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Obchvat Žiaru zíva prázdnotou, áut v meste výrazne neubudlo
Úsek rýchlostnej cesty R2 otvorila
Národná diaľničná spoločnosť ešte
v polovici decembra. S vybudovaním obchvatu si vedenie mesta
sľubovalo odklonenie tranzitnej dopravy z Ulice SNP. Skutočnosť je však
iná.
Po niekoľkých mesiacoch primátor priznáva, že prvé mesiace
nepriniesli želaný efekt. „Aj keď
nepoznám štatistiku, stačí sa pozrieť na
Ulicu SNP a prejsť sa po obchvate. Tam
vidíte ten markantný rozdiel. Ak idem
po obchvate a stretnem na ňom dve
autá, tak to asi nie je v poriadku,“ hodnotí situáciu primátor Peter Antal. Ako
ďalej podotýka, obchvat mesta je síce
využívaný, ale v nedostatočnej miere.
Rozhodnutia o osádzaní dopravných
značiek, najmä čo sa týka značenia
na R1 a na štátnej ceste, ktorá ide cez
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Vodiči sa zatiaľ obchvat
nenaučili používať.

mesto a za mestom, nemôže vydávať
mesto. Primátor však sľubuje, že vedenie mesta podnikne potrebné kroky ku
všetkým kompetentným, ktorí k tomu
majú čo povedať. „Budeme robiť
kroky smerujúce k tomu, aby značenie
cesty bolo lepšie a aby bola zakázaná
tranzitná doprava cez mesto. A to najmä nákladná doprava, čiže kamióny
nad 12 ton, lebo to je najväčší problém, ktorý vnímame. Spoliehali sme
sa na to, že s vybudovaním obchvatu
prirodzene klesne počet takýchto
áut v meste a že všetci budú obchvat
využívať. Žiaľ, nie je to tak. Je výborné,
že je obchvat postavený. Musíme však
prinútiť vodičov, aby ho ak nie na
100 percent, tak aspoň na 90 percent
využívali,“ priznáva ďalej žiarsky primátor.

Na rozdiel od cudzích
vodičov, Žiarčania
obchvat využívajú
Situáciu by podľa primátora pomohlo
zlepšiť aj lepšie vyznačenie na kruhovom objazde pri obci Lovčica – Trubín
a na R1. „Zároveň by bolo potrebné
osadiť zákaz o pohybe tranzitnej dopravy cez mesto. A musíme tiež počkať
na to, kedy sa konečne obchvat premietne aj do navigačných systémov.
Pre cudzích vodičov má aj toto určitý
vplyv,“ podotýka Antal.
Najviac áut prejde Ulicou SNP v čase
dopravnej špičky, ktorá je približne
o tretej hodine popoludní. Vtedy sa
vracajú zamestnanci z priemyselného parku. Samotní Žiarčania však
podľa primátora obchvat využívajú.
„Žiarčania využívajú obchvat, keď sa
napríklad vracajú z Nitry či Bratislavy.

Kúpalisko otvoria pred letnými prázdninami
Plážové kúpalisko prechádza tento
rok zmenami. Jeho návštevníkom
bude už túto letnú sezónu slúžiť
nová zóna okolo bazéna, ktorej
súčasťou bude zámková dlažba
a ležadlá so slnečníkmi.
Doteraz bol vstup do bazéna cez
tzv. brodiská. Tie však už dlhšiu
dobu nefungujú a neplnia svoj účel.
Nahradí ich preto spevnená plocha
zo zámkovej dlažby, ktorá bude
po obvode celého bazéna. Vstup
do bazéna bude len na určitých
miestach, cez nové brodiská, ktoré
budú z antikory. Pribudnú aj nové
sprchovacie rampy. V druhej polovici
mája začnú pracovníci mestských
Technických služieb s kultiváciou
trávnatých plôch. „Chceme, aby
boli plochy čo najskôr zatrávnené.
Koncom mája budeme osádzať aj
zábradlie okolo bazéna, ktoré usmerní
návštevníkov kúpaliska k tomu, aby
do bazéna vstupovali cez brodiská,“
informuje Peter Jagoš z technických
služieb a dodáva: „Začalo sa aj
s rekonštrukciou dvoch chodníkov,
ktoré vedú do bazéna. Úpravou
prechádza aj spodná mrežovaná

časť móla, pretože pôvodná bola
v dezolátnom stave a hrozilo tak
nebezpečenstvo poranenia.“
Spevnenie plochy a osadenie
zámkovej dlažby vo výške 34 500 eur
hradí spoločnosť Orange. Náklady
mesta predstavujú sumu približne
20-tisíc eur.
Keďže už v máji sme zaznamenali
zvyšujúce sa teploty, plážové kúpalisko
sa túto letnú sezónu otvorí už v sobotu
20. júna. V júni bude kúpalisko počas
pracovného týždňa otvorené 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 počas celého týždňa
od 9.00 do 19.00 hod. V prípade

Autá na obchvate poľahky spočítate.
Ak idú cez obchvat napr. v čase dopravnej špičky, vojdú do mesta od
Lovčice – Trubína, lebo vedia, že po
Priemyselnej ulici a po Ulici SNP je to
zdĺhavé. Toto musíme naučiť aj ostatných vodičov,“ dodáva Peter Antal na
záver.
Ako sa nám podarilo zistiť, Slovenská
správa ciest, ktorá Ulicu SNP spravuje,
zatiaľ Okresný dopravný inšpektorát
v Žiari nad Hronom o osadenie dopravného značenia nepožiadala. „Za
štyri mesiace sme na Ulici SNP zazna-

Svitavská ulica dostala nový asfaltový koberec
Začiatkom mája sa opravy dočkala
aj časť Svitavskej ulice. Polovicu
nákladov zaplatilo mesto a druhú polovicu Národná diaľničná spoločnosť.
Na spomínanej ulici sa položil nový
asfaltový koberec, ktorý sa dotýka aj
križovatky s Novomeského ulicou. Novú
pokrývku dostal ten úsek cesty, ktorý
mesto považovalo za najzničenejší
a opakovane sa naň Žiarčania sťažovali.
„Celkovo sa opravilo 600 m2 vozovky,

extrémnych teplôt sa bude kúpalisko
otvárať od 9.00 hod. aj v júni. Výška
vstupného zostáva rovnaká ako
vlani.
(li)

Zámková dlažba bude po obvode celého bazéna.

menali päť dopravných nehôd a štyri
škodové udalosti,“ informuje Michal
Obertáš, dopravný inžinier žiarskeho
ODI. Skutočnosť, že áut na obchvate je
podstatne menej ako v meste na Ulici
SNP, si všimli aj obyvatelia mesta. „Vždy,
keď prechádzam cez milión semaforov
v Žiari, sa čudujem každému vodičovi,
ktorý nevyužil obchvat! Občas si to
„strihnem“ obchvatom Žarnovica –
Lovčica... a cesta prázdna! Veľký luxus,
priehrštie,“ hodnotí situáciu Žiarčanka
Dana.
(li)

Opravená časť Svitavskej ulice.

pričom opravená dĺžka ulice je 200 metrov pri jej šírke 6 metrov. Polovicu, teda
300 m2, hradí zo svojho rozpočtu mesto
Žiar nad Hronom a 300 m2 Národná
diaľničná spoločnosť,“ konkretizuje Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom a pokračuje: „Na opravovanom
úseku sme zároveň poopravovali uličné
vpusty a vodárenská spoločnosť opravila kanalizačné šachty. Išlo hlavne o ich
výškovú úpravu do nivelity budúcej
živičnej vrstvy, teda asfaltového koberca.“ Tento opravený stav ulice je
podľa slov Miloslava Baranca konečný.
Zostáva už len obnoviť priechody pre
chodcov.
Keďže pri výstavbe obchvatu
R2 Národná diaľničná spoločnosť
používala aj niektoré miestne komunikácie, dohodla sa s mestom na
oprave určeného úseku komunikácie
v rozsahu 600 m2. „Je to náhrada za
opotrebovanie a prípadné poškodenie
nimi používaných miestnych komunikácií,“ dodáva Miloslav Baranec.
Mesto za uvedenú časť miestnej komunikácie zaplatilo zo svojho rozpočtu
10 584 eur.
(li)
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Do tvorby nového zákona o športe zapojili aj širšiu verejnosť
Na Slovensku sa pripravuje nový
zákon o športe. Pracovná skupina,
ktorá prípravu zákona realizuje, pripravila tri verejné dišputy. Jedna
z nich sa v stredu 6. mája uskutočnila
aj v Žiari nad Hronom.
Verejná diskusia bola určená
športovcom, zástupcom športových
zväzov, podnikateľom a orgánom
verejnej správy zo stredoslovenského
regiónu. Námety, ktoré počas diskusie odzneli, pomôžu návrh zákona
dopracovať. Aj takouto cestou sa do
procesu tvorby mohla zapojiť odborná
i laická verejnosť. Počas stretnutia
zároveň pracovná skupina predstavila
pracovný text návrhu zákona o športe
a súčasne s účastníkmi diskutovala
o navrhovaných riešeniach novej
právnej úpravy slovenského športu.
Pripravovanému novému zákonu vy-

jadrili podporu aj vrcholní funkcionári
desiatich najväčších slovenských národných športových zväzov. „Hlavným
cieľom pripravovanej novej právnej
úpravy je vytvorenie štandardného
prostredia a zvýšenie transparentnosti
rozdeľovania a používania financií,“
informoval Miroslav Hlivák, člen užšej
pracovnej skupiny poverenej tvorbou návrhu nového zákona o športe
a spresnil dôvod prípravy nového

zákona: „Iniciatíva potreby prijatia
novej úpravy zákona vznikla preto, lebo
v športovom hnutí sa za niekoľko rokov
nakopilo niekoľko problémov, ktoré je
potrebné riešiť. Šport je dlhodobo poddimenzovaný z hľadiska financovania.
Nemenej dôležitým faktom je zrejme
opätovne významné hovoriť o význame
športu a o tom, aby sme zapojili do
športu mládež.“

Do športu je potrebné
zapojiť najmä mládež
V Žiari nad Hronom sa zišla približne
päťdesiatka diskutujúcich. Medzi nimi aj
predstavitelia miest a obcí, ktorí pravidelne riešia problematiku organizovania
a financovania organizovaného a masového športu. „Chceme vytvoriť spoločný
návrh zákona ako spoločný projekt

Občania uprednostňujú poskytovanie
domácej opatrovateľskej služby
Ľudia, ktorí nemôžu zanechať
prácu, ale zároveň chcú svojich
príbuzných doopatrovať, sú v mnohých prípadoch odkázaní na pomoc
terénnych opatrovateľských služieb.
Opatrovateľskú službu v domácnosti
občana poskytuje aj mesto Žiar nad
Hronom. Sociálne služby využívajú
buď občania, ktorí žijú sami, alebo
občania, ktorí žijú s deťmi a tie sú celý
deň v práci. „Starnutie sprevádzajú
rôzne zdravotné problémy, ale často sa
stáva, že starí ľudia zostanú pripútaní na
invalidný vozík alebo lôžko,“ vysvetľuj
Dagmar Štifnerová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a dodáva:
„Starostlivosť o ľudí na sklonku života
je niekedy komplikovaná. Prejavuje sa
citová labilita, vynucovanie si zvýšenej
pozornost či pocity osamelosti. Mnohí zle znášajú starnutie, objavuje sa
ale aj mrzutosť či nevďak.“ Sociálne
služby sú činnosti, ktoré prispievajú
k uspokojovaniu potrieb občanov a
ktoré zabezpečujú primerané životné
podmienky pre ľudí, ktorí sa nemôžu
postarať sami o seba. Kritériom pri rozhodovaní o poskytnutí sociálnej služby
občanovi by mali byť jeho konkrétna
potreba a odkázanosť na pomoc inej
osoby. „ Podľa súčasnej platnej legislatívy je v kompetencii miest a obcí
zabezpečovanie a poskytovanie terénnych sociálnych služieb. Občan predloží
mestu Žiar nad Hronom žiadosť

Na základe požiadavky občana je snahou mesta poskytovať opatrovateľskú
službu čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. „Občan uprednostňuje
poskytovanie domácej opatrovateľskej
služby pred starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb,“ podotýka
Štifnerová. Opatrovateľská služba
zahŕňa pomoc pri sebaobslužných
úkonoch ako sú pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri kŕmení, pití, pomoc pri
základných biologických úkonoch, výmena plienky, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, sprievod pri chôdzi, úkonoch
starostlivosti o domácnosť ako nákup
potravín, zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť
o lôžko, o bielizeň, vynášanie drobného
odpadu do zbernej smetnej nádoby
a základných sociálnych aktivitách,

Jozef Pribilinec, ktorý prevzal záštitu
nad pripravovaným zákonom. „Tento
zákon je potrebný už viac ako 20 rokov.
Týmto ľuďom držím palce a fandím im,
pretože mnohí sme o športový zákon
bojovali, aby to malo systém a aby štát
prevzal zodpovednosť za mládež či za
reprezentáciu, ale nikdy sme nič nedosiahli,“ uviedol zlatý olympionik. Rovnako ako partia pripravujúca nový zákon,
aj on si myslí, že najdôležitejšie ja začať
od mládeže. Ako hovorí, nemôžeme
očakávať, že úlohu štátu budú suplovať
sponzori či primátori. „Pokiaľ si kompetentní neuvedomia význam podpory športu, stále budeme niekde na
chvoste. Keď však tomu dáme systém
a podchytíme si mládež, určite veľa problémov, ktoré riešime a do ktorých ide
veľa peňazí, odbúrame,“ dodal na záver
Jozef Pribilinec.
(li)

Nový náter dostanú všetky priechody pre chodcov

o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, keď sa ocitne v situácii, kedy
vzhľadom na vysoký vek, zlý zdravotný
stav si nemôže sám alebo s pomocou
rodiny zabezpečiť úkony sebaobsluhy,
úkony starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne aktivity,“ konkretizuje ďalej Dagmar Štifnerová.

Sprievod na lekárske
vyšetrenia či vybavenie
úradných záležitostí

pre celé športové hnutie. Výsledkom
verejnej diskusie bude nová právna norma upravujúca riadenie, správu, financovanie a kontrolu slovenského športu.
Teší nás záujem diskutujúcich v Žiari
nad Hronom, ktorí tiež prispeli k tomu,
aby sme spoločne vytvorili právnu
normu, ku ktorej sa budeme všetci radi
priznávať a ktorá pomôže každému, aby
sa v nej našiel,“ dodal Miroslav Hlivák.
Verejnej dišputy sa zúčastnil aj
žiarsky primátor. „Ide asi o prvý zákon,
ktorý vzniká „zdola“ a ktorý nastavuje
pravidlá masového organizovaného
športu, vrátane jeho financovia. Som
rád, že po Bratislave a Košiciach sa tretia diskusia uskutočnila práve v našom
meste a my sme boli jej spoluorganizátor,“ zhodnotil primátor Peter Antal. Pozvanie do Žiaru prijal aj bývalý
olympijský víťaz a úspešný športovec

Foto: internet.
medzi ktoré môžeme zaradiť sprievod
na lekárske vyšetrenia, predpis liekov
či vybavenie úradných záležitostí.
„Kvalitné a efektívne poskytovanie
a zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb v prirodzenom prostredí
klientov je jedným z hlavných znakov
sociálnej služby, s dôrazom na kvalitatívny výkon a individuálny prístup
opatrovateľov voči klientom. Je dôležité
rešpektovať situáciu klienta, posúdiť povahu problému a hľadať najvhodnejšie
riešenie pre klienta i pre príbuzných,“
dodáva na záver Dagmar Štifnerová.
V prípade, že máte záujem o poskytnutie domácej opatrovateľskej služby od
mesta, bližšie informácie vám poskytnú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
v Kancelárii prvého kontaktu, alebo
telefonicky na čísle 045/678 71 59 a
e-mailom dagmar.stifnerova@ziar.sk.
Tlačivá si môžete stiahnuť aj na webovej
stránke www.ziar.sk.
(r)

Na území mesta sa nachádza
129 bielych a 15 červeno-bielych
priechodov pre chodcov. Kým vlani
sa z nich obnovila iba časť, tento rok
pracovníci mestských Technických
služieb upravia takmer všetky.
S obnovou vodorovného dopravného značenia pre chodcov sa
začalo v polovici mája. Premaľuje sa
pätnásť červeno-bielych priechodov
s celkovou plochou 537 m2 a 126
bielych priechodov s plochou 1 933
m2. Nový nástrek červeno-bielych
plôch vyjde mesto na 3 866 eur. Za
nátery bielych priechodov zaplatí zo
svojho rozpočtu 12 760 eur. Mesto sa
pre dvojfarebné značenie niektorých
priechodov rozhodlo už vlani, pričom
nátery sa robili pred základnými
školami, gymnáziom, nemocnicou, na
Chrástekovej ulici a pred „deviatou“

Ako prvé sa začali obnovovať
priechody na Etape.
materskou školou na Sládkovičovej
ulici. Červeno-biele priechody sú
pre chodcov viditeľnejšie, a preto
sa aj takýmto spôsobom zvyšuje ich
bezpečnosť na cestách.
V polovici mája prišli na rad ako prvé
priechody na severe mesta na Ulici
SNP cez Jilemnického a Hurbanovu
ulicu. Postupne sa takto prejde naprieč
celým mestom. V prípade priaznivého
počasia by práce nemali trvať dlhšie
ako dva mesiace.
(li)

V meste je až 129 bielych priechodov pre chodcov.

Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť
Väčšinovým vlastníkom akciovej
spoločnosti Technické služby Žiar
nad Hronom je žilinská akciovka
T+T, ktorá pôsobí aj v Žiline a Prievidzi. Ako tvrdí žiarsky riaditeľ Ľuboš
Žilinčár, spoločnosť je dnes stabilizovaná.
Za uplynulé obdobie spoločnosť získala niekoľko certifikátov ISO. „Podarilo
sa nám tiež vybaviť povolenie na zber
a prepravu biologicky rozložiteľného
odpadu z kuchýň a reštaurácií. Túto
službu zabezpečujeme pre región
Žiar nad Hronom. Pre samotné mesto vykonávame tento zber v školách
a škôlkach,“ konkretizuje Ľuboš Žilinčár.
Spoločnosť si splnila stanovené ciele aj
získaním povolenia na zber kadáverov
(uhynuté živočíšne telá). Túto službu
zabezpečuje pre mesto.
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Technické služby v uplynulých mesiacoch získali aj integrované povolenie na Skládku odpadov v Horných
Opatovciach, kde vybudovali jednu
kazetu. Kapacita skládky je 300-tisíc
ton. Do budúcnosti však majú víziu jej
rozširovania. „Našim hlavným plánom
je vybudovanie a schválenie rozšírenia
skládky. Samozrejme, chceme tiež
zvýšiť počet separovaných zložiek z komunálneho odpadu, čomu napomáha
aj dodanie kontajnerov na obce. Samosprávam sa snažíme vychádzať v ústrety, zaviedli sme zberové dni a snažíme
sa, aby z komunálneho odpadu bolo čo
najviac separovaných zložiek, čo ďalej
cez našich odberateľov zhodnocujeme,“
vysvetľuje ďalej Ľuboš Žilinčár.
Oproti roku 2013 spoločnosť zaznamenala malý pokles komunálneho

odpadu a malý nárast separovaných
zložiek. Je to približne o 8 percent. Aj
naďalej sa však v komunálnom odpade
nachádzajú zložky, ktoré sa dajú ďalej
vyseparovať. Sú to najmä biologicky
rozložiteľné oleje, igelitky či papier.
Celkovo sa pritom vyzbiera približne
65 % komunálneho odpadu a 35 %
separovaných zložiek.

Stojiská sme vybudovali
ako prví na Slovensku
Od roku 2016 vstupuje do platnosti
nový zákon o odpadoch, ktorý zavádza
rozšírenú zodpovednosť výrobcov.
„Zákon bude tlačiť na väčšiu mieru
separácie a znižovanie komunálneho
odpadu. Separované zložky budú
financovať samotní výrobcovia. Teo-

Ľuboš Žilinčár,
riaditeľ žiarskej akciovky TS.
reticky by sa to malo občanov dotknúť
tak, že sa bude znižovať poplatok za komunálny odpad,“ približuje víziu nového zákona v praxi Žilinčár.
V Žiari bol ako v prvom meste na

Slovensku zavedený systém stojísk.
V súčasnosti je ich v meste približne
120. „Každé mesto je špecifické a
má inak zavedený separovaný zber.
Špecifikom Žiaru je, že máme plasty,
tetrapaky a kovy dokopy, čo sa musí
ďalej rozseparovať. Je to projekt, ktorý
vznikol ešte pred niekoľkými rokmi. Je
však vynikajúce, že sa to vôbec zaviedlo.
Musíme separovať, aby sme menej platili za komunálny odpad, aby sme druhotné suroviny naďalej zhodnotili a šetrili
si životné prostredie a čím ďalej aby sa
menej skládkovalo a viac sa zhodnocovalo. To je celá filozofia odpadového
hospodárstva. Nielen u nás, ale aj v celej
západnej Európe. Musíme to ľuďom
neustále pripomínať a vychovávať tak aj
nové generácie,“ dodáva na záver Ľuboš
Žilinčár.
(li)
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Osídlenie Žiarskej kotliny Slovanmi
sa dialo v obdobných klimatických
a geomorfologických podmienkach
ako sú dnes. Činnosť človeka zasiahla
aj do vegetačného krytu v kotline,
pôda bola obrábaná už dlhší čas
a táto činnosť zmenila charakter
krajiny.
Pravdepodobne za obdobného stavu
a podmienok prichádzajú do Žiarskej
kotliny prví Slovania. Či sa osídlenie
Pohronia v oblasti Žiarskej kotliny
v období osídľovania Slovanmi viaže
priamo k ryžovaniu zlata riečnych
nánosov, ako sa traduje ústnym
podaním, je otázne. Husté osídlenie
riečnej nivy Hrona v slovanskom
období sleduje výhradne len tok rieky.
Na lokalitách blízko riečneho toku
boli povrchovým zberom získané
črepy slovanskej keramiky, a to v širšej
oblasti Žiaru nad Hronom. Tieto lokality

ležia v nivelete rieky a rozkladajú
sa na miernych vyvýšeninách, ktoré
v minulosti obtekali meandrujúce
ramená rieky. Ostatné lokality boli
umiestnené v bažinatom prostredí,
ktoré dostatočne bránilo pred
nepriateľom. Zostávajúce lokality
slovanského osídlenia sa viažu
bezprostredne k toku rieky, no
ležia na vyvýšených terasách, tieto
sú dominantne osídlené počas
viacerých historických období a ich
geomorfologický stav je zachovaný
a dodnes plní svoju funkciu osídlenia,
ktoré pretrvávalo v stredoveku až
dodnes.
Posledná z troch lokalít osídlených
Slovanmi na pravom brehu Hrona
je Žiar nad Hronom, časť mestský
park. Archeologickým výskumom
tu bol zistený veľkomoravský a po
veľkomoravský horizont. Táto osídlená
plocha je väčšia ako dve predchádzajúce
a ide o pomerne veľké sídelné centrum.

Drevený šašo sa stane súčasťou detského ihriska
Od minulého roku historický Park
Štefana Moysesa zdobia drevené
plastiky znázorňujúce kráľovský pár.
V týchto dňoch k nim pribudla socha
šaša.
Autorom drevených plastík je bývalý
pedagóg Základnej umeleckej školy
Zity – Strnadovej Parákovej, Andrej
Jánoška. Už keď v minulom roku spolu
s pomocníkom rezbárom zo Zvolena
kráľovský pár tvorili, povedal, že galériu
sôch v parku by rád rozšíril.
Kým plastiky kráľa s kráľovnou vyrastajú priamo zo zeme, nová drevená socha vznikla z vyschnutého stromu. Ten
tak dostal nielen novú podobu, ale aj

využitie. Drevorezba šaša bude súčasťou
detského ihriska, ktoré sa v parku
nachádza. Svoju hrubú podobu má však
už aj ďalšia socha. Drevený vodník bude
strážcom jazierok, ktoré sa nachádzajú v mini zoo. Po dokončení plastík
príde na rad ich konzervácia. Sochy sa
natrú viacvrstvovým náterom, čím sa
zabráni ich napadnutiu hubou alebo

Drevená plastika šaša.

drevokazným hmyzom. Takto zakonzervované budú tiež odolávať nepriazni
počasia. Žiarčania prácu bývalého
pedagóga oceňujú a nešetria ani chválami. „Veľmi pekné, pán učiteľ je šikovný,“
hodnotí Emília a Axy sa pridáva: „Veľmi
dobrý a kreatívny nápad takto oživiť
park.“
(li)

Andrej Jánoška pri práci na drevorezbe.

Žiarske námestie sa červenalo
Pri príležitosti Svetového dňa
Červeného kríža sa v pondelok
11. mája na žiarskom námestí
uskutočnilo podujatie pod názvom
Červené námestie. Záchranné zložky
predviedli predškolákom, školákom
aj obyvateľom mesta, ako treba
správne podať prvú pomoc.
Súčasťou podujatia boli ukážky prvej
pomoci s realistickým maskovaním,
pričom ošetrenie zranení si odskúšali
aj samotní žiaci. Nechýbali ani ukážky
zásahu hasičov a spoločný zásah
hasičov a záchranárov červeného kríža
pri vyslobodzovaní z havarovaného
auta. Pripravených bolo aj niekoľko
stanovíšť, kde si mohli školáci zahrať
rôzne hry, vyskúšať kolektívne
aktivity, pozrieť ukážky zásahových

vozidiel či prácu záchranárskych
psov. Pre verejnosť boli počas celého
dopoludnia k dispozícii pracovníci
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí vykonávali meranie
fyziologických funkcií, poskytovali
poradenstvo v oblasti výživy a prevencie či ukážky správnej resuscitácie.
Okrem toho nechýbali stánky venované
darcovstvu krvi, domácim receptom
v prvej pomoci alebo neúrazovým
stavom v bežnom živote.
Podujatie organizoval Slovenský
Červený kríž – Územný spolok v Žiari
nad Hronom v spolupráci s mládežou
SČK, Hasičským záchranným zborom
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
(li)

Rozkladá sa na ploche osídlenia
z mladšej doby rímskej, čo potvrdzuje
kontinuitu osídlenia prechádzajúcu
z osídlenia kmeňom Kvádov plynule
do osídlenia slovanským etnikom,
avšak výskyt slovanskej keramiky som
zaznamenal aj na svahu druhej terasy
a v bezprostrednej blízkosti budovy
kaštieľa. Na tejto ploche je dôkaz
pretrvávajúceho osídlenia po odchode
germánskeho kmeňa ešte markantnejší.
Potvrdzujú to super pozície sídelných
objektov, kedy vykopaná slovanská
chata narúša germánsky objekt a to
tak, že ho presekáva v polovici. Pritom
výplň germánskeho objektu je dobre
zachovalá a datovaná zlomkami
nádob a slovanský objekt je taktiež
vyplnený
nádobami
Slovanov.
Na ľavom brehu rieky, v oblasti
Ladomera, sú lokality umiestnené na
svahovitom teréne so sklonom k rieke,
avšak mohutnou výstavbou boli
porušené sídelné plochy s výskytom

slovanskej keramiky. Predpokladám,
že ide o lokalitu s rozsiahlou plochou
osídlenia v slovanskom období, na
ktorej boli neskoršie v stredoveku
vybudované obce Ladomer a Vieska.
Na území žiarskej kotliny sa nachádzajú
ešte dve doposiaľ zistené lokality
osídlené v slovanskom období. Obidve
ležia na prítokoch Hrona, no viac vo
vnútrozemí, výskyt keramiky ich datuje
do po veľkomoravského horizontu. Aj
tieto dve lokality ležia v bezprostrednej
blízkosti vodného zdroja ako
motivujúceho prvku osídlenia Žiarskej
kotliny.
Peter
Mosný
P

Igelitky z plastu versus ekologické tašky
V utorok 28. apríla 2015 europoslanci odhlasovali odpadovú
novelu, ktorá prinúti členské
štáty igelitky spoplatniť, alebo
prijať iné opatrenia na znižovanie
ich používania. Cieľom je znížiť
spotrebu takzvaných jednorazových plastových tašiek.
Priemerný Slovák ich ročne použije
až 466. Pre porovnanie, Dáni alebo
Fíni sú omnoho šetrnejší k životnému
prostrediu a igelitových tašiek
spotrebujú iba štyri kusy. Podľa informácie EurActiv, zverejnenej dňa
28.4.2015, komisia odhaduje, že až
89 % všetkých igelitiek použijeme len
raz. Ročne tak vyhodíme až 8 miliárd
kusov. Z toho veľké množstvo končí
ako nechcený odpad v európskej
prírode – lesoch, lúkach, riekach, na
mori, poletujú po uliciach. Trvá takmer 500 rokov, kým sa v prírode
rozložia. Jednou z možností na
elimináciu tohto žalostného stavu je
spoplatnenie tašiek, ktoré odporúča
aj samotná komisia a parlament.
Väčšina obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku už tašky
svojím zákazníkom predáva, niektorí plastové tašky predávajú už
od svojho vstupu na slovenský trh.
Spoplatnenie igelitiek pred časom
odporučilo aj Ministerstvo životného
prostredia SR a už sa zaevidovali
prvé pozitívne výsledky. Podľa
hovorcu rezortu Miloša Stana,
množstvo vydaných či predaných
plastových tašiek významne pokleslo.
Zaujímavosťou je, že európski
zákonodarcovia sa nateraz rozhodli
vynechať takzvané veľmi ľahké
plastové tašky, ktoré v obchodoch
používame na balenie ovocia, zeleniny alebo pečiva. Dôvodom je
neexistujúca štatistika o ich vplyve
na životné prostredie. Komisia by sa
však k „sáčkom“ mala vrátiť už o dva

roky a predstaviť návrh na znižovanie
ich počtu. Rozdielne názory medzi
výrobcami a environmentálnymi
organizáciami sú aj na v prírode
rozložiteľné tašky. Výrobcovia tvrdia, že tým, že sa v prírode rozložia
na malé, až takmer neviditeľné
čiastočky, majú priaznivejší vplyv
na životné prostredie. Environmentálne organizácie upozorňujú, že
takéto čiastočky znečisťujú a kontaminujú životné prostredie ešte
výraznejšie a jednoduchšie sa dostávajú do potravinového reťazca. Aj
u týchto tašiek má komisia za úlohu
do dvoch rokov pripraviť štúdiu o ich
vplyve na životné prostredie a na
jej základe zvážiť ďalší postup. Ako
zákazníci ste si iste všimli, že
obchodný reťazec Tesco znížil
spotrebu plastových tašiek spoplatnením v júni 2013. Rok po
spoplatnení igelitových tašiek
zákazníci tohto reťazca znížili
spotrebu igelitových tašiek o takmer
75 %. Obchodné reťazce na našom
trhu motivujú nás, zákazníkov,
znižovať spotrebu igelitových tašiek
udeľovaním bonusových bodov
v rámci zákazníckych systémov a tiež
používať ekologické alternatívy,
napríklad jutové tašky, určené na dlhodobé používanie, papierové tašky,
plátenné tašky, plastové prepravky.
Používanie ekologických tašiek
chráni naše životné prostredie.
OŽP, zdroj:
internet, upravené

Mladí záchranári súťažili aj sa zabavili
Vo štvrtok 7. mája sa v priestoroch
žiarskeho kúpaliska uskutočnil už
19. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo
sa ho 17 družstiev zo Žiaru, Banskej
Štiavnice a Žarnovice.
Súťaže sa pravidelne zúčastňujú
základné školy, osemročné gymnáziá a centrá voľného času. Cieľom
podujatia je prostredníctvom súťaží
družstiev pripraviť žiakov na možné
riziká, ktoré vyplývajú napríklad z pô-

sobenia živelných pohrôm, havárií či
rôznych katastrof. Žiaci si tak zároveň
overili a precvičili svoje vedomosti,
ktoré získali v rámci civilnej ochrany
obyvateľstva, poskytovania prvej pomoci a hasenia malých požiarov. Odborníci na desiatich stanovištiach ich
tiež naučili poskytnúť pomoc v prípade
mimoriadnych udalostí a nechýbala
ani zdravotná príprava, kedy predviedli
poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie.
Výchovno-vzdelávací proces si školáci

obohatili aj o atraktívne prvky, ako
je napríklad streľba z pušky, hasenie
malých požiarov či orientovanie sa
v prírode s použitím azimutu. Počas tohto ročníka sa do programu zapojilo aj
OR PZ v Žiari nad Hronom, kedy policajti
predviedli ukážky z oblasti kynológie.
Pomocnú ruku podala aj Mestská polícia. Nechýbali tak ukážky sebaobrany
či protidrogová činnosť a prevencia.
Pozvanie prijali aj prvostupniari z obce
Lovčica – Trubín, ktorí sa tak zoznámili

s priebehom súťaže.
Technickými organizátormi podujatia
boli okresné úrady v Žiari nad Hronom,
Žarnovici a Banskej Štiavnici a ich odbory krízového riadenia, ktoré touto

cestou ďakujú sponzorom z celého obvodu. Finančným garantom súťaže bolo
Ministerstvo vnútra SR – sekcia krízového riadenia.
(li)
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Umenie byt otcom

Popoludní Magda upozornila celú
rodinu na kohúta. Zúfalý náčelník
slepačej osady sa celý ošklbaný chúlil
od hanby v kúte kôlne. „Čo to má
znamenať?“ žasli všetci členovia rodiny
vrátane Jožinka, ktorý celý očervenel.
„Ja som mu nič neurobil,“ vyhlasoval
Jožinko horlivo, „ja som ho dnes ešte
ani nevidel!“ Pohľady celej rodiny sa
upreli na Jožinka, ktorý mal ešte kohútí
chvost za čiapkou a všetci sa ako na
povel rozosmiali presne ako vtedy, keď
klamal, že stretol Ježiška. Ale Jožinko
si výdatne pomáhal ďalšou lžou. „Dnes
ráno tu bol krčmárov kohút a strašne
sa spolu bili, len tak perie lietalo! A náš,
chudáčik, dostal poriadnu bitku!“„Ale
veď si povedal, že si dnes nášho kohúta
ešte ani nevidel,“ pripomenul Jožinkovi
prísne ocko. Chyba! Pomyslel si Jožinko.
Aké ťažké je klamať! „Klamár musí mať
dobrú pamäť,“ podpichla ho Magda.
Veď aj ja raz budem mať lepšiu pamäť!
zastrájal sa v duchu Jožinko.„Ktovie,
kde sa to dieťa naučilo tak klamať,“
zalamovala rukami mamička. „Stále ho
napomínam, že klamať sa nesmie, že
je to škaredé a Pánu Bohu protivné. Čo
len z teba vyrastie, nešťastné dieťa?“
„Mladý klamár, starý zlodej,“ povedala
jedovato Magda. „Len počkaj, raz ťa
vezmú žandári a zavrú ťa do basy!“

Ocko mlčky hľadel do zeme a mračil sa.
Čo len s chlapcom urobiť? premýšľal.
Bitku už dostal neraz. Bál sa, že častá
bitka dieťa otupí a nakoniec všetky
prostriedky sklamú. Aké je len ťažké
vychovávať deti! „Len počkajte,“ zastrájal sa Jožinko. „Keď vyrastiem, naučím
sa aj ja tak klamať ako vy,“ rozhneval sa
Jožinko a obrátil svoj hnev na Magdu,
„nikto to na mne nezbadá a plakať budem pritom tiež tak ako vy!“ Jakub sa
zachichotal a štuchol Magdu lakťom.
„Ale je to chlapča huncút, nie?“ Aj
mamička sa usmiala. Len ocko sa nesmial a ďalej uvažoval. Magda zúrila.
„A vy to strpíte, gazda? Veď počkajte,
dožijete sa ešte radosti! Treba ho poriadne zrúbať, žeby sa po zemi váľal, to by
si zaslúžil!“ Matka s obavou pozrela na
otca. Ten práve uvažoval o tom, že Židia
svoje deti, len čo začínajú dostávať rozum, nebijú. Oni ich poučujú. Preto sú
židovské deti rodičom oddanejšie…
Pravdepodobne veľkí nešli chlapcovi
dobrým príkladom… A v bitke by chla-

pec videl nespravodlivosť a zaťal
by sa ešte väčšmi. „Poď sem, Jožinko,“
chytil syna láskavo za ruku, „porozprávame sa o tom.“ Jožinko, nezvyknutý
na taký tón, hľadel na otca s nedôverou.
„Len ho, prosím ťa, nekaz a nemaznaj
sa s ním,“ hrozila sa mamička, ktorá sa
doteraz triasla, že synček dostane. „To
preto, že gazda toľko číta,“ podpichovala Magda. „Nech len chlapca celkom
pokazí! Kto to kedy videl?“ „Čušte,“
prerušil ich otec a posadil si Jožinkana
kolená tvárou k sebe. „Prečo si vytrhal
kohútovi perie?“ „Lebo som chcel byť
Indiánom.“ „A nebolo ti kohúta ľúto, keď
si ho šklbal? Veď si mu vytrhol celý chvost.“ „Bolo,“ prisvedčil Jožinko, „ale ja
som bol náčelníkom, perie som musel
mať.“ „Musel? Kto ti prikázal, aby si sa
hral?“ „Aj veľkí sa hrajú,“ dudral Jožinko
a krútil gombík na otcovej košeli, „a nik
im to nekázal.“ „Ale nešklbú kohúty a
nekradnú perie.“ „Veď to bol náš kohút.“
„Áno, môj a mamičkin, ale nie tvoj, môj
milý. Tvoje je len to, čo dostaneš, lebo si
ešte nevieš sám zarobiť. A potom, živé
zviera tak zohaviť. Čo keby tebe niekto
trhal vlasy, no?“ „Ja by som si nedal. Veď
aj kohút ma doškriabal. A vlasy Indiáni
nepotrebujú.“ „Nepotrebujú, ale aj tak
vraj zdierajú ľuďom z hlavy
kožu aj s vlasmi.“ „Pane Bože,“ zalomila rukami mamička a pozrela sa
so strachom na Vojtíka, „ešte o takom
niečom mu rozprávaj!“ „Ale, ocko, veď
aj mamička zaživa šklbe husi a kačice.“
„To je niečo iné,“ skočila mu do reči
mamička. „Perie potrebujeme. Na čom
by si spal?“ „Hoci aj na sene.“ Na chvíľu
zavládlo ticho.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Nevesta predaná Kubovi
Ochotníci zo Šášovského Podhradia zahrali divadlo na motívy Stanislava Štepku a Jiřího Suchého Nevesta predaná Kubovi. Premiéra
sa odohrala v kultúrnom dome v
Šášovskom Podhradí v sobotu 9.
mája.
Divadelný súbor Šášovčan už v
pozvánke avizoval potrebu priniesť
si stoličku, hlavne domácim divadla
chtivým fanúšikom, cezpoľným
sedenie garantovali, a veru vedeli
prečo. Pôvodný text divadelnej hry
upravila Lívia Sedliaková, režíroval
Miro Puliš. Inscenácia je milým
skĺbením dvoch diel, nášho Kuba
a českej Predanej nevesty. Výber
podmienili istej snahe o posun k
serióznemu umeniu, kde mohli
preukázať svoje schopnosti a taktiež
hudobné zdatnosti. Podľa vlastných
slov divadelného kolektívu, volili komédiu z taktických dôvodov, pretože
keď sa ľudia na predstavení smejú,
môžu to považovať za úspech. Pri
tragédii by to nebolo jednoznačné.
Originalita súboru spočíva v schopnosti upravovať na nepoznanie
dejové línie, výrazne meniť počet
postáv, ich charaktery a pohlavie,

čo je teda menej náročné ako meniť
počet, charaktery a pohlavie hercov.
Spomínané predstavenie je skutočne
možné považovať za úspech, keďže
sa ľudia smiali takmer bez prestávky. A k tomu všetkému Mařienka
objevila Kubov nožík a iné rezervy.
Občianske združenie Šášovčan
založili v roku 2002. Jedným z
účelov bolo pobaviť divákov, ktorí z
rozličných dôvodov nepovažujú za
vhodné návštevu divadla v ich podaní odmietnuť, a za druhé pobaviť
seba. Od svojho založenia divadelníci zo Šášova naštudovali a nacvičili
dramaturgické počiny ako Kamenný
chodníček, Zabudnutý čert, Klbko,
Jánošík a Bátoryčka. Po dlhšej prestávke sa navrátili s inscenáciou Nevesta predaná Kubovi a veci s tým
súvisiace. Množstvo spokojných
divákov ďakuje za príjemný sobotný večer Ľudovi Sedliakovi,
Pavlovi Janekovi, Lívii Sedliakovej,
Beate Chalmovskej, Anne Janekovej, Ľubomírovi Šurkovi, Anke
Pružinovej, Jozefovi Sedliakovi, Miroslavovi Pulišovi, Olinke Bihariovej,
Mestskému zastupiteľstvu Žiar nad
Hronom a spoločnosti Slovalco. (mf)

Interpelácie zo zasadnutia MsZ
Na ostatnom zasadnutí MsZ,
ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 23.
apríla, podali poslanci nasledujúce
interpelácie, ktoré prinášame aj s
odpoveďami predstaviteľov mesta.
Veronika Balážová: 1. Je možné na
Námestie Matice slovenskej umiestniť
kontajnery so zeleňou, ktoré by do
časti pred pódiom priniesli trocha
tieňu a prírody? 2. Je možné vydláždiť
vyšliapaný chodník pri plavárni, ktorý
smeruje na basketbalové ihriská?
3. Parkovisko na Ul. Pártošovej je
neosvetlené a pravdepodobne z tohto
dôvodu aj slabo využívané v nočných
hodinách. Je možné ho osvetliť?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. V minulosti sme sa snažili zeleň
na vydláždenú kruhovú časť námestia
priniesť. Časť vysadených stromov sa
ujala, niekoľko z nich nie. Kontajnery
na vzrastlú zeleň sú finančne náročné,
preto sme sa nimi ešte nezaoberali, do
budúcnosti to však nevylučujem. 2. Po
vybudovaní oddychovej zóny na Etape
nám ostane dosť zámkovej dlažby, čiže
v budúcnosti ju môžeme použiť aj na
tento chodník.
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: 3. Osvetlenie tohto parkoviska
máme v pláne. Aktuálne riešime to, ako
sa napojiť na elektrické vedenie. Musím
pripomenúť, že netreba zabúdať na
zámer výmeny svietidiel na verejnom
osvetlení, ktoré môže mať za následok, že
aj parkovisko môže byť lepšie osvetlené.
_________________________________
Emil Vozár: Požiadal prednostu MsÚ
o zorganizovanie obhliadky projektu
Centra zhodnocovania a skládky
komunálneho odpadu v Horných
Opatovciach pre poslancov MsZ.
_________________________________
Mária Biesová: 1. Môžeme mať
materiály na zasadnutia skôr ako máme,

za účasti poslanca MsZ Milana Gocníka
vykonali kontrolu nového povrchu ciest
na sídlisku Pod vršky a jej výsledkom
je približne 500 m2 povrchu, ktorý
reklamujeme u dodávateľa, ktorý ju má
v máji zrealizovať. 3. O probléme pri I. MŠ
vieme a chceme ho riešiť.
_________________________________

aby mali viac času na zvolávanie komisií?
2. Môžeme zmonitorovať využívanie
a dodržiavanie poriadku na oddychovej
zóne Hviezdoška?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Neviem sľúbiť, že materiály
dokážeme vyhotoviť skôr, lebo ak
majú byť aktuálne a úplné, nevieme to
zrealizovať, ak ich máme uzatvárať 3
týždne pred konaním zastupiteľstva. 2.
Čo sa týka využívania OZ Hviezdoška,
určite urobíme dôkladný prevádzkový
poriadok, ako využívať športoviská
v tejto zóne.
_________________________________
Stella Víťazková: 1. Interpelovala L.
Kukolíka, aby z pozície poslanca BBSK
žiadal o zaplátanie cesty na železničnú
stanicu, ktorá je opäť plná výtlkov. 2. Či
bolo s dodávateľom emulzného náteru
na cestách na sídlisku Pod vršky už
riešené reklamačné konanie? 3. V lete
pri I. MŠ vybudovali 3 parkovacie miesta,
no ich okolie je veľmi rozjazdené, dajú sa
dobudovať ďalšie?
Odpovedá Ladislav Kukolík: 1.
Poslanci BBSK za náš región komplexnú
rekonštrukciu cesty na železničnú stanicu
intenzívne riešime, verím, že čoskoro
už bude zaradená do rekonštrukcií
Regionálnej správy ciest.
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: 2. V prvej polovici apríla sme aj

Soňa Lukyová: 1. Dva chodníky na
Ul. Hviezdoslavovej v okolí oddychovej
zóny, jeden pri vchodoch 1 – 17 a druhý
pri vchodoch 19 – 29, sú nepriechodné,
keď zaprší, lebo stojí na nich voda. 2.
Aby sa s kosením začínalo každý rok
v inej časti mesta, nielen smerom z Etapy
po starú časť mesta. 3. Pri garážach
na Hviezdoslavovej ulici a na svahoch
smerom na Kortínu je veľký neporiadok,
čo sa s tým bude robiť?
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci
OŽP MsÚ: 1. Problém je, že pri týchto
chodníkoch nebola v minulosti pri
ich výstavbe realizovaná dažďová
kanalizácia. My sme sa to čiastočne
snažili vyriešiť trativodom, ale úplne
sme tie chodníky odvodniť nevedeli.
Vybudovať novú dažďovú kanalizáciu
je už dosť vysoká investícia, preto
to nevieme zrealizovať ihneď. 3. Na
spomínaných svahoch sa začalo s
„jarným“ upratovaním, obyvateľov osady
pod Kortínou nám pomáhajú motivovať
k upratovaniu občianke hliadky. Veľký
odpad budeme musieť odstrániť ťažkou
technikou.
Odpovedá Igor Rozenberg, riaditeľ
Technických služieb: 2. Už vlani sme
začínali s kosením od Hviezdoslavovej
ulice, čiže ju plníme priebežne.
_________________________________
Miroslav Rybársky: 1. Počas dní jarnej
čistoty údajne preskakovali nejaké
indivídua cez ploty ľuďom do záhrad.
Je možné zabezpečiť zvýšenú hliadkovú
činnosť MsP cez tieto dni? 2. Upozornil

na autovrak na Ul. A. Hlinku, z ktorého
dokonca do nádoby vyteká olej. 3.
V akom štádiu je zámer rekonštruovať
areál na ZŠ na Jilemnického ulici a je
možné areál ZŠ na Ul. Dr. Jánského
otvoriť aj pre verejnosť odstránením
oplotenia smerom od technickej školy?
4. V akom štádiu je zámer otvorenia
mosta cez Hron v časti Pod Kortínou? 5.
Na križovatke z areálu ZSNP, železničnej
stanice a nadjazdu sa často tvoria veľké
kolóny, je možné zvolať nejaké stretnutie
zainteresovaných strán, ktoré by to
vedeli riešiť?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Náčelník MsP zabezpečí
hliadkovanie. 2. Autovraky aktuálne
dosť intenzívne riešime, najmä po
právnej stránke, aby sme ich mali
právo odstraňovať. 3. Uchádzame sa
o dotáciu na rekonštrukciu areálu na IV.
ZŠ, viac zatiaľ neviem povedať. Ak by
sme mali otvoriť areál „Jednotky“, musí
to byť v prvom rade iniciatíva školy
a jej súhlas. 4. V minulom roku sme
mali stretnutie s manažérmi najväčších
firiem priemyselného parku, ktoré by
mali financovať rekonštrukciu mostu.
Musia sa však dohodnúť ako a kedy.
Aktuálne však prišiel do hry zámer
investora, ktorý chce budovať na Hrone
malú vodnú elektráreň, a ktorý je
ochotný rekonštrukciu mosta na Kortíne
zafinancovať. Túto možnosť som ponúkol
aj priemyselným spoločnostiam. 5.
Kolóna z druhovýroby je problém
presahujúci možnosti a kompetencie
mesta. Je to jednak kataster susednej
obce a jednak cesta BBSK, neviem, či sa
nám podarí vyvolať záujem investovať
do kruhového objazdu či svetelnej
signalizácie.
_________________________________

46 553 € za právne služby. 24.2.2015 táto
firma uzavrela s našim mestom zmluvu
na špeciálne právne služby v cene 22 800
€. Prebehlo v týchto záležitostiach
verejné obstarávanie?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Áno, hneď na začiatku, keď sme
riešili, čo ďalej s Centrom zhodnocovania
odpadu, sme použili postup, ktorý
nám umožňuje zákon a urobili na
právne služby v tomto projekte verejné
obstarávanie. Otvorene poviem, že je
to hlavne zásluha tejto advokátskej
kancelárie, že dnes je projekt Centra
zhodnocovania odpadu tam, kde je
a mesto sa nemusí boriť s problémami,
ako vrátiť 8 mil. eur dotácie.
_________________________________
Monika Balážová: 1. Či by MsP aj
počas dňa mohla kontrolovať priestor
medzi bývalou STS a garážami, lebo sa
tam zgrupuje mládež. 2. Neviem či je
na Svitavskej ulici vhodne umiestnená
značka zákaz státia – v smere k Ul.
Chrástekovej oproti SSE.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník
MsP: 1. Nemám informácie, že by sa
tam aj počas dňa vyskytovala mládež,
ale preveríme to. 2. Je to záležitosť ODI
a dopravného inžiniera, ako schváli
umiestnenie dopravnej značky.
_________________________________

Gabriela Hajdónyová: 1. Mohol by
sociálny taxík zachádzať aj k areálu
ZSNP? 2. Bude autobus na cintorín znova
v nedeľu jazdiť?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Budeme mať vyhodnotenie
činnosti sociálneho taxíka a jednou zo
zmien pravdepodobne bude aj táto
požiadavka, aby sa mohlo jazdiť aj do
zdravotníckeho zariadenia v areáli ZSNP.
Norbert Nagy: Bratislavská kancelária 2. Autobus na cintorín premáva vždy
s pobočkou v našom meste vyfakturovala v režime jar – jeseň, takže určite bude.
nášmu mestu od 2.10.2013 do 25.9.2014
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Blahoželanie
Nech každý deň je
pre teba slávnostný
a úsmev
nevymizne z pier ti
radostný.
Zdravie nech ti
slúži ešte dlhé roky,
šťastné nech sú
všetky tvoje
ďalšie kroky.

Patrik Murgaš
zo Žiaru nad Hronom
Všetko
najlepšie
k
3.
narodeninám,
ktoré
oslavuješ
24. mája, veľa zdravia, šťastie a lásku
prajú rodiča a starí rodičia Vajsovci.

Prijímacie skúšky do ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej
Z á k l a d n á
umelecká škola
Zity StrnadovejParákovej
na
Jilemnického ulici
č. 2 v Žiari nad Hronom vás pozýva na
prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia
dňa 2. júna od 13.00 do 17.00 hod.
v priestoroch ZUŠ na Jilemnického ul.
do odborov:
výtvarný – maľba, kresba, grafika,
počítačová grafika, dig. fotografia,
drevorezba, TKANIE, KERAMIKA,
tanečný – balet, scénický tanec, moderný tanec, ľudový tanec – tan. súbor
Hroniarik,
literárno-dramatický – prednes, písan-

ie poézie a prózy, divadelné hry, divadelný súbor ATĎ...,
hudobný – klavír, keyboard, husle,
priečna flauta, zobcová flauta, klarinet,
AKORDEÓN, gitara, bas. gitara, spev, bicie nástroje, SAXOFÓN, CIMBAL.
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej na Jilemnického ulici č.
2 v Žiari nad Hronom vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa
4. júna od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Š. Moysesa (cirkevná škola)
– len pre žiakov tejto školy.
Hudobný odbor – klavír, husle, zobcová
flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón,
spev, akordeón.

CVČ – LETNÉ TÁBORY

Túlavé topánky – pobytový tábor
Obujme si túlavé topánky a objavme
nepoznané. Termín: 5.7. – 11.7.
Miesto: Pod Sitnom, chata Lodiar, Banská Štiavnica
Cena: 135 € (130 € pre členov CVČ)
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné stravovanie, pitný režim, vstupné,
materiál na činnosť, režijné náklady.
Doprava: individuálna
Letný kokteil – prímestský tábor
Namiešajme si letný kokteil plný zábavy
a dobrodružstva. Termín: 13.7. – 17.7.
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 10 €/na deň (v cene je aj doprava
výletov)
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, doprava.
Upozornenie: dňa 17.7. bude výlet detí
a rodičov do Safari ZOO Dvůr Králové
(cena na osobu je 25 €).
Prima leto – prímestský tábor
Prima leto so super hrami, zábavou
a prekvapením s CVČ.Termín: 10.8. –
14.8. Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, výlet.
Termín podania prihlášok je do 22. júna!

Program H. R. Gigera dopĺňa temná elektronická a avantgardná hudba rôznych
autorov. Dňa 28. mája o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Uffove
dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program pre mladších
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
Poskytne vám aj pohľad na našu nočnú školákov s využitím možností
MAXIMILIÁNA HELLA
oblohu, predstaví súhvezdia a vysvetlí planetária,približujúce slnečnú sústavu
•Večer pod hviezdnou oblohou – povahu niektorých úkazov. Dňa 22. Dňa 29. mája o 18.00 hod.
Universum
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte
mája o 20.00 hod.
Multimediálny program vo Hviezdnej •Dotyky hrôzy
ďalej...
sále vás oboznámi s vývojom vesmíru.
Audiovizuálny relaxačný program. Dňa 29. mája o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

21.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Max
22.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Max 3
23.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
24.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Janského
25.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Max 2
26.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
28.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
29.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
30.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
31.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max2
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 – 12.00 hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

23.5. MUDR. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar
nad Hronom (671 67 91)
24.5. ProCare – MUDr. Anna Németová,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom (390
24 16)
30.5. Stomato – MUDr. Ján Kučera, Nám.
Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
(672 20 02)
31.5. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v sobotu, nedeľu a vo sviatok
v čase od 8.00 do 12.00 hod. v ambulancii službukonajúceho lekára.
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Domáca
lekáreň

len z divo rastúcich jahôd! List z
pestovaných odrôd je bezcenný.
Suší sa v dobre vetranej miestnosti,
nakoľko sa ľahko zaparí. Skladujeme
v uzatvorených obaloch, treba ju
chrániť pred vlhkom. Plody jahody
zbierame v júni – júli. Ideálne do
košíkov, aby sa prevetrávali, inak sa
zaparia a plesnejú. Listy obsahujú
predovšetkým triesloviny, flavonoidy
a kyselinu askorbovú, plody
zasa sacharidy, pektín, kyseliny a
aromatické látky. Listy sa oddávna

Jahoda obyčajná
Jahody sa zberali už v antike ako lesné
ovocie a používali sa aj na liečebné
účely. Listy sa oddávna používali
na prípravu denného čaju. Známy
ľudový liečiteľ Kneipp odporúčal jesť
jahody najmä na čistenie krvi a pri
chorobách pečene. Známe je aj ich
ľudové pektínoužitie pri pakostnici
a na rýchlejšie vylučovanie moču.
Zbierame mladé listy v čase kvitnutia

Dominiky Vidovičová, žiačka
žiarskej „Dvojky“.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE

Dňa 29. apríla
navždy dotĺklo
láskavé srdce
pána
Viktora Obertáša,
nášho dlhoročného
prispievateľa.
Pán Obertáš bol
rodákom z Horných
Opatoviec, ktoré celý
svoj život nosil v srdci
a s láskou spomínal
na detstvo i mladosť
prežité v tejto obci.
O svoje spomienky sa mnohokrát
podelil vo svojich príbehoch aj
s našimi čitateľmi.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť
celej jeho rodine. Navždy zostane
v našich srdciach ako usmiaty, milý
a vždy pozitívne naladený človek.
Bude nám veľmi chýbať. Česť jeho
pamiatke.
Redakcia MN.

SPOMIENKAtkov

Kto v srdciach žije,
neumiera...
Dňa 20. mája sme
si pripomenuli 3 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil manžel, otec
a dedko
Ladislav Batis.

O tichú spomienku prosia
manželka Viera, dcéry Katarína
a Oľga, vnučka Laurika.
SPOMIENKAtkov
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho
milovali...
Dňa 20. mája sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Bohumil Široký.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 17. mája
uplynulo 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Miroslav Dolina.

S láskou spomína dcéra s rodinou.
Spomeňte si i vy,
ktorí ste ho poznali.
SPOMIENKAtkov
Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás
preč tá,
ktorú sme milovali.
Dňa 29. mája sme si pripomenuli
4. výročie od úmrtia našej milovanej
manželky, mamy a starej mamy
Aleny Herinekovej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Keď zomrie otecko,
slniečko zájde,
v srdci nám zostane
smútok a chlad.
V tom šírom svete
sotva sa nájde,
kto by ako otecko vedel mať rád.
Dňa 27. mája uplynie 20 rokov,
čo nám odišiel náš milovaný otecko
a drahý manžel
Ľudovít Porubský.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Ľubica s dcérami Ľubicou, Alžbetou
a synom Slavomírom.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

močových ciest. Plody sú výživnou a
zdravou pochúťkou, so smotanou sú
však ťažko straviteľné a u niektorých
osôb môžu vyvolať žihľavku. V
homeopatii sa z čerstvých a zrelých
plodov pripravuje esencia, ktorá sa
aplikuje na omrzliny a pri opuchoch
jazyka. Jeho výskyt v našom okolí –
je takmer všade, kde je slnko, napr.
Šibeničný vrch, Lovčica-Trubín,
Janova Lehota.
Valerie Janičová

Deň Zelených škôl aj v žiarskej škole

Celoslovenský úspech šiestačky Dominiky
Talentovaná recitátorka, šiestačka Dominika Vidovičová zo Základnej školy na Ul.
M. R. Štefánika, získala výborné 3. miesto v celoslovenskom kole v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko.
Dominika sa recitovaniu venuje už od malička, veľmi rada číta a ešte radšej si vymýšľa
rôzne príbehy. Venuje sa aj spevu a plánuje aj hrať na klavír. Jej talent pomáha rozvíjať
nielen škola prostredníctvom jej učiteľky slovenského jazyka a literatúry Aleny Zimanovej, ale aj literárno-dramatický odbor na Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej
– Parákovej v Žiari nad Hronom. Získať takéto umiestnenie nebolo ľahké. Po úspešnom
umiestnení sa v okresnom kole vyhrala 2. miesto v krajskom kole v Banskej Bystrici
v kategórii 5. – 9. ročníkov a postúpila do celoslovenského kola s medzinárodnou porotou
a silnou konkurenciou. Dominika sa ale starších „kolegov“ recitátorov nezľakla a svojou
rozprávkou Dievčatko so zápalkami od H. Ch. Andersena očarila porotu svojím úžasným
recitovaním i spôsobom prejavu, kedy recitovala ako bosé dievčatko.
(az)

používajú ako mierne diuretikum a
ako náhrada pravého čaju. Na šálku
sa dáva 1 kávová lyžička a pije sa 2 –
3-krát denne. Užíva sa pri hnačkách,
krvavých hemoroidoch, aj na klystíry,
ako obklady na mokvajúce rany,
ako protizápalový prostriedok, na
prípravu kloktadiel, pri páchnucom
dychu. Ďalej napomáha látkovej
premene, podáva sa nervóznym
a málokrvným osobám, ale aj pri
chorobách obličiek, obličkových
kameňoch, pri astme a ochoreniach

SPOMIENKAtkov

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 2. júna uplynie 15 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný

Základná škola na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom patrí do
medzinárodnej siete Zelených škôl
ECOSCHOOL už od roku 2007. To, že
príroda nie je škole ľahostajná, dokazuje neustále.
Práve preto v apríli zorganizovala
aktivity venované Dňu Zeme. Streda
22. apríla bola venovaná Záväzku pre
Zem. V rovesníckom vyučovaní sa žiaci
naučili poznávať bylinky, ochutnávali
bylinkové čaje, Daniel Beňo predstavil
svoju vedeckú prácu, v ktorej deklaruje
výrobu voňavých liečivých mastičiek
a tinktúr. Formou hier si zopakovali aj
poznávanie chránených druhov rastlín a živočíchov, vyčistili okolie školy
od nechcených odpadkov, odburinili
minulý rok zasadené tuje a záhončeky.
Žiaci školského klubu detí sa aj
v popoludňajších hodinách venovali
čisteniu, tentoraz okolia blízkeho
Lutilského potoka. Štvrtok 23. apríla

sa školáci venovali vtáčikom a zvieratkám. Privítali ornitológa z Múzea vo
Sv. Antone aj lesných pedagógov zo
Žarnovice. Naučili sa, ako a kde zavesiť
vtáčie búdky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu hier a zábavného učenia na dvore.
Študenti lesníckej školy v Banskej
Štiavnici ukázali aj živé dravce. Pred
školou vítal okoloidúcich infostánok,
kde sa mohli dozvedieť, aký záväzok si
škola dala na Deň Zeme, príp. sa zapojiť
do ankety, či dostať dobrú radu o
separovaní odpadu. Dni Zelených škôl
máme za sebou, to ale neznamená,
že sa „zeleno“ nebudeme správať aj
naďalej. Nežijeme len pre dnešok, na
svete nie sme sami, príroda si sama
nepomôže, ak sa o to nepričiníme aj
my tým, že ju budeme chrániť.
Kolégium Zelenej školy
na Jednotke

Augustín Baláž

vo veku 32 rokov.
S láskou spomínajú manželka,
synovia a celá rodina.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať,
s láskou a vďakou
na teba spomínať.
Dňa 25. mája si pripomenieme
2. výročie, kedy nás navždy opustila
naša drahá maminka, starká,
prastarká, sestra a príbuzná
Anna Dvončová,
rod. Pinková.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Stále je ťažko a
smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké
bolo predtým.
Všade okolo chýba
aj po roku tvoj hlas.
Mala si rada život, my teba a ty nás.
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali
len spomienky a žiaľ.
To, že sa rana zahojí,
to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 22. mája uplynie rok odvtedy,
čo nás opustila naša drahá mama,
svokra, stará mama a starká
Mária Lovčičanová,
rod. Bubláková z Lutily.

S úctou a láskou spomína
dcéra Želmíra, zať Bohuš
a vnučka Diana s rodinou.

Aktivity ku Dňu Zeme.

RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám perinák na paplóny a vankúše. Cena: 25 €. T: 0949 366 548

•Predám starší, samostatne stojaci
rodinný dom na veľkom pozemku v
pokojnom prostredí na okraji obce,
pod lesom. Cez celý pozemok preteká
potôčik. Je to svojím charakterom jedinečná nehnuteľnosť, pozemok 2 600
m2. T: 0917 525 821

1/10

•Predám ruské DVD filmy. 22 ks – 1€/1
ks. T: 0949 366 548
2/10

•Predám prenosné technické WC aj s
čistiacimi prostriedkami. Cena: 60 €. T:
0911 992 994
3/10

•Predám písací stroj, starožitné rádio
Talisman, DVD prehrávač, železnicu,
rušeň, vagóny. T: 0910 295 897
4/10

•Predám kuchynský stôl, farba: lesklá
čerešňa, 70 x 70 cm + 4 stoličky. Cena:
70 €. T: 0911 992 994

5/10

•Predám garáž za policajtami v osobnom vlastníctve po generálnej rekonštrukcii (elektrika, zateplený strop a
pod.) T: 0907 483 183
6/10

•Predám garáž za policajtami v osobnom vlastníctve po generálnej rekonštrukcii (elektrika, zateplený strop a
pod.) T: 0907 483 183
7/10

8/10

•Predám 2-dverovú bielu skriňu (police, vešiaková časť, 3 šuplíky) + nadstavce. Rozmery: v 215 x š 96,5 x h 48. Cena:
60 €. T: 0911 992 994

BRIGÁDA

•Predám bielu 3-dverovú skriňu (police, vešiaková časť, 3 šuplíky, horné
skrinky). Rozmery: v 200 x š 146 x h 46.
Cena: 90 €. T: 0911 992 994

•Spoločnosť Grotto v Bartošovej Lehôtke prijíma študentov na brigádu
počas sviatkov a víkendov (za účelom
výroby bagiet). Brigáda je finančne
ohodnotená. V prípade záujmu je možné sa nahlásiť na tel. číslach: 0918 764
241, 0918 764 233, 0918 764 222

10/10

11/10

9/10
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Majsterkou kraja v chôdzi sa stala Nina Krajčíková
ATLETIKA – II. KOLO ATLETICKEJ LIGY ŽIAKOV

Začiatkom mája sa v Dubnici nad
Váhom uskutočnilo II. kolo atletickej
ligy žiakov. Zažiarili na ňom aj malí
atléti AK MŠK Žiar nad Hronom.
V chôdzi na 1000 m prípraviek sa stala majsterkou kraja Nina Krajčíková s
časom 5:17,63 min. Druhé miesto získala
Ivana Dudová z AC Turany nad Váhom
s časom 5:28,86 min. a skvelé 3. miesto
po chorobe obsadila ďalšia Žiarčanka,
Barbora Brnáková s časom 6:10,83 min.
Naša chodecká nádej je aj víťazkou chodeckých pretekov z 25. apríla v rakúskom
Pernitzi.
Veľkú radosť nám urobili aj naše nádeje v skoku do diaľky prípraviek Nina
Krajčíková a Natália Bieliková, ktoré si
po pretekoch držali vedúcu pozíciu na
Slovensku v skoku do diaľky. Nina vyhrala s výkonom 398 cm a Natália jej poctivo
„dýcha“ na krk, keď s výkonom 376 cm
obsadila druhé miesto. Okrem toho obe
dievčatá skúšali aj 60 m beh cez prekážky,
keďže sa budú dlhodobo pripravovať aj

na žiacky päťboj a hod kriketkou.
Na dubnických pretekoch sa predstavili aj naši začínajúci prípravkári, ktorí
vôbec nesklamali. Lenka Líškayová si
urobila skvelý osobák na 600 m s časom
2:14,65 min. a obsadila 5. miesto. Samuel
Kováč v hode kriketkou obsadil celkové
6. miesto výkonom 33,07 m a vo vrhu
guľou v staršej kategórii 8. miesto. Svoju premiéru mal na prvých pretekoch
aj Marek Husenica v behu na 60 m a
150 m, kde sa vôbec nestratil a skončil v
polovici štartovného poľa. Pritom bežal
iba v maratónkach, keďže „malé“ tretry
nezohnal. V súťaži mladších žiačok na
600 m zvíťazila Nicol Kováčová, ktorá
si taktickým behom štart – cieľ držala
súperky v dostatočnom náskoku a
zavŕšila to skvelým finišom. Po dlhšej
prestávke sa začína rozbiehať naša
šprintérska nádej S. Leonie Engel, ktorá
ako staršia žiačka štartovala na 100
m a 200 m v kategórii dorastu. Tu sa
umiestnila v prvej polovici poľa

Žiarskym atlétkam sa na Levickej
májovej pätke darilo
ATLETIKA

Zľava: Nina Krajčíková a
Natália Bieliková.
pretekárok. V kategórii juniorov štartoval
na 100 m a 200 m mimo súťaž Martin Novodomec, ktorý je nominovaný na júlové
Majstrovstvá Európy sluchovo postihnut
ých.
Miroslav Rybársky

Atlétky žiarskeho Atletického klubu MŠK potvrdili svoje kvality aj na
Levickej májovej päťke.
V kategórii žiačok s ročníkom narodenia 2006 – 2007 zvíťazila Natália Bieliková pred Lenkou Líškayovou na
300 metrovej trati. Obidve dievčatá mali
rýchlejší čas ako chlapci na tej istej trati.
V behu dievčat s ročníkom narodenia
2004 – 2005 obsadila Nina Krajčíková
druhé miesto. Na 1 750 metrovej trati
jasne zvíťazila Nikol Kováčová s časom v
cieli lepším ako chlapci na tej istej trati.
Dano Matis v kategórii veteránov, ročník
narodenia 1956 – 1966, obsadil skvelé 5.
miesto.
Na Tlmačskom polmaratóne sa darilo
Lenka Líškayová.
Lenke Líškayovej. Vo svojej kategórii
na 400 metrov sa stala jeho víťazkou.
Pretekov sa úspešne zúčastnila aj keď odbehla 100 m v kategórii malých
(mr)
najmladšia členka AK Zdenka Líškayová, detí.

Do finále Majstrovstiev Slovenska sa prebojovali až tri žiarske basketbalové tímy
BASKETBAL

Až trom mládežníckym tímom
Basketbalového
klubu
MŠK
Žiar nad Hronom sa podarilo
v stredoslovenskej oblasti prebojovať
na finálové turnaje Majstrovstiev
Slovenska v basketbale.
Najmladší hráči klubu, mladší minižiaci
pod vedením trénerov Valiky Fridrichovej
a Petra Vívodu, zažili naozajstný
krst ohňom vo veľkej Hant Aréne na
bratislavských Pasienkoch. V Leviciach sa
predstavili mladší žiaci, zverenci trénerov
Júliusa Kuceja a Juraja Horvátha. Starších
minižiakov,
úradujúcich
majstrov
Slovenska pod vedením trénerov
Norberta Nagya a Ladislava Balogha,
čakajú boje o titul v dňoch 22. – 24. mája.

Majstrovstvá Slovenska
mladších minižiakov

O
majstrovský
titul
bojovalo
šesť družstiev z troch regiónov.
Západoslovenský región reprezentovali
BK Iinter Bratislava a BKM SPU Nitra,
východoslovenský región 1. BK
Michalovce a AboviaB 96 Košice. Stredné
Slovensko malo svojich zástupcov v MBK
Victoria Žilina a MŠK BK Žiar nad Hronom.
Naši najmenší minibasketbalisti zažili
svoj naozajstný krst ohňom v najväčšej
športovej hale na Slovensku Hant Aréne
na bratislavských Pasienkoch. Môžeme
povedať, že už samotný postup na
MS je ich úspechom vzhľadom na to
, že súťažne hrali prvý rok. Trojdňový
basketbalový maratón poriadne preverili
ich zručnosti a schopnosti. Neboli
sme favoritom – chceli sme prekvapiť.
Pekné okamihy hry sa striedali s horšími.
Bojovnosť so sklamaním a slzami. Svojou
hrou pozitívne prekvapili niektorí hráči –
Bielik, Andrej Barcík. Pochváliť môžeme
aj Kňažka, ktorý aj napriek zraneniu to
nevzdal a bojoval až do konca. Medzi
desiatimi najlepšími hráčmi turnaja boli
vyhlásení naši dvaja hráči – Matej Tončík
a Ema Nagyová, ktorá sa v konkurencii
chlapcov vôbec nestratila. Dúfam, že
medaily, ktoré im zavesili na krk, len
umocnili ich predsavzatie naďalej
pokračovať v basketbale. Touto cestou
chcem poďakovať našim skalným
fanúšikom – rodičom, ktorí nás prišli
morálne podporiť.
Valéria Fridrichová, trénerka
Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom:
MŠK BK Žiar nad Hronom – 1. BK
Michalovce 54:22 (28:10)

MŠK BK Žiar nad Hronom – Abovia 96
Košice 29:47 (16:21)
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria
Žilina 19:25 (7:14)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU
Nitra 31:45 (14:23)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 17:67 (6:37)
Konečné poradie: 1. BK Inter Bratislava,
2. MBK Victoria Žilina, 3. Abovia 96
Košice, 4. BKM SPU Nitra, 5. MŠK BK Žiar
nad Hronom, 6. 1.BK Michalovce.
Do ALL STARS „B“ boli vyhlásení hráči
Matej Tončík a Ema Nagyová z MŠK BK
Žiar nad Hronom.

my, hráči chodia do basketbalovej triedy
a majú viac športovej prípravy ako naši
chlapci. Tretí súper bol Inter Bratislava,
s ktorým sme predtým ešte nikdy nehrali.
Chceli sme veľmi vyhrať, čo bolo na
ihrisku aj poznať. Veľmi dobre sme bránili
a darilo sa nám aj v útoku. Náš jediný
problém bolo nesprávne posudzovanie
faulov našich chlapcov. Traja hráči sa
vyfaulovali a bez nich sa chlapcom hralo
veľmi ťažko. Prišli sme vlastne o víťazstvo
a tým pádom aj o medailu. Do zápasu
proti Spišskej Novej Vsi sme nastúpili
opäť s veľkou chuťou zvíťaziť aj napriek
sklamaniu s predchádzajúceho zápasu.
Hrali sme veľmi dobre proti kvalitnému
súperovi s nepríjemnou
osobnou
obranou,
čo nás znovu veľmi
vyčerpávalo. Zápas nám
nakoniec ušiel pomedzi
prsty, keď sme v závere
pokazili zbytočne pár
prihrávok. Aj napriek
tomu chválime hráčov
za výkon a nasadenie (7
hráčov SNV získalo tento
rok titul majstra SR za
Mladší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
žiakov). Posledný zápas
Horný rad zľava: Valika Fridrichová –trénerka, Šimon sme odohrali so Svitom.
Melaga, Ema Nagyová, Adam Vonkomer, Adam Štefanča, Súper nepatrí medzi
Adam Galko, Andrej Barcík, Daniel Janek, Miroslav Bielik. najťažších súperov, ale
Dolný rad zľava: Dávid Köppl, Matej Tončík, Timotej Šondrk, napriek tomu sme ho
Jakub Barcík, Adam Jozefčák, Adrián Kňažko, Ľubomír Lavi- nepodceňovali. Všetci
rac, Tomáš Fáber.
naši hráči si z chuti
zahrali, aj keď začiatok
zápasu bol trošku ťarbavý. Postupne
sme sa rozohrali a súpera bez problémov
Turnaja sa okrem nášho družstva porazili rozdielom triedy. V zápase sa
zúčastnilo ďalších 5 najlepších družstiev aj väčšina hráčov bodovo presadila.
na Slovensku – ŠBK Junior Levice, MBK Konkurencia na turnaji bola veľmi veľká
Victoria Žilina, BK 04AC LB Spišská a všetky družstvá hrali veľmi pekný
Nová Ves, BK Inter Bratislava a BKM Svit. basketbal. Všetci naši hráči si zaslúžia
Prvý zápas sme odohrali s úradujúcim poďakovanie a pochvalu za profesionálny
majstrom zo Žiliny. Naši chlapci pristúpili prístup a bojovnosť. Veríme, že pri troche
k zápasu zodpovedne ako v obrane, tak športového šťastia, bez ohľadu na iné
aj v útoku. Odohrali sme veľmi kvalitný faktory, by sme z turnaja určite nejakú
zápas, v ktorom boli všetky prvky medailu doniesli.
Július Kucej, tréner
basketbalu a hralo sa vo vysokom tempe.
Aj napriek prehre chlapci podali veľmi
kvalitný výkon v rámci svojich možností Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom:
a pri troche športového šťastia mohli MŠK BK Žiar nad Hronom – MBC Victoria
súpera poraziť. Do druhého zápasu sme Žilina 36:50 (14:21)
nastúpili proti domácemu družstvu MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
z Levíc. Hráči opäť podali kvalitný výkon, Levice 26:52 (16:34)
ale v druhej polovici zápasu im začali MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
dochádzať sily, nakoľko boli unavení Bratislava 40:53 (15:24)
z prvého zápasu. Nakoniec Levičanom MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB
podľahli. Treba však podotknúť, že SNV 53:56 (26:25)
Levičania majú omnoho širší káder ako MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Svit

Majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov

74:46 (32:21)
Konečné poradie: 1. ŠBK Junior Levice,
2. BK Inter Bratislava, 3. MBC Victoria
Žilina, 4. BK 04 AC LB SNV, 5. MŠK BK Žiar
nad Hronom, 6. BKM Svit.
Do ALL STARS „B“ bol vyhlásený
hráč Marek Grochal z MŠK BK Žiar nad
Hronom.
Mladší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
– 5. miesto na MSR pre rok 2015

Horný rad zľava: Štefan Bajnok, Juraj Greguš, Hugo Kucej, Július Kucej – tréner, Marek
Novák, Marek Golebiowsky, Adam Lehotský. Dolný rad zľava: Boris Balogh, Martin
Holic, Samuel Barcík, Marek Grochal, Jakub Švec, Pavol Király, Richard Truben.
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Polmaratónu dominovali ukrajinskí bežci
Už 6. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa tento rok konal v sobotu
16. mája. Jeho súčasťou boli aj in-line
preteky a štafetový beh.
Štart a cieľ pretekov bol na Ulici M.
R. Štefánika pred základnou školou.
Sprievodnými podujatiami bol aj beh
pre deti na 100 metrov a rôzne atletické
súťaže, ktoré sa konali v areáli školy.
Oficiálne certifikovanú trať 21,0975 kilometra tento rok bežalo 102 pretekárov,
medzi ktorými nechýbali ani Žiarčania.
Víťazom polmaratónu sa s časom
1:13:53,6 stal Ukrajinec Anatoliy Malyy
z klubu Malyy team Uzgorod. Ako druhý
dobehol do cieľa s časom 1:14:44,4 Miroslav Ilavský z Jogging klubu Dubnica.
Tretí najlepší čas zabehol ďalší ukrajinský pretekár Orest Babiak z klubu JM
Demolex. Jeho čas bol v cieli 1:16:13,4.
Spomedzi žien bola najrýchlejšia Ukrajinka Oksana Ugrincyk z klubu JM Demolex, ktorá do cieľa dobehla s časom
1:24:26,8 a skončila na celkovom 11.
mieste. Spomedzi domácich pretekárov
nechýbali na trati napríklad Ivan Benča,
Miroslav Lovčičan, Miroslav Krajči, Jozef

Mecele, Marian Zaťko, Katarína Varechová, Michal Homola či Andrej Juhaňák.
Neoddeliteľnou súčasťou polmaratónu
bol aj tento rok štafetový beh. Prebiehal súčasne s účastníkmi polmaratónu
s tým, že prvý účastník štafety mohol
ďalej pokračovať v polmaratóne. V tomto

ročníku súťažilo 22 štafiet. Najlepší boli
bežci z tímu Žiarsky Masters A s časom
1:21:31,0. Členmi štafety boli Roman
Sluch, Milan Potančok, Vladimír Buchal
a Daniel Matis. Druhé miesto získali
členovia štafety Ohnivé stroje s časom
1:36:51,1. V tomto tíme bežali Juraj Valach, Samuel Šmondrk, Natália Haschová
a Karol Hasch. Tretia priečka patrila tímu
7 Newbody 4u v zložení Lukáš Lupták, Kristián Kicko, Lukáš Fisnar a Patrik

In-line preteky boli súčasťou
Slovenského in-line pohára.

Na štart polmaratónu sa postavilo 102 pretekárov.

Beh pre deti na 100 metrov.

Majstrovské tituly aj do Žiaru

Adrián Foltán na medzinárodných
pretekoch bodoval
CYKLISTIKA

KARATE

Šurany sa stali dejiskom 11. ročníka
Majstrovstiev Slovenskej shito ryu karate
asociácie. V nedeľu 9. mája sa tu zišlo 239
pretekárov z 24 klubov z celého Slovenska.
Okrem cenných titulov bol lákadlom aj boj o
postup na 3. Majstrovstvá Európskej šitoryu
asociácie, ktoré sa budú konať 20. – 21. júna v
Nových Zámkoch. Účasť na nich už prisľúbili
členské federácie a zoskupenia z Ruska,
Nemecka, Rumunska, Chorvátska a Talianska,
takže konkurencia bude aj tento rok veľká.
Výsledky karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli
opäť veľmi dobré, keď sa pretekárom podarilo
vybojovať 5 zlatých, 4 strieborné a 6 bronzových medailí. V hodnotení klubov Žiar skončil na
4. mieste.
Titul majster Slovenskej shito ryu karate
asociácie si vybojovali Aris Nikolas Čela –
športový zápas starší žiaci 12 – 13 rokov -48
kg, Šimon Sečkár – súborné cvičenia kata
mladší žiaci 8 – 9 rokov a športový zápas
mladší žiaci 8 – 9 rokov -32 kg, Martina Tatárová – športový zápas juniorky 16 – 17 ro-

Cabánik, ktorí zabehli štafetu s časom
1:39:02,0.
V rámci polmaratónu sa v spolupráci so
Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom
organizoval aj in-line pretek, tento rok to
bol jeho druhý pretek Slovenského inline pohára – SIP 2015. Celkovo súťažilo
58 in-line korčuliarov. Prvé miesto získal s časom 0:35:39,89 Dušan Čičmanec
z klubu I-Riders, druhý prešiel cieľovou
rovinkou Kristián Terebeši z RKIC Košice
s časom 0:36:06,27 a tretie miesto získal
jeho klubový kolega Jakub Klembara
s časom 0:36:06,63.
(li)

kov +59 kg a Veronika Viglašská – športový
zápas staršie žiačky 12 – 13 rokov -38 kg.
Strieborné medaily vybojovali Karin
Hanáková – športový zápas staršie žiačky
10 – 11 rokov +40 kg, Nina Jelžová –
športový zápas juniorky 14 –
15 rokov nad 53 kg, Milan Laurov – športový
zápas juniori 16 – 17 rokov -62 kg, Natália
Volfová – športový zápas mladšie žiačky 8
– 9 rokov -28 kg.
Bronzové medaily si domov odniesli
Alexandra Kalamárová – športový zápas
mladšie žiačky 8 – 9 rokov -28 kg, Erik
Sklenka – športový zápas starší žiaci 12 – 13
rokov -48 kg, Viktória Snopková – športový
zápas staršie žiačky 10 – 11 rokov -40 kg,
Zdenko Vanka – športový zápas starší žiaci
12 – 13 rokov +48 kg, Patrícia Vanková –
športový zápas staršie žiačky 10 – 11 rokov
-34 kg, Michal Výrostko – športový zápas
juniori 14 – 15 rokov +60 kg.

Člen žiarskeho cyklistického
klubu Adrián Foltán dosiahol
v reprezentačnom drese Slovenska
vynikajúce výsledky.
Od 30. apríla do 3. mája štartoval
na medzinárodnom etapovom UCI
preteku v Poľsku. V II. etape skončil
v konkurencii 193 pretekárov z 22
štátov na 13. mieste, v III. etape na
9. mieste a v IV. etape na 11. mieste.
Celkovo na tomto podujatí obsadil
výborné 17. miesto. V súťaži o biely
dres jazdcov ročníka 1998 skončil na
4. mieste.
(r)

Ľubomír Striežovský, karate tréner

Futbalová U12 na domácom trávniku rozdrvila Zvolen
FUTBAL – I. LIGA MŽ – STRED

6. kolo - nadstavbová časť: FK ešte milosrdné. Všetci naši hráči boli
Pohronie – MFK Lokomotíva Zvo- od Zvolenčanov lepší v jednotlivých
herných činnostiach, v nasadení aj v bolen 14:0 (5:0)
jovnosti. Poďakovanie patrí aj hráčom
Góly: Tatár (5), Urgela (2), Rajčan (2), Krčmárovi a Hricovi, ktorí odohrali dobré stretnutie a podali snaživé výkony
Bohuš (2), Šuster (11 m), Beran, Foltán.
Rastislav Urgela, tréner
Zostava I: Krištof – Sučák, Pivarči, T. za U13.
Kukučka – Tatár, Urgela – Bohuš, Ščepko.
Zostava II: Žember – Netolický, Šuster, Tabuľka po 6. kole nadstavby:
R. Beňo – Skučka, Rajčan – Foltán, Beran. FK Pohronie
24 22 1 1 268:27 67
Jednoznačná záležitosť našich chlapcov, FK Dukla BB
24 17 1 6 139:80 52
ktorí hosťom zo Zvolena nedali žiadnu Jupie Pod. Badín 24 14 0 10 153:84 42
šancu pobiť sa o lepší výsledok. Do- MFK Lok. ZV
24
9 0 15 92:151 27
siahli sme už 10. víťazný zápas v rade. MŠK Námestovo 24 8 1 15 117:18 25
Hladké víťazstvo 14:0 je pre súpera MFK Tatran LM 24 2 0 22 57:258 6

Adrian Foltán.
Foto: archív AF/fb.

Z medzinárodného turnaja
priniesli Žiarčania
osem medailí
JIU JISTU

V sobotu 9. mája sa uskutočnil
medzinárodný turnaj v brazílskom jiu
jitsu v Martine.
Turnaja sa zúčastnilo 230 zápasníkov
z 20 klubov Českej republiky, Slovenska,
Rakúska, Poľska a Moldavska. Žiar nad
Hronom malo na turnaji 11 súťažiacich
od 6 do 16 rokov. Žiarčania v konečnom
hodnotení získali 1 x zlato, 5 x striebro a
2 x bronz.
(jb)

