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V tomto čísle:
Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Klokany v žiarskej minizoo

Poslanci sa pred letnými prázdninami stretli
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby prerokovali a prijali viaceré všeobecne záväzné nariadenia. Strana 2.
V DETSKOM BAZÉNE
BUDE VYHRIEVANÁ VODA

Žiarske plážové kúpalisko je pre verejnosť
otvorené od polovice júna. V najbližších dňoch
sa detskí návštevníci kúpaliska budú kúpať
vo vyhrievanom bazéne. Viac na strane 3.
ŽIARSKE PIESKOVISKÁ SÚ BEZPEČNÉ

STRANA 3

Zo spomienok na vojnu vznikla kniha

Vďaka pravidelnej kontrole a údržbe detských ihrísk, je piesok v pieskoviskách bezpečný
a vhodný na hranie. Potvrdzujú to aj výsledky
kontroly, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Strana 2.
AUTOKINO UŽ AJ V NAŠOM MESTE

Mestské kultúrne centrum v našom meste pripravilo pre svojich návštevníkov lahôdku. Ako
prví na Slovensku prináša do mesta autokino.
Viac informácií na strane 4.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.
Tel: 0905 602 942

STRANA 6

30. júna 2012
Basketbalové kurty
SSOŠ technickej
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Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 21. júna sa uskutočnilo 8. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.
Úvod zasadnutia patril netradične žiarskym športovcom, ktorí si za vzornú reprezentáciu mesta
prevzali ocenenie. Prvým oceneným bol pedagóg
Štefan Muha, bývalý vynikajúci atlét, ktorý sa v súčasnosti venujem mladým atlétom zo Žiaru a okolia. Cenu si prevzal z rúk Martina Vrábeľa, predsedu
Olympijského klubu v Banskej Bystrici. Druhým
oceneným, ktorému cenu odovzdal primátor Ivan
Černaj, bol cyklista David Zverko. V súčasnosti patrí
k najväčším cyklistickým talentom na Slovensku,
mnohí ho považujú za následníka Petra Sagana.
Júnové zastupiteľstvo ďalej pokračovalo ďalšími bodmi programu. Náčelník mestskej polície,
Vladimír Mališ, informoval poslancov o proteste
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2007, ktorým sa zakazuje požívanie
a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta. Podľa prokurátora
je toto VZN v rozpore so zákonom. Poslanci nakoniec VZN č. 6/2007 zrušili. Informáciu o plnení
rozpočtu mesta predniesol hlavný ekonóm mesta,
Juraj Gallo. Plnenie rozpočtu mesta na strane celkových príjmov za päť mesiacov tohto roku je na
úrovni 6 632 035 eur. Celkové výdavky mesta sú
v sume 6 307 114 eur.

Rodičia škôlkarov si priplatia
Poslanci schválili aj VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. „Keďže
nám novela školského zákona umožňuje upraviť
príspevky, navrhujeme ich zvýšenie za deti v materskej škole vo veku od 2 do 3 rokov,“ uviedla po-

čas zastupiteľstva Marta Mergová, vedúca Odboru
školstva a športu a dodala: „K tomuto kroku pristupujeme z dôvodu zvýšených finančných nákladov
na výchovu a vzdelávanie tejto vekovej kategórie
detí v záujme ochrany ich zdravia a ich bezpečnosti, ale aj dodržania platnej legislatívy, ktorá určuje podmienky pri prijatí dieťaťa mladšieho ako
3 roky do materskej školy. Zároveň navrhujeme
zvýšiť príspevok za deti, ktoré nemajú trvalý pobyt
v našom meste,“ uviedla ďalej Mergová. V praxi to
znamená, že mesačný poplatok sa z 10 eur zvýši na
50 eur. Keďže poslanci toto VZN schválili, cenník sa
zmení už od 1. septembra. Kým pôvodne bol pre
všetky deti stanovený jednotný poplatok vo výške
10 eur, od septembra si budú musieť rodičia priplatiť.
Za deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v meste
zaplatia 10 eur, za deti bez trvalého pobytu v meste
20 eur a za deti od 2 do 3 rokov už spomínaných
50 eur.

Opatrovateľská služba
pravdepodobne zdražie
Aj ďalšie VZN, ktoré bolo predložené poslancom,
pojednávalo o poplatkoch. Zákon o sociálnych
službách ukladá obciam a mestám povinnosť prijať
VZN najneskôr do 30. júna tohto roku, v ktorom sa
určí suma úhrady za sociálnu službu, spôsob určenia a platenia úhrady tak, aby suma za sociálnu
službu bola najmenej vo výške 50 % priemerných
ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na
prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín alebo
úkonov opatrovateľskej služby. V našom meste to
predstavuje sumu 4,93 eura a pri sume najmenej
vo výške 50 % je to teda 2,46 € za hodinu. Pôvodne
sa za túto službu platilo 0,70 eura. V návrhu VZN sa
pojednáva o odložení účinnosti od 1. januára 2013

Ocenení športovci David Zverko a Štefan Muha.
z dôvodu očakávanej zmeny legislatívy SR. Z dôvodu sprehľadnenia týchto zmien, ktoré majú neprimerane zaťažujúci dopad na občanov, bolo poslancom odporučené odložiť účinnosť predmetného
paragrafu.

Najbližšie zastupiteľstvo v septembri
Poslanci odsúhlasili aj VZN, ktorým sa mení VZN
– Trhový poriadok. Poplatky pre trhovníkov sa tak
zvýšili o 1 euro. Odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úloh ZPOZ-u predniesla poslancom
riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová. Dôvodom
úpravy bola potreba podrobnejšie rozčleniť niektoré finančné položky, čím však nedošlo k zvýšeniu
odmien osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZ-u. O projektoch informoval poslancov Pavel Mužík, vedúci
Odboru riadenia projektov a informáciu o vytvorení spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa s. r. o. predniesol poslancom hovorca mesta, Martin Baláž. Počas zastupiteľstva prišli
na rad aj interpelácie poslancov, ktoré vám prinesieme v budúcom čísle Mestských novín. Najbližšie
zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
27. septembra.
(li)

Pieskoviská v Žiari sú bezpečné
Regionálny úrad verejného zdravotníctva robí
náhodné kontrolné odbery a náhodné kontroly na
pieskoviskách, ktoré si sám vyberá, mesto o tom
vopred nevie. „V týchto dňoch urobili pracovníci
RÚVZ kontrolu na detskom ihrisku Guliver na Ul. A.
Dubčeka. Sme radi, že vyšli dobré výsledky a že piesok nie je kontaminovaný. Deti sa tak hrajú v piesku,
ktorý je vhodný na hranie,“ uviedla prednostka
MsÚ v Žiari nad Hronom, Mariana Páleníková. Ako
vo svojej správe uviedol RÚVZ, po preskúmaní bolo
zistené, že v odobratých vzorkách piesku nebolo
prekročené najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho
znečistenia piesku určeného na hranie detí.
Deti sa na pieskovisku môžu bezpečne hrať.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Žiari nad Hronom robí pravidelné kontroly
detských pieskovísk. Keďže mesto pieskoviská
v detských ihriskách pravidelne čistí, prevzdušňuje a dezinfikuje, náhodných kontrol sa neobáva.

Do pieskoviska je zakázané
púšťať zvieratá
Mesto všetky svoje ihriská a pieskoviská pravidelne udržuje počas celého roka, s výnimkou zimných

mesiacov, keď je napadnutý sneh. „Pomáhame
si aktivačnými pracovníkmi, ktorí chodia ihriská
pravidelne prehrabávať, dezinfikujú ich vhodným
prostriedkom, ktorý je pre deti neškodný, ale prípadné mikróby, resp. choroboplodné zárodky
zničí. Mamičky sa preto nemusia báť púšťať deti
do pieskovísk,“ dodala Mariana Páleníková.
Na druhej strane, v pieskoviskách, ktoré sú nechránené a nie sú ohradené, sa nedá vylúčiť, že tam
nepríde pes či mačka. Majitelia, ktorí venčia svojich psov, by preto mali dávať pozor a nepúšťať ich
do pieskovísk. Ak ktokoľvek vidí, že majiteľ na svojho psa nedáva pozor a pohybuje sa v okolí detského pieskoviska, treba okamžite volať mestskú
políciu.
Žiarske deti majú k dispozícii niekoľko detských
ihrísk, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Detské ihrisko Terezka sa nachádza na Ul. A. Benku, Mravček
na Ul. Dr. Janského, Vetrík pri Základnej škole na Jilemnického ulici, Guliver na Ul. A. Dubčeka, Žiarik
na Hviezdoslavovej ulici a detské ihrisko Slniečko
(li)
sa nachádza v Parku Štefana Moysesa.
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Do Žiaru prišli klokany
Začiatkom júna pribudlo do živého kútika
v Parku Štefana Moysesa šesť malých kozičiek.
O niekoľko dní na to k nim pribudli ďalší zvierací
obyvatelia – klokany červenokrké.

Klokan červenokrký.
Kozy kamerunské, ktoré sú v žiarskej minizoo už
niekoľko rokov, majú u obyvateľov mesta veľký
úspech a vďaka nim je návštevnosť živého kútika
pomerne vysoká. Približne pred rokom zarezonovala medzi poslancami mesta a žiarskym podnikateľom otázka vytvorenia väčšieho živého kútika
s viacerými zvieratami. „Keďže tento projekt zostal
na mŕtvom bode, skrsla v nás myšlienka nejakým
spôsobom obnoviť živý kútik, aby v ňom neboli iba
kozliatka. Zároveň sme Žiarčanom chceli ponúknuť niečo nové,“ hovorí Peter Antal, konateľ mestských Technických služieb, ktoré sa starajú o park
aj o chod živého kútika. Ako však podotýka, nové
veci so sebou prinášajú i ďalšie náklady. „Niečo to
stojí a mesto na to v súčasnosti nemá potrebné
finančné prostriedky. Hľadali sme preto riešenie
ako uspokojiť obyvateľov, a zároveň dať tomuto
nádhernému parku niečo navyše, akúsi pridanú
hodnotu. Oslovili sme preto niekoľko inštitúcií, ktoré by nám v tom mohli pomôcť. Dokázali sme tak
bezplatne zabezpečiť to, že v žiarskej minizoo sú
dnes umiestnené klokany,“ vysvetľuje Peter Antal.

žiarskeho parku je pre zvieratá určite priaznivejšie,
navyše tu majú k dispozícii vlastný veľký výbeh,
na ktorý si takmer okamžite po dovezení zvykli.
„Návštevníci živého kútika môžu odteraz obdivovať, kŕmiť či hladkať štyri klokany červenokrké. Tento druh dorastá do výšky približne jedného metra
a je prispôsobivý na naše klimatické podmienky,“
spresňuje Antal.
Do minizoo pribudli štyri dospelé jedince a jedno
mláďa, ktoré však ešte nie je veľmi vidno, pretože
ho matka nosí vo vaku. Narodilo sa v apríli, takže už
o niekoľko týždňov bude vyliezať z vaku.

Antal sľubuje ďalšie prírastky
do živého kútika
Majitelia klokanov zároveň technické služby
požiadali aj o umiestnenie jedného afrického prasiatka, ktoré už predtým bolo s klokanmi. „Priviezli
sme aj jednu kozu, ktorá pochádza z cirkusu Aleš
a prežíva svoju starobu v živých kútikoch. Majiteľom sme radi vyhoveli, pretože si myslíme, že je to
spestrenie nášho parku a tieto zvieratá sem pritiahnu viac obyvateľov,“ podotýka Peter Antal, a zároveň dodáva: „Uvažujeme aj o ďalších prírastkoch
do minizoo, keďže máme k dispozícii areál, ktorý
je vyčlenený pre zvieratá. Práve klokany by som
chcel vnímať ako začiatok niečoho nového. Našim
cieľom však je, aby sme do toho nemuseli dávať
veľké investície. Dnes už máme predstavu, aké ďalšie zvieratá by mohli do živého kútika pribudnúť.

Jeden z klokanov nosí vo vaku mláďa
Klokany nie sú majetkom mesta či technických
služieb, patria súkromným vlastníkom. Pred svojím príchodom do nášho mesta boli umiestnené
v Centre voľného času v Žiline, kde však minizoo
zrušili, keďže sa nachádzala na sídlisku. Prostredie

Najväčšiu radosť z nových zvierat
v minizoo mali deti.

Určite však chceme ísť takou cestou, aby to nestálo
nič ani mesto, ani technické služby. Samozrejme,
starostlivosť o zvieratá zostáva aj naďalej na našej
spoločnosti,“ hovorí Antal, ktorý však ešte nechce
konkretizovať, aké zvieratá by mali do parku pribudnúť.

Odbornú starostlivosť
zabezpečí bojnický veterinár
Klokany červenokrké sú nenáročné zvieratá, ktoré sa pasú a žijú zo zeleného krmiva. „Majú radi jabĺčka, mrkvu, orechy či konáre ovocných stromov.
Samozrejme, musia byť chemicky neošetrované.
Na zimu im bude potrebné zabezpečiť seno a inú

Aj klokan sa v horúčavách potrebuje schladiť.
stravu. Takéto finančné náklady však dokážeme
zvládnuť aj vďaka mestu, ktoré na živý kútik pravidelne prispieva zo svojho rozpočtu,“ konkretizuje
Peter Antal. Keďže zvieratá sú do Žiaru zapožičané
nastálo, s ich majiteľmi sa technické služby dohodli
na určitom režime. „Klokany majú každý rok jedno
mladé. Dohoda je taká, že každé druhé mláďa je za
našu starostlivosť naše. Zvieratá nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Majitelia nás oboznámili, čím ich
treba kŕmiť, na čo sú zvyknuté a v tom budeme pokračovať,“ dodáva na záver Peter Antal. Veterinárnu
starostlivosť o zvieratá bude zabezpečovať veterinárny lekár z bojnickej ZOO, Michal Belák, ktorý má
v našom meste veterinárnu ambulanciu.
(li)

Detský bazén s vyhrievanou vodou
V sobotu 16. júna sa po prvýkrát v tomto roku
otvorili brány žiarskeho kúpaliska. Jeho detskí
návštevníci sa už čoskoro dočkajú vyhrievaného detského bazéna.
Otvoreniu kúpaliska prialo aj počasie, teploty
sa vyšplhali takmer na 30 stupňov Celzia. Aj vďaka tomu sa tak už počas prvých dní prišlo osviežiť
a schladiť takmer 500 Žiarčanov, počet ktorých stúpa každým dňom. Otvorenie využili aj rodičia s deťmi. A práve pre nich bude voda v detskom bazéne
tento rok po prvýkrát vyhrievaná. Ako nás informoval konateľ mestskej eseročky Technických služieb,
Peter Antal, v týchto dňoch spoločnosť inštaluje
tepelné čerpadlo, ktorým sa bude vyhrievať detský
bazén. Jeho cena je tisíc eur. „Zo skúseností vieme, že rodičom i deťom vadila pomerne studená
voda. Pre vyhrievanie bazéna sme sa preto rozhodli
z praktických dôvodov. Veríme, že to návštevníci
kúpaliska ocenia,“ vysvetlil Peter Antal. Ako ďalej
uviedol, i keď je v detskom bazéne pomerne nízky
objem vody, v noci sa však rýchlo ochladí a preto
je aj v najväčších horúčavách relatívne studená.

V detskom bazéne bude už čoskoro
vyhrievaná voda.
„Doteraz mala voda teplotu približne do 22 stupňov Celzia. Po nainštalovaní tepelného čerpadla ju
budeme môcť vyhrievať na príjemných 32 stupňov
Celzia,“ spresnil Peter Antal a dodal, že nastavenie
ideálnej teploty bude možné až počas prevádzky.

Ceny vstupného sa nemenia
O prevádzku plážového kúpaliska sa starajú mestské Technické služby. Ako sme vás už pred časom
informovali, s prípravami na otvorenie sa začalo už
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v polovici apríla. Okrem toho, že sa veľký bazén pravidelne natiera, tento rok sa vymenilo aj oplotenie
od Lutilského potoka až k tenisovým kurtom. „Staré pletivové oplotenie už bolo v dezolátnom stave,
do areálu sa tak ľahko dostávali zlodeji. Nové
oplotenie je plechové, takže teraz sa už krádeží
nemusíme obávať,“ dodal Peter Antal. Aj napriek
spomínaným investíciám zostávajú ceny vstupného nezmenené. 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. Kúpalisko bude v júni 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.
(li)
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Križovatka v Šášovskom Podhradí je už bezpečnejšia
Kolíznu situáciu na šášovskej križovatke sa
okrem vedenia nášho mesta rozhodlo riešiť aj
niekoľko obcí, ktorých občania denne touto cestou prechádzajú. Na základe podnetu starostov
a primátora sa tak pred niekoľkými dňami začali
realizovať úpravy, ktoré by mali kolíznu situáciu
vyriešiť.
Najväčším problémom tejto križovatky je zlá viditeľnosť na vozovku, ktorá vedie na Priemyselnú
ulicu, alebo priamo do mesta tzv. súhradou. Vo výhľade prekážali vodičom aj zvodidlá na ľavej strane. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vydalo k podnetu starostov a primátora
stanovisko, v ktorom sa píše, že zo strany zhotoviteľa stavby došlo k pochybeniu už pri samotnom
návrhu stavieb. „V prípade šášovskej križovatky zlý
výhľad zhoršuje blízkosť existujúceho cestného
mostného objektu ponad železničnú trať, jeho zábradlie a zvodidlo umiestnené na cestnom objekte,“ píše sa ďalej vo vyjadrení z ministerstva. I keď
na ceste smerom z Priemyselnej ulice bolo osadené
dopravné značenie na zníženie rýchlosti, dopravnú
kolíznu situáciu to nepomohlo vyriešiť.

NDS nedostatky na križovatke
odstráni do konca júna
„Národná diaľničná spoločnosť po ukončení výstavby úsekov rýchlostnej cesty R1 v regióne Žiaru
nad Hronom pristúpila k realizácii ďalších opatrení
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky,“ poskytol stanovisko hovorca NDS, Dr. Marcel Jánošík a
spresnil: „V križovatke ciest I/65 a III/05092 v Šášovskom Podhradí realizujeme doplnenie trvalého dopravného značenia, doplnenie dopravného zrkadla, doplnenie zvodidlových odrážačov a smerových
stĺpikov. Taktiež bude upravený výjazd na cestu

Kolíznu situáciu má na križovatke vyriešiť
aj dopravné zrkadlo.
III/05092 a bude doplnená aj výplň mostného zábradlia.“ Ako ďalej Marcel Jánošík dodal, ukončenie
všetkých prác je plánované do konca júna. Všetky
zmeny v dopravnom značení boli odsúhlasené
Políciou SR a Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. „Veríme, že tieto úpravy
prispejú k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k spokojnosti obyvateľov v regióne,“ uviedol
na záver Marcel Jánošík.
S úpravami, ktoré NDS na problematickej križovatke realizuje, je spokojné aj vedenie mesta Žiar
nad Hronom. „Mesto bolo jedným z iniciátorov,
ktorí chceli, aby sa križovatka upravila tak, aby boli
rozhľadové pomery na nej lepšie. Sme si vedomí
toho, že Slovenská správa ciest ako štátna organizácia musí mať tiež určitý legislatívny proces, preto
to trvalo dlhšiu dobu, ako sme plánovali. Určite sme
však radi, že sa kolíznu situáciu na tejto križovatke
podarí vyriešiť pred dovolenkovým obdobím,“ vyjadrila spokojnosť Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ v Žiari nad Hronom.
(li)

Darujte domov psíkovi z útulku
V sobotu 30. júna sa uskutoční prvý ročník súťaže Žiarsky chlpáč. Do súťaže môžete prihlásiť
svojho psíka, aj keď nemáte papiere o jeho totožnosti.
Organizátormi podujatia je Mestské kultúrne
centrum v Žiari nad Hronom a OZ Strážni anjeli.
„Hlavným dôvodom organizovania tejto súťaže
je, aby sme v tento deň našli domovy pre psíkov
z útulku,“ vysvetlila Michaela Priblincová, riaditeľka MsKC a dodala: „Vybraní útulkáči budú súťažiť
o toho naj v diváckej ankete na podujatí s cieľom
nájsť pre víťaza nového majiteľa – nový domov.
Žiarčania nemusia na výstavu prísť so psíkom,
ale môžu s ním z výstavy odísť.“ Fotky súťažiacich
útulkáčov nájdete v tomto vydaní novín na stránke MsKC. Organizátori tiež dávajú do pozornosti
informáciu, že predĺžili možnosť podania prihlášok
na výstavu a psíčkari sa môžu prihlásiť dokonca aj
priamo na podujatí od 8.00 do 10.00 hod.

Celodenná akcia pre celú rodinu
Na akcii sa stretnú aj bývalí útulkáči, ktorí sú dnes
úspešne adoptovaní vo svojich nových rodinách.
„Počas podujatia budeme hovoriť o ich príbehoch.
Bude to určite silný zážitok,“ sľubuje riaditeľka
MsKC.
Súčasťou podujatia budú aj rôzne sprievodné
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Autokino prvýkrát
na strednom Slovensku v Žiari
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom
si pripravilo pre svojich návštevníkov skutočnú
lahôdku. Premietaný film si budete môcť pozrieť priamo zo svojho auta, na vlastnej koži tak
zažijete to, čo ste už videli v amerických filmoch.
Zvuk k filmu si pustíte cez frekvenciu v autorádiu,
ktorú sa dozviete pri vstupe na parkovisko. „Autokino zabezpečuje profesionálna firma až z Poľska, ktorá prinesie obrovské nafukovacie plátno
(10 x 6 m) so zvukovou zábranou, ktorá spotrebuje 2000 litrov vody,“ uviedla pre Mestské noviny
riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová. Prvý film,
na ktorý sa môžete tešiť priamo z vášho auta, je
jedna z najpopulárnejších komédií posledných rokov – Vo štvorici po opici. „Autokino sa v Žiari objaví
v piatok 6. júla na parkovisku OC Kaufland. Ide
o jednorazovú produkciu na skúšku a divácky záujem rozhodne o tom, či projekt zopakujeme,“ vysvetlila Michaela Pribilincová.

Vstupenky sa kupujú pre jedno auto
Čas premietania je naplánovaný až na 22.30 hod.,
príchody divákov na autách sú možné od 22-hej
hodiny, po zatvorení OC Kaufland. „Do predaja pustíme približne 60 vstupeniek. Každý vstup je pre
1 auto spoplatený sumou 10 eur. Nezáleží pritom,
koľko je v aute divákov v závislosti od kapacity divákov, zvyčajne sa však počíta so štyrmi osobami
na jedno auto,“ spresnila ďalej Pribilincová.
Predaj vstupeniek sa začne 26. júna v pokladni
MsKC, v utorok až piatok v čase od 15.00 do 19.00
hod. „Do areálu na parkovisko nebudú vpustené
nákladné automobily ani autobusy. Projektu predchádzalo množstvo technických a organizačných
úloh a ich riešení, aby sme dokázali tento zážitok
sprostredkovať. Veríme, že autokino sa stretne
s pozitívnym diváckym ohlasom,“ dodala na záver
riaditeľka MsKC.
(li)

Do škôlky sa prednostne
prijímajú žiarske deti

podujatia a nebudú chýbať ani atrakcie pre deti
a stánok s občerstvením, pre označených návštevníkov akcie budú zabezpečené aj toalety v areáli
kúpaliska. Vstupné je dobrovoľné, rovnako ako
príspevok do vyhlásenej zbierky. „Výťažok z oboch
bude použitý na pomoc zvieraciemu útulku v Žiari. V rámci programu zaspieva Zdenka Predná, ale
uvidíte aj dog dancing Veroniky Olešovskej, ktorú
poznáte z talentovej súťaže,“ dodáva Michaela Pribilincová.
Ak teda nevlastníte psíka a chceli by ste nejakému poskytnúť domov, príďte v sobotu 30. júna
do Parku Štefana Moysesa a vyberte si jedného
zo psíkov, ktorí na svojho nového majiteľa čakajú
v žiarskom útulku.
(li)
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Do škôlky sa prednostne prijímajú žiarske deti
V priebehu mesiaca marec sa uskutočnil zápis detí do Materskej školy na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom a jej elokovaných tried. Záujem o prijatie do škôlky prejavilo 158 rodičov.
V dňoch od 6. do 8. marca sa vo všetkých zariadeniach materskej školy uskutočnili Dni otvorených dverí, počas ktorých mali záujemcovia možnosť vidieť priestory a získať potrebné informácie.
„K 11. júnu bolo spolu prijatých 158 žiadostí,“ vysvetľuje Martina Šimková, riaditeľka materskej školy a dodáva: „K septembru z materskej školy do základnej školy odchádza predbežne 136 detí, podľa
rozhodnutí o odklade povinnej školskej dochádzky
sa však tento počet môže zmeniť.“ Zámerom riaditeľky škôlky je uspokojiť záujem všetkých rodičov.
V prípade naplnenia kapacity niektorej z elokovaných tried bude rodičom ponúknuté iné zariadenie, pričom prednostne budú prijaté deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom. „Rozhodnutia
o prijatí detí do materskej školy budú vydávané
od 18. júna. Zákonní zástupcovia detí si ich môžu
po tomto termíne prevziať u zástupkýň na jednotlivých elokovaných triedach,“ konkretizuje na záver
Martina Šimková.
(li)
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V žiarskom planetáriu odhalili pamätník Maximiliána Hella

Odhalenia busty sa zúčastnil
aj minister Čaplovič.
V utorok 5. júna bola priestoroch Krajskej
hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom
slávnostne odhalená busta významného astronóma Maximiliána Hella, po ktorom je toto observatórium aj pomenované.
Slávnostný akt odhalenia sa uskutočnil v roku,
na ktorý pripadá 220. výročie úmrtia tohto vynikajúceho astronóma 18. storočia. „Deň po odhalení
busty nastal prechod Venuše popred slnečný disk.
Je to zriedkavý astronomický úkaz, ktorý pozoroval
samotný Hell. Ten vo svojej dobe, s vtedy dostupnými technickými prostriedkami, uskutočnil veľmi
presné pozorovania tohto úkazu a na základe jeho
matematických výpočtov sa mu podarilo veľmi
presne určiť slnečnú paralaxu. Z tejto paralaxy sa
dala vypočítať veľmi presne vzdialenosť Zeme
od Slnka, čo bolo na tú dobu veľkým vedeckým
úspechom,“ vysvetľuje dôvody odhalenia busty Mi-

lan Šranko, odborný pracovník planetária.
Bustu KHaP venovalo OZ Maximilián Hell z Nitry.
Pôvodne mala byť busta odhalená na mieste, kde
Hell pozoroval spomínaný prechod, a to za polárnym kruhom na nórskom ostrove Vardö. Keďže sa
to z viacerých dôvodov v tomto roku nepodarilo
uskutočniť na pôvodne zamýšľanom mieste, členovia spomínaného občianskeho združenia sa rozhodli, že bustu venujú práve žiarskemu planetáriu.
„Už v minulom roku sme pripravili projekt Rok Maximiliána Hella. V rámci neho sme viaceré aktivity
na propagáciu jeho osobnosti. Odhalenie busty
Hella významne prispelo k naplneniu projektu Rok
Maximiliána Hella, rok astronóma, ktorého meno
nesie a naša inštitúcia od roku 1990. Odteraz nám
bude jeho osobnosť pripomínať aj busta,“ konkretizoval ďalej Milan Šranko.
Bustu slávnostne spoločne odhalili podpredsedníčka NR SR, Jana Laššáková a minister školstva vedy výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič.
Na odhalení boli prítomní aj predstavitelia rôznych
inštitúcií nášho mesta či hostia z astronomických,
spoločenských a verejných organizácií.
V blízkej budúcnosti uvažuje žiarske planetárium
otvoriť Pamätnú izbu Maximiliána Hella. „Pre takúto expozíciu je potrebné v prvom rade získať vhodné artefakty a esteticky a vkusne ich vystaviť. Osobnosť Maximiliána Hella si to určite zaslúži a jeho
význam bude v Žiari akcentovaný nielen samotnou bustou, ale aj spomínanou expozíciou,“ dodal
na záver Milan Šranko.
(li)

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva
s takmer pol tisícovou účasťou
V sobotu 9. júna sa uskutočnil už tretí ročník
Dňa otvorených dverí odpadového hospodárstva v Žiari nad Hronom. Aj napriek nie veľmi
priaznivému počasiu spoločnosť starajúcu sa
o odpady navštívilo takmer päťsto ľudí.
„Naším prvoradým cieľom bolo priblížiť prácu
smetiarov širokej verejnosti, no na druhej strane sme pre ľudí, a predovšetkým pre deti chceli
pripraviť nezabudnuteľný zážitok,“ vysvetľuje Zuzana Gallová, riaditeľka spoločnosti Technické služby
– Žiar nad Hronom, a. s.
Technické služby svoje brány otvorili presne
o jednej popoludní. Návštevníci hneď pri vchode
dostali náramok so zlosovateľným číslom v tombole: „Aj takýmto spôsobom sme chceli prilákať ľudí,“
hovorí ďalej riaditeľka. Hlavnou cenou bol kávovar,
účastníci podujatia však mohli získať i mikrovlnnú
rúru či celodennú poukážku do aquaparku pre
celú rodinu. A to všetko v tombole, ktorá bola pre
každého zadarmo.
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„Do aktivít sa zapájali najmä deti, ale výnimkou
neboli ani dospelí,“ prezrádza Zuzana Gallová.
Pre starších bola asi najzaujímavejšia súťaž v pití
piva, pre deti zas preteky na lezeckej veži. Veľký
úspech mal i beh v trojgatiach. Keď k tomu všetkému pripočítame celodenné súťaže o Naj EKO výrobok vyrobený v tvorivej dielni alebo o Najlepšieho
riešiteľa kvízu o TS-ZH, a. s., návštevníci sa naozaj
nenudili.
Celý areál spoločnosti bol naplno využitý. Pred
vchodom na tráve sa záujemcovia mohli povoziť na
koňoch a deti zas vyskákať na nafukovacej atrakcii.
Dominantou dvora boli autá, lezecká stena a tematicky rozdelené garáže – info centrum, tvorivá dielňa, detský kútik a bufet. Návštevníci mali taktiež
prístup do dotrieďovacej haly.
„Celkovo nás navštívilo približne päťsto ľudí, čo
bolo nad naše očakávania. Všetkým návštevníkom
ďakujeme, a zároveň dúfame, že sa im u nás páčilo,“
hovorí na záver Zuzana Gallová.
(kp)

Takmer 140 predškolákov
spečatilo svoje priateľstvo

Žiarski predškoláci už od roku 2008 vždy
na konci školského roka skladajú v Obradnej miestnosti mesta Sľub priateľstva. Aj keď
sa lúčia so svojou materskou školou, priateľstvá naďalej zostávajú.
Inak tomu nebolo ani tento rok. V utorok
12. júna prichádzali postupne do obradnej siene predškoláci zo siedmich elokovaných tried
materskej školy, spolu ich tak prišlo takmer
140. „Každé stretnutie sa začínalo uvítacou
básničkou a spoločným rozhovorom o tom,
na čo slúži obradná miestnosť či aké slávnostné obrady sa v nej konajú,“ hovorí Silvia Hlôšková zo žiarskeho ZPOZu a pokračuje: „Potom
deti v polkruhu pred obradným stolom spolu
so svojimi učiteľkami zložili Sľub priateľstva
v prítomnosti poslankyne mestského zastupiteľstva, Veroniky Balážovej. Zároveň na pamiatku dostali pierko ako symbol priateľstva, Pamätný list a svoje prvé vysvedčenie zo škôlky.“
A keďže kamaráti by nemali byť smutní, ani keď
sa ich cesty načas rozídu, na záver slávnostného podujatia sa tancovalo, spievalo a recitovalo.
(li)

Fajčenie
a jeho dôsledky

Koncom mája sociálni pracovníci v spolupráci
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
zorganizovali prednášku na tému Fajčenie a jeho
dôsledky. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch
Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom a určená bola pre žiakov II. stupňa. Žiaci sa dozvedeli
fakty o histórii fajčenia a pestovaní tabaku, prečo je
fajčenie také škodlivé či rady a tipy ako je najľahšie
s týmto zlozvykom prestať. Na záver prednášky si
žiaci vyskúšali fúkanie do CO prístroja, ktorý meria
percento oxidu uhoľnatého naviazaného na červené krvné farbivo, čím sa vlastne meria hladina CO
v tele.
(ph)

Súťaže o zaujímavé ceny pre každého
„Počas celého dňa sme mali pre našich najmenších, ako aj pre ich rodičov pripravený bohatý
program,“ prezrádza ďalej Gallová. Deti rôznych vekových kategórii dostali od pracovníčok spoločnosti kartičky, s ktorými absolvovali sedem stanovíšť,
za každú splnenú úlohu následne dostali pečiatku:
„Po zvládnutí všetkých úloh a zaplnení kartičky pečiatkami dostali za odmenu hračku.“ Okrem toho
sa v stanovených časových intervaloch konali súťaže na lezeckej stene, v pílení dreva či v pití piva.

noviny.ziar.sk

6

PUBLICISTIKA

26. jún 2012 | Mestské noviny

O hrôzach prežitých v koncentračnom tábore napísala knihu

Nelli Veselá počas autogramiády.
V stredu 20. júna sa uskutočnila slávnostná
prezentácia knižnej publikácie Nelli Veselej pod
názvom Generálove deti. Nelli Veselá v knihe
spomína na II. svetovú vojnu a na fašistické tábory, v ktorých ako dieťa prežila štyri roky.
V knihe Generálove deti sa autorka snažila zachy-

Mladá generácia
hrôzy vojny nepozná
Nelli Veselá žije na Slovensku už viac ako päťdesiat rokov. Je bývalou profesorkou ruského jazyka
na žiarskom gymnáziu a členkou Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Počas svojho života sa venovala najmä
mladým ľuďom, ktorým približovala ruský jazyk
a ruskú literatúru. Jej práca bola ocenená viacerými titulmi: Vzorný pracovník školstva, Zaslúžilý
učiteľ Slovenska, Top profesor v mimoškolskej
činnosti či Európsky učiteľ jazykov. Ústredná rada
SZPB jej udelila Medailu M. R. Štefánika II. stupňa.
Pri príležitosti prezentácie jej knihy v Žiari

tiť najtragickejšie momenty svojho života. „Mala
som pri sebe určite strážnych anjelov, ktorí nado
mnou bdeli. Počnúc mojou maminkou a pokračujúc dobrými ľuďmi, ktorí opovrhovali smrťou,“ povedala Nelli Veselá o svojich spomienkach, ktoré sa
rozhodla zvečniť na papieri. Ľudia, ktorí ju poznajú,
o nej svorne tvrdia, že je milá, príjemná a vždy
okolo seba šíri dobrú náladu. Na otázku, ako sa jej
podarilo prežiť také ťažké obdobie a nezostať zatrpknutou, s úsmevom povedala: „Som generálova
dcéra.“ Jej otec bol dôstojníkom Červenej armády,
ktorý bol umiestnený v pohraničnom meste Brest.
A keďže práve tu Nemci ako prvé prekročili sovietsku hranicu, jej rodinu zasiahla vojna od prvých
minút. Kniha je plná spomienok na hrôzy, ktoré
prežila počas štyroch rokov v troch koncentračných
táboroch so svojou matkou a bratom, ale aj o odvahe a láske k svojej vlasti.

Knižná publikácia je dvojjazyčným dielom – písaná je v ruskom i slovenskom jazyku. Záštitu nad
ňou prevzala manželka prezidenta Slovenskej
republiky, Silvia Gašparovičová. Z ruštiny do slovenčiny preložila knihu Marta Kováčová, ktorá pri
prekladaní knihy cítila veľkú bolesť, smútok a súcit.
Podľa nej bude kniha silným posolstvom a má silnú
výpovednú hodnotu. Zároveň môže poslúžiť ako
veľmi dobrý učebný materiál, keďže poukazuje na
to, čo dokáže fašizmus v jeho najhoršej podobe.
A keďže je písaná dvojjazyčne, môže sa stať aj výbornou učebnou pomôckou pre tých, ktorí sa budú
chcieť učiť po rusky. Kniha Generálove deti sa predáva aj v žiarskom kníhkupectve Kniha pre teba. (li)

nad Hronom sme jej položili niekoľko otázok.
Čo vás podnietilo k tomu, aby ste napísali
knihu o hrôzach prežitých v koncentračnom
tábore?
Prišla som do penzie a zrazu som mala veľa času.
Mám osem vnukov a rozmýšľala som nad tým, že
o mne nič nevedia. Vidia vo mne veselú a dobrú
babku Nelli, ale nič o mojom živote nevedeli. Rozhodla som sa preto, že napíšem tieto spomienky.
Začala som si robiť poznámky a z toho vyšla kniha.
Je v knihe nejaké posolstvo?
Áno, je. Vojna je strašná vec. Želám si, aby vaše
pokolenie neprežilo to, čo prišlo vtedy k nám.
Mladá generácia veľmi málo pozná udalosti II.
svetovej vojny. Máte tu Ostrý Grúň, Kľak, vypále-

né dediny. Keď som sem k vám prišla, chodila som
do týchto obcí s deťmi vždy 21. januára. Žili tam
svedkovia. Rozprávala som sa s nimi. Veď Nemci
hrali s 3-mesačným deckom futbal pred očami
mamy! Zahnali všetkých do domu a spálili ich tam.
Jeden chlapec (Debnár) ich vyhodil von cez okno
a takto zachránil sedem ľudí...
Ako dlho ste knihu písali? Čo bolo pri písaní
najťažšie?
Písala som ju asi dva roky. Najťažšie bolo, že som
pri písaní bola rozrušená. Nedá sa tomu vyhnúť,
spomienky mi prichádzali jedna po druhej. A zakaždým som si spomenula na niečo iné. Veľmi ťažké boli aj spomienky na maminku, ktorá umierala
na tuberu.
(li)

Knihu si môžete prečítať
v slovenčine i ruštine

V žiarskom TUBAPACK-u začali vyrábať tuby najmodernejšou technológiou
V spoločnosti TUBAPACK, a. s. v Žiari
nad Hronom uviedli do chodu novú výrobnú
linku na produkciu hliníkových túb. V súčasnosti ide o najmodernejšiu technológiu výroby
v tejto sfére, ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá
v oblasti kvality, bezpečnosti a hygieny.
Spoločnosť TUBAPACK investovala do modernizácie 7 miliónov eur. Po technologickej stránke
sa v oblasti výroby túb stáva jednotkou nielen
v slovenskom, ale aj európskom kontexte. Plnoautomatická linka obsahuje všetko, čo je z hľadiska
súčasného rozvoja v oblasti výroby takýchto liniek
k dispozícii. „Nová linka je výnimočná hlavne tým,
že rýchlosť výroby je 200 túb za minútu a týmto objemom nahrádza až tri pôvodné linky spoločnosti,
ktoré vyrábajú 80 túb za minútu. Hlavnou výhodou je 8 farebná potlač, čo je dvojnásobok oproti
súčasnej možnosti potlače. Okrem toho má nová
linka zariadenia, ktoré kontrolujú kvalitu túb, či už
je to kontrola tesnosti, alebo odsávanie hliníkových
špón, čím sa zabezpečuje, aby bola tuba kvalitnejšia a pre zákazníka bezpečnejšia,“ vysvetlil Richard
Pittner, riaditeľ spoločnosti. V súčasnosti je táto
linka najmodernejšou v strednej Európe a pracuje
na nej 20 zamestnancov. „Ročne teraz dokážeme
vyrobiť 250 miliónov hliníkových túb, ktoré exportujeme prevažne do Európskej únie či do Ruska,“
spresňuje Richard Pittner.
Na modernizačný projekt v hodnote 7 miliónov
eur spoločnosť získala 50 percentnú dotáciu z eurofondov, ostatnú časť tvorili jej zdroje.
Spoločnosť TUBAPACK je výrobcom hliníkových

a laminátových túb určených pre kozmetický, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel.
Až 95 % produkcie je určených na export, prevažne
do krajín EÚ, Ruska, USA, ale žiarske tuby sa už dostali aj do viacerých exotických krajín. V súčasnosti
TUBAPACK rokuje napríklad s odberateľmi z Tuniska či Kolumbie.

Za tubu s Braillovým písmom
získali celosvetové ocenenie
Slováci sa s tubami zo Žiaru nad Hronom stretnú
napríklad pri „nestarnúcom“ kréme Indulona, kondenzovaných mliekach Piknik a Jesienka či pri farbách na vlasy značiek Schwarzkopf, Syoss alebo
Henkel. Posledná menovaná spoločnosť patrí k najväčším odberateľom žiarskeho výrobcu túb.
Spoločnosť TUBAPACK od roku 2006 nadväzuje
na tradíciu produkcie túb v bývalom Závode SNP,
kde sa s výrobou týchto výrobkov začalo už v roku
1973. V súčasnosti zamestnáva približne 200 zamestnancov. Firma je certifikovaná v piatich ISO
oblastiach, vrátane druhej najprísnejšej normy ISO
20 000 – systém riadenia bezpečnosti potravín.
Medzi najvýznamnejšie úspechy spoločnosti
patrí ocenenie zlatá hviezda Worldstar 2010 na vyhlasovaní WORLDSTAR FOR PACKAGING – AWARD
FOR PACKAKING EXCELENDE za laminátovú tubu
s Braillovým písmom určenú pre nevidiacich a zrakovo postihnutých. „Keď sme túto tubu vyvinuli,
bola to svetová novinka. Celé to začalo tým, že nás
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zákazník požiadal, či je možné umiestniť na tubu
Braillove písmo, aby podľa novej legislatívy nemusel baliť tubu do papierovej krabice. Niekoľko mesiacov sme to skúšali a po technických úpravách sa
nám to podarilo na tubu úspešne aplikovať,“ dodáva na záver Richard Pittner. Toto ocenenie celosvetového významu možno považovať za ekvivalent
Oskara vo filmovom priemysle, pretože anketu každoročne organizuje World Packaging Organisation
(WPO), ako svetovo najvyššia inštitúcia zaoberajúca sa obalovým priemyslom.
(r)

Riaditeľ spoločnosti Richard Pittner
pred novou výrobnou linkou.
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KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou evakuácie obyvateľstva, zvierat, vecí, v ktorej sme si povedali, napr., aké nevyhnutné opatrenia má občan pred evakuáciou vykonať a čo má obsahovať odporúčaná evakuačná batožina. Evakuáciou však nekončí
proces ochrany osôb. Nasleduje súbor činností v rámci pojmu tzv. KOLEKTÍVNA OCHRANA v rámci, ktorej si povieme, čo je vlastne ukrytie osôb, kde sa
osoby ukrývajú a niekoľko zásad správania sa a povinnosti ukrývaných osôb. Tak, čo je to vlastne ukrytie osôb?
UKRYTIE

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách
pred možnými následkami mimoriadnych udalostí
Samotný proces ukrytia osôb je riadený dokumentom s názvom plán ukrytia, ktorý v svojej štruktúre obsahuje textovú časť a grafickú časť. Spracovávajú
a aktualizujú ho štátna správa – ObÚ, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia. Ukrytie je možné vykonať úzkej skupine osôb / málopočetný kolektív pracovníkov – napr. do 25 osôb /, a to v úkrytoch budovaných svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlejšej skupine, kolektívy osôb,/ napr. 500 osôb/, a to
v úkrytoch, ktoré súhrnne nazývame ochranné stavby.

OCHRANNÉ STAVBY
Za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany
• odolné úkryty
• plynotesné úkryty
• jednoduché úkryty budované svojpomocne
• chránené pracoviská

Členenie priestorov úkrytov:

1/ Hlavné priestory: určené na ukrytie a pobyt ukrývaných
2/ Pomocné priestory: určené na zabezpečenie prevádzkového chodu úkrytu
3/ Vchody a východy
Vlastnosti úkrytov: odolné voči tlakovým účinkom, radiačnej kontaminácii
tepelným účinkom, účinkom proti nebezpečným látkam - plynotesnosť, odolné voči
zatopeniu, odolné voči statickému a dynamickému zaťaženiu,
Vybavenosť úkrytov: voda, kanalizácia, elektrická energia, filtračné a ventilačné zariadenie, spojovacie zariadenia, signalizácia, sedadlá + lôžka, hasiace
prístroje, náradie na vyslobodenie, náhradný zdroj el. en., sociálne zariadenia
Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb
1. Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny
vedúceho úkrytu a členov družstva a byť im nápomocní.
2. Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a na pokyn vedúceho úkrytu ich použiť.
3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok
pri osobnej hygieny.
5. Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.

6. Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a ženám.
7. Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim života v úkryte.
8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje tepla a svetla
s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.
9. Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek vedúceho úkrytu a členov
družstva.
Pôjde najmä:
a) o ručný pohon FVZ
b) o ručné prečerpávanie splaškov- likvidáciu suchých záchodov,
c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,
d) o doplňovanie zásob vody a potravín,
10. Ubytované osoby sú povinné podľa určenia vedúceho úkrytu zúčastniť sa na vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.
11. Striedanie osôb organizuje vedúci úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti pracovných úkonov.
VTÚ a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
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BANSKÚ ŠTIAVNICU ROZŽIARI
SLOVENSKÝ FOLKLÓR

Pohronské folklórne slávnosti okresov Žiar
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, tento rok už 19. ročník.
Dni veselosti chystajú na amfiteátri v Banskej
Štiavnici v dňoch 7. a 8. júla pre návštevníkov z okolitých obcí folklórne súbory a skupiny z okresov
Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, ktoré spolu s BBSK – Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom pripravili bohatý a pestrý
program. Pohronské folklórne slávnosti predstavujú tradičné zvyky Stredného Pohronia, ktoré sú
typické pre obdobie fašiangov – radosť, veselosť,
zábava. V programe Deti a tradície účinkujú detské
folklórne súbory. Ich vystúpenia určite nikoho nenechajú chladným a vyvolajú pocit hrdosti na naše
tradície.
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Blahoželanie
Udiala sa pred rokom
jedna veľká vec,
narodil sa malý
Matejko Ihradský,
náš oslávenec.
Hoci ešte maličký je,
už dokáže veľa.
S radosťou svet objavuje, povaha je smelá.
Na tortičke ti dnes jedna sviečka žiari,
prinášame všetci prekrásne dary.
Želáme ti, zlatko naše, všetko len to najlepšie.
Život nech ti lásku, šťastie do cesty prinesie!
Všetko len to najlepšie prajú rodičia, starí
rodičia, krstní rodičia a ostatná rodina.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Za dverami modrého sveta – hudobno-relaxačný program. Vangelisovu hudbu z albumu Oceanic
sprevádzajú rôzne náladové obrázky z hlbín mora
v rôznych končinách sveta. Obdivujte s nami krásu
koralov, nebezpečné žraloky či pohrebiská vrakov
lodí na dne hlboko pod morskou hladinou.
Dňa 28. júna o 19.00 hod.
Oznam
Od 29. júna do 12. júla bude v KHaP technická odstávka. Prvý júlový program začne až 13. júla.
NAJKRAJŠÍ RODINNÝ PIKNIKOVÝ KOŠÍK

Už máme teplé slnečné dni, príroda dostala
zelené ošatenie, stromy pučia a kvety rozkvitli
do tisícorakých farieb. Všetko nás bude lákať
k tomu, aby sme po zime položili hlavu do lona
prírody, rozvalili sa na trávu a len tak pri štebotaní vtákov pozerali na nebo. Nastane ideálny čas
na to, aby sme sa vybrali na svoj prvý tohtoročný
piknik. Čo sa týka výberu jedla, vhodné na piknik
sú ľahšie osviežujúce potraviny a produkty.
V stredu 27. júna ukončí Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom svoju krúžkovú činnosť

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
26.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
27.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
30.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
3.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
4.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
5.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
6.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
7.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
8.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
10.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
30.6. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 60)
1.7. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar nad
Hronom (672 03 98)
5.7. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar nad
Hronom (672 22 72)
7.7. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
8.7. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
Pohotovostné lekárenské služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

v tomto školskom roku. Súčasťou bude aj súťaž
a vyhodnotenie o najkrajší piknikový košík, ktorá sa uskutoční na Námestí Matice slovenskej
od 15.00 hod.
Účastníkom súťaže sa môže stať rodina, aspoň
jeden rodič, starý rodič a minimálne jedno dieťa.
Rodina si pripraví piknikové stanovište, kde odprezentuje svoj výtvor. Každá práca musí byť originál.
Súťaž bude hodnotiť nezávislá odborná porota.
Rodina s víťazným piknikovým košíkom získa
osobné motorové vozidlo značky KIA na víkend s plnou nádržou!

Kaplnka pod Šibeničným vrchom bola posvätená pred 130 rokmi
Kto prechádza starou cestou popod Slnečnú stráň v smere Žiar nad Hronom – Kremnica,
iste si všimne malú bielu kaplnku pod Šibeničným vrchom. Bralo, na ktorom stojí, nesie názov
Skalka. História kaplnky siaha až do roku 1711,
kedy ju dal vystaviť svätokrížsky farár František
Hajnovič ako sľub a vďaku za vyslyšané prosby
k Blahoslavenej P. Márii, ku ktorej sa počas trvajúceho moru následkom vojny, ľudia modlili...
Skalko, vŕšku spanilý, venovaný Márii! Pri-

Z pera čitateľa

Učarila im paličkovaná čipka
Mnoho ľudí možno nevie, že krása a čaro paličkovanej čipky priniesli na územie dnešného
Slovenska v 16. a 17. storočí zo svojej domoviny
(Nemecka) ženy baníkov. Nielen ony, ale aj ich
manželia sa zaoberali organizovanou výrobou
čipiek. Pretože práca baníkov bola málo platená,
dopĺňali si týmto náhradným zdrojom obživy finančnú situáciu svojich rodín i napriek tomu, že
ruky mužov – baníkov boli vytrénované ťažkou fyzickou prácou pri dobývaní striebra, zlata a iných
vzácnych kovov z útrob zeme.
Najbohatšiu tradíciu mal Čipkársky ústav
v Kremnici, ktorý zabezpečoval výrobcov čipiek
bielymi a béžovými niťami, ako aj odbyt ich výrobkov. Do roku 1939 organizoval výrobu čipiek

šli sme ťa navštíviť, Matku Božiu pozdraviť..
Toto je úvodná časť mariánskej hymny zložená Michalom Chrástekom na chválu P. Márie.
Po prvý raz sa spievala 2.7.1882 pri príležitosti slávnostnej posviacky obnovenej kaplnky. Ako
píše p. Elena Kukučková, pieseň M. Chrásteka
sa vo Sv. Kríži tradovala z pokolenia na pokolenie a spievala sa na Skalke na sviatky P. Márii.
Žiaľ, posledná omša sa pri kaplnke slúžila v r. 1995.
Odvtedy je miesto opustené a zarastá nielen kapln-

ka, ale aj chodník k nej. Je smutné, že niektorí ľudia
si toto pietne miesto dokonca pomýlili so skládkou
odpadu. V týchto dňoch prebieha príprava na zviditeľnenie kaplnky. Chystajú sa inf. tabule, postupne
sa vyznačuje NCH Občianskym združením Kamenica. Veríme, že sa podarí kaplnku na vrchu Skalka
oživiť, a aspoň raz do roka zaznejú z úst Žiarčanov
slová a melódia prekrásnej mariánskej hymny.

Štátny školský ústav, po roku 1945 ÚĽUV.
V našom meste, v Žiari nad Hronom, zorganizovalo Pohronské osvetové stredisko v roku 1999
kurz paličkovania pod vedením Heleny Soboslayovej, samostatnej odbornej zamestnankyni
POS. V jednom kurze pracovalo 10 – 12 členiek,
medzi ktorými boli aj pedagógovia, ktorí potom
odovzdávali svoje vedomosti v záujmových krúžkoch v školách.
Aj v súčasnosti sa členky krúžku stretávajú jedenkrát do mesiaca. Inšpirujú sa svojimi prácami
navzájom pod odborným vedením Heleny Soboslayovej. Usporiadali viacero výstav nielen čipiek,
ale aj iných výtvarných a remeselných techník.
Nezabudnuteľná je výstava pod názvom Čipkárska cesta. Najbližšiu výstavu pod názvom Čipka
z truhlice v rámci Kultúrneho leta plánuje POS
v Žiari nad Hronom s obcou Hodruša – Hámre dňa
28. júla, ktorý je Dňom folklóru. Budú vystavovať

nielen práce domácich čipkárok, ale i ďalších:
Marty Kukurugyovej, rodáčky z Hodrušed, ktorá
pracuje v Klube paličkovania pri Podpolianskom
osvetovom stredisku vo Zvolene a Heleny Drestovej z Novej Dubnice, ktorá oživuje a zaoberá sa
tiež hodrušskou čipkou. Vystavať bude aj vnučka Zlatice Polónyovej Andrea Kozáková, ktorá
v 70. – 80. rokoch zasvätila do hodrušskej čipky
aj Helenu Soboslayovú, ktorá je aj touto formou
chce vyjadriť poďakovanie za trvalé hodnoty
pre jej profesijný život.
Členky krúžku pri POS v Žiari nad Hronom vystavovali svoje ručné práce aj na najúspešnejšej
výstave Čarovná jar, na najnavštevovanejších Pohronských folklórnych slávnostiach na Podhorí
a na nezabudnuteľných výstavách pod názvom
Čipkárska cesta.
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PREDAJ
•Predám klavír zn. Petrof, dvojpedálový, farba - bledý dub. Cena dohodou. T: 0908 901 935, ZH
5/13

www.geodesy-service.sk

•Predám 2 ks drevených políc, tmavo hnedá - mahagón, v: 70,
dl: 130, hl: 17. Hnedá: v:19, dl: 69, hl: 19. Tmavo hnedá: 30, hnedá:
7/13
20. T: 0944 068 666
•Predám CD: Pitchshifter – PSI – 2002, Oleander – JoyRide – 2003,
Britny Fox – Springhead Motorshark – 2003, Gravity Kills – Superstarved – 2002, Beautiful Creatures – Deuce – 2005, Chris Spedding – Motor Bikin´- 1991, Stephen Jones – Almost Cured of Sadness – 2003,
Andy Summers – The X-Tracks (ex Police) – 2004, Masters of Reality
9/13
– Welcome to the Western Lodge – 2001. T: 0902 828 424

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám CD – Spark Gallery vol. 4, obsahuje: Antrax, Over Kill,
Helloween, Z. Wylde, Nevermore, Opeth, Equirhodont, G. Digger,
Destruction, Brainstrom, borir, KJU... 18 piesní za 5 €. CD – Spark 2000:
Gamma Ray, Machine Head, Tiamat, Anathema, HammerFall, Death,
Coal Chambers, Cannibal Corpse, M. Fate... 16 piesní za 5 €. T: 0902
10/13
828 424
•Predám CD – Spark Gallery vol. 5, obsahuje: Motorhead, W.A.S.P.,
Evergrey, Jorn, Exodus, Annihilator, Endless, Cans, Edguy, Iced Eearth,
R. Wild, In Flames... cena: 5 €. CD – Fast & Furious, obsahuje: Ted Nugent, J. Priest, Quieriot, Britny Fox, J. Winter, Molly Hatchet, Loverboy, I.
Pop, Blue Oyster Cult, Mountain... 16 piesní, cena: 5 €. T: 0902 828 424
11/13

•Predám starší nábytok ako rozkladací gauč, skriňu, konferenčný
12/13
stolík, knihovničku, taburetky. T: 0908 282 912
•Predám veci potrebné na zabíjačku ako korýtko, hrnce, vajlingy,
13/13
konvy na masť a pod. T: 0908 282 912
•Predám lacno 1 000 odznakov rôznych druhov a farebný televízor
18/13
Orion. T: 045/672 58 11
•Predám CD – Rock Hits Ballads/W.A.S.P., Boston, Thunder, Kansas,
Sheriff, Night Rangers, Knack, Babys, Lofgren, Golden Earring, J. Saite, 14 piesní/5 €. CD – Warrior Soul – Classics(ex K. Clarke z Trouble),
Crowbar – Live + 1 (ex Windstein z Down), Last Hard Men 1 (ex S. Bach
zo Skid Row), Discharge 1 (ex Anselmo – Pantera), Soul Motor – Revo21/13
lution Wheel (ex B. Wheat z Tesla). T: 0902 828 424
•Predám CD – 10 Star Metal: Joe Walsh, Wishbone Ash, Slammer,
Accept, Magnum, Rainbow, Gary Moore, Wathchild, Triumph, Zodiac
Mindwarp, 18 piesní/5 €. CD Rock Hits & Ballads: Geordie, Itbites, Marrillion, Slaughter, Broken English, Sleeze Beez, S. Hagar, Little Steven,
Golden Earring, Babys, J. Geils Band, 14 piesní/5 €. T: 0902 828 42422/13

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 4-izb. byt s garážou v štvorbytovke obci Trnavá Hora.
Byt sa nachádza v peknom prostredí, je čiastočne prerobený.
14/13
T: 0918 592 306
•Predám abecedný tehlový byt na 3. poschodí, s dvoma pivnicami,
v centre mesta. Cena: 57 000 €. T: 0908 697 881 – volať po 19.00 hod.
15/13

•Výhodne predám záhradu s malou drevenou chatkou (9 m2)
s murovanou pivnicou v záhradkárskej oblasti Kutiny pri Lovči. Cena
19/13
dohodou. T: 0949 591 029
•Predám 2-izbovy tehlový byt v OV, Ul. A. Dubčeka, ktorý sa nachádza na 2. poschodí. Byt je stredový, v centre mesta, má zvlášť WC a
kúpeľňu. Na byte sú plastové okná. Byt je v pôvodnom, ale veľmi zachovalom stave s možnosťou rekonštrukcie podľa vlastných predstáv.
20/13
Cena: 35 000 €. T: 0917 816 429

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt na námestí v ZH,
po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený. Cena: 350 €. Voľný
2/13
od 1.7.2012. T: 0915 781 238
•Vezmem do dlhodobého podnájmu 1-izbový byt, najlepšie blízko
4/13
centra, ale nie je podmienkou. T: 0918 374 379
•Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt na CENTRUM II s výmerou
50 m2. V byte sú vymenené plastové okná, vystierkované, vymaľované, plávajúce podlahy, vymenená kuchynská linka. Byt je voľný ihneď.
Nájomné: 300 €. V prípade záujmu kontaktujte na 0907 048 586. 8/13
•Dám do prenájmu garáž pri Hvezdárni. T: 045/672 58 11

17/13

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim väčší 3-izbový byt v Žiari nad Hronom v OV (nie Hviezdosla3/13
vova ulica). Cena dohodou. T: 0908 116 327

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:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, zrekonštruovaný. Nová cena: 23.000,00
EUR, (pôvodná cena 26.000,00 EUR), výmera: 33 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
29.990,00 EUR, (pôvodná cena 31.990,00 EUR), výmera:
49 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, kompletná rekonštrukcia. Nová cena:
33.700,00 EUR, (pôvodná cena 35.000,00 EUR), výmera:
54 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 31.500,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom
stave. Cena: 21.800,00 EUR, výmera: 55 m2
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
39.660,00 EUR, (pôvodná cena 43.660,00 EUR), výmera:
62 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:
35.000,00 EUR, (pôvodná cena 36.900,00 EUR), výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR), výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena: 30.000,00
EUR, (pôvodná cena 32.000,00 EUR), výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom,
centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
35.000,00 EUR, (pôvodná cena 37.000,00 EUR), výmera:

81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 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
DOMY:
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00
EUR), výmera pozemku: 1.679 m2
•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 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: 570 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900,00 EUR, výmera pozemku: 734 m2
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, (stred obce). Nová cena:
25.000,00 EUR, (pôvodná cena 27.500,00 EUR), výmera
pozemku: 812 m2, zastavaná plocha (starý sedliacky
dom určený na sanáciu o výmere 418 m2).
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce),
určený na stavbu RD, siete nai pozemku. Cena: 25.000,00
EUR, výmera: 605 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 48.000,00 EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 77.500,00 EUR, úžitková plocha: 132 m2, výmera
pozemku: 524 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

•Kúpim 3-izbový byt v centre II. T: 0944 068 666, 0908 222 666 6/13
•Kúpim 3-izbový byt, najlepšie prerobený, nie vrchný a rohový.
16/13
T: 0944 068 666

ZAMESTNANIE
•Hľadám brigádničku na čistenie interiérov áut . T: 0948 141 429

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 26. júna si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Jolana Matúšová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína manžel Milan, syn Milan s rodinou
a sestra Mária s rodinou.
SPOMIENKA

Len kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať a spomínať...
Dňa 5. júla uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý otec,
deduško a pradeduško
Ľubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Rok s rokom si ruku podáva,
čas tíško bolesť hojí,
len smútok v srdci ostáva,
keď pýtame sa: „Kde si?“
Mal si nás rád a my teba
ako odkrojený kúsok chleba.
Ty už tíško spíš, drahý náš,
tvoj pokoj chráni vďaka a Otčenáš.
Dňa 22. júna sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec, syn, brat
a švagor
Ing. Ľubomír Gocník.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Mária, syn Marián s rodinou, Miroslav s priateľkou, syn Ľubomír a vnučka
Nelka.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

SPOMIENKA

Prejde po chrbte mráz,
keď len spomienka
zostáva v nás.
Bolesť neutícha,
niečo odnáša čas,
ale láska k tebe zostáva v nás.
Dňa 17. júna uplynulo 18 rokov od smutnej
chvíle, keď nás náhle opustil náš milovaný
syn a brat
Jozef Pekár.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú rodičia a sestra.

POĎAKOVANIE

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
milovala život, milovala nás.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa
15. júna prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste našu milovanú
Otíliu Pavelkovú,
ktorá nás opustila vo veku 81 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Celá
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Zhasli oči,
ktoré nám boli tak drahé,
dotĺklo srdce najláskavejšie,
stuhli ruky, ktoré pre nás
tak pilne pracovali.
Dňa 29. júna si pripomenieme 25 rokov
od najsmutnejšej chvíle v našom živote, keď
nás navždy opustil, i keď chcel tak veľmi žiť,
náš milovaný manžel a ocko
Ing. Milan Ondrík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami.

SPOMIENKA

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 3. júla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Eva Vigašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária.

SPOMIENKA

Odišla si, niet ťa medzi nami,
už len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať
sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 2. júla si pripomenieme
5. výročie od chvíle, keď nás navždy opustila
naša dcérka, sestra a krstná mama
Janette Palusková Gajdošíková.
S láskou v srdci spomínajú rodičia a
súrodenci s rodinami.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKA

Hlboká vďaka, úcta a láska
smrťou nekončí.
Odišiel si cestou,
ktorou ide každý sám
a len spomienka ostáva nám.
Dňa 20. júna sme si pripomenuli 5 rokov
od smrti nášho otca, starého otca a manžela
Pavla Kösegiho.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a
v srdci veľký žiaľ.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli prvé výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná mama, svokra
a stará mama
Mária Šuleková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

„Dvojka“ nás baví
Vo štvrtok 14. júna sa v Divadelnej sále MsKC
už po šiestykrát „Dvojka“ lúčila so žiakmi štvrtých
ročníkov. V bohatom programe, ktorý sa niesol
v duchu „Dvojka“ nás baví, vystúpili žiaci z I. stupňa.
Každá trieda prispela svojím krátkym programom
– tancom, spevom, scénkou... Súčasťou programu
bolo aj oceňovanie úspešných žiakov a vyhlásenie
Top štvrták. V tomto školskom roku si ocenenie
z rúk riaditeľky školy, Ľubici Baranovej, odniesla
žiačka Beáta Filandová zo 4. A triedy.
(ss)

26. jún 2012 | Mestské noviny

Spoznaj svojich otcov

Najlepší školský časopis má Hliník nad Hronom
Opäť po roku boli v pondelok 18. júna v Centre voľného času v Žiari nad Hronom vyhlásení
víťazi súťaže o najlepší školský časopis.
Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách – základné a stredné školy. Keďže víťazi postupujú na celoslovenskú súťaž triednych a školských časopisov
Proslavis, podmienkou bolo mať vydané aspoň tri
čísla v školskom roku. Obe kategórie tak reprezentovali iba dve školy, ktoré túto podmienku splnili.
Základné školy reprezentovali Fajnovinky zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského a Poškolák z Hliníka
nad Hronom. V kategórii stredných škôl prihlásili
svoje časopisy do súťaže CrazyGym z Gymnázia
Milana Rúfusa a Platan zo Súkromnej obchodnej
akadémie.
Súčasťou vyhodnotenia bol aj malý workshop, na
ktorom si mladí redaktori vymieňali skúsenosti s redaktormi z miestnych médií, ktorí majú dlhoročné
skúsenosti s písaním a tvorením periodík a ktorí
boli zároveň členmi poroty. Do celoslovenskej súťaže nakoniec postúpil hlinícky školský časopis Poškolák.
(li)

Šéfredaktor CrazyGym Martin Prôčka.

„Štvorka“ už desiaty školský rok podporuje
rozvoj intelektovo nadaných detí
Na celom území Slovenska je 27 škôl, ktoré
podporujú rozvoj intelektovo nadaných detí
v špeciálnych triedach. Sme veľmi radi, že Základná škola na Jilemnického ul. už 10 rokov
patrí k nim.
Sú to triedy ako každé, no predsa iné. Od bežnej
triedy sa líšia menším počtom žiakov, špecifickou
atmosférou výučby a neautoritatívnym prístupom
pedagógov. Aj my, žiaci IX. E, sme deväť rokov študovali práve v takejto triede. Sme veľmi radi, že nám
škola a naši vyučujúci ponúkli „kopec“ originálnych
nápadov, pružnosť a hravosť v myslení, riešenia náročnejších tém a logických úloh. Všetky vedomosti
a zručnosti sme každoročne zúročili v prírodovedných, jazykových, ale i v športových súťažiach.
O našich výborných úspechoch ste sa mali možnosť
viackrát dozvedieť z rôznych periodík, ale počuli a
videli ste nás aj v mestskej televízii. Keby sme chceli vymenovať všetky úspechy, asi by nám priestor
na tejto strane nestačil. Preto spomenieme len tie
najvýznamnejšie: medzinárodné – 3. a 6. miesto
v dejepisnej súťaži Poznaj svoju minulosť, celoslovenské – 2. miesto v Pytagoriáde, 6. miesto v Olympiáde slov. jazyka a literatúry, krajské – 1.miesto
v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry a
1. miesto v Basketbale žiakov ZŠ, obvodné – každoročne popredné miesta v Matematickej olympiáde,
Pytagoriáde, v olympiádach z cudzích jazykov a
Geografickej olympiáde, miestne – popredné miesta v súťažiach: Sudoku, šach a iné ocenenia – každý
rok sa mnohí z nás tešili z pekných cien udelených

spoločnosťou
Slovalco – Žiarsky talent roka.
Našu prácu sme zavŕšili vynikajúcimi výsledkami
v Celoslovenskom testovaní z matematiky (92 %) a
zo SJL (82 %). Pracovali sme na mnohých zaujímavých projektoch, ročníkových prácach, zúčastňovali sa rôznych aktivít (prezentácia najlepších ročníkových prác v Bratislave), navštívili sme Viedeň,
Budapešť a mnohé slovenské mestá. Prečo o tomto
všetkom píšeme?
Chceme sa touto cestou verejne poďakovať všetkým našim vyučujúcim za ich obrovskú trpezlivosť,
individuálny prístup, ochotu s nami spolupracovať,
ako aj za ich láskavosť i pedagogické majstrovstvo.
Vždy budeme na vás myslieť s veľkou úctou a vďakou.
Žiaci IX. E triedy a tr. uč. Mgr. B. Želiarová
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Základná škola s materskou školou Š. Moysesa
sa v mesiacoch apríl a máj zapojila do výtvarnej súťaže diecézneho projektu venovanému
k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda
pod názvom Spoznaj svojich otcov. Cieľom bolo
spoznať život, účinkovanie slovanských apoštolov a tvorivým spôsobom výtvarne spracovať
do podoby plagátu, ktorý bude použitý na propagáciu diecézneho projektu v rámci celej diecézy. Reprezentovať nás budú najúspešnejšie
výtvarné práce z celoškolského kola.
1. kategória: 1.miesto: Viktória Karásková
(3. A), 2. miesto: Natália Sklenková (4. B),
3. miesto: Filip Gáfrik (4. B).
2. kategória: 1. miesto: Mária Lauková, Zuzana Boldišová (6. B), 2 . miesto: Daniela Chrobáková, Monika Mudrončiková, Lucia Holicová (5. B),
3. miesto: Adam Rajčan (5. A), 4. miesto: Andrea
Loučičanová, Ľubica Debnárová, Marta Jurkemíková (5. B).
(cš)

Parlament očami detí
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
zorganizovalo v mesiacoch január až apríl 2012
súťaž pod názvom Parlament očami detí – interaktívne bloky a besedy pre členov žiackych
parlamentov v základných školách v meste
Žiar nad Hronom a Gymnázia Milana Rúfusa.
Vyvrcholením súťaže bola návšteva Národnej
rady Slovenskej republiky. Žiaci sa najviac tešili na prehliadku NR SR a boli úžasne zvedaví.
Žiakom sa aktívne venoval Ľubomír Adamišin
z komunikačného odboru, ktorý musel odpovedať na množstvo otázok našich žiakov. Najkrajším miestom v národnej rade je chodba, ktorú
tvorí kolekcia ôsmych pestrofarebných obrazov
v olejomaľbe na drevenom podklade. Žiakov
najviac zaujala rokovacia sála, keďže sme mali
možnosť vyskúšať si každé kreslo predstavenstva a poslancov. Na záver nás potešila fotka
s Jurajom Miškovom, podpredseda SaS, bývalým ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. Okrem návštevy v Národnej rade nás čakala prehliadka Bratislavského hradu, kde sme si
mohli okrem iných historických zaujímavostí
a galérie pozrieť aj zachránené artefakty z hradu Krásna Hôrka.
Návštevu členov žiackych parlamentov nášho
mesta v Národnej rade Slovenskej republiky
bolo možné zrealizovať za finančnej podpory
spoločnosti NEMAK, za čo im patrí veľké poďakovanie.
(mž)
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Žiarska prípravka v Holandsku bez prehry
FUTBAL PRÍPRAVKA U9

Vynikajúci úspech žiarskej prípravky – v Holandsku bez prehry a bez inkasovaného gólu
v riadnom hracom čase.
V sobotu 9. júna sa futbalová prípravka FK Žiar
nad Hronom U9 (2003 a mladší) pod vedením trénerov Rastislava a Radoslava Urgelovcov zúčastnila
kvalitne obsadeného 27. ročníka mládežníckeho
turnaja v Holandsku Tijsterman Super F.
Konal sa v mestečku Koog aan de Zaan na predmestí Amsterdamu. Celá výprava strávila v Holandsku tri dni so zaujímavým programom. V piatok
ich čakal priateľský zápas s domácim tímom KFC,
v sobotu spomínaný turnaj a v nedeľu výlet k moru
do prímorského mesta Volendam. Na záver to bola
prehliadka časti Amsterdamu (športovo – obchodnej zóny), najmä však Amsterdamskej arény, domovského stánku domáceho Ajaxu, kde si všetci
športoví fanúšikovia musia prísť na svoje. „Máme
úspešne za sebou našu prvú medzinárodnú
skúsenosť s vynikajúcim výsledkom, ktorý mohol
byť ešte lepší. Ako hovorí titulok, turnaj sme prešli bez prehry, bez inkasovaného gólu v riadnom
hracom čase a v konkurencii 30 tímov obsadili pekné 10. miesto. Nechýbalo veľa a mohli sme sa stať
„čiernym koňom“ turnaja. Keby sa nám podarilo
prejsť v 16-finále cez FC Purmerend na pokutové

kopy, boli by sme už v najlepšej osmičke, kde nás
čakal slávny Ajax Amsterdam,“ zhodnotil Rastislav
Urgela, tréner žiarskej prípravky. V piatok odohrali naši chlapci prípravný zápas s tímom organizátorov turnaja KFC Tijsterman, ktorých porazili
po výbornom výkone 4:0. „Chlapci predviedli peknú kombinačnú hru a predčili súpera vo všetkých
herných činnostiach, pričom ho nepustili do žiadnej vyloženej šance. Domáci dokonca nevystrelili
na našu bránu,“ netajil spokojnosť Rastislav Urgela.
(r)

ce tímy mohli mať vo svojich radoch o rok starších
hráčov so súhlasom organizátora turnaja. Napriek
tomu sme v skupine F neprehrali a jediní nedostali gól, čo bolo výsledkom najmä našej defenzívy a
výborného brankára Júliusa Žembera. Získali sme
8 bodov a z druhého miesta postúpili do 16-finále, kde nás čakal fyzicky silný súper FC Purmerend,
v ktorom nemohli nastúpiť naši obaja útočníci
pre zranenia (Jakub Rosenberg a Samuel Urgela).
Samko Urgela aj nastúpil so sebazaprením, ale
v priebehu hry hneď musel odstúpiť po silnom
výrone v členku z prvého zápasu, tak sme museli
v útoku trochu improvizovať. Napriek tomu sme
boli futbalovejší ako domáci, gól sa nám však nepodarilo streliť a nasledovali pokutové kopy. Tie
sme nezvládli (Viktor Tatár, Samuel Rajčan, Martin
Šuster nepremenili, dal iba Jakub Hric) a prehrali
1:3. Veľká škoda tohto zápasu, lebo v kompletnom
zložení bol súper hrateľný a mohli sme hrať o ešte
lepšie umiestnenie na turnaji. Hrou a výsledkami
sme si určite zaslúžili hrať v top 8 celého turnaja.
Škoda, ale taký je futbal, prináša niekedy aj smútok.
O to väčší sme ho po zápase mali, keď sme mohli
hrať s jedným z favoritov a posledným víťazom
tohto turnaja Ajaxom Amsterdam.
Na záver by som chcel vyjadriť veľkú spokojnosť
s prístupom všetkých chlapcov k svojim povinnostiam, s tým, že sme mohli odohrať 6 kvalitných medzinárodných zápasov za dva dni, aj s ich
priebehom a konečnými výsledkami. Tak isto aj
s umiestnením a prezentáciou našej 1 a 1/2 ročnej
práce, snahou hrať pekný, kombinačný a ofenzívny
futbal, ktorý sa bude fanúšikom páčiť, tak ako tomu
bolo v Holandsku. Ďakujem všetkým rodičom
za výbornú atmosféru, ktorú nám urobili počas celého turnaja aj pobytu, všetkým sponzorom, ktorí
nám pomohli dostať sa na takýto kvalitný turnaj,
aby sme sa mohli porovnať a učiť od tých najlepších. Som veľmi rád, že sme sa nestratili, ba naopak.
Reprezentovali sme úspešne klub FK Žiar nad Hronom, mesto, región aj Slovensko.
Rastislav Urgela,
tréner FK Žiar nad Hronom U9

Prípravný zápas: KFC Tijsterman (HOL) – FK
Žiar nad Hronom 0:4 (0:1)
Góly: Urgela (2), Pivarči, Rosenberg.
V sobotu nás už čakal turnaj vo veľmi nepriaznivom veternom a daždivom počasí. Hneď s prvým
súperom, RCZ Zaandam, sme si poradili vcelku
hladko 2:0 po góloch Samuela Urgelu a Adriána
Pivarčiho. Dosť nepresne sme však strieľali, inak
mohol zápas skončiť aj vyšším rozdielom. Ďalší
domáci súper WSV´30 nás tiež ničím neprekvapil,
hrali sme výborne v obrane, a hlavne dobre smerom dopredu. Zvíťazili sme po góle Viktora Tatára
1:0. Potom nás už čakali favorizované mužstvá
skupiny (rkvv DEM a Jonger Oranje), s ktorými
sme remizovali zhodne 0:0. Problémy nám robila
najmä fyzická hra oboch súperov a fakt, že domá-

Výsledky:
SKUPINA F:
1. RCZ Zaandam (HOL) – FK ZH 0:2, góly: Urgela,
Pivarči.
2. WSV´30 (HOL) – FK ZH 0:1, góly: Tatár.
3. rkvv DEM (HOL) – FK ZH 0:0.
4. Jonger Oranje (HOL) – FK ZH 0:0.
PORADIE V SKUPINE F: 1. rkvv DEM (10b),
2. FK ZH 2 – 2 – 0 (3:0, 8b), 3. Jonger Oranje (7b),
4. WSV´30 (3b), 5. RCZ Zaandam (0b).
16-finále:
FC Purmerend (HOL) – FK ZH 0:0, na pk 3:1.
Reprezentovali: Žember, Šuster, Pivarči, Kukučka
T., Rajčan, Tatár, Urgela, Rosenberg, Hric, Skučka,
Plavec, Sučák, Krčmár.
CELKOVÉ PORADIE: 1. Feyenoord Rotterdam,
2. AFC Ajax Amsterdam, 3. PSV Eindhoven, 4. FC
Evreton Liverpool (ANG), 5. Sparta Rotterdam,
6. Koninklijke HFC, 7. ATC´65, 8. FC Purmerend,
9. rkvv DEM, 10. FK Žiar nad Hronom (SR),
11. avv Zeeburgia, 12. Excelsior Rotterdam, 13.
Jonger Oranje, 14. AS Trenčín (SR), 15. De Foresters,
16. Rkav Volendam, 17. HSV Heiloo, 18. KFC Tijsterman, 19. ZCFC, 20. Zaanlandia, 21. WSV´30,
22. sv DIOS, 23. sv Diemen, 24. SVA Assendelft,
25. Ado´20, 26. vv Zaandijk, 27. De Dijk, 28. Terneuzen, 29. Be Quick, 30. RCZ Zaandam.

Žiarčania na futbalovom štadióne Ajaxu Amsterdam.
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Najmenší futbalisti na svojom prvom turnaji tretí

Fed Cup

FUTBAL

4. FK ZH – ŽP Šport Podbrezová 3:0, góly: Beňo
P., Olajec, Hric
5. FK ZH – FC Spartak Trnava 0:2
6. FK ZH – FAMT Prešov 2:2, góly: Hric, Kukučka
A.
7. FK ZH – MŠK Rimavská Sobota 0:1
8. FK ZH – MŠK Žilina 1:0, góly: Hric
Reprezentovali: Hanuška, Kováč, Jančok, Krčmár, Kukučka A., Boška, Hric, Valent, Hrčka, Baláž,
Olajec, Beňo P., Dovčík, Chudovský.
Strelci gólov: Hric (7), Kukučka A. (3), Krčmár,
Beňo P., Olajec.
Umiestnenie: 3. miesto, 5 – 1 – 2, skóre 13:8,
16 bodov.
V sobotu 2. júna sa naši malí futbalisti (roč.
2004) U8 zúčastnili na kvalitne obsadenom turnaji
v Banskej Bystrici, kde obsadili vynikajúce 3.
miesto. Nechali za sebou výbery Banskej Bystrice,
Žiliny, Ružomberka, Podbrezovej či Trnavy a vzorne
reprezentovali náš klub.
Turnaj prípraviek U8 Banská Bystrica
1. FK ZH – FK Jupie BB 2:1, góly: Hric (2)
2. FK ZH – FK Dukla BB 3:2, góly: Hric (2), Krčmár
3. FK ZH – MFK Ružomberok 2:0, góly: Kukučka
A. (2)

V dňoch 16. a 17. júna Viktória Sviržovská,
Sára Balážová a Terézia Perháčová vybojovali
pekné 3. miesto spomedzi 15 družstiev v Oblastnom kole v Prievidzi Detského FED CUP-u.
Len dva gemy nás delili o Postup do regionálneho kola. Víťazstvá s ŠK PEPAS Slovenská
Ľupča 5:0, TC DIXON TENISIA B. Bystrica 5:0
a Lieskovský tenisový klub – LTC C 3:2 a dve
prehry s postupujúcimi klubmi Lieskovský
tenisový klub -LTC A 1:4 a TK Baník Prievidza
2:3
(ss)

Celkové poradie turnaja:
1. MŠK Rimavská Sobota
2. FAMT Prešov
3. FK Žiar nad Hronom
4. FC Spartak Trnava
5. ŽP Šport podbrezová
6. MFK Ružomberok
7. MŠK Žilina
8. FK Dukla Banská Bystrica
9. FK Jupie Banská Bystrica
Radoslav Urgela

Školáci si zmerali sily vo futbale, volejbale a basketbale
Pri príležitosti Dňa detí pripravilo mesto Žiar
nad Hronom – Odbor školstva a športu športové podujatia pre školákov.
V utorok 12. júna sa na ihrisku s umelou trávou
v areáli Základnej školy na Jilemnického ul. uskutočnil futbalový turnaj chlapcov I. stupňa. V súťaži
družstiev si sily zmerali všetky tri základné školy
v pôsobnosti mesta a Gymnázium M. Rúfusa.
Výsledky: „Jednotka“ – „Dvojka“ 5:0, „Jednotka“
– „Štvorka“ 7:1, „Dvojka“ – „Štvorka“ 7:1.
Konečné poradie: 1. miesto: „Jednotka“,
2. miesto: „Dvojka“, 3. miesto: „Štvorka“.
O deň neskôr, v stredu 13. júna, si v športovej

hale zmerali sily dievčatá vo volejbalovom turnaji.
Výsledky: „Dvojka“ – Gymnázium M. Rúfusa 1:2
(25:22, 16:25, 12:15), „Jednotka“ – „Dvojka“ 2:0
(25:18, 25:19), Gymnázium M. Rúfusa – „Jednotka“
2:0 (25:16, 25:15).
Konečné poradie: 1. miesto: Gymnázium M. Rúfusa, 2. miesto: „Jednotka“, 3. miesto: „Dvojka“.
Športové podujatie pokračovalo aj vo štvrtok,
kedy si chlapci II. stupňa zmerali sily v súťaži
družstiev na futbalovom turnaji. Opäť sa hralo na
ihrisku s umelou trávou v areáli „Štvorky“.
Výsledky: „Jednotka“ – „Dvojka“ 2:11, „Jednotka“
– „Štvorka“ 12:2, „Dvojka“ – „Štvorka“ 22:1.

Konečné poradie: 1. miesto: „Dvojka“, 2. miesto:
„Jednotka“, 3. miesto: „Štvorka“.
V piatok bol na programe basketbalový turnaj,
kedy si v športovej hale proti sebe opäť zahrali
žiaci základných škôl.
Výsledky: „Jednotka“ – Gymnázium M. Rúfusa
44:14, „Dvojka“ – „Štvorka“ 20:36, Gymnázium
M. Rúfusa – „Štvorka“ 8:41, „Jednotka“ – „Dvojka“
25:28, „Dvojka“ – Gymnázium M. Rúfusa 21:6,
„Štvorka“ – „Jednotka“ 25:28.
Konečné poradie: 1. miesto: „Štvorka“, 2. miesto:
„Jednotka“, 3. miesto: „Dvojka“, 4. miesto: Gymnázium M. Rúfusa.
(r)

Žarnovická malokalibrovka
Osemnásť strelcov, z toho dvaja zo ZO SZTŠ
Slovalco Žiar nad Hronom, sa v nedeľu 10.
júna prezentovalo na strelnici Jamina v Rudne
nad Hronom, aby súťažilo v 6. ročníku Žarnovickej malokalibrovky.
V kategórii dorastu, kadetiek, junioriek, žien a senioriek jasne zvíťazil 14-ročný Štefan Šulek (SŠK
Banská Štiavnica), ktorý nastrieľal 293 kruhov, čo
je splnený limit I. výkonnostnej triedy dorastu.
Druhý skončil jeho klubový kolega, 15-ročný Patrik
Jány s 286 kruhmi, čo je splnený limit II. VT dorastu. S 239 kruhmi bola tretia Elena Šinkovičová (ZO
SZTŠ Rudno nad Hr.), ktorá bola vlastne jediná žena
v súťaži.
V kategórii kadeti, juniori a muži zvíťazil Peter
Lupták st. (SŠK B. Štiavnica) s 254 kruhmi. Na ďalších dvoch miestach skončili členovia ZO SZTŠ Žarnovica. Druhý so 189 kruhmi bol Tibor Tóth a tretí
Róbert Káčer, ktorý mal 161 kruhov.

V kategórii seniori A (46 – 59-roční) bolo poradie
na prvých troch miestach rovnaké ako v minulom
ročníku, pričom prvé dve patrili členom ZO SZTŠ
Slovalco Žiar nad Hronom. Zvíťazil Ivan Bublák
z Lutily s 291 (splnený limit I. VT) a druhý bol Jozef
Gocník zo Žiaru nad Hronom s 277 kruhmi (splnený limit III. VT). Tretí skončil Emil Kubík z Brehov
(člen ZO SZTŠ Rudno nad Hr.), ktorý mal tentoraz
259 kruhov.
V kategórii seniori B (60-roční a starší) presvedčivo zvíťazil Ľubomír Drbohlav (SŠK B. Štiavnica)
s 271 kruhmi (splnený limit II.VT). Druhý bol Pavol
Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica) s 262 kruhmi (splnený
limit II. VT) a tretí jeho klubový kolega Anton Kukla,
ktorý nastrieľal 256 kruhov.
Organizátorom podujatia bola ZO SZTŠ Žarnovica v spolupráci so ŠSK ZC-352 Žarnovica. Súťažilo
sa z malokalibrovej pušky na 30 rán.
Text a foto: Ing. Jozef Piecka
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Víťazná trojica v kategórii seniori
A (zľava) J. Gocník, I. Bublák a E. Kubík.
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Európsky turnaj mládeže v karate
KARATE

Poslednou „veľkou“ súťažou tejto sezóny bol
pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
Európsky turnaj mládeže, ktorý sa konal 9. júna
v Bratislave. Turnaja, ktorý je jedným zo štyroch
kôl Stredoeurópskej ligy karate, sa zúčastnilo
607 pretekárov zo 67 klubov z 8 štátov – Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko,
Ukrajina, Litva a Poľsko.
Ako ukázali predchádzajúce kolá tejto ligy, ktoré
sa konali v Maďarsku, Poľsku a v Čechách, naši pretekári si vedia poradiť aj s takto náročnou konkurenciou a inak tomu nebolo ani na domácej pôde
na Slovensku, keď sa nám so siedmimi pretekármi
podarilo vybojovať päť vzácnych kovov.
Prvý úspech nás čakal v kategórii športový zápas
starších žiačok nad 40 kg, kde za nás nastúpila naša
momentálne najúspešnejšia pretekárka, Nina Jelžová. V úvodných kolách mala Nina ťažké rozlosovanie, ale koncentrovaným prístupom a dodržaním
taktických pokynov trénera sa jej podarilo prejsť aj
cez úradujúcu majsterku Slovenska jednotlivcov a
postupne sa prebojovala do semifinále. Tu na ňu
čakala česká pretekárka. Vyrovnaný zápas skončil
najtesnejším výsledkom víťazne pre našu súperku.
Nina tak nastúpila do boja o tretie miesto, kde už
nedala súperke šancu na zabodovanie a hladko
vyhrala.

Zlatá Dominika Veisová

O ďalšiu trofej v kategórii športový zápas mladších dorastencov do 45 kg sa postaral Michal Výrostko. V nabitej kategórii si Michal postupne kliesnil
cestu do vytúženého finále, keď zdolával jedného
súpera za druhým. Po víťaznom semifinále už bolo
jasné, že Michal si z turnaja odnesie cennú medailu. Finále bolo z počiatku vyrovnané, no záver patril

nášmu skúsenejšiemu súperovi, a tak si Michal nakoniec z turnaja odniesol striebro.
V kategórii športový zápas mladších dorasteniek
do 45 kg sme mali skúsenú Dominiku Veisovú. Dominika postupne zdolávala svoje súperky, až sa
prebojovala do finále, kde sa stretla s chorvátskou
pretekárkou. Zápas sa z našej strany začal s rešpektom, nakoľko naša súperka vo vyraďovacích kolách
hravo porazila aj majsterku Slovenska tejto kategórie. Obranná taktika s následnými kontrami nám
priniesla nakoniec remízu 1:1, a tak museli rozhodcovia rozhodnúť o víťazke na základe aktivity a celkového prejavu finalistiek. Rozhodcovia nakoniec
prisúdili víťazstvo Dominike a nám do celkových
výsledkov pribudla zlatá medaila.
V starších dorastenkách do 54 kg nastúpila Martina Tatárová. Martine sa nepodarilo prejsť hneď v

prvom zápase cez svoju súperku, no tá sa neskôr
prebojovala až do finále, čo nám otvorilo možnosť
bojovať o tretie miesto v repasáži. Tu už Martina
nezaváhala a rozšírila našu zbierku medailí o ďalší
bronz.
Posledným štartujúcim bol Rastislav Štyriak
v kategórii juniori do 55 kg. Rasťo si nevedel poradiť
v semifinále s rýchlym maďarským pretekárom,
ktorý nakoniec aj celú kategóriu vyhral, a tak našu
zbierku medailí uzavrel ďalším bronzom.
Medailová štatistika 1 – 1 – 3 na turnaji európskeho formátu je pre náš karate klub veľkým úspechom a svedčí o tom, že aj v malom klube môžu
vyrastať veľkí pretekári. Pretekárom gratulujeme a
ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Mgr. Ľubomír
Striežovský, tréner MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Žiar má majstrov Slovenska v latinskoamerických tancoch
Už po pätnásty krát manželia Víťazkovci a
členovia TŠK STELLA zo Žiaru nad Hronom zorganizovali v Estrádnej sále MsKC spoločenskú
udalosť sezóny – Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách.
Krásna slnečná sobota patrila koncom apríla tancu a množstvu divákov i súťažiacich. Diváci mohli
zhliadnuť 24 vystúpení v podaní 11 klubov zo Slovenska i Čiech. Aj tímy vedené inžinierkou Stellou
Víťazkovou mali v boji o titul majstrov Slovenska
dve horúce želiezka. V kategórii juniorov latinskoamerické tance to bola choreografia Hej speedy
Gonzáles. V silnej konkurencii sa Žiarčanom nako-

niec podarilo získať titul majstrov Slovenska. Bolo
to vytúžené víťazstvo a, samozrejme, obrovská
radosť na strane najmladších. Druhé zastúpenie
mali v najpočetnejšej kategórii – dospelí štandardné tance. Podmanivá hudba a choreografia z dielne Stelly a Petry Víťazkovej – Pieseň pre Constantu – priniesli našim tanečníkom striebro a radosť
z pekného výsledku, veď v tíme boli i úplní nováčikovia. Veľké poďakovanie patrí za podporu podujatia mestu Žiar nad Hronom, Mestskému kultúrnemu
centru v Žiari nad Hronom, sponzorom i všetkým
rodičom, ktorí boli nápomocní pri realizácii tohto
veľkého podujatia.
(sv)

Kolektívne srdce s cenou majstrovského zlata
Juniorská basketbalová liga má nového víťaza – titul Majstra SR si na záverečnom finálovom
turnaji v Považskej Bystrici vybojovalo družstvo
ŠKP Banská Bystrica a vystriedalo tak na pomyselnom tróne žiarsky basketbalový klub, ktorý
v najprestížnejšej mládežníckej kategórii triumfoval pred rokom.
Napriek skutočnosti, že tentoraz MŠK BK Žiar
nad Hronom v súťaži úplne absentoval, svoje zastúpenie mal v podobe troch želiezok v banskobystrickom tíme – svojich odchovancov Maroša
Vrtíka, Milana Šoltésa a Rastislava Benedika. Prví
dvaja si tak zopakovali majstrovskú radosť po
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oduševnenom kolektívnom výkone celého družstva, kedy nefavorizovaný víťazný tím ŠKP, vedený
skúseným Branislavom Bažánym, napokon zdolal
všetkých súperov. Výškovú prevahu súperov hráči
nahrádzali bojovnosťou, vzájomným dopĺňaním sa
pri plnení taktických pokynov a nesmiernou túžbou po úspechu kolektívu. To sa prejavilo aj počas
záverečného vystúpenia na turnaji, kedy počas
polčasovej prestávky by pri 14-bodovom manku už
nikto nečakal obrat v zápase, ktorý sa však napokon po veľkej dráme tesne skončil po dvoch predĺženiach 10-bodovou prehrou Interu Bratislava.
Ing. Peter Chmelík
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Mladší basketbalisti bronzoví na Majstrovstvách Slovenska
BASKETBAL

Mladší minibasketbalisti MŠK BK Žiar
nad Hronom dosiahli na Majstrovstvách Slovenska v basketbale mladších mini chlapcov
v Žiline skvelý úspech, keď obsadili 3. miesto a
domov si priniesli bronzové medaily. Nadviazali
tak na svojich starších kolegov z minulej sezóny, keď hráči juniorky vybojovali historické zlaté a terajší starší mini strieborné medaily.
Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších
mini chlapcov sa hrali v Žiline v dňoch od 25. do
27. mája za účasti najlepších tímov západnej oblasti: MBK Lokomotíva Sereď a Basketbal Levice,
strednej oblasti: MBK Victoria Žilina a BK MŠK Žiar
nad Hronom a východnej oblasti: KAC Jednota Košice a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Hrací systém
turnaja bol každý s každým, v piatok a sobotu každé družstvo odohralo dva zápasy a v nedeľu jeden
zápas.
Žiarčania dokázali vyhrať tri z piatich zápasov
a zaslúžene získali medailu. Prehrali len s majstrom
zo Žiliny a vicemajstrom zo Serede. Družstvo
Serede nastúpilo ako jediné len s ročníkom
narodenia 2001, čo bolo viditeľné na ich fyzickej
zdatnosti a vyspelosti. Polčas naši chlapci zvládli
bravúrne, keď uhrali remízu 12:12. Zápas nám
ušiel v tretej štvrtine, keď nedokázali udržať
vysoké tempo a ubrániť súpera. Prehrali ju
4:23 a rozbehnutých Seredčanov sa im nepodarilo
zastaviť ani v poslednej štvrtine a zaslúžene
vyhrali. Na posledný zápas Žiarčania nastúpili proti
domácej Žiline. Chlapci boli odhodlaní zabojovať
a pobiť sa o jagavejší kov. Aj domácim Žilinčanom
išlo o veľa, veď v prípade víťazstva Žiaru mohli
skončiť až na treťom mieste. Na škodu celého
zápasu boli hneď prvé neobjektívne verdikty
rozhodcov, ktoré naznačili, akým smerom sa bude
zápas uberať. To aj napriek tomu, že chlapci zo Žiliny boli jednoznačným favoritom. Pochopili to aj
rodičia našich chlapcov, z ktorých väčšina hrávala
basketbal, preto dostali šancu hrať všetci 15 hráči,
ktorí si vychutnali posledné minúty turnaja. Vysoký
rozdiel v skóre už nebol dôležitý a po poslednom
hvizde sa všetci tešili zo zisku bronzovej medaily.

Žiarčania aj v All stars výbere
Za predvedený výkon, bojovnosť a obrovské nasadenie treba pochváliť všetkých hráčov. Ani v jednom zápase im nechýbala chuť po víťazstve a snaha zdolať svojho súpera. Veď poraziť dva najlepšie
tímy východného a jeden z najlepších tímov západného Slovenska bolo pre naše, vekovo najmladšie,
družstvo veľkým úspechom. Úspech Žiarčania dosiahli nielen ako kolektív, ale za individuálne výkony boli ocenení aj dvaja hráči. Do B tímu All stars
turnaja sa dostal Jakub Krajčovič. V A tíme All stars
turnaja sa pevne usadil Samuel Horváth, ktorý bol
vyhlásený aj za najužitočnejšieho hráča žiarskeho

tímu, najlepšieho strelca trestných hodov celého
turnaja a najlepšieho strelca celého turnaja s počtom 86 nastrieľaných bodov.
O úspech sa zaslúžili: Horváth, Bača, Olajec,
Krajčovič, Šonkol, Kotlárik, Tomášik, Novák, Kucej,
Ihring, Grochal, Golebiowski, Švec, Truben, Ďurica,
Dekýš.
Výsledky BK MŠK Žiar nad Hronom:
KAC Jednota Košice – BK MŠK Žiar nad Hronom 15:58 (5:28)
Strelci: Horváth 21, Olajec 6, Krajčovič 6, Bača 4,
Novák 4, Ihring 4, Grochal 4, Golebiowski 4, Ďurica
4, Šonkol 1.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Lokomotíva
Sereď 27:47 (12:12)
Strelci: Horváth 18, Krajčovič 4, Šonkol 2, Ihring
2, Olajec 1.
Basketbal Levice – BK MŠK Žiar nad Hronom
33:53 (16:23)
Strelci: Horváth 28, Ihring 9, Krajčovič 6, Bača 2,
Šonkol 2, Novák 2, Ďurica 2, Kucej 1, Grochal 1.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 42:32 (21:13)
Strelci: Olajec 9, Horváth 7, Golebiowski 5, Kucej
5, Bača 4, Novák 4, Šonkol 2, Ďurica 2, Grochal 2,
Ihring 2.
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
70:24 (34:13)
Strelci: Horváth 12, Kucej 4, Olajec 3, Bača 2, Novák 2, Krajčovič 1.
Ostatné výsledky: MBK Victoria Žilina – BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves 56:33, MBK Lokomotíva Sereď
– Basketbal Levice 43:26,
Basketbal Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová
Ves 42:33, MBK Lokomotíva Sereď – KAC Jednota
Košice 74:23, KAC Jednota Košice – Basketbal Levice 21:54, MBK Victoria Žilina – MBK Lokomotíva
Sereď 41:34, MBK Lokomotíva Sereď – BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves 47:23, KAC Jednota Košice – MBK
Victoria Žilina 16:54, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

– KAC Jednota Košice 45:22,
MBK Victoria Žilina – Basketbal Levice 60:32.
Konečné poradie: 1. MBK Victoria Žilina, 2. MBK
Lokomotíva Sereď, 3. BK MŠK Žiar nad Hronom,
4. Basketbal Levice, 5. BK 04 AC LB Spišská Nová
Ves, 6. KAC Jednota Košice. Juraj Horváth, tréner

Streetball Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Technické služby mesta
Žiar nad Hronom, s. r. o., Technické služby mesta
Žiar nad Hronom, a. s., SSOŠ technická v Žiari
nad Hronom, Občianske združenie Šport a mládež ŽIAR vás pozývajú
na 16. ročník turnaja v streetbale.
30. júna 2012
Basketbalové kurty SSOŠ technickej
•Mini – ročník 2000 a mladší
•Žiaci – ročník 1997 a mladší
•Juniori – 16 – 19-roční, ročník 1993 a mladší
•Muži – ročník 1992 a starší
•Old – nad 40 rokov, ročník 1972 a starší
– neaktívni
•Old – Young – otec/mama – syn/dcéra:
A – dieťa do 12 rokov B – dieťa nad 12 rokov
Prihlasovanie družstiev do turnaja podľa uvedených propozícií je možné:
•osobne na sekretariáte SSOŠ technickej, Ul.
Dr. Janského 10 v pracovných dňoch od stredy
20. júna do štvrtka 28. júna od 8.00 hod. do 14.00
hod. u p. Valachovej, tel. č.: 045/673 33 94,
•v poslaneckej miestnosti na Nám. Matice slovenskej v pracovných dňoch od stredy 20. júna
do štvrtka 28. júna od 15.00 hod. do 17.00 hod.
u p. Štábela, tel. č. 0915 821 786.
Do turnaja sa môžete prihlásiť aj elektronicky
vyplnením prihlášky, ktorú pošlete na e-mailovú
adresu: basket.zh@gmail.com, a zároveň uhradíte
štartové podľa organizátormi vypísaných kategórií
na č. ú.: 5328375001/5600 vedeného v Prima Banke, do stredy 27.júna. Do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť názor družstva. Číslo účtu je účtom OZ Šport a mládež ŽIAR.
Sprievodný program: reprodukovaná hudba,
sprievodné akcie, detské atrakcie.
Všetky informácie a prihlášky nájdete
na www.ziar.sk.

