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V tomto čísle:
POPLATKY V ŠKÔLKACH
ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ

Dobrovoľníci čistili židovský cintorín

Rodičia detí vo veku od 2 do 3 rokov si za pobyt v škôlke od septembra priplatia. Poplatky
za staršie deti sa pre Žiarčanov nemenia.
Strana 2.
CITY FEST HLÁSI POSLEDNÉ MENÁ
ÚČINKUJÚCICH

Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu
11. augusta. Dramaturgia Mestského kultúrneho
centra sľubuje ročník nabitý zvučnými menami.
Viac informácií na 2. strane.
KONCOROČNÉ VYSVEDČENIA ROZDANÉ

STRANA 3

Foto: Martin Prôčka.

V parku súťažili žiarski chlpáči
Deviataci zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika si svoje koncoročné vysvedčenia prevzali
z rúk primátora mesta. So svojimi spolužiakmi sa
rozlúčili aj tradičným koncoročným programom.
Strana 12.
ZAPOJTE SA DO MLÁDEŽNÍCKEJ VÝMENY
V TURECKU

Ak máte 18 – 25 rokov, využite možnosť zapojiť
sa do mládežníckej výmeny v Turecku. Zostávajú
už len posledné voľné miesta. Bližšie informácie
na 6. strane.

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

Foto: Marian Obžera.
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Poplatky v materskej škole sa nemenia
Keďže novela školského zákona umožňuje samosprávam upraviť výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, mesto navrhlo zvýšiť príspevok
za deti v materskej škole vo veku od 2 do 3 rokov
na sumu 50 eur. Poplatky za staršie deti sa nemenia.
„Poplatky v materskej škole sa pre žiarske deti
nemenia, s výnimkou detí vo veku od 2 do 3 rokov,“ potvrdila informáciu Marta Mergová, vedúca
Odboru školstva a športu a doplnila: „Zriaďovateľ
má možnosť prijať takéto deti do školského zariadenia, ale ak ich prijme, má sprísnené podmienky.“
Maximálny počet v jednej triede je 10 detí, na ktoré
pripadajú dve učiteľky. Keď je detí viac, musí ich
však byť do 15, musia na ne dohliadať tri učiteľky.
„Okrem toho musíme zabezpečiť pomocnú silu,
ktorá pomáha pri samoobslužných činnostiach,
keďže takéto detičky ešte chodia v mnohých prípadoch do škôlky s plienkami,“ spresnila Marta
Mergová.

Priplatia si iba rodičia detí do troch rokov
Tento rok mesto Žiar nad Hronom evidovalo
približne 80 žiadostí dvojročných detí o prijatie

do materskej školy. „Keby sme umiestnili 10 alebo
15 detí do triedy, kapacitne by nám to obmedzilo
jednotlivé elokované triedy materskej školy. Okrem
toho, materská škola je určená pre deti vo veku
od 3 do 6 rokov. Je na dobrej vôli zriaďovateľa, že
chce, aby sme v zariadení mali aj dvojročné deti zaškolené,“ vysvetlila Marta Mergová.
Pre deti staršie ako tri roky sa poplatky nemenia.
„Ponechali sme poplatok 10 eur na mesiac. Určite
patríme medzi mestá, ktoré majú najnižšie príspevky v materskej škole. Všade na Slovensku išli
pred časom poplatky za zariadenie hore. My sme
ponechali a stále aj ponechávame 10 eur,“ prízvukovala Marta Mergová a dodala, že mesto mohlo
už v minulosti zvýšiť poplatok na takmer 15 eur.
Navyše, 5 – 6-ročné deti posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky neplatia žiadny
príspevok.

rodičia nosia do našich zariadení z obcí. Dostávame na ne síce financie cez výnos z dane, ale okrem
toho ich dotujeme aj z rozpočtu mesta. Keby sme
sa spoliehali iba na financie, ktoré dostaneme
od štátu, museli by sme prejsť na veľmi úsporný režim,“ dodala na záver Marta Mergová.
Rodič dieťaťa, ktoré nedovŕšilo vek troch rokov,
bez ohľadu na to, či pracuje, alebo nie, má nárok
na štátnu sociálnu dávku. To znamená, že poberá
rodičovský príspevok vo výške 194,70 eur mesačne.
Ak preukáže výdavky, môže poberať aj príspevok
na starostlivosť o dieťa až do výšky 230 eur.
(li)

Viac zaplatia rodičia za deti,
ktoré nie sú zo Žiaru
Poplatky v materskej škole sa však zvýšili pre deti,
ktoré do žiarskych tried dochádzajú z obcí. Cena sa
zvýšila na 20 eur. „Máme pomerne dosť detí, ktoré

Poznáme mená účinkujúcich na tohtoročnom City feste
kain, ktorá tento rok oslavuje svoje 30. výročie a vystupuje ako predkapela amerických Guns´n´Roses,“
konkretizuje Janko Kulich, a zároveň prezrádza
ďalšie meno účinkujúceho: „Hlavným umelcom pre
strednú generáciu bude Vašo Patejdl. Do Žiaru prinesie všetky známe hity nielen z Fontány pre Zuzanu, ale aj z repertoáru skupiny Elán. Keďže v súčasnosti nevieme našim priaznivcom dopriať samotnú
kapelu Elán, vychutnať si budú môcť aspoň koncert
približne 15 najväčších hitov jedného z jej členov.“
City fest je určite najočakávanejších, najobľúbenejším a najväčším podujatím roka. Uskutoční sa v sobotu 11. augusta v Parku Štefana
Moysesa.
Prvé mená účinkujúcich pozná verejnosť už
niekoľko týždňov. Na dramaturgii sa pracovalo
polroka. „Ako prvé sme predstavili rockové kapely Christmas, Sunity či From Our Hands,“ hovorí producent MsKC, Janko Kulich a pokračuje:
„V rámci hip-hopovej scény sa predstaví AMO. Určite jedným z najväčších ťahákov festivalu bude Majk
Spirit. V Žiari vystúpi aj vďaka firme Romana Zaťka,
ktorá ho finančne podporila mimo rozpočtu Mestského kultúrneho centra.“
Ďalším lákadlom augustového festivalu sú aj dve
obľúbené a známe speváčky Zuzana Smatanová
a jej česká kolegyňa Debbi. Nebude chýbať ani
hviezda slovenského bigbítu, slovenská kapela Vidiek spolu s jej frontmanom Jankom Kuricom.
Začiatok festivalu je naplánovaný na trinástu
hodinu. Oficiálny hviezdny program sa tento rok
po prvýkrát v histórii festivalu začne už o šestnástej
hodine. „Do Žiaru príde česká rocková legenda Ara-

Súčasťou festivalu aj koncerty finalistov
City fest Challenge

ľudí. Aj takouto formou chceme čo najlepšie spropagovať žiarskych umelcov,“ dodáva na záver Janko Kulich.
Kým všetky predchádzajúce ročníky City festu boli pre návštevníkov zadarmo, tento rok sa
prvýkrát bude vyberať príspevok. „Príspevok sa
použije na to, aby sa dal do poriadku park. Minimálna suma bude 1 euro na osobu. Kto chce,
môže prispieť aj vyššou sumou. Deti do 120
centimetrov príspevok platiť nebudú,“ potvrdil informáciu primátor Ivan Černaj. City fest
sa už tradične koná vďaka podpore mesta Žiar
nad Hronom a Nadácie ZSNP a Slovalco.
(li)

Tento rok sa do súťaže City fest Challenge prihlásilo 18 skupín. Samotného finále sa nakoniec
zúčastnilo šesť hudobných skupín zo stredného
Slovenska. „Porota v zložení Marián Vojtko, Ján
Tomašovits, Paľo Prekopp a Dušan Pethö vybrala
do finále Ardagast z Nitry, Spins z Nitry a Tahsatungu zo Žiaru nad Hronom. Finále tohto podujatia
bude súčasťou augustového City festu, kedy sa
všetky tri kapely predstavia v rámci vlastného koncertu,“ spresňuje ďalej Janko Kulich.

City fest po prvýkrát s príspevkom

Bezplatný internet už aj na kúpalisku

Okrem vystúpení slovenských a českých hudobníkov bude súčasťou programu aj verejná prezentácia Piesne pre Žiar a odovzdávania Zlatých klincov. „Zlaté klince chceme odovzdávať v hlavnom
čase, aby ocenených spoznalo a uvidelo čo najviac

Bezplatný internet už môžu využívať aj návštevníci žiarskeho plážového kúpaliska. Wi-fi
pripojenie je zabezpečené v priestoroch celého
areálu kúpaliska.
(r)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, adresa: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09. Poverená vedením redakcie: Lenka Ihradská, telefón: 678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@ziar.sk. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií
grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
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Dobrovoľníci čistili židovský cintorín
Koncom júna zorganizovalo Záujmové združenie Castrum Susol a Gymnázium Milana Rúfusa brigádu na žiarskom židovskom cintoríne.
Za posledné roky zarástol zeleňou, a preto sa
mu rozhodli vrátiť jeho dôstojnosť.
K iniciatíve sa pripojila Židovská náboženská
obec Banská Bystrica a oboje žiarske technické
služby. „Ide nám o sprístupnenie historického židovského cintorína žiarskej verejnosti, o kultiváciu
miesta posledného odpočinku našich predkov,
ktoré, ako určite všetci uznajú, je naozaj v nedôstojnom, absolútne neudržiavanom stave,“ hovorí
Zuzana Denková zo ZZ Castrum Susol a pokračuje:
„Prvé čistiace práce máme za sebou, ale uplynulý
týždeň ukázal, že náletov je tam oveľa viac ako sme
predpokladali. Musím konštatovať, že bez ďalšej
pomoci mesta prostredníctvom mestských Technických služieb sa nám očistiť celú plochu cintorína nepodarí.“ Dobrovoľníci by tiež privítali pomoc
obyvateľov, keďže čistiace práce sú fyzicky náročné
a rozloženie práce medzi väčší počet dobrovoľníkov by prácu urýchlilo.

Náhrobné kamene ako
zdroj historických informácií
Ďalšou podstatnou líniou čistenia židovského
cintorína je využitie náhrobných kameňov ako
zdroja historických informácií pri pátraní po členoch židovskej komunity vo voľakedajšom Svätom

Kríži nad Hronom. „Je to iniciatíva žiarskych gymnazistov a jej výsledky môžu poskytnúť doposiaľ
takmer nepublikované historické skutočnosti.
Máme snahu cintorín nielen jednorazovo vyčistiť,
ale ho aj pravidelne udržiavať“ konštatuje Zuzana
Denková. Žiarski gymnazisti majú ambíciu držať
patronát nad cintorínom a riaditeľ mestských Technických služieb, a zároveň viceprimátor mesta,
Peter Antal, vyjadril ochotu aspoň jedenkrát ročne
plochu vykosiť. Na pravidelnú údržbu cintorína
chce pravidelne prispievať aj Židovská náboženská
obec. „Naše združenie a Gymnázium Milana Rúfusa, najmä v spolupráci s pedagogičkou Zuzanou
Kohútovou, pripravujeme projekt, ktorý by mohol,
ak bude úspešný, priniesť finančné prostriedky na
ďalšiu kultiváciu tohto zaujímavého priestoru. Napríklad riešením oplotenia, prístupu, vyčistením
náhrobníkov, osadením informačnej tabule o pochovaných obyvateľoch a lavičiek, aby sa historický
cintorín stal udržiavaným miestom, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť,“ dodáva Zuzana Denková.

mu náboženstvu v našom meste nehlási oficiálne
nikto. Študentom gymnázia sa počas upratovania
podarilo nájsť viac ako 25 pomníkov, no pamätníci
ich počet odhadujú na 60. Väčšina mien na náhrobných kameňoch je pritom v hebrejčine.
Ako sme už spomenuli, pomocnú ruku pri čistení podali aj mestské Technické služby. „Študentom
a dobrovoľníkom pomáhali pri čistiacich prácach
aj pilčíci z technických služieb. Samozrejme, aj
v budúcnosti veľmi radi pomôžeme v starostlivosti
o toto historické pohrebisko, či už zo strany technických služieb, alebo mesta,“ hovorí Peter Antal,
konateľ TS a viceprimátor mesta, ktorý vysoko oceňuje snahu dobrovoľníkov a študentov. Pravidelné
čistenie historického cintorína by sa tak v budúcnosti malo stať samozrejmosťou.
(li)

S čistením pomohlo aj mesto
Židovský cintorín, o ktorom mnohí Žiarčania
ani netušia, má rozlohu približne štyritisíc metrov
štvorcových. Pred brigádou študentov a dobrovoľníkov bol z veľkej časti zarastený a pomníky
boli pováľané. Podľa dostupných informácii v čase
II. svetovej vojny žilo vo Svätom Kríži nad Hronom
viac ako 120 Židov. V súčasnosti sa k židovské-

Foto: Martin Prôčka

O priazeň divákov sa uchádzalo viac ako 70 chlpáčov

Foto: M. Obžera.
Poslednú júnovú sobotu sa v Parku Štefana
Moysesa uskutočnil prvý ročník súťaže Žiarsky
chlpáč. O priazeň divákov a poroty sa uchádzalo
viac ako 70 psíkov.
Organizátormi podujatia boli Mestské kultúrne
centrum v Žiari nad Hronom a Občianske združenie
Strážni anjeli. „Prvý ročník Žiarskeho chlpáča dopadol veľmi dobre, dokonca nad naše očakávania,“

hovorí Janko Kulich, producent MsKC a pokračuje:
„Milo nás prekvapila vysoká účasť v súťaži. V budúcnosti budeme určite dávať väčší apel na psíkov
z útulku. Celoplošne budeme aj niekoľko mesiacov pred podujatím predstavovať tých, ktorí budú
súťažiť. Zároveň sa posnažíme nájsť im domov aj
v rámci nejakej celomestskej akcie.“
Svojou účasťou prišla žiarsky útulok podporiť aj
speváčka Zdenka Predná, ktorá sľúbila, že o rok
na podujatie opäť príde. „Myslím si, že je to najmilšia akcia roka a má potenciál stať sa veľkým podujatím.
Výstava psíkov bola aktivita pre občanov. Gro
podujatia však bola pomoc útulku a hľadanie domova niektorému z útulkáčskych psíkov,“ dodáva
Janko Kulich.

Žiadny psík z útulku
nebol počas súťaže adoptovaný
Psíkov, ktorí sú aktuálne ponúkaní na adopciu,
si môžete pozrieť na webovej stránke žiarskeho

útulku, ako aj na sociálnej sieti Facebook, kde ich
na svojej stránke pravidelne zverejňuje OZ Strážni anjeli. Bohužiaľ, ani víťaz kategórie, ani iný psík
z útulku nebol počas podujatia adoptovaný. „Súťaže sa celkovo zúčastnilo 70 psíkov, pričom mnohí
súťažili vo viac ako jednej kategórii,“ spresňuje
informácie Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli,
ktorá bola tak isto milo prekvapená z veľkej účasti:
„My ako spoluorganizátor sme boli veľmi spokojní
s priebehom súťaže a tešíme sa na ďalšie ročníky,
keďže z podujatia chceme urobiť pravidelnú akciu.
Bohužiaľ, počasie bolo extrémne teplé a z tohto
dôvodu niektorí majitelia psíkov súťaž predčasne
vzdali. Toto sme však nemohli ovplyvniť. Napriek
tomu veríme, že každý si z podujatia odniesol peknú spomienku.“
Súčasťou výstavy bola aj dobrovoľná zbierka,
ktorej výťažok poputuje práve žiarskemu útulku.
„Celkovo sa počas podujatia podarilo pre útulok
vyzbierať viac ako 400 eur, za ktoré darcom v mene
psíkov zo srdca ďakujeme,“ dodáva na záver Martina Vrtáková.
(li)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE ŽIARSKY CHLPÁČ
1. Najkrajší predstaviteľ rasy:
1. miesto špic Dony,
2. miesto jazvečík Ela,
3. miesto malamut Harry.
2. Miš maš:
1. miesto kríženec Sharpei Cezar (ex-útulkáč),
2. miesto kríženec nemeckého ovčiaka Lucy (ex-útulkáč),
3. miesto kríženec Cindy (ex-útulkáč).
3. Veteráni:
1. miesto mops Oto (11-ročný psík, najstarší veterán),

2. miesto ratlík Lejla,
3. miesto kríženec Deny.
4. Naj junior:
1. miesto nemecká doga Betty,
2. miesto kríženec Viki (ex-útulkáč),
3. miesto kríženec Čeky (ex-útulkáč).
5. Psí extrém:
1. miesto yorkshire teriér Taffi,
2. miesto pražský krysařík Jenny,
3. miesto bullteriér Saška.
6. Naj dvojica:
1. miesto čivava Mia a Dotty,
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2. miesto pekinéz Peggi a Dodko,
3. miesto yorkshire teriér Molly a Lejla.
7. Psí kus:
1. miesto kríženec Čeky (ex-útulkáč),
2. miesto kríženec Koudy (ex-útulkáč),
3. miesto kríženec Casper.
V špeciálnej kategórii Naj útulkáč získal najviac
hlasov psík Winn, ktorý z celkového počtu hlasov
81 získal 17. Celkovo sa súťaže o naj útulkáča
zúčastnilo 81 hlasujúcich.
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Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktoré sa konalo
21. júna, podali poslanci nasledujúce interpelácie, ktoré prinášame aj s odpoveďami predstaviteľov mesta.
Norbert Nagy: interpeloval nasledovné body:
1. Pán primátor, máme ako poslanci MsZ možnosť
sa slobodne vyjadrovať v médiách, ktoré sú financované z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, pretože
mám obavy, či uvedené médiá nie sú cenzurované?
2. Bol porušený Rokovací poriadok MsZ v Žiari
nad Hronom tým, že interpelácia kolegyne poslankyne z ostatného MsZ nebola uverejnená v Mestských novinách a na stránke mesta?
3. Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné to, že o zániku spoločnosti FK Žiar
nad Hronom, spol. s r. o. a vzniku nového subjektu
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, spol.
s r. o., sme sa dozvedeli len z médií a neviedla sa
k tomu žiadna diskusia?
Na všetky tri body interpelácie reagoval hovorca mesta Martin Baláž, ako aj primátor mesta Ivan
Černaj. Interpeláciám poslanca Nagya sa budeme
podrobnejšie venovať v ďalšom čísle novín.
Michal Žurav: Zaujímal sa, ako sa pokročilo
vo veci obmedzenia premávky nákladnej dopravy
najmä na Partizánskej ulici a vo veci zákazu parkovania nákladných vozidiel na území mesta Žiar
nad Hronom.
Odpovedá Mariana Páleníková: Výsledok z rokovania bol uverejnený v Mestských novinách
20. marca. Keďže z okresného i krajského dopravného inšpektorátu prišlo zamietavé stanovisko,
hľadali sme spoločné riešenie. Odporučili nám,
že keď predložíme na KDI štatistiku prejazdnosti
osobných a nákladných automobilov a autobusov,
tak sa opätovne k tomu vrátia. Štatistiky sme získali za pomoci SSC a sčítavanie si robilo aj samotné
mesto. Žiadosť sme predložili a čakáme na odpoveď. Na problém sme nezabudli a určite ho chceme
riešiť.
Emil Vozár: 1. Požiadal prednostku MsÚ o stanovisko k nevyužitému priestoru za lesáckou bytovkou.
Odpovedá Mariana Páleníková: V mieste, kde
sa komunikácia zbieha do dvojprúdovej sa uvažovalo, aj vzhľadom na intenzitu dopravy, s vybudovaním parkovacích plôch pre lesácku bytovku
v režime budovania parkovacích plôch byt. spoločenstvami. Môžeme to dať naceniť a je na poslancoch, či sa to zaradí do plánu prác ako rozšírenie
komunikácie.
2. Na základe sťažností BS č. 280, 281 na Hviezdoslavovej ulici požiadal o možnosť zvýšenia oplotenia športového ihriska zo strany bytového domu.
Odpovedá Mariana Páleníková: Hovoríme o ihrisku, ktoré nie je oplotené. Deti na ňom hrávajú
futbal a hokej. O problematike vieme, boli sme sa
tam pozrieť. Z jednej strany sú vzrastlé stromy, tam
to riešiť netreba. Potrebné je riešiť stranu ihriska
od bytového domu. Uvažovali sme o tom, že by sa
doplnil živý plot do tej istej výšky ako je z druhej

strany. Bohužiaľ, životnosť takéhoto oplotenia by
asi nebola veľká. Z toho dôvodu sme sa dohodli, že
to dáme naceniť a podľa výšky rozpočtu sa to bude
realizovať.
3. Pochvalne sa vyjadril o plážovom kúpalisku,
zároveň upozornil na uzatvorené vstupné brány
do areálu parku majiteľom reštaurácie Green Park
a zaujímal sa, či majiteľ má právo ich uzatvoriť a zamedziť tak návštevníkom vstup do parku.
Odpovedá Mariana Páleníková: O probléme
vieme. Vlastník reštaurácie a nájomník pozemkov
na to právo nemá. Vo veci sme s ním komunikovali.
Situácia vznikla pravdepodobný tým, že bolo veľa
áut na kúpalisku a všetky sa tam postavili a keďže nemal ako zásobovať svoju prevádzku, uzavrel
bránu. Sme s ním dohodnutí a situácia sa nebude
opakovať.
Jozef Tomčáni: Na základe požiadaviek občanov
upozornil na nefunkčný mestský rozhlas na Ul. Š.
Moysesa a od Lovčianskej cesty po NsP na Ul. Dr.
Janského.
Odpovedá Mariana Páleníková: Aj keď rozhlas
prešiel určitou rekonštrukciou v roku 2003 a 2004,
stále javí známky poruchovosti vo zvýšenej miere.
Problém bol s rozhlasom na Ul. Š. Moysesa, konkrétne na námestí, ale pokiaľ vieme, inštalácia by
už mala byť dorobená, takže počuteľnosť priamo
na námestí by sa mala zlepšiť. V medziblokových
priestoroch nám rozhlas sústavne vypadáva. Tejto problematike však venujeme pozornosť. Určite
urobíme všetko pre to, aby bola počuteľnosť aj
v týchto miestach.
Veronika Balážová: 1. Poukázala na veľkú nečistotu a poškodené lavičky a stoličky pri starej
poliklinike.
Odpovedá Mariana Páleníková: Preveríme
a zabezpečíme, aby ten, kto to tam nanosil, urobil
nápravu.
2. Na základe upozornenia občanov bývajúcich
v blízkosti Penziónu na Ul. Dr. Janského požiadala
MsP o častejšie kontroly týchto priestorov, nakoľko
sa tam zdržiava neprispôsobivá mládež.
Odpovedá Mariana Páleníková: O probléme
neporiadku v bývalom internáte vieme. Už niekoľkokrát sme rokovali so správcom i vlastníkom
objektu. Býva tam klientela sociálne neprispôsobivých občanov, alebo z časti neprispôsobivých.
Dochádza tak k takým javom, ako je vyhadzovanie
smetí z okien. Začali sme s nimi rokovania, ktoré by
viedli k sankciám. Ide nám o to, aby sa celá problematika riešila. Dúfame, že nájdeme spôsob, ako sa
pohnúť ďalej.
3. Upozornila na nelegálne bývajúcich nájomníkov v Jadrane pri Bille, ktorí znečisťujú okolie Jadranu.
Odpovedá Mariana Páleníková: V Jadrane pri
Bille sú súkromné byty. Vzhľadom k tomu MsP
nemá právo chodiť kontrolovať ľudí, ktorí tam sú
akože na návšteve. Vlastník bytu si s ním môže robiť, čo chce. MsP tak má veľmi obmedzené práva.
Poslankyňa M. Balážová, ktorá je správkyňa:
Komunikujem s MsP, ktorá vychádza v ústrety. Zakaždým príslušného vlastníka alebo podnájomníka
upozorníme, príp. dostanú blokové pokuty, alebo
si to musia vyriešiť tým, že si to upracú.
4. Poukázala na poškodený novozrekonštruovaný
chodník pred plavárňou (v období dažďov je časť
chodníka neprechodná) a požiadala o opravu.
Odpovedá Mariana Páleníková: Na chodník
pred plavárňou sa pozrieme.
5. Zaujímala sa, či sa plánuje s odstraňovaním
nevyhovujúcich kolotočov, aby sa predišlo úrazom
detí.
Odpovedá Mariana Páleníková: Detské kolo-
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toče máme zmonitorované a komunikujeme aj
s bytovými spoločenstvami. Kde z kolotočov zostali
doslova už iba torzá, tie odstraňujeme z vlastného
podnetu. V medziblokových priestoroch, kde sa
opravovali detské ihriská, komunikujeme s BS a aj
v spolupráci s nimi zabezpečujeme buď opravu,
alebo odstránenie kolotočov.
6. Požiadala o možnosť osadenia stropných ventilátorov v priestoroch knižnice.
Odpovedá Mariana Páleníková: Klimatizácia,
príp. stropné ventilátory v mestskej knižnici sú, samozrejme, vecou finančných prostriedkov.
Katarína Dekýšová: 1. Upozornila na problém parkovania osobných áut v medziblokových
priestoroch na Ul. Dukelských hrdinov, zároveň
požiadala o riešenie tohto problému dopravným
značením alebo prehradením dvora.
Odpovedá Mariana Páleníková: Ľudia, ktorí
na tejto ulici bývajú a majú autá, chcú parkovať
v medziblokových priestoroch, lebo nemajú inú
možnosť. Tí, ktorí autá nemajú, tak im to vadí. Rokovali sme s predsedami BS o možnosti vytvorenia
parkovacích miest tak ako v iných častiach mesta.
Bohužiaľ, zatiaľ k budovaniu takýchto parkovísk
nepristúpili. Šírky medziblokových komunikácií
nie sú uspôsobené na súčasný stupeň motorizácie.
Nechceli sme však ísť cestou pokutovania, pretože
niekde tí ľudia parkovať musia. Situáciu sa snažíme
riešiť aspoň jednosmerkami v tých častiach, kde sa
to dá, aby si nezavadzali motoristi a nemotoristi.
2. Zaujímala sa, v akom stave sa nachádzajú pieskoviská v našom meste, či je vykonávaná dezinfekcia a v akých intervaloch.
Odpovedá Mariana Páleníková: O pieskoviská
sa pravidelne staráme. Aj z vlastnej iniciatívy, ale
prikazuje nám to aj zákon. Pieskoviská sú pravidelne kontrolované aj RÚVZ. Pred niekoľkými týždňami robil RUVZ náhodnú kontrolu na DI Guliver, kde
vyšli priaznivé výsledky a pieskovisko je v dobrom
stave. Pieskoviská sa v pravidelných intervaloch
prehrabávajú a v presne stanovených intervaloch
sa aj dezinfikujú.
Mária Biesová: Dotazovala sa, či by bolo možné
prevádzkovať súbežne plážové kúpalisko a krytú
plaváreň počas letných prázdnin (požiadala o kalkuláciu nákladov).
Odpovedá Peter Antal: Ak sa rozhodneme, že
áno, tak za určitých okolností, aj keď veľmi ťažko,
tak si to vieme predstaviť. Udržanie stavu plavárne
je však o peniazoch (non-stop vykurovanie...). Je
to približne 4 až 5-tisíc eur mesačne v letných mesiacoch, pričom tržba na plavárni je zanedbateľná.
Kúpalisko je za určitých možností samofinancovateľné, ale plaváreň je non-stop veľká strata. Súbežné prevádzkovanie kúpaliska s plavárňou by bolo
možné, ale s veľkými komplikáciami.
Peter Dubeň: 1. Informoval sa, v akom stave sa
nachádza riešenie poistnej udalosti malého futbalového ihriska na Základnej škole na Jilemnického
ulici.
Odpovedá Mariana Páleníková: Poistná udalosť je čiastočne uhradená.
2. Poukázal na poškodené ihriská v medziblokových priestoroch a zaujímal sa, či sa plánuje ich
oprava.
Odpovedá Mariana Páleníková: Pravidelne
kontrolujeme všetky oplotené detské ihriská a vybudované športoviská v medziblokových priestoroch. Tým, že sa používajú už roky, javia známky
opotrebovanosti. Máme vyčíslené všetky náklady,
ktoré by boli potrebné pre estetizáciu a oživenie.
Určite sa s tým budeme zaoberať pri tvorbe rozpočtu pre rok 2013.
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Predchádzanie škôd pri potenciálnych povodniach
Informácia pre občanov Šášovského Podhradia
Mesto Žiar nad Hronom odstúpilo podnet
občanov miestnej časti Šašovské Podhradie
vo veci potreby vyčistenia brehu a koryta Istebného potoka od pozostatkov z povodne v roku
2011 v záujme ochrany a bezpečnosti občanov
správcovi vodného toku Lesy SR, OZ Žarnovica.
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod
Žarnovica listom, doručeným na Mestský úrad
v Žiari nad Hronom dňa 25. júna 2012 oznámili
preverenie skutkového stavu na konci dediny smerom do doliny Istebná a prísľub odstránenia pňov
dňa 25. júna 2012.
Zároveň Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Žarnovica upozorňujú na nedodržiavanie
§49 ods. 2 zákona č. 364/2004 (vodný zákon) občanmi miestnej časti Šášovské Podhradie.

Vyzývajú občanov miestnej časti Šášovské Podhradie k odstráneniu hnuteľného i nehnuteľného
majetku z pobrežného pozemku Istebného potoka
na umožnenie realizácie preventívnych opatrení
pred povodňami. Správca vodného toku, t. j. Lesy
SR, š. p., Odštepný závod Žarnovica pri prípadných
prívalových vodách nebude zodpovedať za škody
majetku mesta, občanov a iných právnických osôb
z dôvodu bránenia výkonu správy vodného toku
Istebný potok.
Úplné znenie listu Lesov Slovenskej republiky,
š. p., Odštepný závod Žarnovica zo dňa 25.6.2012
pod číslom záznamu 18373/2012 je vyvesené
na informačnej tabuli mesta Žiar nad Hronom
a v Šášovskom Podhradí odo dňa 4.júla 2012.
OŽP

Ďalší ENVI-PAK certifikát pre mesto
V roku 2011 mesto Žiar nad Hronom získalo ocenenie v kategórii Mesto s mimoriadnym
počinom v oblasti odpadového hospodárstva
za rozšírenie komodít separovaného zberu odpadov nad rámec legislatívnych povinností.
Mesto Žiar nad Hronom ako samospráva zapojená do systému oprávnenej organizácie ENVI-PAK získala opätovne certifikát za podieľanie
sa na znižovaní produkcie globálnych emisií
a ochrane životného prostredia.
ENVI-PAK ako prvý, a zároveň jediný na Slovensku
vyčíslil účinky zberu a recyklácie odpadov z obalov od občanov v slovenských mestách a obciach
na životné prostredie. Cieľom štúdie bolo orientačne vypočítať a popísať environmentálne vplyvy
spojené so zberom, zhodnocovaním a recykláciou
papiera, plastu a skla z komunálneho odpadu, a to
do fázy náhrady primárnej suroviny.
Separovaný zber obalových odpadov v systéme
ENVI-PAK a ich následné využívanie výrazne šetrí
spotrebu energie, vody, surovín, produkciu odpadu
a produkciu emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie, acidifikáciu, eutrofizáciu a tvorbu fotooxidáciu. Na základe zozbieraných údajov a výpočtov
boli prostredníctvom zberu, prepravy vytriedeného odpadu, následného dotriedenia, zhodnotenia

Seniori si zharmonizovali
telo i myseľ
V máji sa skončilo 10-mesačné cvičenie pre seniorov či kung. Cieľom projektu bolo podporovať športové aktivity žiarskych seniorov.
„Seniorov toto cvičenie veľmi oslovilo, prejavili
oň naozaj veľký záujem,“ konštatuje Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa. Cvičenie
malo pozitívne účinky na imunitu organizmu, stabilitu tela a kondíciu mysle. „Seniori cvičili či kung
jedenkrát do týždňa, priemerne sa ho zúčastňovalo
40 dôchodcov. Touto cestou sa chcú poďakovať
svojej cvičiteľke Ivete Ostertágovej, ktorá ich viedla
celých desať mesiacov.“
Stretnutí sa zúčastňovali seniori združení v Jednote dôchodcov Slovenska a v Klube seniorov.
„Väčšie zastúpenie mali ženy. Cvičenci sa naučili sa
správne dýchať, zharmonizovať myseľ a telo, oddýchli si, boli spokojní a nabití energiou. Keďže prejavili záujem pokračovať v cvičeniach, v súčasnosti
hľadáme finančné zdroje. Ak sa to nepodarí, seniori sa chcú v či kungu ďalej zdokonaľovať aj sami,
na svoje náklady,“ dodáva Miriam Mezeiová.
Projekt Vitálni a zdraví, ktorého súčasťou bolo
cvičenie či kung, podporil Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Žiar nad Hronom.
(li)

Poslanecká miestnosť

a recyklácie zabezpečenom prostredníctvom systému oprávnenej organizácie ENVI-PAK dosiahnuté výsledky za rok 2011 uvedené v certifikáte.(r)

Hrajte o vstupenky na plážové kúpalisko
V spolupráci s mestskými Technickými službami sme pre vás pripravili súťaž o voľný vstup na žiarske
plážové kúpalisko. Vstupenku pre dve osoby môže získať ten, kto správne odpovie na otázku:
Kto sa stará o prevádzkovanie žiarskeho plážového kúpaliska?
Správne odpovede nám posielajte na mailovú
adresu lenka.ihradska@ziar.sk do piatku 13. júla
alebo ich môžete osobne doniesť do redakcie
Mestských novín, Námestie Matice slovenskej
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8 (budova Bieleho domu), 6. poschodie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch výhercov,
ktorým odovzdáme vstupenky, každá je platná
pre dve osoby.
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Poslanecká miestnosť slúži najmä na stretávanie sa s občanmi mesta, zasadanie odborných
komisií pri Mestskom zastupiteľstve či na stretávanie sa s podnikateľskými subjektmi podnikajúcimi na pôde mesta Žiar nad Hronom.
Počas prvého polroka tohto roku ju navštívilo
približne 30 občanov, ktorí prišli riešiť svoje
problémy a predniesť návrhy na zlepšenie života v Žiari. Poslanecká miestnosť sa pre občanov
mesta opäť otvorí po prázdninách a letných
dovolenkách. Otvorená bude každý týždeň
od 5. septembra vždy v stredu v čase od 17.00
do 18.00 hodiny.
(r)

Prevádzka špeciálnej triedy
pre deti s poruchami zraku končí
Materská škola na Ul. Dr. Janského oznamuje, že ku dňu 31.8.2012 sa končí prevádzka
špeciálnej triedy pre deti s poruchami zraku.
Deti s poruchami binokulárneho videnia budú
zaradené do bežných tried podľa vekovej kategórie.
Deťom s poruchami binokulárneho videnia
budú pedagógovia naďalej venovať zvýšenú
pozornosť a intenzívne podporovať zlepšenie
ich videnia. Pravidelne sa budú zúčastňovať ortoptických cvičení na špeciálnych prístrojoch
s ortoptickou zdravotnou sestrou a každodenne realizovať pleoptické aktivity so svojim učiteľkami v triede.
(r)
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Tradičné stretnutie v Horných Opatovciach
V sobotu 23. júna sa v zaniknutej obci Horné
Opatovce zišli nielen rodáci z tejto obce, ale aj
ich rodinní príslušníci či pútnici z celého Slovenska, aby spoločne spomínali.
Opäť sa tu v Kostole sv. Vavrinca konala tradičná
svätá omša. Pre účastníkov prvého tohtoročného
cirkevno-kultúrneho podujatia bol pripravený aj
hudobný program a nechýbal ani výborný guláš.
Súčasťou hudobného programu bol i Juniáles,
počas ktorého sa prítomní návštevníci zabávali,
tancovali a pri spomienkach sa určite nevyhli ani
dojatiu. Ľudia, ktorí pred rokmi museli opustiť svoje rodné domy, stále nezabúdajú na svoje korene
a stále si pripomínajú, odkiaľ pochádzajú.
História zaniknutej obce Horné Opatovce siaha
až do roku 1075. Pre obec bol tragický rok 1953,
kedy sa začalo s výstavbou hlinikárne. Splodiny
zastaranej výroby znemožnili život najprv včelám, dobytku, stromom a následne sa zhoršoval
zdravotný stav obyvateľov. Čierny popol pokrý-

val dedinu, ľudí i prírodu. Vláda ČSSR preto v roku
1960 rozhodla o likvidácii obce a v roku 1969 bola
vyškrtnutá z mapy Slovenska. Vysťahovať sa muselo 1380 obyvateľov z 228 domov, čo trvalo takmer
10 rokov. V roku 1995 si Opatovčania postavili
pamätník miniatúrou obce v mramorovej makete a v roku 1998 obnovili pamätný drevený kríž
na ceste do Sklených Teplíc.
(li)

Ženský deň krásy

Vo štvrtok 21. júna sa Mestská plaváreň
na malú chvíľu zmenila na dámsky kútik.
Do Mestskej obývačky, ktorá sa tu nachádza
a každý deň je prístupná pre mládež, zavítala
kozmetička a vizážistka Bea Hrúzová.
Nežnému pohlaviu v rôznych vekových kategóriách prezradila triky a módne trendy líčenia. Máte
vačky pod očami? Nedostatočne pijete. Bea odporúča dodržiavať pitný režim a podstúpiť očnú
masáž. Alebo vás trápia výrazne vrásky či póry

na tvári? Vyskúšajte kvalitný korektor či takzvanú
kamufláž. „Kamufláž je taký malý zázrak,“ hovorí Bea a dámam ho vrelo odporúča. Zoženiete ho
výlučne v kozmetických salónoch a za prijateľnú
cenu. Zakryje akékoľvek škvrny na tvári. Mamičkám na materskej dovolenke poradila, ako sa starať
o svoju pleť a ako sa rýchlo nalíčiť a byť zároveň „in“.
„Ľahký podkladový make-up, farebná linka na oči,
špirála a kontúrka na pery. Máte to za desať minút“,
prezrádza kozmetička. Neostalo len pri radách.
Svoje umenie predviedla aj na niekoľkých návštevníčkach a verte, vyzerali úžasne, čo istotne ocenili aj
ich partneri. Žena si zaslúži byť krásna a mať malú
chvíľku pre seba. Sme veľmi radi, že dámy takéto
príjemné spestrenie dňa využili a určite to nebolo posledné podujatie. Ktovie, možno teraz prídu
na rad muži.
(dš)

Čerpať vodu z mlynského náhonu je zakázané
Súčasťou mestského Parku Štefana Moysesa
je aj vodná stavba Mlynský náhon a rybníky.
Táto vodná stavba je historickým dielom, ktorá
si zo zákona vyžaduje svoju osobitú ochranu.
V minulosti vodný kanál slúžil na pohon stavby
mlyna, ktorý bol postavený niekedy okolo roku
1771 a neskôr od roku 1824 na zásobovanie okrasných rybníkov v parku. V roku 1990 pôvodná stavba mlynu vyhorela a vodný kanál prestal definitívne slúžiť na účely pohonu vodného mlyna.
V súčasnosti povrchová voda, ktorá priteká z Lutilského potoka, na čo má správca vodnej stavby
povolenie a preteká Mlynským náhonom, je výlučne určená na zásobovanie rybníkov v Parku Š.
Moysesa, ktoré plnia funkciu estetizácie samotného parku. V prípade, že prietok vody cez Mlynský
náhon klesne, dochádza k následnému vysúšaniu
rybníkov, a tým sa neplní základná funkcia vodnej
stavby. Funkcie Mlynského náhonu sú upravené
v Manipulačnom poriadku, ako aj vo Všeobecne
záväznom nariadení mesta č. 2/2009. Toto VZN

upravuje, na čo slúži vodná stavba, čo sa považuje
za nakladanie s povrchovými vodami, čo sa zakazuje a aké sankcie môžu plynúť z porušenia tohto
VZN.
Jedným zo zásadných ustanovení tohto VZN je
zákaz čerpania vody z vodnej stavby Mlynského
náhonu a jej využívanie na akékoľvek účely. Upozorňujeme občanov žijúcich v časti Medzi vodami,
ktorých pozemky susedia s touto vodnou stavbou,
aby dodržiavali nariadenia a vodu z kanála nečerpali. Za porušovanie ustanovení možno uložiť pokutu.
OŽP

Mestská knižnica Michala Chrásteka - OZNAM
Od 2. júla do 31. augusta platí v Mestskej knižnici Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod. Obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.
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Informácie sú kľúčom
do života
„Nech máš akúkoľvek otázku, začni u nás“.
Tento výstižný výrok je mottom Eurodesku,
stabilnej informačnej sieti v 33 krajinách Európskej únie.
Hlavnou úlohou je poskytovať informácie
a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých, ktorí s informačným bohatstvom pracujú. Sumarizuje a sprehľadňuje informácie celej Európy,
aby boli zrozumiteľné pre každého. Významnú
časť tvoria správy o mobilite. Ide o praktické
rady a užitočné webové adresy pre tých, ktorí
chcú študovať či pracovať v zahraničí, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu alebo dobrovoľnícky pobyt.
V Mestskej obývačke v Žiari nad Hronom, ktorá sa nachádza v priestoroch krytej plavárne, sa
nachádza jeden zo siedmich Eurodeskov regionálnej úrovne. Sme hrdí, že aj naše mesto sa
stalo súčasťou takéhoto veľkého projektu a môžeme tak nielen poradiť, ale zároveň aj zmenšiť
existujúcu informačnú priepasť, hlavne medzi
mladými. Svoje otázky môžete posielať na adresu oz.zaziar@eurodesk.eu. Radi vám odpovieme, sme tu predsa pre vás. Mestská obývačka
je otvorená aj počas letných prázdnin v čase
od 13.00 do 17.00 hod. Na Slovensku funguje
Eurodesk od roku 2000 a je financovaný z grantového programu EÚ Mládež v akcii a zapojila
sa aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Zaujímavosti a potrebné informácie nájdete
na internetovom portáli www.eurodesk.sk alebo v jeho anglickej verzii www.eurodesk.eu.
(r)

Hľadáme účastníkov
na mládežnícku výmenu do Turecka
Máš 18 až 25 rokov? Doma platný pas a ovládaš základy anglického jazyka? V termíne od 23.
do 30. júla voľno? Tak neváhaj a zapoj sa do
mládežníckej výmeny v Turecku zameraného
na prírodu, enviromentalistiku a globálne
otepľovanie. Celý program bude prebiehať
v neformálnom vzdelávaní, čiže prostredníctvom workshopov, hier, energizerov, lámania
ľadov či kultúrnych večerov. V rámci projektu
Mládež v akcii ti bude hradené ubytovanie,
strava, program a 70 % z cestovného. Zo Slovenska bude vyslaný 1 líder a 6 účastníci skupiny. Tak ako? Máš chuť spoznávať nových ľudí
a zahraničnú kultúru? Viac info a nahlásiť svoj
záujem môžeš na: dominika.svecova@ziar.sk
do 16.7.2012.
(r)
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Žiarske kultúrne leto
v závere augusta sa priaznivci punkovej hudby
môžu tešiť na ďalší ročník minifestivalu Agátovica
v Lutile, kde sa vlastným koncertom predstavia napríklad Agáta, Slobodná Európa, The Fialky či Staré
pušky. „Ani tento rok sme nezabudli na obľúbený
Bažant Kinematograf so skvelými českými filmami.
Postupne si priamo na námestí budete môcť pozrieť Dom, Perfect days, Czech Made Man a Nevinnosť,“ vymenúva Janko Kulich.

Už teraz vedia, čo bude po lete
M. Trchová.
Počas dvoch letných mesiacov je pre milovníkov zábavy, kultúrny a dobrej hudby pripravený
bohatý program. Žiarske kultúrne leto sa začalo
už v prvý deň letných prázdnin.
Žiarski umelci budú pre divákov hrať priamo
na námestí. „Budeme hrať na námestí, ale nie
na pódiu, ale pred reštauráciou“ potvrdil informácie Janko Kulich, producent Mestského kultúrneho
centra. „Ako prvá sa predstaví Banda Americano,
ktorá si prizvala hosťa, bluesovú kapelu B. and The
Moneymakers z Banskej Bystrice. V rámci žiarskeho
leta sa postupne predstavia aj ďalšie domáce kapely a umelci. Svoj priestor tak dostanú Tahsatunga,
Lenka Libjaková, ZH Band, Dominika Fričová, ale aj
skupina Orbus zo Sv. Jura a Martina Trchová z Českej republiky.“
Organizátori Žiarskeho hudobného leta sa však
nesústreďujú iba na koncerty na námestí a podporujú aj tradičné akcie mimo mesta. Mestské kultúrne centrum je partnerom festivalu s medzinárodnou účasťou Night of Hard Drinking či tradičného
rodinného podujatia Šášovské hradné dni. Navyše,

I keď je leto v plnom prúde, Mestské kultúrne
centrum už teraz finišuje s jesennou dramaturgiou,
ktorej súčasťou je aj netradičný projekt Žiarska
umelecká revolúcia. „Vybraným žiarskym umelcom

ZH Band.
sme zabezpečili hviezdnych hostí, ktorí si spolu
s nimi nacvičia spoločné vystúpenie. Ako prvá tak
urobí Banda Americano, ktorá spoločný program
nacvičí s jazzovou legendou Peťom Lipom. Mysleli
sme aj na priaznivcov folklóru, a preto ďalšie spojenie bude patriť cimbalovej hudbe FS Hron, ktorá
sa v rámci Žiarskeho jarmoku predstaví v programe
s husľovým virtuózom Berkym Mrenicom. Tento
netradičný projekt vyvrcholí narodeninovým festivalom skupiny Sitňan, ktorá ako svojho hosťa
privíta v súčasnosti najpopulárnejšiu slovenskú
koncertnú skupinu Iné Kafe. Vstupenky na tento
festival, kde vystúpia štyri kapely, sú už v predaji
a iba počas leta za výnimočnú cenu 5 eur.“

Pieseň pre Žiar

Lenka Libjaková.

V piatok 13. júla bude cez webovú stránku oficiálne spustená Pieseň pre Žiar, ku ktorej urobil videoklip Peťo Kováč. „Live premiéru si však necháme
na City fest, kde budú odovzdané aj Zlaté klince,“
dodáva na záver Janko Kulich.
Viac o pripravovaných koncertoch a podujatiach
sa dočítate na webovej stránke www.mskcentrum.
sk, kde sú uvedené aj konkrétne termíny.
(li)

Vodný raj Vyhne ponúka aj dvojhodinové vstupy
Sezóna vo Vodnom raji Vyhne sa začala už
25. mája. Pre návštevníkov sú tento rok
po prvýkrát pripravené aj dvojhodinové vstupy,
o ktoré je veľký záujem.
„Takýto dvojhodinový vstup je pripravený
pre všetky kategórie. To znamená pre rodiny s deťmi, aj pre jednotlivcov,“ spresňuje Monika Coková,
riaditeľka Vodného raja Vyhne.
Počas roka sa v areáli vodného raju urobilo niekoľko rekonštrukčných prác. „Práce sme organizovali tak, aby počas letnej sezóny bolo všetko
pre návštevníkov načas pripravené. Opäť tu na nich
čakajú vonkajšie bazény, nechýba štvormetrová
potápačská komora, kde si môžu plavci vyskúšať,
aký tlak je vyvíjaný napr. oči. Samozrejmosťou je
i bazén pre plavcov a neplavcov, bazén pre deti,
nechýba tobogan či oddychový bazén,“ konkretizuje ďalej Monika Coková.

Animačné programy pre celé rodiny
Maximálna kapacita na konkrétnu hodinu
vo Vodnom raji Vyhne je 1200 návštevníkov. Záleží
však i na tom, aké vstupy sú v danej chvíli v prenájme. K dispozícii sú hodinové, dvojhodinové,
trojhodinové a celodenné vstupy. V mesiacoch júl
a august, kedy sezóna vrcholí, sú otváracie hodiny
od pondelka do nedele od 8.30 do 20.30 hod. „Keďže meteorológia hlásia, že tohtoročné leto bude
naozaj teplé a slnečné, predpokladáme, že sezóna
bude predĺžená aspoň do konca septembra. Aby si
návštevníci mohli užiť nielen vodu, ale aj relax, ktorý im ponúkame,“ hovorí Monika Coková a dodáva: „V rámci letnej sezóny sme pripravili animačné
programy, ktoré sa minulý rok tešili veľkému záujmu. Ide o hudobné podvečery, súťaže pre rodinky
s deťmi a nebude chýbať ani obľúbená zumba.“

Vodný raj má celoročnú prevádzku
Pre návštevníkov, ktorí prichádzajú z väčšej diaľky, je tu i možnosť ubytovania. V obci Vyhne je niekoľko ubytovacích možností, či už v penziónoch,
alebo formou hotelového ubytovania.
Vodný raj Vyhne je k dispozícii počas celého
roka. „Po skončení letnej sezóny môžu návštevníci
využívať služby vo vnútorných priestoroch – saunový svet, masáže a výplavový bazén s termálnou
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vodou, ktoré sú však k dispozícii za individuálny
príplatok aj počas letnej sezóny,“ dodáva na záver
Monika Coková.
(li)
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HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na
oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára
vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len
skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento prieskum zdokonaľuje. A dnes, pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, stále viac spoznáva svoje
miesto v ňom a siaha po jeho hraniciach. To podstatné z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej
sále. Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 13. júla o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre škôlkarov. Rozprávanie
o chlapcovi Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa
k tej najkrajšej hviezde na oblohe. Či sa mu to podarí a čo všetko na svojej ceste objaví, vyrozpráva
príbeh vo Hviezdnej sále, ktorý doplní demonštrácia známych súhvezdí pomocou planetária, rozprávanie a modely v UFO sále a pri jasnej oblohe pozorovanie Slnka ďalekohľadom. Dňa 18. júla o 16.00
hod.
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. Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých
poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 20. júla o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

10.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
11.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
12.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
16.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
21.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
22.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
23.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

14.7. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
15.7. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
21.7. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
22.7. VK STOM, M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
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INFORMÁCIE/INZERCIA
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov
ŠARPEJKA RUMBA

OD 1. JÚLA OBČIANSKY PREUKAZ
KDEKOĽVEK AJ DO DVOCH PRACOVNÝCH DNÍ

Od 1. júla je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru
na Slovensku. Doteraz sa to dalo len v mieste trvalého bydliska. Novela zákona umožňuje požiadať
o urýchlené vydanie občianskeho preukazu
do dvoch pracovných dní a takisto upravuje doručovanie občianskeho preukazu priamo
na určenú adresu. Možnosť požiadať o vydanie
občianskeho preukazu na ktoromkoľvek policajnom okresnom riaditeľstve majú zatiaľ len
občania, ktorí získali svoj občiansky preukaz
po 1. júli 2008. Občania, ktorým bol občiansky
preukaz vydaný pred 1. júlom 2008 si aj naďalej
budú môcť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve
Policajného zboru v mieste trvalého pobytu.
Pri podaní každej ďalšej žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu však už budú môcť
požiadať o jeho vydanie na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Ďalšou novinkou je možnosť urýchleného vydania občianskeho preukazu. Štandardne bola lehota vydania
do 30 dní, od júla si bude môcť občan vybaviť občiansky preukaz do dvoch pracovných dní. Správny poplatok za takéto urýchlené vydanie je
20 eur. Z dôvodu zmeny alebo zápisu nových
údajov je poplatok 4,50 eur, v prípade straty, odcudzenia, či poškodenia je to 16,50 eur. Ak ide o
stratu, odcudzenie či poškodenie občianskeho
preukazu v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, správny poplatok za podanie takéhoto občianskeho preukazu je 33 eur. Ďalšou
službou, ktorú môžu občania po 1. júli využiť, je
možnosť zaslania vyhotoveného občianskeho
preukazu na adresu v rámci Slovenskej republiky.
Adresu občan zadá pri podaní žiadosti o vydanie
občianskeho preukazu. Doručovanie občianskych
preukazov na adresu sa bude realizovať službou
zriadenou na tento účel za správny poplatok
vo výške 3 eurá.

Rumba bola na operácii
očných viečok. Kvôli zanedbaniu jej zarástli a ona
postupne prestala vidieť.
Teraz je už našťastie v poriadku. Sučka má 2 roky a je
priateľská ako k ľuďom, tak
k psíkom. Bude kastrovaná, čipovaná, odčervená a očkovaná.
RUBY

Ruby je kríženec menšieho vzrastu, má rok a
pol. Je to rozkošná sučka
vhodná aj k deťom. Môže
ísť do bytu i do rodinného
domu. Bude kastrovaná,
očkovaná, čipovaná.

ESTER

Ester má iba 3 mesiace.
Je veľmi hravá a aktívna ako každé šteniatko.
Plemeno síce odhadnúť
nevieme, ale bude určite
malého, najviac stredného vzrastu.
BIBA A MIMA

Biba je asi 5-ročný kríženec nemeckého ovčiaka,
ale je menšia ako klasický
nemecký ovčiak. Šteniatko Mimi má asi 6 mesiacov a bude menšieho až
stredného vzrastu. Obe sú
trošku nesmelé v novom
prostredí, ale zvyknú si a
vyzerajú, že budú vychádzať s inými psíkmi. Obe
sú už odčervené.

Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
POLÍCIA NEBUDE ZAHÁĽAŤ ANI NA KONCI ŠKOLY A POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Policajti vyrazia do ulíc a na cesty aj počas letných
prázdnin, aby dohliadli na bezpečnosť nielen našich najmenších, ale všetkých účastníkov cestnej
premávky. Zvýšením intenzity cestnej premávky
rastie riziko vzniku kolíznych situácií v premávke,
ktoré následne vyúsťujú do vzniku dopravných nehôd. Nielen na zníženie nehodovosti a úmrtnosti
na cestách, ale aj na ochranu života, zdravia a
majetku občanov aj tento rok pripravili policajti
zvýšené bezpečnostné opatrenia. Nielen na začiatku prázdnin, ale aj počas celej letnej turistickej
sezóny. Polícia v letnom období posilní hliadkovú
činnosť poriadkovej, železničnej, hraničnej a cu-
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dzineckej polície, ako aj činnosť dopravnej polície
na miestach s vyšším pohybom osôb a dopravných prostriedkov. V mesiacoch júl a august sa
zameria najmä na miesta kultúrno-spoločenských
podujatí, okolie kúpalísk, letovísk, priechodov
pre chodcov, detských ihrísk a parkov. Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou sa zameria
na priestupky v dynamike cestnej premávky a zisťovanie požitia alkoholu vodičmi. Počas kultúrno-spoločenských podujatí a v čase dopravnej špičky
bude usmerňovať dopravu na miestach so zhustenou premávkou.
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám kočík zn. Coletto, Austin 3. Kočík bol
používaný 9 mesiacov. Kočík má hlbokú časť, športovú časť a autosedačku, všetko sa dá nakliknúť
na hliníkovú konštrukciu, vrátane autosedačky.
Cena 130 € + dohoda možná. Podrobnejšie info
na t.č.: 0907 389 824 alebo na 0907 188 620
8/14

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

•Predám dobrodružné zošity – č. 1, 2, 4/1998.
Cena: 0,70 €/kus. James R. Bond Jr. – č. 3, 5/1997.
Cena: 0,50 €/kus. P. White – Pod oblohou Mexika.
Cena: 1 €. Sinclair – Skřet s pařáty. Cena: 0,70 €. Dr.
Norden – cena: 0,30 €. Rodokaps – Tri v jednom –
1/1993. Cena:1 €. Unger – Poslední útočiště. Cena:
0,70 €. T: 0902 828 424
13/14
•Predám zošitové westerny – Divoký západ
od Williama Marka č. 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60,
63/1996. Cena: 0,50 €. H. C. Nagel – č. 120,124/1996.
Cena: 0,50 €. G. E. Barner – č. 119, 122/1996. Cena:
0,50 €. Rozruch – č. 26, 28, 29, 31/1993. Cena: 1 €.
Rodokaps špeciál – č. 28, 38, 42/1997. Cena: 1 €.
T: 0902 828 424
14/14
•Predám DVD filmy, horory: 5 DVD Saw, 5 DVD
Bratrstvo, 3 DVD Hororová kolekce Black Christmas
+ Vzkříšení duchů + GAG, Draculovy nevesty, Krysí muž, Narušitel, Zombie ostrov smrti, Zámecká
zrůda, Kletba Helloweenu, Scanner policajt, Frankensteinovo zlo, CreepShow, Vrah přichází v noci,
Neuvěřitelné příběhy č. 8, Ženy od hluboké řeky,
May, Larva, Cry Wolf, Beštia Karla, Masaker v zálivu.
T: 0902 828 424
7/14
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám slnečnú a priestrannú garsónku v Novej
Bani. Je novo prerobená, samostatná pekná kúpeľňa, WC. Samostatný kuchynský kútik. Plast. okná,
plávajúca podlaha. T: 0949 511 310
1/14
•Predám 2-izbový byt v Hliníku nad Hronom.
Cena: 25 000 €. T: 0917 816 429
2/14
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom.
Cena: 26 000 €. T: 0917 816 429

3/14

•Predám 3-izbový byt v Žiari nad Hronom.
Cena: 43 000 €. T: 9017 816 429

4/14

•Predám 3-izbový veľký tehlový byt v pokojnej
časti pri centre mesta Žiar nad Hronom. V byte sú
nové plastové okná robené tento rok na vlastné náklady. Byt má 80 m2, je okrem okien v pôvodnom
stave. Cena: 40 000 €. T: 0917 562 783
6/14
•Predám RD + hospodárska budova v hornej časti
Lutily (nad tenisovými kurtmi). T: 0908 661 726 11/14
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.,
v pôvodnom stave, 2. posch. v OV. Cena: 36 000 €.
T: 0910 653 122
12/14
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom.
T: 0917 816 429

5/14

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dlhodobo prenajmem jednoizbový byt na nám.
MS, na 4. poschodí, bez výťahu. Byt je nezariadený,
má 42 m2 a dve veľké loggie, plastové okná, plávajúca podlaha v izbe, jadro pôvodné, v dobrom
stave. Maximálne pre dve osoby. Voľný od augusta
2012. Cena s energiami: 250 €/1.os. T: 0908 572 228
10/14

AUTO MOTO

•Predám HONDU CIVIC červenej farby, 3-dverová.
Cena: 350 €. T: 0907 188 620
9/14

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 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 panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena:
21.000,00 EUR (pôvodná cena 25.000,00 EUR),
výmera: 42 m2
 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Kmeťa, čiastočná
rekonštrukcia. Cena: 28.000,00 EUR, výmera: 55
m2
 2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 27.730,00 EUR,
(pôvodná cena 32.000,00 EUR), výmera: 55 m2
 2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
s tromi loggiami, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 36.790,00 EUR, výmera:
63 m2
 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 28.500,00 EUR, (pôvodná cena
31.000,00 EUR), výmera: 63 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 tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 30.000,00 EUR, výmera:
65 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 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 s garážou v Žiari nad
Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardne
zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Nová cena:
93.000,00 EUR, (pôvodná cena 103.000,00 EUR),
výmera: 100 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
D O M Y:
 RD v

Žiari

nad

Hronom,

čiastočne







zrekonštruovaný. Nová cena: 45.000,00 EUR,
(pôvodná cena 71.000,00 EUR), výmera pozemku:
1.056 m2
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná cena
178.000,00 EUR), výmera pozemku: 823 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 Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena 51.450,00 EUR (pôvodná cena: 58.000,00
EUR), výmera pozemku: 817 m2
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 97.000,00 EUR,
zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 837
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

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: 22.500,00 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 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: 254.500,00
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
pri pozemku. Cena: 100.000,00 EUR, výmera
3116 m2
OSTATNÉ:
 chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Nová cena: 70.500,00 EUR, (pôvodná 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.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

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

Spravodajstvo
Reklama

0917 359 492
0917 985 855

Reportáže
Mestskej televízie ATV

wwwm.tvziar.tv

Viac ako 40 reklamných plôch v Žiari nad Hronom.

Ďakujem všetkým priateľom, známym, zamestnancom NEMAK-u, ale aj všetkým ostatným za účasť na poslednej rozlúčke s mojím
manželom
Petrom Bohošom,
za úprimné kondolencie, kvetinové dary,
ale najmä za prejavenú podporu, ktorá našej
rodine veľmi pomohla v týchto neľahkých
chvíľach. V neposlednom rade ďakujem tiež
MUDr. Lýdii Cígerovej za ochotu a ľudský prístup.
Manželka so synmi.

SPOMIENKA

Kto v našich srdciach žije,
neumiera.
Dňa 1. júla sme si pripomenuli 1.výročie od chvíle,
keď nás náhle opustil náš
milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Karol Návrata.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra s rodinou a brat
s manželkou.

SPOMIENKA

Dňa 6. júla uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Ľudovít Kalužný.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Mária
a najbližšia rodina.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a večná
láska v nás stále ostávajú,
pretože ten, kto žije v našich
srdciach, nikdy neumiera.
Dňa 5. júla sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho milovaného
otca a starého otca
Jozefa Ivana.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA

Tak veľmi si sa chcela tešiť,
tak veľmi si chcela žiť.
Prečo tak skoro
prestalo tvoje srdce biť?
Dňa 7. júla uplynulo 35 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
vo veku 47 rokov navždy opustila naša
mama Terézia Ivaničová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Dcéry Beata a Edita s rodinami.

noviny.ziar.sk
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Deviataci sa rozlúčili so školou
Deviatacky program je vždy rozdelený na zábavnú a vážnu, až dôstojnú časť. V zábavnej časti sa
deviataci lúčili predovšetkým so svojimi mladšími
spolužiakmi. V programe sa snažili predviesť všetko, čo dokážu a z čoho nie sú v škole zatiaľ žiadne
povinné predmety. Aj takýmto spôsobom sa dá
zistiť, kto je výborným hercom, spevákom alebo
moderátorom. Do programu sa však nezapájajú
iba talentovaní žiaci, ale výborné scénky vznikajú
predovšetkým ako tímová práca všetkých žiakov, aj
tých menej talentovaných. Program pomohla deviatakom pripraviť a dať mu jeho konečnú podobu
pedagogička Blanka Kuzminová.
Deviataci z „Dvojky“ sa podpísali
aj do Pamätnej knihy mesta. Foto: DuPe.
Koncoročný program deviatakov zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika sa stal tradíciou.
Budúci stredoškoláci sa rozlúčili so svojimi
učiteľmi, spolužiakmi a tento rok aj spomínali
na Moniku Dobrotovú, bývalú riaditeľku školy.
Bývalá riaditeľka „Dvojky“, ktorá nás navždy opustila v októbri minulého roku, prišla s nápadom rozlúčky deviatakov so základnou školou predtým,
ako sa z nich stanú študenti stredných škôl. Podľa
nej je nemysliteľné, aby deviataci, ktorí sú takmer
na prahu dospelosti, len tak odišli zo života tých,
ktorí ich sprevádzali od prvej triedy.

Vysvedčenia im odovzdal primátor
Po skončení zábavného programu si deviataci vypočuli aj niekoľko rád a odporúčaní na cestu životom od svojich triednych učiteliek a riaditeľky školy,
Ľubici Baranovej. Na záver nechýbalo poďakovanie
deviatakov, ktoré smerovalo ku všetkým vyučujúcim a rodičom.
Program zavŕšilo slávnostné odovzdávanie koncoročných vysvedčení, ktoré si prevzali z rúk primátora Ivana Černaja v Obradnej sieni Mestského
kultúrneho centra.
(li)

Rozlúčka s predškolákmi
„Zvonec zvoní, škola končí...“ – spieva sa v jednej
známej pesničke. A tá naša milá, malá školička naozaj už za nami zatvára dvere. Už sa s nami rozlúčili
aj naši mladší kamaráti. A dostali sme aj prvé naozajstné malé vysvedčenie: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré svedčí
o tom, že sme v materskej škole všetko zvládli a
sme pripravení na vstup do školy. Tešíme sa, aj sa
zároveň trošku bojíme. Veď už nebudú pri nás naše
pani učiteľky aby nám pomohli, nebudú nablízku
ani naši kamaráti, aby nás podporili. To už je tak,
naozaj nás čaká prvý krok k samostatnosti. Veríme,
že ho zvládneme na výbornú. Ďakujeme vám, milé
pani učiteľky, za vašu starostlivosť a aj za to, že ste
to s nami vydržali v dobrých aj horších chvíľach.
A ďakujeme aj vám, milí naši kamaráti. Nebojte sa,
neodchádzame navždy. Určite vás navštívime, len

Aj tak budem požiarnikom
Aj tento rok nás v Školskom klube detí Úlik
pri Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika v Žiari
nad Hronom opäť navštívili žiarski hasiči. Deti si
mohli obzrieť i vyskúšať interiér a vybavenie hasičského auta, hasičské prilby, hydraulické nožnice,
zapózovať si pred fotoobjektívom s hasičmi a nakoľko nám počasie prialo, vhod prišla aj „hasičská
spŕška“, ktorá bola veselým ukončením tejto super
akcie, za ktorú našim hasičom z celého srdca ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.
Ingrid Téglásová, vychovávateľka

Malí olympionici
Naši predškoláci sa
zúčastnili naozajstnej
olympiády. Na školskom
ihrisku Základnej školy
na Jilemnického ulici
ich čakala skutočná
olympijská atmosféra
– olympijský oheň aj olympijská vlajka, ktorú
priniesli a vztýčili ich kamaráti a po celý čas
súťaženia im viala nad hlavami. Olympijský sľub
– súťažiť slušne a korektne dodržiavať pravidlá
– do bodky dodržali. Behali, skákali, prekonávali
prekážky a hádzali loptičkami ako o život. Veď
všetci chceli vyhrať. Štyri strieborné medaily
v štafete na 4 x 50 metrov, ktoré získali Edko Majer,
Maťko Šarközi, Adamko Toráč a René Goral a
1 bronzovú za beh na 100 metrov Adamka Toráča si
veru zaslúžili. Ďakujeme za krásny zážitok.
Predškoláci z MŠ – ET na Ul. A. Kmeťa č. 11

musíme zvládnuť všetky písmenká, aby sme vám
mohli prečítať obľúbenú rozprávku. Všetkým Vám
prajeme nádherné leto.
Predškoláci z MŠ – ET na Ul. A. Kmeťa č. 11

Centrum voľného času ukončilo krúžkovú činnosť
V stredu 27. júna ukončilo Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom svoju krúžkovú činnosť. Súčasťou kultúrneho programu bola aj
súťaž o najkrajší rodinný piknikový košík.
Program k ukončeniu krúžkovej činnosti sa konal na námestí a určený bol pre širokú verejnosť.
„Okrem tanečných a speváckych vystúpení sme
priestor na námestí zaplnili aj športovými a zábavnými aktivitami, o ktoré sa postarali niektoré
športové krúžky a ich vedúci,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ. V tomto školskom roku pracovalo v centre 94 záujmových krúžkov, ktoré viedlo
66 externých vedúcich. Krúžky pracovali a fungovali nielen v priestoroch žiarskeho centra, ale
aj v každej základnej škole v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mesta. „Počas programu na námestí sme
rodičom a deťom uľahčili prácu, keď sa v jednom
zo stanovíšť mohli prihlásiť do letných táborov, ak
to nestihli v stanovenom termíne. Samozrejmosťou
boli i prihlášky do krúžkov na nový školský rok aj
s ponukou,“ konkretizuje Helena Gáfriková.
Bonusom podujatia bola i súťaž o najkrajší piknikový košík. „Spoločnosť Kia Motors zo Zvolena venovala víťazovi súťaže, rodine Beňovej, automobil
s plnou nádržou na celý víkend podľa vlastného
výberu. Cenu si odniesla aj rodina Víglašská, ktorá
mohla osobný automobil s plnou nádržou využiť
počas jedného dňa,“ dodáva na záver riaditeľka
CVČ.
(li)
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Parlament očami detí
Výlet do Bratislavy
Na 14. jún tohto roka určite nezabudneme.
Veľmi sme sa tešili, že nás pani učiteľka vybrala
ako zástupcov ŽP našej školy na výnimočnú návštevu. Za odmenu a úspech v súťaži Parlament
očami detí sme mali možnosť navštíviť Národnú
radu Slovenskej republiky. Zo Žiaru sme vyštartovali ráno. Dvojhodinovú cestu vypĺňali rozhovory o tom, čo všetko nás čaká. Z autobusu sme
vystúpili pri Bratislavskom hrade, ktorý susedí
s naším parlamentom. Prekvapením pre nás bolo
už krátke čakanie na vstup do NR SR. Videli sme
odchádzať arabskú delegáciu. Keď sme sa konečne dostali do budovy, museli sme prejsť detektorom kovov a cítili sme sa naozaj výnimočne.
Náš sprievodca nám porozprával zaujímavosti

o našich štátnych symboloch a o Ústave SR.
Na schodoch sme sa prešli po červenom koberci
a videli sme parlamentné zákulisie. Obdivovali
sme nádherné obrazy Albína Brunovského, no
najväčším zážitkom pre nás bola rokovacia sála.
V nej sme si vyskúšali mäkké kreslá i príhovor
do parlamentných mikrofónov. Samozrejme,
všetko sme zaznamenávali na svoje fotoaparáty,
aby sme sa mali doma čím pochváliť. Nasledovala prehliadka Bratislavského hradu. Archeologickú hodnotu vystavených kameňov sme
vnímali omnoho menej ako hudobnú sieň. Tam
sa nám naozaj páčilo. Zaujali nás aj zachránené
exponáty z Krásnej Hôrky a výhľad z hradnej vežičky. Videli sme Bratislavu ako na dlani. Potom

nás ešte čakala povinná časť výletov – nákupy
v nákupnom centre Polus. Počas rozchodu sme
zažili veľa zábavy. Hoci sme boli unavení, veselo
sme nastúpili do autobusu. Chvíľu sme si rozprávali zážitky, porovnávali sme si nákupy a zábery
vo fotoaparátoch. Potom sme nachvíľu aj zdriemli. Za úžasný deň plný zaujímavých zážitkov
ďakujeme organizátorke, Mirke Žiakovej z CVČ
v Žiari nad Hronom. Dúfame, že sa nám ešte naskytne príležitosť navštíviť NR SR a osobne sa na
besede stretnúť s poslancami, s ktorými sme sa
pre ich zaneprázdnenosť stihli len odfotografovať.
Účastníci výletu, ZŚ na Jilemnického ul.

Vzácne kúsky z Krásnej Hôrky na Bratislavskom hrade
Sme žiačky Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika a v stredu 14. júna sme sa zúčastnili výletu
do Bratislavy aj s ďalšími zástupcami parlamentu z ostatných škôl. Sme radi, že sme mohli byť
súčasťou tohto výletu. A aspoň zopár vetami
chceme priblížiť ako náš deň v Bratislave vyzeral. Prvý cieľ bola Národná rada Slovenskej republiky. Sprievodca nás zaviedol aj do rokovacej
sály, v ktorej nám okrem iného povedal, kde

a ktorí politici majú svoje miesto, keď sa rokuje. Cestou do nej sa nedala nevšimnúť si krásne
obrazy na chodbe, ktorých hodnota a história
nám bola tiež povedaná. Ďalej výlet pokračoval
na Bratislavský hrad. Na hrade sme mohli vidieť
historické pamiatky, obrazy, mince a boli sme sa
pozrieť aj na jednu z veží, na ktorú viedlo 86 dosť
strmých schodov, ale ten výhľad nám nakoniec
stál za to. Takisto tam boli miestnosti vyhradené

vzácnym kúskom hradu Krásna Hôrka (ktorý nedávno vyhorel) a práve na Bratislavský hrad boli
umiestnené pamiatky, ktoré sa z Krásnej Hôrky zachovali. Nakoniec sme išli do nákupného
centra Polus City Center, kde sme mali rozchod
a každý si prišiel na to svoje. Tento výlet sa naozaj
vydaril.
Andrea Eržiaková a Janka Šujanská,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Mäkké politické kreslá
Ráno 14. júna sme sa vydali na pútavú cestu
do hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy. Prvým bodom programu nášho výletu
bola prehliadka NR SR. Mali sme možnosť vidieť rokovaciu sálu, kde politici hlasujú. Mali
sme príležitosť sadnúť si do politických kresiel,
ktoré boli na naše prekvapenie až príliš mäkké.
Po prehliadke sme sa presunuli do nádherného Bratislavského hradu. Prehliadka sa začala

na Čestnom nádvorí. Potom sme pokračovali
prehliadkou interiéru hradu. Na treťom poschodí sme mohli vidieť zachované pamiatky hradu
Krásna Hôrka a aj niektoré ohňom zničené časti
hradu. Napokon sme mali krásky výhľad na Bratislavu a jej okolie. Po prehliadke hradu prišiel najočakávanejší bod dňa – nákupy. Náš výlet sme
zakončili návštevou preliezačiek pri benzínovej
pumpe. Týmto by sme chceli poďakovať firme

Remeslo, ktorá nám poskytla autobus, firme
Nemak – nášmu sponzorovi, CVČ, ktoré to celé
zorganizovalo a učiteľkám, ktoré s nami strávili
tento výlet. Osobné poďakovanie patrí pani učiteľke Debnárovej, ktorá to s nami vydržala.
Caroline T., Dominika F., Michal V., Viktória
P., Edo R. – Gymnázium M. Rúfusa

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
Dňa 14. júna sme sa vybrali so žiackym parlamentom na výlet do Bratislavy. Už v autobuse
sme vedeli, že tento deň bude plný zážitkov
a nových informácií, čo sa nám neskôr aj potvrdilo. Po dvojhodinovej ceste sme dorazili
pred Národnú radu Slovenskej republiky, kde sa
nám naskytol prekvapujúci pohľad na skupinku vychádzajúcich šejkov. O pár minút neskôr
sme už prechádzali detektorom kovov, ktorý
sa nachádzal vo vstupnej hale, kde nás už čakal aj náš milý a usmievavý sprievodca, asistent
komunikačného odboru, ktorý nás sprevádzal

celou prehliadkou. Ukázal nám najkrajšie časti
Národnej rady, ako napríklad symboly SR, ktoré
sú staré niekoľko storočí, maľby svetoznámeho
maliara, ktoré asi každému z nás vyrazili dych
svojou krásou a nakoniec nám ukázal rokovaciu
sálu, v ktorej sme sa dozvedeli o tom, ako prebieha rokovanie. Na záver celej prehliadky v NR SR
sme sa rozlúčili s našim sprievodcom a presunuli
sme sa do Bratislavského hradu. Prezreli sme si
rôzne pamiatky a dozvedeli sme sa veľa nových
a zaujímavých informácií. Postupné prezeranie
hradu nás priviedlo až do miestnosti, kde boli
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uchované pamiatky z Krásnej Hôrky. Zakončením nášho výletu v hlavnom meste Slovenska
bolo nakupovanie v jednom z najznámejších
nákupných centier. Bol to jeden z najzaujímavejších a najviac poučných výletov, ktorých sme sa
doposiaľ zúčastnili. Dúfame, že takáto možnosť
sa naskytne aj ďalším študentom po nás a taktiež
budú mať možnosť pozrieť sa, ako vyzerá parlament a prostredníctvom školy budú môcť lepšie
spoznať krásy Bratislavy.
Viktória Beňová a Simona Repiská
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Žiarčania zvíťazili na medzinárodnom futbalovom turnaji
FUTBAL

Mikulovice slaví –10. ročník Medzinárodného turnaja vo futbale žiakov
V dňoch od 28. do 30. júna sa v Mikuloviciach
v Českej republike uskutočnil 10. ročník medzinárodného turnaja vo futbale žiakov s ročníkom narodenia 1997 a mladší.
Už tradične sa družstvo starších žiakov (U-15)
v závere sezóny zúčastnilo kvalitne zorganizovaného turnaja v Mikuloviciach v Jeseníkoch.
Vo štvrtok 28. júna sa odohrali zápasy v základných
skupinách. Postupne sme sa zlepšovali a prejavilo
sa to i na našich výsledkoch. V základnej skupine
sme síce obsadili až 3. miesto, pripravili sme sa však
na zápasy vo vyraďovacej fáze turnaja.
V piatok sa na turnaji uskutočnili vyraďovacie zápasy, ktoré určili súperov v boji o konečné umiestnenie. Vo štvrťfinále sme nastúpili proti domácemu
družstvu FK Mikulovice. Podali sme zodpovedný
výkon a dokázali sme zápas zvládnuť a tým postúpiť do semifinále. V semifinále sme nastúpili proti
súperovi z Poľska – Sparta Prudnik (farma družstva
Ruch Chorzow) a vo vyrovnanom zápase sme zvíťazili, keď jediný gól dal Filip Dolinec. Týmto víťazstvom sme sa kvalifikovali do finále turnaja.
Zápasy o konečné umiestnenie sa odohrali v sobotu a naše družstvo odohralo finále, v ktorom nastúpilo proti družstvu FK Jeseník. Družstvo nášho
súpera dokázalo predovšetkým vo vyraďovacích
bojoch ukázať technickú hru a prekvapivo sa dostalo až do finále. Vo finále sme však dokázali zužitkovať väčšie skúsenosti a našu fyzickú prevahu
a získali sme turnajové víťazstvo.
Už tretí rok po sebe turnajové víťazstvo putuje
na Slovensko (2010 – FK Žiar nad Hronom, 2011 –
MFK Košice – turnajové víťazstvo v roku 2012 neobhajovali a 2012 – FK Žiar nad Hronom ).
V závere je potrebné vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa turnaja zúčastnili a napokon sa im podarilo zvíťaziť a vzorne reprezentovať FK a mesto
Žiar nad Hronom. Poďakovanie patrí i organizátorom turnaja, ktorí už tradične zorganizovali turnaj
na vysokej úrovni, či už ide o ubytovanie, stravu

a podmienky na zápasy. Zostáva len veriť, že o rok
budeme mať možnosť na turnaj sa vrátiť.
Martin Fungáč, technický vedúci
Káder FK Žiar nad Hronom: Marek Hrmo – Matej Rišňovský, Marek Halás, Erik Schillinger, Matúš
Antošík, Filip Dolinec, Marek Orság, Martin Šimko,
Michal Mokroš, Damián Bugár, Lukáš Kováč, Tadeáš
Ďurica, Peter Horný, Richard Muller, Mário Paller.
Tréneri: Henrich Weiss, Maroš Barboriak.
Účastníci – Skupina „A“: 1. FK Mikulovice, 2. Sparta
Paczkow (Poľsko), 3. MFK Košice – Krásna, 4. Pakoslawice (Poľsko).
Skupina „B“: 1. Kunhegyes (Maďarsko), 2. FK
Jeseník, 3. Sparta Prudnik (Poľsko), 4. FK Žiar nad
Hronom.
ZÁKLADNÉ SKUPINY

Skupina „A“
FK Mikulovice – Pakoslawice 0:6, Paczkow – Košice - Krásna 5:1, FK Mikulovice – Košice - Krásna 2:1,
Paczkow – Pakoslawice 1:6, Košice - Krásna – Pakoslawice 0:1, FK Mikulovice – Paczkow 5:1.
Tabuľka
1. Pakoslawice
3
2. FK Mikulovice
3
3. Sparta Paczkow 3
4. MFK Košice – Krásna3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

13:1
7:8
7:12
2:8

9
6
3
0

Skupina „B“
Kunhegyes – FK Žiar nad Hronom 2:0 (0:0), FK
Jeseník – Sparta Prudnik 0:3, Kunhegyes – Sparta
Prudnik 1:1, FK Jeseník – FK Žiar nad Hronom 1:3
(1:1), góly: Martin Šimko, Tadeáš Ďurica, Michal
Mokroš, Sparta Prudnik – FK Žiar nad Hronom 1:1
(1:0), gól: Marek Orság, Kunhegyes – FK Jeseník 0:5.

Tabuľka
1. Sparta Prudnik
2. Kunhegyes
3. FK Žiar n. Hronom
4. FK Jeseník

3
3
3
3

1
1
1
1

2
1
1
0

0
1
1
2

5:2
3:6
4:4
6:6

5
4
4
3

Štvrťfinále: Pakoslawice – FK Jeseník 0:1, FK Mikulovice – FK Žiar nad Hronom 0:3 (0:1), góly: Michal
Mokroš, Lukáš Kováč, Marek Orság, Sparta Prudnik – MFK Košice - Krásna 1:0, Kunhegyes – Sparta
Paczkow 2:2, na pokutové kopy 2:4.
O 5. – 8. miesto: Pakoslawice – Kunhegyes 0:2,
FK Mikulovice – MFK Košice - Krásna 0:1.
Semifinále: FK Jeseník – Sparta Paczkow 2:1 (1:0),
FK Žiar nad Hronom – Sparta Prudnik 1:0 (1:0), gól:
Filip Dolinec.
O 7. miesto: Pakoslawice – FK Mikulovice 7:0.
O 5. miesto: Kunhegyes – MFK Košice - Krásna 2:1.
O 3. miesto: Sparta Paczkow – Sparta Prudnik 0:6.
Finále:
FK Jeseník – FK Žiar nad Hronom 0:2 (0:1), góly: Michal Mokroš, Damián Bugár.

Švehlíkov pohár 2012
FUTBAL

V sobotu 23. júna sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj mladšieho dorastu. Družstvo
mladšieho dorastu FK Žiar nad Hronom v kvalitnej konkurencii obsadilo 2. miesto.
Hralo sa v dvoch trojčlenných skupinách za účasti
tímov A skupina: FK Žiar nad Hronom, MŠK Rimavská Sobota, Výber ObFZ Žiar nad Hronom, B skupina: FC Baník Horná Nitra, FK Svitavy, Výber SsFZ
Banská Bystrica. Následne sa hrali zápasy o konečné umiestnenie podľa poradia v skupinách.
Náš výber tvorili hráči mladšieho dorastu FK Žiar
nad Hronom doplnený o bývalých spoluhráčov
z minulých rokov, ktorí spoločne vybojovali 1.
miesto v 3. lige starších žiakov a postup do 1. ligy
starších žiakov a teraz hrávajú najvyššie slovenské
súťaže. Boli medzi nimi Arendáš, Pittner a traja reprezentanti SR do 16 rokov (Kupec, Ceplák ,Karvaš).
Chalani si tak osviežili svoje spomienky na spoločné pôsobenie drese FK Žiar nad Hronom.
Zápasy v skupine
FK Žiar nad Hronom – ObFZ Žiar nad Hronom

0:1 (0:0)
FK Žiar nad Hronom – MŠK Rimavksý Sobota
7:2 (2:1)
Góly: Karvaš 2x, Arendáš, Ľahký, Pittner, Beňo
(z 11 m), Ceplák.
FINÁLE

FK Žiar nad Hronom – Výber SsFZ B. Bystrica
1:2 (0:0)
Gól: Tryzna.
Celkové poradie:
1. Výber SsFZ Banksá Bystrica
2. FK Žiar nad Hronom
3. MŠK Rimavksá Sobota
4. FC Baník Horná Nitra
5. FK Svitavy
6. Výber ObFZ Žiar nad Hronom
Najlepší brankár turnaja:
Radovan Tatár (FK Žiar nad Hronom).
FK Žiar nad Hronom reprezentovali: Radovan
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Tatár, Karol Kružic – Adam Štefanovič, Martin Kružic, Denis Ceplák, Miloš Foltán, Milan Bilický, Šimon Kupec, Richard Tryzna – Marek Pittner, Fedor
Dúbravský Róbert Henžel, Martin Arendáš – Marek
Karvaš, Viktor Kukučka, Miroslav Líška, Peter Mudrončík, Miloš Ľahký, Dávid Beňo.
Zdroj: fkziarnadhronom.sk
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Zverko na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka v trojici najlepších juniorov
CYKLISTIKA

V dňoch od 20. do 24. júna sa v Púchove zišli
všetci najlepší cyklisti zo Slovenska a Česka, aby
si zmerali svoje sily na spoločnom národnom
šampionáte v cestnej cyklistike.
Termín spoločných majstrovstiev Slovenskej
a Českej republiky v cestnej cyklistike je daný
Medzinárodnou cyklistickou úniou UCI, kedy aj
ostatné krajiny usporadúvajú svoje národné majstrovstvá. Na štarte tohtoročného šampionátu sa
prezentovali oproti minulosti všetky súčasné svetové hviezdy cyklistiky z oboch krajín, akými sú terminátor Peter Sagan, Peter a Martin Velitsovci, Roman Kreuziger, František Raboň či Zdeněk Štybar.
Preteky boli zaujímavé aj tým, že sa konali len týždeň pred štartom najväčších cyklistických pretekov
na svete Tour de France a bolo veľmi pravdepodobné, že na najprestížnejšom podujatí sveta sa
na štarte objavia spomenutí profesionáli.
Hviezdy svetového peletónu prišli povzbudiť
tisícky fanúšikov a pretekári sa im za to odvďačili
výbornými výkonmi s očakávaným koncom najmä
na slovenskej strane.

Zverko bronzový už počas prvého dňa
Po dvoch rokoch, kedy spoločný šampionát
v cestnej cyklistike organizovala česká strana, dostal možnosť zorganizovať tento cyklistický sviatok
Veloklub Púchov, ktorý vedú bratia Ladislav a Tibor
Velitscovi, otec a strýko úspešných profesionálnych
jazdcov tímu Omega Pharma – Quick Step. Na tomto významnom podujatí sa mal možnosť predstaviť
aj najúspešnejší žiarsky cyklista, talentovaný David
Zverko. Vekom ešte kadet po ostaršení nastúpil
na štart juniorov v disciplínach časovka jednotlivcov a cestný pretek jednotlivcov s hromadným
štartom. V stredu 20. júna bola na programe spoločného šampionátu časovka jednotlivcov juniorov, ktorá viedla z Námestia slobody v Púchove
smerom na Nimnicu s obrátkou pred obcou Udiča.

Juniori absolvovali trasu dvakrát v celkovej dĺžke 30,8 km. Profil časovky bol mierne zvlnený, ale
sprevádzaný vetrom. Medzi juniormi sa prekvapenie nekonalo. Skvele pripravený Mário Daško (Slávia ŠG Kellys Trenčín) zvíťazil časom 40:54:75 pred
domácim Erikom Baškom (CK Epic Dohňany), ktorý
dosiahol čas 41:38:55. Najväčší objav Slovenskej
mládežníckej cyklistiky posledných dvoch rokov,
Žiarčan David Zverko, vo svojej najdlhšej časovke
v živote si počínal výborne a časom 42:25:25 získal
bronz. V časovke Elite, ktorá sa išla na 39 km, ani tak
nešlo o to, či v rámci SR vyhrajú Velitsovci, ale o to,
kde sa umiestnia v porovnaní s Čechmi. Náš najlepší časovkár Peter Velits (Omega Pharma – Qiuck
Step) nedal na domácej trati šancu ani susedom
z Česka a triumfoval s náskokom trinástich sekúnd
pred Janom Bártom (Team NetApp) a štrnástich sekúnd pred bratom Martinom. Peter Velits získal svoj
prvý časovkársky titul majstra SR. Na pódiu dvojičky doplnil ich bývalý tímový kolega z Milramu, Matej Jurčo (Whrirpool – Author).

K bronzu pridal aj striebornú medailu
V sobotu 23. júna bol na programe šampionátu cestný pretek juniorov na 117 km. Preteky
štartovali tiež z Púchova, no pretekári si to tento
raz namierili opačným smerom. Po ôsmich kilometroch začali krúžiť po okruhu Lednické Rovne
– Horovce – Kvašov – Lednica – Dolná Breznica –
Lednické Rovne. Okruh meral 18,2 km a juniori ho
absolvovali šesťkrát. Aj profil cestného preteku bol
len mierne zvlnený, žiadne náročné stúpania či
zjazdy. Aj v tomto preteku potvrdil pretekár Slávie
ŠG Kellys Trenčín, Mário Daško, svoju výbornú formu na šampionáte a po vydarenom úniku s českým
Kukrlem z Uničova získal svoj druhý titul. So stratou
0:01:37 priviedol do cieľa vynikajúcim záverečným
špurtom hlavnú 31-člennú skupinu David Zverko
a získal na šampionáte už druhú medailu, tentoraz

striebornú. Tretia priečka patrila Erikovi Baškovi (CK
Epic Dohňany ). Daško, Zverko a Baška sa stali najlepšími juniormi šampionátu.
Kategória Elite absolvovala desať okruhov v celkovej dĺžke 190 km. Na preteky sa prišlo pozrieť
azda najviac fanúšikov v našej cyklistickej histórii
a očakávalo sa, čo vymyslí peletón, aby sa „striasol“
Petra Sagana (Liquigas – Cannondale). Po 190 km
sa v Lednických Rovniach tešil zo svojho už druhého titulu národného šampióna opäť Peter Sagan
pred Petrom Velitsom (Omega Pharma – Quick
Step), tretiu priečku obsadil Patrik Tybor (Dukla
Trenčín Trek).
Pekné počasie, fantastická divácka kulisa, veľké
počty štartujúcich, výborná úroveň, dokonalé zabezpečenie podujatia, to všetko z tohto cyklistického sviatku spravili vynikajúce podujatie. Zažili sme
v Púchove fantastický týždeň svetovej cyklistiky.
Diváci aj pretekári si naozaj užívali túto skvelú atmosféru, pretože cyklistika je len jedna a tá cestná
je takou čerešničkou na torte rodiny cyklistov. Teší
nás, že aj žiarska cyklistika mala na týchto superlatívoch svoj podiel.
F. Sitora

FK Pohronie predstavil realizačné tímy
Predstavením organizačnej štruktúry a realizačných tímov pre sezónu 2012/2013 začal svoju prácu nový klub FK Pohronie.

Vo štvrtok 28. júna to oznámili členovia Výkonnej rady FK na stretnutí s trénermi. Šéftrenérom
klubu bude tréner áčka, Štefan Zaťko. V úvodnej
sezóne bude v organizačnej štruktúre FK Pohronie 14 tímov, z toho 3 mužské a 11 mládežníckych.
Na Výkonnej rade boli predstavené realizačné tímy
zodpovedné za jednotlivé družstvá. Výkonná rada
tiež oznámila, že muži A budú hrávať domáce zápasy v nedeľu v Dolnej Ždani a muži B v sobotu
v Žiari nad Hronom. Domácim stánkom C-tímu
bude Dolná Trnávka.

A-muži – III. liga východ
Štefan Zaťko – hlavný tréner, Ing. Ján Búci – technický vedúci, vedúci mužstva, MUDr. Jozef Búci –
lekár, Bc. Zuzana Lukáčová – masér.
B-muži – Majstrovstvá regiónu Stred
Rastislav Urgela – hlavný tréner, Vojtech Šimovič
– vedúci mužstva, MUDr. Stanislav Šperka – lekár.
C-muži – I. trieda
Miroslav Dovec – tréner, Miroslav Kúšik – vedúci
mužstva.
U19 starší dorast – III. liga SD Stred
Ing. Radoslav Vanko – tréner, Martin Fungáč – vedúci družstva.
U17 mladší dorast – III. liga MD Stred
Peter Beník – hlavný tréner, Milan Nemec – asistent trénera, Juraj Štefanovič – vedúci družstva.
U15 – I. liga SŽ Stred A
Miroslav Giertl – tréner, Ľubica Kráľová – vedúca
družstva.
U14 – I. liga SŽ Stred B
Michal Košuda – hlavný tréner, Maroš Barboriak –
vedúci družstva.
U13 – I. liga MŽ Stred A
Peter Kravárik – tréner, Róbert Osvaldt – asistent
trénera, Ing. Igor Marhuľa – vedúci družstva.
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Ilustračné foto: DuPe.
U12 – I. liga MŽ Stred B
Vladimír Prokaj – tréner.
U11 – Liga prípraviek
Vladimír Gašpír – tréner, Miloš Poničan – vedúci
družstva.
U10 Rastislav Urgela – tréner, Radoslav Urgela –
asistent trénera, Milan Sušák – vedúci družstva.
U9 Dušan Hrčka – tréner, Vladimír Pilník – asistent
trénera.
U8 Ondrej Žňava – tréner.
U7 Ján Beňo – tréner.
(r)
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STREETBALL s rekordným počtom družstiev

Už 16. ročník turnaja v Streetballe v Žiari
nad Hronom sa uskutočnil trochu netradične –
poslednú júnovú sobotu. Šestnásteho ročníka
Streetballu sa zúčastnilo rekordných 47 družstiev so 155 aktívnymi účastníkmi.
Pozvánku na otvorenie turnaja prijal prezident
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Jaroslav
Janáč. Páve jeho príhovor smeroval k mladej generácii a nesmierne sa tešil počtu družstiev i aktívnych účastníkov. V svojom príhovore prisľúbil pomoc takýmto podujatiam zo strany SBA a podnietil
mladých ľudí k športovaniu na každom športovom
poli.
Slovo dostala riaditeľka SSOŠ technickej, Beáta
Tóthová, ktorá privítala všetkých zúčastnených
na pôde školy a popriala športovcom veľa síl a vôle
pri vzájomných zápasoch.
Popri samotnom turnaji organizátori zabezpečili
i sprievodný program tak, aby aj generácie najmenších a ich rodičov využili sobotu na zábavu i šport.
O program pre najmenších sa staralo Centrum voľ-

ného času, za čo patrí poďakovanie jeho riaditeľke
Helene Gáfrikovej a jej spolupracovníkom, veľmi
lákavou atrakciou pre deti bolo aj nafukovacie skákadlo i poníky. Príjemným spestrením turnaja bol
príchod zástupcov Speedway klubu zo Žarnovice,
ktorí prišli Žiarčanov pozvať na najbližšie podujatie na plochej dráhe v Žarnovici, pričom predstavili
jednu z motoriek klubu.
Neuveriteľné teplo a páliace slnečné lúče odoberali účastníkom množstvo síl. O ich doplnenie sa
starala Evka Bandziová a pán Záhorec. Aj napriek
vysiľujúcemu teplu podali účastníci skvelé výkony,
o čom svedčila úroveň všetkých finálových zápasov.
Vyhodnotenie turnaja prinieslo umiestneným
družstvám vecné ceny, poháre pre víťazov, putovné poháre primátora mesta, riaditeľa TS s. r. o.
a Pohár riaditeľky SSOŠ technickej a niektorým
družstvám aj malú finančnú odmenu.
After party, ktorá po ukončení turnaja nasledovala, bola ukončením 16. ročníka žiarskeho streetballu s pozvánkou na nasledujúci 17. ročník.
Poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom,
Technickým službám Žiar nad Hronom, spol. s r. o.,
Technickým službám Žiar nad Hronom, a. s.a SSOŠ
technickej v Žiari nad Hronom.
Organizátori ďakujú všetkým sponzorom, ktorí finančne i materiálne podporili toto tradičné
a úspešné podujatie: MŠK Žiar nad Hronom, firmám K-system, Viessemann, IGC, Ben-Mont s. r. o.

a mztrade s. r. o.
Vecné ceny pre víťazov kategórie ŽIACI venovali
Mária Biesová a Emil Vozár, poslanci MsZ. Poďakovanie patrí i mediálnym partnerom Čertex, ziar24,
Mestská televízia ATV a Mestské noviny. Zvlášť
ďakujeme Jožkovi Štábelovi, Renate Véverovej,
Oľge Kubíkovej, Ivanovi Hrdému, Norovi Nagymu,
riaditeľke TS ZH a. s., Zuzane Gallovej a jej zamestnancom a riaditeľovi TS ZH s. r. o., Petrovi Antalovi
a jeho zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave, riaditeľke SSOŠ technickej, Beate Tóthovej
a zamestnancom školy – hlavne pánovi školníkovi
a jeho manželke.
Peter Dubeň

Foto: ziar24.sk

VÝSLEDKY:

Súťaž v streľbe trestných hodov vyhral Matúš
Šály z kategórie MINI z družstva PROBLÉM a súťaž
v streľbe spoza trojkového oblúka vyhral Milan
Baláž z kategórie MUŽI z družstva DEAMONS.
Kategória „MINI“, počet prihlásených družstiev: 9.
1. miesto PROBLÉM (Matúš Šály, Richard Holočka, Filip Šarközy, Timotej Kvapil), 2. miesto AIR
ŠUTERI (Samuel Horváth, Hugo Kucej, Filip Olajec,
Daniel Bača, Maxim Šonkol), 3. miesto KROKODÍL
Z BEL-EJ (Matej Siládi, Jakub Lepáček, Filip Bajnok,
Viliam Lahvička).
Výsledky finálovej skupiny: KROKODÍL Z BEL-EJ –
AIR ŠUTERI 3:5, PROBLÉM – KROKODÍL Z BEL-EJ
8:5, AIR ŠUTERI – PROBLÉM 4:5.
Kategória „ŽIACI“, počet prihlásených družstiev: 5.
1. miesto PERADAJKY (Tomáš Krč, Samuel Šouc,
Branislav Obert, Jakub Kádaši), 2. miesto TOTO
NEVIEM PREČÍTAŤ (Nora Páleníková, Michaela Balážová, Milada Magulová, Dominika Luptáková),
3. miesto FLÁKAČI (Jaroslav Supuka, Matej Košťál,
Matej Valo, Marek Páleník).
Výsledok finálového zápasu: PERADAJKY – TOTO
NEVIEM PREČÍTAŤ 12:5.

Kategória „JUNIORI“, počet prihlásených
družstiev: 4, počet klasifikovaných: 3.
1. miesto GAME OVER Handlová (Jozef Stopka,
Peter Vojtek, Michal Dolník), 2. miesto DEVADESATTRI (Maroš Vrtík, Milan Šoltés, Rastislav Benedik, Jaroslav Praženica), 3. miesto LITER CIBULE
(Vladimír Kaša, Štefan Skladan, Erik Krajčí, Marek
Galko).
Výsledky finálovej skupiny: LITER CIBULE –
GAME OVER 8:12, GAME OVER – DEVADESATTRI
10:9, LITER CIBULE – DEVADESATTRI 8:11.
Kategória „MUŽI“, počet prihlásených družstiev: 8.
1. miesto SHOES TEAM (Ján Sklenár, Miroslav
Kráľ, Matej Bies, Marian Skladan, Marian Kysela),
2. miesto FRANKOVKA TEAM (Roman Sklenár, Boris Šimko, Micjal Kukučka, Slavomír Vodnák, Juraj
Irecký), 3. miesto ŽENY TREBA ĽUBIŤ (Filip Kováč,
Martin Fábry, Filip Osvald, Peter Lipták).
Výsledok finálového zápasu: SHOES TEAM –
FRANKOVKA TEAM 13:8
Kategória „OLD“, počet prihlásených družstiev: 2.
1. miesto ZOBÁCI (Igor Bosák, Alexander Ča-

kloš, Ladislav Štefanec, Ivan Danko, Juraj Shmit),
2. miesto ORGANIZÁTORI (Renáta Veverová, Norbert Nagy, Peter Dubeň, Matej Dubeň).
Výsledky zápasov: ZOBÁCI – ORGANIZÁTORI
4:7/10:3.
Kategória „OLD – YOUNG do 12 r. veku dieťaťa vrátane, počet prihlásených družstiev: 17.
1. miesto ASFALTÉRI.COM (Samuel Horváth –
syn, Juraj Horváth – otec), 2. miesto BULLS (Matúš
Šály – syn, Martin Šály – otec), 3. miesto BELLA
BOYS (Richard Holička – syn, Ľuboš Holička –
otec).
Výsledok finálového zápasu: ASFALTÉRI.COM –
BULLS
13:3.
Kategória „OLD – YOUNG nad 12 do 18 r. veku
dieťaťa, počet prihlásených družstiev: 2.
1. miesto R + Š (Rastislav, Šály – syn, Radek Šály
– otec), 2. miesto PEMA (Matej Dubeň – syn, Peter
Dubeň – otec).
Výsledky zápasov: R + Š – PEMA 14:5/16:13.
Ceny výhercom odovzdala riaditeľka SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom, Beata Tóthová.

