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V stredu 18. mája navštívil Žiar
nad Hronom prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska. Pri tejto
príležitosti sa stretol s primátorom
mesta Petrom Antalom, študentmi
Súkromnej strednej odbornej školy
technickej a svoju návštevu ukončil
v jednej zo spoločností hnedého
priemyselného parku.
Do Žiaru nad Hronom zavítal prezident
Kiska v rámci svojich pravidelných
výjazdov po celom Slovensku. Na pôde
mesta ho privítal primátor Peter Antal
a spoločne si pozreli krátky kultúrny
program žiakov Základnej umeleckej školy
Zity Strnadovej – Parákovej. Nechýbalo
ani tradičné privítanie domácim chlebom
a soľou. Krátko na to sa prezident
presunul na rokovanie, kde sa stretol
s viceprimátorom Ladislavom Kukolíkom,
prednostom MsÚ Jurajom Miškovičom,
vedúcim kancelárie primátora Martinom
Balážom a s poslancami mestského
zastupiteľstva
Stellou
Víťazkovou,
Máriou Biesovou, Milanom Gocníkom
a Norbertom Nagyom. „S prezidentom
Andrejom Kiskom sme hovorili aj
o rómskej problematike a plánovanom
založení sociálneho podniku, vďaka
ktorému by si mohli nájsť prácu dlhodobo
nezamestnaní,“ informoval primátor
Antal. Krátko po rokovaní sa prezident
zapísal do Pamätnej knihy mesta a od
primátora si prevzal dar, ktorým bola
drevorytina – gotická Madona s Božím
synom a motívom mesta od žiarskeho
autora Jána Homolu.

Úspešný príbeh mesta
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Prezident Andrej Kiska na návšteve Žiaru
ktorý zamestnával obrovský počet ľudí.
Tento závod dnes už skoro ako keby
neexistoval. Napriek tomu, v tomto areáli
je takmer 180 firiem, ktoré dávajú prácu
skoro 6-tisícom ľudí, čo je takmer rovnaké
množstvo ako kedysi zamestnával veľký
štátny podnik. Je to úspešný príbeh
transformácie z jedného obrovského
podniku do množstva malých firiem,
ktoré tu úspešne podnikajú. To, žiaľ,
v mnohých iných mestách a regiónoch,
kde jeden veľký zamestnávateľ počas
socializmu
zamestnával
obrovský
počet ľudí , nie je a takéto úspešné
príbehy sa nezopakovali.“ Prezident
ocenil aj skutočnosť, že Žiar má mieru
nezamestnanosti aj priemernú mzdu
takmer presne rovnakú, ako je na celom
Slovensku. „Na toto môže byť pán
primátor a obyvatelia Žiaru nad Hronom
hrdí,“ podotkol a ako zdôraznil, s vedením
mesta diskutoval aj o problémoch.
„Najmä o rómskej osade, ktorá tu vyrástla
nelegálne za rohom. Som veľmi rád, že
tento úspešný príbeh chce pokračovať.
Primátor povedal cesty, ako tomuto
problému pomôcť,“ skonštatoval Kiska
a ako ďalej dodal, teší sa aj na stretnutie
so študentmi technickej školy: „Práve tu sa
ukazuje, že systém duálneho vzdelávania,
systém prípravy našich študentov
podľa požiadaviek zamestnávateľov, tu
funguje a vytvára predpoklady pre to,
aby nezamestnanosť sa držala skutočne
na nízkej úrovni. Nastal pokles určitých
študentov, takže ma bude zaujímať, čo
bolo ich motiváciou, aby na tejto škole
študovali. Vieme, že máme obrovské
množstvo gymnázií a klesá nám počet
technických škôl. A naši zamestnávatelia
veľmi potrebujú stredoškolsky technicky
vzdelané kádre. Bude ma zaujímať,
ako tento model preniesť aj na ďalších
mladých ľudí.“

Ako
počas
krátkeho
brífingu
s novinármi prezident povedal, Žiar
nad Hronom je trochu atypické mesto.
„Mnohí však možno zabúdame, že má
už 770-ročnú históriu,“ pripomenul
a pokračoval: „Pre mnohých z nás bol Žiar
nad Hronom symbolom prejazdu, kedy
išiel človek z východu na západ a naopak,
a prechádzal ním. Žiar nad Hronom je
Na Súkromnú strednú odbornú školu
ale úspešný príbeh toho, že kedysi tu bol
technickú sa prezident spolu s vedením
jeden obrovský zamestnávateľ Závod
mesta a svojím tímom presunul peši cez
Slovenského národného povstania,
Námestie Matice slovenskej a po Ulici
Štefana Moysesa. Cestou sa pozdravil
so Žiarčanmi, nezabudol sa prihovoriť,
podať ruku a mnohým z nich neodmietol
ani spoločnú fotografiu. Na technickej
škole ho privítalo vedenie školy
spoločne so študentmi. Okrem duálneho
vzdelávania, ktoré na škole úspešne
funguje už niekoľko rokov, ho zaujímali
aj odborné učebne. V nich mu samotní
študenti vysvetľovali postup práce pri
programovaní a vyhotovovaní výrobkov.
„Je dobre, že ste sa vybrali technickým
smerom a držím vám všetkým palce,“
prihovoril sa študentom a ako ďalej dodal,
pri jeho návštevách v rôznych podnikoch
je práve požiadavka na to, aby technicky
vzdelaných ľudí bolo čím viac. „Aj platovo
sa absolventi takýchto škôl dostávajú
na výborné úrovne. Tým, že vyštudujete
techniku, máte tiež nesmiernu možnosť
pokračovať v štúdiu a pracovať na sebe,“
dodal prezident Kiska.

Stretnutie so študentmi
technickej školy

Prezidenta zaujímali aj odborné učebne.

Otvorenie oddychovej zóny.
„Nová oddychová zóna je pokračovaním
konceptu, ktorý sme začali, a síce, dať
každej časti nášho mesta priestor na
aktívny oddych. Som veľmi rád, že pán
prezident ako najvyšší ústavný činiteľ
prijal našu ponuku a v rámci svojej
návštevy nám otvorí oddychovú zónu.
Teší ma, že sa tu stretlo také množstvo
ľudí, pretože je to práve pre vás,
obyvateľov mesta a pre deti,“ povedal
krátko pred otvorením oddychovej
zóny
primátor
Antal.
Možnosť
prihovoriť sa Žiarčanom neodmietol ani
prezident Kiska, ktorý pred samotným
prestrihnutím pásky povedal: „Som tu
niekoľko hodín a skutočne ďakujem za
fantastickú atmosféru. Cítim sa tu veľmi
príjemne a vidím veľa usmievavých ľudí.
Aj napriek tomu, že mesto má svoje
problémy, je takým milým príjemným
mestom. Vidím tu obrovskú energiu

a chuť tieto problémy riešiť. Som veľmi
rád, že som tu dnes s vami mohol byť
a túto zónu otvoriť. Želám vám, aby
sa nám na tomto krásnom malom
Slovensku všetkým darilo. Spoločne
si zaželajme, aby aj tu na tejto zóne
a v tomto meste bolo čo najviac šťastných
ľudí.“ Slávnostným prestrihnutím pásky
spoločne s primátorom bola zóna
oficiálne odovzdaná Žiarčanom do
užívania. Prezident sa prešiel aj po in-line
dráhe, kde si opäť bezprostredne podával
ruky s obyvateľmi mesta, prihovoril sa
mladším i starším a opäť nechýbalo ani
spoločné fotenie.
Návštevu mesta ukončil prezident Kiska
v spoločnosti Nemak Slovakia, ktorá sídli
v žiarskom priemyselnom parku. Tu sa
stretol s vedením spoločnosti a pozrel si
výrobné priestory.
(li)

Otvorenie
Oddychovej zóny Etapa

Na pôde mesta privítal prezidenta primátor Antal.

Návšteva hlavy štátu pokračovala
ďalším bodom programu, ktorým bolo
otvorenie Oddychovej zóny Etapa.

Stretnutie s mladými ľuďmi.
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Ako sa rodila oddychová zóna na Etape
Od prvých výkopov až po otvorenie
S
výstavbou
Oddychovej
zóny Etapa sa začalo v októbri
minulého roku. Oficiálne bola
otvorená v stredu 18. mája,
kedy ju Žiarčanom do užívania
symbolicky odovzdal prezident
Andrej Kiska počas svojej návštevy
v našom meste. S riaditeľom
mestských Technických služieb
Detské herné prvky využívajú najmä najmenší Žiarčania.
sme nahliadli do zložitého procesu
od stavebného povolenia, cez s predstaviteľmi mesta. Až po týchto podarilo dobudovať a vyhradiť 6
výstavbu až po samotné otvorenie. pripomienkach dostala oddychová miest,“ konkretizuje Rozenberg a ako
zóna finálnu projektovú podobu. podotýka, s návrhom prišli samotní
„Počas realizácie bolo najnáročnejšie obyvatelia, ktorých obťažoval nárast
rozhodnutie o jemnosti asfaltu cudzích áut na parkovisku pred
kopírujúceho
existujúci
profil obytným domom: „Aj počas výstavby
Zóna na Etape ponúka v prvom terénu. Na jednom mieste je sme dolaďovali projekt podľa
rade oddych a aktívny odpočinok. dráha prevýšená natoľko, že sme pripomienok obyvateľov. Napríklad
Presnejšie pohyb po 560-metrovej uvažovali, či to nebude nebezpečné sme odstraňovali nebezpečne trčiace
a výškovo členitej dráhe prakticky pre pre deti. Nakoniec to zvládli aj tie železá zo zeme, frézovali sme pne,
všetky vekové kategórie. Tá najvyššia najmenšie deti a naše obavy sa odvodňovali sme miesta, o ktorých
veková kategória to napríklad využíva ukázali ako neopodstatnené. Keby projekt neuvažoval, zdvojili sme
za tmy pri novom osvetlení na rýchlu sme to neurobili, trať by bola fádna svietidlá na parkovisku pri obytnom
chôdzu. Nechýbajú vonkajšie fitnes, a možno menej atraktívna,“ podotýka dome, narovnali sme krivú lampu či
doplnili piesok do pieskoviska.“
detské atrakcie a niekoľko lavičiek Rozenberg.
na relax. Ide o plochu 16 400 m2,
kde okrem toho vzniklo viac ako 300
metrov nových chodníkov s parkovou
Aj keď je zóna verejným miestom,
povrchovou úpravou. Tá dotvára
celkový kolorit územia pripomínajúci Ďalším faktorom, ktorý spomalil netreba zabúdať na to, že aj tu
povrchovú úpravu chodníkov v Parku práce na výstavbe, bolo počasie. „Mali platia určité pravidlá a obmedzenia.
Š. Moysesa. Pozornému oku určite sme niekoľko pripomienok k tomu, že Práve z tohto dôvodu je tu osadená
neuniklo, že na oddychovej zóne sa sa na zóne nič poriadneho nerobí, že aj informačná tabuľa. „Obmedzenia
vysadilo niekoľko kusov stromov, naši pracovníci robia pomaly . To asi sa týkajú napríklad toho, že je
krov, trvaliek či ihličnanov. Ak by sme patrí k takto sledovanej akcii, hlavne potrebné dodržiavať určenie smeru
boli konkrétni, tak 30 kusov rôznych z okolitých okien. Na počiatočných pohybu a prednosti, ktorú by mali
druhov stromov, 60 kusov kríkov, 200 prácach sme využívali manuálnu mať na in-line dráhe korčuliari. Jazda
kusov trvaliek a 63 kusov ihličnanov. prácu aktivačných pracovníkov, ktorí v protismere (označené šípkami
na asfalte) by mohla byť veľmi
sa učia pracovným návykom. Je
nebezpečná. Okrem korčuliarov tam
dôležité, aby boli súčasťou aj takej
ale môže ísť od malých bicyklistov,
práce, ktorá má zmysel a neboli len
cez bežcov až k mamičkám
odkázaní na zbieranie odpadkov
s deťmi v kočíku prakticky každý.
S realizáciou zóny na Etape sa a zametanie,“ vysvetľuje ďalej Igor Akékoľvek obmedzovanie sme
Rozenberg
s
tým,
že
následne
kritika
začalo 1. októbra minulého roku,
zrušili s podmienkou, že návštevníci
hoci plán bol začať o čosi skôr. „Pri ustala až do času, kedy prezident budú vzájomne tolerantní a budú
potvrdil
svoju
účasť
na
otvorení.
vybavovaní povolenia na stavebnom
rešpektovať určené pravidlá podľa
úrade sme zistili, že ide o záber Reálne sa s ukončením prác počítalo prevádzkového poriadku,“ dodáva na
2
na
Deň
detí,
preto
bolo
potrebné
prevyšujúci 10-tisíc m , preto sme
záver Igor Rozenberg.
(li)
najskôr museli vybaviť potrebné preskupiť kapacity tak, aby sa
priestor
pripravil
s
dvojtýždňovým
papierové záležitosti,“ vysvetľuje
riaditeľ mestských Technických predstihom oproti plánu. Porovnanie
služieb Igor Rozenberg, ktorý pracovného ruchu následne vyvolalo
za najzložitejší proces považuje ďalšiu kritiku, kde už aktivační
práve projektovú prípravu, pretože pracovníci neboli. „Snažili sme sa
prechádzala zložitým schvaľovacím vyriešiť aj problém s parkovaním
procesom a pripomienkami. Svoje návštevníkov prichádzajúcich na
Drevený Maják zdobí
názory a pripomienky mohli vyjadriť oddychovú zónu. S ich prednostným
vstup do zóny.
aj obyvatelia na verejnom stretnutí právom na parkovanie sa nám

Každá oddychová zóna
v našom meste bude mať
svoj vlastný koncept

Problém s parkovaním
riešia vyhradené
parkovacie miesta

Finálna podoba
aj s pripomienkami
obyvateľov

Pozor na pravidlá
a určité obmedzenia

V novozaloženej mestskej spoločnosti
dostanú príležitosť dlhodobo
nezamestnaní
Na májovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili žiarski poslanci
založenie obchodnej spoločnosti Žiarska
komunálna spoločnosť. Pôjde o menší
sociálny podnik, v ktorom dostanú
príležitosť nájsť si prácu dlhodobo
nezamestnaní.
V meste Žiar nad Hronom je k 31.
marcu evidovaných 1 038 uchádzačov
o zamestnanie, pričom z tohto počtu je
až 509 ľudí dlhodobo nezamestnaných.
„Podľa skúseností a dostupných údajov,
veľká väčšina dlhodobo nezamestnaných
je neuplatniteľná na trhu práce, a to najmä
z dôvodu straty pracovných návykov, ako aj
absencie základných zručností,“ informoval
počas zasadnutia MsZ primátor Peter
Antal a ako podotkol, veľkým problémom
zamestnávateľov v priemyselnom parku je
nedostatok kvalitnej pracovnej sily, hoci aj
bez kvalifikácie.

Pracovná príležitosť najmä pre
obyvateľov osady

Možnosť uplatniť sa v novozaloženej
spoločnosti, ktorá dá pracovné príležitosti
práve dlhodobo nezamestnaným, nájdu
podľa primátora najmä obyvatelia osady Pod
Kortinou. Nachádza sa v nej 460 obyvateľov,
z nich je 139 mužov a 130 žien nad 18 rokov,
ktorí predstavujú pracovný potenciál. „Za
dobu môjho pôsobenia na primátorskej
stoličke a venovaniu sa tomuto problému
som zistil, že základom je prinútiť uvedených
obyvateľov pracovať a zabezpečiť im prácu.
Mnohí z nich dnes žijú tak ako žijú preto,
lebo nemajú kde pracovať, nemajú už žiadny
pracovný návyk, vzdelanie a pracovné
skúsenosti. Bohužiaľ, k takémuto spôsobu
života vedú aj svoje deti. Živoria v biede,
čakajú na všetky možné sociálne dávky
a podliehajú alkoholu či iným závislostiam
a kriminalite. Kľúčom k vyriešeniu tohto
problému nie je rozdať im byty či dať dávky,
ale zabezpečiť im prácu,“ vysvetlil ďalej Antal
s tým, že mnohí z týchto ľudí chcú pracovať,
no nemajú kde. A ak aj pracujú, je to prevažne
na „čierno“, za pár eur, ktoré im často aj
tak nikto nevyplatí. „Z môjho pohľadu štát
a samosprávy by mali spoločne prebrať úlohu
a zodpovednosť pomáhať zamestnávateľom
zamestnať týchto ľudí. Zo stretnutí s veľkými
zamestnávateľmi viem, že minimálne
v našom regióne je a v krátkej dobe bude
ešte väčší problém zohnať pracovnú silu aj
na práce, ktoré nevyžadujú vzdelanie, ale
iba niekoľkotýždňové zaučenie. A práve tu

Na Kortine žije 460 ľudí.
by mali nastúpiť a prevziať zodpovednosť
mestá a obce a za finančnej podpory
štátu vytvoriť tzv. menšie sociálne obecné
podniky,“ uviedol ďalej žiarsky primátor
a ako ďalej konkretizoval, takéto podniky by
boli zamerané práve na získanie zručností
v odboroch, v ktorých by sa uplatnili v danom
regióne u zamestnávateľov.

Drobné stavebné práce pod
odborným dohľadom

Obchodným partnerom novozaloženej
spoločnosti by však nemalo byť len mesto,
ale aj ostatné podnikateľské subjekty,
prípadne aj obce. „Podnik bude pre ne
vykonávať pod odborným dohľadom najmä
drobné stavebné práce, a zároveň vyrábať
napríklad cenovo dostupný obecný mobiliár.
Naše mesto bude cez tento podnik riešiť
napríklad aj súvislé rekonštrukcie chodníkov
zo zámkovej dlažby,“ priblížil náplň práce
sociálneho podniku primátor s tým, že ľudia
by v ňom zotrvali po určitú, nie dlhú dobu
(9 – 12 mesiacov) v skupinách po 10 – 15
ľudí a následne by boli posunutí k riadnemu
zamestnávateľovi. „Som presvedčený, že
väčšina by túto šancu využila. Keď budú
pracovať, vytvoria si pracovný návyk, budú
sa učiť zodpovednosti a mesačne dostanú
viac peňazí. Určite si z toho časom dovolia
zaplatiť iné bývanie a hlavne deti v rodinách
budú pozorovať iný sociálny model, ako
len prežívanie zo dňa na deň v chatrči. Toto
považujem za najdôležitejšie pri riešení
problému osady Pod Kortinou,“ uviedol na
záver Peter Antal. Založením tohto podniku
bude mesto pripravené zapojiť sa aj do
prijímania podpory zo strany štátu.
Poslanci primátorov návrh jednoznačne
odsúhlasili a dali mu zelenú. Ďalším krokom
bude nájsť vhodné priestory pre vykonávanie
podnikateľskej
činnosti
obchodnej
spoločnosti.
(li)

Z májového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V piatok 20. mája sa uskutočnilo
3. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta
k 31. marcu predniesol hlavný ekonóm
Martin Majerník. Za uvedené obdobie
mal bežný rozpočet príjmy na úrovni
4 047 861 eur a výdavky na úrovni
2 480 245 eur. Saldo bežného rozpočtu
tak predstavuje sumu 1 567 616 eur.
Poslanci na svojom treťom zasadnutí
schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie
o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta. Vyhoveli
aj protestu prokurátora a schválili
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
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sa ruší VZN č. 1/2003 o podmienkach
držania psov na území mesta Žiar nad
Hronom v znení všeobecne záväzného
nariadenia č. 14/2015.
Správu o činnosti Mestského
kultúrneho centra za rok 2015 predniesla
jeho riaditeľka Michaela Pribilincová. Ako

zo správy vyplýva, MsKC zaznamenalo
vlani niekoľko zmien a noviniek. Za
všetky možno spomenúť grant vo výške
2 300 eur, ktorý získala knižnica na nákup
kníh a techniky a 6 470 eur na regále do
detskej knižnice, získanie finančného
daru vo výške 18 000 eur z Nadácie ZSNP
a Slovalco, vynovenie interiéru obradnej
siene domu smútku či prípravu koncertu
k 30. výročiu vzniku speváckej skupiny
Sekera.

Technických služieb, ktorú im predniesol
ich riaditeľ Igor Rozenberg. Hospodársky
výsledok spoločnosti bol po zdanení
vo výške 36 984 eur. Spoločnosť na
základe zmlúv uzatvorených s mestom
prevádzkovala krytú plaváreň, plážové
kúpalisko a športovú halu. Spoločnosť
vykonávala činnosti ako napríklad
záhradníctvo, údržbu verejnej zelene,
strojné a ručné čistenie komunikácií,
správu a údržbu komunikácií, dopravné
značenie, upratovacie služby, montáž či
opravu a údržbu elektrických zariadení.
Popri investičných aktivitách spoločnosť
realizuje letnú a zimnú údržbu mesta,
prevádzkovanie verejného osvetlenia,
Poslanci dostali aj správu o výsledku
správu pre bytové spoločenstvá,
hospodárenia
činnosti
mestských
upratovacie služby a prevádzkovanie

Technické služby
s hospodárskym výsledkom
takmer 37-tisíc eur

športovísk.
Ďalším bodom, ktorým sa poslanci
zaoberali, bolo zosúladenie erbu mesta
s požiadavkami Heraldickej komisie
MV SR. Poslanci zobrali na vedomie
pripomienky, ktoré heraldická komisia
uviedla a zaviazali primátora mesta
vypracovať a predložiť na schválenie
návrh nového VZN o používaní a ochrane
symbolov mesta. V ňom už budú
zapracované aj pripomienky heraldickej
komisie k aktuálnym symbolom
mesta. Posledným bodom májového
rokovania žiarskych poslancov bolo
založenie obchodnej spoločnosti Žiarska
komunálna spoločnosť. Tejto téme sa
venujeme v samostatnom článku.
(li)
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Dôvodom osídlenia
miesta Kríž boli cesty

Ako sme už spomínali, dôvodom
osídlenia miesta Kríž už v najstarších
časoch boli cesty. Spájali sa pod
pevnosťou a tu sa potom rozdeľovali
do všetkých smerov. Takto význam
miesta narastal aj z hľadiska širších
vzťahov k postupnému osídľovaniu
územia.
Vývin cestnej siete v tejto časti
Pohronia sa interpretuje už dávnejšie
na základe pretrvávania ciest v ich
pôvodnej trase a postupné zakladanie
sídiel v ich blízkosti. Už v 11. storočí

sa cesta vedúca pravým brehom
Hrona prekliesňovala k majetkom
ostrihomského
arcibiskupa
a Hronskobeňadického opátstva
a stala sa základňou pre pohronskú

magistrálu, pokračujúcu neskoršie až
k Zvolenu.
Vývin ďalšej cesty bol motivovaný
zlatonosnými pieskami v koryte
potoka Rudnica (Kremnický potok),
pozdĺž ktorého sa postupom času
vybudovala cesta vedúca do Kremnice
a potom ďalej, čím spájala Pohronie
s Turcom. Obchodná cesta sa
vybudovala na trase spájajúcej Šúšoľ
s nitrianskym údolím. Prechádzala
Novolehotským priesmykom smerom
na Bojnice a Prievidzu. Popri týchto
troch základných a najstarších cestách
sa rozvíjalo osídlenie a obchod.
Bohužiaľ, nimi často prichádzali

aj vojská a tým nešťastie, ktoré
postihovalo prevažne robotný ľud.
Cesty boli často používané, ale
neudržiavané, len snáď najakútnejšie
prípady zosuvu alebo vymletia sa
opravili, alebo sa vytýčila iná trasa.
Až v relatívne nedávnom období sa
cestám venovala väčšia pozornosť.
V 20–tych rokoch minulého storočia
sa upravovala cesta vedúca od
Kríža nad Hronom cez Handlovú do
Prievidze. Jej povrch sa pokryl štrkom
a zavalcoval. V rokoch 1928 – 1931
sa stavala cesta Kríž nad Hronom
– Lovča – Dolná Trnávka v terajšej
trase, lebo stará cesta sa na veľkom

kuse zosunula do rieky. V rokoch
1940 – 1943 sa staval úsek pohronskej
magistrály od Horných Opatoviec
až po Hronskú Dúbravu. Vo Sv. Kríži
nad Hronom sa preložila na ľavý breh
Hrona a ďalej viedla cez obce Vieska
a Ladomer, popri píle na Šofranici cez
most pri čadičovom kameňolome pri
Ladomeri. Táto cesta však už mala
strategický význam a bola využívaná
pre presun nemeckého vojska počas
II. svetovej vojny a po nej k nám prišli
aj oslobodzujúce vojská Sovietskej
armády. (pozn. použitá Kronika mesta)

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Tohtoročný City fest so štyrmi hudobnými premiérami Ocenili bezpríspevkových darcov krvi
Ako sme vás už informovali, jedenásty
ročník hudobného podujatia City
fest sa uskutoční v sobotu 6. augusta.
Prvé mená účinkujúcich prezradili
organizátori
pred
niekoľkými
týždňami. Dnes je už známy zoznam
všetkých hudobných interpretov
a z neho je zrejmé, že tohtoročný City
fest zažije štyri hudobné premiéry.
Jeden z hlavných ťahákov augustového
festivalu je už známy. Je ňou nitrianska
kapela Horkýže Slíže. Po dvoch
rokoch sa do Žiaru vracajú Polemici
a priestor dostanú aj domáci umelci.
Zaujímavosťou tohtoročného programu
je určite to, že hudobné hviezdy budú
nasledovať v programe na striedačku
so žiarskymi. „City fest zažije štyri
hudobné premiéry, keďže jediná kapela
z aktuálneho programu, ktorá na ňom
niekedy hrala, je Polemic,“ hovorí Janko
Kulich, producent žiarskeho Mestského
kultúrneho centra a ako prvých
vymenúva domácich interpretov: „Šancu
zahrať si na tohtoročnom festivale dostali
žiarski umelci ako Banda Americano, Ivan
Víťazka & Tahsatunga, SHT, Agáta, Andrej
Marichel a Adam Baran & The Outsiders.“

Koncerty hudobnej klasiky,
rokmi overených hitov
aj úspešnej popovej speváčky

Organizátori podujatia pravidelne
do programu zaraďujú také kapely
a interpretov, aby zaujali čo najširšie
publikum. Priestor preto dostávajú
rôzne hudobné štýly, v ktorých sa
nájdu mladší i tí skôr narodení. Ak
patríte medzi milovníkov hudobnej
klasiky, určite si nenechajte ujsť
vystúpenie košickej revivalovej kapely
The Backwards. „The Backwards hrajú
nesmrteľné hity liverpoolskej kapely
Beatles. Ich koncertné vystúpenia sú
populárne nielen na Slovensku, ale aj
v Európe či USA, kde odohrali koncerty
v najväčších mestách dvadsiatich troch
štátov,“ približuje Janko Kulich. Ďalšou
hudobnou lahôdkou pre tých, ktorí majú

radi slovenskú hudbu, a najmä tú, ktorá
sa hrávala v rádiách pred tridsiatimi
rokmi, bude určite koncert slovenskej
legendy. „Teší nás, že na 11. ročníku City
festu vystúpi aj Peter Nagy a Indigo. Vlani
oslávili 30 rokov na česko-slovenskej
hudobnej scéne a aj do Žiaru prinesú
koncert plný hitov ako Profesor Indigo,
Kristínka iba spí, Sme svoji, Aj tak sme
frajeri a mnoho ďalších známych piesní,“
vymenúva ďalej producent žiarskeho
Céčka a ako ďalej prízvukuje, ani tento
rok dramaturgia podujatia nezabudla ani
na mladšie ročníky. „Mladšiu generáciu
určite potešíme vystúpením Celeste
Buckingham & King Shaolin. Fanúšikovia
ju spoznali ako finalistku druhej série
Česko-Slovenskej Superstar. V roku
2012 vydala svoj debutový album
a bola nominovaná na MTV Europe
Music Awards. Celeste sa zviditeľnila aj
ako porotkyňa slovensko-českej verzie
X Factoru. Pred tromi rokmi získala
cenu OTO ako speváčka roka,“ hovorí
o poslednom premiérovom interpretovi
žiarskeho City festu Janko Kulich.

Samostatná gastro zóna
Samozrejmosťou festivalu sú tiež
atrakcie pre deti a bohatá ponuka
občerstvenia. „Občerstvenie bude taktiež
v rovnakom rozsahu ako po minulé
roky. To znamená, že bude zabezpečená
samostatná gastro zóna s jedlom. Na lúke,
kde je pódium, sa budú predávať iba alko
a nealko nápoje, čím zabezpečíme to, že
sa nebudú tvoriť dlhé rady,“ podotýka
Janko Kulich s tým, že takýto systém sa už
osvedčil aj počas minulých ročníkov.
Súčasťou večerného programu je už
niekoľko rokov aj tradičné udeľovanie
cien Zlatý klinec. Inak tomu nebude ani
tento rok. Minulý jubilejný ročník stavili
organizátori aj na bočné obrazovky.
Tento rok bude súčasťou scény jedna
obrazovka, s rozmermi tri krát štyri
metre na zadnej stene pódia. Obraz
budú prenášať dve kamery. Vstupné na
podujatie zostáva nezmenené, a teda
tri eurá. V prípade, že ste držiteľmi Karty
Žiarčania, zaplatíte na vstupnom dve
eurá. Deti do 120 centimetrov majú vstup
zadarmo.
(li)

Líšky chodia do mesta kvôli potrave. Zamykajte si stojiská!
V poslednom období sa vyskytli
prípady, kedy obyvatelia mesta
zaznamenali výskyt líšky priamo
na území mesta. Keďže ide o jej
premnoženie, Okresný úrad v Žiari nad
Hronom povolil mimoriadny lov tejto
zveri.
Potrebu lovu líšky hrdzavej odôvodňuje
mesto Žiar nad Hronom pre neustále
sťažnosti obyvateľov na ich pohyb
priamo v zastavanej časti, a to počas
dňa aj vo večerných hodinách. „Žiadame
obyvateľov, aby neprikrmovali túlavé
mačky ani divo žijúcu zver na území
mesta, najmä v okolí kontajnerov
s komunálnym odpadom,“ informuje
Marcela Gendiarová z mestského úradu
a ako ďalej podotýka, je potrebné si
uvedomiť, že líšky chodia priamo do
mesta kvôli potrave, pretože v tomto
období majú mláďatá, ktoré musia

nachovať. „Zvieratá cítia potravu, a tak
sa neboja prísť ani do blízkosti ľudí. Je
preto potrebné, aby si obyvatelia mesta
uzatvárali svoje stojiská. V prípade, že
spozorujete líšku vo svojom okolí, treba ju
vhodným spôsobom odplašiť,“ prízvukuje
Marcela Gendiarová s tým, že za posledné
týždne už poľovníci za nemocnicou ulovili
17 líšok. Obyvatelia sa však nemusia
obávať toho, že by boli zvieratá nakazené
besnotou. „Na základe monitorovania

besnoty u domácich i voľne žijúcich
zvierat môžeme konštatovať, že besnota
sa aktuálne nevyskytuje nielen na území
Žiaru nad Hronom, ale ani na území
Slovenska. Posledný takýto výskyt bol
zaznamenaný v roku 2005,“ vysvetľuje
Gendiarová a ako dôkaz uvádza správu,
ktorú poskytla Regionálna veterinárna
a potravinová správa v Žiari nad Hronom.
Podľa dostupných štatistík, práve v roku
2005 bola poslednýkrát zaznamenaná
besnota u líšky na území Žiaru, aj to
iba v jednom prípade. Pre porovnanie,
najviac ich bolo zaznamenaných v roku
2003, a to až 74. „Je prirodzené, že ak
ľudia vidia líšku v blízkosti obydlí, majú
strach. Treba si však tiež uvedomiť, že
líšky sú v prírode potrebné. Odchytávajú
rôzne hlodavce a nedochádza tak k ich
premnoženiu,“ dodáva na záver Marcela
Gendiarová.
(li)

V stredu 18. mája prijal
viacnásobných bezpríspevkových
darcov krvi zástupca primátora
mesta Ladislav Kukolík. Plakety
odovzdal 39 darcom.
Slovenský Červený kríž oceňuje za
bezpríspevkové darovanie krvi podľa
počtu odberov plaketami profesora
MUDr. Jana Janského a medailou
profesora MUDr. Jána Kňazovického
za mnohonásobné darovanie krvi.
Bronzovú plaketu si prevzalo 21 darcov,
medzi nimi aj šesť žien. Strieborná
plaketa bola odovzdaná 10 darcom,
ocenené ňou boli aj tri ženy a zlatá
plaketa putovala do rúk 7 darcov,
spomedzi ktorých boli dve ženy.
Medailu MUDr. Kňazovického si za sto
odberov prebral Ľubomír Majerčík.
„V mene občanov mesta vyjadrujem
svoje uznanie a obdiv,“ povedal okrem
iného vo svojom príhovore Ladislav
Kukolík a dodal: „Vážim si každého
z vás za to, že nevšímavosti a ľudskej
ľahostajnosti dávate červenú. Zelenou
je pre vás solidarita, pomoc tým, ktorí
ju potrebujú a ktorí si sami nedokážu
pomôcť. Dávate tak zmysel myšlienke –
nemôžeme pomôcť každému, ale každý
môže pomôcť niekomu.“ Slova sa ujal aj

Ľubomír Majerčík bol za 100
odberov ocenený Kňazovického
medailou.
predseda Územného spolku SČK v Žiari
nad Hronom Milan Kalman, ktorý spolu
s jeho riaditeľkou Alicou Jasenákovou
a viceprimátorom odovzdali plakety
celkovo 39 bezpríspevkovým darcom
krvi. Súčasťou slávnostného stretnutia
bolo aj vystúpenie predškolákov z I. MŠ.
(li)

Kúpalisko je na letnú sezónu pripravené
Žiarske kúpalisko sa už pripravuje
na otvorenie tohtoročnej letnej
sezóny. Návštevníkov čaká niekoľko
noviniek.
Pred otvorením prešlo kúpalisko
pravidelnou údržbou, v rámci ktorej sa
opravili a namaľovali lavičky, vyspravil
a namaľoval sa bazén, položila sa
zámková dlažba na 50 metrov dlhý
chodník pozdĺž plaveckej časti, vrátane
prepojenia k sprchám, vyhodili sa
rozbité skruže okolo stromov a urobili
sa aj každoročné terénne úpravy.
Údržbou prešli aj šatne. „Robíme
aj opravu vonkajšieho osvetlenia.
Samostatná elektrická prípojka bude
zavedená aj do bufetu, čím by sa mali
výrazne skrátiť čakacie doby v radoch
na občerstvenie,“ hovorí Juraj Miškovič,
prednosta mestské úradu a ako dodáva,
opravou už prešla aj vstupná brána do
areálu kúpaliska.

Koniec „čiernym“ vstupom

Pre lepšiu orientáciu plavcov sa
v plaveckej časti bazéna namaľujú tri
čiary. „Časť plochy pri štartovacích
mostíkoch bude prekrytá exteriérovou
linoleovou krytinou, ktorá nesaje

vodu, pretože kamienkový materiál,
ktorý je pri vodnej ploche bazéna,
nevyhovuje návštevníkom,“ uvádza
ďalej Miškovič s tým, že ak sa tento
materiál osvedčí, použije sa na celú
plochu pri bazéne. Ďalšou novinkou
počas tohtoročnej letnej sezóny bude
zavedenie náramkového systému
pri predaji lístka. „Týmto krokom
chceme zabrániť takzvaným „čiernym“
vstupom do areálu kúpaliska, kedy
nám neplatiaci návštevníci ničili ploty,“
dodáva prednosta a ako podotýka,
plavčíci budú oprávnení vykázať
z areálu kúpaliska človeka bez náramku.
Špekuláciám zabránia farebné variácie
náramkov.

Vlaňajšia sezóna sa vydarila

Vlani plážové kúpalisko zaznamenalo
návštevnosť 32 383 ľudí s rekordnými
tržbami takmer 66 000 eur. Minulý rok sa
pred sezónou upravila a zrekonštruovala
obvodová časť kúpaliska, kde pribudla
zóna so zámkovou dlažbou a ležadlami
so slnečníkmi. Okrem toho pribudli
sprchovacie rampy a zrekultivovala sa
aj trávnatá plocha. Zrekonštruované
boli aj chodníky vedúce do bazéna.
Ešte vlani boli zavedené aj bezplatné
vstupy pre darcov krvi, držiteľov
Janského plakety striebornej, zlatej
a diamantovej kategórie. Na uplatnenie
voľného vstupu postačí darcom
predložiť plaketu pri pokladni. Letná
sezóna na žiarskom kúpalisku začína
zvyčajne v polovici júna, avšak pokiaľ
bude priaznivé počasie, vedenie mesta
uvažuje otvoriť brány kúpaliska skôr.
.
(kr)
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Jubilejný celoslovenský festival ZPOZ
V stredu 25. mája sa v Žiari nad
Hronom uskutočnil festival XXIV.
celoslovenskej prehliadky programov
Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ).
Takýto festival sa v našom meste konal
zatiaľ len jediný raz, a to v roku 2011.
Úlohou ZPOZu je rozširovanie
občianskych obradov a slávností pri
rôznych životných udalostiach občanov.
Združenie tiež podporuje sociálnocharitatívnu činnosť so zameraním na
starých a osamelých ľudí a usiluje sa
o rozvoj kultúrno-spoločenského života.
„Na festivale u nás v Žiari nad Hronom
sa predstavili kolektívy zborov pre
občianske záležitosti, ktoré postúpili
z regionálnych a krajských prehliadok,“
informovala
Silvia
Hlôšková
zo
žiarskeho ZPOZu a dodala: „Tohtoročná
XXIV. celoslovenská prehliadka bola
zameraná pri príležitosti jubilejného 25.
výročia vzniku združenia Človek – človeku
na všetky typy občianskych obradov

Seniori na Ždanskej skale
V sobotu 14. mája usporiadala
okresná organizácia v spolupráci
so základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov Slovenska v Hornej Ždani
prvý ročník okresného výstupu
turistov na Ždanskú skalu.
Turisti z celého okresu sa stretli, aby

a slávností. Z toho vyplýva aj názov
prehliadky, a to Obrady v živote.“ ZPOZ
zabezpečuje obrady a slávnosti, ako sú
napríklad svadby, vítanie detí do života,
životné jubileá, prijatia maturantov či
udelenie čestného občianstva. Festivalu
sa v Žiari zúčastnili kolektívy z Bánoviec

začali písať históriu domácej trasy.
V spolupráci s Klubom slovenských
turistov sa stretlo 75 turistov, ktorí
zdolali ľahší variant výstupu. Po návrate
v odpoludňajších hodinách si pochutnali
aj na výbornom guláši.
Ján Truben, predseda OO JDS

nad Bebravou, Kokavy nad Rimavicou,
Bardejova, Trenčianskych Teplíc, Revúcej,
Blatnice, Cinobane a Prakoviec. Festival
bol ukončený odborným seminárom
a oceňovaním kolektívov.
(li)

Tanečník Bios: Aj keby mi život zlámal nohy a pošliapal ma na zemi,
budem sa aspoň pomalinky plaziť, no nevzdám sa
Matej Bios Škoda sa tancu venuje už viac
ako desať rokov. V Žiari sa stal známym aj
svojou tanečnou školou, v ktorej sa venuje
predovšetkým mladým začínajúcim talentom.
Spolu s niekoľkými ďalšími mladými Žiarčanmi
sa v roku 2013 podieľal na výrobe krátkeho
videa Kufor partnerstva, s ktorým vyhrali
celonárodnú súťaž. V súčasnosti môžu
fanúšikovia vidieť Biosa aj v niekoľkých
hudobných videoklipoch. Pre mnohých
mladých ľudí tak môže byť motiváciou, aby si išli
za svojim snom a práca im môže byť koníčkom,
keď sa tomu venujú a pracujú na sebe.
V roku 2012 si získal cenu Zlatý klinec, ktorou
sú v Žiari nad Hronom každoročne oceňovaní
talentovaní a úspešní Žiarčania, ku ktorým si
sa tak zaradil aj ty. Čo pre teba takéto ocenenie
znamená?
V tej dobe to bola krásna pocta, pretože som bol
na svojich začiatkoch, vznikla tanečná škola a mal
som obrovský zástup mladých ľudí za sebou. To
ocenenie ma utvrdilo v tom, že cesta, po ktorej som
sa vybral, má zmysel.
Ako tanečník si spolupracoval aj s víťazkou
Miliónového tanca Danielou Edlingerovou. Ako
hodnotíš vašu spoluprácu?
Dadku poznám od svojho tanečného štartu.
Chodil som ako 14-ročný na tanečné sústredenia,
na ktorých robila trénerku. Vždy sme mali medzi
sebou pekné vzťahy a aj v pubertálnom veku som
sa občas objavil niekde v Bystrici na jej tréningu
alebo akcii. Navyše, poznal som aj jej žiačky, ktoré
chodili ku nám do Žiaru na tréningy. No a neskôr,
keď už ona mala rozbehnutú školu a ja tiež, sme
sa dali tak aktívnejšie do reči, začali chodiť jeden
k druhému na workshopy, na tábory. Celá tá
spolupráca bola o priateľstve, nikdy sme nechceli
od druhého žiadne peniaze. Obidvaja sme robili
to, čo nás baví, poznali sme svoje kvality a mohli
si dôverovať.
V poslednej dobe si začal vystupovať aj
v hudobných videoklipoch. S kým si už
spolupracoval?
Natáčanie klipov milujem zo všetkého najviac.
Posledne sme točili s nitrianskym umelcom
Arogantom (Arogant – Dobrá duša). Klip je vonku
pár dní a má viac 20 000 pozretí. Pred tým som
robil jednu štúdiovku s Papajam a Ibim Maigom,
asi dva roky dozadu to bol klip s Robom Miklom
a keby som nazrel ešte viac do minulosti, točili
sme s lokálnymi umelcami ako Odozva či Základ
Mesta. A jedna raritka, môj prvý klip Vlastný Prejav
– Spomedzi Panelov. Ten sa určite oplatí pozrieť.

Bios sa tancu venuje viac ako desať rokov.

v žiarskom kine pre verejnosť a pre školy, dostal
nás, tanečníkov, do povedomia a pomohol
založiť tanečnú školu. Nasledoval krátky film
Kufor partnerstva, s ktorým sme vyhrali v Poľsku
súťaž partnerstiev medzi obcami. Ten vznikol
z iniciatívy Dominiky Švecovej (koordinátorka
práce s mládežou, pozn. redakcie), ktorá to celé aj
organizovala, takže to je vlastne jej film. A nakoniec
sme točili Kľúč tanečníka. Film s deťmi, o deťoch,
natočený za jeden deň. Ten sa však nepremietal,
pozrieť sa dá iba na youtube.
Nedávno si sa stal víťazom postupovej
tanečnej súťaže, ktorá sa konala v žiarskom
Mestskom kultúrnom centre. Aká to bola súťaž
a čím konkrétne si sa prezentoval?
Keďže išlo o postupovú súťaž, musel som prejsť
regionálnym kolom, neskôr krajským, až som
sa dostal do celoslovenského, kde som za svoju
kategóriu obsadil prvé miesto. Ale o to mi nešlo.
Pravým dôvodom bolo, že poslednou dobou sa
moje choreografie motali okolo toho istého, a tak
som sa rozhodol konečne so sebou niečo urobiť
a priniesť niečo nové. A kde prvýkrát ukázať svoj
progress, ak nie vo svojom rodnom meste? Moja
sólo choreografia bola o emóciách a hľadaní
samého seba. Občas som nevedel, kto vlastne som
a aký chcem byť. No a tak som sa to jednoducho
rozhodol stvárniť tancom. Čiže tento raz to nebolo
o šou, ale o emóciách. Nechýbali ani scénické
pasáže.
Nebola to však tento rok jediná súťaž, ktorej si
sa už stihol zúčastniť...
Nie, zúčastnili sme sa už niekoľkých súťaží,
z ktorých sme si domov odniesli viacero prvých
miest.
Netajíš sa, že svoju budúcnosť spájaš
Stihol si už natočiť aj tri krátke filmy. O čom sú s tancom, chceš sa ním živiť. Kde sa momentálne
nachádzaš, smeruješ už k tomuto cieľu?
a kde si ich môžu Žiarčania pozrieť?
Prvý film Nie je to len tanec z roku 2010 sa už Nachádzam sa momentálne v období búrok. Nič
dá pozrieť iba niekde na internete. Premietal sa sa nedarí, všetko čo som mal, pomaly odchádza

a upadá. Tým človek aj trochu stráca motiváciu,
ale bojujem s tým a viem, že keď sa presekám,
posuniem sa zas o niekoľko poschodí vyššie. Trvá
to už 3 roky a ľudia okolo mňa už pomaly znova
strácajú vieru v to, čo robím. Nečudujem sa im.
No ja ju nestrácam, povedal som si, že aj keby mi
život zlámal nohy a pošliapal ma na zemi, budem
sa aspoň pomalinky plaziť, no nevzdám sa. A kam
smerujem? Už piaty rok mám v hlave jeden projekt,
na ktorý hľadáme sponzora. Tento projekt môže
zmeniť Slovensko a aj môj život. Dal som doň
všetku svoju energiu. Nakoniec sme našli nadáciu,
ale tam to po podpísaní zmluvy tiež nečakane
padlo, a tak stále hľadáme a skúšame. Keď to príde,
bude to moje najväčšie životné dielo, pretože už
teraz v ňom mám 5 rokov práce.
Je niekto, kto ťa v živote inšpiroval, možno
k nemu dokonca vzhliadaš?
Patrik „Rytmus“ Vrbovský. On je mojim jediným
vzorom a vonkajšou motiváciou. Je úspešný v tom,
čo robí. Robí to, čo sám chce robiť a čo ho napĺňa.
Zarába veľké peniaze, je veľká osobnosť, užíva si
život, má skvelú partnerku, je šialený a ide z neho
obrovská energia. Obdivujem jeho životný štýl
a práve tento životný štýl sa zhoduje s tým, čo by
som chcel v budúcnosti aj ja.

Príliš veľa slobody a kamarátstva
vie uškodiť
Koľko času venuješ tanečným tréningom?
Teraz nemám peniaze na dochádzanie na
tréningy, čiže momentálne sú to dva dni v týždni.
Prvý tréning má približne hodinu a druhý päť
hodín. Keď sú peniaze, trénujem štyrikrát do
týždňa po štyri hodiny.
Skúšaš aj niečo nové, alebo sa venuješ
osvedčenému a zdokonaľuješ to?
V oblasti môjho tancovania som posledné 4
roky vsádzal na osvedčené, ale tento rok som sa
pustil do nových prvkov, nových hudieb, nových
štýlov. Ono za tie roky tréningov všetko to, čo

Občas som nevedel, kto vlastne som,
tak som sa to rozhodol stvárniť tancom

Ako víťaz postupovej tanečnej súťaže.

Bios so „svojimi“ deťmi z tanečnej školy.
mám osvedčené, všetky tie prvky a kombinácie,
už nezabudnem, alebo si ich nepokazím. Stačí to
raz za čas len preskúšať. Takže bez strachu teraz
môžem experimentovať a viem, že to bude len plus
a v ničom ma to nepokazí.
Už päť rokov investuješ svoj čas a energiu aj
fungovaniu vlastnej tanečnej školy. Kto sa do
nej môže prihlásiť?
Tých krásnych 5 rokov je pre mňa pocta. Každý
rok bol v niečom iný. Ale základom vždy bolo, že
moja škola nie je biznis a ani taká tá typická škola.
Skôr šlo o to dať priestor a šancu mladým a dať im
to v čo najväčšom množstve. Tento rok sme otvorili
rôzne štýly s rôznymi lektormi zo Zvolena a Žiaru.
To sa však nakoniec obrátilo proti mne, a tak som
sa tento rok na to vykašľal a do letných prázdnin
fungujeme len tak, voľne ako centrum. Až na
jeden malý krúžok, ktorý ostal. Naučil som sa, že
príliš veľa slobody a kamarátstva viac uškodí. Čím
viac som deťom dal, tým menej si to vážili a tým
viac to hralo proti mne. Určite chcem otvárať aj 6.
ročník tanečnej školy, už však čelom vzad oproti
predošlým rokom. Prvýkrát v živote si dovolím
svoju školu nazvať profesionálnou a pôjdeme
s poriadnymi pravidlami, len s obmedzeným
počtom tréningov a mojim plným odhodlaním
učiť ako profesionálny tréner s profesionálnym
systémom. Tak isto k tomu nastavujeme určitý
finančný systém, aby sa nestalo, že na konci roka
krachujeme a nemôžem ísť s deťmi ani na súťaž,
alebo im dať vyrobiť tričká. Odteraz to bude moja
škola, kde platí to, čo poviem ja a nie, že keď
niekto niečo nechce, tak to nemusí robiť. Dokážem
z človeka spraviť kvalitného tanečníka a aj preto do
toho chcem ísť konečne profesionálne. Učiť budem
ja breakdance, a hiphop moje „žiačky“, ktoré majú
vlastnú skupinu Voltage. Tak isto chcem spraviť
vlastný kurz pre najmenších. Uvidíme, ako to vypáli
a aký bude záujem.
Kde sa vidíš o pár rokov?
Multimilionár vo vlastnej vile v Los Angeles,
obklopený krásnymi černoškami a drahými autami
(smiech). Robím si srandu. Teda, nieže by to bola zlá
predstava. Kto ma pozná vie, že presne toto by bolo
pre mňa, ale nevidím sa a nechcem sa vidieť o pár
rokov. Mám síce také malé vízie, že čo by som chcel,
ale nelipnem na nich. Ako a kam ma život zaveje, to
uvidíme.
(li)
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Blahoželanie

POĎAKOVANIE
Chodievam do drogérie na Sládkovičovej
ulici, čo mám blízko. Ochotne objednávajú
tovar – spreje na odplašenie a zahubenie
hmyzu v celom dome. Činžiak je postavený
len na betónovej platni, bez základov. Preto
predavačkám touto cestou ďakujem.
Rovnako tak je tu aj obchod s potravinami,
kde som nechala peňaženku s 5 € a vrátili
mi ju. Touto cestou ďakujem.
Igor Paška, Žiar nad Hronom

Otto
Šimonović

Dnes pekný
sviatok máš,
už 90 rokov
prežívaš.
Život ti dal, čo ti dať mal,
niekto ťa potešil, niekto oklamal.
No pred tebou je ešte dlhá púť,
preto ti želáme, šťastný buď,
nech život plynie v pokoji a láske,
aby si povedal, že žiť je krásne.
Manželka Helena, syn Otto s
manželkou, vnúčatá Oto a Michaela a
pravnúčatá Šimo
Šimonko,
m nko, Emka a Noelko.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Folklórne dni
Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom a obec Veľká Lehota vás
srdečne pozývajú na Folklórne dni, ktoré
sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. júna v
amfiteátri vo Veľkej Lehote. Sobota bude
patriť Pohronským folklórnym slávnostiam,
na ktorých od 14.00 hod. vystúpia folklórne
súbory z okresov Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica a záver
spríjemní divadelné predstavenie Kubo
v podaní DS Múza Nová Baňa. V nedeľu
sa počas Detského folklórneho festivalu
Pod Inovcom od 14.00 hod. predstavia
detské folklórne súbory z okresov Žiar nad
Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a
ako hosť o 16.00 hod. vystúpi DFS Kornička
z Trenčína. Folklórne dni vyvrcholia
koncertom skupiny Rusín Čendeš Orchestra
z Banskej Bystrice. Súčasťou programu je
bohatý sprievodný program. Viac informácií
na www.osvetaziar.sk.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária vás oboznámi
s vývojom vesmíru. Dňa 3. júna o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva
multimediálny program s využitím možností
planetária. Za priaznivých poveternostných
podmienok
nasleduje
pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 10. júna
o 20.00 hod.
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 –
V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu. Dňa 17. júna o 20.00 hod.

ZÁJAZD DO CHORVÁTSKA
Jednota dôchodcov Slovenska, Základná
organizácia Žiar nad Hronom organizuje
dovolenkový pobyt pri mori v Chorvátsku
- Makarská riviéra, destinácia Gradac
v termíne od 17.6. do 26.6. cez žiarsku
cestovnú kanceláriu. Hotelové ubytovanie,
polpenzia raňajky a večere formou
bufetových stolov, autobusová doprava.
Cena: 344 €. Komplexné cestovné poistenie:
11 €. Informácie a prihlásenie sa na čísle:
0902132999 alebo v mestskom Klube
seniorov v klubové dni utorok, štvrtok od
13.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcom
telefonickom dohodnutí.
Ján Truben, predseda ZO-JDS Žiar nad
Hronom
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
2.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
3.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
4.6. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
5.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
6.6. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
7.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
8.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
9.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
10.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
11.6. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika
12.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
13.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
14.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
15.6. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
16.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu

PRÍMESTSKÉ TÁBORY CENTRA VOĽNÉHO
ČASU

FajnNové leto s CVČ
Trojdňový maratón plný zábavy ukončený
opekačkou s kempovaním v CVČ.
Termín: 6.7. – 8.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre nečlenov
V cene je zahrnuté:
obed, pitný režim, materiál.
Neobyčajné dobrodružstvo
Neobyčajné dobrodružstvo vlakom na
východ Slovenska, plný zábavy a spwoznávanie nových vecí.
Termín: 18.7. – 22.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 12 €/deň pre členov, 13 €/deň pre
nečlenov (v cene je dvojdňový výlet do Košíc).
Ak je záujem len o dvojdňový výlet do Košíc,
cena je 30 € na dieťa.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.
Leto v plnom prúde
Voda, slnko zábava a dobrá nálada nás budú
sprevádzať celým týždňom v CVČ.
Termín: 8.8. – 12.8.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre
nečlenov
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.
Termín podania prihlášok je do 24.6. 2016.
Zmena programu vyhradená. Prihlášky a bližšie
informácie nájdete na stránke CVČ www.cvczh.
edupage.org, alebo sa môžete informovať
osobne v čase od 8.00 do18.00 hod. v CVČ na Ul.
M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom, prípadne
telefonicky: 045/673 33 48, 0905 295 556.

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI A DORAST
Miesto prevádzky: Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom
2.6. 15.30 – 7.00 hod. Laudate
3.6. 15.30 – 7.00 hod. MUDr. Pavol Kaňa
4.6. 7.00 – 7.00 hod.
MUDr. Andrea Gelienová
5.6. 7.00 – 7.00 hod. MUDr. Viera
Hupková
6.6. 15.30 – 7.00 hod.
MUDr. Katarína Tužinská
7.6. 15.30 – 7.00 hod. SonaMed
8.6. 15.30 – 7.00 hod. Eva Santé
9.6. 15.30 – 7.00 hod.
MUDr. Andrea Gelienová
10.6. 15.30 – 7.00 hod. Collegium Med
11.6. 7.00 – 7.00 hod.
MUDr. Ingrid Barániková
12.6. 7.00 – 7.00 hod.
MUDr. Alžbeta Lehotská
13.6. 15.30 -7.00 hod. Eva Santé
14.6. 15.30 – 7.00 hod. M&V Salus
15.6. 15.30 – 7.00 hod. SonaMed
16.6. 15.30 – 7.00 hod.
MUDr. Ingrid Barániková

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky, 8.00 – 13.00
hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta
2499/2, Zvolen

VI.
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Žiarsky Deň detí s Mimoňom

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dňa 6. júna
si pripomíname
nedožitých 100 rokov
Jána Leštáka
z Badína.
Spomínajú synovia Jozef, Ján,
Peter a dcéry Mária a Valéria
s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Osud je krutý,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Bárdi.
Mali sme ťa radi,
a preto nezabudneme.
Manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov

Ako tíško žila,
tak tíško aj odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 7. júna si pripomenieme
2. výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mama,
babka a prababka
Mária Sitorová.
S láskou a úctou spomína dcéra
Mária a syn František s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Kto ťa poznal,
spomenie si...
Kto ťa mal
úprimne rád,
nezabúda...
Dňa 1. júna uplynul 1 rok
od smutnej chvíle,
kedy náhle odišiel
náš priateľ, sused a známy
Silvester Gonzúr.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško
z nášho života,
srdiečko dotĺklo
a skončilo svoju púť
a my nemôžeme
na teba
nikdy zabudnúť.
Dňa 29. mája sme si pripomenuli
3. výročie, keď si nás navždy opustil,
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Gocník.
Spomínajte s nami.
S úctou a láskou spomína
manželka, dcéra a syn s rodinou.

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

Smútok, bolesť v srdci zabolí, ale
pekná spomienka na vás, ako večný
plameň, v našich srdciach stále horí.
Rodičia drahí, za vašu námahu
a dobrotunech vám dá Pán Boh
večnú odplatu.
Dňa 28. mája sme si svätou omšou
pripomenuli výročia úmrtia
našich rodičov.
Dňa 13. mája uplynulo 5 rokov,
ako nás opustila naša obetavá,
starostlivá mama
Terézia Líšková
a
dňa 25. mája uplynulo 15 rokov,
keď nás po tragickej nehode opustil
náš láskavý a obetavý ocko
Štefan Líška
z Ladomerskej Viesky.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú
štyri dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať,
s láskou a vďakou
spomínať.
Dňa 25. mája
sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia našej drahej maminky,
starkej, prastarkej,
sestry a príbuznej
Anna Dvončovej,
rod. Pinkovej,
ktorá nás opustila
vo veku 92 rokov.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 27. mája
sme si pripomenuli 6. 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.

V sobotu 28. mája sa v Parku Štefana
Moysesa konal Žiarsky Deň detí.
V rámci osláv Medzinárodného dňa
detí pripravili organizátori – Mestské
kultúrne centrum dve divadelné rozprávky Šašo múdrejší ako kráľ a predstavenie Z rozprávky. Medzitým si deti
mohli vytvoril malého Mimoňa z papiera v tvorivých dielničkách, pozrieť
a posedieť si v policajných či hasičských
autách či zastrieľať z luku.

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti
– pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č.
35302551-2/2016, vyhotoveného GEOTOP, IČO: 35302551, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor dňa 1. apríla 2016 pod č. 79/16, odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1574/21, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 121 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, v podiele 1/1, a to novovytvorenej CKN parcely č. 1574/64 – zastavaná plocha s výmerou 201 m2,
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania prevodu mestským
zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 17,09 €/m2 na základe
Znaleckého posudku č. 81/2016 zo dňa 10.04.2016, vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Hricom. Predmetný
pozemok je situovaný v blízkosti futbalového štadióna pri Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom, medzi pôvodným
oplotením futbalového štadióna - pozemkom CKN parcelou č. 1574/16 a pozemkom CKN parcelou č. 1576/1. Bližšie
informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor ekonomiky a financovania – č. dv. 6, tel. 045/6787143, na webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

Prekoná Žiar rekord v hromadnom čistení zubov?
Projekt Zdravý úsmev sa v našom
meste realizuje už 15 rokov. V roku
2008 sa v Žiari stretlo 834 ľudí
so zubnými kefkami a vytvorili
tak slovenský rekord v čistení
zubov. Podarí sa nám tento rekord
prekonať?
Podujatie organizuje žiarske Centrum
voľného času a zubná lekárka Zuzana
Kukolíková. Jeho cieľom je motivovať
detí, rodičov a verejnosť k dodržiavaniu
zubnej hygieny. O vytvorenie nového
rekordu sa pokúsia deti materskej

školy, žiaci I. stupňa základných škôl
v meste a aj široká verejnosť. „Pomôcť
prekonať slovenský rekord v čistení
zubov môžete aj vy, a to 21. júna
priamo na Námestí Matice slovenskej
v Žiari nad Hronom,“ pozýva Petronela
Gáfriková zo žiarskeho Centra voľného
času a konkretizuje: „Prezentácia je od
8.30 hodine, začiatok rekordu o 9.30
hodine.“ Súčasťou podujatia bude aj
sprievodný kultúrny program, ktorý si
pre vás pripravili materské a základné
školy z nášho mesta.
(li)

Vďaka projektu majú škôlkari zelený dvor
Materská škola – elokované pracovisko na Sládkovičovej ulici sa
môže pochváliť krásnym trávnatým
školským dvorom plným zelene.
Škôlkari sa môžu tešiť zo zeleného
dvora, ktorý sa podarilo vytvoriť
vďaka projektu.
Sumou 1000 eur prispela na projekt
Zelený dvor – miesto pre hru a zábavu
detí banka Raiffesen. „Banka podporuje
projekty na ochranu a tvorbu životného

SPOMIENKAtkov

Dňa 7. júna
si pripomíname
nedožitých
60 rokov nášho
drahého manžela,
otca a dedka
Jozefa Kúša,
ktorý nás náhle navždy opustil.
S láskou v srdci spomína
milujúca rodina,
vnúčatá Ivka, Šimonko, Filipko
a Jerguško.

Najmenších asi najviac zaujali nafukovacie atrakcie, kde sa mohli do
sýtosti vyskákať, ale aj maľovanie na
tvár či jazda na koníkovi. Samozrejme,
nechýbalo ani občerstvenie v podobe
sladkých trdelníkov či cukrovej vaty.
Asi najväčším zážitkom bolo pre deti
i dospelých behanie v pene vytvorenej
hasičmi. Príjemné ochladenie i zábava
nemala konca kraja.
(kr)

prostredia, vzdelávanie, rozvoj telesnej
kultúry a takto prispieva k zlepšeniu
podmienok výchovy a vzdelávania detí
v materskej škole,“ hovorí zástupkyňa
elokovanej triedy Andrea Sliacka
a dodáva: „Do výsadby stromčekov,
byliniek a kvetov sa zapojili nielen
zamestnanci materskej školy, ale aj deti
s rodičmi. Pribudlo nám aj nové pieskovisko a domček na hry.“
(r)

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom
pponúka možnosť denného a pomaturitného štúdia v študijných odboroch
obchodná akadémia a daňové služby
-

Prijímacie skúšky

denné štúdium dňa 21.6.2016 (prihlášky zaslať do 16.6.2016)

pomaturitné štúdium dňa 10.8.2016 (prihlášky zaslať do 31.7.2016)
Podrobné informácie na tel. čísle: 045/672 38 04 alebo na www.oazh.sk.
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Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže v karate
KARATE - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DETÍ A MLÁDEŽE

Najväčšie mesto regiónu Spiš Poprad,
ktoré vďaka svojej polohe dostalo
prívlastok vstupná brána do Vysokých
Tatier, bolo 14. mája miestom, kde sa
stretli mladí karatisti z celého Slovenska.
Zabojovali tu o najcennejšie trofeje
v rámci športového karate na Slovensku.
Až 462 pretekárov (842 štartov
v jednotlivých kategóriách) z 60 klubov
si vybojovali postupové miesta na túto,
pre nás najvýznamnejšiu, udalosť žiackej
sezóny. Devätnásti mladí karatisti z Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom Peter Barcík,
Urban Beňo, Alexandra Biela, Bibiana
Černáková, Eduard Majer, Daniel Mráz,
Adam Dolnický, Ivana Gahírová, Timotej
Gašpar, Alexandra Kalamárová, Karolína
Kortišová, Radoslava a Timea Kučerové,
Tamara Martikánová, Nela Mladenovič,
Šimon Sečkár, Jozef Šipkovský, Ester
Šišková a Patrícia Vanková si vybojovali
možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí.
Napriek tomu, že tento rok sa nám
nepodarilo získať titul majstra Slovenska,

12. miesto a v medailovom 29. miesto.

Nominácia na Majstrovstvá
Európskej shitoryu karate
asociácie

Strieborná Ester Šišková, kata.
naši pretekári získali 4 strieborné a 6
bronzových medailí. Nie každý môže na
takej súťaži, akou sú Majstrovstvá Slovenska,
stáť na stupni víťazov, no napriek silnej
konkurencii sa našim pretekárom podarilo
pre náš klub získať niekoľko zaujímavých
výsledkov, ktoré nám v hodnotení klubov
vyniesli v celkovom bodovom hodnotení

21. mája sa Šurany stali dejiskom 12.
ročníka Majstrovstviev Slovenskej shito ryu
karate asociácie. Za účasti 225 pretekárov
z 29 klubov z celého Slovenska pekné
výsledky dosiahli aj pretekári žiarskeho
Karate klubu. Okrem medailí a pohárov
sa bojovalo aj o možnosť reprezentovať
Slovensko na Majstrovstvách Európskej
shitoryu karate asociácie, ktorú v
súčasnosti tvorí 8 štátov, pričom každý štát
má právo nominovať do kategórie 5 svojich
pretekárov. V disciplíne súborné cvičenia
kata sa predstavil Šimon Sečkár, ktorý si
vybojoval 2. miesto. V disciplíne športový
zápas kumite mali Žiarčania viac zástupcov.
O najlepšie výsledky sa postarali, a zároveň
sa stali vo svojich kategóriách majstrami
asociácie Karin Hanáková, Patrícia Vanková
a Veronika Viglašská, ktorá turnaj vyhrala

už tretí rok po sebe. Druhé miesta v kumite
vybojovali Natália Rajčanová, Šimon Sečkár,
Zdenko Vanka a Michal Výrostko. Zbierku
medailí uzavreli tretími miestami Bibiána
Černáková, Adam Dolnický, Ivana Gahírová,
Timea Kučerová a Dominika Veisová. Všetci

Patrícia Vanková, 1. miesto.

Naše strieborné žiačky
v kumite teamov Gahírová,
Černáková, Čela, R. Kučerová.

medailisti si zároveň vybojovali postup na
Majstrovstvá Európskej shito ryu karate
asociácie, ktoré sa budú konať 18. júna v
Nových Zámkoch.
Miloš Viglašský, tréner karate

Žiarski plavci na jarných Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti
PLAVCI

Dňa 14. mája plavci z plaveckého klubu
MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali
naše mesto na jarných Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti, ktoré sa
uskutočnili v Žiline. Konkurencii bola
silná, veď 334 plavcov zo 16 klubov už
stojí za pozornosť.
Aj napriek tomu, že niektorí Žiarčania
plávali prvýkrát vo svojej kariére v 50 m

bazéne, rozhodne sa nestratili. Podarilo sa
im zaplávať niekoľko pekných výsledkov a tí
najlepší boli odmenení medailou. Domov
sa vrátili s bilanciou 3 zlaté, 6 strieborných
a bronzových medailí. Zlatú medailu si vo
svojej vekovej kategórii vyplávali Diana
Karásková v disciplíne 50 n motýlik, Dominik
Meliš 50 m motýlik a Melinda Ruislová 50 m
prsia. Strieborné medaile si vyplávali Andrej

Holos v disciplíne 50 m znak, Diana Karásková
100 m voľný spôsob, Viktória Maliková
200 m polohový pretek, Melinda Ruislová
100 m prsia a Olívia Ťahúňová 50 m znak
a 50 m motýlik. Bronzové medaile priniesli
Tereza Veselá v disciplíne 100 m znak, Olívia
Ťahúňová 50 m prsia, Ema Barančoková 200
m znak, Andrej Holos 50 m motýlik, Diana
Karásková 50 m voľný spôsob a Melinda
Ruislová 200 m polohový pretek.

V konkurencii viac
ako 200 pretekárov
bodovali aj Žiarčania

Neoficiálne Majstrovstvá Slovenska v plávaní
v kategórii C, čo sú ročníky narodenia
2006/2007 a mladší, sa uskutočnili
21. mája v Handlovej. Plavecký klub
Delfín reprezentovalo na neoficiálnych
Majstrovstvách Slovenska v plávaní O pohár
mesta Handlová 6 najmladších plaveckých
nádejí. Preplnená plaváreň videla aj pekné
úspechy našich žiarskych plavcov. Juraj
Hlavnička na 25 m motýlik skončil na 10.

Trénera Zaťka zaskočí v posledných zápasoch Rastislav Urgela
FUTBAL – DOXXBET LIGA – FK POHRONIE

Rastislav Urgela.
Po vzájomnej dohode skončil 17. mája
pri A mužstve FK Pohronie hlavný tréner
Štefan Zaťko. Vďaka jeho dlhoročnej
poctivej práci sa klub dostal až do bojov
o postup do Fortuna ligy.
Vedením kolektívu bol na posledné štyri
zápasy poverený asistent Rastislav Urgela.
„Moja pozícia hlavného trénera A-mužov FK
Pohronie je len dočasná, na posledné štyri
kolá, keďže po sezóne príde k tímu nový
tréner,“ vysvetlil Rastislav Urgela a dodal:
„Budem s ním naďalej úzko spolupracovať
v pozícii asistenta a, samozrejme, naplno sa

venovať úseku mládeže v pozícii športového
manažéra.“ Nový dočasný tréner má jasno
aj v tom, kam budú smerovať jeho prvé
kroky pri mužstve dospelých: „Budem
mať namierené do kabíny, kde treba po
výbornej jesennej časti hlavne presvedčiť
hráčov, že futbal hrať nezabudli a že ho
stále vedia hrať. Aby si viac verili a ukázali
všetkým fanúšikom tú lepšiu tvár, nie ako
tomu bolo po väčšinu jarnej časti, kde sme
mali trochu iné predstavy. Naším, a teda aj
mojim, cieľom do posledných kôl je zlepšiť
najmä herný prejav. Hrať viac priamočiaro,
útočne a so silnými tímami z prvej päťky
uhrať čo najlepšie výsledky, aby sme v
konečnej tabuľke skončili čo najvyššie.“ (li)

Uchmatli sme body
ďalšiemu favoritovi

O postup 10. kolo: FC Tatran Prešov – FK
Pohronie 0:0
FK Pohronie: Holec – Nosko, Sekereš,
Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj (83.
Paleník), Hudák (77. Bališ), Paraj, Blahút (11.
Blaho), Matuškovič.
Už v prvom zápase pod vedením
Rastislava Urgelu sa futbalistom FK
Pohronie darilo. V 10. kole Doxxbet
ligy cestovali do o postup bojujúceho

Prešova.
V Prešove sa hral výborný futbal od prvej
až do poslednej minúty. V 23. min. krásny
center Frimmela napálil z voleja Garaj, ale
Talian loptu vyrazil nohou. O tri minúty sa
zrodila ďalšia rýchla akcia hostí, no Pelegrini
z uhla strieľal tesne vedľa. V 32. min. obišiel
Tubonemi aj Holeca, no zakončil len do
bočnej siete. V 34. min. zle vybehol domáci
brankár, Frimmel ho prehodil, ale na čiare
vykopol loptu obranca a z protiútoku sa
na Holeca rútil sám Dzurik. Našťastie pre
Pohronie, gólman hostí loptu vyrazil. V 46.
min. išiel na Holeca Katona, ktorý však
takisto skóre neotvoril. V 60. min. mali
šancu domáci, ale Hruška vystrelil do žrde. Z
protiútoku obišiel troch hráčov Matuškovič,
ktorý ťukol Garajovi a ten sám pred Talianom
pálil do neho. V 84. min. sa stredom
pretlačil Cicman, ale Holec vytiahol skvelý
zákrok. V 85. min. zas Katona sám neuspel
a z protiútoku Bališ išiel sám na brankára, no
zakončil iba do neho. V nadstavenom čase
spálil Tubonemi tutovku a aby toho nebolo
málo, na druhej strane rýchly brejk Páleníka
s Bališom druhý menovaný v samostatnom
nájazde nedal. Po zápase diváci stáli
a tlieskali, hostia zanechali na východe
Slovenska dobrý dojem.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

mieste, Jakub Kukučka 25 m prsia na 4. mieste,
Ema Prachárová 25 m znak na 3. mieste a na
25 m motýlik na 1. mieste, Melinda Ruislová
50 m motýlik na 6. mieste, Ivana Šureková
100 m znak na 3. mieste a 50 m voľný spôsob
na 2. mieste a Olívia Ťahúnová 50 m motýlik
na 7. mieste.
Najúspešnejšia
bola Ema Prachárová,
ktorá v kategórii 25 motýlik získala 1.
miesto s časom 22,61 a bronzovú medailu

si vyplávala za 25 m znak s časom 23,14.
Pekné 2. miesto si vyplávala Ivana Šureková
v kategórii 50 m voľný spôsob s časom 43,01
a bronzovú medailu v kategórii 100 m znak
s časom 1:46,63.
Na tieto populárne preteky prišlo 206
pretekárov z 28 oddielov z celého Slovenska.
Žiarskych plavcov pripravovali trénerky
Martina Bartková a Miroslava Mesárošová.
(r)

Slovenská reprezentácia na EURO 2016
aj so žiarskym futbalovým talentom
FUTBAL

Dvadsaťjedenročný futbalový obranca Milan Škriniar už v minulosti reprezentoval
Slovensko s futbalovou „21-kou“. Teraz
mu vyjadril dôveru aj tréner slovenskej
reprezentácie Ján Kozák a pocestuje tak
na EURO 2016 vo Francúzsku.
Z 27 hráčov, ktorí absolvovali kemp v Rakúsku,
sa do výberu na EURO 2016 dostalo iba 23
futbalistov. Medzi nimi aj žiarsky futbalový
talent Milan Škriniar, ktorý od januára hráva
v najvyššej talianskej Serie A za Sampdoria
Janov. Dvadsaťjedenročný stopér od svojho
januárového príchodu z MŠK Žilina bol na
jar na lavičke Sampdorie jedenásťkrát, ale
na ihrisko sa prvýkrát dostal až v apríli proti
Laziu Rím. V rámci 35. kola sa v nadstavenom
čase druhého polčasu dostal na ihrisko ako
striedajúci hráč a v záverečných minútach aj
za cenu žltej karty ubránil pre Janovčanov
víťazstvo 2:1. „Atmosféra na štadióne sa
mi páči, fanúšikovia sú výborní, čo som už
videl aj predtým, keď som nehral,“ vyjadril
sa na margo svojho pôsobenia v Taliansku
Milan Škriniar a ako priznal, jeho príchod
do janovského klubu bol pre neho ťažký
aj kvôli jazykovej bariére. Práve vtedy mu
najviac pomohol kamarát z reprezentačnej
„21-ky“ David Ivan. Svoj prvý zápas na
trávniku odohral proti spomínanému Laziu

Milan Škriniar v reprezentačnom
drese „21-ky“.
Rím na ľavej strane. „Tam sa mi hrá najlepšie.
Je to post, ktorý som hrával aj v Žiline. Ale
aj keby som hral na inom poste, snažil by
som sa pomôcť mužstvu a vydal by som
zo seba maximum,“ podotkol ďalej žiarsky
rodák s tým, že hru hráčov, ktorí hrajú na
tomto poste, sledoval od začiatku a snažil
sa pochopiť taliansky štýl futbalu. „Mojim
cieľom v Janove je odohrať čo najviac
zápasov od začiatku v základnej zostave.
Verím, že sa mi postupne bude dariť zbierať
viac minút. Samozrejme, mojim cieľom bolo
dostať sa aj do reprezentácie,“ dodal Milan
Škriniar, ktorý bude Slovensko na EURO 2016
reprezentovať spolu s takými hráčmi ako
Hamšík, Škrtel, Ďurica, Pekarík, Kucka, Weiss
či Stoch.
(li)
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Bratia Foltánovci úspešní na Pretekoch mieru v Čechách
CYKLISTIKA

V dňoch 5. až 8. mája sa zišla cyklistická
juniorská elita na druhom podujatí
National Cupu s názvom Závod míru
juniorov v Českom Terezíne. Na štarte
sa prezentovalo až 131 pretekárov
z 22 krajín sveta. Medzi pretekármi
nechýbali reprezentanti CK MŠK
Žiar nad Hronom Adrián Foltán, Ján
Gajdošík a Martin Vlčák, ktorí sa na
štart pretekov postavili v národných
farbách.
Prvá etapa viedla členitým terénom.
Etapa merala až 102,5 km a hneď z úvodu
preverila fyzickú kondíciu zúčastnených
cyklistov. V tejto etape zaznamenal skvelý
výsledok slovenský reprezentant Adrián
Foltán, ktorý počas celej etapy jazdil
aktívne vpredu. Asi na 60-tom kilometri
etapy sa Adrián nevyhol nepríjemnému
pádu, po ktorom sa musel dotiahnuť
naspäť do čelnej skupiny, čo ho stálo veľa
síl. Čelná skupina, do ktorej sa Adrián vrátil,
prišla do cieľa pokope, no únik nedostihla,
a tak sa o siedmu priečku v pretekoch
bojovalo v záverečnom špurte. Ten
s prehľadom vyhral Adrián Foltán. „Etapa
mi svojím profilom veľmi vyhovovala

Adrián Foltán po prejazde
cieľom prvej etapy.
a pomýšľal som v nej na najvyššie
umiestnenia. Počas celej etapy sa mi išlo
výborne, jazdil som vpredu, no aj napriek
tomu som sa nevyhol nepríjemnému
pádu. Kým som sa zorientoval, tak hlavná
skupina už bola preč a musel som dorážať,
čo ma stálo neskutočne veľa síl. Keď som sa
dotiahol späť do prvej skupiny, boli sme už
blízko pred cieľom a vôbec som nevedel,
že sú nejakí pretekári v úniku. Špurt
hlavnej skupiny som vyhral. So svojím
výkonom som spokojný. Škoda však toho
pádu, pretože som mohol pomýšľať na
umiestnenie na stupni víťazov,“ zhodnotil

svoj výkon po prvej etape Adrian Foltán.
Ďalší deň preteky pokračovali časovkou
jednotlivcov na 11,2 km, v ktorej Adrián
obsadil 39. miesto so stratou na víťaza
54 sekúnd. V poobedných hodinách na
cyklistov čakala druhá 62 km etapa. Pelotón
cyklistov prešiel pokope a v záverečnom
špurte opäť výborne finišoval Adrián
Fotlán na 11. mieste. V celkovom poradí
po troch etapách figuroval na peknom
37. mieste so stratou jednej minúty na
víťaza. Posledné dve etapy sa presunuli do
kopcov, kde sa Adrián v poradí prepadol.
Celkovo v pretekoch obsadil 79. priečku.
Pre Jána Gajdošíka a Martina Vlčáka išlo
o premiérový štart na podujatí N – cupu,
a tak bolo ich úlohou zbierať skúsenosti.
Martin Vlčák bol celkovo klasifikovaný na
83. mieste a Ján Gajdošík na 114. mieste.

postavilo 156 pretekárov zo 17 krajín
sveta. Slovensko reprezentoval cyklista CK
MŠK Žiar nad Hronom Adam Foltán. Adam
na preteky mieru nastupoval vo výbornej
kondícií a ako jeden z lídrov slovenského
výberu. Preteky otvoril úvodný prológ,
kde po výbornej jazde obsadil 8. miesto.
Poobede pokračovali preteky druhou
80 km etapou. Po prejazde cieľom bol
Adam klasifikovaný na 10. mieste. Druhý
deň nasledovala tretia etapa v podobe
23 km dlhého cyklistického kritéria. Bola
veľmi rýchla a pelotón cyklistov prišiel
do záverečného špurtu pokope. Adam
do cieľa doslova doletel na 4. mieste,
keďže na cieľovej páske došlo k veľmi
škaredému hromadnému pádu. Adam
v ňom zlomil bicykel na dve polovice
a celý sa doudieral a oškrel o asfalt. Musel
byť ošetrený a keďže lekár mu povolil
pokračovať v pretekoch, do poobednej
77 km dlhej kráľovskej etapy nastúpil
s nepríjemnými cestnými lišajmi. Adamov
výkon bol veľmi ovplyvnený týmto pádom
V dňoch 6. až 8. mája sa v českom meste
a v etape obsadil 36. miesto. Stratil tak
Jevíčko konal Závod míru nejmladších,
svoje celkové 8. miesto. Posledný deň
na ktorom sa zišla kadetská elita. Svedčí
pretekov na cyklistov čakala záverečná
o tom fakt, že na štart pretekov sa

Adam Foltán
jedným z lídrov slovenského
výberu

časovka jednotlivcov na 15,5 km. V tejto
etape Adam zmobilizoval všetky svoje
sily a predviedol skvelý a bojovný výkon.
V časovke obsadil výborné 6. miesto
so stratou len 39 sekúnd na víťaza. „Na
preteky mieru som sa pripravoval už
od februára. Po prvých etapách som
figuroval v top ten a moje ambície boli
veľmi vysoké. V tretej etape však prišlo
pre mňa sklamanie, pretože sa mi nevyhol
nepríjemný pád, v ktorom som utrpel
poranenia v podobe nepríjemných
cestných lišají. Na poobednú štvrtú etapu
som nastupoval celý zodretý, všetko ma
pálilo štípalo a keďže som zlomil bicykel,
nastupoval som na rezervnom bicykli,
ktorý som vôbec nepoznal, a tak som
sa neudržal v čelnej skupine. V piatej
etapy som podal svoj štandardný výkon,
ktorý mi priniesol 6. miesto. Celkovo som
s priebehom pretekov spokojný, pretože
aj napriek nepríjemným zraneniam sa mi
nič vážnejšie nestalo a ako tím Slovenska
sme obsadili 2. miesto,“ skonštatoval po
pretekoch Adam Foltán.
Michal Procner, tréner

Žiarčania na Majstrovstvách Slovenska zlatí a strieborní!!!
BASKETBAL – MSR MLADŠÍ ŽIACI

Fantastický turnaj, tak možno nazvať
Majstrovstvá Slovenska 2016 v kategórii
mladších žiakov v basketbale chlapcov.
15 zápasov a 6 najlepších tímov zo
Slovenska v absolútnom nasadení
prinieslo v žiarskej ZUS aréne veľký
športový zážitok.
Domáci hráči nastúpili do turnaja po veľmi
vydarenej príprave s najvyššími ambíciami.
Hneď v prvom zápase sa im však zranil
kapitán tímu a ťahúň rozohrávky Patrik
Ďurica. Chalani dokázali jeho absenciu
postupne nahradiť, ale stálo ich to priveľa
síl a tie im v závere najdôležitejšieho
zápasu s Interom Bratislava o titul majstra
chýbali. V prvom zápase si Žiarčania po
ťažkom úvode a zranení svojho spoluhráča
pomerne jednoznačne poradili so Žilinou.
Svoj výkon ešte vystupňovali proti KAC
Košiciam. Vo večernom zápase porazili

súpera o 44 bodov a vytvorili si na
turnaji výbornú pozíciu pred druhým
turnajovým dňom. V ňom sa potrápili
so zabetónovanou obranou vysokých
Košičanov ABOVIA. Zápas zvládli a vyhrali
o desať bodov. Obrovským zážitkom
musel byť posledný sobotný zápas dvoch
najväčších rivalov v boji o titul majstra
Slovenska, Interu Bratislava a domácich
Žiarčanov. Bratislavčania odohrali takticky
výbornú partiu. Domáci išli rýchlo do
vedenia o viac ako desať bodov. Hosťom
aj trochu so šťastím padlo do koša
všetko a domáci hráči boli v zakončení
nemohúci. Prehra o jeden jediný bod
mrzí, ale neskutočná atmosféra v hale
bola tou najlepšou odmenou. Posledný
deň turnaja priniesol ešte veľmi zaujímavé
boje. O titule už síce bolo rozhodnuté, ale
hralo sa ešte o ďalšie kovy. Stredoslováci

nenechali ale nič na náhodu. Žilinčania
rozdielom triedy porazili Košičanov
a napäto čakali, či im Žiarčania víťazstvom
s Levicami zabezpečia bronz. Domácim
totiž v zápase s Levičanmi stačila aj prehra
o 14 bodov. S výnimkou druhej štvrtiny
ukázali, že striebro si chcú vybojovať
poctivým výkonom. Levičanom nedal
v poslednom zápase turnaja žiadnu šancu
a o medailách rozhodli tým najlepším
spôsobom.
(nn)
Konečné umiestnenie: 1. BK Inter
Bratislava, 2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3.
MBK Victoria Žilina, 4. ŠBK JUNIOR Levice,
5. ABOVIA 96 Košice, 6. ŠŠK KAC Jednota
Košice.
ALL STARS – A: Juraj Kret (MŠK BK ZH),
Timo Malovec (BK Inter BA), Martin Koller
(BK Inter BA), Martin Holic (MŠK BK ZH),

Mladší žiaci priniesli do Žiaru striebro.

Boris Dudek (ŠBK JUNIOR LV). ALL STARS
– B: Zolt Boroš (BK Inter BA), David Novák
(MBK Victoria ZA), Adam Köröš (ABOVIA 96
KE), Filip Akantis (MBK Victoria ZA), David
Muhlberger (MBK Victoria ZA). MVP: Juraj
Kret (MŠK BK ZH). Najlepší strelec: Juraj
Kret (MŠK BK ZH), 126 bodov.

Zlato za vyhraté štyri
z piatich zápasov
BASKETBAL – MSR ŽIACI

Žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom dosiahli
na Majstrovstvách Slovenska v
basketbale žiakov v Spišskej Novej Vsi
skvelý úspech, keď obsadili 1. miesto a

Zlatý tím žiakov.

domov si priniesli zlaté medaily.
Majstrovstvá SR v basketbale žiakov sa
hrali v Spišskej Novej Vsi v dňoch 27.
až 29. mája za účasti najlepších tímov
západnej oblasti BK Inter Bratislava
a ŠBK Junior Levice, strednej oblasti
MBK Victoria Žilina a MŠK BK Žiar nad
Hronom a východnej oblasti BKM Svit a
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Žiarčania
dokázali vyhrať štyri z piatich zápasov
a zaslúžene získali zlatú medailu. Prehrali
len s minuloročným majstrom z Levíc o 4
body. Za predvedený výkon, bojovnosť
a obrovské nasadenie treba pochváliť
všetkých hráčov. Ani v jednom zápase im
nechýbala chuť po víťazstve a snaha zdolať
svojho súpera. Úspech Žiarčania dosiahli
nielen ako kolektív, ale za individuálne
výkony bol ocenený Juraj Kret, ktorý
sa dostal do B tímu All stars turnaja.
O úspech sa zaslúžili Marek Novák, Hugo
Kucej, Marek Grochal, Maxim Matuška,
Matej Golebiowski, Jakub Švec, Richard
Truben, Juraj Greguš, Jakub Babiak, Pavel
Király, Adam Lehotský, Samuel Barcík,
Štefan Bajnok, Boris Balogh a Juraj Kret.
Vedenie: Juraj Horváth, tréner, Tomáš
Fábry, asistent a Július Kucej, vedúci
družstva.
Konečné poradie: 1. BK MŠK Žiar nad
Hronom, 2. MBK Victoria Žilina, 3. BK Inter
Bratislava, 4. BK 04 AC LB Spišská Nová
Ves, 5. ŠBK Junior Levice, 6. BKM Svit.
(BK MŠK)

Mesto Žiar nad Hronom, Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., MŠK Žiar nad Hronom, Basketbalový klub
Žiar nad Hronom a Občianske združenie Šport a mládež Žiar vás pozývajú na jubilejný 20. ročník turnaja,
ktorý sa uskutoční na Námestí Matice slovenskej v kategóriách:
Little Mini – ročník 2006 a mladší
Mini – ročník 2004 a mladší
Žiaci – ročník 2002 a mladší

Dorast – ročník 1998 a mladší
Muži – bez rozdielu veku
Old-young – otec (mama) – syn (dcéra), dieťa do 10 rokov

