZDRAVIA!

V priestoroch Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika sa v sobotu 22. mája uskutoční 1. ročník podujatia Deň zdravia. Začiatok je naplánovaný na 10. hodinu dopoludnia,
kedy podujatie otvorí prehliadka domácich
skupín účinkujúcich na City feste 2010. Moderátorom podujatia bude opäť osvedčený
a obľúbený zabávač Jožo Pročko. Počas Dňa
zdravia si budete môcť zacvičiť čoraz viac
populárnejší Flowin, rytmický aerobic a nebude chýbať ani cvičenie pre rodičov s deťmi
pod vedením skúsených cvičiteliek. Tešiť sa
môžete aj na hudobné vystúpenie finalistu
SuperStar Martina Konráda či spevákov detských pesničiek Márie Podhradskej a Richarda
Čanakyho. O pol štvrtej popoludní je pripravený minimaratón pre deti a o 16-tej hodine začína 1. ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu.
Okrem už spomínaných cvičení či hudobných prekvapení sú prichystané aj ďalšie pútavé atrakcie, a to nafukovací krokodíl, gladiátor
a halové veslovanie, popoludnie spríjemní aj
zoskok parašutistov a športovo-zábavné aktivity, ktoré pripravuje Centrum voľného času
(lukostreľba, detská trampolína, speedminton,
malý skákací nafukovací hrad, skákanie vo vreci, hádzanie na cieľ, hula-hop a stolný tenis).
Počas celého Dňa zdravia budú pripravené aj prezentačné stánky s biopotravinami či
športovými potrebami a nebude chýbať ani
čajovňa.
(r)
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Druhá svetová vojna skončila pred 65 rokmi majú novú stránku

Od ukončenia II. svetovej vojny uplynulo už
65 rokov. Túto významnú udalosť v našich dejinách sme si uctili pietnou spomienkou pri Pamätnej tabuli venovanej obetiam vojny.
Prvý májový štvrtok sa na námestí už tradične zišli
žijúci pamätníci týchto udalostí, žiaci základných
škôl v meste, predstavitelia a členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, členovia politických strán, predstavitelia miestnych organizácií,
a samozrejme nechýbali ani prednosta Obvodného úradu Milan Žabka, primátor Ivan Černaj či
poslankyňa NR SR Emília Müllerová. Keďže pietnej
spomienke predchádzalo slávnostné oceňovanie

Koniec vojny si pripomenuli viaceré osonosti
verejného života.
priamych účastníkov bojov, výnimočne prijali pozvanie do nášho mesta aj podpredseda NR SR Tibor
Cabaj, minister obrany Jaroslav Baška a predseda
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Pavol Sečkár.
(li)

Po čase sme opäť sprístupnili Mestské noviny
i v elektronickej podobe. Okrem aktuálneho
vydania obsahuje i archívne čísla a prostredníctvom formulára je možné bezplatne podať
aj nekomerčnú riadkovú inzerciu. Novinkou je,
že inzerát sa po schválení objaví nielen v najnovšom čísle Mestských novín, ale aj na webovej stránke http://noviny.ziar.sk.
(r)
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V detských jasliach sa posilní vzdelávanie opatrovateľského procesu

Už niekoľko desiatok rokov nepretržite fungujú
v našom meste detské jasle. V mnohých mestách
na Slovensku by ste sa však možno stretli s nedostatočnou kapacitou, kde si mamičky alebo budúce mamičky už počas svojho tehotenstva podávajú
žiadosti o umiestnenie ešte nenarodeného dieťatka. Inde takéto zariadenia ani nemajú. Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa:
„Naše zariadenie je funkčné už takmer 30-40 rokov
nepretržite, samozrejme, s viacnásobnou zmenou
sídla. Terajšie zariadenie je v plnej prevádzke na súčasnej adrese na Sládkovičovej ulici č. 1 už takmer
6 rokov. Mnohí z vás už máte svoje ratolesti v tomto zariadení odchované alebo ich tam práve teraz
denno-denne zverujete do rúk kvalifikovaným pracovníkom. S plnou vážnosťou a zodpovednosťou je
možné povedať, že sa tak udialo, a stále aj deje vďaka personálu – starostlivých tiet, ktoré majú deti
rady, a ktoré sa medzi deťmi cítia dobre.“ Odborné
pracovníčky dokážu vo veľkej miere zastúpiť vlastnú mamu, otca či starú mamu a sú schopné poskytnúť dieťatku pocit bezpečia, lásky a opatery. Keďže
sú to zároveň aj zdravotné sestry, zabezpečujú zá-

ruku prvej pomoci v pravom slova zmysle. „Už roky
sa nám potvrdzuje, že učiť malé deti je nesmierne
náročná práca ako fyzicky, tak aj emocionálne a intelektuálne. Aby sme však dali zadosť tejto rokmi
potvrdenej praxi, od 1. marca tohto roku posilnila
rady našich vychovávateliek ďalšia „teta“, ktorú
sme už viac ako rok očakávali. Dovtedy sme monitorovali záujem o potrebu rozšírenia vzdelávania.
Záujem o umiestnenie detí v jasliach sa zvýšil natoľko, že sme sa začali obávať, aby kvantita nešla
na úkor kvality,“ vysvetlila Monika Minárová. Nová
posila bude vysokoškolským vzdelaním pedagogického smeru odborným garantom pre výučbu
detí umiestnených v detských jasliach. „Možno si
poviete, čo už len navzdelávame na tak malých
deťoch, prvé tri roky sú však pre dieťa z hľadiska
rastu a vývinu dôležitejšie, ako ktorékoľvek ďalšie
obdobie jeho života. Uvedomujeme si a pociťujeme nutnosť práve teraz, keď záujem o túto službu
vzrastá, posilniť a rozvinúť výukovú a vzdelávaciu
zložku celého procesu opatery a starostlivosti o deti
do dvoch rokov, ktoré sú v našich detských jasliach
veľkú časť dňa. Budeme preto radi, ak nám budete
prejavovať vašu dôveru práve tým, že budete mať
i naďalej záujem o toto zariadenie a jeho služby a
vaše deti budete chcieť mať aj naďalej umiestnené
v našich detských jasliach.“ Ako na záver doplnila
vedúca odboru, všetky meniace sa procesy alebo
nové zámery, s ktorými sa budete v najbližšom období stretávať v rámci prevádzky detských jasieľ,
budú jasne smerované k jedinému cieľu, a to ku
skvalitneniu a rozšíreniu služieb, ktoré je mesto ako
zriaďovateľ takého zariadenia oprávnený a povinný
dosahovať.
(li)

Deň Zeme na „Dvojke“
Každoročne si v apríli pripomíname Deň Zeme.
V roku 1970 22. apríla vyzvali vedci, hlavne ekológovia v USA, ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Každý rok je jeden deň venovaný tomu, aby sa
ľudia zastavili a zamysleli, ako sa oni sami správaj
k prírode. Tento deň by mal byť varovaním, že hodiny našej planéty ukazujú, ako rýchlo sa „zmráka“.
Za posledných sto rokov dokázal človek výrazne
pokročiť v civilizačnom procese, ale zároveň dokázal narušiť prírodnú stabilitu do takej miery, že už
ochrana životného prostredia nie je iba výsadou
ekológov, ale nutnosťou prežitia ľudstva.
Všetci vidíme, čo sa deje s našou planétou. Všetci
„sme múdri“, ale málokto z nás priloží ruku k dielu.
Preto nás teší, že žiaci z „Dvojky“ k našej Zemi ľahostajní nie sú. Spoločne oslávili tento veľký deň netradične. Poslanci školského parlamentu a niekoľ-
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ko dobrovoľníkov sa v stredu 28. apríla už tretíkrát
zúčastnili akcie pod názvom „Dvojka“ čistí Lutilský
potok. Takmer 70 žiakov I. a II. stupňa vyzbieralo
na úseku medzi mostom pri záhradkách a mostom
pri roľníckom družstve na oboch brehoch Lutilského potoka asi 50 vriec odpadu, čo bolo 360 kg. Našli naozaj všeličo: zvyšky oblečenia, topánky, kosti
zvierat, mince, plastové fľaše, zvyšky z fóliovníkov,
igelitky, drôty, pletivo, ale aj ľudské exkrementy.
Veru, aj takíto sme my, ľudia. Je to naozaj zarážajúce, že hoci chodíme čistiť tento úsek už tretí rok, odpadu akoby pribúdalo, a nie naopak. Aj preto alebo
možno práve preto, patrí všetkým účastníkom tejto
užitočnej akcie veľká vďaka. Chceme sa tiež poďakovať MsÚ – odboru životného prostredia a Technickým službám mesta Žiar nad Hronom, ktorí nám
pomohli zabezpečiť vrecia a odvoz odpadu.
Mgr. K. Dekýšová, koordinátor Zelenej školy

www.mn.ziar.sk

MESTO VÁM MÔŽE POMÔCŤ
JEDNORAZOVOU DÁVKOU
V HMOTNEJ NÚDZI

Účelom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
je okamžitá pomoc pri preklenutí mimoriadne
nepriaznivej životnej situácie krátkodobého
charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením.
Dávku v hmotnej núdzi možno ju poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä
na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. „Občanovi
v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú,
ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do
výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac
však do výšky trojnásobku životného minima.
Výška životného minima je stanovená zákonom
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov,“ vysvetlila Lívia Hricová
z odboru starostlivosti o obyvateľa. Mesto Žiar
nad Hronom má pre tento účel vypracovanú
internú smernicu – Zásady pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré bližšie
upravujú a konkretizujú podmienky priznania,
resp. nepriznania dávky. Lívia Hricová: „O dávky je zo strany občanov mesta pomerne vysoký
záujem. Veľakrát sa tiež stáva, že o predmetnú pomoc žiadajú aj obyvatelia okolitých obcí.
Mesto Žiar nad Hronom však rieši len svojich
obyvateľov, čiže občanov s trvalým pobytom
na území mesta. V schvaľovacom procese si tiež
mesto vyhradzuje právo efektívneho a účelového využitia dávky, čím sa podstatne chráni pred
jej zneužitím.“ Ku každému žiadateľovi sa pritom
pristupuje individuálne, čo znamená, že sa skúma dôvod, závažnosť a príčina vzniku mimoriadnej sociálno-nepriaznivej životnej situácie. „Od
septembra minulého roku sa pri priznaní dávky
poskytuje predovšetkým vecná forma pomoci, to
znamená nákupná poukážka, poukážka na stravu
– jedno teplé jedlo denne, šatstvo zo Stanice charity a vykonanie osobnej hygieny v Stanici osobnej
hygieny.“ Podľa slov Lívie Hricovej, peňažná forma, a teda finančná hotovosť sa poskytuje veľmi
zriedka, aj to len vtedy, pokiaľ je účelovo viazaná,
prípadne zdokladovateľná. „Je to hlavne z dôvodu
maximalizovania účinnosti a efektívnosti pomoci
mesta občanovi,“ zdôraznila. V prípade, že žiadateľ
má podlžnosti voči mestu, na poplatkoch za psa,
komunálny odpad či na dani z nehnuteľnosti, jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa nepriznáva.
(li)
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DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

V decembri minulého roka dostali obyvatelia Žiaru bývajúci v rodinných domoch domáce kompostéry. Keďže sa v tomto ročnom období bioodpad
zo záhrad hromadí, budeme sa v tomto čísle venovať práve kompostovaniu.
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí
30-45 % z celkového množstva odpadu. Konečný
produkt, kompost, môže sa používať pri pestovaní
rastlín ako organicko-minerálne hnojivo.
Čo môžeme dať do kompostéra?
Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh
kompostovania závisí od správneho pomeru surovín, ktoré kompostujeme. V zásade existujú dva
typy surovín:
• „zelené“ – vlhké, mäkké, zelené suroviny (bohaté
na dusík),
• „hnedé“ – suché, tvrdšie, sajúce suroviny (bohaté na uhlík).
Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a dobre premiešať. Ak práve nemáme k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť
stlačený papier, lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny
atď. Tým dosiahneme, že materiál na kompostovanie bude vlhký, a zároveň bude mať veľa vzduchových priestorov – tak ako zdravá pôda.
Kuchynský odpad
Zvyšková zelenina (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú
maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú
niekedy zvyšky chemických prípravkov na ochranu
rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas
rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať

na menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom.
Na kompostovanie sú tiež vhodné zvädnuté kytice,
opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky
vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti
a zápachu. Jednoduchým riešením je zmiešať ho
na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré ľahko pijú vlhkosť. Zbierajte preto lepenkové rolky,
škatule od vajec, obálky bez okienok, atď. Papier
a lepenka predstavujú ideálny spôsob ako absorbovať vlhkosť z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo, mliečne výrobky, chlieb a surové mäso
do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá, o ktoré pri kompostovaní nestojíme.
Život v kompostéri
Celým tajomstvom správneho kompostovania
je vytvorenie ideálnych podmienok pre baktérie,
huby a ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým sa darí práve vo vlhkom prostredí
s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach
sa kolónie baktérií môžu každú hodinu zdvojnásobiť. Zvyšovanie teploty kompostu spôsobuje predovšetkým zvyšovanie počtu baktérií, ich dýchanie,
trávenie a rozmnožovanie a premena energie uloženej v surovinách v hromade. Výborne sa darí najmä termofilným baktériám. Keď hromada ochladne, zostáva v nej veľa potravy pre larvy a menšie
živočíchy. Kompost sa stane magnetom pre všetky
možné živočíchy vrátane väčších druhov.
Štyri zásady správneho kopmpostovania
1.Správna veľkosť kompostovaného materiálu.
Hnedý, tvrdý materiál by mal merať približne
10 cm, šupky a iné zvyšky zeleniny a ovocia treba
posekať na menšie časti, mäkké, šťavnaté materiály
nie je potrebné zmenšovať.
2. Správna skladba kompostu.
Dôležité je suroviny navzájom miešať, nie ukladať
vo vrstvách – uhlíkaté s dusíkatými, teda zelené
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s hnedými. Ak kompostujeme záhradný odpad
so zvyškami z kuchyne, mali by sme sa priblížiť
k správnej surovinovej skladbe.
3. Dostatočný prístup vzduchu.
Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou pri kompostovaní, pretože dochádza k prevzdušneniu celej kopy. Práve kvôli vzduchovým
pórom v kope pridávame hnedý, tvrdší materiál
v správnej veľkosti popísanej vyššie. Ak sa v kope
nenachádza dostatok vzduchu, kompost zapácha.
4. Dostatočná vlhkosť.
Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa
spomaľuje, až zastavuje. Ak vlhkosť prevyšuje, dochádza k hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom. Záleží
preto opäť na priaznivom zložení materiálu, najmä
čo sa týka štruktúry surovín. Pri nedostatku vlhkosti
môžeme kompost kropiť vodou.
Cieľom kompostovania je premeniť organický
odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy,
je obmedzená objemom i hmotnosťou, ktorá je neškodlivá, hygienicky a esteticky vyhovujúca. Ak odpad vhodný na kompostovanie končí na skládkach,
prebieha v nich množstvo i nebezpečných reakcií,
z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením
odpadu, vrátane toho organického, predchádzame
tak ekologickým škodám (záber pôdy, znečisťovanie
vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými
ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ako aj ekonomickým
(platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame,
atď.) a etickým škodám (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín, plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme budúce generácie, atď.) Je na každom z nás,
aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás, a tiež vlastnej peňaženke.
OŽP
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Mama je, keď hlboko vnútri je láska
Keďže vždy druhá májová nedeľa patrí našim mamám, už tradične prijal pri príležitosti Dňa matiek
primátor mesta Ivan Černaj v obradnej sieni ženy
a matky, ktoré reprezentujú rôzne inštitúcie pôsobiace na území nášho mesta. Vo štvrtok 6. mája
sa pozvané mamy podpísali aj do Pamätnej knihy
mesta. Boli medzi nimi poslankyne Lýdia Cígerová,
Monika Kopčová, Soňa Lukyová, Božena Mikulčíková, Stela Šeševičková, Alica Terlandová, Stella
Víťazková a Oľga Voldánová, pracovníčky MsÚ Zuzana Beliančinová, Sylvia Mesiariková, Ivana Martincová-Škriniarová a Anna Škriniarová, za Obvodný úrad prijali pozvanie Drahuša Bugárová, Anežka
Durešová, Alena Hromotová a Kamila Mlynárčiková, za ÚPSVaR Ľudmila Pavlová a Ľudmila Šoucová,
zo spoločnosti Slovalco sa slávnostného prijatia zúčastnili Gabriela Bajčíková, Anna Kubičková, Jarmila Mužíková a Oľga Šipkovská, zo spoločnosti ZSNP
Marta Jobbová, Alica Kvaková, Zdenka Naďová a
Jana Turčanová, zo Všeobecnej nemocnice Marta
Gajdošová, Emília Hricová a Mariana Karásková,

zo SZ zdravotne postihnutých Veronika Holá, Mária
Sebechlebská a Mária Roobová, z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska prišli Mária Ňuňuková,
Katarína Sásiková a Gizela Šipkovská, zo SZ protifašistických bojovníkov Gabriela Bulková, Helena Cabániková, Božena Šulajová a Marianna Zambojová,
z Jednoty dôchodcov Slovenska Valéria Barcíková,
Alexandra Kúšiková a Antónia Lojková a z Klubu
dôchodcov Emília Pobežková, Júlia Rozembergerová a Štefánia Zámorová.
(li)

Hasiči si zmerali sily na námestí v Žiari

Prvý májový utorok sa na Námestí Matice slovenskej v Žiari konal 1. ročník krajskej súťaže
vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných
vozidiel. Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti osláv
sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.
Program začal už v ranných hodinách slávnostným
oceňovaním príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Potom už prišla na rad súťaž, v ktorej si
zmerali sily hasiči z nášho mesta, Rimavskej Soboty
či z Lučenca. Podporiť ich prišlo aj množstvo Žiar-

čanov, ktorí tak na vlastné oči mohli vidieť ukážky
práce hasičov pri vyslobodzovaní osôb z vozidiel
pri dopravných haváriách.
Ešte pred samotnou súťažou privítal vo svojej
kancelárii primátor Ivan Černaj dlhoročnú členku
Dobrovoľného hasičského zboru Máriu Putišovú,
ktorá sa zároveň zapísala do Pamätnej knihy mesta.
V tento deň tiež boli za službu v Hasičskom a záchrannom zbore ocenení hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v našom
meste, a to Jozef Rozenberg, Ján Kobelár, Anton
Golian a Peter Forgáč. Odmenení boli za dlhoročné
a príkladné plnenie úloh aj Vladimír Debnár, Róber
Haring, Miloš Mikula, Martin Rončák, Vladimír Hrabaj a Stanislav Šmondrk. Po vyhodnotení a ukončení I. ročníka súťaže prevzal riaditeľ OR HaZZ v Žiari
nad Hronom Ivan Pružina poďakovanie kolektívu
pri organizovaní súťaže.
(li)

ZARIADENIE NA ZBER A
ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ŽIAR NAD HRONOM – UPUSTENIE
OD VYPRACOVANIA SPRÁVY
O HODNOTENÍ A OZNÁMENIE
O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 34, ods.
1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné: Navrhovateľ – Zberné suroviny a. s., Kragujevská 3,
010 01Žilina, predložil MŽP SR podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie
na zber a zhodnocovanie odpadov – Žiar
nad Hronom“. Predmetom zámeru je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia
na zber odpadov na Priemyselnej ulici na pozemkoch CKN parc. čísla 238/2, 3, 4, 5, 7, 9 v katastrálnom území Horné Opatovce vytvorením
zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov.
Na základe doručených stanovísk k zámeru,
po ich prerokovaní s navrhovateľom a po dohode s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, MŽP SR podľa § 32 zákona určilo, že
správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť
nie je potrebné vypracúvať. Na ďalší postup
hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia
§ 33 až § 39 zákona. V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy
o hodnotení. Do zámeru je možné nahliadnuť,
robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň
v čase od 7.30 – 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí
6. Znenie zámeru je zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk. Verejné
prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční dňa 18.5.2010 o 16.00 hod. v zasadačke v budove Obvodného úradu, Námestie
Matice slovenskej č. 8 v Žiari nad Hronom.
Prípadné ďalšie pripomienky k zámeru môže
verejnosť doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava. (MsÚ)

INFORMÁCIA PRE BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV

Spravovanie bytových spoločenstiev má v spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom spol.
s r.o. už 16-ročné trvanie a na základe získaných
skúseností a vedomostí je spoločnosť schopná
spoločenstvám poskytnúť služby na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni. Kvalitu služieb spojených
so správou bytových spoločenstiev podčiarkuje
využitie programového vybavenia, ktoré na Slovensku patrí k špičke programov používaných
na vedenie účtovníctva a evidencie pre bytové
spoločenstvá od firmy COMPEKO Brezno. Pre spoločnosť je samozrejmosťou sledovanie legislatívnych zmien a aplikovanie ich v praxi pri vedení

správy domov. V prípadoch, že v spoločenstve nie
je možné zvoliť predsedu z radov vlastníkov bytov,
ponúkajú technické služby aj službu profesionálneho predsedu bytového spoločenstva, kedy pracovník vykonáva túto funkciu a zodpovedá sa dozornej
rade a zhromaždeniu vlastníkov bytov. Spoločenstvá, ktoré už takýto systém zvolili, hodnotia spoluprácu a výkon profesionálneho predsedu veľmi
pozitívne. Dostupnosť služieb je zabezpečená
pre všetkých vlastníkov bytov, predsedov a členov
dozorných rád poskytnutím stránkových dní počas
pracovného týždňa od 6.30 do 14.30 hodiny bez
obedňajšej prestávky v mieste sídla spoločnosti
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Technické služby Žiar and Hronom s. r. o. na Ulici
A. Dubčeka 45 v Žiari nad Hronom. Zamestnanci
sú ochotní prispôsobiť sa požiadavkám predsedov spoločenstiev aj nad rámec svojho pracovného času. Ak vás informácia zaujala, zamestnanci
správy bytových spoločenstiev sú vám k dispozícii a poskytnú vám bližšie informácie telefonicky
045/678 70 37, ako aj pri osobnej návšteve v spoločnosti, prípadne účasťou a prezentáciou na schôdzi
vo vašom spoločenstve. Kontaktovať môžete pani
Námešnú a Tabernausovú.
Správa bytových spoločenstiev, Technické
služby Žiar nad Hronom
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Slovenský misionár Emil Černaj už 10 rokov odpočíva v Chicagu

Páter Emil Černaj so sv. Otcom.
Dielo neúnavného robotníka vo vinici Pánovej
bude ešte dlho prinášať plody v rôznych častiach
sveta. Jeho rodákom zo Žiaru nad Hronom aj turíčny čas jeho odchodu pripomína ozvena ducha
sv. Pavla.
Človek v starom svete do techniky vrástol,
rozviedol sa s vierou, modlu pozval za stôl.
Navštív Indonézov, ktorých bieda kruší,
a tu svoje meno napíš do ich duší.
(G. Zvonický – Misijné zvony)
Možno podobné slová rozkolísali srdce novokňaza Emila Černaja v roku 1951 v súzvuku s predstavenými rehole verbistov v Ríme, ktorí presne odhadli nedočkavosť po činorodej evanjelizácii tohto
absolventa filozofie a teológie. Vtedy ešte netušil,
že sa raz vyzná: „Ostrov Flores bola moja prvá misijná láska, prežil som tam 20 rokov.“ Nasledovali
Filipíny, za diasporou Slovákov prekrižoval veľké
aglomerácie Severnej Ameriky a Austrálie. Do tiem
sveta tento búrlivák svietil svojím srdcom – horiacim Kristovým svetlom, ktoré si do života niesol už
zo svojho rodiska.
Narodil sa 1. februára 1923 v mestečku Sv. Kríž
nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom), kde v historickom kaštieli bolo sídlo banskobystrických biskupov. Najmä pôsobenie Štefana Moysesa tu urobilo
centrum duchovného, kultúrneho i národného
života Slovákov (príprava vzniku Matice slovenskej, memorandum 1861...). V čase mladosti pátra
E. Černaja tu sídlil Marián Blaha, neskôr saleziánsky
bohoslovecký inštitút, kde doštudoval aj A. Šándor
(= G. Zvonický). Kríž ako žiara nad vlnami života
toto mesto sprevádza v mestskom erbe i v súčasnosti. Tu vyrastal bystrý chlapec Emil (zvaný Milan)
s bratom a sestrou vedený starostlivými rodičmi.
Po gymnáziu v Nitre študuje filozofiu vo Vidinej a
od r. 1947 v Ríme, kde 10. marca 1951 prijíma
kňazskú vysviacku. S učebnicou indonézskej reči
pod pazuchou sa už v januári 1952 plaví tisíce kilometrov na východ na neznámy, hoci pôvabný
sopečný ostrov Flores (= v preklade kvet). Spolu šlo
7 misionárov – Slovákov zo Spoločnosti Božieho
Slova. Trpká bola aklimatizácia na tropické podnebie, povahu, reč, pohanské povery a celú východnú
kultúru (píše o tom páter Kližan). E. Černaj z misijnej stanice Ende a Volovaru navštevoval jednotlivé osady horskými chodníkmi pešo alebo na koni.
Na cesty si musel brávať lieky (najmä chinín), obväzy, príručky, školské potreby, technické zariadenia, lebo dušpastierska činnosť sa nedala robiť bez
praktickej pomoci obyvateľom a využívaní ich tradičných zvykov. Nikdy nemohol vedieť, čo ho v primitívnych usadlostiach čaká. Robil lekára, učiteľa
(vzdelanosť považoval za základ napredovania),
sudcu, riešil spory. Jeho obetavé srdce dojímal so-

ciálny stav jeho farníkov. Bol milovaným ľudovým
kazateľom a neúnavným organizátorom charity
a pôsobivých cirkevných slávností (rád spomína
na milú epizódu, keď počas kázne spontánne prešiel z úradnej indonézskej reči na domorodú reč –
prítomní ho nadšene sledovali a po sv. omši so záujmom sa ho vyzvedali na Slovensko, jeho pôvod).
Nezabudnuteľná bola príhoda, ktorá mocne zapôsobila na rozšírenie živej viery v celom kraji: Bolo
to v čase Veľkej noci, keď Suhartove komunistické
sily pripravovali prevzatie vlády. I páter Emil v kázni
využil posledné možnosti vysvetliť ľudu veľkosť tajomstva Ježišovej obety a falošnosť nových prorokov. Práve keď zanietene líčil posledné chvíle Krista
na kríži, že jeho pravdu a spásu vo viere potvrdilo
i zemetrasenie – tu sa ozvali silné hromy a otriasli
kostolom, prítomní povyskakovali a hrozila panika.
Páter Emil duchaprítomne odvážne zvolal: „Utíšte
sa, Boh je s nami, počúvajte jeho hlas!“ Vtedy ešte
raz zatriaslo kostolom a ostalo ticho. Účinok tohto
javu bolo veľké obrátenie a krsty. V r. 1959 bol preložený do Deture. Počas 20 rokov na Florese s pomocou slovenských veriacich a horliteľov za misie
v USA, v Kanade a inde (udržiaval čulé kontakty)
sa mu podarilo postaviť Kostol sv. Cyrila a Metoda,
6 kaplniek, postaviť vodovod, nemocnicu, pevný
most, stanicu pre duchovné sestry, malé kníhkupectvo, ba aj seminár v Kisole a iné školy. Účinná
bola spolupráca všetkých slovenských misionárov, ktorí na Florese vykonali priekopnícku prácu,
povzniesli život domorodcov v každom ohľade (v
kraji Manggarai si napr. domorodci za regionála
zvolili otca Juraja Vojenčiaka – Slováka). Veľká aktivita, podnebie, malária podlamujú zdravie otca
Emila. O pôsobení na Florese neskôr domov píše
(v r. 1996): „Som šťastný, že z Floresu dnes už posielajú vlastných domorodých misionárov do celého sveta (Afrika, Nová Guinea). Bola to Božia ruka
nad nami. Slovenskí misionári majú na tom veľký
podiel.“ Aj iní vzdelanci z ostrova sa preslávili.
„Z primitívneho pohana sa stáva vzdelaný kresťan –
katolík.“ Ostrov má asi 75 % obyvateľov kresťanov.
Páter Černaj v r. 1971 odchádza na Filipíny, kde
býval čestným hosťom i u prezidenta. Päť rokov
trvá misia medzi Slovákmi v Amerike – Chicago,
New York, Pittsburgh, Cleveland, atď., stretáva sa
s poprednými mužmi kultúry i hospodárstva – Š.
B. Roman, P. Hletko, R. Dilong a iní. Ďalšie cesty –
Európa, India... Hlbokú brázdu vyoral na novej misii
v Austrálii (Sydney, Brisbone, Wollongong, Canberra a i.). Slováci tu žili v diaspore – rozptýlení. A to
v ňom vzbudilo ideu vybudovať pre nich vlastný
stánok na rozprúdenie náboženského i národného života Slovákov. Organizuje zbierky, programy,
kontaktuje, vysvetľuje, cestuje, darí sa mu kúpiť pozemok a v r. 1982 už v Sydney stojí moderný Kostol
Cyrila a Metoda. Stačil tu ešte zorganizovať zbierku na národný poklad pre Slovensko. Keď opúšťa
Austráliu v r. 1996, domov píše, že je spokojný, že
„vybudoval misijné centrum pre Slovákov; máme
kus slovenskej pôdy, zveľaďujeme ducha viery, reč
národa“. Po ročnej misii v USA sa ešte vracia do Austrálie.
Počas svojich ciest neustále sleduje i vracia sa
na rodné Slovensko. jeho príchody do Žiaru sú
vždy slávnosťou. „Denne sa modlím za svoje rodné
mesto Kríž – Žiar. Milujte sa navzájom.“ Jeho sve-
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tom rozkošatený misijný strom mohol vyrásť len
vďaka koreňom, ktoré ho pevne držali v rodisku.
Sám sa tento obetavý svetoobčan, ohlasovateľ
Božieho slova vyznáva: „Cti otca svojho a matku
svoju – zákon vrytý do kameňa. Preto som národovcom. Tak mi hovorí srdce i rozum. Viem,
že len tak som celým a dokonalým človekom.
Pre mňa je národnosť aj mravným zákonom.
V ňom niet nenávisti k cudzím. Je v ňom pocit
spolupatričnosti ku všetkým svojim. Plniť tento
Boží zákon je našou kresťanskou a prirodzenou
povinnosťou.“
Ťažko znášal obmedzovanie náboženskej slobody na Slovensku. Už počas štúdií v Ríme, keď sa
dozvedel o prevzatí moci komunistami aj tu, bol
presvedčený o dočasnosti tejto vlády. Jeho osobná
komunikácia (modlitba) hneď smerovala k nebeskej Matke Božej s prosbou o pomoc a prísľubom,
že v prípade pádu moci ateizmu na Slovensku
svoje sily dá do služieb výstavby nového kostola
v Žiari nad Hronom. Nadšený a vďačný po prevrate v r. 1989 okamžite začal iniciovať naplnenie
svojho sľubu. V tom čase sa jeho rodisko rozrástlo
na 20 000-ové mesto, ktoré počas 40 rokov bolo
ateisticky usmerňované a veľmi potrebovalo duchovnú obnovu. Spočiatku sa to nedarilo ani ako
idea ani kvôli financiám. A tak už službou Bohu vyčerpaný berie misijnú barlu – kontaktuje, presviedča, zbiera milodary. Spolu so staviteľom dekanom
Jánom Minárikom, „dynamom“ – ako nazýval poslanca MsZ Jozefa Minku – a ďalšími dobrodincami
sa darí v r. 1999 stavbu začať. Na rozostavaný kostol
privádza sponzorov na čele s bývalým predsedom
Svetového kongresu Slovákov Leom Danihelsom
z USA. Písal sa r. 2000 – bola to posledná návšteva Emila Černaja na Slovensku – v roku 50. výročia
jeho služby Kristovi-Kráľovi – dňa 14. mája 2000.
Dostavba kostola vyžadovala ďalšie financie, nepostačovali ani zbierky obetavých Žiarčanov a firiem.
A tak sa vydáva nazad medzi amerických Slovákov.
Ale to už jeho srdce nevydržalo – hoci plné plánov
návratu do Austrálie, dokonca snov o svojej misii
v Rusku, ale hlavne túžby vidieť dokončený Kostol
Sedembolestnej Panny Márie v rodnom meste. Dňa
18. mája oznamuje vtedajšiemu primátorovi M. Hrmovi a občanom Kríža – Žiaru šťastný dolet do USA
v sprievode synovca Ivana, stačí ešte zhromaždiť
do 200 Slovákov, ale poslednú finančnú pomoc
na dostavbu kostola posiela v sume 1,5 milióna
korún už len po synovcovi zo svojej pozostalosti
(usporil aj zo skromného dôchodku na ciele, ktorým tu na zemi žil). Dňa 26. mája 2000 nečakane
umiera v Buffalo. Po dovŕšení jeho dvoch biblických sedmičiek Boh uzatvára jeho horlivosť
v čase Turíc zaslúženým odpočinkom. Vysvätenie
nového kostola mohol žehnať a tešiť sa mu už
len z nebeských výšin. Bude to už 10 rokov – dňa
21. septembra 2011 – odkedy slúži aj tento druhý
kostol v meste duchovnému i kultúrnemu životu už
935-ročnému Sv. Krížu – Žiaru nad Hronom.
Unavené telo misionára Emila Černaja je pochované v ďalekom Chicagu v USA, ale jeho duch
(vedený Duchom svätým celý jeho život v širokom
svete) korení a zostáva s jeho rodákmi. Patrí mu hlboká vďaka a úcta.
Z dobových dokumentov spracovala Mária
Zaťková (kronikárka Žiaru nad Hronom)
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Známi, ktorí vyšli z našich radov

Koho by pred pár rokmi napadlo, že dnes
z neho bude hudobník s vlastnou skupinou,
ktorá dosiahne nejaké úspechy, no hlavne, že
bude mať hlavu plnú slov a snov...
Mali sme jedenásť, meter päťdesiat a strach
v očiach. Boli sme malí piataci a drali sme spolu
lavice štyri roky na základnej škole. Fyzika, matika, deják, anglina. Prešli sme tým všetci. Pamätám
si, že cez prestávky stále niečo čmáral, nie však
slová. Vtedy iba kreslil. Jeho dobré slohy – bol to
prvý signál? Mal už vtedy tieto vlohy? Vtedy mi to
nenapadlo, teraz sa to pýtam... Od malička tvoril,
písal básničky, ktoré si nechával iba pre seba. Keď
mal jedenásť, nastúpil na hudobnú scénu americký raper Eminem, a odvtedy vedel, že: „Raz chcem
robiť takúto hudbu.“
Michal Černaj+Nový Faktor=Nová Komunita
Že ešte stále neviete, o kom píšem? Reč je o Michalovi Černajovi a jeho hudobnej skupine Nová
Komunita. Dnes ich síce môžeme vidieť na rôznych mestských podujatiach, ale nie vždy to tak
bolo. Cesta bola zdĺhavá, trvala tri roky. V auguste
2007 si Michal uvedomil, že sa chce hudbe venovať
a že do toho musí ísť naplno. Začal viac písať texty,
ktoré uverejňoval na četoch, alebo ich dával čítať
okruhu svojich známych. Prvé sólovystúpenie absolvoval na oslavách 45. výročia Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika. „Nebola to žiadna sláva, stál
som na mieste a celý čas som robil to isté rukou,“
zaspomínal si Michal. Sólodráha ho nelákala, a tak
sa predstava o vlastnej skupine stávala stále viac
reálnejšou. Po uverejnení inzerátu zareagoval jeden náš spoluobčan. Keď zistili, že majú spoločné
záujmy, predstavy a priority, založili spolu skupinu
s názvom Nová Komunita. Tvoril ju Michal Černaj
a umelecké meno jeho hudobného partnera je
Nový Faktor. Skupina dostala názov podľa piesne
s rovnomenným názvom. Bola ich prvá a hovorí
o nich dvoch. Spoločne mali chuť zlepšovať sa,
pracovať, napredovať. Skladby sú o reálnych veciach, nie egotripické, nehovoria o tom, že: „Ja, ja,
ja, ja som pán.“ V ich hudbe by sa mal nájsť hocikto
z nás. Keďže sú obaja Žiarčania, ich druhá pieseň
dostala názov HVZ a PDV. Táto pieseň predstavuje
dve žiarske sídliská, na ktorých vyrastali. Ako žiadna začínajúca skupina, ani oni to nemali ľahké.
Písali neustále nové texty, v ktorých sa inšpirovali úplne bežnými vecami, ako napríklad praxou
zo školy. Nasledovalo hluché obdobie dlhého písania, ktoré vyústilo k zmenám v skupine.
Vzala si mi silu
V novembri 2008 sa skupina rozšírila. Pridala sa

Nová Komunita počas koncertu na podporu výstavby skejtparku.
skupina Trip, ktorá sa skladá z dvoch gitaristov
a jedného bubeníka. Trip robil hudbu a Nová Komunita dodávala texty. Úplne prvá skladba, ktorá
sa nahrávala v štúdiu, vznikla 11. marca minulého
roku. Volá sa Vzala si mi silu. Text piesne napísal
Michal. Ako hovorí: „Vychádza z vlastnej skúsenosti, no nie je o nikom konkrétnom. Povedal by
som, že text je univerzálny a môže sa v ňom nájsť
hocikto.“ Slohy rapuje Michal a refrén naspievala
jeho sesternica Ricky. K nahrávaniu v štúdiu sa
dostali vďaka Richardovi Gašperánovi, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Wanted. On im
tiež zložil hudbu k tejto skladbe. Po úspešnom nahratí tejto piesne nasledovali ďalšie kroky, posúvajúce celú skupinu dopredu. Rozhodli sa osloviť
dnes už bývalého dramaturga MsKC Jána Kulicha.
Spolu s motivačným listom, ktorý predstavoval
mladú nádejnú hip hopovú skupinu, poslali aj už
spomínanú pieseň Vzala si mi silu na ukážku. Reakcia bola viac ako pozitívna, a tak Nová Komunita
a Trip dostali možnosť vystupovať na Impro Summer Party, ktorá sa konala vlani 30. mája. „Vyhrali
sme ju a ani sme nevedeli, že súťažíme.“ Cenou im
bol putovné kreslo, ale tiež aj postup o ďalší krôčik vyššie. Prišla ponuka vystupovať na City feste
2009. Rok predtým stál Michal aj s Novým Faktorom na City feste a hovoril mu: „Janči, budúci rok
hráme na City feste.“ Bol to sen, ktorý sa stal skutočnosťou. City festu však predchádzala ponuka
vystupovať na módnej prehliadke v Turčianskych
Tepliciach. Prehliadka sa konala v hoteli Relax.
Na rolu moderátora a sprievodcu celej akcie v jednej osobe sa podujal známy rosničkár Juraj Mokrý.
Nová Komunita predstavovala jediného hudobného hosťa. Hrali počas prestávky v prehliadke aj
na následnej after party. Keďže ohlasy na ich hudbu boli pozitívne, právom rástla aj ich hviezda.
City fest, Made in ZH...
Potom však už nasledoval toľko očakávaný
15. august 2009 a s ním City fest. O 13-tej hodine
sa postavili na dosky pódia Nová Komunita a Trip.
Len niekoľko hodín pred nimi z toho istého pódia

www.mn.ziar.sk

odišli Alphaville. Na City feste dostali 30 minút.
Za tento krátky čas stihli odspievať sedem piesní
so živou kapelou. Chcete vedieť, čo evokuje v oficiálne neoficiálnom lídrovi skupiny slovo City fest
trištvrte roka po jeho skončení? „ Leto, biele tričko,
trojštvrťové nohavice, čierne topánky, vlasy dohora ...“ Bola to jedna z ďalších veľkých príležitostí,
ktoré skrížili cestu tejto mladej skupine a oni ju
opäť využili vo svoj prospech. Išli na pódium s túžbou ukázať, čo všetko v nich je, so 100 percentným
nasadením a odmenou im bol aplauz publika.
V novembri sme ich mohli ešte vidieť koncertovať na Made in ZH. Prednedávnom sa nám opäť
pripomenuli, a to na petičnej akcii za výstavbu
skejtparku. Vystupovali tu v zložení Michal ako raper a jeho sestra Viktória ako speváčka. Pýtate sa,
kde ich môžete vidieť a vypočuť si ich najbližšie?
Bude to 22. mája v MsKC, kde budú robiť predskokana známemu slovenskému raperovi Rytmusovi.
Čo všetko sa podarilo dosiahnuť tejto skupine za
tak krátke časové obdobie, už vieme, ale čo majú
v pláne? Určite to nebude vydanie oficiálneho albumu: „Chceme sa ešte zdokonaľovať. Rozhodne
však máme v pláne nahratie dema, ktoré bude obsahovať desať piesní. Z toho sedem piesní bude
úplne nových. Rap je absolútna sloboda slova,
do hudby môžeš rozprávať príbeh,“ vysvetlil Michal. Nevedela som si to dosť dobre predstaviť, no
keď som pochopila, že túto vetu povedal človek,
ktorý svoj maturitný sloh napísal v rýmoch, a to tak,
že by sa dal aj zarapovať, pochopila som, že on vie
najlepšie, čo hovorí. Chuť a odhodlanie – to určite
nie sú prvky, ktoré by tejto skupine chýbali a ak aj
naďalej budú takí tvoriví ako doteraz, určite o nich
budeme ešte veľa počuť. Želáme im veľa šťastia,
málo prekážok a veľa pozitívnej energie na ceste
do sveta šoubiznisu. Je zvláštne, že ešte prednedávnom chodili medzi nami bez toho, aby si ich
niekto všímal viac ako hocikoho iného. Dnes už sú
známi z radov neznámych. Kto ich bude nasledovať, a tiež sa zapíše do povedomia náš všetkých?
Dominika Urbánková
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MSKC

ZH hudobná revolúcia!

2 exkluzívne koncerty
v jednom víkende.

PeterNagy a Indigo
SK tour 2010
21.05. 2010 o 18.00 /

D
Dom kultúry na Námestí
Matice slovenskej
EExk
xkkllu
luz
uzí
zívn
v y koonc
vn
nnceert, jeden z kultúrnych
vrc
Neenechajte sii uj
holov tohto roka.
uujs
jsť
sť!! Vstup
upnnéé len 11 € bez rezerv
ácií exkluzívne
len 600 vstupeniek!!!
_____________________
_____________________
_____________________
___

RYTMUS –hiKpRhoÁĽ

pove
vejj scény

v Žiari na
22.05. 2010 o 20.00 / Estrád d Hronnom

SMRŤ ČAKÁ VŠADE

na sála MsKC

V ráám
mci HIPP HOP NIIG
GHT
–
DJ
Ro
m
an
Zámožný
+ DJ Grimaso, Nová Kom
un
ita
a
in
í ...
Zahájenie predaja vst
upeniek (5 € predpredaj,
7 € po

14

.5.)
Sledujte ďalšie inform
od 17.4. 2010 v pokladn
i
Ms
____________________ácie na www.mskcentrum.sk!!! KC.
____________________
________
SĽUK – jedine
čné vystúpenia 60 ročne
j legendy pre malých aj
veľkých
o 10.00 a o 19.00 / Dom
kultúry na Námestí Matice
slovenskej
Doobeda o 10.00 predst
avenie
Večer o 19.00 predstave
nie Zo zlatého fond

26.05. 2010

Gašparko pre deti

u Juraja Ku nku
________________bá
______

____________________

Sledujte ďalšie inform
Viac info: www.mskcentácie a propagáciu MsKC.
rum.sk, www.ziar24.sk
a na www. ziar.sk
____________________

____________________

_____

Žiarsky deň detí

Smejme sa, skáčme
, žonglujme!

29. máj 2010 Park Š
. Moysesa

10.00

PREKLIATY OSTROV

22./23. 5. o 19.00 hod. (thriller, USA, 138 min., slovenské titulky)
Niekto tu chýba. Izolovaný ostrov uprostred oceána. Na ňom
prísne strážená psychiatrická liečebňa pre tie najťažšie prípady.
A jedna pacientka, ktorá zmizla. Prekliaty ostrov obsahuje ideálne
ingrediencie pre dobrý thriller.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

25./26. 5. o 19.00 hod. (akčný thriller, USA, 124 min., české titulky)
Šesť Oscarov vrátane najlepší film, najlepšia réžia, najlepší
scenár. Ak je vojna peklo, prečo sa toľko mužov hlási do armády?
Smrť čaká všade je napínavým príbehom elitných vojakov, ktorí
majú jedno z najnebezpečnejších povolaní na svete – uprostred
bojov deaktivujú bomby.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
SAMEC

1./2. 6. o 19.00 hod. (komédia, USA, 97 min.)
Túži po ňom každá, ale nie každá ho môže mať... Nikki (Ashton Kutcher) si je veľmi dobre vedomí svojich kvalít a dokáže ich
náležite využiť. S ľahkosťou sebe vlastnou okúzli ktorúkoľvek ženu,
na ktorú pozrie. Najčastejšie používa svoj šarm pri dobre situovaných a zaistených dámach, ktoré mu dokážu poskytnúť dostatočný komfort, luxusné darčeky a veľa , veľa sexu. Ženy sa s ním cítia
mladšími, príťažlivejšími a atraktívnejšími...
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

__________________
__________________
__________________
Mestské kultúrne centr
___
um a ZUŠ Zity Strnado
vej Parákovej
v Žiari nad Hronom Vá
s pozývajú

na výstavu prác peda

gógov a žiakov výtv
arného odboru ZUŠ

NeSÚVISLOSTI

klauniády
rozprávky
Vernisáž sa uskutoční
súťaže
vo Výstavnej sieni Ms
KC Ul. SNP 119
v Žiari nad Hronom
tvorivé dielne
jazdenie na koníkoch
nafukovacie atrakcie
, trampolína
14.00
Výstava potrvá do 10
koncert žiarskych hu
. júna 2010
dobných skupín
17.00
animovaný film HORE
(D
om kultúry Námestie
POZOR! POZOR!
MS) __________________
__________________
VSTUP VOĽNÝ!
__________________
SÚŤAŽ V ŽONGLO
____
VANÍ - PRINESTE SI
LOPTIČKY, DIABOL
O, KRUHY..

21. mája 2010 o 16
.30 hod.

www.mn.ziar.sk
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Občianske združenie Horné Opatovce srdečne pozýva do Kostola sv. Vavrinca v bývalej obci
na dve podujatia:
•Sv. omša – celebruje Mgr. Ján Flajžík (z farnosti
Ladomerská Vieska)
•Evanjelizačný koncert Pán môjho života – autorsky sa predstaví Mgr. Ján Flajžík
v sobotu 29. mája o 15.00 hod.
Pozn.: Autobus pre záujemcov bude pristavený
o 14.30 hod. pred II. ZŠ v Žiari nad Hronom (so zastávkami pri Notárskom úrade a na SAD Ladomerská Vieska).
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Workshop – krajský pobytovo-zážitkový
workshop pre vedúcich detských DS a DS dospelých. V dňoch od 21. do 23. mája v POS.
Kňažná Semtimenta – premiéra predstavenia
DS pri POS v Žiari nad Hronom. Dňa 30. mája v sále
POS o 16.00 hod. Vstupné: 1 €.

27. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
28. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
29. 5. 13.00 – 21.00 lekáreň Flora
30. 5. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
31. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
1. 6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová

22. 5. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
(67 75 117)
23. 5. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
29. 5. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
30. 5. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
20. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
21. 5. 18.00 – 21.00 lekáreňFLORA,Ul.Janského
22. 5. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23. 5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
26. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí s nami odprevadili na poslednej ceste nášho drahého otca, starého
otca a brata
Igora Šarköziho,
ktorý nás navždy opustil 30. apríla vo veku
nedožitých 40 rokov. Poďakovanie patrí aj
MUDr. L. Kukolíkovi za to, že nám pomohol
zmierniť našu bolesť v ťažkej životnej situácii
a p. Chrobákovi za nezištnú pomoc. Rodina
Šarköziová.

SPOMIENKA

POĎAKOVANIE

DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL

Pozývame vás na 3. ročník podujatia Deň žiarskych škôl, ktorý sa uskutoční 21. mája v priestoroch Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
od 9.00 do 12.30 hod. Môžete sa tešiť na vystúpenie študentov žiarskych škôl so zaujímavým
programom. V stánkoch sa dozviete informácie
o činnosti jednotlivých škôl a iné zaujímavé veci
a určite sa zabavíte pri vynikajúcom programe.
Hlavným organizátorom podujatia je Mestský
žiacky parlament pri základných školách v meste
Žiar nad Hronom, spoluorganizátormi sú mesto
Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Základná škola na Ul. M. R. Štefánika a Mestské kultúrne
centrum.

POĎAKOVANIE

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

ŠKOLA TENISU

Mestský športový klub Žiar nad Hronom – tenisový klub v spolupráci s MsÚ – odborom školstva
a športu pripravuje pre žiakov ZŠ (chlapci-dievčatá)
z mesta Žiar (z blízkeho okolia), ktorí sa chcú naučiť
hrať tenis kurz Učíme sa hrať tenis – základy tenisu. Pravidelne každú sobotu o 9.00 hod. na kurtoch plážového kúpaliska v Parku Š. Moysesa v Žiari
nad Hronom.
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Dňa 8. marca nás vo veku 77 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, tatino a dedko
Ján Michal
zo Žiaru nad Hronom.
Touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie kolektívu Záchrannej zdravotnej služby v Žiari nad Hronom za ich profesionálny a veľmi ľudský prístup pri výkone
svojej náročnej práce. Ďalej sa chceme poďakovať našej susedke p. Mgr. Márii Zaťkovej,
ktorá nám v ťažkých chvíľach veľmi pomohla. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ho dňa
12. marca odprevadili na poslednej ceste a
za prejavenie sústrasti.
Manželka, dcéry s rodinami a syn.

POĎAKOVANIE

Ďakujem mame Otílii, sestre Maji, Ale, neteri Miške s rodinami za pomoc pri tragédii,
ktorá nás nečakane postihla (úmrtie mojej
dcéry Janky Šnapkovej). S vďakou dcéra Eva,
zať Vladimír, vnučka Grétka a vnuk Gregor.

www.mn.ziar.sk

Už je tomu mesiac, čo nás navždy opustila
vo veku 35 rokov
Janka Šnapková,
bolesť v srdci však neutícha. Spomienky na
veselú Janku zostanú. Ďakujem všetkým príbuzným, známym, susedom a pracovníkom
tlačiarne Quatena, ktorí odprevadili na poslednej ceste moju dcéru Janku. Mama Eva,
manžel Vladimír, dcéra Grétka a syn Gregor.

SPOMIENKA

Nezomiera ten, kto žije v našich srdciach.

Dňa 18. mája si pripomíname 10 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Jozef Greguš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
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PREDAJ

•Predám 200-litrové sudy plechové –
3 ks a rezačku na žihľavu. T: 673 36 95 3/10
•Predám plechovú stavebnú búdu o rozmeroch 6x3 m. Cena: 300 €.
8/10
T: 0905 911 733
•Predám staršiu spálňu a starší šijací
stroj. Cena dohodou. T: 0944 166 939 10/10
•Predám PC zostavu aj s veľkou knihou
na podnikanie doma. Podrobne popisuje
osvedčené projekty pre výrazné zlepšenie
12/10
finančnej situácie. T: 0910 295 897
•Predám malý stolový lis, je nový a užitočný na odšťavovanie pomarančov,
citrónov a iných citrusových plodov. Odšťavuje rýchlo a jednoducho sa čistí, len
13/10
teraz za 19 €. T: 0910 295 897
•Predám nepoužitú formu na výrobu ro11/10
lovanej šunky. T: 0904 456 487
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem 1-izbový byt na Etape. Nájom: 230 €, vrátane energií. Záloha 2 mesiace vopred. Byt je čiastočne zariadený.
4/10
T: 0918 244 446
•Dlhodobo prenajmem od 1.6. nezariadený 2-izbový byt v ZH, Ul. M. R. Štefánika,
za Jednotou. Mesačne: 300 €. Záloha me5/10
siac vopred. T: 0908 273 008
•Ponúkam na prenájom veľký slnečný
2-izbový byt, 5. poschodie, byt sa nachádza blízko centra. Cena: 250 € + energie
a voda. T: 0915 880 502, 0907 335 245 7/10
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE
S KANDIDÁTMI SDKÚ-DS
PRE VO¼BY DO NR SR
Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej
26. 5. 2010 (streda) 16:00
Medzi Vás prídu: Iveta Radièová, Ivan Mikloš, Lucia Žitòanská,
Eugen Jurzyca, Milan Hort, Magda Vášáryová, Jozef Mikuš,
Ján Golian, Štefan Maceják
a ïalší kandidáti do volieb do NR SR
Vystúpi: Gladiator, Peter Cmorik

•Predám 2-izbový byt, Ul. M. R. Štefáni1/10
ka. T: 0944 014 048
•Predám 1-izbový byt na Etape. Cena
2/10
dohodou. T: 0907 833 687

WWW.SDKU-DS.SK

•Predám 3-izbový byt, Pod vršky, aj
so zariadením, prerobený. Cena dohodou.
6/10
T: 0908 914 308
•Predám zrubovú chatu so záhradou v J.
Lehote. Voda, elektrina, prístup. cesta. Len
vážny záujemca. Cena dohodou. T: 673 26
9/10
51

www.mn.ziar.sk
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Poklad Zeme
V stredu 5. mája si pre žiakov 6. ročníkov pripravilo Centrum voľného času súťaž s názvom Poklad Zeme. Zúčastnili sa jej šiestaci
z „Jednotky“, „Dvojky“, „Štvorky“, z osemročného gymnázia, z cirkevnej a špeciálnej základnej školy. Školáci sa počas súťaže pristavovali
pri jednotlivých stanovištiach, kde museli zodpovedať otázky súvisiace so životným prostredím. Po ukončení súťažných úloh ich čakalo
hľadanie pokladu podľa značiek. Na každú školu tak čakalo milé prekvapenie – živý stromček, ktorý si žiaci zasadia v areáli svojej školy.
Spoluorganizátormi súťaže boli tiež Lesy š. p. Žarnovica, Technické
služby, a. s. a Mestský úrad – Odbor životného prostredia v našom
meste.
(li)

Súťažné otázky sa týkali aj separácie.
POZVÁNKY-KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

•V paitok 21. mája o 18.00 hodine vás pozývame na Dedičstvo Hubbleovho vesmírneho teleskopu - komponovaný večer pripravený pri príležitosti
20. výročia vypustenia HST na obežnú dráhu Zeme. Večer bude bude zložený z prednášky, vernisáže výstavy fotografií HST, hudobno-relaxačného programu
Vesmírna galéria, prehliadky letnej oblohy vo Hviezdnej sále a nebude chýbať ani pozorovania večernej oblohy. Vstup voľný.
•Vo štvrtok 27. mája o 19.00 hodine sa uskutoční biografické pásmo podfarbené výberom toho najlepšieho z diskografie PINK FLOYD. Pásmo bude sprevádzané prekladmi hudobných textov a náladovými obrázkami umocňujúcimi magickú atmosféru diel ako The Wall, Animals či Dark Side Of The Moon...
•V piatok 28. mája o 20.00 hodine uvedieme rodinný program V ústrety Mesiacu a Na mesiac a ešte ďalej... Audiovizuálne pásmo uvidíte vo Hviezdnej
sále, po skončení bude nasledovať pozorovanie astronomických objektov na večernej oblohe.

www.mn.ziar.sk
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Oblečte svoje okná!
Poradíme vám, ako na to!
Poradíme, navrhneme a ušijeme záclony
a okenné dekorácie na mieru a podľa vašich
predstáv z ponúkaných, ale i prinesených materiálov.
Okrem toho ponúkame:
• najmodernejšie typy kovových garniží
s príslušenstvom a koľajnicové závesné
systémy,
• spoluprácu pri zariaďovaní reštauračných
zariadení, penziónov a pod.
Privítame vás v predajni Útulný domov
v Žiari nad Hronom na Ul. SNP 600/96
/Dom služieb/
v pondelok až piatok od 9.00 do 17.00 hod.

Apríl na „Štvorke“
Už siedmy rok Školský klub detí na Jilemnického ulici organizuje jednu z naj akcií školy
– Bláznivú aprílovú noc. Tohtoročná ,,aprílka“ sa konala v noci z 23. apríla na 24. apríla.
Tento rok nás nenapadli žiadne čarodejnice
ani strašidlá, ale našu školu obsadil rozzúrený
štvorhlavý drak so svojím mláďaťom. Museli
sme prekonať veľa zložitých prekážok, absolvovať cestu odvahy tmavým lesíkom, dokonca
prejsť popri strašidelnom lesnom mužíčkovi
a poprosiť ho o pomoc. Dokázali sme sa skryť
pred rozzúreným drakom, prekonať všetky prírodné prekážky a našli sme aj poklad. Nečakali
sme však, že dračie mláďa sa začne prebúdzať
a pribudnú nové problémy. Hlas a buchot rozzúreného draka, tmavé chodby, blikot horiacich
sviečok – to všetko nás poriadne vystrašilo – ale
nakoniec sme všetko perfektne zvládli. Zničili
sme zlého draka a slávnostne sme spálili jeho
štyri hlavy. Zhodili sme zo seba strach a naša
zábava pokračovala ďalej. Veľkým prekvapením
bol polnočný tanec škaredých bosoriek a samozrejme, populárna megatombola. Touto cestou
chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
nám prispeli hodnotnými darmi, a tým spravili
radosť všetkým naším deťom. Hymna aprílovej
noci, športové súťaže, nočná cesta odvahy, nástrahy tmavej školy, spanie v spacákoch – toto
všetko sú už len spomienky na niečo pekné,
bláznivé, tajuplné, ale hlavne na niečo neopakovateľné.
Monika Hanzelová, vychovávateľka ŠKD

Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk
PREDAJ PONUKA:

Pozemky
•6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú. Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska,
vhodný aj na výstavbu penziónu.
•Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne
mesta Žiar nad Hronom o rozlohe 5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plochy
priemyselnej výroby a skladov.
•Stavebný pozemok v Kremnici na Veterníckej ulici o rozlohe 476 m2.
•Pozemok o rozlohe 67 848 m2, tzv.“Farské lúky“,
vhodný na priemyselný park.
•Stavebný pozemok o rozlohe 784 m2 v katastrálnom území Lutila.
Rodinné domy, chaty
•Rodinný dom v obci Slaská.
•Rodinný nový dom v Novej Bani.
•Chata – prerobená, pri Janovej Lehote (Dérerov
mlyn).
•Rodinný dom v Lovčici Trubíne.
•Starý domček vhodný na chalupu, na samote

nad Prochotom.
•Prerobený rod. Dom(chalupa) v Štiavnických vrchoch v blízkosti jazier Počúvadlo, Richňava.
Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•2 –izbový tehlový byt, neprerobený v blízkosti
Nám. Matice slovenskej.
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•2-izbový byt kompletne prerobený na Ul. M. R.
Štefánika.
•1-izbový byt v pôvodnom stave na Etape.
•3-izbový byt prerobený na Etape.
•4-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.
Iné objekty
•Areál autoservisu v Novej Bani (polyfunkčná
budova s bytovou jednotkou, sociálna budova,
dielňa, prevádzková budova) o rozlohe 1.492 m2,
vhodný aj na iné využitie.
KÚPA:

•1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

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:
b: www.marshallreality.sk
w

www.marshallreality.sk

Ponuka nehnuteľností na predaj:
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)

JOeláMrskycshta
Á
N nc me

PRchoEdno -vkav centroenom
ob storo ad hr
e
pri Žiar n

•reštauračné zariadenie pri vlakovej zastávke, Jalná
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste

Výkup zadĺžených bytov a nehnuteľností. Peniaze do 24 hodín.
SNP 83 (vedľa Večierky)
www.nahorach.sk
e-mail: obchod@admisport.sk
mobil: 0948 012 114
Otváracie hodiny: Po – pi 9.00 – 18.30 hod.So 8.00 – 12.30 hod.
•oblečenie a obuv na turistiku a pobyt v prírode
•stany, termosky, okuliare
•batohy, detské nosiče
•lezecký materiál (laná, carabiny)
•turistické oblečenie a obuv aj pred deti, od 3 rokov

www.mn.ziar.sk

•v máji zľava – 10 %
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Kadetky získali na majstrovstvách Slovenska bronz
VOLEJBAL

Finálový turnaj majstrovstiev Slovenska kadetiek
vo volejbale sa uskutočnil od 7. do 9. mája v Senici. Účasť na ňom si druhým miestom v oblastných
majstrovstvách Stred vybojovali aj volejbalistky VK
MŠK Žiar nad Hronom. A na podujatí dosiahli veľký
úspech, keď obsadili tretie miesto za dvoma súverénmi turnaja - bratislavskými klubmi Slávia UK a
Bilíkova. Za sebou tak nechali aj víťaza stredoslovenských majstrovstiev Považskú Bystricu.
Kľúčovým momentom na turnaji bolo druhé
miesto v základnej skupine, ktoré si žiarske dievčatá vybojovali napriek dvom prehrám. Tu rozhodol najlepší pomer setov, v porovnaní so súpermi
s rovnakým bodovým ziskom. V sobotňajšom semifinále potom Žiarčanky síce podľa očakávania podľahli neskoršiemu majstrovi Slovenska, Slávii UK, no
v súboji o tretie miesto zdolali v nedeľu svojho
rivala z Považia v päťsetovej bitke, keď prehrávali
už 1:2. Do Žiaru tak priviezli bronzové medaily a
obhájili tak minuloročné umiestnenie z finálového
turnaja vo Vranove nad Topľou.
KADETKY - MSR:
Skupina A: Bilíkova Bratislava - Žiar nad Hronom 3:0 (21, 8, 18), Senica - Svidník 2:3 (24, -22,
HOKEJBAL

Žiarski hokejbalisti majú istotu účasti
v play-off
Druhá banskobystrická hokejbalová liga pokračuje v rýchlom slede. V uplynulých dvoch týždňoch odohrali štyri kolá a niekoľko dohrávok.
Žiarski hokejbalisti HbK Sport Trend zaznamenali
dve víťazstvá, dve ich stretnutia boli odložené.
Dve kolá pred koncom základnej časti majú istotu
účasti v play-off o postup do I. ligy
II. BBHbL - 12. kolo: HbK SPORT TREND - TJ
Kremnica Wolves odložili, 13. kolo: HbK SPORT
TREND - Citrus Team B 11:0 (4:0, 4:0, 3:0), body:
Hronec 3 + 2, Považanec 2 + 2, Vallo 2 + 2, K. Valko 2 + 1, Uhrovič 1 + 2, T. Valko 1 + 1, Mihálik 0 +
1, SPORT TREND: Michaleje - Mihálik, Uhrovič, K.
Valko, Košta - Považanec, Vallo, T. Valko, Hronec,
14. kolo: HbK SPORT TREND - Radvaň Stars 6:2
(1:1, 3:1, 2:0), body: K. Valko 2 + 1, Hronec 2 + 0,
Uhrovič 2 + 0, Považanec 0 + 1, Darmo 0 + 1, T.
Valko 0 + 1, SPORT TREND: Michaleje - Uhrovič, K.
Valko, Darmo - Považanec, Vallo, T. Valko, Hronec,
15. kolo: HbK SPORT TREND - Eagle Sásová odložili
1. CC Canadiens 15 12 1 0 2 82:36
38
2. Berserker
15 12 0 1 2 105:30 37
3. Extrem Sás. 15 9 4 0 2 103:43 35
4. Wolves
14 9 3 1 1 68:29
34

21, -21, -11), Žiar nad Hronom - Svidník 3:0 (19,
18, 17), Bilíkova Bratislava - Senica 3:1 (12, 7,
-19, 2), Senica - Žiar nad Hronom 3:2 (19, -11,
24, -11, 16), Svidník - Bilíkova Bratislava 0:3
(-13, -17, -23)
1. Bilíkova
3 3 0
9:1
6
2. Žiar n/Hr.
3 1 2
5:6
4
3. Senica
3 1 2
6:8
4
4. Svidník
3 1 2
3:8
4
Skupina B: Komárno - Slávia UK Bratislava 0:3
(-11, -19, -9), Vranov nad Topľou - Považská Bystrica 0:3 (-15, -13, -23), Slávia UK Bratislava - Považská Bystrica 3:0 (11, 16, 14), Komárno - Vranov nad Topľou 0:3 (-22, -18, -18), Vranov nad
Topľou - Slávia UK Bratislava 0:3 (-7, -17, -21),
Považská Bystrica - Komárno 3:0 (15, 20, 23)
1. Slávia UK
3 3 0
9:0
6
2. Pov. Bystrica
3 2 1
6:3
5
3. Vranov n/T.
3 1 2
3:6
4
4. Komárno
3 0 3
0:9
3
O 5. - 8. miesto: Senica - Komárno 1:3 (-7, -20,
23, -19), Vranov nad Topľou - Svidník 0:3 (-24,
-24, -21)
Semifinále: Bilíkova Bratislava - Považská Bys-

trica 3:0 (18, 6, 12), Slávia UK Bratislava - Žiar
nad Hronom 3:0 (13, 2, 12)
O 7. miesto: Senica - Vranov nad Topľou 3:2 (17,
21, -22, -23, 10)
O 5. miesto: Komárno - Svidník 0:3 (-19, -23,
-20)
O 3. miesto: Považská Bystrica - Žiar nad Hronom 2:3 (20, -14, 24, -23, -11)
Finále: Bilíkova Bratislava - Slávia UK Bratislava 2:3 (-19, 21, 26, -14, -13)
Počas celej sezóny reprezentovali Žiar nad Hronom v súťaži kadetiek tieto hráčky: Jana Csitáriová (nar. 1993), Karolína Dubovanová (1993), Jana
Gibasová (1992), Adela Grolmusová (1994), Mária
Kollárová (1994), Radka Kollárová (1994), Katarína
Kosorinská (1994), Kamila Kukučková (1994), Mária
Lásková (1992), Patrícia Marcineková (1992), Viktória Melišová (1992), Patrícia Michňová (1992), Lívia
Netolická (1995), Lucia Netolická (1993), Margaréta
Petlušová (1993), Anita Rečlová (1993), Petra Slašťanová (1994), Radka Slašťanová (1992), Eva Štefancová (1994), trénerka Alena Bieliková, asistent Peter
Rozinay
(gem)

5. Sport Trend 13
6. Tornado
15
7. Eagle Sásová 14
8. Sharks
14
9. Oskar
15
10. Vik. Warriors 15
11. Wanderers 13
12. Radvaň Stars 15
13. Barani
15
14. Citrus T. B 13
15. Wizards
14
16. Rangers
15
17. Bruins
15
18. M. At Works 15

7. Žiar n/Hr.
30
8. Brezno B
30
9. Veľký Krtíš 30
10. Orovnica 30
11. Tis./Rev. B 30
12. Krupina C 30
13. Brehy
30
14. Ľubietová 30
15. Dudince
30
16. B. Štiavnica C30

11
10
9
7
7
5
5
5
3
5
3
2
1
0

0
0
0
1
0
2
0
0
3
0
0
1
0
0

0
2
2
1
0
1
1
0
0
0
3
1
2
0

2
3
3
5
8
7
7
10
9
8
8
11
12
15

106:26
76:32
71:46
71:54
82:66
52:53
53:55
51:58
43:72
41:75
32:61
30:123
30:96
16:157

33
32
29
24
21
20
16
15
15
15
12
9
5
0

STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - 13. dvojkolo: Riall Banská Bystrica B - Žiar nad Hronom 16:2, Brezno B - Žiar
nad Hronom 9:9, 14. dvojkolo: Žiar nad Hronom
- Ľubietová 15:3, Žiar nad Hronom - Stavbár
Banská Bystrica 14:4
Konečná tabuľka:
1. Brezno A
30 28 1 1 0 397:143 87
2. Riall B. B. B 30 25 1 4 0 355:185 81
3. Budča
30 23 3 4 0 339:201 79
4. Lokomot. B. B. 30 19 3 8 0 294:246 71
5. Stavbár B. B. 30 18 1 11 0 292:248 67
6. Kremnica
30 16 2 12 0 290:250 64

www.mn.ziar.sk

14
12
11
10
9
8
8
6
7
4

2
5
3
3
5
5
2
4
1
3

14
13
16
17
16
17
20
20
22
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280:260
256:284
247:293
255:285
228:312
260:280
245:295
229:311
187:353
166:374

60
59
55
53
53
51
48
46
45
41

ŠACH

III. LIGA C2 - 11. kolo: Žiar nad Hronom - Nová
Baňa 3:5
Konečná tabuľka:
1. Hriňová
11 9 1 1 56,0 28
2. TU Zvolen B
11 8 1 2 51,5 25
3. Nová Baňa
11 8 0 3 50,5 24
4. Žiar n/Hr.
11 7 1 3 53,5 22
5. Jelšava B
11 5 1 5 44,5 16
6. Podbrezová
11 4 3 4 44,0 15
7. Čebovce
11 4 1 6 41,5 13
8. Detva
11 2 5 4 40,5 11
9. Veža B. B. B
11 3 2 6 39,5 11
10. Vinica
11 3 1 7 36,0 10
11. Pohorelá
11 2 3 6 38,0
9
12. Sliač
11 1 1 9 32,5
4
(gem)
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Starší dorastenci podľahli v dôležitom stretnutí martinskému Fomatu
FUTBAL MLÁDEŽE

III. LIGA SD STRED:
20. kolo: Žiar nad Hronom - Dolný Kubín 2:1
(0:0), Cvejkuš, Neuschl, 21. kolo: Námestovo - Žiar
nad Hronom 0:0, predohrávané 29. kolo: Žiar
nad Hronom - Kysucké Nové Mesto 8:0 (5:0),
Cvejkuš 4, Zvara 2, Abrahám, Sásik, 22. kolo: Žiar
nad Hronom - Fomat Martin 0:1 (0:1)
1. Fomat Martin
22 18 2 2 111:28 56
2. Badín
21 16 1 4 84:29 49
3. Žiar n/Hr.
23 14 4 5 60:23 46
4. Námestovo
22 14 4 4 56:28 46
5. Zvolen
22 13 4 5 57:36 43
6. Dolný Kubín
22 11 4 7 48:29 37
7. Lipt. Mikuláš
22 9 4 9 46:45 31
8. Bánová
22 8 6 8 44:53 30
9. Podbrezová C 22 9 0 13 41:71 27
10. Čadca
22 8 1 13 41:46 25
11. Hôrky
23 6 7 10 31:51 25
12. Nová Baňa
22 7 3 12 41:74 24
13. Fiľakovo
23 5 5 13 33:71 20
14. Bytča
23 4 5 14 43:61 17
15. Krásno n/K.
23 4 4 15 27:63 16
16. Kys. N. Mesto 22 4 2 16 24:79 14

nad Hronom 3:1 (2:1), Pobežka, predohrávané
29. kolo: Žiar nad Hronom - Kysucké Nové Mesto
3:1 (1:0), Pobežka, Kasza, Gallo, 22. kolo: Žiar
nad Hronom - Fomat Martin 4:3 (2:1), Gallo, R.
Hudec, Pobežka, Mokrý
II. LIGA SŽ STRED-JUH:
19. kolo: Žiar nad Hronom - Revúca 1:1 (0:0),
Mojžiška, 20. kolo: MFK Banská Bystrica - Žiar
nad Hronom 1:3 (0:2), Mojžiška, Arendáš, vlastný
1. Krupina
20 16 3 1 55:6 51
2. Tempus R. Sobota 19 15 1 3 78:20 46
3. Žiar n/Hr.
20 12 3 5 59:18 39
4. MFK B. Bystrica 20 10 4 6 37:28 34
5. Revúca
19 10 3 6 40:28 33
6. Detva
18 10 1 7 39:23 31
7. Zvolen C
20 9 1 10 38:51 28
8. Tisovec
20 9 0 11 56:54 27
9. Fiľakovo
19 7 2 10 34:41 23
10. MFK R. Sobota 20 6 5 9 37:46 23
11. Sliač
20 7 1 12 37:54 22
12. Hriňová
19 6 1 12 33:51 19
13. Badín
19 3 3 13 22:77 12
14. Ban. Štiavnica 19 2 0 17 20:88
6

III. LIGA MD STRED:
20. kolo: Žiar nad Hronom - Dolný Kubín 2:2
(0:1), Pobežka 2, 21. kolo: Námestovo - Žiar

II. LIGA MŽ STRED-JUH:
19. kolo: Žiar nad Hronom - Revúca 6:0 (3:0),
Pittner 2, Gaj 2, Maslen (z 11 m), Dubina, 20. kolo:

MFK Banská Bystrica - Žiar nad Hronom 0:3
(0:3), Halás, Horný, Pittner
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C:
15. kolo: Hontianske Nemce - Žiar nad Hronom
B 1:4 (1:1), Kružlic, Foltán, Hric, Karvaš
1. Žiar n/Hr. B
15 12 1 2 63:15 37
2. Žarnovica
15 11 3 1 42:12 36
3. Kremnica
15 10 1 4 60:22 31
4. Dudince
16 9 3 4 62:20 30
5. Hliník n/Hr.
16 8 4 4 38:28 28
6. Selce
15 6 5 4 38:19 23
7. Hont. Nemce
16 5 3 8 27:31 18
8. 1. FK Horehron 16 5 2 9 31:53 17
9. Kováčová
14 4 2 8 16:44 14
10. Slov. Ľupča
16 3 4 9 26:59 13
11. Heľpa
16 3 3 10 24:57 12
12. Brusno
16 1 1 14 12:79
4
(gem)

Žiarski mladší žiaci (pri lopte) zdolali v 19. kole II.
ligy Revúcu hladko 6:0. Foto: Dušan Minár

BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu):
13. kolo: B.S.C. Bratislava - BK MŠK Žiar
nad Hronom 76:80 (44:35), Gašparík 21, Fábry
16, Prokeš 14, Štefanec, Bulko 11
Ostatné zápasy: Pezinok B - Zvolen 84:73,
Trenčín - Levoča 121:47, Trnava - Svit 69:61
14. kolo: MBK Pezinok B - BK MŠK Žiar
nad Hronom 63:43 (36:28), Fábry 11, Kováč 8,
Štefanec 6, Bulko, Osvald 5
Ostatné zápasy: B.S.C. Bratislava - Zvolen
68:69, Trnava - Levoča 89:50, Trenčín - Svit
89:60
9. Trnava
14 9 5
4
23
10. Pezinok B
14 9 5
234
23
11. Žiar n/Hr.
14 9 5
128
23
12. Zvolen
14 9 5
119
23
13. Trenčín
14 8 6
159
22
14. Svit
14 7 7
-15
21
15. B.S.C.
14 5 9
28
19
16. Levoča
14 0 14 -657 14
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
20. kolo: Handlová - Žiar nad Hronom 53:44

a 68:29
1. Prievidza
32 29 3
951
2. Acad. Žilina
32 24 8
351
3. Handlová
32 16 16
-39
4. Žiar n/Hr.
32 6 26 -539
5. Pov. Bystrica
32 5 27 -626
Pozn.: Na MSR postúpili Prievidza a Žilina

59
52
48
38
37

MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB,
TN, ZA:
17. kolo: Zvolen dievčatá - Žiar nad Hronom chlapci 14:72 (10:32), Kádaši 16, Rajnoha
14, Koňarik 9, Horváth 8, Mokroš 6, Holička 5,
Nagy 4, Záhorec 4, Palkovič 2, Majer 2, Dérer 2
a 27:55 (11:28), Rajnoha 11, Koňarik 8, Kádaši
8, Záhorec 7, Holička 6, Horváth 5, Nagy 4, Šály
4, Ostáš 2, 18. kolo: Žiar nad Hronom chlapci Ružomberok dievčatá 44:21 (23:10), Horváth
10, Nagy 8, Šály 7, Holička 6, Záhorec 4, Dérer 4,
Mihálka 4, Mokroš 1 a 56:14 (27:10), Horváth
13, Šály 10, Dérer 8, Mihálka 8, Holička 7, Nagy
4, Majer 2, Páleníková 2, Mokroš 2
1. Vict. Žilina A ch
32 30 2 1562 62
2. Vict. Žilina B ch
32 28 4 1555 60
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3. Pov. Bystrica ch
32 25 7 1061 57
4. Žiar n/Hr. ch
32 18 14
368
50
5. Ban. Bystrica d
32 17 15 -181 49
6. Lipt. Osada d
32 11 21 -253 43
7. Ban. Bystrica ch
32 8 24 -822 40
8. Zvolen d
32 5 27 -1101 37
9. Ružomberok d
32 0 32 -1938 32
Pozn.: Na MSR chlapcov postúpili Žilina A a Žilina B, na MSR dievčat postúpili Banská Bystrica
a Zvolen (Liptovská Osada hrala mimo súťaž aj
so staršími dievčatami)
Ospravedlnenie
V predchádzajúcom vydaní Mestských novín
sme vás na športových stranách informovali,
že žiarski basketbaloví juniori postúpili na majstrovstvá Slovenska. Skutočnosťou však je, že
na majstrovstvách Slovenska hrali počas uplynulého víkendu TU Košice, Inter Bratislava, Svit
a B.S.C. Bratislava. Naša chyba však vznikla bez
nášho zavinenia. Hracia komisia SBA totiž zmenila
konečné poradie DL juniorov podľa iných pravidiel, až po odohratí všetkých zápasov a po našej
uzávierke. Za chybu sa ospravedlňujeme.
(r)
(gem, bk)
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Žiaru sa vonku stále nedarí, v domácom stretnutí videli diváci deväť gólov
FUTBAL

Ilustračné foto: Dušan Minár
IV. LIGA STRED-JUH:
19. kolo: PS Hliník nad Hronom - FK Žiar
nad Hronom/Ladomerská Vieska 3:0 (1:0), góly:
53. a 62. Miškov, 10. V. Pilnik, rozhodoval Chovanec
- 250 divákov, ŽIAR: J. Rapčan - Škriniar, Kmeť, Slaný,
Zelovič, Kubík, Šimon, Čamaj, Urgela (46. Cvejkuš),
Abrahám (80. Žňava), M. Rapčan
Domáci boli dôraznejší, efektívnejší a miernemu
favoritovi uštedrili vysokú prehru. V 1. polčase sa
ujal Hliník vedenia gólom Vlada Pilnika. Po zmene
strán najprv zahodil veľkú šancu domáci Šimnko,
no následne pridal v priebehu 11 minút dva góly
Miškov. Hrozivá jarná séria Žiaru na ihriskách súperov pokračuje. V štyroch stretnutiach náš tím štyrikrát prehral, so skóre 0:11.
(fk)
Ostatné zápasy: Tisovec - Dolná Strehová 6:2,
Kalinovo - Brusno 3:0, Jupie Banská Bystrica
- Revúca 2:0, Divín - Hajnáčka 4:0, Veľký Blh Štiavnické Bane 1:2, Banská Štiavnica - Poltár
0:0
20. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Sitno Banská Štiavnica 6:3 (1:2), 37.
(z 11 m), 56., 70. a 86. M. Rapčan, 68. Šimon, 90.+
Čamaj - 30. D. Budinský, 40. (z 11 m) Kminiak,
72. Lupták, rozhodoval Gyorgy - 200 divákov, ŽIAR:
J. Rapčan - Žňava, Zelovič, Kmeť, Karásek, Cvejkuš
(45. Abrahám), M. Rapčan (88. Šebeň), Kubík, Šimon, Čamaj, Slaný (45. Kochol)
V stretnutí bohatom na góly mali v úvode viac
šancí hostia, ktorí sa ujali vedenia priamym kopom
Dávida Budinského. V 37. minúte síce vyrovnal
z penalty Rapčan, no Štiavničania ešte do prestávky viedli gólom Kminiaka, taktiež z jedenástky.
Po zmene strán videli diváci hetrik Rapčana, ktorý

dostal súpera spod Sitna do úlohy štatistu. Ďalšie góly pridali Šimon a Čamaj, za hostí korigoval
na 3:4 Lupták.
(fk)
Ostatné zápasy: Dolná Strehová - Hliník
nad Hronom 3:2, Poltár - Veľký Blh 7:2, Štiavnické Bane - Divín 4:1, Hajnáčka - Jupie Banská
Bystrica 2:7, Revúca - Kalinovo 0:2, Brusno - Tisovec 3:1
1. Tisovec
20 14 3 3 49:22 45
2. Kalinovo
20 12 4 4 40:21 40
3. Brusno
20 11 5 4 53:25 38
4. Jupie BB
20 11 3 6 49:28 36
5. Štiav. Bane
20 10 6 4 41:27 36
6. Poltár
20 10 5 5 48:26 35
7. Žiar n/Hr.
20 9 5 6 37:35 32
8. Revúca
20 7 2 11 32:32 23
9. Ban. Štiavnica 20 5 8 7 28:35 23
10. Hliník n/Hr.
20 7 0 13 35:51 21
11. Dol. Strehová 20 5 2 13 22:47 17
12. Hajnáčka
20 4 5 11 31:57 17
13. Divín
20 5 1 14 27:57 16
14. Veľký Blh
20 4 3 13 16:45 15

Ilustračné foto: Dušan Minár

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 22. kolo - nedeľa
23. mája o 17. h Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska - Divín (ihrisko Ladomerská Vieska),
23. kolo - nedeľa 30. mája o 17. h Jupie Banská
Bystrica - Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska, II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH - 20. kolo - nedeľa
23. mája o 17. h Kremnické Bane - Šašovské

V derby prehra s Pitelovou
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH:
17. kolo: Šašovské Podhradie malo voľno, Kosorín - Pitelová 4:0, Janova Lehota - Hronská
Dúbrava 4:0, Trnavá Hora - Kremnické Bane 1:1,
Kopernica - Krahule 0:1, Nevoľné - Ihráč 0:1
18. kolo: TJ Pitelová - Bučina Šašovské Podhradie 2:1, Ihráč - Kopernica 6:0, Krahule - Trnavá
Hora 3:3, Kremnické Bane - Janova Lehota 0:5,
Hronská Dúbrava - Kosorín 1:2, Pitelová - Šašovské Podhradie 2:1, Nevoľné malo voľno
1. Kosorín
16 14 2 0 54:13 44
2. Jan. Lehota
16 13 1 2 64:14 40
3. Trnavá Hora
17 7 4 6 37:34 25
4. Krem. Bane
16 6 5 5 26:33 23
5. Hron. Dúbrava 17 6 3 8 25:33 21
6. Pitelová
17 6 2 9 23:35 20
7. Šaš. Podhradie 16 6 1 9 43:36 19
8. Nevoľné
16 5 4 7 25:34 19
9. Krahule
16 5 3 8 26:38 18
10. Ihráč
16 4 4 8 24:30 16
11. Kopernica
17 3 1 13 22:69 10
(gem)

Podhradie, 21. kolo - nedeľa 30. mája o 17. h
Šašovské Podhradie - Krahule (ihrisko Žiar nad
Hronom)
DORAST - III. LIGA SD a MD STRED - 22. kolo sobota 29. mája o 10. a 12.30 h Žiar nad Hronom
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- Podbrezová C
ŽIACI - II. LIGA SŽ a MŽ STRED-JUH - 22. kolo sobota 22. mája o 10. a 12. h Žiar nad Hronom
- Tisovec, III. LIGA SŽ a MŽ STRED, SKUPINA C 18. kolo - nedeľa 23. mája o 10. a 12. h Žiar
nad Hronom B - Dudince, 19. kolo - nedeľa
30. mája o 10. a 12. h Žiar nad Hrono B - Kremnica

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník V. | číslo 10 | 18. máj 2010 | e-mail: tomas.gemza@gmail.com | web: www.mn.ziar.sk

Úvod sezóny cyklistov MŠK Žiar nad Hronom úspešný
Úvodným kolom v Suchej nad Parnou bola
v sobotu 24. apríla odštartovaná dlhodobá súťaž
Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike.
Preteky sa išli ako IV. ročník Župnej olympiády mládeže. Organizátorom podujatia bol Cyklistický klub
Olympik Trnava.
Trať 1. kola Slovenského pohára viedla zo Suchej
nad Parnou, cez Košolnú, Dlhú, Borovú, Ružindol,
Trnavu, s cieľom v Suchej nad Parnou. Mierne zvlnený okruh, 32 km dlhý, nebol svojím profilom príliš
náročný. Pretekári preto v jednotlivých kategóriach
prichádzali do cieľa prevažne pohromade a rozhodovalo sa až v hromadnom špurte. Kategória mladších žiakov absolvovala jeden okruh, teda trať dlhú
32 km. O víťazovi sa rozhodlo v záverečnom špurte
vedúcej sedemčlennej skupiny, v ktorej mal najviac
síl pretekár CK Karpaty Smolenice Peter Rangelov.
Svoje zastúpenie vo vedúcej skupine mali aj cyklisti MŠK Žiar nad Hronom v podobe talentovaného
Henricha Hascha. Ten obsadil pekné tretie miesto a
pripísal si na svoje konto prvé body do Slovenského pohára. Svoj debut v cyklistickom peletóne absolvovali nováčikovia v drese MŠK Žiar nad Hronom
v tejto kategórii Juraj Marcibál, Adrian Foltán, Matúš Valuška a Diana Vašová. Všetci štyria podali

na trati bojovný výkon
a obsadili Marcibál
11. miesto, Foltán 13.,
Valuška 15. a Vašová
16. miesto.
Aj v kategórii starších žiakov sa o víťazovi rozhodovalo až
v záverečnom špurte
hromadnej
skupiny, kde s prehľadom
zvíťazil a pripísal si
Cyklista David Zverko (na snímke v strede) pokračuje vo vynikajúcich výkona svoje konto prvé
noch aj v roku 2010. V Příbrami vyhral prvé preteky Českého pohára mládeže
tohtoročné víťazstvo
v kategórii starších žiakov. Foto: ck
cyklista MŠK Žiar nad
drk bol klasifikovaný na 13. mieste. Juniori absolHronom David Zverko. Vo vedúcej 15 - člennej skuvovali 3 okruhy, teda 96 km. Aj v tejto kategórii sa
pine boli starší žiaci MŠK Žiar nad Hronom klasifikorozhodovalo o víťazovi až v záverečnom špurte,
vaní - Dominik Mihalčík na 8. mieste, Nicolas Jelža
kde mal najviac síl pretekár CyS Žilina Michael Kona 10. mieste, Matej Truban na 11. mieste a Kalář. Juniori MŠK Žiar nad Hronom Lukáš Gebrlín a
rol Hasch na 14. mieste. So stratou štyroch minút
Dominik Zaťko obsadili siedme, resp. sedemnáste
na víťaza obsadil Filip Gašpar 19. miesto. V kategórii
miesto.
kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú 64 km o svojom
Po absolvovaní prvého kola Slovenského pohára
víťazstve rozhodol v záverečnom špurte vedúcej
mládeže v cestnej cyklistike v Suchej nad Parnou
26 - člennej skupiny pretekár CK EPIC Dohňany Erik
sa cyklisti MŠK Žiar nad Hronom - starší žiak David
Baška. Kadet MŠK Žiar nad Hronom Samuel ŠmonZverko a juniori Lukáš Gebrlín a Dominik Zaťko
- presunuli na preteky Českého pohára mládeže
do Příbrami. Krásne slnečné počasie, kvalitná účasť
a konkurencia, technicky náročný 9,5 km dlhý
okruh - to všetko dávalo predpoklad pekného podujatia. Už v úvodných pretekoch kategórie starších
žiakov, ktorí absolvovali 3 okruhy (teda trať dlhú
28,5 km), sa o veľké prekvapenie a našu radosť postaral cyklista MŠK Žiar nad Hronom David Zverko, ktorý
po bezchybnom výkone na trati dotiahol svoje snaženie do víťazného konca a v záverečnom špurte
vedúcej 25 - člennej skupiny s prehľadom zvíťazil.
V 82 - člennom peletóne juniorov, ktorí absolvovali 12 okruhov, teda preteky na 114 km, podali
obaja juniori MŠK Žiar nad Hronom Lukáš Gebrlín
aj Dominik Zaťko výkon na hranici svojich možností a prišli do cieľa v hlavnom peletóne na 38. a
56. mieste. Tieto preteky naši juniori absolvovali
ako prípravu na medzinárodné etapové preteky
UCI kategórie 2.1 La Coupe du Prezident dela Ville de Grudziadz v Poľsku, kde na rozhraní apríla a
Ilustračné foto: archív ck
mája štartovali v drese výberu Slovenska.
(ck)

