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V tomto čísle:
INTERPELÁCIE ŽIARSKYCH POSLANCOV

Na aprílovom zasadnutí MsZ schválili žiarski
poslanci zmenu Rokovacieho poriadku. Všetky interpelácie poslancov aj s odpoveďami tak
budú zverejnené na webovej stránke mesta
a v Mestských novinách. Strana 4.

Sekera pokrstila vlastný album

KÚPALISKO OTVORENÉ OD POLOVICE JÚNA

V týchto dňoch sa na plážovom kúpalisku začalo s prípravami pred letnou sezónou. V prípade priaznivého počasia sa jeho brány otvoria už
v polovici júna. Strana 3.
VÝSTAVBU MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE
POSLANCI ODSÚHLASILI

Foto: DuPe.

STRANA 6

Sapa otvorila novú halu
anodickej oxidácie
Počas aprílového zasadnutia MsZ schválili poslanci zmenu územného plánu, ktorá umožní
výstavbu malej vodnej elektrárne v Šášovskom
Podhradí. Proti výstavbe hlasovali iba štyria poslanci. Viac na strane 2.
TECHNICKÉ SLUŽBY SĽUBUJÚ ZISK

Zmeny, ktoré zaviedol v mestskej eseročke
nový konateľ, sa už prejavujú v tomto roku. Výsledkom efektívneho hospodárenia spoločnosti
má byť koncoročný zisk. Strana 3.

Foto: archív Sapa Profily

STRANA 5

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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S výstavbou malej vodnej elektrárne chce investor začať tento rok
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom poslanci schválili
zmenu územného plánu mesta, ktorá sa týkala
výstavby malej vodnej elektrárne (MVE) v Šášovskom Podhradí. Výstavbe elektrárne tak dali
zelenú 15 poslanci, proti hlasovali 4.
Žiarski poslanci sa témou MVE zaoberali takmer
deväť mesiacov. Schválením zmeny územného plánu teraz už nič nebráni výstavbe vodnej elektrárne,
s ktorou chce investor začať už v tomto roku. Pred
niekoľkými mesiacmi bola väčšina poslancov proti výstavbe elektrárne, po stretnutí s investorom
však zmenili názor. Za zmenu územného plánu
hlasoval aj Michal Žurav, ktorý je poslancom aj za
obvod Šášovské Podhradie. „Poslancom mestského zastupiteľstva som od roku 2006 a toto hlasovanie bolo pre mňa bezpochyby najťažšie. Bolo
veľmi ťažké najmä preto, lebo zastupujem piaty
volebný obvod, kde patrí aj Šášovské Podhradie,
bezprostredne dotknuté výstavbou MVE. Od leta
minulého roka som spolu s ostatnými poslancami pozorne sledoval vývoj okolo tohto projektu.
Od začiatku som sa zúčastňoval diskusií, stretnutí
s investorom, s občanmi, s odporcami stavby, čítal
dokumenty, otvorené listy a prehodnocoval argumenty pre a proti,“ vysvetľuje Michal Žurav a dodáva: „Pomyselné závažie na miske váh, čo nakoniec
definitívne ovplyvnilo moje rozhodnutie, sú dlhodobo neriešené problémy obyvateľov Šášovského
Podhradia z dôvodu nedostatku peňazí. Rozbitá
cesta, kultúrny dom, ktorý má ďaleko ku kultúrnemu, stav miestneho potoka či cintorína. To všetko
sú problémy, ktoré celé roky strpčujú obyvateľom
Podhradia život. Tieto problémy nás, poslancov,
ako aj vedenie mesta pri každom stretnutí vyzývajú
občania riešiť, čo sa nám celé roky nedarí, alebo len
v malom rozsahu. Investor stavby sa zaviazal pomôcť niektoré z týchto problémov vyriešiť finančnou podporou. Na záver chcem povedať, že naozaj
chápem postoj rybárov, vodákov, ostatných aktivistov a značnej časti obyvateľov Šášovského Podhradia, ktorí majú obavu z výstavby MVE, ako aj z jej
prevádzkovania. Ale niekto musí chápať a podporiť
aj tých obyvateľov Šášovského Podhradia, ktorí nie
sú proti výstavbe, a hlavne, aby sa konečne dočkali
riešenia problémov, ktoré som už spomínal.“

Š. Podhradie, Žiar nad Hronom a ďalšie) sa značne
ovplyvní život v Hrone aj v jeho okolí. Ochrancovia
prírody upozorňujú na ohrozenie migrácie rýb či
riziko devastácie flóry a fauny pozdĺž rieky. Vodáci tiež upozorňujú, a odovzdanou petíciou to dali
náležite najavo, že tento konkrétny projekt by urobil koniec vodnej turistike, ak má byť splavovanie
každých pár kilometrov prerušené, stráca predsa
význam. V neposlednej miere sa na strmej skale
na ľavom brehu Hrona vypína neprehliadnuteľná
impozantná zrúcanina hradu Šášov, ktorého prvá
písomná zmienka je z roku 1253. Pod hradom obteká voda Hrona veľký skalný útvar „Bačovka“, pomenovaný po pedagógovi a propagátorovi splavovania Hrona. Možno som ešte nevymenovala všetky
dôvody, ale aj tie vymenované boli pri mojom hlasovaní dostačujúce. Z môjho pohľadu ide o jeden
z najkrajších úsekov rieky Hron, ide o zachovanie
prírodného a kultúrneho dedičstva pre naše budúce generácie. To sa dá zachovať tým, že z tejto
oblasti urobíme rekreačnú a oddychovú zónu a nie
zónu výrobnú.“ Proti hlasoval aj Richard Rišňovský,
ktorý poslancom predložil návrh, podľa ktorého by
stavba elektrárne mala byť splavná aj pre vodákov
bez toho, aby museli prenášať lode. Poslanci jeho
návrh podporili. Ďalšou poslankyňou, ktorá výstavbu elektrárne nepodporila, je Katarína Dekýšová. Podobne ako Veronika Balážová sa odvoláva
na sľub, ktorí poslanci dali občanom Šášovského
Podhradia. „Problematike výstavby malej vodnej
elektrárne v Šášovskom Podhradí sme sa my, poslanci, venovali od leta minulého roku. Rozprávali
sme sa so zástupcami investora, ale aj s občanmi dotknutej oblasti. Boli sme sa pozrieť priamo
na mieste, kde by sa mala MVE stavať. A práve vtedy, v auguste 2011, sme občanom Šášova sľúbili, že
kým oni (tí, ktorí bývajú najbližšie pri spomínanej
oblasti) budú proti, ani my, poslanci a vedenie mesta nepodporíme túto stavbu. Preto som hlasovala
proti výstavbe. Viem, že ani Šášovčania nie sú celkom jednotní, že mnohí z tých, ktorí bývajú v hornej časti obce súhlasia s výstavbou MVE, pretože
investor sľúbil opravu cesty cez obec. Ale ja som
presvedčená o tom, že nie je všetko len o peniazoch. A že ten krásny úsek Hrona by sme mali zachovať pre naše deti a ich deti nedotknutý.“

Vodáci nebudú musieť lode prenášať

Uhrovič: Benefity nemôžu vyvážiť riziká

Na stranu tých, ktorí s výstavbou MVE nesúhlasia,
sa postavila poslankyňa Veronika Balážová: „Prečo
som hlasovala proti? V prvom rade som empatická k obyvateľom Šášovského Podhradia, ktorí proti
výstavbe MVE spísali petíciu a v deň konania mestského zastupiteľstva nám, poslancom, odovzdali
„Otvorený list“, ktorým nám chceli pripomenúť, že
ich názor a postoj k prejednávaniu výstavby tejto
elektrárne, ktorá má byť v intraviláne obce, sa nezmenil.“ Ako ďalej vysvetľuje, veľmi dobre si pamätá, čo mnohí poslanci sľúbili na spoločných stretnutiach občanom Šášovského Podhradia – že budú
hlasovať tak, ako sa oni rozhodnú. „Ich sa to predsa
bytostne dotýka. Ja som svojím hlasovaním vyjadrila podporu týmto občanom a tiež vlastným presvedčením, že MVE do tejto konkrétnej lokality nepatrí aj z ďalších nasledovných dôvodov.“ Jedným
z dôvodov je fakt, že Hron sa považuje za najkrajšiu slovenskú rieku. „Príliš prehustenou výstavbou
MVE (už existujúca H. Dúbrava, plánovaná Jalná,

Podľa Rastislava Uhroviča, nad pozitívami výstavby MVE prevažujú negatíva. Aj on hlasoval proti
zmene územného plánu. „Podľa môjho názoru závažnosť negatív a rizík jednoznačne prevyšuje pozitíva tohto projektu,“ hovorí v úvode a pokračuje:
„Pod hradom Šášov vyrastie objekt, ktorý architektonicky vôbec nezapadá do tohto prírodného, resp.
vidieckeho prostredia a bude svojou architektúrou
pôsobiť značne rušivo. Hranica CHKO Štiavnické
vrchy siaha až po breh Hrona, takže úpravy krajiny
spojené s touto výstavbou zasiahnu toto územie.
Správa CHKO Štiavnické vrchy dávala od počiatku
vždy záporné stanovisko k výstavbe MVE. Približne 5 m od výstavby je hranica územia európskeho
významu lokalita Natura 2000 – Suť.“ Podľa Uhroviča je s výstavbou MVE ohrozený aj splav Hrona.
„Využitie vodáckeho kempu v Šášovskom Podhradí kleslo počas výstavby MVE v Hronskej Dúbrave
o 50 %, podľa slov zástupcu, ktorý tento kemp prevádzkuje. Českí turisti, ktorí ho prevažne využíva-

jú a sú potenciálnym zdrojom príjmov, totiž svoj
splav už ukončujú na Hronskej Dúbrave. V prípade,
že na Hrone vyrastú všetky plánované elektrárne,
vodáctvo na Hrone skončí. Z rieky sa stane kanál
a za 30 rokov budú naši potomkovia uvažovať
o jej revitalizácii.“ Ďalší problém vidí vo fungovaní
rybochodov. Podľa neho, ak ním zo 100 % prejde
20, 30 či 40 %, nepovažuje to za úspech. Tiež stojí
na strane občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas s výstavbou. „Výstavba zasiahne najviac občanov
z dolnej časti, keďže výstavba bude prebiehať
20 – 30 metrov od ich domov. Budú musieť trpieť
zvýšenú hlučnosť, prašnosť, ale tiež otrasy ťažkých
mechanizmov, ktoré môžu vážne poškodiť statiku
ich domov. Pre mnohých z tých, ktorí boli a sú za
výstavbu, bol silný argument oprava cesty do tzv.
ulice do cintorína, ktorá sa v niektorých úsekoch
nedá porovnať už ani s poľnou cestou, skôr s nejakou zvážnicou dreva a z tohto dôvodu už rezignovali na nejakú spolupatričnosť.“ Za ďalšie ohrozenie považuje Rastislav Uhrovič topiace sa ľady.
Ak by sa podľa neho k otepleniu pridali dažďové
zrážky, nastala by katastrofa. „Je jasné, že ak klapky
na priehradách budú v zimných mesiacoch zatvorené, rozsiahle ľady sa vytvárať budú a riziko
vyliatia Hrona aj s pribúdajúcimi MVE sa zvyšovať
bude taktiež. Myslím si, že v horizonte 5 – 10 rokov
k záplavám Hrona z dôvodu prevádzkovanie MVE
niekde na toku Hrona dôjde. Kto ale potom prevezme zodpovednosť za následky?,“ pýta sa poslanec
Uhrovič a na záver dodáva: „Myslím si, že žiadne
benefity nevyvážia predovšetkým riziká, ktoré z výstavby vyplývajú.“

Argumenty oponentov investor vyvrátil
Martin Sklenka a Emil Vozár, naopak, so zmenou
územného plánu súhlasili. Ako povedal poslanec
Sklenka,hlasovaltakztohodôvodu,žejedlhodobozástancom alternatívnych (ekologicky čistých) zdrojov
energie ako sú fotovoltaické, veterné či vodné elektrárne, čoho dôkazom sú aj investície spoločnosti,
v ktorej je konateľom. Emil Vozár hlasov za zmenu
územného plánu preto, lebo ho presvedčil investor:
„Zo začiatku, keď sa začalo hovoriť o zmene územného plánu, sme nemali dostatočné informácie
o tom, aké dielo to bude.“ Priznáva tiež, že zo začiatku bol zásadne proti výstavbe MVE: „Vykresľovali mi
to ako niečo strašné. Postupom času investor trpezlivo chodil a vysvetľoval. Investor urobil stretnutia
s poslancami aj v obci s občanmi. Postupom času
som dospel k názoru, že pokiaľ bude vodné dielo
stáť, bude skôr na osoh a prospech obce a regiónu.
Preto som hlasoval za. Argumenty o nepriechodnosti rybochodov a o topení ľadov sa tiež nepotvrdili. Ľady prešli bez problémov, nič sa nenahromadilo. Systém rozbíjania ľadov je funkčný a investor
ho chce ešte vylepšiť. Asi pred mesiacom rybochodom tiahli ryby, konkrétne podustvy. Hlavné argumenty oponentov tak investor vyvrátil.“ Emil Vozár
si tiež myslí, že benefity, ktoré investor sľubuje, sú
pre Šášov potrebné. „Mesto na novú cestu nemá
dostatok finančných prostriedkov, preto si myslím,
že v tomto prípade to Šášovu pomôže Na záver
chcem prízvukovať, že sme neschválili výstavbu
MVE, ale zmenu územného plánu. Ak investor nedodrží podmienky a poruší nejaký zákon, elektráreň sa stavať nebude,“ uzatvára Emil Vozár.
(li)
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Technické služby po strate očakávajú ziskové roky

Peter Antal, konateľ mestskej eseročky.
Modernizácia a racionalizácia spoločnosti
Technické služby Žiar nad Hronom, s. r. o. úspešne pokračuje a v tomto roku by mala priniesť
badateľné výsledky. Konštatoval to konateľ
mestskej eseročky, a zároveň zástupca primátora, Peter Antal pri predkladaní správy o výsledku hospodárení spoločnosti za rok 2011, ktorú
si vypočuli poslanci MsZ na ostatnom zasadnutí
žiarskeho parlamentu.
Správa hodnotí hospodárenie spoločnosti v roku
2011, pričom nový konateľ stojí na jej čele od mája
minulého roka. „Opatrenia, ktoré sme zrealizovali,
sa prejavujú až v tomto roku, čiže pozitívny dopad
na hospodársky výsledok vieme vyhodnotiť až začiatkom roku 2013,“ informuje Peter Antal. V minulom roku mestská spoločnosť hospodárila so stratou 109 364 eur. „Strata je v podstate účtovná, nie
prevádzková, to znamená, že mínusové číslo neo-

hrozuje činnosti a existenciu spoločnosti. Stratu
spôsobilo odpisovanie starých a nevymožiteľných
pohľadávok z minulosti a opravné položky pohľadávok v celkovej výške okolo 90-tisíc eur. No zbavili
sme sa ich naraz a hospodárenie spoločnosti už zaťažovať nebudú,“ vysvetľuje konateľ.
Na celkový hospodársky výsledok mali vplyv aj
tržby za zimnú údržbu. Oproti minulým rokom boli
výrazne nižšie. V roku 2011 spoločnosť za túto službu inkasovala 31 876 eur, čo je v porovnaní s rokom
2010 (tržby vo výške 98 095 eur) pokles o 67,5 %.
Priemer za roky 2004 – 2011 predstavuje približne
53 000 eur.
Popri účtovných operáciách, ktoré ovplyvnili
hospodársky výsledok, však treba mať na zreteli,
že spoločnosť dokázala modernizovať vlastný majetok. „Nakúpili sme vozidlá a mechanizmy za viac
ako 90-tisíc eur, postavili sme prístrešok, pod ktorým parkujeme naše autá. A nemuseli sme si žiadať od mesta ako vlastníka ani euro navyše. Všetko
financujeme buď z vlastných zdrojov, alebo na lízing, ktorý bez problémov vládzeme splácať.“ Nová
technika pomáha zlepšovať a zefektívňovať služby,
ktoré spoločnosť vykonáva pre mesto alebo iných
klientov.

Antal v tomto roku sľubuje zisk
Zmeny, ktoré zaviedol nový konateľ, sa naplno
prejavujú v tomto roku. Spoločnosť okrem modernizovania prichádza aj s novými službami, ktoré
by jej mali zarábať peniaze. Výsledkom efektívneho hospodárenia má byť na konci roka zisk: „Pokiaľ budeme pokračovať v súčasnom trende, rok
2012 ukončíme v plusových číslach. A predpokladám, že ďalší rok bude ešte úspešnejší. Okrem
toho, stále pokračujeme v obnovovaní majetku
a nákupe mechanizmov, ktoré používame pri našich činnostiach,“ informuje o svojich cieľoch Peter
Antal. Zároveň dodáva, že časť zisku, ktorý spoločnosť každoročne vyprodukuje, použije späť do
mesta. „Technické služby sú mestská spoločnosť.
Časť z toho, čo zarobíme, investujeme do majetku
spoločnosti a časť do vzhľadu mesta. Napríklad vysadíme novú zeleň, vytvoríme pre ľudí malý oddychový parčík a podobne. Tak vidím zmysel mestskej
komunálnej spoločnosti – to čo v Žiari zarobí, dáva
naspäť Žiarčanom v podobe skrášľovania mesta. A
to je aj naša vízia – robiť mesto krajším,“ uzatvára
Peter Antal.
(r)

Sezóna na kúpalisku sa začne ešte pred letnými prázdninami
S príchodom teplých slnečných dní sa začínajú
aj prípravy na otvorenie plážového kúpaliska
v Žiari nad Hronom. Ceny vstupného zostávajú
nezmenené.
O prevádzku plážového kúpaliska sa starajú
mestské Technické služby. „Tak ako po minulé roky,
aj tento rok sa budeme snažiť otvoriť kúpalisko
už v polovici júna. Samozrejme, závisieť to bude
aj od počasia,“ hovorí vedúci prevádzkového úseku Technických služieb, Peter Jagoš. S prípravami
na otvorenie sa pritom začalo už v polovici apríla: „V najbližších dňoch sa natrie bazén, budeme
pripravený na odber vzoriek, napúšťanie bazénu
a následné otvorenie kúpaliska.“ Do otvorenia kúpaliska sa tiež vymení oplotenie od Lutilského potoka až k tenisovým kurtom, ktoré je v súčasnosti
v dezolátnom stave.
Športové a ostatné aktivity zostávajú zachované
už niekoľko sezón. V areáli kúpaliska je oddychová
trávnatá plocha viac ako 30-tisíc m2. „Návštevníci
kúpaliska si aj tento rok budú môcť okrem plávania požičať športové potreby a zahrať si športy ako

bedminton, stolný tenis, nohejbal, tenis, plážový
volejbal, ruské kolky či futbal na malé bránky. K dispozícii sú tri stolnotenisové stoly, ihrisko na plážový
volejbal a tri tenisové kurty s antukou,“ vymenúva
Peter Jagoš a dodáva, že nové služby počas tejto
sezóny nepribudnú.

Otváracie hodiny a vstupné
zostáva nezmenené
Veľký bazén, ktorý je mušľovitého tvaru, je rozdelený na plaveckú a neplaveckú časť. Plavecká má
rozmery 50 x 22 metrov, vodná plocha je 1100 m2.
Veľký neplavecký bazén zaberá vodnou plochou
2628 m2. Detský sedací bazén, ktorý má vodnú
plochu 25,95 m2, obsahuje prvky ako vodný hríb
a chrliče vody.
V júni bude kúpalisko otvorené počas pracovných
dní od 12.00 do 18.00 hod. a cez víkend od 9.00 do
19.00 hod. V mesiacoch júl a august sú otváracie
hodiny od 9.00 do 19.00 hod. počas celého týždňa.
Cena vstupného zostáva rovnaká ako v minulom

roku. V čase do 16.00 hod. zaplatia deti od 3 rokov,
študenti do 19 rokov a vysokoškoláci 1,30 eura,
dospelí 2 eurá, dôchodcovia, ZŤP a členovia MŠK
1 euro. Vstup po 16.00 hod. je o niečo lacnejší. Deti
od 3 rokov, študenti do 19 rokov a vysokoškoláci
zaplatia 0,80 eura, dospelí 1,30 eura, dôchodcovia,
ZŤP a členovia MŠK 0,50 eura. Deti do 3 rokov a deti
ZŤP majú vstup zdarma.
Krytá plaváreň bude tento rok pred letnými mesiacmi otvorená do 22. júna.
(li)

Školáci sa starajú o hroby padlých bojovníkov II. svetová vojna skončila pred 67 rokmi
Mesto Žiar nad Hronom uzavrelo s Oblastným
výborom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov dohodu, že bude venovať zvýšenú pozornosť generácii, ktorá nepozná útrapy
II. svetovej vojny. „Na základe toho sme sa predsedníctvom Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov dohodli, že si
zoberieme pod patronát hroby padlých v II. svetovej vojne,“ vysvetľuje Marta Mergová, vedúca
Odboru školstva a športu. Žiaci všetkých troch
základných škôl, ktoré patria do zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, sa tak počas roka budú starať
o hroby neznámych bojovníkov padlých počas
II. svetovej vojny na území nášho mesta.
(r)

Vo štvrtok 10. mája sa
pri Pamätnej tabuli venovanej obetiam vojny
uskutočnila spomienková oslava pri príležitosti
67. výročia ukončenia
II. svetovej vojny.
Víťazstvo nad fašizmom si
pietnou spomienkou uctili
členovia Oblastného výrobu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, mesto Žiar
nad Hronom, predstavitelia miestnych organizácií, členovia politických strán, žiaci a pedagógovia žiarskych základných škôl, ako aj niekoľko žijúcich pamätníkov vojnových udalostí.
(r)
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Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ
Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí
mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského
Ján Vinarčík – vyslovil pochvalu šéfredaktorke
Mestských novín za zvýšenie úrovne periodika
a uverejňovaných článkov.
________________________________________
Richard Rišňovský – žiadal osadiť dopravné
značky (hlavná cesta, daj prednosť v jazde) v medziblokových priestoroch na Ul. Hollého a na Ul.
Pártošovej a žiadal zrealizovať vodorovné dopravné značenie parkovacích miest.
Odpovedá Peter Antal, zástupca primátora:
K zmene dopravného značenia musíme požiadať
o vyjadrenie Okresný dopravný inšpektorát, postupovať budeme na základe ich vyjadrenia. Na
Ul. Pártošovej máme v tomto roku naplánovanú
opravu chodníka. So značením parkovacích miest
počítame v roku 2013. Pokiaľ zvýšia prostriedky
určené na rekonštrukciu, použijeme ich na vyznačovanie parkovacích miest.
________________________________________
Peter Dubeň – žiada o prešetrenie či vo vnútroblokovom priestore na Námestí Matice slovenskej (za obchodom bývalého Catexu) parkujú na
parkovacej rampe pre zásobovanie iné vozidlá.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: V uvedenom priestore sa nenachádza oficiálna rampa na zásobovanie. Ide o vyvýšený chodník, ktorý využívajú zásobovacie autá na vykladanie tovaru, no je to verejné priestranstvo. Na ňom
žiadne vozidlá neparkujú. V blízkosti sú vyznačené parkovacie miesta, pre obyvateľov priľahlého
bytového domu. Ich vozidlá môžu brániť vjazdu
zásobovania k vyvýšenému chodníku. Necháme
na uvážení poslanca P. Dubeňa, či zrušiť parkovacie miesta pre obyvateľov mesta a zvýšiť tak komfort zásobovania prevádzok, alebo si zásobovacie
firmy nájdu iný systém zásobovania obchodných
prevádzok.
_______________________________________
_Michal Žurav – pýtal sa, či sa bude pokračovať
v oprave ďalších prístreškov pri zastávkach MHD
v 5. volebnom obvode (IBV a Š. Podhradie).
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: V súčasnosti sú v tejto oblasti štyri funkčné
prístrešky, ktoré nepotrebujú nutnú rekonštrukciu. V prípade potreby ich opravovať budeme.

úradu a právnických osôb založených alebo
zriadených mestom. Poslanci interpelácie podávajú buď písomne alebo ústne na zasadnutiach
mestského parlamentu.

________________________________________
Martin Sklenka – tlmočil požiadavku obyvateľov pri mestskej tržnici, ktorá sa týka odstránenia
striešok z trhových stánkov, ktoré susedia s priľahlým bytovým domom, pretože voda z nich steká
priamo k základom domu.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Rokovali sme so správcom tržnice, čoskoro
by malo dôjsť k opatreniam, aby sa problém odstránil.
________________________________________
Jozef Tomčáni – poukázal na zničený plot pri
MŠ na Ul. M. R. Štefánika a požiadal o jeho opravu.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Po obhliadke sme zistili, že plot nie je zničený ani odtrhnutý, je zjavné, že nie je nový. Objekt
MŠ je dostatočne oplotený, avšak nemôže zabrániť, aby ho niekto nepreskočil a do areálu neprenikol, napríklad deti, ktoré sa chodia do areálov škôl
a škôlok popoludní hrať.
________________________________________
Peter Dubeň – požiadal o monitoring cesty
a chodníka oproti starej poliklinike, ktorý vedie
popri záhradníctve a pohostinstve Žiarčan a o zakomponovanie opravy komunikácie do budúcoročného rozpočtu.
Peter Antal, zástupca primátora: O stave tejto
komunikácii vieme a v súčasnosti sa snažíme nájsť

Na ostatnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo
26. apríla 2012, podali poslanci nasledujúce
interpelácie, ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta:
najoptimálnejšie riešenie, ako vyriešiť vedenie dopravy a stav komunikácie. Na stave vozovky a jej
okolia sa, podľa nás, hlavne podpisujú nákladné
autá, ktoré zásobujú tamojšie prevádzky, preto do
tejto veci chceme zaangažovať aj podnikateľov.
________________________________________
Mária Biesová – poukázala na veľkú nelegálnu
skládku v oblasti Pod Kortínou s otázkou, či sa plánuje odstraňovanie tejto skládky.
Peter Antal, zástupca primátora: Toto miesto
sa pravidelne čistí, čo stojí obyvateľov mesta ročne dosť peňazí, naposledy sa odpad odstraňoval
v apríli. Bohužiaľ, kým sa neodstráni zdroj znečisťovania, teda neprispôsobiví obyvatelia, ktorých
naša spoločnosť nedokáže dostať pod kontrolu,
znečisťovanie bude pokračovať.
________________________________________
Rastislav Uhrovič – kvôli nelegálnemu hromadeniu odpadu v oblasti Pod Kortínou navrhol osadiť kamery, ktoré by oblasť monitorovali. S týmto
názorom sa stotožnil aj poslanec Emil Vozár.
Peter Antal, zástupca primátora: Určite nebudeme kupovať nové kamery, čo jednak stojí dosť
peňazí a jednak je diskutabilné, či prinesú účinok.
Jednu mobilnú kameru v tomto priestore nainštalujeme a budeme situáciu monitorovať. K dosiahnutiu prevratných zmien som však skeptický.
Ak aj identifikujeme niektorých neprispôsobivých
obyvateľov, ktorí hromadia odpad, budeme ich
pokutovať, no je otázna vymožiteľnosť udelených
pokút, keďže vieme o akú sociálnu skupinu ide.
________________________________________
Marek Rakovský – ako predseda Urbárskeho
a pasienkového spoločenstva sa bližšie vyjadril ku
skládke Pod Kortínou. Zdôraznil, že bude prijaté
radikálne riešenie na jej odstránenie.
Peter Antal, zástupca primátora: Pokiaľ Urbárske a pasienkové spoločenstvo, ktoré je vlastníkom pozemkov pod nelegálnou osadou, chce vec
riešiť radikálne, napríklad zlikvidovaním osady,
mesto mu v tomto prípade bude nápomocné.
Uvedomujeme si, že toto je najväčší problém Žiaru a keďže nejde o mestské pozemky, nevieme
v tomto smere konať tak ako môže ich vlastník.
________________________________________

Nelegálne uloženým odpadom porušujete zákon
Koncom zimy a začiatkom jarného obdobia
po roztopení snehu a ľadu v prírode sa zvyčajne obnažia kopy nahromadeného odpadu
mimo miesta na to určeného – takzvané čierne
nezákonne tvorené skládky. Mesto rieši každú
zistenú alebo nahlásenú čiernu skládku, zisťuje pôvodcu a v prípade jej nezistenia dochádza
k zákonnému odstráneniu a likvidácii takéhoto
odpadu.
V meste sa najmä väčšie skládky odstraňujú prevažne v jarnom a jesennom období. S čistením
čiernych skládok sa začalo ešte pred Dňami jarnej čistoty: čistilo sa v Šášovskom Podhradí – Píla
a na Slnečnej stráni. Od 10.apríla sme pokračovali

v odstraňovaní nelegálne uloženého odpadu a
za pomoci aktivačných pracovníkov sa vyčistili a
dočistili lokality ako je Slnečná stráň, cesta na Šibeničný vrch a Hviezdoslavova ulica. Ako každý rok,
opätovne žiaci „Dvojky“ pod dohľadom svojich pedagógov vyčistili okolie Lutilského potoka.
Tvorba čiernych skládok je okrem environmentálnej nezodpovednosti aj protiprávnym konaním,
kedy dochádza k porušovaniu zákona o odpadoch
č. 223/2001 Z. z. ako aj všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom č. 14/2009. V súčasnosti mesto využíva na monitorovanie mestských
častí, kde sa tvoria čierne skládky monitorovacie
zariadenie, ku ktorému nedávno pribudla ďalšia fo-
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Aktivační pracovníci pri naplnenom kontajneri.
topasca, ktorá umožní monitorovanie vonkajšieho
prostredia a následne zistenie pôvodcu nezákonne
vytvorenej čiernej skládky.
V prípade, že občania vidia alebo zistia tvorbu
čiernej skládky, žiadame, aby túto skutočnosť nahlásili na OŽP, tel. č.: 678 71 63 alebo na MsP č. 159.
OŽP
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Žiarska mládež bude spolupracovať s predstaviteľmi mesta

Dominika Švecová, v strede.
Mesto Žiar nad Hronom má novú koordinátorku práce s mládežou. Dominika Švecová pracovala ako vedúca oddelenia techniky a mládeže
v CVČ Relax v meste Handlová, kde mala tri roky
na starosti aj Detský a mládežnícky parlament
mesta Handlová..
Náplňou činnosti koordinátorky je pracovať
s mládežou, aby dokázala lepšie využívať svoj voľný čas. V projektoch, ktoré v našom meste rozbehla
Michaela Pribilincová, však chce Dominika Švecová
aj naďalej pokračovať. „Chcem pokračovať v práci
a v projektoch, ktoré začala realizovať moja predchodkyňa. Určite však chcem priniesť aj niečo nové,
čo bude aktuálne a zaujímavé pre mládež v Žiari,“
vysvetľuje na úvod.
S Detským a mládežníckym parlamentom
(DaMP) v Handlovej sa Dominike Švecovej podarilo získať tri ceny – najlepší parlament SR, ocenenie
za reportáž, ktorú vytvorili členovia DaMP-u a cenu

mesta Handlová. S takýmito ambíciami prichádza
Dominika aj do nášho mesta. Mestský mládežnícky
parlament pracoval v minulosti aj v Žiari nad Hronom, no v súčasnosti je jeho činnosť pozastavená.
Jedným z cieľov novej koordinátorky je aj jeho oživenie. „Handlovský DaMP sa sústreďuje na aktivity
mládeže pre svojich rovesníkov a to by som chcela
vytvoriť aj v Žiari. Určite je potrebné ho oživiť a prilákať nových aktívnych mladých ľudí, aby vedeli
lepšie využívať svoj voľný čas a získali kompetencie
pre svoju budúcnosť.“ Členovia parlamentu by pritom mali vedieť vytvoriť vlastné aktivity pre svojich
rovesníkov a pre širokú verejnosť v meste. Mali by
tiež robiť aktivity, ktoré ich zaujímajú, spolupracovať s organizáciami, pomáhať im pri niektorých
mestských podujatiach či spolupracovať s mestom.
„Keď možno vidia, že mladí majú nejaký problém,
mali by vedieť komunikovať s poslancami a s predstaviteľmi mesta, aby sa problém dal riešiť. Prvým
takým krokom by mohol byť projekt „O nás s nami“,
ktorý sa zameriava práve na spoluprácu mladých
ľudí s predstaviteľmi mesta,“ konkretizuje Dominika Švecová.

Mestská obývačka je opäť otvorená
Ďalším z projektov, ktoré už v minulosti v meste
fungovali, je aj Mestská obývačka. Sídli v priestoroch mestskej plavárne a mladí ju môžu navštevovať v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod.
Vznikla ešte v roku 2009, ale na niekoľko mesiacov
bola jej činnosť prerušená. S príchodom novej

koordinátorky sa začalo pracovať na obnovení jej
činnosti. „V Mestskej obývačke majú mladí prístup
na internet, môžu si vytlačiť rôzne dokumenty,
skenovať, laminovať. Stretávať sa tu môžu aj rôzne
neformálne skupiny. Priestor im vieme poskytnúť
na hodinu, príp. aj na dlhšie,“ spresňuje Dominika
Švecová. V Mestskej obývačke začína v súčasnosti
fungovať aj Eurodesk – Európska informačná sieť
pre mladých ľudí, ktorá je založená na podobnom
princípe ako bývalé ICM. Rozdiel je v tom, že Eurodesk pracuje nielen na regionálnej, ale aj na národnej a európskej úrovni. Úlohou Eurodesku je
poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých
ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli
zrozumiteľné pre rôzne skupiny. Všetky informácie
sa poskytujú bezplatne, na základe žiadosti. „Budú
tu poskytované informácie o možnostiach, ako tráviť voľný čas na Slovensku i v zahraničí, mladí si tu
môžu nájsť rôzne záujmy, koníčky alebo organizácie, kde by chceli v budúcnosti pracovať, alebo kde
by chceli vykonávať európsku dobrovoľnícku službu,“ vymenúva Dominika Švecová.
Hoci je Dominika na poste koordinátorky práce
s mládežou iba niekoľko týždňov, už stihla podať
dva projekty. Momentálne sa realizuje mládežnícka
výmena, v rámci ktorej piati ľudia zo Žiaru odchádzajú na týždeň do Turecka. Projekt je zameraný
na komunikáciu s nepočujúcimi. Účastníci sa naučia posunkovú reč, vnímať takýchto ľudí, aby vedeli
a videli, že aj oni patria do spoločnosti.
(li)

Spoločnosť Sapa Profily otvorila novú halu anodickej oxidácie
Vo štvrtok 3. mája spoločnosť Sapa Profily
a. s., ktorá sídli v žiarskom priemyselnom parku, slávnostne otvorila novú halu anodickej
oxidácie. Otvorenia sa zúčastnili Teodor Kvapil,
riaditeľ spoločnosti, Vladimír Maňka, predseda
BBSK, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, Jej
Excelencia Trine Skymoen a prezident spoločnosti Sapa pre obchodnú oblasť profily, John
Thuestad.
Spoločnosť Sapa Profily a.s. je tradičným slovenským výrobcom a dodávateľom hliníkových
lisovaných profilov a je súčasťou priemyselnej
skupiny Sapa. Sapa je svetovým lídrom v oblasti
riešení z hliníka a vo svojej činnosti je zameraná
na tri základné podnikateľské oblasti: profily, stavebné systémy a prenos tepla. „Nová hala má pre
nás niekoľko prínosov,“ vysvetľuje v úvode Teodor
Kvapil, riaditeľ spoločnosti Sapa Profily a pokračuje: „Prvým prínosom je, že dokážeme odovzdať
štafetu, zachovať biznis kontinuitu a zákazníkom
ponúkať aj naďalej profily s povrchovou úpravou.
Z pohľadu životného prostredia je to obrovský skok
dopredu. Stará linka pracovala na hranici dnešných
legislatívnych noriem, a to najmä v oblasti hodnôt vypúšťaných rozpustných solí obsiahnutých
vo vode. Dnes máme linku priateľskú k životnému
prostrediu a obsah rozpustných solí je menší než je
obsah solí v minerálnej vode. Spĺňame tak najprísnejšie ekologické kritériá. Dovolím si tvrdiť, že je
to jedna z najekologickejších liniek v rámci Európy
i v rámci sveta.“ Pre spoločnosť a jej zákazníkov to
zároveň znamená pokračovanie nastolenej stratégie – ponúkať výrobky s vyššou pridanou hodnotou. „Zvýšili sme kvalitu povrchovej úpravy a ponúkneme aj väčšiu komplexnosť. Znamená to pre
nás krok dopredu a úspech, že taká veľká investícia

sa podarila práve v týchto ťažkých dobách tu u nás,
v Žiari nad Hronom,“ dodáva Teodor Kvapil.

Vďaka modernej linke
82 nových pracovných miest
Sapa má zastúpenie v 33 krajinách, pričom v spoločnosti pracuje takmer 14 400 zamestnancov.
Od roku 2005 je 100-percentným vlastníkom spoločnosti Sapa nórska Orkla ASA.
Na výstavbe novej haly anodickej oxidácie začala
spoločnosť v hnedom priemyselnom parku pracovať v roku 2011. Na realizáciu investičného zámeru
poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR finančné
prostriedky vo celkovej výške 3 446 100 eur. Investičná pomoc bola poskytnutá za splnenia niekoľkých podmienok, z ktorých najvýznamnejšími boli
preinvestovanie finančných prostriedkov vo výške
11 486 510 eur a vytvorenie 82 nových pracovných
miest do konca roku 2014. „Je to prirodzený proces
ponúkania nových možností opracovania hliníkových profilov v kombinácii s rozšírenou kapacitou
na anodickú oxidáciu. Je to zložitý záväzok, ale radi
ho splníme,“ sľubuje riaditeľ spoločnosti. Nová linka je v skúšobnej prevádzke približne jeden mesiac
a vedenie spoločnosti očakáva, že po tomto skúšobnom období bude mať linka špičkové európske
parametre a bude vzorom aj pre iné spoločnosti.

Čo je anodická oxidácia
Anodická oxidácia je špeciálna technológia úpravy povrchov hliníkových profilov, tzv. eloxovanie.
Vďaka nej má výrobok vyššiu kvalitu povrchu, získava nové farebné odtiene, ako aj zvýšenú ochranu
pred koróziou. Stará linka anodickej oxidácie fungovala s niekoľkými inováciami od roku 1972. Jej
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činnosť bola ukončená spustením skúšobnej prevádzky v novej linke anodickej oxidácie. Prínosom
novej linky je neutralizácia vody, čím sa znižuje
obsah rozpustných solí na minimum, ako aj recyklácia vody. Nová linka má zabezpečené odsávanie
a práčky vzduchu, ktoré eliminujú únik exhalátov
do ovzdušia, obsahuje nové bezpečnostné prvky
eliminujúce riziko vzniku úrazu, využíva energie
unikajúce do vzduchu (z unikajúcich pár sa extrahuje teplo, ktoré sa následne využíva), moderné
technológie zároveň znižujú potrebu ručnej manipulácie s materiálom, usporiadanie technologických zariadení umožnilo vytvorenie logického
layoutu toku materiálu, čo má za následok zníženú
potrebu manipulácie s materiálom. Nová linka zároveň umožňuje zvýšenie výrobných kapacít o viac
ako 2/3 v porovnaní so starou linkou. „Anodická
oxidácia je iba časť celkového projektu expanzie
našej výroby Na postavenie novej haly a linky sme
vynaložili finančné prostriedky vo výške 8,5 milióna
eur. Do konca roku 2014 však spolu s investíciami
do prevádzky Opracovania hliníkových profilov
preinvestujeme až 11,5 milióna eur,“ dodáva na záver Teodor Kvapil.
(li)
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Prvácka pasovačka

Začiatok mesiaca máj sa už tradične spája so
stavaním Mája, ktorý okrem iného symbolizuje
obnovujúcu sa prírodu počas jari. Túto tradíciu
si pravidelne pripomíname aj v Žiari nad Hronom.
Posledný aprílový deň patril na žiarskom námestí
ľudovým remeselníkom. Záujemcovia si ich výrobky mohli nielen zakúpiť, ale sa tiež pozrieť, ako pod
ich šikovnými rukami vznikajú priamo na mieste.
Na jarmoku ľudových remesiel ponúkali svoj tovar rezbári, hrnčiari, pernikári, šperkári a v ponuke
nechýbal ani textilný tovar, klobúky, chutné syrové
dobroty či výrobky z vosku. Najmenších zase najviac lákali farebné balóny a cukrovinky. Samozrejmosťou bol aj stánok s pečenými dobrotami a sviežim občerstvením.

Mestská knižnica Michala Chrásteka každoročne slávnostne víta vo svojich priestoroch prváčikov zo všetkých základných škôl
v meste. Za čitateľov knižnice ich slávnostne
pasujú rozprávkové postavičky a deti zložia
čitateľský sľub, v ktorom sľubujú, že budú
knihy čítať a chrániť. Prvácka pasovačka
je obľúbenou akciou, ktorá deťom približuje zázračný svet kníh. Tohtoročná pasovačka
sa konala od 16. do 30. apríla a zúčastnilo sa jej
207 prváčikov.
(r)

Sekera krstila CD
Stavanie Mája sprevádzali vystúpenia domácich
folklórnych súborov. Hudobné vystúpenie zahájila
Dychová hudba Žiaranka, ktorú na pódiu vystriedal Hroniarik – tanečníci a speváci zo Základnej
umeleckej školy Zity Strnadovej – Parákovej. Po
niekoľkých rokoch sa opäť predviedli aj maličkí
tanečníci z obnoveného detského folklórneho súboru Hronček. Prvomájové oslavy si takmer nikto
nevie predstaviť bez spevu Mužskej speváckej skupiny Sekera. Jej členovia sa na rôznych podujatiach
prezentujú už desiatky rokov, a preto sa rozhodli,
že najobľúbenejšie pesničky vydajú aj na CD nosiči. V pondelok ho slávnostne uviedli do života, ako
inak – sekerou a šampanským, po čom nasledovalo aj ich krátke vystúpenie. Skoromáj na námestí
pokračoval vystúpením Cimbalovej hudby Hron,
tanečníkov z Folklórneho súboru Hron a ženskej
speváckej skupiny FS Hron a na záver druhou časťou vystúpenia Sekery.
Ľudové slávnosti ukončil večerný program v Mestskom kultúrnom centre. Žiarčanom sa o zábavu postarala obľúbená travesty skupina Screamers z Prahy, ktorá naše mesto navštívila už po niekoľkýkrát.
„Dámy“ Lili, Saša, Paula, Nadja a Valéria pre hostí
pripravili nový program paródií na svetoznáme
speváčky. O zábavu sa postarala aj žiarska rock and
roll Banda Americano.
(li)

Naša Zem nám nie je ľahostajná

HĽADÁME ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ A PÚTAVÉ ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

Pravidelne vám chceme prinášať profily známych i menej známych Žiarčanov, umelcov, športovcov, prípadne zaujímavé životné osudy ľudí
žijúcich medzi nami. Ak poznáte niekoho, o kom

by ste si radi prečítali a bližšie ho predstavili aj
ostatným Žiarčanom, dajte nám vedieť do redakcie Mestských novín. Telefónne číslo: 045/678 71
75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk.

Stretnutie so sociálnymi pracovníkmi z Bánoviec nad Bebravou

V stredu 2. mája navštívili sociálnych pracovníkov v Žiari nad Hronom pracovníci z mesta Bánovce nad Bebravou. Vo svojom meste začínajú
s terénnou sociálnou prácou od marca tohto
roku.
„Prostredníctvom webovej stránky mesta Žiar
nad Hronom sa dozvedeli o našej práci a požia-
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dali nás o stretnutie. Podelili sme sa s nimi o naše
skúsenosti s touto prácou, chceli vedieť, s akými
problémami sme sa stretávali v začiatkoch našej
činnosti, a hlavne sa zaujímali o naše aktivity s deťmi,“ vysvetlil Pavel Horváth, sociálny pracovník.
S aktivitami určenými mládeži majú žiarski sociálni
pracovníci skúsenosti od samého začiatku trvania
projektu. „Vypočuli sme si ich názory, plány a v neposlednom rade hovorili o problémoch, s ktorými
sa stretávajú vo svojom meste. Dohodli sme sa
na vzájomnej spolupráci a nie je vylúčené, že v budúcnosti budeme mať aj nejakú spoločnú aktivitu,“
dodal na záver Pavel Horváth.
(r)
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Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. (TSZH, a. s.) si Deň Zeme pripomenuli aktivitou
Naša Zem nám nie je ľahostajná. Tento rok ho
venovali environmentálnemu vzdelávaniu.
„Deti sú našimi spojencami,“ tvrdí riaditeľka spoločnosti Zuzana Gallová, čím zároveň vysvetľuje
dôvody, prečo sa spoločnosť rozhodla venovať
osvete v oblasti životného prostredia. „Deň Zeme
tento rok vyšiel na nedeľu, no my sme chceli splniť
želanie Materskej škole v Trnavej Hore a na druhý
deň sme v jej areáli predviedli techniku určenú na
nakladanie s odpadmi. Na druhej strane sme aj deti
vyskúšali, či vedia správne separovať,“ prezrádza
ďalej Gallová.
Detičky zo škôlky od pracovníkov TS-ZH, a. s. dostali kartičky, na ktoré zbierali pečiatky za každú
splnenú úlohu. Tá ich čakala na štyroch stanoviskách, kde sa napríklad museli popasovať s vysypaním zbernej nádoby, správnym zaradením odpadu
či trafením loptičky do veľkokapacitného kontajnera: „Na záver žiaci dostali za svoju usilovnosť sladké prekvapenie a dve knižky o ochrane životného
prostredia,“ dodáva Gallová.
Týždeň venovaný environmentálnemu vzdelávaniu sa však touto akciou pre TS-ZH, a. s. neskončil.
Vo štvrtok 26. apríla pracovníci spoločnosti predniesli žiakom v Základnej škole Lovčica – Trubín
krátku prezentáciu, v ktorej im vysvetlili, prečo je
dôležité odpad triediť a ako sa dá druhotne zhodnotiť.
Deň Zeme sa vo svete oslavuje od roku 1970. Jeho
počiatky siahajú do Spojených štátov amerických,
kde vznikla iniciatíva zameraná pre zdravé životné
prostredie. Tá sa postupne rozšírila do celého sveta
a dnes si 22. apríl pripomínajú ľudia žijúci vo viac
ako 140 krajinách sveta.
(kp)
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CIVILNÁ OCHRANA

KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia,
v dvoch predchádzajúcich pokračovania
Projektu CO obyvateľstva sme si povedali o možnom vzniku mimoriadnej udalosti, na ktorú sme
boli vopred resp. v čase jej vzniku upozornení
varovacou sieťou sirén, /obecný rozhlas/, v čase
kedy sa človek alebo skupina ľudí môže dostať
do stavu tiesne a máme možnosť volať linku 112.
V tých závažnejších prípadoch kedy je vyhláse-

ná mimoriadna situácia napr. ohrozené obydlia
vplyvom povodňových záplav / spadnutie SUPERCELY – spadnutie obrovského množstva vody
na koncentrované úzko vyprofilované územie /,
svahové deformácie, únik nebezpečných látok,
veterné smršte, snehové závaly a ich narastajúca intenzita, kde dochádza k bezprostrednému
ohrozeniu na životoch, môže viesť až k evakuá-

cii obyvateľstva organizovanej špecializovanými
resp. profesionálnymi pracovníkmi obcí a útvarmi CO a KR /evakuačné komisie/. A tu sa nám vynárajú niektoré otázky. Viem aké potrebné úkony mám vykonať? Ako sa správať? A hlavne, čo
pri opustení ohrozeného územia si mám so sebou zobrať? V nasledujúcich riadkoch Vám predkladáme niekoľko rád a zásad.

ČO ROBIŤ PRI EVAKUÁCII?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu
nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA VYKONAŤ PRED EVAKUÁCIOU?
•Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.
•Vypnúť kúrenie.
•Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu

nevypínať.

•Odpojiť anténne zvody.

•Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek
a mrazničiek).
•Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a
urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.
•Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

•Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny
rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom
ohrození.
•Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť
na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

DODRŽIAVAŤ POKYNY PRACOVNÍKOV ZABEZPEČUJÚCICH EVAKUÁCIU !!!
EVAKUAČNÁ BATOŽINA /úkrytová/
Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.

•osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti,
peniaze,
•osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
•základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

Odporúčaná evakuačná batožina /úkrytová/ :
•predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
•vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
•prikrývku, spací vak,
•náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv,

Zásady smeru pohybu evakuovaných

nepremokavý plášť,
•ďalšie nevyhnutné osobné veci,/ toaletný papier,
igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička/

Organizácia
g
evakuácie –evakuačné zariadenia

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)

noviny.ziar.sk
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Krása tropických morí
BBSK – Pohronské osvetové stredisko vás pozýva na výstavu živočíchov tropických morí
zo súkromnej zbierky Milana Bérešíka Krása tropických morí. Výstava je prístupná v priestoroch POS
v Žiari nad Hronom od pondelka do piatka v čase
od 9.00 do 17.00 hod. Výstava je sprístupnená
do 31. mája. Možnosť zakúpenia originálnych darčekových a zberateľských predmetov.
Úspech našich divadiel
Na 38. ročníku krajskej prehliadky amatérskeho divadla a divadla mladých v Revúcej divadlá z
nášho regiónu zaznamenali úspechy. Divadelný
súbor MÚZa z Novej Bane získal Čestné uznanie a
ocenenie si odniesol i Divadelný súbor ATĎ pri ZUŠ
Z.Strnadovej - Parákovej zo Žiaru nad Hronom, ktorý sa predstavil s hrou v réžii Tomáša Šteidla. Príbeh
s faustovským motívom mal veľa silných miest, čo
porota ocenila 3. miestom.
(mf)
Práca s mládežou
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA organizuje seminár Práca
s mládežou, ktorý sa zameriava na podporu kvality
práce s mládežou. Na seminári sa predstaví Darina
Diošiová, regionálna odborná riešiteľka pre Banskobystrický kraj a pomocnú ruku pri výbere vhodných kultúrno – osvetových aktivít záujemcom
poskytnú naši odborní pracovníci v priestoroch
Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom dňa 26. mája o 10.00 hod. Podrobnejšie informácie o seminári a prihlášku nájdete na webovej
stránke www.osvetaziar.sk.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLY
ZITY STRNADOVEJ – PARÁKOVEJ

Prijímacie skúšky
Základná umelecká škola Zity
Strnadovej – Parákovej vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa
uskutočnia dňa 30. mája od 13.00
do 17.00 hod. v priestoroch ZUŠ na Jilemnického
ul. Prijímacie skúšky sa robia do odborov:
•výtvarný: maľba, kresba, grafika, počítačová
grafika, dig. fotografia, drevorezba (novinka!),
•tanečný: balet, scénický tanec, moderný tanec,
ľudový tanec – tan. súbor Hroniarik,
•literárno-dramatický: prednes a písanie poézie
a prózy, divadelné hry, divadelný súbor ATĎ...,
•hudobný: klavír, keyboard, husle, kontrabas,
flauta, zobcová flauta, akordeón, gitara, bas. gitara, spev, bicie nástroje, saxofón.
Okrem toho ZUŠ poskytuje prípravu na stredné
aj vysoké školy s umeleckým zameraním.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia aj 31. mája od
13.00 do 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa (len pre žiakov
tejto školy!), a to do odboru:
•hudobný odbor: klavír, husle, flauta, spev,
akordeón.

Z pera čitateľa...
Ďakujem ti, Zuzanka Baranová
Bolo to minulý rok. Bolo to pred Dňom matiek.
Na ulici stretala usmiate mamičky. V jednej ruke
držali kvietok, v druhej rúčku svojho dieťaťa. Ich
tváre žiarili vzájomným šťastím. Hoci som i ja do-
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INFORMÁCIE
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez vznik a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav až po utváranie planét
a bezprostredného okolia nášho domova. Po skončení programu je za priaznivých poveternostných
podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 18. mája o 20.00
hod.
Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku,
jej pozorovaniam v minulosti – voľným okom
i ďalekohľadmi. Program doplní znázornenie aktuálne oblohy pomocou planetária so sprievodným
slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou
za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
25. mája o 20.00 hod.
Oznam
Urologická ambulancia
Od 1. apríla je v priestoroch Všeobecnej nemocnice Žiar
nad Hronom, Sládkovičova 11, v prevádzke Urologická
ambulancia.
Ordinačné hodiny:
Utorok: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 16.00 hod.
Kontakt: MUDr. Ján Farkas, t. č.: 045/670 99 05,
e-mail: farkas@nemocnicazh.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

15.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
16.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
17.5. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
18.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.5. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
22.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
23.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.5. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
25.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.5. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
27.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.5. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
19.5. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
20.5. VK STOM, M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20 71)
26.5. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
27.5. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Priemyselná,
Žiar nad Hronom (601 30 16)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

stala od svojho dospelého syna k tomuto sviatku
peknú sms-ku mrzelo ma, že nie je so mnou osobne, pretože býva a pracuje asi o 130 kilometrov ďalej. Keď som sa priblížila k schodišťu nášho činžiaka začula som, že ma niekto volá: „Teta, počkajte!“
Obzrela som sa. Z neďalekého hlúčiku detí bežalo
ku mne asi 8-ročné dievčatko. V ruke držalo orgován. Keď mi ho podávalo, povedalo: „To je pre vás,

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
SLEPÝ KRÍŽENEC

Starý a slepý kríženec sa
našiel na lúke. Je pravdepodobné, že sa ho niekto
takýmto spôsobom zbavil.
Vzhľadom na jeho vek a
zdravotný stav má len minimálnu šancu na adopciu. Psík síce ešte nestratil chuť do života, ale ak by ho mal prežiť
niekde v útulkovom koterci, bolo by to skôr
trápenie. Má veľmi dobrú povahu, aj napriek
jeho handicapu je na ľudí milý, rád sa nechá hladkať. Nie je vychudnutý, vie sa rýchlo
zorientovať v priestore, takže mu hľadáme
miesto na dožitie. Ak sa pre neho nikto nenájde, budeme musieť byť utratený.
STELA

Táto krásna sučka má asi
3 mesiace. Našla sa v meste, je veľmi milá, ľudí sa
vôbec nebojí. Má rada ľudskú spoločnosť, ako každé
šteniatko je veľmi hravá.
V dospelosti bude najviac
stredného vzrastu.
KIMI

Kimi je maličká, zanedbaná sučka, pravdepodobne čivava. Má prerastené pazúriky a zúbky má tiež v zlom stave,
takže vek nevieme odhadnúť. Je trošku bojazlivá, ale vôbec nie je agresívna.
KAZAN

Kazan je asi 3-ročný nemecký ovčiak. Je veľmi
vychudnutý, ale má krásnu stavbu tela, takže len
čo trochu priberie, bude
naozaj nádherný. Je plný
energie, vhodný do domu so záhradou. K ľuďom je priateľský, ale určite by svoj nový domov vedel dobre postrážiť.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
ZUŠ Z. STRNADOVEJ PARÁKOVEJ

Základná umelecká škola Zity Strnadovej –
Parákovej v Žiari nad Hronom vás pozýva
na výpravný polyestetický program pre žiakov
základných a materských škôl Rok na dedine.
Podujatie sa uskutoční 17. mája o 16.30 hod.
v Divadelnej sále MsKC. Vstupné dobrovoľné.

teta.“ Potom dodalo: „Viete, my dnes obdarúvame
všetky tety, ktoré nenesú kvietky, aspoň vetvičkou
orgovánu.“ Bola som dojatá ich pozornosťou. Nestačila som sa ani poďakovať a dievčatko už utekalo ďalej. Neprijalo ani moje pozvanie na nejakú
sladkosť. Slušne to odmietlo a na moju otázku ako
sa volá, len odpovedalo: „Zuzka Baranová.“ A tak
ja, až teraz, po roku, jej ďakujem.
T.O.
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PREDAJ
•Predám kopačky ADIDAS č. 5, bielo sivej farby, obuté
4-krát. Cena: 20 €. Pôvodná cena: 35 €. T: 0908 072 852 2/10
•Predám čítanie 3 x v jednom: G. F. Unger č. 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 (1996
-97), kus: 1,50 €. Vampyra - 9201/1997, cena:
1 €. Jerry Cotton, krimi - 9007/1996, cena: 1 €. John Sinclair 8005, 8006, 8007, cena: 1 €. T: 0902 828 424
3/10
•Predám DVD: A. Copper, Nonstop Párty, Culture Club, Bee
Gees, C.C.R., Prince, Mj. Jackson, Horkýže Slíže, Meat Loaf,
Pražský výběr, R. Műller, Spiritual Kvintet, Wohnout, U. Heep,
Těžkej Pokondr, M. Prokop, Metal a Rock, Deep Purple, Judas
Priest, Ramones, Def Leppard, Queen, Quensryche, Ozzy,
Kiss, AC/DC, Iron Maiden, Bon Jovi, G´n´R, B. Sabbath, Therion, Jorn, Slade, Rage, Ch. Isaak, Doors. T: 0902 828 424 4/10
•Predám CD: Doors - Greatest Hits vol. 2/5 €, vol. 2/5 €, 2 CD
Doors - Love Me Two Times/10 €, Beach Boys - Surfer Girl/5
€, Surf in the USA/5 €, Beach Boys - B.B. výber/5 €, E. Clapton - Legends/5 €, She´s so Respectable/5 €, Rolling Stones
- 1963-64/5 €, The Early Years/5 €, Canned Heat - Legends/5
€, One Step Behind The Blues/5 €, Roy Orbison - Of Best/5 €.
T: 0902 828 424
5/10
•Predám hlboký kočík (65 €), športový kočík aj s dáždnikom
(70 €) a vajíčko (15 €). Všetko po jednom dieťati. T:0905
642 075
6/10
•Predám rohovú sedačku, rozťahovaciu, s úložným priestorom. Zachovalá. Cena dohodou. T: 0908 572 228
7/10
•Predám stropné svietidlo. Úplne nové. Priemer: 40 cm,
mliečne sklo. Kúpené za 25 €, predám za 20 €, alebo dohodou. T: 0908 572 228
8/10
•Predám domáce kino Sony (39 €), tyčový ponorný mixér Phillips (11 €), nový elektrický pílkový nôž (9 €), videorekordér s príručkou
(33 €, potrebné prečistiť mechaniku). T: 0910 295 897 11/10
•Predám časopisy Spark Gallery Poster č. 2/2 € (obsahuje
Bootleg + 16 veľkých plagátov heavy), č. 4 a č. 5/3 €.
T: 0902 828 424
12/10
•Predám CD výbery 60. roky: Beat of the Hits, More Great Hits,
25 Rolling Oldies vol. 2, Rock Power, gold Juke Box Hits 1,
Hits To Remember 1, Golden Summer Hits 1, Top 10 Hits 2
CD, Heart Breaking Ballads vol. 3, Elvis, million Sellers From
the 60´s, Highlights of Rock and Pop 2 CD – 60´s – 70´s, Oldie
Marathon – Die Neve 2 CD – 60 ´s – 70´s, Big Beat Story 6465, Karel Kryl 2 CD, Matadors 1, 3 CD Box Greatest From the
Past – 60´s – 80´s, 3 CD Doors, 6 CD Beatles, C.C.R., BigBeat
68-70. T: 0902 828 424
13/10
•Predám koberec, typ plyšáka, v dobrom stave. Rozmer: 3 x
2,5 m, cena: 5 €. T: 045/673 32 05, 0911 673 320
14/10

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt v ZH, OV, neprerobený, panelový,
zateplený, na Námestí Matice slovenskej. Prípadne vymením
za 1-izbový byt + doplatok. Cena: 29 000 €, dohoda možná.
1/10
T: 0918 219 674
•Predám 3-izbový tehlový byt, v centre mesta Žiar nad Hronom, rozloha 82,82 m2 s dvoma pivnicami. Orientovaný na V
a Z, bez balkóna, 3. poschodie. Voľný od augusta. Cena: 59
000 €, dohoda je možná.
T: 0908 697 881
9/10
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt cez SMS po
16.00 hod. na čísle: 0905 566 547
15/10
•Predám RD + hospodárska budova v hornej časti Lutily
(nad tenisovými kurtmi). T: 0908 661 726
16/10
•V intraviláne Kosorína predám pozemok s výmerou 3380
m2, alebo dva až tri pozemky, každý s výmerou približne 800
m2. Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56
•17/10
•Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56
18/10

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná.
Nová cena 12.699,00
EUR (pôvodná cena: 15.500,00 EUR),
výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, 2v pôvodnom stave. Cena: 19.000,00 EUR, výmera: 35 m
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Nová cena: 20.000,00
EUR, (pôvodná cena 21.000,00 EUR), výmera: 40 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa,
v pôvodnom stave. Cena: 29.550,00 EUR, výmera: 43 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. J. Hollého,
kompletná
rekonštrukcia. Cena: 35.000,00 EUR, výmera:
51 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských
hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 29.400,00 EUR,
výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.500,00
EUR, (pôvodná cena 36.750,00 EUR),
výmera: 64 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 31.990,00 EUR, výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Komenského, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 32.000,00
EUR, (pôvodná cena 42.000,00 EUR), výmera: 60 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 34.500,00 EUR, výmera: 56 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku
Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 31.990,00
EUR, (pôvodná cena 39.000,00 EUR), výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 35.990,00
EUR, (pôvodná cena 37.800,00 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova,
v pôvodnom stave. Cena: 34.650,00 EUR,
výmera: 65 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 48.660,00
EUR, (pôvodná cena 51.500,00 EUR), výmera: 74 m2
3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný,2 vrátane zariadenia.
Cena: 103.000,00 EUR, výmera: 100 m
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova,
pôvodný. Cena: 43.990,00 EUR, výmera:
84 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 57.000,00
EUR, (pôvodná cena 62.000,00 EUR),
výmera: 85 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari nad Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 117.000,00
EUR, (pôvodná cena 128.000,00
EUR)výmera: 89 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000,00 EUR, 2(pôvodná cena 71.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.056 m
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná
cena 178.000,00
EUR), výmera pozemku: 828 m2

•RD v Ladomerskej Vieske, v pôvodnom stave.
Cena: 23.990,00 2EUR, zastavaná plocha: 90 m2, výmera
pozemku: 311 m
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera
pozemku: 1614 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000,00 EUR, (pôvodná
cena 26.500,00 EUR),
zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom
stave. Cena: 27.500,00 EUR,
zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku: 812 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena 51.450,00 EUR2 (pôvodná cena: 58.000,00 EUR),
výmera pozemku: 817 m
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 59.000,00 EUR, 2(pôvodná cena 68.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.679 m
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Cena: 37.500,00 EUR, zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400,00 EUR,
(pôvodná
cena: 143.000,00 EUR), zastavaná plocha: 188
m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.000,00 EUR, (pôvodná cena 55.000,00 EUR), zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
•RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave.
Nová cena: 15.000,00 EUR, (pôvodná cena 21.000,00 EUR),
zastavaná plocha: 285 m2, výmera pozemku: 697 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 43.000,00 EUR,
(pôvodná cena
66.388,00
EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku:
2
570 m
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete
na pozemku. Cena: 40,00 EUR / m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, 2siete pri pozemku. Cena: 33.830,00 EUR,
výmera: 784 m
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, 2siete nai pozemku. Cena: 25.000,00 EUR,
výmera: 605 m
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete
pri pozemku. Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 178.150,00 EUR, výmera:
5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú
výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR / m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri2 pozemku.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera 3116 m
OSTATNÉ:
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 77.500,00
EUR, úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom
stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha: 32 m2, výmera pozemku: 501 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem nezariadený 2-izbový byt na Ul. Duk. hrdinov.
Cena nájmu: 270 € aj s energiami. Voľný od 1.6.2012.
10/10
T: 0903 891 396
•Hľadáme do podnájmu 2 – 3-izbový byt. T: 0915 809 051
19/10

•Dáme do prenájmu 2-izbový byt v strede mesta Žiar
20/10
nad Hronom. T: 0908 076 092

Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

Riadková inzercia
v Mestských novinách zadarmo
noviny.ziar.sk
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Poézia v dreve ukrytá

V piatok 11. mája sa uskutočnila vernisáž výstavy žiarskeho rezbára Jána Homolu pod názvom Poézia v dreve ukrytá.
Rezbár Ján Homola sa zaoberá plastickou tvorbou. Vo svojej firme sa už štvrťstoročie venuje úžitkovému, umeleckému a poľovníckemu rezbárstvu,
predovšetkým však výrobe pažieb ozdobne rezbársky spracovaných. V súčasnosti sa jeho výtvory nachádzajú takmer po celom svete. Niet krajiny, kde
by nenechal kus zo seba – Afrika, Austrália, Amerika, Kanada, Európa... Španielsky kráľ sedí na jeho
stoličke a obeduje z jeho stola, slovenský prezident
sa zas pýši niekoľkými kusmi nábytku z neveľkej
dielne v Žiari nad Hronom. Plastiky a reliéfy Jána
Homolu zobrazujú hlavne výjavy z prírody. Veľká
časť jeho tvorby je upriamená na poľovníctvo. Venuje sa výrobe pažieb a plastickému rezbárskemu
spracovaniu podôb lovnej zveri. Z ľudových motívov možno spomenúť Piesty lásky, zo sakrálneho
umenia sa rezbár inšpiroval Michelangelovou Pietou alebo podobami svätcov, ako sú Svätý Hubert
či kompozícia ukrižovania Krista zo 150-ročného
duba. Pri práci s drevom používa rôzne techniky,
najmä mnohotvárne frézy. Najlepšie sa mu pracuje
s orechom, jabloňou, hruškou, občas i s javorom.
Dlhoročné skúsenosti a získané zručnosti si nechce
nechať pre seba, ale mieni ich zachovať pre ďalšie
generácie v pripravovanej knihe Technológia rezbárstva.
(r)
Spravodajstvo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855

PUBLICISTIKA/INZERCIA/ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Blahoželanie

Ako ten čas rýchlo letí,
všedných dní rad, občas sviatky
a zrazu tak divno je ti,
keď sa obzrieš spiatky.
Mnohé chvíle v prešlom žití
ťažké boli ako jarmo,
ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.
Dňa 19. mája sa dožíva 90 rokov
Anton Kuzma.
Veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania
k životnému jubileu mu želajú dcéry Magda
a Viera s rodinami.

Sladké tvorenie s Judit cakes art
V nedeľu 6. mája
sa v priestoroch predajne cukrárskych
pomôcok Judit cakes art konal kurz
výroby
sladkých
kvetov z marcipánu.
V priestoroch predajne nájdete nielen množstvo rôznych pomôcok na výrobu sladkých dobrôt, ale aj
dobré rady o všetkom, čo sa týka pečenia.
Na celodennom kurze sa tu stretli amatérske cukrárky, ktoré sa pod vedením lektorky
naučili vyrábať sladké marcipánové kvety,
ktoré sa, až na ich sladkú cukrovú vôňu,
na nerozoznanie podobajú tým skutočným.
V rukách šikovných žien rozkvitli nielen ruže,
ale aj ľalie, kaly, alstromérie a ďalšie kvietky, ktoré budú zdobiť ich torty. Tento kurz bol prvý,
ale určite nie posledný. Na pláne je už ďalší kurz
výroby marcipánových kvetov, ale ajiné kurzy zamerané na ďalšie cukrárske techniky zdobenia sladkých dobrôt,
na výrobu praliniek či práce s čokoládou. Viac
informácii nájdete priamo v predajni Judit
cakes art, alebo na www.juditcakesart.eu
Mgr. Judita Frantová

noviny.ziar.sk
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POĎAKOVANIE
Prišlo to tak zrazu, nečakane
a nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet...
Cítime obrovský smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také, ako by si
človek prial...
Naše oči ťa hľadajú,po tvári slzy stekajú,
len žiaľ a smútok v srdci zostali,
lebo sa tvoje oči navždy zavreli.
Dňa 30. apríla nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Anton Mihálka
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Už ťa neprebudí slnko a
nie krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dotĺklo srdce láskavé a milé,
utíchol milovaný hlas.
Poklesli tvoje ruky,
čo životom
pevne viedli nás,
láskali a nežne sa nás dotýkali.
Odišiel človek milovaný, láskavý, s dušou plnou
nevšedných krás,
ktorého sme tak vrúcne milovali a ktorý tak
veľmi miloval nás.
Dňa 15. mája si pripomíname 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor, starý otec a prastarý
otec
Juraj Kováč.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnučka.
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Slniečko na „Jednotke“

Tajomstvá lesa

Stretnutie, ktoré sme v Základnej škole na Ul.
Dr. Janského pripravili pre našich žiakov, malo
v dnešnom pretechnizovanom svete zvýšiť,
podporiť a prehĺbiť záujem detí prvého stupňa o detskú literatúru, čítanie detských kníh,
časopisov, a zároveň u nich rozvíjať čitateľskú
gramotnosť.
V utorok 18. apríla zavítala do školskej knižnice
zaujímavá návšteva, ktorá nám prišla porozprávať
o Slniečku. Slniečko je časopis, ktorý na našej škole pozná každý štvrták. Spisovateľka a redaktorka
časopisu Slniečko, Ľubica Kepštová a ilustrátorka
Alena Wagnerová nám o sebe všeličo prezradili.
Rozprávali o knihách, o práci v redakcii i o tom,
ako vznikajú ilustrácie. Dozvedeli sme sa, ako sa
náš obľúbený časopis pripravuje. Najprv sa napíše
text, potom sa pridá ilustrácia. Nakoniec sa vytlačia
dvojstrany, ktoré sa zopnú dokopy. Hotový časopis sa rozvezie do novinových stánkov, obchodov
a škôl. Na besedu prišli aj riaditeľ školy Marek Baláž
s primátorom Ivanom Černajom, ktorí boli tiež zvedaví, čo sa to za dverami školskej knižnice deje.
Prvé Slniečko bolo vydané v Matici slovenskej

v roku 1927, čiže má tento rok 85 rokov. Kedysi sa
do škôl posielalo len jedno Slniečko, ktoré viselo
v škole na klinci. Vtedy bolo ešte čierno-biele a pár
rokov bolo jeho vydávanie dokonca zakázané. Úplne prvé Slniečko sa zachovalo dodnes. Na malú
chvíľu sme sa stali aj my spolutvorcami časopisu.
Dali sme niekoľko návrhov, čo do časopisu možno pridať, aby bol ešte zaujímavejší a zábavnejší.
Na besede sme si aj zasúťažili a tí najšikovnejší boli
odmenení knihami. Ostatní dostali časopisy s podpismi. Ďalšie stretnutie v školskej knižnici bude
so slovenským spisovateľom Jánom Uličianskym
a s jeho študentmi, ktorí nám prídu predstaviť jednu z jeho najnovších kníh – Analfabetu negramotnú.
Štvrtáci zo ZŠ na Ul. Dr. Janského

Žiaci Špeciálnej základnej školy v Žiari
nad Hronom odhaľovali posledný aprílový týždeň tajomstvá lesa po vedením naozajstných
lesníkov – lesných pedagógov zo Zvolena.
Vyučovanie prebiehalo v prírode a bolo zamerané na poznávanie lesného spoločenstva, jeho
význam i ochranu. V rámci tvorivých zážitkových
blokov žiaci bližšie spoznali rôzne lesné živočíchy a
ich typický spôsob života. Hravou formou si vyskúšali ako funguje reťazec lesných zákonitostí, naučili
sa rozoznávať, čo je pre les dobré a ako správne využívať bohatstvo prírodných zdrojov. Žiaci sa vzdelávali, hrali, tvorili, ale aj pracovali. Pripravili pôdu
na sadenie stromčekov, ktoré nám podarovali lesníci a spolu s deťmi ich v závere zážitkového vyučovania slávnostne zasadili v areáli školy. Ďakujeme
lesným pedagógom za zaujímavý deň i za stromčeky, ktoré nám budú veľa rokov pripomínať našu
povinnosť – starať sa a chrániť prírodu.
Vedenie školy

V polovici apríla pripravili pre budúcich piatakov „Jednotky“ aktivity, ktoré by im viac priblížili prírodovedné vyučovacie predmety. Cieľom
bolo, aby si uvedomili, že matematická trieda
je trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov, a nie iba matematiky.
Deň vedy sa v škole konal už druhýkrát v tomto
školskom roku. Prvý sa uskutočnil ešte v decembri a zaujal úplne všetkých „prvostupniarov“. Teraz
bol zameraný na štvrtákov. Vytvoril sa im priestor
na „vyskúšanie“ schopností logického aj ekologického myslenia, tvorivosti a nápaditosti. Žiaci matematických tried spolu s vyučujúcimi pripravili

zaujímavé aktivity z matematiky, biológie, fyziky,
geografie a chémie. Žiaci v skupinkách navštevovali jednotlivé stanovištia, kde museli plniť rôzne úlohy a získať tak čo najviac bodov. Napríklad
mali možnosť pozorovať rôzne časti živočíchov
pod mikroskopom, oboznámili sa s kostrou, zaujalo
ich aj „mäkké“ vajíčko. Ten, koho baví fyzika, si prišiel na svoje pri fyzikálnom stanovišti. Mohol sledovať rôzne pokusy. V oblasti matematiky mali možnosť vyskúšať, ako by obstáli v prípade prijímacích
skúšok. Zapotili sa pri riešení testov a zabavili sa pri
hlavolamoch a skladačkách. Geografické stanovište im priblížilo záhady vesmíru a pohyb planét či
obiehanie Mesiaca a Zeme okolo Slnka. No deťom
sa aj tak najviac páčili farebné pokusy z chémie.
Keďže boli všetky deti veľmi šikovné a spolupracovali, zaslúžili si po splnení všetkých úloh aj odmenu
– medailu absolventa Dňa vedy 2012.
M. Danková, D. Štompfová,
žiačky 9. A, ZŠ na Ul. Dr. Janského

Deň vedy na „Jednotke“

Modelovanie zo slaného cesta
V pondelok 23. apríla zorganizovala Materská škola – elokovaná trieda na Sládkovičovej ulici tvorivé
dielne pre rodičov s deťmi. Cieľom podujatia bolo
rodičom trochu priblížiť, čo všetko deti v škôlke robia a možno ich aj niečo nové naučiť. Spoločne tak
modelovali zo slaného cesta, ktoré je veľmi vhodným materiálom pre deti, lebo je vlastne z jedlých
surovín, výrobky sa dajú upiecť, maľovať a sú veľmi
dekoratívne. Často mamičky doma premýšľajú, ako
by zaujali svoje deti a čím by ich zamestnali. Práca
so slaným cestom je pre deti ideálnou tvorivou činKoncom
mája
sa v dopoludňajších hodinách na
školskom dvore
Materskej školy –
elokovanej triedy
na Ul. A. Kmeťa
č. 11 zišli šikovné
detičky, učiteľky a
upratovačky a, samozrejme, rodičia detí, aby si pri-

nosťou, v ktorej sa rozvíjajú v mnohých oblastiach
a navyše je pre nich zábavná. Možno sa niektoré
mamičky, ktoré sa zúčastnili naozaj v hojnom počte, inšpirovali k novej záľube, alebo aspoň získali
námet, ako s deťmi tráviť voľný čas. Kolektív učiteliek, MŠ – elokovaná tr. na Sládkovičovej ul.

Deň Zeme na „Desinke“
pomenuli Deň Zeme. Práca im išla od ruky – čistenie a strihanie okrasných kríkov a kosenie trávičky
si zobrali na starosť rodičia, deti si zobrali igelitové
vrecia a pustili sa do zbierania odpadkov. Neverili
by ste, hoci ich občas zbierajú, aj tentoraz ich bolo
neúrekom. Raz – dva ich mali plné! Šikovné mamičky perfektne vyčistili okrasnú skalku od buri-
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Pohľadnice z vrchnáčikov
To, že sú žiaci „Dvojky“
šikovní a tvoriví, dokazujú neustále. Celý mesiac
usilovne zbierali farebné vrchnáčiky z PET fliaš
a triedili ich podľa farieb.
Zbierali celé rodiny, niekedy aj celé bytovky či
poschodia. A popri zbieraní žiaci vymýšľali námety
na obrázky, ktoré z nich poskladajú. Každá trieda alebo ročník mali poskladať
pohľadnicu, ktorú symbolicky pošleme našej modrej planéte pri príležitosti Svetového dňa Zeme,
aby sme dokázali, že nie je odpad ako odpad a že
odpad môže byť aj ďalej použitý a využitý. Najkrajšie pohľadnice alebo skôr obrazy prilepíme a budú
zdobiť interiér našej školy. Zvyšné vrchnáčiky poputujú do školského klubu detí, pretože skladať
obrázky sa hlavne malým deťom zapáčilo, a preto
budú pokračovať v tvorbe. My ostatní pokračujeme
v zbieraní, pretože o rok chystáme niečo veľkolepé.
Táto akcia má za cieľ pripomínať nám všetkým fakt,
že my, ľudia, sme sa ocitli v štádiu, keď nám nič iné
neostáva, iba vážne a rýchlo sa zamyslieť nad tým,
v akom stave necháme našim budúcim generáciám
našu planétu.
Mgr. K. Dekýšová
ny. Všetky rastlinky sa teraz pekne usmievajú. Tak
ako aj slniečko, ktoré po všetkých celé dopoludnie
pokukovalo spoza obláčikov a kontrolovalo, či sa
všetko robí ako treba. Ale veď oni dozor ani nepotrebovali. Práca ich tešila. Stačí sa pozrieť na ten vyfintený školský dvor. Je nádherný. Touto cestou by
sme sa radi poďakovali všetkým rodičom a starým
rodičom, ktorí si popri svojich povinnostiach našli
čas a prišli nám pomôcť.
Deti a kolektív MŠ – ET A. Kmeťa č. 11
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Prípravky FK Žiar nad Hronom s ďalším úspechom
FUTBAL

Krásny deň, nádherné prostredie, vynikajúce
výsledky a čo je najdôležitejšie, samotná hra –
to všetko nám urobilo radosť v utorok 1. mája
na kvalitne obsadenom turnaji futbalových
prípraviek v obci Poniky neďaleko Banskej Bystrice.
Čerešničkou na torte bolo doslova suverénne
víťazstvo našej najmenšej prípravky, ktorej sekundoval jedine Matejka Kinder Team, s ktorým sme sa
stretli hneď v úvode turnaja. Síce sme trochu meškali a na prvý zápas „naskočili doslova z autobusu“,
zvládli sme ho napriek súperovej prevahe a trochu
aj so šťastím. Plus nám výborne zachytal brankár
Julko Žember, ktorý nás párkrát podržal a bol jednoznačne najlepším brankárom celého turnaja.
Od tohto prvého zápasu sme začali predvádzať
našu kombinačnú hru, súperov sme tlačili na ich
polovici, vytvorili si množstvo šancí, ktoré sa nám
aj podarilo premeniť. Strelecky sa chlapcom darilo
aj so stredných vzdialeností, keď dosiahli niekoľko
ukážkových exportných gólov. Celkovo sa nám ich
podarilo streliť 30, najviac zo všetkých mužstiev.
Inkasovali sme len 4, ale čo nás najviac teší, že
sme v 6 zápasoch vôbec nedostali gól po výbornej
hre obrany, ktorú dirigoval Martin Šuster spolu s
brankárom Julkom Žemberom. Nakoniec chcem
pochváliť všetkých hráčov, lebo hrali ako tím, čo

sa prejavilo aj na konečnom výsledku. Nemali sme
slabého hráča. Veľká vďaka patrí aj rodičom.
Rastislav Urgela,
tréner prípravky FK Žiar nad Hronom U9
Výsledky a hodnotenie trénera:
1. Matejka Kinder Team – FK ZH 0:0, 2. FK ZH –
FC Ružinov Bratislava 4:2, góly: Rajčan (2), Rosenberg, Urgela, 3. ČFK Nitra – FK ZH 0:1, gól: Pivarči,
4. FK ZH – FK Dukla Banská Bystrica 5:1, góly:
Urgela (3), Tatár (2), 5. FC Baník Horná Nitra – FK
ZH 1:4, góly: Rosenberg (2), Urgela, Kukučka T., 6.
FK ZH – MŠK CVČ Rimavská Sobota 3:0, góly: Rajčan, Urgela, Rosenberg, 7. FK ZH – FC Lokomotíva
Trnava 7:0, góly: Rosenberg (3), Rajčan (2), Boška,
Urgela, 8. FK Jupie BB „Č“ – FK ZH 0:3, góly: Rosenberg (2), Šuster, 9. FK ZH – FK Jupie BB „M“
3:0, góly: Pivarči (2), Rajčan.
Zostava: Žember – Pivarči, Šuster, Kukučka T. –
Rajčan – Urgela, Rosenberg/Sučák, Plavec, Krčmár,
Tatár, Boška, Skučka.
Strelci gólov: Rosenberg (9), Urgela (7), Rajčan
(6), Pivarči (3), Tatár (2), Kukučka T., Boška, Šuster.
Umiestnenie: 1. miesto, 8 – 1 – 0, skóre 30:4, 25
bodov.
Celkové poradie:
1. FK Žiar nad Hronom 30:4 25 bodov

2. Matejka Kinder Team
3. FK Dukla B. Bystrica
4. FC Ružinov Bratislava
5. FC Baník Horná Nitra
6. ČFK Nitra
7. FK Jupie BB „M“
8. MŠK-CVČ R. Sobota
9. FC Lokomotíva Trnava
10. FK Jupie BB „Č“

25:4
15:13
23:16
18:16
10:8
7:11
4:13
2:23
3:29

25 bodov
19 bodov
16 bodov
14 bodov
12 bodov
7 bodov
7 bodov
2 body
1 bod

Kríza Žiarčanov pokračuje
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Foto: DuPe.

21.
kolo:
FK Žiar nad Hronom
– MFK Banská Bystrica 0:4 (0:2)
29. kolo: FK Žiar nad Hronom – MŠK Kysucké Nové
Mesto 2:3 (1:1)
Góly: Rozenberg 2.
Zostava: Číž, Debnár (80´Lietava), Rozenberg,
Gajdoš, Šouc, Hanus, Macejko, Cvejkuš (70´Ján Urgela), Dobrota, Neuschl, Rapčan.
Do zápasu sme nastúpili bez opôr, ktoré majú
problémy so zraneniami – Šimon, Boldiš, Bahno
a Ján Urgela. V úvode sme sa ani neohriali a prehrávali sme 0:1, keď nás súper prekvapil po rohovom kope. Keď sme sa snažili urobiť tlak na súpera
a vyrovnať stav, Julo Dobrota to v osobnom súboji
so súperovým brankárom prehnal a po následnej
strkanici a odplácaní strkania dostal červenú kartu.
Naše mužstvo sa zomklo a aj v desiatich hráčoch
dokázali prevýšiť výkonom súpera. Po vynikajúcom
výkone celého mužstva sme síce dokázali dvakrát
dotiahnuť jednogólové manko, ale pri tlaku na víťazný gól sme inkasovali päť minút pred koncom
zápasu. Opäť sa k nám po dobrom výkone šťastie
nepriklonilo a opäť sme nedokázali zvládnuť zápas.

Fanúšik však videl kvalitný výkon nášho mužstva.
Zdroj: www.fkziarnadhronom.sk
Tabuľka
1. MŠK Martin
22 17 3 2 64:20 54
2. MŠK Žilina B
22 15 3 4 63:20 48
3. CSM Tisovec
22 12 3 7 30:20 39
4. Druž. Ďanová
22 12 2 8 40:29 38
5. Baník Kalinovo 21 10 6 5 33:14 36
6. MŠK K. N. Mesto 21 10 4 7 46:39 34
7. MFK B. Bystrica 22 10 3 9 45:41 33
8. Baník V. Krtíš
22 10 3 9 38:49 33
9. ŠK Z. Poruba
22 8 7 7 32:31 31
10. L. Štiavnica
21 8 6 7 43:29 30
11. MFK N. Baňa 22 8 1 13 34:53 25
12. FK Žiar n. Hronom22 7 3 12 36:48 24
13. FK Čadca
20 6 5 9 43:32 23
14. Tatran K. n. Kys. 21 5 4 12 24:43 19
15. MŠK Turany
22 4 3 15 23:66 15
16. L. Lúčka
22 2 2 18 16:76
8

Basketbalisti na konečnom 7. mieste
BASKETBAL 1. LIGA MUŽI VÝCHOD

13. kolo: BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 88:62 (51:31)
Strelci: Oravec 19, Zibriniy 13, Kráľ 11, Kysela 9,
Štefanec 4, Bulko, Kaliak 3.
14. kolo: MBK Karlovka Bratislava – MŠK BK
Žiar nad Hronom 108:66 (55:29)
Strelci: Štefanec 17, Zibriniy 16, Kysela 15, Oravec
9, Kaliak 7, Moravčík 2.
Posledné dvojkolo 1. ligy mužov v basketbale

odohrali naši basketbalisti v Bratislave. Netradične
už v piatok cestovali za svojim súperom, ktorým
bol Inter Bratislava. V sobotu už podľa štandardného vylosovania boli naši súperi hráči Karlovky.
V oboch prípadoch sme boli neúspešní. Len osem
hráčov v piatok a dokonca šesť hráčov v sobotu nedokázali svojim súperom vzdorovať a v piatok podľahlo žiarske mužstvo celkovému víťazovi 1. ligy
Interu a v sobotu vysoko Karlovke. Posledných päť
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minút odolávali svojmu súperovi už iba vo štvorici, keď už v 3. štvrtine odstúpil pre päť osobných
chýb Moravčík a zápas nedohral ani Jozef Oravec.
Na záver tak možno konštatovať, že basketbalisti MŠK BK Žiar nad Hronom po minuloročnom
10. mieste vylepšili svoje postavenie a v tejto sezóne skončili na 7. mieste.
(r)
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Slovenský pohár v réžii žiarskych cyklistov
CYKLISTIKA

V sobotu 28. apríla pokračoval Slovenský pohár v cestnej cyklistike svojím tretím kolom,
a to okruhovými pretekmi v uliciach mesta Dudince.
Príjemné slnečné počasie privítalo na už 17. ročníku kritéria v uliciach mesta 146 cyklistov zo štyroch krajín – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Na rýchlom okruhu, dlhom 1500 metrov, si ako prví
zmerali sily mladší žiaci, ktorí absolvovali pretek
na šesť kôl hladkej jazdy. Víťazstvo v tejto kategórii
si odniesol pretekár CyS Žilina, Štefan Michalička.
Náš Adam Foltán obsadil nepopulárne 4. miesto,
Matúš Černek 5. miesto a Matúš Valuška 9. miesto.
Starší žiaci absolvovali pretek na 12 okruhov bodovacej jazdy a zaslúžené víťazstvo si po samostatnom úniku odniesol žiarsky cyklista Adrian Foltán.
Matej Foltán obsadil 6. miesto, Henrich Hasch bodované 9. miesto a Ján Gajdošík 22. miesto. Jakub
Varhaňovský mal na trati kolíziu a pád, po ktorom
musel z preteku odstúpiť. Bohužiaľ, Jakubove zranenie ruky si vyžiadalo okamžitú operáciu, ktorá ho
na dlhšiu dobu vyradí z pretekovej činnosti. Kategória kadetov absolvovala 21 okruhov bodovacej
jazdy a prvenstvo po sólovom úniku opäť putovalo
do Žiaru nad Hronom zásluhou stopercentného
výkonu Juraja Bellana. Aj tretia priečka patrila Žiarčanovi – Kristiánovi Zimánymu. Filip Gašpar obsadil
7. miesto, Matej Truban 11. miesto a Nicolas Jelža
po nepresvedčivom výkone 20. miesto. V kategórii

juniorov, ktorí absolvovali 24 okruhov bodovacej
jazdy, sme mali jediné zastúpenie, a to v podobe
ostaršeného Davida Zverka. Ten napriek svojmu
mladíckemu veku dokázal svojich starších kolegov
nielen popreháňať, ale po samostatnom úniku nad
nimi aj zvíťaziť.

Zverko, Bellan a Zimány
v reprezentácii Slovenska
V nedeľu 29. apríla pokračoval Slovenský pohár
v cestnej cyklistike štvrtým kolom, a to pretekmi
o Cenu Krupiny. Cestný pretek jednotlivcov sa
jazdil na kopcovitom okruhu dlhom 47 km. Prvenstvo v kategórii mladších žiakov, ktorí absolvovali
skrátené 21 km preteky, si odniesol opäť Štefan Michalička z CyS Žilina. Žiarčan Adam Foltán obsadil
4. miesto, Matúš Černek 8. miesto a Matúš Valuška
9. miesto. V preteku starších žiakov, ktorí absolvovali celý 47 km dlhý okruh, opäť dominoval žiarsky
cyklista Adrian Foltán, ktorý zvíťazil pred Alexom
Zemanom z ŠKC Dubnica. Výborný výkon v preteku podal aj Henrich Hasch, ktorý obsadil pekné
6. miesto. Matej Foltán bol klasifikovaný
na 13. a Ján Gajdošík na 21. mieste. Svojím štvrtým
víťazstvom v pretekoch Slovenského pohára si Adrián Foltán upevnil vedúcu pozíciu v priebežnom
hodnotení. Aj v preteku kadetov putovalo víťazstvo
do Žiaru nad Hronom, a to zásluhou výborne jaz-

diaceho Juraja Bellana, ktorý zvíťazil pred Denisom
Baškom z CK EPIC Dohňany. Štvrtú priečku obsadil Kristián Zimány, siedmu Nicolas Jelža. Matej
Truban a Filip Gašpar zaostali a boli klasifikovaný
na 14. a 17. mieste. Vysokú výkonnosť na trati preukázal v preteku juniorov náš talentovaný David
Zverko. Ten si na trati dlhej 94 km nekompromisne
poradil so svojimi súpermi, odpútal sa od nich a
po sólovej jazde opäť zvíťazil.
Po skončení pretekov v Krupine ihneď zasadala komisia mládeže Slovenského zväzu cyklistiky,
ktorá nominovala šesticu kadetov na blížiace sa
medzinárodné etapové preteky 36. ročník Závodu
míru nejlmadších, ktoré sa idú v dňoch 4. a 6. mája
v českom Jevíčku. Výborné výkony Zverka, presvedčivé výkony Bellana a vzostupná výkonnosť
Zimányho rozhodli, že v drese Slovenska budú
na tomto významnom podujatí reprezentovať našu
krajinu.
F. Sitora

Karatisti ukázali skvelú formu na Galanta Cupe 2012
KARATE

V
sobotu
28. apríla sa
v Galante konal
medzinárodný
turnaj karate
pre všetky vekové kategórie.
Na turnaji popri
slovenských
pretekároch nastúpili aj pretekári z Čiech, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Zastúpenie mal aj
náš karate klub MŠK Žiar nad Hronom, ktorého
pretekári spravili svojmu mestu a klubu opäť
dobré meno.
V súborných cvičeniach kata sme mali jediného pretekára – Šimona Sečkára. Šimon nastúpil

do súťaže riadne bojovne naladený, čo ocenili aj
rozhodcovia, a tak sa Šimon postupne prebojoval až
do finále. Tu prehral tesne 1:2, ale jeho prvá medaila z tejto disciplíny nás veľmi potešila. Šimonovi sa
darilo aj v športovom zápase 5 – 7-ročných chlapcov do 24 kg, kde si vybojoval krásnu bronzovú
medailu, čiže si z jedného turnaja domov odniesol
až dve medaile.
Za staršie žiačky nastúpila Nina Jelžová. Vo vyraďovacích kolách sa súperkám nepodarilo na ňu
zabodovať, naopak, Nina postupovala s veľkým
bodovým rozdielom až do finále. Tu sa pretekárky striedali vo vedení, no kopom na hlavu za tri
body tesne na konci zápasu Nina zvrátila víťazstvo
na svoju stranu.
V mladších dorastenkách sa podobne darilo Do-

minike Veisovej, ktorá s prehľadom prešla až do finále a tu taktiež ukázala svoju technicko-taktickú
prevahu nad svojou súperkou a hladko zvíťazila.
Posledným bodujúcim pretekárom bol Michal
Výrostko. Michal postupne vyraďoval svojich súperov, až kým sa nedostal do finále. Tu nastúpil proti
známemu súperovi, nad ktorým sa mu tentoraz nepodarilo zvíťaziť, a tak našu zbierku medailí uzavrel
striebrom.
Tento turnaj bol prípravným turnajom na blížiace
sa Majstrovstvá Slovenska v Partizánskom. Skvelé
výsledky a forma našich pretekárov dáva predpoklad, že aj tu sa naši pretekári opäť zaradia medzi
najlepších slovenských pretekárov karate.
Ľubomír Striežovský,
trénerwww.karatezh.sk

Hviezdicový výstup na Jazierko Slobodné
V sobotu 5. mája sa uskutočnilo turistické
podujatie Hviezdicový výstup na Jazierko Slobodné v Kremnických vrchoch, v časti Jastrabská vrchovina.
Organizátorom už 15-teho ročníka bolo mesto
Žiar nad Hronom a MŠK – Klub Slovenských turistov Žiar nad Hronom. Na podujatí sa stretlo približne 90 účastníkov nielen zo Žiaru nad Hronom, ale
aj z blízkeho okolia a vzdialenejších miest. Účastníci
zo Žiaru nad Hronom prešli pešo z autobusovej stanice okolo Biskupskej studničky a dolinou Úkladného potoka k Jazierku Slobodné. Časť účastníkov sa
presunula autobusovým spojom do Starej Kremničky a odtiaľ cez Kotlište okolo Biskupskej studničky

a Dolinou Úkladného potoka k Jazierku Slobodné.
Druhá skupina sa presunula autobusovým spojom
k Lomu Potôčik a odtiaľ pešo k Jazierku Slobodné.
Podujatia sa zúčastnili okrem organizovaných
turistov aj neorganizovaní turisti, členovia Jednoty
dôchodcov Slovenska zo Žiaru nad Hronom a rodiny s deťmi. Podujatiu prialo aj pekné, slnečné
počasie. Namiesto tradičného guláša si účastníci
pochutili na klasickom rezni za 1 euro.
KST Žiar nad Hronom na čele s výborom pripravuje a organizuje turistické podujatie cez víkendy.
V letných mesiacoch sú to aj turistické zájazdy
do národných parkov ako Vysoké a Nízke Tatry,
Slovenský raj či Malá a Veľká Fatra. Do turistického
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klubu je možnosť prihlásiť sa priamo pri prihlasovaní na turistický zájazd v Dome kultúry v Žiari
nad Hronom. Informácie o činnosti klubu nájdete vo výveske na rohu pri predajni kníh v Žiari
nad Hronom a tiež na webovej stránke www.turistika.mskziar.sk.
Ing. Peter Olejárnik,
za výbor KST Žiar nad Hronom
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Karatisti zo Slovenského i svetového pohára s medailami
KARATE

Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom sa po niekoľko týždňovej prestávke opäť vrátili na súťažné
tatami, a to hneď naplno, keď ich počas víkendu
21. a 22. apríla čakali dve súťaže.
Prvou z nich bolo záverečné kolo Slovenského
pohára v Trenčíne, kde sa zúčastnilo 473 pretekárov zo 48 slovenských klubov. Prvému sa podarilo
zabodovať najmladšiemu členovi družstva, ešte
škôlkarovi, Šimonovi Sečkárovi, ktorý si vybojoval druhé miesto v kategórii chlapci 5 – 7 rokov
do 24 kg. Šimon si týmto umiestnením zároveň vybojoval aj postup na Majstrovstvá Slovenska. V kategórii 8 – 9-ročných nás reprezentovali vo svojich
kategóriách Roman Debnár a Veronika Viglašská,
pre ktorých to bol prvý štart na Slovenskom pohári, a tak možno aj málo skúseností spôsobilo, že sa
neprebojovali až k medailovým miestam. V 10 – 11ročných dievčatách nad 40 kg nás reprezentovala
Nina Jelžová, ktorá na prvých dvoch kolách nenašla premožiteľku. Nina opäť podala výborný výkon,
keď sa opäť prebojovala až do finále. Hetrik jej ušiel,
keď sa jej nepodarilo zvíťaziť. Dve prvé miesta a
jedno druhé jej však zaručili, že sa stala celkovou
víťazkou Slovenského pohára vo svojej kategórii
s veľkým bodovým náskokom. V tejto istej vekovej
kategórii, no vo váhe do 35 kg, sme mali zastúpenie v Natálke Rajčanovej. Natálka sa svojou veľkou
bojovnosťou taktiež prebojovala do finále, kde tesne podľahla svojej súperke. Jej druhé miesto nás
potešilo a Natálke zaručilo štart na Majstrovstvách

Slovenska. V 12 – 13-ročných nás reprezentovali
Michal Výrostko, Karolína Pivarčiová, Dominika
Veisová a Martina Tatárová. Medailovo sa podarilo
presadiť len Michalovi, ktorý prehral v druhom kole
s neskorším víťazom, čo ho posunulo do bojov v repasáži o tretie miesto. Tu už premožiteľa nenašiel,
a tak si z turnaja popri treťom mieste odniesol aj
postup na Majstrovstvá Slovenska.

Svetový pohár v Hradci Králové
Po prvom súťažnom dni sa časť výpravy vrátila
domov. Tri naše pretekárky – Karolína Pivarčiová,
Martina Tatárová a Nina Jelžová pokračovali v ceste
na najväčší medzinárodný turnaj v Čechách – Svetový pohár Grand Prix Hradec Králové.
V Hradci sa stretlo počas dvoch súťažných dní
800 pretekárov z 92 klubov zo 14 štátov (Česko,
Ukraina, Rusko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko,
Izrael, Slovensko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko,
Belgicko, Litva, Bosna a Hercegovina). Z našej malej výpravy prvá štartovala Nina Jelžová v kategórii
10 – 11-ročných dievčat. Hneď v prvom kole podľahla neskoršej finalistke. V repasáži o tretie miesto
sa prebojovala až k samotnému boju o tretie
miesto. Celý zápas viedla, no taktická chyba tesne
na konci zápasu ju obrala o tretie miesto. V 12 – 13ročných dievčatách sa podobne vyvíjala situácia
pre Karolínu Pivarčiovú, ktorá prešla úvodnými kolami až do semifinále. Tu na nemeckú pretekárku

už nestačila a sily jej neostali ani do boja o tretie
miesto, kde podľahla ukrajinskej pretekárke. V tej
istej kategórii štartovala aj Martina Tatárová, ktorej
sa svojím výkonom podarilo vyčariť na našich tvárach úsmev spokojnosti, keď postupne zdolávala
svoje súperky, až sa nakoniec prebojovala do finále,
kde na ňu čakala nemecká pretekárka. Vyrovnaný
súboj skončil remízou, no verdikt na zastávky určil
ako víťazku našu pretekárku. Zisk jedného prvého a
dvoch štvrtých miest je na turnaji takéhoto formátu
určite úspechom a napriek prvotnému sklamaniu
z dvoch zemiakových medailí môžeme konštatovať
spokojnosť, že naše pretekárky sa svojimi výkonmi
ani na takomto turnaji nestratia.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Volejbalové juniorky štvrté na Slovensku
VOLEJBAL

Od piatku 4. mája do nedele 6. mája sa juniorky VK MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili na finálovom volejbalovom turnaji o majstra Slovenska
v Považskej Bystrici.
Postupne bojovali naše juniorky s družstvami Doprastav – Bilíkova Bratislava (0:3), Slávia UK Bratislava (0:3), MVK Poltár (3:1), VK Liptovský Hrádok (3:0)
a usporiadateľským družstvom Považskej Bystrice
(0:3).
Dievčatá odohrali turnaj posilnené aj o Adelu
Grolmusovú, ktorá v sezóne síce hrala na hosťovaní v COP Nitra, ale na finálový turnaj junioriek
sa vrátila a bola dopísaná na našu súpisku. Výkony
Žiarčaniek však kolísali, striedali výborné okamihy s nepozornosťou a následnými pochybeniami,
ktoré skúsenejšie súperky využili vo svoj prospech.
Dúfali sme, že naše dievčatá prekvapia a dokážu
získať body aj proti favoritom turnaja, ale nako-

niec turnaj skončil podľa predpokladov. Titul získali
nakoniec juniorky Doprastav – Bilíkova Bratislava
a našim dievčatám zostalo nepopulárne 4. miesto,
ako najlepšie družstvo z 1. ligy junioriek východ.

Družstvo volejbalových junioriek mohlo takéto solídne umiestnenie dosiahnuť za pomoci funkcionárov VK MŠK, ale i menších sponzorov, ktorí pomohli
realizačnému tímu zabezpečiť dôstojné pôsobenie
družstva na vrcholovom turnaji. Turnaj tiež potvrdil, že v regióne Žiaru nad Hronom zatiaľ rastie
dostatok volejbalových nádejí, ale budúcnosť ženského volejbalu nie je istá, ak nebudú zachované
od všetkých sponzorov, MŠK a funkcionárov VK aspoň doterajšie tréningové a súťažné podmienky.
Na M-SR junioriek reprezentovali: Viktória Melišová, Anita Rečlová, Eva Štefancová, Radka Kollárová,
Mária Kollárová, Lívia Netolická, Martina Lovčičanová, Radka Slašťanová, Veronika Volfová, Mária
Osvaldová, Jana Csitáriová, Adela Grolmusová, Lenka Minichová, Patrícia Michňová, Silvia Rajčanová.
Tréneri: Alena Bieliková a Peter Rozinay.
(ab)

Proti majstrovi zo Žiliny s prehrou
BASKETBAL STARŠÍ MINIŽIACI

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti
1. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 48:39 (21:22)
Strelci: Horváth 11, Holička 9, Záhorec 8, Majer 7,
Mihálka 5, Mokroš 4, Šály 2, Štábel 2.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 41:42 (19:22)
Strelci: Horváth 16, Holička 6, Mihálka 5, Majer 4,
Mokroš 3, Záhorec 2, Štábel 2, Nagy 1, Šály 1, Vinarčík 1.

Proti úradujúcim majstrom Slovenska zo Žiliny
začali domáci Žiarčania nervózne a prehrávali už
1:9. Dokázali však, že vyšším a fyzicky silnejším
hosťom nedajú nič zadarmo. Po umytí hláv na prvom timeoute začali hrať bez rešpektu, zagresívnili
obranu a v útoku začali hrať oveľa efektívnejšie.
V prvom zápase už boli na ihrisku lepším tímom
a výsledok hovorí za všetko. Druhý zápas ťahali už
domáci za kratší koniec a rozdiel skóre v prospech
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hostí len doťahovali. Ukázali však svoj potenciál,
keď až 14-bodový náskok hostí zlikvidovali a v závere zápasu im už chýbalo len trochu šťastia. Prehra
o jeden bod môže mrzieť. Potešiteľný je však výkon
Žiarčanov proti majstrom Slovenska vo výbornom
zápase s obrovským nasadením. Chlapcov treba
za výkon jednoznačne pochváliť.
Norbert Nagy, tréner
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Zverko víťazom Závodu míru nejmladších
CYKLISTIKA

V uplynulých dňoch sa cyklistický kolotoč pretekov rozkrútil na plné obrátky. Už dlhé roky
patria májové cesty cyklistom na Pretekoch
mieru. V českom Jevíčku bol v dňoch od 4. do
6. mája odštartovaný už 36. ročník Medzinárodného etapového preteku kadetov Grand Prix
Matoušek Závod míru nejmladších.
Na štarte sa prezentovalo 109 pretekárov z deviatich krajín a na mladých cyklistov čakalo náročných
192 km, rozdelených do štyroch etáp. V šesťčlennom výbere družstva Slovenska A sa predstavili
aj traja žiarski cyklisti – David Zverko, Juraj Bellan
a Kristián Zimány. V kombinovanom družstve Slovenska B sa predstavil Nicolas Jelža. O vynikajúci
výsledok Slovenska na tomto podujatí sa postaral
talentovaný cyklista MŠK Žiar nad Hronom, David
Zverko, ktorému v týchto pretekoch patrilo zaslúžene celkové prvenstvo. K žltému dresu víťaza
36. ročníka Závodu míru nejmladších pridal aj zelený dres určený pre najaktívnejšieho pretekára
peletónu.
Už prvá etapa bola nesmierne náročná – merala
79 km a viedla kopcovitým terénom s obávaným
záverečným stúpaním na Hartinkov. Družstvo
Slovenska aktívne pracovalo na špici peletónu
a kontrolovalo priebeh preteku až pod obávané
stúpanie na Hartinkov. Tam zaútočil Zverko svojim súperom, rozhodol sa pre sólový únik, ktorý sa
mu vydaril a s náskokom 40 sekúnd prišiel víťazne
do cieľa v Jevíčku a obliekol sa žltého dresu lídra
pretekov. Druhú priečku obsadil dánsky cyklista
Klars Magnus Bak a tretiu Pavel Camrda z Tábora.
Kristián Zimány prišiel do cieľa so stratou viac ako
troch minút na 36. mieste, no pre víťazstvo v etape
urobil pre svojho lídra maximum, za čo mu pat-

rí uznanie. Juraj Bellan mal na trati kolíziu a pád,
po ktorom sa už nevrátil do hlavného poľa a
so stratou piatich minút na víťaza, prišiel do cieľa na 40. mieste. Nicolas Jelža bol klasifikovaný
na 65. mieste.

Žiarski cyklisti dosiahli pre slovenskú
cyklistiku mimoriadny výsledok
Druhá etapa merala 23 km so štartom v obci
Velké Opatovice. Nájazd na okruh meral 3 km a
takzvaný triangel dlhý 3250 metrov absolvovali cyklisti šesťkrát. V tejto etape sa blysol v špurte
Ferdinand Barták z družstva Slovenska A, ktorý obsadil pekné druhé miesto. David Zverko si piatym
miestom v etape udržal žltý trikot. Ostatní naši pretekári prišli v hlavnom peletóne. Tretia, kráľovská
etapa, merala 76 km a Zverko do nej nastúpil opäť
v drese lídra pretekov s náskokom 40 sekúnd pred
dánskym cyklistom Klarsom Magnusom Bakom. Už
po prvej horskej prémii prvej kategórie na deviatom kilometri na Šubířově unikla z peletónu šestica
pretekárov, v ktorej mali až trojčlenné zastúpenie
aktívne jazdiaci dánski pretekári. Trojicu Dánov dopĺňali českí cyklisti Pavel Camrda z Tábora, Vojtěch
Toman z Mapei Cyklo Kaňkovský a žltý David Zverko. Na tretej horskej prémii na 29. kilometri odpadli
z vedúcej skupiny obaja českí pretekári, a tak vpredu ostal osamotený s troma Dánmi David Zverko.
Ten dokázal odolať atakom Dánov až do cieľa, a tak
sa rozhodovalo v záverečnom špurte. Pre etapové
víťazstvo si došpurtoval dánsky cyklista Klars Magnus Bak. Zverko obsadil tretie miesto a ustrážil si
žltý dres vedúceho pretekára. Žiarski cyklisti boli

Žiarsky mestský polmaratón
3. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu už v sobotu 26. mája.
Ešte pred polmaratónom si môžu rekreační bežci zabehnúť beh zdravia na trati dlhej 1,1 kilometra. Samotný
polmaratón sa začne o 13-tej hodine pri Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika. Bežci na ňom odbehnú štyri okruhy po vopred určenej trase, pričom každý okruh má dĺžku
5 271 metra. Účastníci polmaratónu sa budú klasifikovať
v niekoľkých kategóriách, tie sú opäť rozdelené na mužské
a ženské. Traťový rekord mužov drží Imrich Magyar z AC Nové Zámky s časom
1:08:54 a rekord žien Sylvia Šebestián z AŠK Grafobal Skalica s časom 1:25:28.
Ani tento rok nebudú počas polmaratónu chýbať rôzne sprievodné podujatia. Pre deti predškolského veku a žiakov na I. stupni základných škôl budú
pripravené samostatné súťaže v disciplínach ako skok do diaľky, slalom či hod
penovou loptou.
V rámci 3. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu sa uskutoční aj štafetový
beh (pre firmy, organizácie, rodiny a pod.). V prípade záujmu môžu byť členovia
štafety klasifikovaní aj v celkovom hodnotení 3. ročníka Žiarskeho mestského
polmaratónu.

klasifikovaný: Juraj Bellan na 30. mieste, Kristián Zimány na 59. a Nicolas Jelža na 61. mieste.
Záverečná štvrtá etapa sa išla ako časovka jednotlivcov na trati dlhej 15,5 km. Víťazom „etapy
pravdy“ sa stal s časom 21:09,451 pretekár reprezentačného výberu Slovinska, Žan Jerkič. David
Zverko obsadil po bojovnom výkone pekné tretie
miesto, ktoré mu zabezpečilo celkové prvenstvo
v 36. ročníku Závodu míru nejmladších. Juraj Bellan
obsadil v časovke 41., Kristián Zimány 49. a Nicolas
Jelža 53. miesto. Aj vďaka žiarskym cyklistom, ktorí aktívne pracovali pre celkové prvenstvo Davida
Zverka na 36.ročníku Závodu míru nejmladších, sa
podarilo urobiť pre slovenskú cyklistiku mimoriadny výsledok. FS

Víťaz David Zverko, vľavo.

Bývalý klubový autobus FC Barcelona
exkluzívne v Žiari
26. mája na Námestí Matice slovenskej
V rámci Dňa detí a Dňa zdravia od 12.00 do 14.00 hod.

