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V tomto čísle:
Z MÁJOVÉHO ZASADNUTIA MSZ

K darcom krvi
sa pridali aj poslanci

Ulice Žiaru budú
čistejšie

Vo štvrtok 5. mája sa uskutočnilo 2. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Správy z neho prinášame na stranách 2 a 3.
ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN

Žiarsky mestský polmaratón sa tento rok
uskutoční spoločne s Dňom zdravia a oslavami
Medzinárodného dňa detí. Program podujatí
nájdete na strane 7.
DEŇ MATIEK

V nedeľu 8. mája mali
sviatok všetky mamy.
Mesto si pravidelne
tento sviatok pripomína s nimi. Do Obradnej
siene MsKC boli pozvané v stredu 4. mája. Viac
na 6. strane.

STRANA 6

STRANA 3

Otvorenie námestia
27. mája 2011

ŹIARSKY ÚTULOK PREŠIEL DO SPRÁVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Od 1. mája prevzalo žiarsky Útulok s karanténnou stanicou pre psov Občianske združenie
Strážni anjeli. O najbližších plánoch či novinkách
v spravovaní útulku sa dočítate na 12. strane.

Zároveň sa v tento deň uskutoční
aj Deň žiarskej mládeže a Deň žiarskych škôl

Deň otvorených dverí

odpadového hospodárstva

21. mája o 14.00 hod.
v areáli Technických služieb, a. s.

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
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Z májového zastupiteľstva
Vo štvrtok 5. mája sa uskutočnilo 2. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.
Bohatý program zasadnutia otvorila Magdaléna Poloňová, členka petičného výboru, ktorá
pred prítomných poslancov a vedenie mesta predstúpila s protipotratovou petíciou. Petícia zameraná
proti vykonávaniu interrupcií v žiarskej nemocnici
prebiehala od 9. marca do 21. apríla a podpísalo sa
pod ňu viac ako 1800 občanov. Na žiarskych poslancov, ako aj na vedenie mesta, sa obrátila s prosbou o doručenie petície riaditeľstvu Všeobecnej
nemocnice v Žiari nad Hronom. Poslanci túto petíciu zobrali na vedomie, a zároveň dali prednostke
úlohu odovzdať ju riaditeľovi žiarskej nemocnice.
Správu o činnosti Mestskej polície v našom meste
predniesol prítomným poslancom náčelník, Vladimír Mališ. Informáciu o plnení rozpočtu mesta, ako
aj návrh na jeho prvú zmenu, prezentoval hlavný
ekonóm mesta, Juraj Gallo. Podľa tejto správy sú
celkové skutočné príjmy mesta k 31. marcu tohto
roka na úrovni 4 454 690 eur a celkové skutočné
výdavky 2 311 990 eur. K tomuto dátumu tiež bol
upravený rozpočet mesta o prostriedky zo štátneho rozpočtu. Zmena rozpočtu obsahuje presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky. Juraj Gallo tiež predniesol záverečný účet mesta za rok 2010. Výsledkom hospodárenia za minulý rok bol schodok vo výške
1 482 007,78 eur. Vzniknutý výsledok hospodárenia bol vysporiadaný z návratnej finančnej výpomoci, a to úverom na verejné osvetlenie vo výške 1 046 996 eur a z rezervného fondu vo výške
435 011,78 eur. Na vznik tohto schodku malo vplyv
čerpanie úveru na verejné osvetlenie, prefinancovanie projektov z fondov EÚ, ako aj výpadok príjmu
z podielových daní.

MŠK a Technické služby, s. r. o.,
budú mať nových konateľov
Vo štvrtok bola poslancom prednesená aj správa
o činnosti obchodných spoločností a príspevkovej organizácii. O činnosti Mestského kultúrneho
centra informovala jeho riaditeľka, Valéria Ferčáková, za Technické služby, s. r. o., predniesla správu
zastupujúca riaditeľka, p. Pinková a o Mestskom
športovom klube informoval Ján Žiak. Tento bod

programu bol tiež doplnený o zmenu v orgánoch
MŠK a Technických služieb, s. r. o. Poslanec Peter
Dubeň navrhol odvolať konateľa MŠK, Jána Žiaka,
a zároveň navrhol za nového konateľa vymenovať
poslanca Norberta Nagya. Odvolaní boli aj členovia
dozornej rady, ktorých by mali nahradiť poslanci
Richard Rišňovský a Emil Vozár.
Keďže konateľ Technických služieb, s. r. o., sa
v stredu 4. mája vzdal svojej funkcie, na jeho miesto
bol na vymenovanie navrhnutý nový konateľ, a to
Peter Antal. Členstva v dozornej rade sa vzdal aj
Juraj Gallo, jeho miesto by mala zaujať poslankyňa
Mária Biesová.
V oboch prípadoch však o nových konateľoch
a členoch dozorných rád bude rozhodovať Valné
zhromaždenie. Viac sa tejto téme venujeme v ďalšom príspevku.

Koordinátorke pre prácu
s mládežou sa podarilo získať
viac ako 110-tisíc eur
Poslanci na májovom zastupiteľstve schválili
tiež VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia a VZN o záväzných častiach územného
plán mesta Žiar nad Hronom – zmeny a doplnky
č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 a VZN
mesta Žiar nad Hronom – Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu.
O stave kroniky mesta k 20. aprílu informovala
jej kronikárka, Mária Zaťková, ktorá ju začala viesť
v septembri 2001. Na vlastnú žiadosť ukončí funkciu kronikárky 31. mája tohto roku. Za obdobie,

kedy kroniku viedla, pripravila 10 jednoročných
konceptov kronikárskych záznamov za kalendárne
roky 2001 až 2010, ktoré sú zapísané v originálnom
IV. zväzku Kroniky mesta. Vedenie mesta a poslanci Márii Zaťkovej za jej dlhoročnú a precíznu prácu
poďakovali.
Poslancov o svojej činnosti informovala aj koordinátorka práce s mládežou, Michaela Pribilincová. Aktivity koordinátorky boli stanovené tak, aby
sa nemuseli použiť financie z rozpočtu mesta pre
prácu s mládežou. Doterajšie ciele a úlohy splnila nad očakávania, mimo rozpočtu mesta získala
pre mládež viac ako 110-tisíc eur. Naše mesto tiež
prezentovala v pozitívnom vzťahu k mládeži na
národnej a nadnárodnej úrovni na rôznych školeniach, seminároch a konferenciách o mládeži.
Vo štvrtkovom MsZ sa doplnili aj poslanci
pre výkon zboru pre občianske záležitosti, keďže
doterajší počet schválených poslancov a neposlancov je nepostačujúci. Výkonom občianskych
obradov poslancov MsZ boli poverení Peter Antal
a Mária Biesová a za neposlancov Silvia Hlôšková,
s výnimkou vykonávania aktov uzatvárania manželstva.
V závere májového zasadnutia MsZ informoval
poslancov o plnení zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk správca žiarskeho cintorína, Dušan Reiter
zo spoločnosti Grrei. Pre zaujímavosť môžeme
uviesť, že za obdobie od 7. mája 2010 do 31. decembra 2010 sa na poplatkoch v Žiari nad Hronom vyzbieralo 6 727 eur a v Šášovskom Podhradí
471 eur. Na webovej stránke www.cintoriny.sk si
tiež môžete vyhľadať údaje o hroboch a zomrelých
s fotografiou náhrobku, a to pre cintoríny v Žiari
nad Hronom a Šášovské Podhradie.
(li)
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Záujem o výsledky auditu prejavili traja Žiarčania
Mesto si dalo z vlastnej iniciatívy vypracovať
program neziskovej mimovládnej organizácii
Transparency International Slovensko.
Na stredu 4. mája vedenie mesta zorganizovalo
stretnutie s obyvateľmi nášho mesta, na ktorom im
predstavilo výsledky auditu a program na zvyšovanie transparentnosti. Záujem zo strany obyvateľov
mesta bol však minimálny. Prišli iba traja. Primátor
Ivan Černaj: „Nezáujem občanov o prezentáciu výsledkov auditu ma dosť mrzí. Bol takmer nulový,
keďže prišli traja občania. Nezmyselné bilbordy,
ktoré boli v rámci predvolebnej kampane, či rôzne
klebety sa tak ukázali naozaj iba ako kampaň. Keby
bolo dnešné stretnutie predvolebné, zrejme by prišlo viac ľudí. Minimálne som však očakával, že prídu
tí kritickí klamári, ktorí klamali verejnosť rôznymi
zavádzajúcimi vecami.“ Transparency International
Slovensko zanalyzovali stav, ktorý v meste je. Vedeniu mesta dali niekoľko odporúčaní, čo by podľa
nich mali robiť lepšie, resp. prezentovali názory, čo
sa nerobí, ale malo by sa. „Transparency International Slovensko nie sú kontrolóri, ale partneri, ktorí
nám môžu poradiť. Zároveň sme si vydiskutovali,
že množstvo z tých vecí robíme, ale sú to vnútorné
veci, ktoré máme v našich interných smerniciach.
A oni nám len odporučili, aby sme to jednoducho
zverejnili. Je tam 45 bodov, ktorými sme sa sami
voči sebe zaviazali, že ich budeme plniť a v tomto
roku by sme ich postupne aj mali splniť,“ prisľúbil
primátor.

3

SPRAVODAJSTVO

Medzi základné body patrí napr. zverejňovanie
výberových konaní, napríklad aj na posty v rámci
mestského úradu či vytváranie rôznych dotazníkov,
v ktorých môžu občania vyjadriť svoj názor. „Čo je
však pre mňa dôležité, to, čo nám vytkli, nie sú až
tak veľmi závažné veci, ktoré by sme neboli schopní
splniť alebo ktoré by sme sa bránili splniť. Jednou
z vecí je výberové konanie, ktoré býva zverejnené.
Nezverejňujeme však výsledky výberového konania ako také. Že to nerobíme napr. aj na radových
pracovníkov, čo sme však vždy robili v rámci zákona. Treba tiež povedať, že všetky tie veci, ktoré
požadujú, sú nad rámec zákona a sú o akejsi morálke a nie o dodržiavaní zákona,“ konkretizoval ďalej Ivan Černaj. Z takmer tritisíc miest a obcí, ktoré
na Slovensku sú, iba tri či štyri mestá spolupracujú
s TIS.
V priebehu roka má mesto v pláne prijať etický
kódex volených predstaviteľov mesta od roku 2011.
Poslanci tiež budú schvaľovať prípadné zverejnenie ich majetkových priznaní na webovej stránke
mesta. Na stránku pribudne aj majetkové priznanie
primátora, ktorý ho doposiaľ zverejňoval na vlastnej stránke. Mesto má tiež v pláne zaviesť register
darov či formulár nekalých praktík na mestskom
úrade. Keďže Program zvyšovania transparentnosti má viac ako 40 bodov, ich plné znenie nájdete
na webovej stránke mesta www.ziarnadhronom.
sk.
(li)

Poslanci schválili odvolanie konateľa MŠK
Snahou nového vedenia bude získavať financie od sponzorov, nie od mesta
Na ostatnom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom my chceme naťahovať ruku ku sponzorom – filanposlanci odvolali riaditeľa, a zároveň konateľa MŠK, tropom. To je aj mojou hlavnou ambíciou. Určite
Jána Žiaka. Návrh na jeho odvolanie predložil po- tiež môžem sľúbiť, že sa stretnem s každým prezislanec, Peter Dubeň. „Komisia pre šport a mládež sa dentom klubu.“
Za minulý rok hospodáril MŠK so ziskom viac
niekoľkokrát zaoberala celým chodom a štruktúrou
MŠK. Poslanci sa preto dnes na rozhodnutie a od- ako 11-tisíc eur
Ján Žiak pôsobil ako konateľ MŠK Žiar nad Hroporúčanie celej komisie rozhodli schváliť odvolanie
riaditeľa a konateľa MŠK, Jána Žiaka. Keďže nosi- nom od mája 2005. Ako v rozhovore priznal, návrh
teľom myšlienky rekonštrukcií smerníc bol okrem na svoje odvolanie už tušil dlhšiu dobu. „Prajem
mňa i Norbert Nagy, vzišlo z toho aj odporúčanie žiarskemu športu nech sa mu, samozrejme, darí
schváliť ho ako riaditeľa a konateľa MŠK.“ Valné aj v ďalších obdobiach. Dnešné rozhodnutie odzhromaždenie by v blízkej dobe malo potvrdiť toto volať ma vnímam ako politickú vôľu. Keďže to tak
odporúčanie MsZ. Norbert Nagy: „Získať dôveru poslanci odsúhlasili, nemám k tomu ďalšie komenposlancov, primátora či viceprimátora mesta bolo táre.“ Podľa neho sú však, ako takmer všade, veľmi
najľahším krokom. Teraz ma čaká ťažší krok, a síce dôležité financie. „Novému konateľovi želám, nech
získať dôveru prezidentov klubov, športovcov, tré- sa mu podarí zvýšiť rozpočet MŠK. V porovnaní s ronerov a funkcionárov, ktorých prácu si nesmierne kom 2005 je v tomto roku rozdiel v rozpočte približvážim. Najťažším krokom, ktorý sa predchádzajú- ne 80-tisíc eur. To je aj príčinou toho, prečo nemá
cemu vedeniu nepodarilo zvládnuť, bolo získanie potrebnú dotáciu volejbal, činnosť musel ukončiť
dôvery veľkých sponzorov mesta. Keď budem o rok hokej a nepodporuje sa ani futbal dospelých. Sposkladať účty so správou o hospodárení MŠK, ch- ločnosť však za rok 2010 hospodárila so ziskom viac
(li)
cem dokázať, že dôveru, ktorú mi dali, nesklamem. ako 11-tisíc eur, takže je na čom stavať.“
Chcem tiež zagarantovať, že keď budú potrebné
financie, budeme mať extraligu volejbalu či basketNového konateľa budú mať aj Technické
služby, s. r. o.
bal 1. ligu s ambíciou na extraligu. Mojou ambíciou
Primátor na májovom zastupiteľstve inforje tiež vyriešiť hokej a futbal.“ Norbert Nagy si je tiež
moval prítomných o tom, že od konateľa Techvedomý toho, že MŠK je kolos 16 klubov a viac ako
nických služieb, s. r. o., Igora Rozenberga, prijal
tisícky členov a všetku zodpovednosť za nich má
v stredu 4. mája demisiu. „Igor Rozenberg mi
práve konateľ MŠK. „Určite chcem, aby každý preodovzdal demisiu, že sa vzdáva funkcie riadizident vytváral zápisnice z trénerských či výkonteľa i konateľa Technických služieb, s. r. o. Odôvodnil to osobnými dôvodmi. Mne neostalo
ných rád, a až keď ich podpíše konateľ, ktorý s nimi
iné, ako jeho rozhodnutie rešpektovať a podľa
súhlasí, vtedy to bude pre všetkých členov klubu
toho sa aj zariadiť a predložiť na zastupiteľstve
záväzné. Čo sa týka sponzorov, som presvedčený,
úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Technické
že ľudia, ktorí ma poznajú, mi dajú dôveru. Našou
služby, s. r. o., fungovali.“
hlavnou ambíciou nie je naťahovať ruku k mestu,
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Ulice Žiaru čistejšie
aj vďaka novej zametacej technike
Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

Vďaka projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom pribudne v uliciach nášho mesta
päť zariadení na čistenie a kropenie komunikácií.
Už onedlho budú Technické služby, s. r. o. ako prevádzkovateľ zariadení získaných z projektu, využívať prvé z týchto vozidiel, kompaktný zametač CITY
CAT 2020XL. Tento multifunkčný zametač bude
slúžiť na zametanie chodníkov a cestných komunikácií v meste. Okrem funkcie kropenia a zametania má zariadenie saciu hadicu, ktorá bude slúžiť
na vysávanie.
V rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom získalo mesto nenávratný finančný
prostriedok vo výške 1 693 005,45 eur. Cieľom projektu je prostredníctvom čistiacej techniky znižovať
znečisťovanie ovzdušia emisiami zo zdrojov znečisťovania. Nová technika bude slúžiť na časté čistenie
a kropenie miestnych komunikácií, vďaka čomu sa
zlepší kvalita ovzdušia. Okrem už spomínaného zariadenia pribudnú dva malé podvozky UNIMOG U
400 s cisternou a dva veľké zametače s pohonom
na CNG. .............................................................................(li)

Na kruhovom námestí
budú opäť lavičky
Ako sme vás v ostatnom čísle Mestských novín
informovali, priamo do dlažby kruhového námestia bude vysadených osem vzrastlých stromov,
konkrétne lipy. Keďže je práve v týchto mesiacoch
vegetačné obdobie a dreviny by sa nemuseli ujať,
budú na námestie vysadené na jeseň. Výsadbu
stromov zafinancuje spoločnosť Delta Trade.
Na kruhovom námestí už v týchto dňoch pribudlo 6 nových lavičiek, ktoré korešpondujú s lavičkami v zrekonštruovanej časti námestia. Staré lavičky
z tejto časti budú po renovácii umiestnené v rámci
mesta.
(li)
ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE
– STRETNUTIE S POSLANCAMI

Vážení občania,
poslanci MsZ Marek Rakovský, Rastislav Uhrovič a Michal Žurav, vás srdečne pozývajú na
neformálne stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa
20. mája o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Šášovskom Podhradí.
Radi privítame aj obyvateľov Šášovského
Podhradia – Píly a Kutiniek.
Stretnutia sa zúčastní aj správa miestneho
cintorína.
Tešíme sa na stretnutie.
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Nebezpečný odpad patrí do zberného dvora
Medzi nebezpečný odpad zaraďujeme odpadové farby a laky, obaly nimi kontaminované,
oleje, olejové filtre, odevy a textílie kontaminované nebezpečnými látkami, a tiež žiarivky,
akumulátory a iný odpad obsahujúci ortuť,
elektrolyt z batérií a akumulátorov.
ŽIARIVKY

V žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé. Ak sa však rozbijú na skládke odpadu alebo
úmyselne pri manipulácii s nimi, ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa
odparuje a dostáva do ovzdušia. Znečisťuje sa tak
nielen životné prostredie, vdychovanie ortuťových
pár navyše poškodzuje aj ľudské zdravie.

pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc,
ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašliavaní
zbavovať pľúca prachu, v tomto prípade nefunguje. Dlhodobý účinok vlákien azbestu na organizmus spôsobuje rôzne ochorenia.
Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia,
disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení.
Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky!
V prípade, že sa stretnete s odpadom s obsahom azbestu (väčšinou vo forme eternitu), informujte sa na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva alebo na bezplatnej Zelenej linke
0800 500 501, ako s takýmto odpadom správne
naložiť, aby ste neohrozili svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY

AZBEST

Azbest – „zázračný nerast“ sa v minulosti používal
ako ohňovzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym
vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu,
oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach, najmä v stavebníctve.
Pre človeka je azbest nebezpečný najmä mikroskopickými vláknami, ktoré sa z neho uvoľňujú
do ovzdušia. Tieto neviditeľné vlákna pri inhalácii (dýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej

Batérie i akumulátory sú nebezpečný odpad
a v žiadnom prípade by nemali končiť v komunálnom odpade, dokonca pohodené niekde v prírode.
Najnebezpečnejšie sú tie, ktoré obsahujú olovo,
kadmium alebo ortuť, čo sú látky veľmi nepriaznivo pôsobiace nielen na človeka, ale na celé životné
prostredie.
Recykláciou batérií a akumulátorov možno získať
tzv. ingoty - roztavené olovo naliate do formy v podobe tehly vážiace približne 40 kg. Tie sa potom
používajú v zbrojárskom priemysle na opätovnú
výrobu akumulátorových batérií, pri výrobe podmorských káblov, alebo káblov v plynárenskom,
resp. ropnom a ťažobnom priemysle.
Hoci sa na Slovensku olovo neťaží, vďaka zberu
recyklácii olovených batérií sa každý rok vyrobia
tisíce olovených ingotov, čo predstavuje 4000 ton
kvalitného čistého olova.
Kam s nebezpečným odpadom?
Obyvatelia sa nebezpečného odpadu môžu
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správne zbaviť viacerými spôsobmi:
1. Odovzdať ho bezplatne počas celého roka
na Zbernom dvore. Je pritom potrebné preukázať
sa občianskym preukazom. Úložka nebezpečného
odpadu na Zbernom dvore je pre fyzické osoby, obyvateľov Žiaru nad Hronom, bezplatná.
Pre právnické osoby je úložka nebezpečného odpadu na Zbernom dvore spoplatnená.
2. Nebezpečný odpad možno ukladať do pristavenej mobilnej zberne počas Dní jarnej a jesennej
čistoty. Tu je tiež potrebné preukázať sa pracovníkovi občianskym preukazom.
3. Každý predajca batérií a akumulátorov je povinný použité batérie odobrať.
4. V každej škole a škôlke v našom meste, na Mestskom úrade, ale aj v Mestskom kultúrnom centre
sa nachádza zberná nádoba, kde môžeme použité
batérie a akumulátory uložiť.
5. Pri kúpe žiariviek sa tiež môžeme informovať
o spôsobe ich odovzdania priamo na mieste ich
predaja.
OŽP

Mestské noviny | 17. máj 2011

5

INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU

Kam s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Často sa stáva, že v domácnostiach vzniká i odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad, ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia mesta často ukladajú takýto odpad
do stojiska k nádobám. Najčastejšie ide o veľké
kusy odpadu a drobný stavebný odpad. Takýto
odpad však do stojísk nepatrí a mesto na vlastné
náklady, tzn. na náklady všetkých občanov mesta,
musí tento odpad zo stojísk odstrániť.
Čo je drobný stavebný odpad?
Drobný stavebný odpad je odpad vznikajúci pri
bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných
fyzickou osobou, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie. V prípade, že si fyzická osoba najme
na výkon týchto prác právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, zodpovednosť za odpad
prechádza na túto právnickú osobu alebo fyzickú
osobu – podnikateľa. Patrí sem odpad ako tehly,
obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky muriva, betónu, malty, omietky a iné.
Čo je objemný odpad?
Objemný odpad je odpad, ktorý sa pre svoje
rozmery nezmestí do zberných nádob, ako napr.
nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere a pod.
V domácnostiach vzniká pri výmene starého zariadenia za nové.
Kam s týmto odpadom?
Sú dva spôsoby, ako sa týchto druhov odpadu

zbaviť. Prvým je využitie pristavených veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jarnej a jesennej
čistoty, kedy sa obyvatelia môžu takéhoto odpadu
zbaviť bezplatne. Druhým spôsobom je odovzdanie objemného odpadu za poplatok v Zbernom
dvore.
Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP 131, nad hasičmi, oproti Úradu práce, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s.
Otváracie hodiny Zberného dvora sú v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod. Počas
sviatkov je Zberný dvor zatvorený.
Poplatky za uloženie odpadu na Zbernom dvore
sú 54,638 €/t drobného stavebného odpadu, pričom každý obyvateľ má nárok na odovzdanie 50 kg
odpadu za rok bezplatne. Cena úložky objemného
odpadu je za tonu 64,979 €. (Ceny sú uvedené vrátane ekologického poplatku a DPH.)
V prípade, že sa vám nahromadil drobný stavebný odpad alebo objemný odpad a chcete sa ho
zbaviť v mieste bydliska, je možné objednať si veľkokapacitný kontajner. Bližšie informácie získate na
bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501.

Spôsoby recyklácie drobného
stavebného odpadu
Zákon ukladá stavebnej firme (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov v prípade, že jeho produkcia
presiahne 500 t pre každú stavbu. V prípade, že sa
v okruhu 50 km od miesta stavby nachádza vhodné zariadenie na recykláciu, nie je možné takýto
odpad zneškodniť uložením na skládku odpadov.

Celý proces recyklácie stavebného odpadu sa
skladá z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov.
V prvej fáze sa potrebný stavebný odpad rôzneho
zloženia (betón, tehly, asfalt, výkopová zemina a
iné) privezie do recyklačného areálu (ak sa odpad
nezhodnocuje priamo u zákazníka). Stavebný odpad sa v ďalšom kroku drví a triedi na požadované
frakcie. V spolupráci so stavebnými mechanizmami
(pásové rýpadlo s príslušnou nadstavbou a nakladače) sa zabezpečuje samotné spracovanie a recyklácia staveného odpadu.
Produktom recyklácie je drvené kamenivo rôznych frakcií a charakteru. Na recyklačnú linku
sa dováža odpad vo forme sutiny, ktorá vzniká
pri stavebných a demolačných prácach a v procese recyklácie sa triedi a drví. Výsledný produkt je
závislý od vstupov, teda od charakteru recyklovaného odpadu. Vo všeobecnosti je možné produkt
rozdeliť do štyroch hlavných kategórií:
1. Betónový recyklát (využitie ako plnivo do
betónov).
2. Asfaltový recyklát (využitie pri oprave málo zaťažených vozoviek, konštrukcia nových stmelených
podkladových vrstiev).
3. Tehlový recyklát (výroba vybrolisovaných tvárnic, súčasť malty, výroba nepálených lisovaných
tehál, výplňové kamenivo).
4. Zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál).
Výsledný produkt, recyklát, má porovnateľné
kvalitatívne vlastnosti ako jeho prírodné substitúty a jeho použitím je možné výrazným spôsobom
znížiť spotrebu týchto substitútov a výrazne znížiť
negatívny dopad ťažby na životné prostredie.
OŽP

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Je dobré separovať
Pozývame vás na Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva, ktoré sa uskutočnia
v sobotu 21. mája v areáli Technických služieb,
a. s. v čase od 14.00 do 17.00 hod.
Opäť nebudú chýbať vozidlá na zvoz a likvidáciu odpadu, ktoré si budú môcť návštevníci
obzrieť zblízka či priamo do nich nazrieť. Pripravené sú i súťaže a detské atrakcie a chýbať
nebude ani jazda na koníkoch.
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K darcom krvi sa pridali aj žiarski poslanci
uviedol poslanec žiarskeho
zastupiteľstva.
Od obdobia, ako žiarska
nemocnica začala s vlastnými odbermi krvi, počet
darcov stále narastá. Peter
Gnida, manažér hematologicko- transfúzneho oddelenia: „V priemere k nám
príde za mesiac približne
50 darcov. Krv, ktorá sa odoberie počas jedného mesiaca,
končí minimálne v 85 – 90 %
u pacientov žiarskej nemocnice. Zvyšné percentá
Poslanec MsZ Rastislav Uhrovič. krvi sa použijú u pacientov
v Banskej Štiavnici alebo
Rimavskej Sobote.“ NeV utorok 3. mája sa k tým, ktorí sa rozhodli darovať krv vo Všeobecnej nemocni- mocnica začína postupne oslovovať i spoci, n. o., Žiar nad Hronom, pridali aj žiarski ločnosti, pre ktoré robí pracovnú zdravotnú
poslanci Mária Biesová, Norbert Nagy, Emil službu. „Zároveň by som však chcel vyzvať
Vozár, Rastislav Uhrovič, Martin Sklenka všetkých, ktorí môžu, aby urobili dobrú vec
pre svoje zdravie, a zároveň aj pre zdraa Peter Dubeň.
Peter Dubeň: „Myslím si, že krvi nikdy nie je vie iných obyvateľov mesta a prišli dadosť, a preto sme sa s kolegami poslancami rovať krv. Potreba žiarskej nemocnice sa
rozhodli darovať ju. Pomôžeme tak možno stále zvyšuje. V minulom mesiaci sme
dvom či trom ľuďom, ktorí ju potrebujú. Ko- pre pacientov v našej nemocnici vydali
legovia poslanci sú väčšinou prvodarcovia. 208 krvných jednotiek. Rozdiel sme museJa som krv daroval aj v minulosti a teraz som li nakúpiť od iných zariadení. Pribúda tosa tak rozhodol urobiť po dlhšej dobe. Mys- tiž pacientov, u ktorých je nutné pri liečbe
lím si, že by bolo dobré darovať krv pravidel- použiť transfúziu,“ spresnil na záver Peter
(li)
ne, samozrejme, ak to organizmus zvládne,“ Gnida.

V našom meste na ženy
– matky nezabúdame
Vedenie
mesta
Žiar
nad Hronom každý rok pozýva pri príležitosti Dňa matiek do Obradnej siene MsKC
ženy – matky z rôznych podnikov, spoločností a organizácií, ktoré pôsobia na území
mesta Žiar nad Hronom.
V stredu 4. mája pozvané
dámy obdaroval kvetinou zástupca primátora, Peter Antal.
Okrem kultúrneho programu bol pre ne pripravený aj malý
darček. Silvia Hlôšková, vedúca ZPOZ-u: „Tento rok sa stretnutie nieslo v znamení myšlienky Materina dúška. Tomu sme
prispôsobili i sprievodné slovo. Pozvané matky sme okrem
tradičného kvetu obdarovali aj voňavým vyšívaným vrecúškom, naplneným materinou dúškou. Na slávnostnej recepcii,
ktorá sa konala po programe, si mohli čaj z materinej
dúšky aj vychutnať.“ Slávnostného stretnutia sa zúčastnilo
45 žien zo spoločností ako Slovalco, ZSNP, a tiež organizácií
ako Obvodný úrad či Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, Všeobecná nemocnica, ZO SZ
Zdravotne postihnutých, ZO Únie nevidiacich a slabozrakých,
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Domov dôchodcov (zamestnankyne DD), Klub dôchodcov, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pozvanie prijali aj niektoré poslankyne MsZ. Okrem prijatia matiek v obradnej sieni mesto Žiar
nad Hronom každý rok organizuje ku Dňu matiek program aj
pre obyvateľov Domova dôchodcov a členov Domu seniorov.
Deň matiek sme si tento rok pripomenuli v nedeľu 8. mája.
.
(li)

Budúcich zamestnancov si vychovávajú už v škole

V ostatných rokoch sa čoraz častejšie hovorí
o poklese záujmu mladých ľudí o vyučenie sa
v rôznych priemyselných povolaniach. Naša
spoločnosť konštatuje, že na trhu je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a firmy často
musia na dôležité miesta zamestnávať nekvalifikovaných ľudí alebo investovať značné
prostriedky do ich preškolenia.
Avšak na Slovensku existuje už niekoľko prvých
lastovičiek, ktoré sa snažia tento problém riešiť
v predstihu a takpovediac hľadia ďalej do budúcnosti. Ich riešením je vychovávať si kvalifikovaných
zamestnancov už od ich mladosti a podporovať
ich pri štúdiu. V našom regióne s touto aktivitou
ako prvé prišli spoločnosti Remeslo Strojal a REMESLO Stav zo Žiaru nad Hronom.
Už niekoľko rokov aktívne spolupracujú so Súkromnou strednou odbornou školou technickou
v Žiari nad Hronom, Združenou strednou školou
obchodu a služieb v Banskej Štiavnici a v súčasnosti sa rozbieha spolupráca so Súkromným stred-

ným odborným učilišťom v Hliníku nad Hronom.
„V Žiari nad Hronom podporujeme 13 študentov
odboru obrábač kovov, v Banskej Štiavnici štyroch
študentov odboru murár,“ informuje personalistka skupiny spoločností Remeslo, Daniela Pradlová. Ďalej dopĺňa, že so súkromným učilišťom
v Hliníku sa spolupráca len rozbehla a spolu s vedením školy sa snažia o otvorenie odboru inštalatér, ktorý nebol už roky otvorený. „V súčasnosti
budeme sledovať piatich prvákov a po absolvovaní ich prvého ročníku uvidíme, či podpíšeme
s nimi stabilizačné dohody,“ dopĺňa manažérka
ľudských zdrojov. Aké sú výhody spolupráce –
škola a priemyselná firma? Spoločnosti skupiny
Remeslo ponúkajú mladým študentov možnosť
uzatvoriť stabilizačnú dohodu, čo je takpovediac
dohoda o budúcej pracovnej zmluve. Absolvent
učilišťa si do budúcnosti zabezpečí isté zamestnanie a okrem toho počas celého štúdia dostáva
od svojho podporovateľa materiálnu a finančnú
podporu. „Študentom mesačne vyplácame odmenu vo výške 33 eur, raz do roka im dáme nový
pracovný odev a obuv a za slušné výsledky na
koncoročnom vysvedčení mimoriadnu odmenu
33 eur. Okrem toho, počas leta u nás absolvujú
trojtýždňovú prax, ktorá je honorovaná,“ vysvetľuje Daniela Pradlová. Odbornú prax v Remesle
strojal vykonávajú študenti tretieho ročníka aj
počas školského roka, čo je súčasťou ich výučby.
Systém si pochvaľujú aj študenti, ktorí sa do neho
zapojili. Hlavné výhody vidia vo finančnej pomoci,
ale aj v istote zamestnania v budúcnosti. A na to
sa môžu pripravovať už niekoľko rokov dopredu,
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čiže ich budúce pracovné prostredie im bude dôverne známe.
Jedným z hlavných cieľov spoločností v združení InTech je vytvorenie kvalitných podmienok
na odbornú prípravu svojich budúcich zamestnancov – žiakov SSOŠT, ktorej sú zriaďovateľmi. Pavel
Žabenský, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: „Žiaci vykonávajú v treťom ročníku odborný výcvik v prevádzkach týchto spoločností, škola
získava od nich materiálnu, ale aj finančnú pomoc
na modernizáciu zariadení a didaktických
prostriedkov pre vyučovací proces. Členom združenia InTech je aj spoločnosť Remeslo Strojal, s. r.
o, ktorá je v spolupráci so školou a v hľadaní spôsobov jej neustáleho vylepšovania veľmi aktívna.
Okrem zabezpečovania odborného výcviku pre
žiakov školy, spoločnosť účasťou svojich zamestnancov na prezentačných akciách školy a účasťou
na rodičovských združeniach žiakov základných
škôl napomáha aj propagácii školy. Zamestnanci technických úsekov spoločnosti spolupracujú
s učiteľmi školy na obsahovej úprave učebných
materiálov, zoznamujú učiteľov technických predmetov s modernými technológiami prichádzajúcimi do firmy, aby ich títo dokázali využiť vo vyučovacom procese.“ Tretí rok aktívnej spolupráce SSOŠT
so spoločnosťou Remeslo Strojal, ako aj s ostatnými spoločnosťami združenia InTech, prináša v podobe zamestnania sa prvých absolventov v týchto
spoločnostiach, zlepšovania podmienok pre vyučovací proces prvé pozitívne výsledky a predpoklad ďalšieho spoločného zlepšovania podmienok
pre prípravu.
(r)
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Žiar bude mať novú kronikárku
Kroniku mesta je samospráva povinná viesť
na základe zákona. Žiarsku kroniku začala
v roku 2001 viesť bývalá pedagogička, Mária
Zaťková, ktorá sa s touto funkciou rozlúči koncom mája.
Okrem prípravy mestskej kroniky po textovej
a obsahovej stránke vykonávala Mária Zaťková aj konzultácie, rozšírila kroniku o 19-stranové
Stručné dejiny mesta Žiar nad Hronom od roku
1970 do 2002, v roku 2004 Dejiny knižnice v Žiari
nad Hronom, v časti kroník Obyvateľstvo každoročne dopĺňala nové mená a údaje o zaujímavých
osobnostiach, pracovala na reprezentačnej publikácii Žiar nad Hronom v premenách času či iniciovala nález tzv. „stratenej“ kroniky – I. zväzok a vznik
Záujmového združenia Castrum Susol. To všetko
je však iba zlomok z toho, čo poslanie kronikárky
v jej podaní obsahovalo. Počas svojho príhovoru
na ostatnom mestskom zastupiteľstve predniesla i niekoľko odporúčaní na zachovanie kultúrnej
identity mesta. „Svojráznosť starších obyvateľov
mesta v súvislosti s ich väzbou na rôzny pôvod je
príčinou nízkej úrovne zdravého lokálpatriotizmu
v meste. Skvalitniť ju je možné aj cielenou výcho-

vou a vzdelávaním v oblasti regionálnej výchovy
mladej generácie,“ spresnila Mária Zaťková. K tomu
by, podľa nej, mohlo prispieť napríklad i vybudovanie moderného múzea svätokrížskej a novodobej
žiarskej histórie a jej významných osobností, vrátane histórie obce Šášovské Podhradie či zaniknutej obce Horné Opatovce. „Potrebné je spracovať
i novú monografiu Žiaru nad Hronom. Podobne
pri reedícii knihy Jozefa Minku o osobnostiach doplniť ju o nové mená podľa kronikárskych záznamov. Pre žiakov základných škôl a mládež vôbec
môže byť pomôckou zostavenie samostatnej učebnice regionálnej výchovy, ktorá by zohľadňovala
ich vek, záujmy i modernú techniku,“ konkretizovala ďalej Mária Zaťková. Podotkla tiež, že v meste
chýba informačná kancelária, ktorá by mohla zviditeľniť i aktivity Združenia na záchranu hradu Šášov či náučné chodníky. „Nemenej dôležité je tiež
uchovávať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
mesta pre budúce generácie s občianskymi záujmovými združeniami aj spoluprácou s prípadnými
majiteľmi a pokračovať vo vedení kroniky,“ dodala
na záver dlhoročná kronikárka. Novou žiarskou kronikárkou bude od 1. júna Eva Tóthová.
(li)

Žiarski školáci na Moysesa nezabúdajú
V
utorok
10. mája sa uskutočnil seminár
na tému Náš
Moyses,
ktorý bol spojený
i s vyhodnotením mestského
kola súťaže Náš
Moyses – známy, neznámy.
Seminár sa uskutočnil pri príležitosti 160. výročia
príchodu Štefana Moysesa do Svätého Kríža nad
Hronom. Počas neho vystúpili teológ Gabriel Brendza, dlhoročný pedagóg Augustín Denko a Helena
Kukučková, ktorí sa podrobne venovali životu i pôsobeniu Štefana Moysesa vo Svätom Kríži. Seminár
bol zároveň spojený s workshopmi s vyhodnotením tematických súťaží základných a stredných
škôl v meste. Ako nás informovala riaditeľka Centra
voľného času, Helena Gáfriková, do súťaže sa zapojilo 102 školákov. „Okrem všetkých základných škôl
v meste sa pripojila aj Súkromná obchodná akadé-

mia. Všetci zúčastnení súťažili v štyroch kategóriách – portrét, poster, dramatizácia a prezentácia,“
spresnila Helena Gáfriková. Odbornú porotu tvorili
metodička Adriana Giláňová, Rastislav Uhrovič, Zuzana Denková a Augustín Denko zo Záujmového
združenia Castrum Susol, riaditeľka POS, Helena
Žňavová, Alena Kršiaková z MsKC, riaditeľka CVČ,
Helena Gáfriková, historik mesta, Richard Kafka
a za Miestny odbor Matice slovenskej Božena Mikulčíková. „Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim,
ktorí svojimi odbornými vedomosťami a pedagogickým prístupom pomohli deťom úspešne zvládnuť náročnú tému a pomohli im pri realizácii súťažných prác,“ vyslovila na záver poďakovanie Helena
Gáfriková.V rámci súťaže bolo ocenených 19 prác
vjednotlivých kategóriách.
Hlavnými organizátormi podujatia boli mesto
Žiar nad Hronom, Záujmové združenie Castrum
Susol, Mestské kultúrne centrum, Centrum voľného času a Miestny odbor Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom.
(li)

Otvorenie Námestia Matice slovenskej
Deň žiarskych škôl
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PUBLICISTIKA

27. máj 2011
Deň žiarskej mládeže
„Sme tu aj my“

od 9.00 - 13.00 hod.
ŽIVÉ ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA
Prezentácie na tému
„ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL- NAŠE ZDRAVIE“
zo všetkých základných škôl v meste
+ Gymnázium Milana Rúfusa
ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, CVČ,SOA,
SSOŠT-ZH
Zdravý úsmev - Mudr. Kukolíková
a RÚVZ Žiar nad Hronom

od 14.00 - 18.00 hod.
POKUS O VYTVORENIE SLOVENSKÉHO
REKORDU (o 15 hod.)
Maľovanie na tvár
MLADÉ ŽIARSKE TALENTY
V HUDBE, V ŠPORTE, V TANCI...
Výstava vedeckých hračiek

noviny.ziar.sk

Žiarsky polmaratón
pobeží aj Sajfa
V sobotu 28. mája sa uskutoční 2. ročník
Žiarskeho mestského polmaratónu. Účasť
na ňom už potvrdil aj známy moderátor, Matej Sajfa Cifra.
Bežci sa na štart postavia o šestnástej hodine,
pričom trať bude začínať pri Základnej škole na
Ul. M. R. Štefánika. Ako nám potvrdil Ján Žiak
z organizačného výboru, okrem už spomínaného moderátora nebudú na polmaratóne chýbať
napríklad ani poslanec MsZ Richard Rišňovský
či primátor Ivan Černaj. Bežať sa bude na asfaltovej trati s dĺžkou 21 100 metrov.
O pol štvrtej popoludní sa môžu do behu zapojiť aj školáci. „Behu na 100 metrov sa môžu
zúčastniť deti z materských či základných škôl,
s ročníkom narodenia 2005 a mladší,“ konkretizoval Ján Žiak. Okrem toho bude i samostatná súťaž v disciplínach ako skok do diaľky
z miesta, slalom na 20 metrov či hod penovou
loptou pre deti predškolského veku. „V rámci
2. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu
sa uskutoční aj Štafetový beh – pre firmy, organizácie, rodiny a podobne. Bežať sa bude
4 x 5 000 m s tým, že prvý bežec v štafete odbehne
6 100 m. V prípade záujmu môže byť prvý člen
štafety klasifikovaný aj v celom polmaratóne,“
dodal ďalej Ján Žiak.
Všetky informácie, vrátane propozícií či trasy
Žiarskeho polmaratónu nájdete na webovej
stránke www.ziarnadhronom.sk.
(li)

Sobota v znamení
Dňa zdravia a s oslavami MDD
Tento rok je Deň zdravia spojený opäť aj
zo Žiarskym polmaratónom a prvýkrát aj
s oslavami pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí.
Už od rána organizuje Centrum voľného
času priamo na námestí aktivity pre deti. Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ: „Nebude chýbať
skákanie vo vreci, hádzanie do šaša, prekážková dráha, tanečné podložky, tvorivé všeličo či
ryžovanie zlatiek.“
Program v rámci MDD, ktorý organizuje MsKC
a bude sa odohrávať tiež priamo na Námestí
Matice slovenskej, sa začne už o deviatej hodine.Valéria Ferčáková, riaditeľka MsKC:„Ako prvá
vystúpi rocková formácia RŠ Band Nováky a
po nej s pesničkami pre deti Viki Granecová.
Približne o pol druhej popoludní si budete
môcť pozrieť exotickú hudobno-tanečnú šou
Afro Magic Drum Show. Po pätnástej hodine
sa predstavia aj Laura Belicová so skupinou,
Associalz Dance Crew a Nová Komunita. Počas
celého dňa nebudú chýbať ani súťaže s moderátorkou Baškou Špánikovou a nafukovacie
skákadlá, trampolína či fitlopty.“
V rámci Dňa zdravia nebudú chýbať ani predajné stánky so zdravou výživou, občerstvením,
bio potravinami, predávať sa budú aj syry a syrové výrobky, ovocie, zelenina, knihy, darčekové predmety, medovníky, sladkosti či balóniky
pre deti. Okrem toho na Žiarčanov čaká
množstvo pohybových aktivít, cvičení a súťaže.
(li)
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MSKC

Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom
a Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Vás pozývajú na výstavu

PREDÁTORI
a ich korisť

Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom

do 27. mája 2011

CITY FEST CHALLENGE 2011
výberová súťaž amatérskych skupín,
zameraná na vlastnú tvorbu
uzávierka prihlášok: 06.06.2011
zverejnenie semifinalistov: 13.06.2011

ŠANCA PRE TEBA
A TVOJU HUDBU!

ŠANCA PRE TEBA A TVOJU HUDBU!

SEMINIFINÁLE: 24.06.2011
FINÁLE: 13.08.2011 CITY FEST 2011
viac informácií: www.mskcentrum.sk

3_ júna 2011
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

Hudobné impro_Divadelné impro_
_Literárne impro_ Výtvarné impro_
Pantomimické impro_
DECKÁ SÚ V POHODE
17./18.5. o 19.00 hod. (komédia/dráma, USA,
106 min., slovenské titulky)
Vtipný a energický portrét modernej rodiny.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

SOM ČÍSLO ŠTYRI
21./22.5. o 19.00 hod. (sci-fi, thriller, USA, 111
min., slovenské titulky)
Vyzerá ako my. Správa sa ako my. Ale nie je
ako my...
Troch ako on už zabili. On je číslo štyri...
Vstupné: 2,30 €

šou ZH

IMPRO -

Vstupné:1€
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV
SVETOVÁ INVÁZIA – BOJ O LOS ANGELES
24./25.5. o 19.00 hod. (akčný, sci-fi thriller, USA,
116 min., slovenské titulky)
Los Angeles sa stane posledným útočiskom bitky,
ktorú nikto nečakal.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

BELLA
28./29.5. o 19.00 hod. (dráma, romanca, USA,
91 min., slovenský dabing)

noviny.ziar.sk

Niekedy musíme stratiť všetko, aby sme si
vážili veci, na ktorých skutočne záleží.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

REŤAZOVÁ SPRÁVA
31.5./1.6. o 19.00 hod. (horor, USA, 115 min., české titulky)
Reťazová správa rozpráva príbeh skupiny vysokoškolákov, ktorí všetci dostanú rovnaký list s varovaním, že pokiaľ ho nepošlú ďalej, zomrú.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

Mestské noviny | 17. máj 2011
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INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

ŽIARSKI TURISTI POKRAČUJÚ
V AKTIVITÁCH

V sobotu 7. mája sa uskutočnilo turistické podujatie Hviezdicový výstup k jazierku
Slobodné v Kremnických vrchoch, v časti
Jastrabská vrchovina.
Organizátorom už 14. ročníka bolo mesto
Žiar nad Hronom, MŠK a Klub slovenských
turistov Žiar nad Hronom. Na podujatí sa stretlo približne 80 účastníkov nielen
zo Žiaru nad Hronom, ale aj z blízkeho okolia
a vzdialenejších miest. Účastníci zo Žiaru nad
Hronom prešli pešo z autobusovej stanice cez
Šibeničný vrch okolo Biskupskej studničky
a dolinou Úkladného potoka k jazierku Slobodné. Časť účastníkov sa presunula autobusovým
spojom k lomu Potôčik a odtiaľ pešo k jazierku
Slobodné. Pohybová aktivita formou turistiky
je vhodná pre všetky vekové kategórie a prospieva zdraviu. Okrem fyzickej aktivity je to aj
relax a oddych v prírode. Turisti tak prispejú
nielen k zlepšeniu svojho zdravia a kondícii, ale
aj k psychickej pohode.
Podujatia sa zúčastnili okrem organizovaných
turistov aj neorganizovaní turisti, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska zo Žiaru nad Hronom a rodiny s deťmi.
KST Žiar nad Hronom na čele s výborom pripravuje a organizuje turistické podujatia cez víkendy, niekedy aj po obidva dni, v sobotu a v nedeľu. V letných mesiacoch sú to aj turistické zájazdy
do národných parkov vo Vysokých a Nízkych
Tatrách, Slovenskom raji či Malej a Veľkej Fatre.
Do turistického klubu je možnosť prihlásiť sa
priamo pri prihlasovaní na turistický zájazd
v Dome kultúry v Žiari nad Hronom.
Výbor KST Žiar nad Hronom pracuje
od 1. mája pod novým vedením. Prezidentom KST Žiar nad Hronom bol zvolený Róbert Maroši, ktorý zároveň vedie aj cykloturistický oddiel KST Žiar nad Hronom. Novým
členom výboru bol zvolený poslanec MsZ
Žiar nad Hronom, Michal Žurav. KST Žiar
nad Hronom v tomto roku oslávi 60. výročie svojho založenia. Klub vznikol pri ZSNP
Žiar nad Hronom. Za uvedené obdobie sa
na čele klubu vystriedalo viacero zapálených turistov, ako boli Ján Škoda, Elena Nagyová, Adam Moška, Peter Olejarník a Ľuboš Lupták. Informácie o zájazdoch budú
vo vývesnej tabuli KST Žiar nad Hronom,
na Ul. Š. Moysesa.
Za výbor: Ing. Peter Olejarní

21.5. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
22.5. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
28.5. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 20)
29.5. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
Pohotovostná stomatologická služba sa vykonáva v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v utorok 10. mája darovať krv pre nášho
syna, Šimonka Kováča.
Rodina Kováčová
VÝZVA NA DAROVANIE KRVI

Malý Šimonko Kováč sa narodil so srdcovou
chybou. Operáciu absolvuje v detskom kardiocentre v Bratislave. Ak ste zdraví a ochotní darovať krv, môžete tak urobiť aj v utorok
24. mája. Darcovia môžu prísť s akoukoľvek krvnou skupinou, využije sa pri operáciách iných
detičiek a od iných darcov posunú krv Šimonkovi.
Krv je možné darovať na oddelení hematológie, ktoré sa nachádza v ľavom krídle žiarskej
nemocnice v čase od 6.00 do 9.30 hod.

•Rozlúčkový koncert
Dňa 24. mája o 16.30 hod.
sa v Dome kultúry na Námestí Matice slovenskej
uskutoční koncert Základnej
umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej pod
názvom Best of... alebo rozlúčkový koncert
ZUŠ.
•Absolventský koncert spojený s vernisážou
Dňa 16. júna sa o 16.30 hod. v Divadelnej sále
MsKC uskutoční
Absolventský koncert a vernisáž absolventských prác výtvarného
odboru ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, čo
bude spojené s odovzdávaním absolventských
vysvedčení.
•Prijímacie skúšky do ZUŠ Zity StrnadovejParákovej
1. V ZUŠ na Jilemnického ul. č. 2, dňa 31.5.2011
od 13.00 do 17.00 hod.

ZÁMER: „PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI
ODKALISKA POPOLČEKA –
DALKIA INDUSTRY ŽIAR NAD HRONOM A.S.“

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23, ods.
3 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, že navrhovateľ – DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom predložil podľa
§ 22 zákona zámer „Predĺženie životnosti odkaliska popolčeka – DALKIA INDUSTRY Žiar
nad Hronom a. s.“. Predmetom navrhovanej
činnosti je zvýšenie kapacity úložných priestorov pre popolček na existujúcom odkalisku –
tzn. vybudovanie novej skladovacej kapacity
pre popolček z tepelného hospodárstva spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a. s.
Do uvedeného zámeru je možné nahliadnuť
každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30
hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,
I. poschodie, číslo dverí 6. Verejnosť môže podľa § 23, ods. 4 zákona svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť do 26.5.2011 na adresu:
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici, Ul. Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica.
(r)

•HUDOBNÝ ODBOR: klavír, husle, flauta, gitara, akordeón, bicie,
spev, saxofón...
•TANEČNÝ ODBOR: baletná príprava, scénický
tanec, moderný tanec, ľudový tanec + ľudový
súbor HRONIARIK.
•LIT.-DRAMATICKÝ ODBOR: prednes poézie a
prózy, štúdium rolí, divadelný súbor...
•VÝTVARNÝ ODBOR: kresba, maľba, dig. fotografia, drevorezba...
2. V Základnej škole s materskou školou Š.
Moysesa (cirkevná škola), dňa 2.6.2011 od 12.30
do 16.00 hod.
•TANEČNÝ ODBOR: baletná príprava, scénický
tanec, moderný tanec, ľudový tanec + ľudový
súbor HRONIARIK.
•HUDOBNÝ ODBOR : husle, spev, akoredeón,
klavír, flauta.

STAVANIU MÁJA TENTO ROK POČASIE VEĽMI NEPRIALO

Tradične stavaniu mája predchádzal Jarmok ľudových remesiel, ktorý bol sprístupnený už od desiatej hodiny dopoludnia. Remeselníci predávali
šperky, maľované obrázky, perníky, háčkované
obrusy, výšivky, drôtené ozdoby, bižutériu z plastu, šperky zo skla, výrobky z dreva, tkané koberce, klobúky, kožené výrobky, keramiku, pletené
odevy, svietniky, koreniny a nechýbala ani sladká
medovina.
Minulý rok sa po prvýkrát staval máj pred Domom kultúry. Organizátori sa rozhodli urobiť tak
i tento rok. Kým po minulé roky stavali máj tradič-

ne, ručne, tento rok si museli pomôcť žeriavom.
Máj bol totiž príliš ťažký na to, aby ho dokázali

noviny.ziar.sk

chlapi postaviť svojpomocne. Stavanie mája
opäť sprevádzala veselá ľudová hudba či dievčatá a chlapci v krojoch, ktorých od spevu a tanca
neodradilo ani upršané počasie. Medzi folklórnymi formáciami opäť nechýbala Mužská spevácka
skupina Sekera, Folklórny súbor Hron či Cimbalová hudba.
Kultúrny program mal pokračovať Skoromájovou veselicou aj vo večerných hodinách. Kedže
však bol zo strany obyvateľov malý záujem, produkcia bola zrušená.
(li)
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SPOMIENKA

Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli 4. výročie od smrti nášho otca a starého otca
Milana Kočalku,
ktorý nás opustil vo veku 76 rokov. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Syn, nevesta a vnuk.

SPOMIENKA

Dňa 25. mája uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Rudolf Dobrotka.
S láskou v srdci spomína manželka Mária,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Odišla si,
už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 20. mája si pripomenieme 20 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila naša dcéra, sestra a teta
Lýdia Švecová.
Kto ju poznal, spomenie si. Kto ju mal rád,
nezabudne.
Spomínajú mama a sestry s rodinami.

POĎAKOVANIE

Všetko zmizlo, len stopy
tvojej lásky
a spomienky na tvoje dobré
srdce nám zostali.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom
a kolegom, ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho drahého
Mariána Švehlíka,
ktorí nás navždy opustil 26. apríla vo veku
69 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

Spomeňte si
aj vy na svojich
najbližších
prostredníctvom

MESTSKÝCH
NOVÍN

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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INZERCIA
INZERCIA

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

kuch. linka, barový pult s osvetlením, plastové okná
so žalúziami, byt je slnečný, na Etape, 9. poschodie.
Nutné vidieť. Cena: 15 000 €, dohoda možná.
T: 0907 822 763
18/10

PREDAJ

•Predám veľmi zachovalý plynový soprák s elektrickou rúrou. Cena: 35 €. T: 0904 456 487
3/10
•Predám funkčnú chladničku Whirlpool, kombinovanú (chladnička 210 l, mraznička 96 l), vysoká 186 cm, biela, zachovalá, cca 5-ročná a práčku
Whirlpool, plnenie z predu. Cena: spolu 100 € +
odvoz z Nitry. T: 0904 874 987
6/10

Predám 4-izbový byt (85 m2) po čiastočnej rekonštrukcii. Byt je teplý, slnečný, má samostatnú špajzu, poschodie 4/8. Nachádza sa v lokalite Pod vršky.
Cena dohodou. T: 0910 553 743, 045/672 28 61 20/11

•Výhodne predám automatickú práčku Beko,
plnenie spredu, energetická trieda A, dvojročná
-práčka je úplne v poriadku, predaj kvôli rekonštrukcii kúpeľne, nehodí sa priestorovo. Cena:
100 €. T: 0918 618 108
9/10

•Dám do prenájmu garsónku na Sládkovičovej
ul., vedľa Soc. poisťovne. Zariadená, plastové okno,
cena: 230 €, vrátane energií. T: 0904 874 987
1/10

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Mladý, slušný, nefajčiarsky pár hľadá podnájom
1-izbového alebo 2-izbového bytu v ZH. Cena: do
250 € vrátane energií. T: 0918 645 313
5/10

•Predám sedaciu súpravu 3+2+1, oranžovej farby,
vo veľmi dobrom stave: Cena: 150 €.
T: 0944 392 196
11/10

•Hľadáme podnájom 2-3 izbového bytu, príp. RD
v ZH. T: 0944 392 196
10/10

•Predám vložky na inkotenciu Molimed MIDI Clasic. Cena dohodou. T: 0902 519 065
19/10
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Dám do prenájmu skromne zariadenú garsónku
v ZH, na Sládkovičovej ul., vedľa SP a nemocnice.
Plastové okno. Cena: 200 €. T: 0904 874 987
4/10

•Predám záhradnú chatu so záhradou, 1025 m2,
nad Bartošovou Lehôtkov, v osobnom vlastníctve,
postavenú podľa projektu, materiál - drevené polce, strecha plechová,betónový základ. K pozemku
prístup autom. Skolaudovaná v roku 1986, objekt
má svoje súpisné číslo. Voda, elektrika 220/380 V,
sporák na th. palivo. Treba vidieť. Cena: 11 000 €.
T: 0918 541 170, 0903 655 055, 0948 366 449 2/10

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim byt, môže byť aj zadlžený. Platba v hotovosti. T: 0949 292 001
17/10
AUTO MOTO

•Predám 1-izbový byt na Etape, s plast. oknami,
drobné úpravy, inak pôvodný stav, na 8.poschodí
z 8. Plocha bytu je 36 m2. T: 0907 188 620
13/10

•Predám moped Babeta 210 v dobrom technickom stave, v Novej Bani. Cena: 250 €.
T: 0907 688 106
7/10

•Predám pekný 3-izbový tehlový byt na prízemí
v centre mesta, na Ul. MRŠ v ZH. Byt je čiastočne
prerobený (elektrika, kúpeľňa). Cena: 44 000 €. Zároveň ponúkam možnosť zakúpenia garáže o rozlohe 26 m2 - cena dohodou. T: 0901 711 567 alebo
0907 818 631
14/10

•Predám Punto 1.1 S55, r. v. 96, 3-dverové, najazdené 150 000 km, červená farba. Cena: 600 €.
T: 0944 392 196
12/10
DARUJEM

•Predám dom v Trnavej Hore, horná časť, 3 izby +
garáž, veľká záhrada, skleník. Pekné tiché prostredie. T: 0918 616 124, 0918 067 159
16/10

•Darujem francúzku dvojposteľ s odkladacím
priestorom, zachovalá. Možnosť i mnoho dalších
vecí zadarmo. T: 0905 338 489
8/10
ZAMESTNANIE

•Predám garsónku po kompletnej rekonštrukcii.
Plávajúce podlahy, dlažba, zostáva vstavaná skriňa,

•Hľadám si prácu. Som 5 rokov na starobnom dôchodku, mám ukončenú SEŠ a UŠ. Nie poisťovníctvo, ale do obchodu, príp. ako pomocná sila v kuchyni. T: 0907 881 283
15/10
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0905 200 270

ĎAKUJEME za vernosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.
noviny.ziar.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej
republike sa uskutoční od 13. mája do 6. júna
2011. V stanovenom termíne sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011
(www.scitanie2011.sk).
Sčítanie sa vzťahuje podľa § 2 ods. 4 zákona o sčítaní na:
- obyvateľov (fyzické osoby, ktoré majú v čase
sčítania trvalý alebo obvyklý pobyt na území SR,
alebo sa na území SR dočasne zdržiavajú), okrem
cudzincov používajúcich diplomatické výsady
a imunitu, vzťahuje sa aj na cudzincov s pobytom
na území SR kratším ako 90 dní, ktorí sú povinní
podľa § 3 ods. 2 zákona o sčítaní poskytnúť údaje
v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia a štátna príslušnosť),
- na každú budovu (obývanú aj neobývanú)
určenú na bývanie, alebo inú budovu (ďalej len
„dom“), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích
štátov,
- byty (obývané aj neobývané) a na všetky iné
obydlia a prístrešia (rekreačné objekty, núdzové
obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých
v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval,
alebo trávil odpočinok, s výnimkou zastupiteľských
úradov cudzích štátov.
Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár
osobne navštívi domácnosti vo svojom sčítacom
obvode (preukáže sa OP a poverením), požiada o vyplnenie sčítacích tlačív (formulár A. Údaje
o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome)
v listinnej podobe, alebo elektronickej forme (www.
scitanie2011.sk). Zber vyplnených sčítacích formulárov v listinnej podobe sa môže začať najskôr
22. mája 2011.
(r)
Do nášho mesta zavíta

CIRKUS TONY

od 18. mája do 22. mája
Začiatok vystúpenia
St – Št – Pi
18.00 hod.
So
15.00 a 18.00 hod.
Ne
15.00 hod.
V programe uvidíte: artistické výkony, voľný
výcvik schatlanských poníkov, opicu Adamka,
krokodíla, korytnačku kajmanku dravú, mláďa
tigra sibírskeho, hada s váhou 50 kg a dĺžkou
6 metrov.
Deti zabavia klauni Bimbo, Duci a Pepíno.
Voľnú vstupenku pre 1 dieťa od 3 do 15 rokov v sprievode 1 dospelej platiacej osoby si
môžete vytlačiť na www.cirkustony.sk
Deti do 3 rokov majú vstup ZDARMA!
Obec Trnavá Hora v súlade s ustanovením
§ 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme vyhlasuje výberové konanie
na miesto riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy Trnavá Hora.
Podrobnejšie informácie, požiadavky a kvalifikačné predpoklady, ako aj náležitosti predkladanej prihlášky sú uverejnené na stránke obce
www.trnavahora.sk a na úradnej tabuli obce.
Prihlášky uchádzačov musia byť obci doručené najneskôr do 30.6.2011 v obálke označenej „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Trnavá
Hora“.
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Štefan Moyses – súťaž v cirkevnej škole

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom vyhlásil
súťaž Náš Moyses – známy, neznámy, organizovaná pri príležitosti 160 rokov od príchodu Štefana Moysesa do Sv. Kríža.
Cieľom súťaže bolo nájsť a poukázať na zaujímavé, a hlavne deťom a verejnosti nie veľmi známe
udalosti zo života Štefana Moysesa, ako aj podporiť
záujem detí o túto významnú historickú osobnosť
nášho mesta. Pri tejto príležitosti sa do súťaže zapojili aj žiaci cirkevnej školy z 5. – 8. ročníkov.
Kategórie súťaže:
5. ročník – Téma: Náš Moyses – ako ho vidím ja
– portrét,
6. ročník – Téma: Náš Moyses – známy, neznámy
– poster,

7. ročník – Téma: Náš Moyses – známy, neznámy –
dramatizácia udalosti z jeho života,
8. ročník – Téma: Náš Moyses – známy, neznámy
– prezentácia v powerpointe.
Víťazi školského kola jednotlivých kategórií postúpili do mestského kola súťaže. Víťazné práce sú
propagované v rámci oficiálneho podujatia Náš
Moyses 160 rokov od príchodu do Sv. Kríža a budú
vystavené v Pamätnej izbe Štefana Moysesa.
Vyhodnotenie portrétov Š. Moysesa – 5. ročník:
1. Natália Selecká, 2. Sofia Benčuriková, 3. Adrian
Magula.
Vyhodnotenie poster Š. Moyses – 6. ročník: 1. Daniela Barátová, Nina Škopcová, Janka Brodzianská,
2. Laura Marcellyová, Katarína Holicová, 3. Dominika Horošová, Barbora Kukučková, Terezia Polónyiová.
Dramatizácia udalostí zo života Š. Moysesa –
7. ročník: Martina Bistová, Katarína Mališová, Kristína Jelžová, Karin Kováčová, Lukáš Kováč, Tomáš
Kocian, nahradníčka – Michaela Sklenková.
Vyhodnotenie prezentácii Š. Moyses – 8. ročník:
1. Martina Miklášová, Barbora Hrmová, 2. Erik Škopec, Petra Trokšiarová, 3. Veronika Matejíčková, Katarína Čillíková.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Deň Európy oslávili na „Jednotke“ vo veľkom štýle
Pri príležitosti osláv Dňa Európy zorganizovala Základná škola na Ul. Dr. Janského podujatie,
ktorého cieľom bolo bližšie spoznať a predstaviť Európsku úniu nielen samotným žiakom, ale
aj obyvateľom mesta.
V pondelok 9. mája sa školáci z „Jednotky“ už od
rána venovali rôznym aktivitám. V rámci prvej z nich
vyrábali šarkany s motívmi ľudských práv priamo
na Námestí Matice slovenskej, pred Mestským kultúrnym centrom či pred nemocnicou. Okrem toho
deviataci informovali občanov o ich právach a pripravili pre nich aj dotazníky, ktoré zahŕňali otázky
o Európskej únii. Marek Baláž, riaditeľ školy: „Počas
ďalšej aktivity kreslili žiaci na chodníky, tenisky či

tričká, pričom inšpiráciu čerpali zo znakov a symbolov štátov EÚ. Svojimi kresbami zároveň vyjadrovali postoje Európanov. V pondelok nechýbala
ani prezentácia fotografií s názvom Európa v mojej
škole, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravilo päť
školákov.“ Aktivity venované EÚ trvali počas celého dňa. Zavŕšené boli v poobedňajších hodinách
asi najťažšou, a zároveň aj najlákavejšou z nich,
ktorou bol rozhovor prostredníctvom Skype. „Žiaci
našej školy sa prostredníctvom internetu rozprávali
s komisárom pre zdravie a spotrebiteľskú politiku,
Johnom Dalliím. Samozrejme, celá komunikácia
prebiehala v anglickom jazyku,“ dodal na záver Marek Baláž.
(li)

Festival dychových hudieb J. L. Bellu
V nedeľu 8. mája sa v Kremnici uskutočnilo vrcholné podujatie 23. ročníka Festivalu dychových
hudieb J. L. Bellu, ktoré je Krajskou súťažnou prehliadkou dychových hudieb Banskobystrického
samosprávneho kraja. Počas hlavného programu
predstavili svoju produkciu a súťažili o postup na
Celoslovenskú prehliadku malých dychových hudieb v Lednických Rovniach dychové hudby Minciar z Kremnice, Žiaranka zo Žiaru nad Hronom,
Sitňanka z Banskej Štiavnice, Hodrušanka zo Žarnovice, Detva z Detvy a Cementón z Banskej Bystrice.
Víťazom sa stala dychová hudba Hodrušanka.
O víťazovi rozhodla odborná porota v zložení Ján
Jamriška – predseda Združenia dychových hudieb
Slovenska a hudobný skladateľ, Adam Hudec –
čestný predseda Združenia dychových hudieb Slovenska, hudobný skladateľ a dirigent a Peter Bibza
– veliteľ Vojenskej hudby v Banskej Bystrici. Veľmi
nás teší, že sa v úlohe hosťa festivalu predstavila
Detská dychová hudba pri ZUŠ Nová Baňa. Je to
nádej, že bohaté tradície dychových hudieb v na-

šom regióne majú a budú mať svojich pokračovateľov. Hlavnému podujatiu predchádzali sprievodné podujatia, ktoré boli po prvýkrát organizované
a stretli sa s veľmi dobrou odozvou.
Hlavnými organizátormi celého festivalu bolo
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom, mesto Kremnica, Dychová hudba Minciar
a spoluorganizátormi boli Miestny odbor Matice
slovenskej v Kremnici, ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
a BBSK – Knižnica J. Kollára v Kremnici.
Ing. Estera Sedláčková, BBSK – Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk
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ŽIARSKY ÚTULOK PRE PSOV
MÁ NOVÉHO SPRÁVCU

Od 1. mája je žiarska karanténna stanica
s útulkom v správe Občianskeho združenia
Strážni anjeli. Pod občianske združenie tak prešla kompletná starostlivosť o priestory útulku,
psy, krmivo, personálne zabezpečenie, ako aj
o veterinárnu starostlivosť.
Mesto Žiar nad Hronom správu nad útulku
na základe zmluvných vzťahov zverilo OZ Strážni
anjeli. Hovorca mesta, Martin Baláž: „Sme veľmi
radi, že sa správy ujali ľudia, ktorých dobrovoľná
činnosť je zameraná na záchranu psov či na hľadanie náhradných domovov. Mesto doteraz vynakladalo na správu útulku približne 6-tisíc eur ročne,
pričom takú istú sumu budeme poukazovať aj občianskemu združeniu. V tejto sume sú už zahrnuté
personálne náklady, poplatky za stravu pre psov,
veterinárne ošetrenia a poplatky za správu útulku.
Treba si želať, aby bolo všetko v poriadku, nech
je túlavých psov čo najmenej a keď sa aj objavia,
nech sa pre všetky nájde náhradný domov.“ Odchyt
túlavých psov bude aj naďalej vykonávať mestská
polícia. Vždy ich prinesie do útulku, kde sa o nich
bude ďalej starať občianske združenie a ich dobrovoľníci. Martina Vrtáková, OZ Strážni anjeli: „Berieme to ako veľkú výzvu, a zároveň je to pre nás veľká
zodpovednosť prevziať takúto dobročinnú vec
do vlastných rúk. Našou snahou je pomôcť mestu
tým, že sa postaráme o psíkov, ktoré budú odchytené v uliciach Žiaru.“
Do roka po adopcii je pes stále majetkom občianskeho združenia
Novinkou bude adopčná zmluva, ktorá sa bude
podpisovať pri preberaní psa. Slúžiť bude na to,
aby si OZ mohlo skontrolovať, či je psík držaný
vo vyhovujúcich podmienkach, či nie je na reťazi,
prípadne týraný. Zviera tak bude do roka po adopcii
stále majetkom OZ. „Novinkou bude tiež adopčný
poplatok vo výške 15 eur, ktorý zahŕňa kompletnú
vakcínu, vrátane všetkých očkovaní,“ konkretizuje
ďalej Martina Vrtáková. Združenie bude aj naďalej
spolupracovať s veterinárnymi lekármi Michalom
Belákom a Ľubošom Kaprálikom. „Ide nám o to,
aby v útulku nedochádzalo k žiadnemu utrácaniu zdravých psíkov len kvôli kapacite. Využívame
tiež pomoc dobrovoľníkov, a to v smere dočasnej
starostlivosti, z ktorých niektorí sú i priamo v Žiari. Keď je kapacita miest v útulku zaplnená, presunú sa niektoré jedince do dočasnej starostlivosti
k týmto dobrovoľníkom na ich náklady a voľný čas
v domácom prostredí,“ spresňuje ďalej zástupkyňa
OZ. Združenie bude monitorovať aj psov v osade
Pod Kortínou. Apelovať bude najmä na kastráciu
a sterilizáciu psíkov a sučiek, aby nedochádzalo
k ich opakovanému rozmnožovaniu.
V samotných priestoroch útulku je potrebné
urobiť nátery, aby boli priestory dezinfikovateľné
či časom zabezpečiť viac kotercov, aby sa zvýšila
kapacita. „Poďakovať chcem všetkým, ktorí nám
v sobotu počas brigády prišli pomôcť. Poďakovanie
patrí aj bratom Sedliakovcom, ktorí spravovali útulok do doby, kým naše OZ útulok prevzalo.“
Zmena otváracích hodín
V útulku sa zmenila aj doba otváracích hodín.
Zatiaľ je pre verejnosť otvorené od pondelku
do piatku v čase od 14.00 do 17.00 hod. Vtedy tu je
k dispozícii správca útulku, ktorý zároveň vie podať
informácie ohľadom jednotlivých psov. V tomto
čase môžu tiež prísť občania, zobrať si ktoréhokoľvek psíka a vyvenčiť ho v blízkom okolí.
(li)
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ŠPORT

Žiarčania po dvadsiatom kole druhí s trojbodovou stratou
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

19. kolo: FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska - Prameň Dolná Strehová 5:0
Góly: Abrahám 2, Čamaj, Cvejkuš, Rad. Urgela. ŽIAR: J. Rapčan - Žňava, Macejko, Blaho, Kmeť
(67. Cvejkuš), Ras. Urgela, Šimon (45. Slaný), Čamaj,
Rad. Urgela, M. Rapčan, Abrahám (76. S. Urgela)
Od úvodného hvizdu začali domáci tlakom a celý
zápas dominovali. Chlapci si schuti zahrali aj zastrieľali. Góly padali po pekných akciách žiarskych
hráčov. Skóre mohlo byť aj vyššie, ale hosťom zachytal brankár. Dobrý zápas odohral Abrahám, ktorý dal dva góly a na jeden prihral. Bodku za stretnutím dal po akcii Rasťa Urgelu Rado Urgela pekným
lobom z poza 16-ky.
Stanislav Šimko, tréner
Ostatné výsledky: Žiar n/Hr. - D. Strehová 5:0, Č.

Balog - Kováčová 1:0, Málinec - Hliník n/Hr. 3:0, V.
Blh - Divín 2:3, Š. Bane - Poltár 3:1, B. Štiavnica - Jupie B. B. 0:0, Revúca - Brusno 0:5
20. kolo: Prameň Kováčová - FK Žiar nad Hronom 1:0
Ostatné výsledky: D. Strehová – Revúca 0:0,
Brusno - B. Štiavnica 4:0, Jupie B. B. - Š. Bane 1:1,
Poltár - V. Blh 8:1, Divín – Málinec 3:0, Hliník n/
Hr. - Č. Balog 1:2, Kováčová - Žiar n/Hr. 1:0
1. Č. Balog
20 15 1 4 55:24 46
2. Žiar
20 14 1 5 54:22 43
3. Jupie
20 10 5 5 46:21 35
4. Hliník
20 11 2 7 54:36 35
5. Kováčová
20 11 2 7 48:31 35
6. Poltár
20 10 3 7 40:28 33
7. Brusno
20 10 3 7 31:24 33
8. Málinec
20 10 2 8 33:37 32

FUTBAL – MLÁDEŽ
III. LIGA, STARŠÍ DORAST

21. kolo:
MFK Banská Bystrica - FK Žiar nad Hronom
0:6
Predohrávka 29. kola:
FK Žiar nad Hronom – FK Čadca 0:3
22. kolo:
FK Žiar nad Hronom – ŠK Tvrdošín 4:1
1. Lučenec
2. Námestovo
3. K. N. Mesto
4. L. Mikuláš
5. Žiar
6. Zvolen
7. Badín
8. Bánová
9. D. Kubín
10. Čadca
11. Tvrdošín
12. B. Bystrica
13. N. Baňa
14. Bytča
15. Fiľakovo
16. Kremnička

21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
20
20
21
22
21
21

16
14
14
14
12
12
12
10
8
6
6
6
7
5
4
0

0
3
3
1
3
3
2
2
3
6
6
3
0
2
3
2

5
4
4
5
6
6
7
9
10
9
8
11
14
15
14
19

54:16
47:11
52:22
53:22
42:17
48:24
54:31
45:38
31:26
39:35
28:42
26:40
28:44
35:70
20:54
16:126

48
45
45
43
39
39
38
32
27
24
24
21
21
17
15
2

III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

21. kolo:
MFK Banská Bystrica - FK Žiar nad Hronom
3:2
Predohrávka 29. kola:
FK Žiar nad Hronom – FK Čadca 0:0
22. kolo:
FK Žiar nad Hronom – ŠK Tvrdošín 4:1

1. K. N. Mesto
2. Čadca
3. Zvolen
4. Námestovo
5. B. Bystrica
6. Badín
7. Žiar
8. N. Baňa
9. D. Kubín
10. Bytča
11. Bánová
12. L. Mikuláš
13. Lučenec
14. Fiľakovo
15. Tvrdošín
16. Kremnička

20
21
20
21
20
21
20
21
19
20
21
20
21
20
20
19

17
15
14
13
10
11
8
8
8
8
5
5
4
4
4
3

1
3
3
3
6
2
7
4
2
2
4
4
3
3
1
2

2
3
3
5
4
8
5
9
9
10
12
11
14
13
15
14

50:10
64:22
51:15
55:18
33:18
60:31
43:21
24:23
29:26
37:45
31:46
34:54
27:56
18:78
20:90
15:38

52
48
45
42
36
35
31
28
26
26
19
19
15
15
13
11

II. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

19. kolo:
FK Žiar nad Hronom A – MFK Žarnovica 4:0
20. kolo:
LACF Lučenec - FK Žiar nad Hronom A 0:5
1. Žiar
19 17 1 1 139:6 52
2. Poltár
19 16 1 2 100:21 49
3. Lučenec
18 12 5 1 65:7 41
4. Zvolen C
19 11 5 3 55:21 38
5. Žarnovica
18 11 4 3 38:14 37
6. Krupina
18 10 2 6 38:28 32
7. Fiľakovo
19 9 3 7 42:41 30
8. B. Bystrica
18 7 1 10 49:44 22
9. Detva
19 6 2 11 23:30 20
10. N. Baňa
19 6 2 11 22:50 20
11. Revúca
19 3 3 13 10:73 12
12. Hriňová
18 3 1 14 28:79 10
13. Tisovec
18 2 3 13 10:86 9
14. Sliač
19 0 1 18 3:122 1
Marcel Pobežka

9. Divín
10. B. Štiavnica
11. Št. Bane
12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

20
20
20
20
20
20

8
8
5
5
3
1

4
4
6
1
2
2

8 36:42 28
8 25:32 28
9 21:30 21
14 21:48 16
15 20:71 11
17 14:52
5
Marcel Pobežka

BASKETBALOVÝ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV

Začiatkom mája sa uskutočnil v športovej hale
v Žiari nad Hronom „Basketbalový turnaj neregistrovaných hráčov“ nad 18 rokov.
Vyhlasovateľom turnaja bol Mestský úrad - Odbor
školstva a športu, Žiar nad Hronom a organizátorom CVČ Žiar nad Hronom, Mestský športový klub
Žiar nad Hronom, spol. s .r. o.
Zápolenia sa zúčastnili štyri družstvá:
Domáca Žiar nad Hronom (M. Marko, M. Francisti, S. Kováč, A. Sústružník, M. Králik, B. Husár, M.
Klobušický).
Baňa Handlová (R. Neuschl, P. Kollár, J. Hliva, D.
Lietava, M. Červenák, V. Mariček, M. Zlatňanský).
DT Pistons Detva (P. Lipták, R. Ludvigh, Z. Malý,
P. Diamiška, J. Hronec, Ra. Kubányi, Ro. Kubányi, P.
Vilham).
Náckovia Banská Štiavnica (R. Šály, I.
Lipták, P. Kubík, R. Šály, J. Lovas, I. Zvara).
Rozhododoval p. Štábel.
Hráčsky vyrovnané družstvá ponúkli divákom
atraktívny basketbal. V štyroch zápasoch bol nerozhodný výsledok až do poslednej časti hry.
,,Hráči hrali kvalitnú hru s minimom faulov,“
takto zhodnotil turnaj aj hlavný rozhodca Štábel.
Systém hry bol 4 x 6 minút a hral každý s každým.
O víťazovi mal rozhodnúť počet vyhraných zápasov. Nakoľko až tri družstvá mali po dva vyhrané
zápasy, musel rozhodnúť o víťazovi počet nastrieľaných bodov.
Výsledky: Náckovia – Baňa 28:48, DT Pistons Domáca 36:34, Domáca – Baňa 41:35, Náckovia
- DT Pistons 36: 45, DT Pistons – Baňa 20:50,
Domáca - Náckovia 43:32
Konečné poradie družstiev:
1. Baňa
2. Domáca
3. DT Pistons
4. Náckovia
R. Černák
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Žiarski muži sa zachránili v prvej lige
BASKETBAL
MUŽI

BK MŠK Žiar nad Hronom – BK 99 PREŠOV
83 : 57 (33:29)
BK: Gašparík 19, Jonas 18, Štefanec 10, Vrtík 10,
Šoltés, Majerčák 6, Jány 5, Bulko 5, Schubert 4
Víkendovými zápasmi sa skončila 1. liga mužov
v oboch skupinách. Žiarski basketbalisti po regionálnej časti súperili v skupine o záchranu a vlastne
záchrana bola hlavným cieľom vari najmladšieho
kolektívu v 1. lige. Sobotňajší súper z Prešova pricestoval v oklieštenej zostave, ale prekvapivo úvod
patril práve im. Domáci hráči však rýchlo zareagovali a po time-oute v 4. minúte už pracovali spoľahlivo a misky basketbalových váh sa výrazne nakláňali na stranu Žiarčanov, ktorí hlavne výbornou

4. štvrtinou vyhrali celkovo rozdielom 15 bodov
a definitívne si uchovali účasť v 1. lige mužov SR.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Daskit Lučenec 65 :
90 (31 : 39)
BK: Jány 20, Štefanec 10, Vrtik 10, Bulko 9, Jonas 6,
Majerčák 4, Schubert 2, Gašparik 2, Kysela 2
Záverečné stretnutie okrem dohratia súťaže
1. ligy malo za cieľ aj prípravu juniorských hráčov,
ktorých čaká záverečný turnaj FINAL 4. Hoci do stretnutia nastúpili v najsilnejšom zložení, úvod patril
hosťom, ktorí si zdržiavali mierny náskok. Domáci
sa snažili hostí v skóre dobehnúť a hlavne častými
zmenami obranných systémov sa zdalo, že sa im
to podarí, keďže v 28. minúte znížili náskok súpera
na rozdiel troch bodov. Záverečná štvrtina však

domácim vôbec nevyšla, a tak sa z víťazstva tešili
hostia.
Tabuľka 9. – 16. miesto
1. Zvolen
14 10 41175:1003
24
2. Inter BA B
14 9 51081:1037
23
3. Trenčín
14 9 51046:1018
23
4. Žiar
14 8 61053:1037
22
Marcel Pobežka

Žiarski juniori
majstrami Slovenska!
Žiar nad Hronom sa stal majstrom Slovenska v basketbale juniorov, čo predstavuje
najväčší úspech žiarskeho basketbalu v jeho
doterajšej histórii.
Výsledky:
BK MŠK Žiar nad Hronom - BSC Bratislava
72 : 55
Inter Bratislava - BK MŠK Žiar nad Hronom
62 : 75
BK MŠK Žiar nad Hronom - Slávia TU Košice
78 : 66
Konečné poradie:
BK MŠK Žiar nad Hronom
BSC Bratislava
Inter Bratislava
Slávia TU Košice

Nohejbalový turnaj pre neregistrovaných hráčov
NOHEJBAL

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s MsÚ OŠaŠ Žiar nad Hronom organizovalo
nohejbalový turnaj pre neregistrovaných hráčov
starších ako 18 rokov. Súťaže sa zúčastnili štyri
družstvá z nášho mesta: Motorob A, Žiar nad Hronom, Motorob B Žiar nad Hronom, Sapa Žiar nad
Hronom, Kärcher, Žiar nad Hronom.
Vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených družstiev, bol dohodnutý systém „každý s každým“ aj
s odvetnými zápasmi. Zápasy boli počas celého
turnaja veľmi vyrovnané, o čom svedčia výsledky
aj konečná tabuľka. Veď z dvanástich odohraných
zápasov až deväť zápasov skončilo remízou. Nakoniec sa z víťazstva a prvého miesta v turnaji radovalo družstvo Kärcher, na druhom mieste skončilo
družstvo Sapa, tretie miesto obsadil Motorob A. Zemiakovú priečku obsadilo družstvo Motorob B.

Výsledky: Motorob A – Kärcher 1:1, Motorob B
– Sapa 0:2, Kärcher – Sapa 1:1, Motorob A – Motorob B 1:1, Motorob B – Kärcher 1:1, Sapa – Motorob
A
1:1, Motorob A – Kärcher 0:2, Motorob
B – Sapa 1:1, Kärcher – Sapa 1:1, Motorob A – Motorob B 2:0, Motorob B – Kärcher 1:1, Sapa – Motorob
A 1:1.
Konečné tabuľka:
1.Kärcher
6 1 5 0 114:105 7
2. Sapa
6 1 5 0 118:114 7
3. Motorob A
6 1 4 1 122:122 6
4. Motorob B
6 0 4 2 111:124 4
V priebehu turnaja nedošlo k zraneniam, ani
protestom. Rozhodcovia zápasov boli nominovaní
za jednotlivé družstvá.
MsÚ – OŠaŠ Žiar nad Hronom
CVČ Žiar nad Hronom
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Peter Šťastný na návšteve u malého Danka Magdolena
Koniec apríla sa navždy zapíše do pamäti Danka
Magdolena, ktorý je zdravotne postihnutý (trpí
detskou mozgovou obrnou), jeho mladšieho brata Martina, ale aj oboch ich rodičov. Navštívila ich
priamo doma v Žiari nad Hronom veľká osobnosť
slovenského a svetového hokeja, Peter Šťastný
spolu s manželkou. Danko a Maťo boli veľmi šťastní, že sa u nich zastavila takáto veľká osobnosť,
priniesli podpísané puky a Dankovi krásny dres
Colorada s menom a podpisom ich syna Paula
Šťastného. Danko spoločne s Maťom už žijú, tak
ako všetci, Majstrovstvami sveta v hokeji a toto

bolo pre nich niečo úžasné. Danko povedal Petrovi,
že je to pre neho veľká česť, stretnúť sa s takouto
veľkou osobnosťou, čo urobila pre Slovenský hokej tak veľa. Samozrejme, chalani sa potešili suvenírom a už si v izbe dres aj puky vystavili. Petrovi
Šťastnému a jeho manželke patrí veľká vďaka za to,
čo pre urobili pre malého Danka, ktorý si to určite veľmi váži a ukázali, že sú to naozaj skvelí ľudia
s veľkým srdcom. Danko sa stretol osobne už
s mnohými osobnosťami zo športovej oblasti, ktoré
ho navštívili aj doma, ale Peter Šťastný patrí medzi
najvýznamnejšie .
(r) (r)

Slovenský pohár v réžii žiarskych cyklistov
CYKLISTIKA

(Dokončenie zo 16. strany)
Už prvá etapa ZMN bola nesmierne náročná,
merala 79 km a viedla kopcovitým terénom s obávaným záverečným stúpaním na Hartinkov. Tam
unikol svojim súperom dánsky reprezentant EG
Niklas, ktorý si vytvoril zhruba 48 sekundový náskok. Ten udržal až do cieľa v Jevíčku a bezpečne
zvíťazil. V záverečnom špurte štvorčlennej stíhacej skupiny bodovali Slováci. Druhá priečka patrila Martinovi Dubeňovi a tretia Davidovi Zverkovi.
So stratou 54 sekúnd prišiel do cieľa na výbornom
deviatom mieste Juraj Bellan. Do druhej etapy nastúpil v žltom tričku vedúceho pretekára dánsky
reprezentant EG Niklas, zelené patrilo Martinovi
Dubeňovi a biele tričko Davidovi Zverkovi z výberu Slovenska. Druhá etapa, takzvaný mestský
triangel, merala 23 km. Cyklisti absolvovali sedem
3250 metrov dlhých okruhov. V štvrtom okruhu
čakala na cyklistov jediná rýchlostná prémia, na
ktorej sa zbierala bonifikácia. Víťazstvo v tejto prémii si vybojoval David Zverko a pripísal si na svoje
konto cenné sekundy. Aj záverečný špurt v druhej
etape patril Davidovi Zverkovi, ktorý suverénne
zvíťazil a odniesol si cenné etapové víťazstvo. To
mu vynieslo zelený dres najaktívnejšieho pretekára peletónu. Juraj Bellan prišiel do cieľa v hlavnom
peletóne a udržal si svoje deviate miesto. Tretia
etapa ZMN „kráľovská“ merala 75 km a dokonale
roztrhala peletón. Víťazom najťažšej etapy sa stal
opäť dánsky cyklista EG Niklas a upevnil si svoje
vedúce postavenie pred záverečnou etapou. David Zverko prišiel do cieľa so stratou 48 sekúnd

na víťaza na ôsmom mieste a klesol v priebežnom
hodnotení na štvrtú priečku. Juraj Bellan neudržal svoje deviate miesto a posunul sa na päťnástu
priečku. Záverečná štvrtá etapa sa išla ako časovka jednotlivcov na trati dlhej 15 km. Silný nárazový vietor a náročný profil trate dokonale preveril v
“etape pravdy“ štartovné pole. Dánsky cyklista Eg
Niklas potvrdil svoju suverenitu v 35. ročníku ZMN
a opäť zvíťazil. Vynikajúci výkon v časovke podal
David Zverko, ktorý v nej obsadil štvrté miesto,
ktoré mu vynieslo konečné tretie miesto v celkovej klasifikácii. Výkonom v časovke len potvrdil,
že biely dres mu právom patrí. Juraj Bellan v časovke odviedol svoje maximum a udržal sa v elit-
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nej päťnástke. Aj vďaka žiarskym cyklistom, ktorí
počas celých pretekov jazdili aktívne, ukazovali sa
na rýchlostných i horských prémiách a v záverečných špurtoch sa presadzovali, obsadilo družstvo
Slovenska konečné vynikajúce druhé miesto za
Dánskom.
Vďaka výborným výkonom na Závode míru
najmladsích nominoval reprezentačný tréner Slovenska na Európsky Olympijský festival mládeže
trojicu pretekárov, v ktorej na našu radosť figurujú
dvaja žiarski cyklisti, a to David Zverko a Juraj Bellan. Tretím nominovaným je Martin Dubeň z CyS
Žilina.
František Sitora
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Slovenský pohár v réžii žiarskych cyklistov
CYKLISTIKA

V sobotu 30. apríla pokračoval SP v cestnej
cyklistike svojím druhým kolom, a to okruhovými pretekmi v uliciach mesta Dudince.
Príjemné slnečné počasie privítalo na už 16. ročníku kritéria v uliciach mesta 153 cyklistov zo štyroch krajín - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Na rýchlom okruhu, dlhom 1500 metrov, si ako prví
zmerali sily mladší žiaci, ktorí absolvovali preteky
na šesť kôl hladkej jazdy. Víťazstvo v tejto kategórii
si po samostatnom úniku odniesol pretekár CyS Žilina Štefan Michalička. Nádeje Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom obsadili po snaživom výkone: Juraj Marcibál tretie, Adam Foltán štvrté, Jakub
Varhaňovský šieste, Matúš Valuška deviate a Matúš
Černek desiate miesto.
Starší žiaci absolvovali preteky na dvanásť okruhov bodovacej jazdy a po výbornom zvládnutí taktických pokynov ovládli preteky a obsadili: Nicolas
Jelža prvé, Adrián Foltán druhé, Filip Gašpar tretie,
Matej Truban štvrté, Kristián Zimány šieste, Matej
Foltán deviate, Ján Gajdošík trináste a Henrich Hasch pätnáste miesto.
Kategória kadetov absolvovala osemnásť okruhov bodovacej jazdy a prvenstvo opäť putovalo do
Žiaru nad Hronom zásluhou stopercentného výkonu Davida Zverka, ktorý zvíťazil pred svojím tradičným rivalom Martinom Dubeňom z CyS Žilina. Juraj
Bellan síce v týchto pretekoch nevystúpil na stupeň
víťazov, no postaral sa aktívny priebeh pretekov a
v konečnom hodnotení obsadil pekné piate
miesto.
Jediný zástupca MŠK v kategórii juniorov, ktorí
absolvovali 24 kôl bodovacej jazdy, Dominik Zaťko, prišiel v hlavnom peletóne a bol klasifikovaný
na 21. mieste.
V nedeľu 1. mája pokračoval Slovenský pohár
pretekmi o „Cenu Krupiny“ cestnými pretekmi
jednotlivcov na 47 km dlhom okruhu, ktorý viedol
členitým terénom. Prvenstvo v kategórii mladších
žiakov, ktorí absolvovali skrátené 21 km preteky si
odniesol opäť Štefan Michalička z CyS Žilina. Ná-

deje MŠK Žiar nad Hronom v týchto pretekoch zabojovali a po odovzdanom výkone obsadili: Matúš
Valuška pódiové tretie miesto, Juraj Marcibál štvrté, Jakub Varhaňovský šieste, Adam Foltán siedme
a Matúš Černek deviate miesto.
Preteky starších žiakov sa išli plne v réžii žiarskych
cyklistov. Od štartu aktívne jazdiaci starší žiaci MŠK
roztrhali štartovné pole a už na trati rozhodli o celkovom víťazovi. Zhruba na 15.km unikla z peletónu
dvojica Žiarčanov Adrián Foltán a Kristián Zimány,
ktorá si postupne vytvorila približne dvojminútový
náskok a udržali si ho až do cieľa. Prvenstvo si odniesol Kristián Zimány pred Adriánom Foltánom.
Aj tretia priečka patrila cyklistovi MŠK zásluhou
výborného špurtu Mateja Trubana, ktorý priviedol
hlavnú skupinu. Neoceniteľnú prácu na trati odviedol Nicolas Jelža, ktorý obsadil šieste miesto.
Henrich Hasch prišiel na desiatom, Filip Gašpar
16., Matej Foltán 22. a Ján Gajdošík na 23. mieste.
O suverenite starších žiakov MŠK Žiar nad Hronom
svedčí skutočnosť , že po troch kolách Slovenského
pohára sa do vedenia priebežného poradia dostal
Adrián Foltán pred Kristiánom Zimánym a Filipom
Gašparom. V prvej desiatke figurujú Nicolas Jelža
na piatom, Matej Truban šiestom a Henrich Hasch
deviatom mieste.
Aj v pretekoch kadetov putovalo víťazstvo do Žiaru nad Hronom zásluhou neporaziteľného Davida
Zverka, ktorý si s prehľadom v záverečnom špurte
poradil s Martinom Dubeňom z CyS Žilina. Juraj
Bellan po peknom výkone obsadil piate miesto.
V kategórii juniorov, ktorí absolvovali náročných
94 km si prvenstvo odniesol pretekár KSI Schwinn
Csepel Ábel Keyeres pred Máriom Daškom z TJ
ŠŠ Kellys Trenčín. Dominik Zaťko bol klasifikovaný
na sedemnástom mieste.
Po skončení Slovenského pohára v Krupine zasadala komisia mládeže Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá nominovala šesticu kadetov na blížiace sa
medzinárodné preteky „35. ročník Závod míru nejmladších“ v českom Jevíčku. Výborné výkony ZverSVETOVÝ BEH HARMÓNIE

Vo štvrtok 12. mája navštívili naše mesto bežci
Svetového behu harmónie. Účastníkov nesúťažného štafetového behu privítal pred Mestským
úradom poslanec MsZ, a zároveň tiež aktívny bežec, Richard Rišňovský. Hlavným cieľom bežcov je
podporiť medzinárodné priateľstvo a porozumenie. Pri svojom príchode odovzdali Richardovi Rišňovskému horiacu pochodeň, ktorá symbolizuje

harmóniu a ďakovný list. Poslanec sa zároveň pripojil k bežcom a zabehol si spolu s nimi symbolických pár metrov.
Trasa behu má viac ako 56-tisíc kilometrov
a prechádza cez územie 80 štátov. Zúčastniť sa ho
môže každý. Štafeta opustila územie Slovenska
v piatok 13. mája.
(li)

ka a presvedčivé výkony Bellana neušli pozornosti
reprezentačného trénera, a tak v drese Slovenska
sa na tomto podujatí v dňoch 6. až 8. mája obaja
predstavili.
Zverko tretí na Závode míru nejmladších.
Už dlhé roky patria májové cesty cyklistom
na Pretekoch mieru. Na štarte sa prezentovalo
122 kadetov z desiatich krajín a na mladých cyklistov čakalo náročných 192 km, rozdelených
v štyroch etapách. V šesťčlennom výbere družstva
Slovenskej republiky sa predstavili aj dvaja cyklisti
MŠK Žiar nad Hronom, David Zverko a Juraj Bellan.
Pre kadetov Slovenska to boli zároveň nominačné
preteky pre účasť na Európsky Olympijský festival
mládeže, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. až 29. júla
v Turecku.
O vynikajúci výsledok Slovenska na tomto
podujatí sa postaral talentovaný kadet MŠK Žiar
nad Hronom, David Zverko, ktorý v silnej konkurencii obsadil celkové tretie miesto a získal biely
dres najúspešnejšieho kadeta vo svojej vekovej
kategórii.
(Pokračovanie na 15. strane)

