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Koncom mája sa začne s asfaltovaním Ulice Štefana Moysesa

V tomto čísle:



Na niekoľko dní sa ulica úplne uzavrie

Aktuálne informácie
k majstrovstvám
v cestnej cyklistike 2017

S asfaltovaním parkoviska pred
Základnou školou na Jilemnického
ulici sa začne už v druhej polovici
mája. Veľké asfaltovanie čaká aj Ulicu
Štefana Moysesa, ktorá bude počas
niekoľkých dní úplne uzatvorená.
Firma Strabag, ktorá bude zabezpečovať
asfaltovanie pred základnou školou,
si zabezpečí betónovú plochu už
v pondelok 22. mája v popoludňajších
hodinách. „S asfaltovaním parkoviska
sa začne v utorok 23. mája. Z toho
dôvodu bude v tomto čase na tejto
ploche vylúčené parkovanie vozidiel
a pohyb nepovolaných osôb,“ informuje
vedúci kancelárie primátora Martin
Baláž s tým, že žiadne iné obmedzenia
cestnej premávky, ako napríklad úplné
uzávierky, nebudú. Vyasfaltovanie
plochy je predpokladom pre vytvorenie
19-tich kolmých parkovacích miest
a komunikačného priestoru pre
autobusy, hasičské a zdravotné vozidlá.
„Po vyasfaltovaní plochy urobia konečné
úpravy mestské Technické služby,
ktoré osadia a vymaľujú príslušné
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Európsky týždeň nosenia
detí aj v Žiari
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Rozhovor
s Jánom Svoradom,
etapovým víťazom
Tour de France
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dopravné značenie a vybudujú stredové
ostrovčeky, ktoré sa ozdobia výsadbou
nenáročných tráv,“ dopĺňa ďalej Baláž.

Starý asfalt odstránia, položí
sa úplne nový „koberec“
Oveľa náročnejšie práce sa budú
robiť na Ulici Štefana Moysesa. V dňoch
od 29. mája do 2. júna sa začne s asfaltovaním tejto ulice, a to od Ulice
Dr. Janského až po Ulicu A. Dubčeka.
„Z tohto dôvodu bude musieť byť celá
ulica úplne uzatvorená,“ podotýka Martin Baláž a ako dodáva, práce spojené s
asfaltovaním bude realizovať spoločnosť
Skanska. V závislosti od postupu prác sa
však v priebehu tohto týždňa niektoré
úseky Ulice Š. Moysesa budú otvárať.
„Frézovaním sa odstráni starý asfalt a
pokladať sa bude nový asfaltový koberec, súčasne sa asfaltom zakryjú aj
teraz novovybudované parkovacie
plochy. O obmedzeniach a možných
náhradných trasách budeme po spracovaní dokumentácie ešte informovať, a to
dopravným značením, pričom uzávierky

Termín otvorenia futbalového štadióna
sa posúva o niekoľko týždňov
Žiarsky
futbalový
štadión
prechádza veľkou rekonštrukciou. Na
jeho oficiálne otvorenie vyčlenili ešte
v marci žiarski poslanci 13-tisíc eur.
Pôvodne mal byť štadión oficiálne
otvorený v nedeľu 25. júna. Tento
termín sa však posúva. Vieme dôvody.
Z technických príčin sa oficiálne
otvorenie
zrekonštruovaného
futbalového
štadióna
uskutoční
v nedeľu 16. júla. Dôvodov je niekoľko.
„Nová tráva, ktorú sme vysadili iba
pred niekoľkými dňami, potrebuje
vhodnú klímu. Počasie však bolo po
výseve sprevádzané rannými mrazmi,
čo neprospelo rýchlosti rastu. Na druhej
strane, aj keď tráve dažde pomáhajú,
sťažujú vonkajšie stavebné a výkopové
práce. Obidve tieto akcie si však


Mestskí policajti odhalili
nedovolený predaj
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Otvorenie novej pobočky
pošty sa posúva
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne

vyžadujú náležitú pozornosť,“ hovorí
primátor mesta Peter Antal.
V týchto dňoch je už na futbalovom
štadióne dokončený trávnik, zavlažovací
systém a zásobník na vodu medzi
studňou a hlavnou hracou plochou.
Osadili sa okná a dvere na hlavnej tribúne,
zrealizované sú elektroinštalačné
a vodoinštalačné práce, kanalizácia,
kúrenie. „V krátkom čase sa bude „liať“
nová podlaha. Sú hotové dve nové
tribúny s kapacitou pre 1666 divákov,
pod ktorými sú pripravené základy na
budovanie podstávok so sociálnym
zázemím. Máme už vyrobené aj oceľové
konštrukcie, z ktorých približne polovica
je aj namontovaná. Intenzívne sa
pracuje aj na výrobe hlavných oceľových
stožiarov osvetlenia,“ uzatvára Antal. (li)
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Odkrývame históriu mesta:
Michal Hurta, richtár Kríža
koncom 17. storočia
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zabezpečuje, v súčinnosti s Okresným
dopravným inšpektorátom v Žiari nad
Hronom, firma Skanska,“ spresňuje
Baláž. V súvislosti s asfaltovaním tak
bude potrebné v tomto priestore uvoľniť
všetky parkovacie miesta. „Ale za nový
povrch ulice a usporiadané parkovacie
možnosti ďalších 36 vozidiel to určite
stojí,“ dodáva Martin Baláž.

K určitým dopravným obmedzeniam
dôjde aj po ukončení asfaltovania, a to
v čase, keď sa začne s vyznačovaním
vodorovného dopravného značenia.
Tieto obmedzenia však už nebudú
také rozsiahle. Dotýkať sa budú len
odstavných plôch s asfaltovým povrchom
a zúženia jazdných pruhov. Prejazdnosť
zostane zachovaná.
(li)

Podnikateľ daroval mestu stromčeky
Na území mesta sa vysadilo takmer 300 kusov

Majiteľ
záhradníckej
škôlky
zameranej na pestovanie ihličnanov
pre lesnú výsadbu daroval mestu
takmer 300 stromčekov. Tie boli
v týchto dňoch vysadené na
niekoľkých miestach v rámci mesta.
Nová zelená bariéra zo živých
stromčekov vznikla na Oddychovej zóne
Etapa. „Stromčeky sme vysadili od STS
v blízkosti oplotenia až na oddychovú
zónu a výsadba pokračuje aj od Pozany
z vnútornej strany,“ informuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na zeleň
v meste s tým, že o celú výsadbu sa
postarali pracovníci Žiarskej komunálnej
spoločnosti. Ďalšie stromčeky pribudli
na Obytnom súbore Sever. „Tu sme živým
plotom oddelili detské ihrisko od časti,
kde je postavený supermarket. Vznikla

nám tak protiprašná bariéra od cesty,“
konkretizuje ďalej Marcela Gendiarová
a dodáva: „Tretia etapa výsadby sa
realizovala za poslednými panelákmi
na Ulici SNP, kde sme ihličnany doplnili
už do existujúceho vetrolamu.“ Zvyšné
stromčeky sa ešte vysadia v okolí
pumptrackovej dráhy. Keďže stromčeky
sú ešte malé, kvôli kosbám sú označené
drevenými kolíkmi. „Prosíme obyvateľov
mesta, aby tieto kolíky neničili
a nevyťahovali ich od stromčekov, aby
ich pracovníci technických služieb počas
kosenia nezničili,“ uzatvára Marcela
Gendiarová.
Nová výsadba a doplnenie do už
existujúcej sa mohla uskutočniť vďaka
Petrovi Rahlovi, majiteľovi lesnej škôlky.
(li)

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike 2017 22. až 25. júna 2017
Slovenská a česká elitná skupina cyklistov
svetového formátu Za účasti dvojnásobného
majstra sveta Petra Sagana
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Počas cyklistických pretekov bude mesto uzavreté
Zaparkovať môžete na týchto miestach
Žiar nad Hronom sa v týchto dňoch
pripravuje na blížiace sa Majstrovstvá
Slovenskej a Českej republiky v cestnej
cyklistike 2017. Keďže sa počíta
s niekoľko tisícovou návštevnosťou,
potrebné je vyriešiť aj parkovanie
v meste.
Žiar má takmer 20-tisíc obyvateľov a ak
počítame, že sa príde ďalších 20-tisíc
divákov pozrieť na cyklistické preteky,
nebude jednoduché usporiadať všetky
vozidlá, ktoré do Žiaru prídu. „Určite
nejaké parkovacie miesta nájdeme. Ak
však príde naraz také veľké množstvo
ľudí, je to neúnosné a nemusia prísť na
určitú hodinu, ktorú si vytipovali, načas,“
vysvetľuje technický riaditeľ pretekov
Peter Doležal s tým, že je dobré, aby
diváci prišli skôr. „Musia byť trpezliví,
ak budú stáť v kolóne. Je to kvôli tomu,
že nechceme úplne upchať mesto, aby

nenastala situácia, kedy sa nik nedostane odparkujú mimo mesta, sa však nemusia
von ani dnu,“ podotýka.
báť, že by museli ísť na preteky peši.
„Zabezpečená bude kyvadlová doprava,
kde budú vyznačené tri zastávky.
Autobus pôjde od Slovalca, zastaví aj
pri Závode SNP a pravdepodobne pri
semaforoch alebo na nadjazde priamo na
Počas pretekov budú vytvorené autobusovej zastávke. Divákov vyvezie
záchytné parkoviská priamo v meste až po autobusové nástupište,“ spresňuje
aj mimo neho. „Vytvoríme niekoľko ďalej Peter Doležal a ako podotýka,
záchytných parkovísk. V sobotu kyvadlová doprava počas takýchto
24. a nedeľu 25. júna môžu diváci pretekov nie je štandardom, doposiaľ sa
parkovať na lúke pod Priorom aj na s niečím podobným na Slovensku ešte
parkovisku priamo pod Priorom a na nestretol. Pre fanúšikov budú pre lepšiu
parkovisku pri Kauflande. Okrem toho orientáciu umiestnené aj smerové tabule,
budú počas všetkých dní k dispozícii aby vedeli kadiaľ majú ísť, aby sa čo
záchytné parkoviská pri Slovalcu a pri najjednoduchšie dostali kam treba a aby
Závode SNP. Aj s Ulicou SNP sa počíta ako nevznikali zbytočné kolízie. Najväčší
s parkoviskom, parkovanie bude možné nápor divákov sa očakáva v nedeľu
v jednom pruhu pri kaštieli,“ konkretizuje 25. júna, kedy sa uskutoční hlavný cestný
(li)
Doležal. Diváci, ktorí svoje vozidlá pretek mužov ELITE,

Záchytné parkoviská
na niekoľkých miestach

VIP vstupenky vám zaručia
exkluzívne miesta na tribúne
v nedeľu 25. júna, pričom pelotón
majstrovstiev prejde miestom pred
tribúnou až 14-krát. Okrem garancie
najlepšieho výhľadu na záverečný
finiš si v cene vstupenky kupujete aj
občerstvenie počas celých pretekov,
ktoré sa bude podávať v sekcii pre
držiteľov vstupeniek VIP silver. V cene
lístka získate nárok na 5 nápojov
a na 4 jedlá podľa vlastného výberu.
Vstupenka VIP silver stojí 35 eur na
osobu.
(r)

V týchto dňoch bol spustený
predpredaj VIP vstupeniek na
cyklistické majstrovstvá, ktoré
vám zaručia miesto na sedenie na
tribúne pred cieľom.
Vstupenky VIP silver je možné
objednať na webovej stránke
www.ticketportal.sk. V prípade, že si
tieto vstupenky objednáte, získate
exkluzívne miesta na nedeľné
preteky mužov a budete tak mať
možnosť vidieť v cieľovej rovinke
špurtovať slovenské a české hviezdy.
Hlavný cestný pretek sa uskutoční

Charitatívna jazda – aj vy môžete odjazdiť
okruh, na ktorom bude pretekať Peter Sagan
Počas Majstrovstiev Slovenskej
a Českej republiky v cestnej
cyklistike 2017 môžete aj vy odjazdiť
jeden okruh, a to v rámci Verejného
charitatívneho preteku. Ten sa bude
konať v sobotu 24. júna so štartom
o 13.30 hodine na Ulici SNP.
Verejný charitatívny pretek bez
kategórie je novinkou na cyklistických
majstrovstvách.
Doteraz
hobby
cyklisti či jednoducho fanúšikovia
nemali možnosť aktívne sa zapojiť
do Majstrovstiev Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike.
Nenechajte si ujsť túto príležitosť.
Prihlásiť sa do tohto preteku
môže doslova každý, bez vekového
obmedzenia, na akomkoľvek bicykli.
Štartovné je dobrovoľné, výťažok
z neho bude použitý na dobrú
vec a, okrem toho, podľa výšky
príspevku bude účastník preteku
zaradený do žrebovania tomboly
o atraktívne ceny. Trasa jazdy povedie
po 28-kilometrovom okruhu, ktorý

budú jazdiť práve muži ELITE. To
znamená, môžete si vyskúšať okruh,
na ktorom bude pretekať aj Peter
Sagan s ostatnými pretekármi. Tí však
takýchto okruhov odjazdia až sedem.
Ambasádorom
cyklistických
majstrovstiev
sa
stal
bývalý
reprezentant, etapový víťaz Tour de
France a špičkový cyklista Ján Svorada.
Práve on pôjde na čele pelotónu
Charitatívnej jazdy a povedie tak
všetkých hobby cyklistov. „Budem
rád, ak sa jazdy zúčastní čo najviac
účastníkov všetkých vekových skupín,
veď nakoniec, cyklistika je šport pre
všetkých,“ pozýva Ján Svorada. Okrem
neho si okruh odjazdí aj riaditeľ
pretekov Milan Veselý či primátor
mesta Žiar nad Hronom Peter Antal.
Prihláška musí obsahovať celé meno
pretekára, dátum narodenia a adresu.
Prihlásiť sa môžete na webovej stránke
www.cyklistika2017.sk/prihlasovanie.
(kr)
Foto: Markéta Navrátilová.

Pelotón charitatívnej jazdy povedie Ján Svorada.

Etapový víťaz Tour de France Ján Svorada povedie charitatívny pretek v Žiari nad Hronom
Štartoval aj na olympijských hrách,
vyhral 5 etáp na Giro d´Italia, 3 etapy na
Tour de France a 3 etapy na španielskej
Vuelte.

Ján Svorada.
Ambasádorom
spoločných
Majstrovstiev Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 2017 sa
stal bývalý reprezentant a špičkový
cyklista Ján Svorada. Počas svojej
17-ročnej
cyklistickej
kariéry
nazbieral 75 etapových víťazstiev.
V Žiari nad Hronom povedie v sobotu
24. júna pelotón tzv. charity ride, ktorá
je určená naturálnym cyklistom, ktorí
si budú chcieť vyskúšať majstrovský
okruh.
Ján Svorada, rodák z Trenčína, pričuchol
k cyklistike ako 12-ročný chlapec, kedy
sa prihlásil na svoj prvý pretek v živote.
Ako 18-ročnému sa mu na svetovom
šampionáte v Maroku podarilo umiestniť
na 5. mieste. O tri roky neskôr už jazdil
prestížne preteky amatérskej svetovej
cyklistiky Závod míru, ktoré aj vyhral.
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Už o niekoľko týždňov sa v Žiari
nad Hronom uskutočnia spoločné
majstrovstvá v cestnej cyklistike. Vy
ste sa stali ambasádorom podujatia.
Od koho prišla takáto ponuka?
S touto ponukou ma oslovil Peter
Doležal zo spoločnosti Bora, ktorý je
jedným z organizátorov týchto pretekov
a bolo mi veľkou cťou prijať ju. Vnímam
to ako ocenenie mojej športovej kariéry.
Ste prvý Slovák, ktorý vyhral etapu
na Tour de France. Aké to boli vtedy
pocity?
Bola to veľká eufória. Písal sa rok 1994 a
pre mňa to bol prelomový rok, keď sa mi
podarilo vyhrať v jednom roku 3 etapy na
Giro d’Italia a tento úspech som potvrdil i
víťazstvom etapy na Tour de France.
Kým prvý triumf ste oslavoval ako
Slovák, ďalšie dva ako Čech. Keby ste
mali porovnať podmienky v cyklistike,
sú iné v Čechách ako na Slovensku?
O aktuálnych podmienkach nemám
úplný prehľad, ale myslím si, že obe
krajiny zápasia s veľmi podobnými
problémami, nedostatočným systémom
výchovy mládeže a absenciou pretekov a
nedostatkom financií.
Zúčastnili ste sa aj olympijských
hier. V akej ste vtedy boli forme? Bola
príprava iná ako na ostatné preteky?
Bol som celkom na štyroch

olympijských hrách. Raz ako náhradník,
trikrát som pretekal s najlepším
umiestením na 30. mieste v Atlante 1996.
Bol som v dobrej kondícii, ale štartoval
som sám a proti početnejším a silnejším
tímom bola šanca na väčší úspech
minimálna. Nijako špeciálne som sa na
olympijské hry nepripravoval. Myslím si,
že v prípade niektorých profesionálnych
športov, medzi ktoré radím i cestnú
cyklistiku, nemá olympijský pretek
dostatočnú tradíciu a kúzlo, existujú
dôležitejšie preteky a výzvy.
Na Tour de France ste bodovali
celkovo trikrát. Vy ste sa v jednom
z rozhovorov vyjadrili, že víťazstvo
v Paríži možno radiť medzi vaše
najvýznamnejšie. Prečo?
Osobne si považujem niekoľko iných
víťazstiev i viac, a to hlavne z toho
dôvodu, že boli neočakávané, nepatril
som totiž medzi favoritov. Víťazstvo
v Paríži však patrí k tým mediálne
najznámejším a atmosféra, ktorá tam
panuje, je neopakovateľná.
„Dostať sa do Paríža bolo oveľa ťažšie
ako vyhrať.“ Jeden z vašich výrokov,
čo konkrétne ste tým mysleli?
Je to prosté. Pre špurtéra je
samozrejmosťou pokúšať sa o víťazstvo
v rýchlych koncovkách a ak má i trochu
šťastia v podobe dobrej pozície, vyhrať
pretek je relatívne jednoduchá záležitosť.
Ďaleko zložitejšie je popasovať sa
s náročnými etapami v Alpách a
Pyrenejach, kde každý deň hrozí časový
limit, v ktorom sa musí dostať do cieľa.

V roku 2001 nás naviac v prvom týždni
trápilo chladné a daždivé počasie, ktoré
malo za následok moje nachladnutie.
Všetky tieto útrapy boli pre mňa ďaleko
náročnejšie, než samotný dojazd na
Champs-Elysées.
Kto bol počas vašej kariéry pre vás
najväčším rivalom, resp. koho ste tak
možno vy vnímali?
Kvalitných súperov sa v mojej ére
vystriedalo viacero. Boli to napríklad
Sean Kelly, Adriano Baffi, Erik Zabel,
Nicola Minali, Endrio Leoni, Jeroen
Blijlevens, Fédéric Moncassin, ale
špurtérskou jedničkou bol v tom období
jednoznačne Mario Cipollini.
Ako by ste hodnotili súčasnú československú cyklistiku?
Na to, aké sme malé krajiny bez veľkej
cyklistickej histórie, máme v širšej
svetovej špičke pomerne veľa výborných
pretekárov.
Kto zo súčasnej svetovej, resp. československej cyklistiky sa vám páči?
V posledných rokoch ďaleko
prevyšuje svojimi kúskami všetkých
ostatných pretekárov Peter Sagan,
ktorý je ojedinelým zjavom vo svetovej
cyklistike. Páči sa mi i pojatie pretekania
Petra Vakoča a Zdeňka Štybara. Zo
zahraničných pretekárov tento rok
udivuje výsledkami a všestrannosťou
Alejandro Valverde, výborne preteká i
Greg Van Avermaet.
Dnes nie je v cyklistike núdza
o zaujímavé momenty, podľa vás
však bola cyklistika v čase, keď

ste profesionálne jazdil, o čosi
atraktívnejšia. Čím?
V mojej ére bolo pretekanie menej
vedecké a ďaleko viac inštinktívne.
Pretekalo sa útočnejšie, často sa i veľkí
šampióni pokúsili o únik zďaleka, ktorý
nebol dopredu vypočítaný, bolo to
hop alebo trop. Pre fanúšikov bolo
toto pojatie oveľa atraktívnejšie, než
vypočítané kontrolovanie únikov a
jazdenie podľa wattov.
Aké miesto má u vás cyklistika
v súčasnosti?
Cyklistika ma stále čiastočne živí, s
niekoľkými spoločníkmi prevádzkujeme
tri cyklistické obchody v Brne, sme
dovozcovia cyklistických tretier SiDi do
ČR a SR, usporadúvam cyklistické eventy,
občas komentujem cyklistické preteky
v TV a podobne. Inak je pre mňa jazda
na bicykli príjemnou voľnočasovou
aktivitou, i keď o tréningu už v tomto
prípade nemôže byť reč.
V rámci Verejných charitatívnych
pretekov v Žiari nad Hronom, jazdy
pre „hobíkov“, pôjdete na čele
pelotónu. Budete sa na to nejako
špeciálne pripravovať?
Dúfam, že moja aktuálna kondícia
bude pre jazdu „hobíkov“ dostatočná
a nebude kvôli nej potreba navyšovať
tréningové dávky. Budem rád, ak sa
jazdy zúčastní čo najviac účastníkov
všetkých vekových skupín, veď nakoniec,
cyklistika je šport pre všetkých.
(li)
Foto: Markéta Navrátilová.
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Predpokladáme, že v tomto čase
Michal Hurta aj v Kríži pôsobil. A to
opäť v časoch nanajvýš zložitých
a pre mesto, ako aj jeho obyvateľov,
veľmi ťažkých. Neustále boje medzi
povstalcami Imricha Tökoliho, ktoré
sa odohrávali aj pod hradbami
Kríža, ťažko postihli naše mesto.
V bojoch s cisárskymi vojskami
sa šťastena nakláňala raz na tú,
inokedy na opačnú stranu bojujúcich
vojsk. Len na strane Kríža a jej
obyvateľov nebola nikdy naklonená,

ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Michal Hurta, richtár Kríža
koncom 17. storočia
Počas pôsobenia ostrihomského
arcibiskupa a nášho zemepána
Juraja Szechényho (1685 – 1695) sa
v žiadosti o potvrdenie mestských
výsad mestu Kríž spomína aj
richtár Kríža Michal Hurta spolu
s boženíkom Pavlom Petrášom,
ktorých mená sú na žiadosti
o potvrdenie výsad.

Deň detí v štýle westernu
Medzinárodný deň detí sa blíži.
Žiarske deti budú oslavovať v sobotu
27. mája v Parku Štefana Moysesa.
S oslavami venovanými všetkým deťom
sa začne o 10-tej hodine dopoludnia
v Parku Štefana Moysesa, v prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie
presunie do Hlavnej sály Mestského
kultúrneho centra. „V tomto roku sme
sa rozhodli urobiť celý program v jednej
téme, ktorou bude western,“ informuje
producent žiarskeho MsKC Janko Kulich
a pokračuje: „Chceme priniesť niečo
nové, atraktívne a zaujímavé, a preto sme
oslovili western show skupiny Túlaví vlci
z Banskej Bystrice. Členovia tejto skupiny
predvedú žonglovanie s pištoľami, triky
s lasom, ale aj s bičom. Okrem vystúpení
sa detičky môžu tešiť aj na netradičné
súťaže, ryžovanie zlata či westernové
scénky.“ Okrem kovbojov uvidia deti
v programe aj rozprávku žiarskeho

čoho dôkazom je aj dobitie Kríža
povstalcami v roku 1684. Vojská
nešerili nikoho. Vyrabovali celé
mesto a úplne zničili aj kaštieľ, ktorý
bol načas neobývateľný. Nuž, veru
tak si tu naši predkovia žili a richtári
sa museli veru veľmi snažiť. Ich zástoj
nebol závideniahodný, preto treba
povedať, že to boli muži na svojom
mieste a museli z presvedčenia urobiť
všetko pre obyvateľov a mesto.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pozvánka na zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom sa uskutoční 22. mája, t. j. v pondelok, o 9.00 hodine
v zasadačke Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.

Kamionisti už na zastávke
pre autobusy parkovať nebudú
Pre deti sa pripravujú aj rôzne atrakcie.
divadla Kopa 9 o muflónovi Ancijášovi
s názvom Ancijáša môjho alebo všade
dobre v teplákoch. „Pre detičky budú
k dispozícii aj nafukovacie atrakcie, ako
napríklad veľká šúchala, skákací morský

svet a rodeo býk, maľovanie na tvár
aj jazdenie na koňoch,“ dodáva Janko
Kulich. Podujatie sa uskutoční v čase od
10.00 do 17.00 hodiny, pričom vstup naň
je zdarma.
(li)

Od stredy 3. mája je v časti mesta na
Kutinkách osadená dopravná značka
Zastávka autobusu. Podľa jej významu,
v celom úseku za ňou, v smere od
Kremnice a ešte potom 5 metrov za
označníkom zastávky nesmú stáť žiadne
autá, len pod hrozbou pokuty. „Značka
je úmyselne osadená tak ďaleko, aby
sa na danú plochu už žiadny kamión

nezmestil,“ uviedol Miloslav Baranec
z mestského úradu a ako dodal, týmto
krokom by mal byť dlhoročný problém, keď na tomto mieste stávali
kamionisti, vyriešený. Minimálne má
polícia v rukách tromf, aby mohla
priestupky takého charakteru, ako sa
doposiaľ stávali, riešiť v medziach zákona.
(li)

Otvorenie novej pobočky pošty sa posúva na neskorší termín
Ako sme vás ešte v decembri
minulého roku informovali, Slovenská
pošta plánuje zriadiť v našom
meste ďalšiu pobočku. Tá by mala
sídliť v budove nad Centrálnou
autobusovou stanicou.
V novej pobočke, ktorá bude mať
95 metrov štvorcových, by mali byť
3 pracoviská, a teda 3 priehradky. Pošta
tu zamestná 6 ľudí. Táto pobočka bude
otvorená v pracovné dni od 8,00 do
17,00 hodiny, nebude však poskytovať
všetky služby. Pôjde napríklad o službu
„výber oznámených zásielok“, ktorú si
budú môcť Žiarčania vybrať len na pošte
na námestí. Nová pobočka mala byť
otvorená v prvom polroku 2017.
Podľa aktuálnych informácii sa
však termín otvorenia posúva na
3. štvrťrok 2017. „Slovenská pošta, a. s.,
aktuálne očakáva vydanie povolenia
na realizáciu stavebných úprav. Presný

termín otvorenia pošty bude stanovený
nadväzne na realizáciu stavebných
prác a ďalších úkonov súvisiacich
s pripravenosťou priestorov na

prevádzku novej pošty,“ uvádza Milan
Šimkovič, odborný referent Oddelenia
prevádzky pobočkovej siete Slovenskej
pošty.
(kr)

Škôlka za 1 300 eur od Tesca opraví drevené domčeky
Materská škola, elokovaná trieda na
Sládkovičovej ulici 1, sa v tomto roku
zapojila do projektu spoločnosti Tesco
Vy rozhodujete, my pomáhame.
Žiarska škôlka sa zapojila s projektom,
ktorého cieľom je rekonštrukcia a
záchrana drevených domčekov pre
deti na dvore škôlky. Tie sú využívané
počas celého roka ako priestor na
rozvíjanie rôznych tvorivých aktivít a tiež
spoločných aktivít s rodičmi. V súčasnosti
si však areál vyžaduje komplexnú
rekonštrukciu, aby mohol slúžiť ďalším
generáciám škôlkarov.
O víťazovi projektu rozhodovali
zákazníci obchodu, a teda miestna
komunita. Projekt žiarskej škôlky
s názvom Zachráňme drevené domčeky
získal 25 778 hlasov. Symbolický šek na
1 300 eur prevzala zástupkyňa materskej
školy Andrea Sliacka z rúk riaditeľky
Tesca.

„Drevené domčeky sú súčasťou našej
materskej školy od jej vzniku, poskytujú
deťom priestor na hry i realizáciu
výchovno-vzdelávacích aktivít počas
celého školského roka. Zamestnanci
Tesca sa dobrovoľnícky budú tiež
podieľať na niektorých prácach

a spolu tak prispejeme ku skvalitneniu
podmienok detí materskej školy,“ uviedla
zástupkyňa materskej školy Andrea
Sliacka po prevzatí symbolického šeku
a dodala, že sa chcú poďakovať nielen
Tescu, ale aj všetkým, ktorí za ich projekt
zahlasovali.
(kr)

Mestskí policajti odhalili nedovolený predaj
V podvečerných hodinách v sobotu
22. apríla hliadka Mestskej polície v Žiari
nad Hronom spozorovala 16-ročného
mladíka Petra Š. z nášho mesta, ktorý
zjavne nespĺňal vekové predpoklady
na sebapoškodzovanie fajčením. Po
krátkom rozhovore bolo zistené, že
cigarety nadobudol v jednej predajni

na Ulici SNP. Predávajúca, 41-ročná
Stanislava B., rovnako z nášho mesta, sa
k predaju tabakových výrobkov osobe
mladistvej priznala a na mieste zaplatila
blokovú pokutu. Ostáva len veriť, že si
v budúcnosti dobre premyslí, komu
výrobky určené pre osoby nad 18 rokov
predá.
(MsP)
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Európsky týždeň nosenia detí bohatý na zážitky, súťaže a praktické informácie
V Európe sa do Európskeho týždňa
nosenia detí zapojilo viac ako
30 krajín. Mottom 1. ročníka bolo Stále ťa
nosím, ktoré sa preložilo do 34 jazykov.
V rámci podujatia sa uskutočnilo
množstvo
nosičských
piknikov,
prednášok o výhodách nosenia, stretnutí
podporných skupín či tancovanie
v šatkách a nosičoch s bábätkami.
Európske
organizátorky
vytvorili
špeciálnu šatku Sans frontières, pričom
výťažok z predaja poputuje medzinárodnej
humanitárnej organizácii Lekári bez
hraníc (MSF). „Žiarske mamičky sú vďačné,
že sme v rámci Európskeho týždňa
nosenia priniesli témy, ktoré každá z nás
rieši,“ hovorí Nadežda Bírešová Gruľová,
organizátorka podujatia v Žiari a dodáva:
„Potvrdilo sa, že mamičky chcú, aby ich
deti prospievali a zaujímajú sa o zdravý
vývoj svojich detí. Dokazuje to aj účasť
na prednáške s ochutnávkou Zdravé
sladkosti, na prednáške fyzioterapeutky
Fyziomamy s názornými ukážkami
o psychomotorickom vývoji detí,

Žiarske mamičky.
manipulácii s bábätkom a zásadách
ergonomického nosenia detí. Získali sme
tiež cenné rady ako dieťatko podporiť, čo
sledovať, ako spozorovať odchýlku, ako
dieťatku pomôcť, aj aké dôsledky môže mať
nesprávny vývoj pre dieťa do budúcnosti.“
Počas podujatia v Žiari si na prvej miniburze
aj budúce mamičky mohli vybrať šatku či
nosič podľa vlastných predstáv. „Veríme,
že témy, ktoré pripravujeme, prilákajú

mamičky aj na Medzinárodný týždeň
nosenia detí v októbri 2017. Touto cestou
chceme v mene žiarskych mamičiek
poďakovať mestu Žiar nad Hronom
za podporu pri propagácii a poskytnutie
priestorov
Mestského
materského
centra Úlik. Ďakujeme aj firme Tubapack
a anonymnému sponzorovi, vďaka ktorým
sme mohli pozvať zaujímavých hostí,“
uzatvára Nadežda Bírešová Gruľová.
(li)

Silnejší ako kedykoľvek predtým?
Silné Reči štartujú ôsmu sezónu a neobídu ani Žiar
Po niekoľkomesačnej prestávke sa do
Žiaru nad Hronom po tretíkrát vracajú
predstavitelia najsilnejšej stand-up
comedy show na Slovensku - Silné Reči. Vo
svojom remesle nie sú žiadni nováčikovia
a ich mená sú zárukou kvalitnej zábavy.
Tešte sa, blíži sa frontálny útok na naše
bránice.
Líder komikov Ján Gordulič sa po prvom
vystúpení v Žiari vyjadril, že sa k nám jeho
comedy show bude vracať kvôli publiku,
ale aj kvôli miestu. Svoje slovo dodržal a
vo štvrtok 18. mája bude Divadelná sála v
priestoroch Mestského kultúrneho centra
opäť plná autorského humoru. Začiatok
predstavenie je plánovaný na 19-tu hodinu.
Jarná sezóna je pre Silné Reči už ôsma v
poradí, čo môžeme brať ako znak kvality.
Motto ich jarnej šnúry je: „Hovorí sa, že keď
rozbijete zrkadlo, budete mať sedem rokov
nešťastia. Nám sa ho pred siedmimi podarilo

opraviť a do ôsmej sezóny ideme ešte silnejší
ako kedykoľvek predtým.“

Staré aj nové na jednom pódiu

Počas svojho tretieho vystúpenia sa
predstavia aj nové tváre. Prvýkrát sa pred
žiarske obecenstvo postaví Marián Psár,
ktorého poznáte skôr ako Utrpenie mladého
hejtera. Marián má úspech v krvi, keďže sa
mu počas ôsmich rokov vysokoškolského
štúdia podarilo dosiahnuť titul Bakalár.
Svoje žiarske „prvýkrát“ zažije aj Martin
Hatala, známy ako jeden z najodvážnejších
vodičov, ktorý chodil do hlavného mesta
na dvanásťročnej Thálii s košickou značkou.
Najprv kvôli tomu trpel depresiami, ale
odkedy začal robiť stand-up, trpia už len
jeho diváci.
Na divákov sa teší aj Gabo Žifčák, ktorý
ako správny východniar žije, samozrejme, v
Bratislave. Jeho životným cieľom bolo nájsť

Gabo Žifčák a predpovede.
si frajerku, ale potom si povedal, že je treba
dávať si reálne ciele. Jeho ľudový humor zo
života si určite nájde cestu aj k vám. Štvoricu
komikov uzatvára Matej Adámy, stand-upový
solitér, ktorého cesta za humorom je tŕnistá a
on na nej trpí, aby ste sa vy mohli smiať. Tešiť
sa teda môžeme na silné osobnosti s jemnou
dávkou sarkazmu a cynizmu.
Lístky na podujatie si môžete kúpiť v
pokladni MsKC alebo v sieti ticketportal.
(r)

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mesto Žiar nad Hronom
v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 5 , ods. 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
miesta
riaditeľ/riaditeľka
Základnej školy, Jilemnického ul.
2, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady
v
súlade
so
zákonom
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch,
- odborná a pedagogická
spôsobilosť podľa vyhlášky
MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady
a
osobitné
kvalifikačné
požiadavky
pre
jednotlivé
kategórie
pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie alebo
jej náhradnej formy v zmysle
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z.
z.
o
pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch,
najmenej
päť
rokov
pedagogickej činnosti.

na výberovom konaní,
overené kópie dokladov
o vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní I.
atestácie alebo jej náhrady,
-potvrdenie
odĺžke
pedagogickej činnosti preukazujúce
minimálne 5 rokov pedagogickej
činnosti,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o telesnej
a duševnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie
rozvoja školy v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača
so spracovaním jeho osobných
údajov na účely výberového
konania v zmysle § 11 ods.
1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie –
Základná škola, Jilemnického ul.
č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“
je potrebné zaslať poštou, alebo
osobne
doručiť
najneskôr
Iné kritéria a požiadavky:
do 7.6.2017 na adresu: Mestský
- bezúhonnosť,
- telesná a duševná spôsobilosť, úrad, personálne oddelenie, Ul.
Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť všeobecne záväzných Hronom.
právnych predpisov, rezortných
výberového
predpisov a základná znalosť Vyhlasovateľ
konania si vyhradzuje právo
problematiky riadenia školy,
do
výberového
- znalosť v oblasti pracovno- nezaradiť
právnych a ekonomických konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú
požadované
vzťahov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, podmienky. Uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, bude termín
flexibilita, komunikatívnosť,
a miesto výberového konania
- znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového oznámený písomne najmenej
7 dní pred jeho konaním.
konania je potrebné pripojiť:
(r)
- písomnú žiadosť o účasť

Mesto sa pripravuje na zavedenie zberu s biologicky rozložiteľnými odpadmi
z časti KBV, ktorú pracovníci odboru
odpadového hospodárstva zorganizovali
ešte v marci tohto roku. Z rozboru sme
zistili, že v predmetnej vzorke zmesového
komunálneho odpadu sa, okrem iného,
nachádzalo približne 52 % BRKO. Pre
porovnanie, celoslovenský priemer
z vykonaných analýz hovorí o úrovni
45 % BRKO v zmesovom odpade.
Vyplývajúc z vyššie uvedených
skutočností, jedným z krokov, ktoré
mesto pripravuje, je zavedenie zberu
Mesto Žiar nad Hronom má ako a následného nakladania s biologicky
jedna z mála samospráv na Slovensku rozložiteľnými kuchynskými odpadmi
vybudovanú technickú infraštruktúru v našom meste.
na vysokej úrovni, pri ktorej by malo
dosahovať vyššiu mieru vytriedených
a
zhodnotených
množstiev Vo všeobecnosti ide o všetky odpady
pôvodu
(organická
jednotlivých zložiek komunálnych organického
biomasa), ktoré sú schopné sa rozložiť
odpadov.
V súčasnosti sa priemer úrovne anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom.
zhodnotenia komunálnych odpadov Jeho typickou vlastnosťou je biologická
krajín Európskej únie pohybuje aktivita, počas ktorej sa jednotlivé
v rozmedzí od 28 - 45%, priemer časti odpadu za vhodných podmienok
Slovenska 10 % a priemer mesta rozkladajú, ničia sa choroboplodné
Žiar nad Hronom 14 - 15%, v roku zárodky a biomasa sa mení na minerálnu
2016 sme dosiahli vďaka množstvu hmotu obohatenú o humus – kompost
vyprodukovaného a zhodnoteného (kvalitné prírodné hnojivo).
biologicky
rozložiteľné
biologicky rozložiteľného komunálneho Medzi
odpadu (BRKO) úroveň 29 %. komunálne odpady zaraďujeme:
Jednoznačným cieľom mesta v tejto Biologicky rozložiteľný kuchynský
oblasti je teda zintenzívniť úroveň a reštauračný odpad – tzv. kuchynský
odpad, kam patria napríklad: šupy
triedenia komunálnych odpadov.
V predchádzajúcom čísle novín sme vás z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
informovali o vykonanej analýze odpadu a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
z nádob na zmesový komunálny odpad starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny

Čo je to bioodpad

po záručnej dobe a pod.
Biologicky
rozložiteľný
odpad
zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv.
zelený odpad, kam patria napr. kvety,
tráva, lístie, drevený odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, piliny, drevná štiepka.
Použité jedlé oleje a tuky z domácností
– patria sem všetky typy rastlinných
olejov (slnečnicový, repkový, ľanový
a pod.) po použití v kuchyni, prípadne
oleje slúžiace ako nálev potravín (olej
z ryby v konzerve, syry, sušené
paradajky).

Prečo triediť bioodpad

Povinnosť
zabezpečiť
zber
a vykonávanie triedeného zberu
bioodpadov má obec jednoznačne
stanovenú zo zákona o odpadoch.
Táto povinnosť má však svoj
environmentálny, ako aj ekonomický
rozmer:
1. Zásadným spôsobom znižujeme
množstvo odpadov ukladaných na
skládku odpadov. Zákon o odpadoch
jednoznačne
stanovuje
zákaz
zneškodňovať skládkovaním biologicky
rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad
a parkov, cintorínov, ako aj vytriedený
biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad. Podiel BRO na
celkovom odpade predstavuje 30 - 40 %,
pričom podiel obsahu BRO v samotnom
zmesovom komunálnom odpade zistený
vykonanou analýzou bol 52 %, čo sa

týka hmotnosti. Bioodpady sú váhovo
najväčšou zložkou tvoriacou komunálny
odpad. Ukladaním odpadu na skládku
odpadov zaberáme priestor v krajine,
ohrozujeme
režim
podzemných
a povrchových vôd, pôd, ukladaním
biologicky aktívnych odpadov dochádza
k ich prirodzenej degradácii s tvorbou
skládkových plynov.
2. Znižujeme výdavky na zmesový
komunálny odpad. Ak chceme znížiť
miestny poplatok za zmesový KO, je
nutné správne a dôsledne vykonávať
triedenie biologicky rozložiteľných
odpadov v domácnostiach, a to
prednostne kompostovaním v častiach
IBV (čím zároveň predchádzame vzniku
odpadu) a ukladaním do zberných
nádob na to určených v častiach KBV.
Keď vyčleníme z nádob na zmesový
komunálny odpad podstatnú váhovú
zložku - bioodpad, znížime celkové
množstvo zmesových komunálnych
odpadov (zmení sa počet zberných
nádob či frekvencia ich vývozu), a tým aj
platbu za tento druh odpadu.
3. Tvorba kompostu. V prípade, že
biologické odpady (okrem mäsových
a mliečnych produktov) kompostujeme,
vraciame
premenený
materiál
(živiny) späť do pôdy a teda prírody.
Domáce kompostovanie (v domácich
kompostéroch či hrobliach) je ideálny
spôsob, ako si sami môžeme vyrobiť
z biologického odpadu kvalitný kompost

– organické hnojivo, ktoré môžeme využiť
priamo na svojich nehnuteľnostiach
v záhradkách, políčkach a pod. Šetríme
svoje peňaženky, keďže takýto kompost
nepotrebujeme, a zároveň vrátime
do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým
odobrali.
4. Tvorba bioplynu. Mesto Žiar
nad Hronom ako jediné svojho druhu
na Slovensku vybudovalo stredisko
na
komplexné
nakladanie
s komunálnymi odpadmi s názvom
Centrum zhodnocovania odpadov.
Súčasťou tohto strediska je aj bioplynová
stanica a gasifikačná jednotka. Biologicky
rozložiteľné
odpady
vyzbierané
z domácností (zelený odpad a kuchynský
odpad) sú zložkami vstupujúcimi
do procesu suchej fermentácie, z ktorej
produktom je bioplyn s obsahom
metánu CH4, CO2 a iných plynov. Bioplyn
je zachytávaný do vakov a následne
spaľovaný v kogeneračných jednotkách,
ktoré produkujú elektrickú energiu
a teplo. V zariadení gasifikačnej stanice
je vstupom fermentačný zvyšok, ktorý
prechádza procesom splyňovania, kde
výsledkom je bioplyn.
5.
Predchádzame
problému
spaľovania a tvorby čiernych skládok.
Zákon o odpadoch stanovuje zákaz
zneškodňovať spaľovaním biologicky
rozložiteľný odpad, ako aj uložiť odpad
na inom mieste, ako na mieste na to
určenom.
OOH

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC
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Blɪhɛ͆ɰlʋʜȲɏ

Paʤʢɵɖ
Mʦrgaη

zo Žiaru nad
Hronom

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.
Všetko najlepšie k 5. narodeninám,
ktoré oslavuješ 24. mája,
veľa zdravia, šťastie a lásku prajú
rodičia a starí rodičia Vajsovci.

LETNÉ TÁBORY CVČ
Pod klobúkom – objavme spolu
tajomstvo ukryté pod klobúkom na
ďalekom západe. Celodenný výlet,
jazda na koňoch, kúpalisko a iné.
Termín: 10.7. – 14.7. Čas: 7.30 – 15.30 h.
Cena: 45 € pre nečlenov CVČ/40 € pre
členov CVČ. V cene je zahrnuté: obed,
pitný režim, vstupné, materiál, doprava.
Mladí vodáci – tábor zameraný na
získanie vedomostí a zručností v športe
vodáctvo, priamo v praxi. Zúčastniť sa
môže dieťa s rodičom alebo rodinným
príslušníkom, pričom podmienka je
byť dobrým plavcom. Vek detí od 10
do 17 rokov. Termín: 13.7. – 15.7. Cena:
50 €/každá osoba. V cene je zahrnuté:
táborová činnosť pod vedením
skúsených lektorov vodáctva, obed
a pitný režim, doprava individuálna.
Fantasy leto – zažite dobrodružstvá
s fantazijnými bytosťami v CVČ. Výlet
do relaxačno-športového zábavného
Jungle parku (Mojš pri Žiline), kúpanie
v žiarskom plážovom kúpalisku. Termín:

24.7. – 28.7. Čas: 7.30 – 15.30 h. Cena:
45 € pre nečlenov CVČ/40 € pre členov
CVČ. V cene je zahrnuté: obed, pitný
režim, vstupné, materiál, doprava.
Retro tábor – vráťme sa spolu do
minulosti prostredníctvom retro hier,
celodenného výletu s kúpaním disco.
Termín: 7.8. – 11.8. Čas: 7.30 -15.30 h.
Cena: 45 € pre nečlenov CVČ/40 € pre

členov CVČ. V cene je zahrnuté: obed,
pitný režim, vstupné, materiál, doprava.
Prihlášky a bližšie info nájdete na
stránke
www.cvczh.edupage.org,
alebo sa môžete informovať osobne
v CVČ, alebo na tel. číslach: 045/673 33
48, 0905 295 556
Termín podania prihlášok je do 16.6.!!!
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Originálna výstava vedeckých hračiek
Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom v spolupráci s OZ
Vedecká hračka z Banskej Bystrice
zorganizovalo pôvodnú interaktívnu
výstavu s názvom Rodina – vedecká
hračka.
Výstava približne 50 originálnych
vedeckých hračiek, ktorá bola spojená
s výkladom a možnosťou pohrať sa,
vyskúšať a oboznámiť sa s vystavenými
exponátmi bola určená predškolákom.
„Cieľom didaktickej výstavy bolo
sprostredkovať niektoré tajomstvá

vedy a techniky prostredníctvom hier
s vedhračkami,“ informovala Mária
Lancková zo žiarskeho CVČ. Výstava
sa uskutočnila v dňoch od 24. do 28.
apríla v priestoroch centra. „Príležitosť
pozabávať sa s rôznymi vedeckými
hračkami využilo viac ako sto škôlkarov z
elokovaných tried Materskej školy v Žiari
nad Hronom. „Výstava mala pozitívny
ohlas nielen zo strany detičiek, ale aj
ich učiteliek, a preto sa tejto oblasti
bude centrum voľného času venovať aj
v budúcnosti,“ dodala Mária Lancková.

V žiarskom Centre voľného
času znela ruština
V piatok 12. mája CVČ organizovalo
2. ročník mestského kola súťaže
v prednese poézie a prózy v ruskom
jazyku Puškinov pamätník.
Recitačnej súťaže sa zúčastnilo deväť
žiakov z dvoch základných škôl zo
Žiaru nad Hronom. Zastúpenie mali
žiaci zo ZŠ na Ulici M. R. Štefánika
a ZŠ na Jilemnického ulici. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách – prednes poézie

a prednes prózy. V kategórii poézia sa na
3. mieste umiestnil Roderik Volf (ZŠ na
Jilemnického ul.), 2. miesto obsadila Nina
Kňažková (ZŠ na Ul. M. R. Štefánika) a 1.
miesto získala Dominika Vidovičová (ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika). Čestné uznanie
poroty si odniesla Tamara Ľuptáková (ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika).
V kategórii próza členky odbornej poroty
rozhodli o tom, že 3. miesto patrí Márii
Kašiarovej (ZŠ na Ul. M. R. Štefánika),
2. miesto Adriánovi Pivarčimu (ZŠ na
Jilemnického ul.) a 1. miesto Barbare

Varadinkovej (ZŠ na Jilemnického ul.).
Víťazky mestského kola postupujú do
celoslovenského kola súťaže Puškinov
pamätník, ktoré sa uskutoční 29. mája
v Lučenci.
(r)

Úspechy žiarskej „Dvojky“ v predmetových olympiádach
Predmetové olympiády

„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať
rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom,
bude celý svoj život žiť s vedomím, že je
neschopná.“ (Albert Einstein)
Pedagógovia
Základnej
školy
na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom
si plne uvedomujú výzvu ukrytú
v myšlienke tohto vedca. Ako správni
učitelia, snažia sa vyhľadávať v množstve
svojich žiakov ich zrnká talentu a tie
podchytiť
správnou
motiváciou
až nadšením, aby toto zrniečko
nabaľovaním
ďalších
skúseností,
vedomostí, získavaním zručností a ich
sústavným overovaním mohlo vyrásť

a odzrkadliť sa v úspechu. Úspech
na najvyšších priečkach sa tak stáva
zadosťučinením vynaloženej námahy,
veď každý pozná výrok, že sa za ním
skrýva len 1% talentu a až 99% práce.
Cesta k úspechu žiaka si vyžaduje
množstvo pedagogického talentu,
obetovania sa a investície voľného
času. Zo strany žiaka je to tiež rovnako
náročné a často bez emočnej podpory
zo strany rodiny neuskutočniteľné.
Aj keď je školský vzdelávací program
zameraný na vyučovanie cudzích jazykov
a spoločenskovedných predmetov,
vynikajúce výsledky dosahujú aj
v prírodovednej a športovej oblasti.

Matematická olympiáda: Obvodné
kolo kategória Z6 – 2. miesto Adam
Kováč 6.A; 4.miesto Marek Husenica
6. A; Martin Doležal 6. miesto 6.A;
7. miesto Július Jančok 6.A; kategória
Z7 – 4. miesto Miroslav Bielik 7.A;
kategória Z8- 2. miesto Adam Lehotský
8.A; 6. Richard Ziman 8.A Krajské kolo:
kategória Z9 - 1. miesto Jakub Kliment
9. A. Pytagoriáda: Obvodné kolo: P5 1. miesto Adam Murín 5.A; P6 - 1.miesto
Martin Doležal 6.A; P8 - 1. Adam Lehotský
8.A. Fyzikálna olympiáda: Okresné
kolo: kategória E - 1. miesto Jakub
Kliment 9.A; 2. miesto Matúš Tomášik 9.A;
3. miesto Matej Kliment 9. A; kategória
F – 1. miesto Adam Lehotský 8.A Krajské
kolo: kategória E – 1. miesto Jakub
Kliment 9.A; 6. miesto Matej Kliment
9.A; 10. miesto Adam Lehotský 8.A;
23. miesto Matúš Tomášik 9.A. Chemická
olympiáda: Krajské kolo: - 2.miesto
Matúš Tomášik 9.A; 3.miesto Timotej
Kopča 9A; 6.miesto Jakub Kliment 9.A.
Biologická olympiáda: Krajské kolo:
1. miesto Jakub Kliment 9.A; 9. miesto

Matúš Tomášik 9.A Krajské kolo: odbornosť geológia 4. miesto Matúš
Tomášik 9.A; 5.miesto Jakub Kliment
9.A. Technická olympiáda: Okresné
kolo: kategória A st. žiaci - 2.miesto
Jakub a Matej Klimentovci 9.A; kategória
B ml. žiaci - 3.miesto - Adam Kováč
6.A. FIRST LEGO LEAGUE je tímová
celoslovenská súťaž pre žiakov vo veku
od 9 do 16 rokov, na ktorej sa stavajú a
programujú LEGO roboty. Amazing team
- 4. miesto: Jakub a Matej Klimentovci
a Timotej Kopča z 9. A, Adam Kováč zo
6. A, Matúš Štefaňák zo 6. B a Michal
Prekopp zo 6. C triedy. ASTROSTOP je
astronomická vedomostná súťaž SÚH
v Hurbanove, určená žiakom II. stupňa
základných škôl. Regionálne kolo:
1. miesto - Miroslav Kubiš 8.B. Čo vieš
o hviezdach je astronomická súťaž,
ktorej vyhlasovateľom je tiež Slovenská
ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Súťaž je
určená pre jednotlivcov. Regionálne kolo:
4. miesto Miroslav Kubiš 8.B. Vesmír
očami detí je celoslovenská výtvarná
súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská
ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Cena
poroty a postup do celoslovenského

kola: Katarína Hamarová 4. A. Náboj
junior je medzinárodná matematickofyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy
žiakov druhého stupňa ZŠ. Krajské
kolo: 5. miesto a celkové 40. miesto
z 375 zúčastnených v SR, tím - Jakub a
Matej Klimentovci, Timotej Kopča, Matúš
Tomášik – všetci z 9.A. IQ olympiáda je
súťaž určená pre žiakov základných škôl
a prvého stupňa osemročných gymnázií
zameraná na vyhľadávanie intelektovo
nadaných detí a je zostavená z riešenia
logických úloh. Regionálne kolo
stredné Slovensko - 9. miesto a postup
na celoslovenské kolo Jakub Kliment 9.A.
Školský rok ešte nekončí a žiakov
stále čakajú vyššie postupové súťaže,
napríklad v anglickom, ruskom
či nemeckom jazyku, celoslovenské kolo
v IQ olympiáde, súťaž Mladý technik
projektu ProTech, športové súťaže.
Veľa iných súťaží sa v tomto zozname
nenachádza,
napríklad
výtvarné,
športové ale aj vedomostné a môžete
sa o nich dozvedieť na stránkach školy
www.dvojka.edupage.org.
„Dvojka“

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou
milovanou mamou
Máriou
Dibdiakovou,
M
ktorá nás opustila
dňa 16. apríla 2017
vo veku 82 rokov.
Synovia s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 23. mája
si pripomíname
26 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustila milovaná sestra,
krstná mama a teta
Lýdia Švecová.
S láskou spomínajú krstný syn
a sestry s rodinami.
SPOMIENKA
More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba zostáva v nás.
Dňa 27. mája si pripomíname
7. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec, dedko a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci
spomínajú manželka,
dcéry s rodinami a príbuzní.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
v našich spomienkach
budeš stále žiť.
Dňa 12. mája sme si
pripomenuli 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
otec, starký a prastarký
Ján Husár.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Spustla už záhrada,
spustol aj dvor,
ticho je v dome, nepočuť
tvoje kroky v ňom.
Tíško si trpela, ubolené
srdce prestalo ti biť,
ale zaspala si, hoci si chcela ešte žiť.
Dňa 11. mája uplynul rok od smrti
našej drahej manželky, maminky
a starej mamy
Ruženky Balážovej.
S láskou spomínajú manžel
František, synovia, dcéra,
nevesty a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 12. mája uplynul
1 rok, čo nás opustil
náš milovaný ocko,
manžel a svokor
Ladislav Šedivok.
Nedá sa zabudnúť,
v našich srdciach
zostaneš navždy.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku s nami.
Manželka Judita, dcéra Andrea
s manželom Jozefom
a syn Roman.
SPOMIENKA
Kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 20. mája
si pripomenieme
5 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Rudolf Kubiš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia
s rodinou.

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

SPOMIENKA

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 30. mája 2009 a 24. mája 2012
nás navždy opustili moji rodičia
Jozef Beňo a Mária Beňová.
S láskou spomína syn Stanislav
s manželkou Oľgou, vnučka Stanka,
Mirko s manželkou, pravnučka
Kristínka a Mirko.
SPOMIENKA
Jediné srdce na svete
sme mali,
čo dokázalo
nás milovať.
Aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Dňa 4. mája uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a syn
Dušan Eliáš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomína manželka,
dcéry s rodinami, mama
a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka
na teba je stále živá.
Dňa 22. mája uplynú
2 roky, čo nás náhle opustila
Irena Mária Vallová.
S láskou spomínajú sestra
a synovec s rodinou.
SPOMIENKA
Mama.
To slovo je cennejšie ako
hocijaké iné na svete.
Spi sladko, snívaj svoj
večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 25. mája uplynú štyri roky
od úmrtia našej milovanej
maminky, starkej, prastarkej, sestry
a príbuznej pani
Anny Dvončovej, rod. Pinkovej,
ktorá nás opustila vo veku 92 rokov.
Milá maminka, aj po rokoch
spomíname na tvoju láskavú tvár
a starostlivé ruky.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosím,
spomínajte s nami.
Vďačné dcéry Daniela a Mária
s rodinami.
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Atletický klub hviezdil. Do hlavnej atletickej sezóny vstúpila aj prípravka a mladší žiaci
ATLETIKA

V sobotu 29. apríla vstúpili
do hlavnej atletickej sezóny aj atléti
v kategórii prípraviek a mladších
žiakov 1. kolom Majstrovstiev SsAZ
družstiev v Dubnici nad Váhom.
V súťaži starších žiačok Radoslava
Môcová
postúpila
z
rozbehov
2. najrýchlejším časom do „A“ finále, kde
finišovala na 3. mieste. Adriana Knapová
v tejto disciplíne obsadila 22. miesto.
Svoju dobrú formu Radoslava potvrdila
na 150 m trati, kde dobehla v osobnom
rekorde na 1. mieste. Dievčatá si úspešne
počínali aj v ostatných bežeckých
disciplínach: 300 m Sofia Beliančinová 8. miesto, 800 m Miroslava Pavlendová
- 3. miesto, Paulína Gálusová - 9. miesto,
1500 m steeplechlase Nina Krajčíková 2. miesto, Viktória Beňová, 2000 m
Katarína Kuboučíková - 5. miesto.
V chôdzi na 3000 m Barbora Brnáková
bodovala na 3. mieste a Michaela
Raffajová na 5. mieste. Vo vrhačskom
sektore bodovali Viktória Futáková guľa
a kladivo 5. miesto, oštep 7. miesto a
Michaela Raffajová guľa 9. miesto, disk
5. miesto. V diaľkarskom sektore Nina
Krajčíková doskočila na 9. mieste, Sofia

na 4. mieste. Družstvo dievčat
napodobnilo úspech mladších žiačok
spred týždňa a v bodovaní družstiev sa
usadili na 1. mieste, keď pred druhým AK
Victoria Turany nad Váhom majú náskok
15 bodov.
U prípraviek chlapcov nás reprezentovali
Benjamín Lakosil a Ivan Sluch.
Benjamín suverénne vyhral na 1000 m
v chôdzi. Ivan nastúpil na disciplíne
1000 m, ktorú nakoniec vyhral. Všetci atléti
podali vo svojich disciplínach vynikajúce
výkony a potvrdili, že ak vytrvajú
v nasadení v tréningoch, žiarska atletika
sa o svoju budúcnosť nemusí obávať.

Beliančinová na 15. mieste, Barbora
Bráaková na 17. mieste a Katarína
Kuboučíková na 19. mieste. Na záver
pretekov dievčatá v štafete na 4x60 m
do posledných metrov bojovali
o víťazstvo, od ktorého ich delili nepatrné
2 stotiny sekundy. Družstvo starších
žiačok je po 1. kole so ziskom 99 bodov
na peknom priebežnom 4. mieste.

Družstvo dievčat na 1. mieste
s náskokom 15 bodov

Aj keď v kategórii starších žiakov
Žiarčania nepostavili svoje družstvo,
Adam Hríň svojimi víťazstvami v
skokoch do diaľky a do výšky a Matej
Hudec s dvoma 5. miestami v behu
na 300 m a 300 m pr. výrazne pomohli
klubu AK Danica Zvolen, v drese ktorého
hosťovali, k priebežnému 1. miestu v
bodovaní družstiev. Vynikajúce výsledky
sme dosiahli aj v kategórii prípraviek
dievčat. Najviac bodov pre družstvo
získala Natália Bieliková, ktorá vyhrala
všetky tri disciplíny, v ktorých nastúpila
- skok do diaľky, hod kriketkou a beh
na 600 m, na ktorom víťazstvo ozdobila
osobným rekordom. V tomto behu

Beňo opäť prvý

si osobné rekordy vylepšili aj Lenka
Líškayová 3. miesto a Hana Kuboučíková
9. miesto. Ďalšie víťazstvá vybojovali
Nela Beliančinová v behu na 1000
m a Zoja Danae Lakosilová v chôdzi
na 1000 m. V chôdzi získala body
za 4. miesto aj Sára Marušková. Mia
Marčišinová v skoku do výšky obsadila
5. miesto. Na 60 m trati Viviene Ivaničovej
len tesne unikol postup z rozbehov
do „A“ finále bolo to len 11 stotín.

Prvý chodecký tréning pod vedením legendy
československej chôdze Juraja Benčíka

FUTBAL – DOXXBET LIGA – O POSTUP DO FORTUNA LIGY

Vo štvrtok 11. mája sa v Žiari
nad Hronom konal prvý tréning
chodeckých nádejí, a to v areáli
„Dvojky“. Zatiaľ sa ho zúčastnilo
desať detí.
Tie sa zúčastnili aj chodeckých pretekov
v našom meste a obsadili popredné
umiestnenie v kategórii „chodeckých
amatérov.“ Tréning sa niesol v skvelej
atmosfére, o ktorú sa postaral Juraj
svojou veľkou charizmou športovca
telom a dušou. Keďže táto tréningová
činnosť v podaní Juraja Benčíka bude
pravidelne pokračovať, pozývame
aj ostatné deti, ktoré by mali záujem
venovať sa tejto peknej a pre Slovensko
veľmi úspešnej športovej disciplíne.
Ďalší tréning sa bude konať znovu v areáli „Dvojky“ v Žiari nad Hronom. Rybársky: 0902 907 099, e-mail:
(r)
vo štvrtok 18. mája od 17-tej hodiny Kontakt k prihláseniu: Miroslav rybkin123@gmail.com.

Basketbalové výsledky
BASKETBAL

Banská Bystrica 51:53 (32:27)
Body: Kňažko 19, Štefanča 7, Galko 7,
Koppl 6, Vonkomer 6, Považan 4, Pavol
2.

MBK Viktória Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 37:31 (8:11, 22:17, 31:25)
Body: Barcík 7, Valent 6, Kret 5., Horváth
4., Melaga 4, Kartík 1, Kaša 4.

BK MŠK Žiar nad Hronom – BBC
Banská Bystrica 53:53 (25:26)
Body: Kňažko 25, Štefanča 9, Koppl 6,
Melaga 5, Barcík 4, Považan 4.

MBK Viktória Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 10:39(3:12, 3:23, 8:33)
Body: Danko 8, Barcík 8, Kartík 6, Valent
6, Kaša 4, Horváth 3, Kret 2, Kondra 2.
Videli sme dva zápasy, ktoré mali
rôzne priebehy. Prvý zápas, ktorý sme
prehrali, zobrali rozhodcovia pevne
do svojich rúk. Počas zápasu, ktorý sa
hral na 4 x 6 minút, darovali súperovi
38 trestných hodov, z ktorých 17
premenili.
Našim chlapcom bolo
odpískaných 23 faulov, pritom sme
hrali veľmi kompaktne a čisto v obrane.
Z toho rozhodenia pramenili ľahké
chyby našich hráčov a neboli sme
schopní výsledok zápasu otočiť. Druhý
zápas bol úplne iný, aj keď znovu mal
súper možnosť hádzať trestné hody, no
tento raz ich nepremieňal. Naši chlapci
neopustili svoj obranný osobný systém

BBC Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 68:47 (30:20)
Body: Koppl 12, Kňažko 11, Považan
8, Barcík 4, Kvak 4, Bielik 2, Melaga 2,
Štefanča 2, Vonkomer 2.
BBC Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 70:60 (24:34)
Body: Kňažko 28 (6 trojok), Štefanča 14,
Koppl 13, Vonkomer 4, Melaga 1.
hry s vypomáhaním, a preto dal súper
počas celého zápasu len dva koše z hry,
ostatné boli body z TH.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent
MLADŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – BBC

ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom
– MBK Victoria Žilina
43:45
Body: Šonkoľ 13, Balogh 12, Kňažko
7, M. Kosmeľ 5, Ziman 4, Herich 2.
MŠK BK Žiar nad
– MBK Victoria Žilina

Zdeno Liškay

Prišla zaslúžená facka

ATLETIKA

OBLASTNÉ
MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED –
MLADŠÍ MINI ŽIACI

Zo 7. miesta postúpila do „B“ finále,
v ktorom obsadila 2. miesto a celkovo
skončila na 8. mieste. Mia Marčišinová
na tejto trati obsadila 19. miesto a
Nina Hrmová vo svojej pretekárskej
premiére 43. miesto. V šprinte
na 150 m Viviene Ivaničová dobehla
na 7., Nela Beliančinová na 9. a Nina
Hrmová na 30. mieste. Posledných
7 bodov pre družstvo vybojovali dievčatá
v štafete na 4x60 m, kde finišovali

V piatok 21. apríla sa žiarski atléti vybrali
do Ľubjetovej na zážitkový polo kros.
Trať nebola vôbec ľahká, ale naši atléti
zabojovali a nešli domov naprázdno.
Simonka Beňová na 550 m skončila
na 5. mieste. Za ňou nastúpila Viktória
Beňová, a to na trati 3,5 km, kde skončila
na 3. mieste. Nakoniec to zakončil Dušan
Beňo svojou výhrou na 10,5 km.

Hronom
33:48

7. kolo: VSS Košice – FK Pohronie 1:0
(1:0)
Zostava FK Pohronie: Packo – Nosko,
Pittner, Sekereš, Prikryl, Ďungel,
Frimmel, Garaj, Gregáň, Paraj (75.
Pelegríni), Blahút.
Do zápasu vstúpili Pohrončania
výborne, už v 4. min. prešiel po ľavej
strane Frimmel a jeho center poslal
hlavou Ďungel do brvna. Prvá akcia
domácich však skončila v sieti, keď
po ľavej strane cez štyroch hráčov
prešiel Morgan a jeho center po zemi
prepálil Kolbas. V 21. min. po prihrávke
Ďungela vypálil Frimmel. Krásna akcia
sa zrodila po osi Frimmel, Ďungel, no
Sekereš na päťke zakončil vedľa. V 64.
min. vystrelil pod brvno Andreev, ale
Packo loptu vyrazil. V 67. min. strieľal
Kubik, Packo vyrazil a odrazenú loptu
poslal do spojnice žrdí. V 71. min. po
rohu Frimmela nádherný volej Garaja
robinzonádou vyrazil Kotera. V 80. min.
po pravej strane poslal center Tóth, ale
Kubík dal hlavou vedľa. Pohrončanom
chýbali z rôznych dôvodov Urminský,
Sojka, Hudák, Pelegríni, ale výkon
podali dobrý a boli domácim úplne
vyrovnaným súperom.

Prikryl, Ďungel (71. Pelegríni), Frimmel,
Garaj, Paraj, Sojka, Blahút.
Po dobrom výkone prišla zaslúžená
facka a celé mužstvo vo Zvolene
“vybuchlo”. V 13. min. Paraj vybojoval
loptu, posunul ju Ďungelovi, ten
prekonal brankára, ale na čiare loptu
vykopol Memič. V 35. min. vyslal
bombu na bránu Paraj, Gabriš loptu
len vyrazil a sám Ďungel pred ním
prestrelil bránu. V druhom polčase za
päť minút Paraj strieľal aj hlavičkoval
vedľa. V 56. min. domáci podnikli
rýchly brejk, Čery našiel Sombata
a bolo 1:0. Potom hostia domácich
pritlačili a v 78. min. po centri Gregáňa
dal Frimmel do bočnej siete. O minútu
po dlhej lopte Garaj našiel Frimmela
a ten strelou k žrdi vyrovnal - 1:1. V 82.
min. zahodil tutovku hlavou Sojka po
centri Pelegríniho. Trest Pohrončanov
neminul, v 88. min. po brejku fauloval
Sekereš Staška a Sombat z penalty
strhol víťazstvo na stranu Zvolena
- 2:1.
Stanislav Neuschl

8. kolo: Zvolen – FK Pohronie 2:1 (0:0)
Góly: 57., 88. Sombat (druhý z 11 m) –
80. Frimmel.
Zostava FK Pohronie: Urminský –
Nosko, Pittner (59. Gregáň), Sekereš,

Body: Balogh 9, Bobok a Šonkoľ po
6, M. Kosmeľ 5, Kňažko 3, Herich 2,
Ziman a Melaga po 1.

STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom - MBA
Prievidza 60:83 (29:44)
Body: Golebiowski 17, Grochal 14 (1
trojka), Šonkoľ 8, Greguš 6 (9 doskokov),
Novák 4 (14 doskokov), Király 4, Lehotský
4, Balogh 3.
MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 94:71 (44:32)
Body: Golebiowski 20 (11 doskokov),
Novák 19, Greguš 9, Grochal 9 (1 trojka),
Šonkoľ 9, Truben 3 (1 trojka), Balogh 2.
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Úspešný 1. ročník chodeckých pretekov aj za účasti olympijských víťazov Pribilinca a Tótha
ATLETIKA

V piatok 5. mája sa na Námestí Matice
slovenskej uskutočnil 1. ročník žiarskej
chôdze O pohár Jozefa Pribilinca.
Odborným garantom podujatia sa stal
Juraj Benčík, legenda československej
športovej chôdze. Cez jeho trénerské
ruky prešlo mnoho našich reprezentantov, najznámejší sú naši olympijskí
víťazi Jozef Pribilinec a Matej Tóth. Samotným chodeckým pretekom predchádzalo motivačné stretnutie Juraja
Benčíka so žiakmi základných škôl, kde
im predstavil históriu športovej chôdze
spolu s ukážkami. Neregistrované deti
v kluboch SAZ mohli pretekať v amatérskej časti pretekov na začiatku podujatia.
V dopoludňajších hodinách sa na námestí
uskutočnili aj súťaže detskej atletiky pre
žiakov škôl. Ceny jednotlivým družstvám
detskej atletiky a tiež chodcom v detských

Jozef Pribilinec pri komunikácii s najmenšími pretekármi.
kategóriách odovzdali olympijskí víťazi
Matej Tóth a Jozef Pribilinec.
Podujatie je zaradené aj do celoslovenskej
atletickej ligy družstiev. Boj o cenné body
slovenských chodcov tak v chôdzi na 5 km

Preteky sú zaradené do celoslovenskej atletickej ligy.

zviedli rovnako muži aj ženy. Organizátorom podujatia bol Atletický klub MŠK
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom
a VŠC Dukla Banská Bystrica.
Výsledky
Ženy 5 km + Ženy 5 km liga: 1. Klaudia
Žárska (AK Spartak Dubnica nad Váhom)
24:42,21, 2. Lucia Čubáňová (VŠC Dukla B.
Bystrica) 25:02,86, 3. Hana Burzalová (AK
Spartak Dubnica nad Váhom) 28:05,52.
Muži 5 km + Muži 5 km liga: 1. Milan Rízek (Slávia TU Košice) 20:22,51,
2. Miroslav Úradník (VŠC Dukla B. Bystrica)
20:43,54, 3. Dušan Majdán (VŠC Dukla B.
Bystrica) 21:50,46.
Žiačky 3 km: 1. Karin Devaldová (AK Slávia
TU Košice) 17:13,70, 2. Klára Zemková
(AK ZŤS Martin) 17:23,00, 3.Anežka Krestianková (BCF Dukla BB) 17:32,45.
Žiaci 3 km: 1. Patrik Nemčok (BCF Dukla
BB) 14:59,11, 2. Hugo Zelenák (ŠK ŠOG Nitra) 16:13,67.

Memoriál Jozefa Juhaňáka s účasťou takmer 300 pretekárov
KARATE

Začiatok mája karatisti z MŠK Žiar nad
Hronom už tradične venujú usporiadaniu turnaja Memoriál Jozefa Juhaňáka.
Turnaj má svoje korene v roku 1990, keď
sa prvý krát konala v Žiari nad Hronom
súťaž určená hlavne pre začiatočníkov.
V tej dobe to bol jediný turnaj s týmto
charakterom na celom Slovensku. Zo
začiatku sa ho zúčastňovali len kluby
z blízkeho okolia, no po pár ročníkoch sa
z neho stal vyhľadávaný turnaj pre kluby
z celého Slovenska. Turnaj s prívlastkom
Májový pohár či Regionálne majstrovstvá
bol v roku 2006 premenovaný na Memoriál Jozefa Juhaňáka. Tento Žiarčan pôsobil
v klube ako dlhoročný tréner, pod ktorého
vedením sa prevažne seniorský klub začal
formovať na úspešný mládežnícky klub.
V roku 2005 Jozef Juhaňák prehral svoj
bol so zákernou chorobou. Ako vyjadrenie
vďaky žiarski karatisti tento rok usporiadali
už 12. ročník tohto obľúbeného podujatia.
V sobotu 6. mája zaplnilo ZUS arénu v Žiari
nad Hronom 280 pretekárov z 28 klubov
z celého Slovenska. Turnaj bol poslednou
previerkou pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenskej republiky detí a žiakov.

Žiarčania v štatistike klubov
na 1. mieste

V disciplínach agility, kata a kumite sa darilo aj žiarskym pretekárom. Turnaj bol pre
deti do 13 rokov, a tak naši najskúsenejší
pretekári pomohli len organizačne.

Turnaj je venovaný hlavne začínajúcich pretekárom.
Naše mladé nádeje však ukázali, že majú
v klube skvelé vzory a že aj oni už vedia riadne zabojovať. Ziskom 9 zlatých,
9 strieborných a 13 bronzových umiestnení sa v medailovej štatistike klubov
Žiarčania umiestnili na 1. mieste! Zlato vybojovali Urban Beňo, Ariana Nikoleta Čela,
Viktória Frolová, Alexandra Kalamárová,
Roman Neuschl, Šimon Sečkár (2x), Jozef
Šipkovský a Timea Vallová. Na striebornej
priečke skončili Alexandra Biela, Nikol
Ďurianová, Nikola Kršiaková, Gregor Sukop, Jozef Šipkovský, Alex Tatár, Timea
Vallová, Patrícia Vanková a Natália Veisová.
Bronz si domov odniesli Šimon Ďurian,

Dávid Ďurian, Nikol Ďurianová, Helena
Frolová, Patrik Fuzák, Ivana Gahírová, Michaela Hafnerová, Karolína Kortišová (2x),
Eduard Majer, Luca Preisser, Maxim Uhrík
a Mathias Uhrík.
Pre mnohých našich pretekárov bol turnaj
prvým stretnutím so súťažnými tatamami,
no všetci, napriek nedostatku skúseností,
podali veľmi pekný výkon. Naše podujatie svojou prítomnosťou podporili aj
primátor mesta Peter Antal a mestský poslanec Emil Vozár. Všetkým zúčastneným
pretekárom, trénerom, rozhodcom a divákom ďakujeme za účasť a tešíme sa na
ďalší ročník. Ľubomír Striežovský, tréner

Olympijský víťaz Matej Tóth stihol aj rozdávať autogramy.
Žiačky 2004 – 2005 1 km: 1. Ivana Dudová (AK ZŤS Martin) 4:56,69, 2. Paulína
Avenová (ŠK ŠOG Nitra) 5:03,49, 3. Barbora Brnáková (AK MŠK Žiar nad Hronom)
5:17,29.
Žiaci 2004 – 2005 1 km: 1. Jakub Bátovský
(VŠC Dukla BB) 4:52,26, 2. Filip Krestianko
(BCF Dukla BB) 5:02,13, 3. Michal Duda
(BCF Dukla BB) 5:16,94.
Žiačky 2006 – 2007 1 km: 1. Kristína
Zámečníkova (BCF Dukla BB) 5:27,93,
2. Bibiana Jančová (AK Bacúch) 5:33,39,
3. Henrieta Pastoreková (BCF Dukla BB)
6:01,27.

Žiaci 2006 – 2007 1 km: 1. Lukáš Rosenbaum (BCF Dukla BB) 5:26,61, 2. Samuel
Libiak (BCF Dukla BB) 5:31,32, 3. Tomáš
Bodok (BCF Dukla BB) 5:32,56.
Prípravka dievčatá 500 m: 1. Paulína
Vránska (BCF Dukla BB) 2:47,58, 2. Zoja
Danae Lakosilová (AK MŠK Žiar nad Hronom) 2:48,36, 3. Alexandra Pastieriková
(AK Bojničky) 2:58,29.
Prípravka chlapci 500 m: 1. Šimon Bátovský (VŠC Dukla BB) 2:30,37, 2. Lukáš
Černý (AK Bojničky) 2:50,42, Richard
Zámečník (BCF Dukla BB) 2:51,94, 4. Benjamín Lakosil (AK MŠK Žiar nad Hronom).
(li)

Víťazmi Žiarskeho mestského
polmaratónu sa stali Sahajda a Gudaková
V sobotu 13. mája sa uskutočnil
8. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu. Súčasťou podujatia bol aj
6. ročník inline pretekov.
Bežecké podujatie, ktoré píše svoju
históriu už osem rokov, pritiahlo na trať
v Žiari opäť množstvo bežcov a bežkýň.
Pre tých, ktorí si netrúfli odbehnúť celú
trať, bol aj v tomto roku pripravený
štafetový beh.
V kategórii mužov sa celkovým víťazom
stal Tibor Sahajda z TJ Obal Servis
Košice – Labaš s časom 1:09:24,2 h
pred druhým Viktorom Starodubcevom
z Ukrajiny (1:11:38,5 h) a tretím Volodymyrom Timašovom rovnako z Ukrajiny
(1:13:19,3 h).
Medzi ženami dominovala tiež ukrajinská bežkyňa. Víťazkou sa stala Maria
Gudaková s časom 1:21:52,3 h, pred
Luciou Janečkovou z BMSC Bardejov

(1:28:30,2 h) a Sylviou Sebestianovou z
BK Jozefa Gabčíka Žilina (1:29:08,5 h).
Už neoddeliteľnou súčasťou žiarskeho
polmaratónu je aj inline pretek a tento
rok to bol už v poradí 6. ročník. Aj tento
rok sa myslelo aj na deti materských
a základných škôl, pre ktoré boli pripravené v priestoroch školy zaujímavé
športové a atletické disciplíny pre všetky
vekové kategórie, ktoré zastrešuje
domáci Atletický klub MŠK.
Športový a bežecký deň sa uskutočnil
pod záštitou primátora mesta Petra
Antala. Organizátorom podujatia bolo
mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom MŠK, Základnou
školou na Ulici M. R. Štefánika, Základnou školou na Jilemnického ulici spolu a
Centrom voľného času.
(li)
Foto: Roman Šuška.

