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Tržnicu postaví mesto za bývalým domom kultúry
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Vedenie mesta sa rozhodlo mať
modernejšiu a novšiu tržnicu na
vlastnom pozemku. Kým koncom
minulého
roka
avizovalo
jej
umiestnenie na zelenej ploche oproti
Tatrabanke, dnes je situácia iná.
Nová mestská tržnica vyrastie
v priestore za bývalým domom kultúry,
v časti prepojovacej cesty medzi dvomi
ulicami. „Tržnicu plánujeme dokončiť
ešte v tomto roku,“ informuje primátor
Peter Antal s tým, že ide o jednoduchý
projekt, ktorý sa dá pomerne rýchlo
zrealizovať. Trhovisko má byť podľa jeho
slov vzdušné, jednoduché a prekryté.
„Na májovom zasadnutí žiarski poslanci
odklepli 5-tisíc eur na vybavenie
tržnice, to znamená stoly, ktoré budú
funkčné a vyhovujúce aj pre predajcov
a 18 200 eur na vybudovanie dlažby pod
tržnicou,“ približuje Antal a ako podotýka,
tržnica nebude zasahovať do zelenej
plochy, ktorá sa za bývalým domom

kultúry nachádza. Ako už vedenie
mesta v minulosti avizovalo, k tržnici
sa vybudujú aj potrebné parkovacie
miesta tak, aby sa sem obyvatelia mesta
lepšie a bez problémov dostali. „Som
presvedčený, že nová tržnica bude
pre obyvateľov lepšie a dostupnejšie
riešenie. A keďže v prevádzke bude aj
v sobotu, v tento deň môžu využívať aj
parkovisko pri „Dvojke“,“ uzatvára Peter
Antal s tým, že situácii sa prispôsobí aj
doprava v tejto časti mesta či v priľahlom
vnútroblokovom priestore. Zámerom
mesta tiež je, aby sa tu predávalo najmä
ovocie a zelenina, prípadne domáce
výrobky. Malo by ísť o predaj na spôsob
farmárskych trhov.
Tržnica, ktorá momentálne funguje
Vizualizácia podoby novej tržnice.
na Ulici A. Dubčeka je už zastaraná, jej
kapacita nebýva naplnená a predajcov je
málo aj počas letnej sezóny. S myšlienkou Jednota vypovedala mestu zmluvu na toto rozhodnutie stiahla, vyzvala mesto
postaviť vlastnú tržnicu prišlo vedenie prenájom mestskej tržnice do konca na rokovanie o iných podmienkach
(li)
mesta po tom, ako spoločnosť Coop roka 2017. Aj keď neskôr spoločnosť prenájmu.

Obyvatelia Kortiny už využívajú služby hygienickej stanice
Za sprchovanie či pitnú vodu si zaplatia
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Mesto je dlhodobo zapojené do
terénnej sociálnej práce a komunitné
centrum má vysunuté pracovisko
kontajnerového typu vybudované
priamo v osade Pod Kortinou. Jeho
súčasťou je už niekoľko týždňov aj
tzv. hygienická stanica so sprchami,
umývadlami, toaletou a práčkou.
V osade Pod Kortinou žije v súčasnosti
približne 480 obyvateľov, ktorí sa sem
presťahovali prevažne do provizórnych
príbytkov po vysťahovaní z odpredaných
bytov a ubytovní, alebo žijú v odkúpených
chatkách. Mnohí z nich nepoznajú
teplú vodu, čisté šatstvo, splachovací
záchod a dokonca ani to, čo je sprcha.
„Za poplatok, ktorý sa rovná nákladom
na energie, poskytujeme obyvateľom

z osady služby ako sprchovanie, či
vypratie vecí v hygienickej stanici,“
približuje vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová s tým,
že za 10-minútové sprchovanie zaplatia
50 centov a za vypratie jednej práčky
1 euro. „Poplatok za službu musia najskôr
zaplatiť v pokladni na mestskom úrade.
Tých niekoľko dní, ako je hygienická
stanica spustená, nám však ukázalo,
že ľudia si na takýto systém zvykajú,“
dodáva Monika Minárová. Donedávna na
Kortine chýbal aj prístup k čistej a pitnej
vode, a tak obyvatelia osady využívali
iba studničku. „V týchto dňoch už majú
ľudia z osady k dispozícii aj výdajník na
vodu. Tú si však môžu nabrať tiež iba za
úhradu. Mesto s nimi uzavrie zmluvy, na
základe ktorej im požičia dobíjacie čipy.
Tie si môžu dobiť v pokladni mestského
úradu a z nich sa im potom za každé
načapovanie vody odpočíta príslušná
suma,“ uzatvára Monika Minárová.

Hygienická stanica = ochrana
pred infekčnými chorobami

Deň detí v štýle westernu
Strana IV

Pred aj v priestoroch hygienickej
stanice sa udržiava poriadok.

v čistom oblečení. Pomôžeme tak nielen
im, ale aj deťom, ktoré s nimi zdieľajú
školské lavice,“ hovorí primátor Peter
Antal a dodáva: „Som rád, že osadníci
začali hygienickú stanicu využívať
naplno. Je to nielen v ich prospech, ale aj
v prospech ostatných v meste. Kým sme
sa začali problémami v osade zaoberať,
bolo to jedno veľké epidemiologické
riziko, kde sa darilo najmä žltačke. Aj keď
to tak mnohí Žiarčania nevidia, alebo
nechcú vidieť, dnes ľudia v osade nemajú
služby od mesta zadarmo. Musia platiť za
smeti, aj za sprchy, práčku či pitnú vodu.
Aj keď viem, že si za svoju situáciu, v akej
sa ocitli, môžu sami, neznamená to, že sa
nás to netýka. Riešime napríklad aj to, aby
pracovali, pretože to je jediná cesta, ako
sa dostať preč zo života, aký v súčasnosti
žijú. Aj preto sme založili spoločnosť,
z ktorej už v tomto čase odchádzajú
ľudia s pracovnými návykmi a ponúkame
ich do normálneho zamestnania. Takto
postupne budeme hľadať a ponúkať
riešenia, lebo len nadávať na nich nikomu
nepomôže.“

Najviac sa využíva práčka

Keďže v osade žije veľa školopovinných
detí, zriadenie stanice vníma vedenie Hygienická stanica je otvorená každý
mesta ako ochranu pred infekčnými pracovný deň od 9.00 do 11.00 hodiny
ochoreniami. „Chceme zabezpečiť, aby a popoludní od 13.30 do 15.30 hodiny.
deti z osady mohli do školy prísť čisté a „Miestne ženy využívajú najmä práčku,

Najviac využívaná je momentálna
práčka.
kedy si perú rôzne druhy oblečenia. Sú
to v priemere asi tak 4 práčky denne,“
konkretizuje Samuel Kováč, odborný
garant komunitného centra a ako
dodáva, sprchu obyvatelia z osady
využívajú zatiaľ menej. Sú však aj takí,
ktorí chodia pravidelne. Priemerne je tak
využitie sprchy 1 až 2-krát denne. „Čo sa
týka výdajníka pitnej vody, ktorý bude v
nepretržitej prevádzke, tu hneď prejavili
záujem traja ľudia, ktorí momentálne
uzatvárajú s mestom zmluvu a čoskoro
si budú môcť načapovať vodu.
Predpokladáme, že tu počet záujemcov
ešte vzrastie,“ hodnotí Kováč, podľa
ktorého sú ľudia v osade radi, že takáto
služba tu vznikla a majú to pomerne
blízko. „Poplatky sa zdajú byť obyvateľom
primerané. Niektorí sú však nespokojní,
že platiť musia chodiť na mestský úrad,“
uzatvára Samuel Kováč.
(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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Uzatvorenie ciest počas
cyklistických pretekov
Tieto cesty budú neprejazdné
V dňoch 22. až 25. júna sa v Žiari
nad Hronom uskutočnia spoločné
Majstrovstvá SR a ČR v cestnej
cyklistike 2017. Počas týchto dní sa
musia nielen domáci, ale aj návštevníci
mesta a okolitých obcí pripraviť na
to, že niektoré cesty a ulice budú
čiastočne alebo úplne uzatvorené.
Do ulíc bude počas šampionátu
nasadených
niekoľko
policajných
príslušníkov, ktorých úlohou bude zaistiť
bezpečnosť pretekárov a návštevníkov
podujatia, zabezpečenie trate pretekov
a verejného poriadku, usmerňovanie
a riadenie dopravy počas podujatia.
Okrem toho, policajné autá budú
spoločne so servisnými vozidlami robiť
sprievod cyklistom počas pretekov. „V
prvom rade chceme upozorniť vodičov
na uzávierku cesty smer Handlová,
ale aj z Handlovej do mesta Žiar nad
Hronom,“ hovorí Július Remenár, riaditeľ
Okresného dopravného inšpektorátu
v Žiari nad Hronom a konkretizuje:
„Cestujúci týmto smerom musia použiť
rýchlostnú cestu R1 a R2, kde v tomto
čase bude udelená výnimka, čo sa týka
úhrady. Čiže úsek cesty R1 od Šášovského
Podhradia po Lehôtku pod Brehmi a R2
nebudú počas pretekov spoplatnené.
Samozrejme, hoci počas pretekov bude
posilnená hliadková služba, návštevníci
si musia dávať pozor na svoje veci, keďže
sa očakáva vysoká účasť divákov, čo
určite priláka aj rôzne skupiny zlodejov.“
Úplné uzatvorenie ciest počas
všetkých 4 dní konania preteku
I/9 Ul. SNP Žiar nad Hronom od
križovatky Cyrila a Metoda po čerpaciu
stanicu Slovnaft,
I/9 v úseku čerpacia stanica Slovnaft kruhový objazd R2
Uzatvorenie ciest počas konkrétnych
dní
22. júna 2017
- Ul. A. Dubčeka Žiar nad Hronom
- cesta III/2483 v úseku Žiar nad
Hronom – Dolná Ždaňa

- časť cesty III/2480 od križovatky s I/9
po časť obce Lutila
Parkoviská, kde sa nebude dať
parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC.
Cesty budú uzatvorené hodinu pred
štartom – od 14.00 do 20.00 hod.
23. júna 2017
- k cestám zo dňa 22.6.2017 pribudne
časť cesty III/2480 od križovatky s I/9 po
časť obce Kosorín
Parkoviská, kde sa nebude dať
parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC.
Cesty budú uzatvorené hodinu pred
štartom – od 14.00 do 18.00 hod.
24. júna 2017
- uzavretá celá cesta III/2480 a čiastočne
uzavretá cesta I/9 v úseku kruhový
objazd R2 – križovatka Janova Lehota,
kde bude premávka riadená policajtmi
v jednom jazdnom pruhu
Parkoviská, kde sa nebude dať
parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC,
Chrástekova ul.
Cesty budú uzatvorené hodinu pred
štartom – od 8.30 do 20.00 hod. Od 12.30
do 15.30 hod. bude doprava otvorená
s obmedzeniami.
25. júna 2017
uzavretá celá cesta III/2480
a čiastočne uzavretá cesta I/9 v úseku
kruhový objazd R2 – križovatka Janova
Lehota, kde bude premávka riadená
policajtmi v jednom jazdnom pruhu
Parkoviská, kde sa nebude dať
parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC,
Chrástekova ul.
Cesty budú uzatvorené hodinu pred
štartom, čiže od 9.00 do 16.00 hod. (li)

Cyklistické majstrovstvá odmoderuje skúsený
športový komentátor Miroslav Michalech
Moderátorom
blížiacich
sa
spoločných majstrovstiev v cestnej
cyklistike v Žiari nad Hronom bude
športový komentátor Miroslav
Michalech. Rodák z Považskej
Bystrice až do maturity žil s rodičmi
v Kremnici, kde sa pravidelne vracia
v zime, aby odmoderoval populárne
podujatie Biela stopa. V rozhovore
nám prezradil, ktoré moderátorské
vstupy bude v Žiari nad Hronom
komentovať, ale aj to, aký je jeho
vzťah k cyklistike a športu celkovo.
Skúsený redaktor Miroslav Michalech
pôsobil dvadsaťpäť rokov v Slovenskej
televízii, kde robil dokumentaristu,
scenáristu, zástupcu šéfredaktora
či šéfkomentátora. Ako športový
komentátor sa šesťkrát zúčastnil
olympijských hier a trikrát futbalových
majstrovstiev sveta, absolvoval tiež
desiatky prenosov zo svetových
a európskych šampionátov z Ligy
majstrov alebo z našej ligy. Už niekoľko
rokov pôsobí v spravodajskej televízii
TA3.
Počas blížiacich sa spoločných
majstrovstiev v cestnej cyklistike
v Žiari nad Hronom budete
moderátorom pretekov. Kto vás
oslovil s takouto ponukou?
Organizátori ma oslovili už pred
štyrmi rokmi v Dubnici nad Váhom, kde
som moderoval - komentoval piatkovú
časovku mužov i nedeľňajšie preteky
jednotlivcov seniorov a U23. Takisto
o dva roky v Žiline a tak by to malo byť
aj teraz v Žiari nad Hronom. V časovke
budem najprv na štarte, potom v cieli,
v nedeľu podobne. Prácu si podelíme
s Romanom Barénim, ktorý poskytne
divákom tradične viac odborného
pohľadu, ja sa pokúsim pridať trochu
emócií, hádam aj humoru.
Aký je váš vzťah celkovo k športu
a zvlášť k cyklistike?
Pochádzam z generácií, ktoré ešte
vyrastali na športoviskách, a tak som
hrával futbal, volejbal, basketbal, stolný
tenis, v zime hokej a, samozrejme,

v Kremnici sme boli lyžiari.
Tento kraj vám nie je cudzí, keďže
ste v neďalekej Kremnici žili až do
svojej maturity. Navštevujete ešte
tento región, či už súkromne, alebo
pracovne?
Do Kremnice chodím pravidelne
v zime komentovať Bielu stopu, okrem
toho už len sporadicky.
Ste skúsený dlhoročný moderátor,
absolvovali ste desiatky prenosov
z olympiád či z rôznych európskych
alebo svetových šampionátov. Na
ktorý z týchto prenosov si spomínate
najviac?
Najradšej spomínam na finálové
zápasy futbalových Majstrovstiev
sveta v Pasadene, Paríži či Jokohame,
na finálové zápasy Ligy majstrov vo
Viedni, v Ríme či v Mníchove, na úvodné
i záverečné ceremónie olympijských
hier od Albertvillu až po Salt Lake City...
V tom množstve je ťažko vybrať jeden.
Kedysi ste aktívne športovali.
Venujete sa ešte v súkromí nejakému
športu?
V Bratislave som hrával vysokoškolskú
ligu vo futbale, volejbale i basketbale a
po štúdiách už len rekreačný futbal, pri
ktorom som zostal doposiaľ. V lete to
spestrí beach volejbal a v zime dobrá

lyžovačka s rodinou v Tatrách alebo
v Alpách.
Ktorý šport je pre vás z pohľadu
moderátora
najviac
náročné
komentovať a pred ktorým máte
vy osobne rešpekt a, naopak, ktorý
šport najradšej moderujete?
Teraz, keď už nekomentujem, sú pre
mňa ťažké všetky športy, obdivujem
prehľad a identifikáciu zo štúdia
viacerých komentátorov. Keď som ešte
bol za mikrofónom ja, najviac som sa
tešil pri futbale.
Ktorý športovec je vám najviac
sympatický?
Najviac som obdivoval pred časom
hokejistu Petra Šťastného, teraz
jednoznačne Mareka Hamšíka a Petra
Sagana.
Ako sa na veľké podujatia, ktoré
moderujete, pripravujete?
Napríklad na podujatie v Žiari nad
Hronom už vyše mesiaca tak, že si
odkladám články z cyklistických
pretekov a častejšie mrknem aj cez
internet na cyklistické dianie.
Ako hodnotíte súčasnú cyklistiku?
Má šťastie, že momentálne má takú
postavu akou je Peter Sagan. Tento
šport dokázal za krátky čas mimoriadne
spopularizovať.
Ktorý
z
pretekárov
českej
a slovenskej cyklistiky je vašim
favoritom?
Samozrejme, Peter Sagan a Roman
Kreuziger. Ale príjemne prekvapiť môže
aj Erik Baška.
Ján Svorada kedysi povedal,
že cyklistika bola v čase, keď
on profesionálne jazdil, o čosi
atraktívnejšia ako dnes. Z pohľadu
moderátora, súhlasíte s týmto jeho
názorom?
To je názor bývalého výborného
pretekára, ktorý akceptujem, no
nemusím s ním súhlasiť. Teraz, keď
máme svojho slovenského favorita
a v televízii vidíme najmä vďaka nemu
viacero napínavých pretekov, to zvlášť
neplatí.
(li)

Na cyklistickom šampionáte sa predvedie aj Žiarčan Adam Foltán
Na blížiacich sa spoločných
Majstrovstvách v cestnej cyklistike
2017 bude mať aj Žiar nad Hronom
svojho pretekára. V kategórii juniorov
sa na štart postaví talentovaný Adam
Foltán, ktorý preteká za žiarsky
Cyklistický klub.
V
uplynulej
sezóne
pretekal
Adam Foltán v kategórii kadetov
v disciplínach cyklistika a cyklokros. Je
reprezentantom Slovenska v cestnej
cyklistike. V konečnom hodnotení
Slovenského pohára mládeže v cestnej
cyklistike sa umiestnil na 3. mieste. Bol
aj členom družstva kadetov CK MŠK
Žiar nad Hronom, ktorí získali na M-SR
v časovke družstiev 2. miesto v Tepličke
nad Váhom. Slovensko reprezentoval na
Medzinárodných etapových pretekoch
40. ročník Závodu míru nejmladších, kde
skončil na 17. mieste a v reprezentácii
Slovenska jazdil aj na neoficiálnych
Majstrovstvách
Európy
kadetov
31. ročník Radjugendtour, kde sa
umiestnil na 17. mieste. Výrazným
podielom sa pričinil o celkové
2. miesto žiarskeho Cyklistického klubu
v konečnom hodnotení dlhodobej

mestské noviny

súťaže Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike. Pre sezónu 2017 je
zaradený do reprezentačného výberu
juniorov Slovenska v cestnej cyklistike.
Od začiatku roka už absolvoval
4 svetové poháre: Gent – Wevelgem
(klasika v Belgicku), Paris Roubaix
(tzv. peklo severu), Course de la Paix
(etapové preteky v Čechách) a Trophee
Centre Morbihan (etapové preteky
vo Francúzsku).
V reprezentačnom výbere sa výborne
predviedol v 1. etape Pretekov mieru
juniorov v Terezíne. V členitej etape
dlhej 102,5 km prišiel do cieľa v hlavnej
skupine, ktorá stíhala skupinu siedmych
pretekárov v úniku. So stratou 1:30 min.
na víťaza došpurtoval v hlavnej skupine
na vynikajúcom 22. mieste ako najlepší
Slovák a Čech. V reprezentačnom drese sa
skvele predviedol aj na Svetovom pohári
juniorov vo francúzskom Morbihane, kde
po 1. etape obsadil 17. miesto. Darilo sa
mu aj v 2. etape, časovke jednotlivcov,
kde obsadil 42. miesto. Na prvú
dvadsiatku stratil iba 28 sekúnd. V tretej
etape sa snažil o vylepšenie celkového
výsledku a v záverečnom špurte obsadil

vynikajúce 10. miesto. V celkovom
poradí po troch etapách patrí Adamovi
29. miesto so stratou +1:43 min. na víťaza
F. Lamberta z Francúzska.

Adam Foltán: Verím, že
na majstrovstvách podám
svoj životný výkon

K cyklistike priviedol Adama Foltána
jeho starší brat Adrián, bývalý úspešný
pretekár žiarskeho klubu, ktorý
momentálne pôsobí v Dukla Banská
Bystrica cycling team. „Už od malička
sme spoločne chodievali na rôzne športy,
ale cyklistika nás chytila najviac,“ hovorí
Adam, ktorý k cyklistike „pričuchol“ ako
10-ročný. V týchto dňoch sa už intenzívne
na majstrovské preteky pripravuje.
Ako prezradil, je to skôr pretekaním
ako klasickým trénovaním. „Pretekanie
na svetovom pohári je pre mňa škola
cyklistiky,“ vysvetľuje Adam a prezrádza,
v akej je pred samotným šampionátom
kondícii: „Myslím, že moja kondícia je
stabilná. No dúfam, že na majstrovstvách
podám svoj životný výkon.“ Samotnú
trasu pretekov už Adam pozná
naspamäť, ako hovorí: „Jazdievam po nej

Adam Foltán na snímke vľavo. Foto: archív AF.
totiž už od malička.“ Žiarsky cyklista sa na
preteky pripravuje s trénermi Michalom
Procnerom a Františkom Sitorom.
„Myslím si, že ich príprava je výborná,“
podotýka s tým, že jeho výhodou oproti
súperom je určite to, že bude poznať
trať asi najlepšie. „Taktiež je výhodou, že
ma bude môcť povzbudzovať viac ľudí.
Na psychike pridáva aj to, že nemusíme
ďaleko cestovať,“ hovorí ďalej cyklista
a ako dodáva, počas majstrovstiev ho
bude určite povzbudzovať rodina, klub,
priatelia aj tréneri.

Pretekanie na domácej pôde je pre
každého cyklistu určite výhodou, aj keď,
ako Adam priznáva, na domácej pôde
sa ťažko preteká. „Musím spraviť dobrý
výsledok. Ale som šťastný, že sa spoločné
majstrovstvá konajú práve v Žiari nad
Hronom.“ Vzorom, a zároveň aj favoritom
mladého cyklistu je fenomenálny Peter
Sagan. „Tip na víťaza však nemám.
Každý z pretekárov, ktorí do Žiaru prídu,
má na majstrovský titul a nebude to,
samozrejme, len o výkonnosti, ale aj
o šťastí,“ konštatuje na záver Adam. (li)
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Ťažké postavenie obyvateľov Kríža
vo vojnových časoch
V druhej polovici 17. storočia sa
aktivizovali turecké vojská pod
vedením veľ vezíra Ahmeda a pohli
sa na územie vtedajšieho horného
Uhorska, kde dosiahli značné
vojenské úspechy. Po víťazstvách
v bojoch začali drancovať a plieniť
mestá a obce obsadeného územia
a ich okolie.
Následky týchto udalostí sa,
nakoniec ako vždy, dotýkali aj nášho
mesta, vtedajšieho Kríža. Z dôvodu
obáv o prepad a obsadenie tejto
významnej križovatky ciest bola
posilnená aj jeho obrana. Táto situácia
bola pre jeho obyvateľov nesmiernou
záťažou v beztak už neutešenom
stave hospodárstva. Ekonomicky

upadajúce mestečko bolo povinné,
a neraz aj pod nátlakom, zabezpečiť
obživu vojska a jeho ubytovanie.
Keď sa len pozrieme na pohyb
a pobyt vojsk v Kríži, musíme si
uvedomiť nesmierne utrpenie našich
obyvateľov v týchto pohnutých
dobách, a to nielen ich hospodárskym
útlakom, ale aj následkami epidémií,
únosov a usmrtení. To sa dialo
nielen v bojoch, ale aj pri šarvátkach

v období „pokoja“. V okolí Kríža
v časoch tureckého nebezpečenstva
bolo umiestnené vojsko uhorského
palatína F. Wešeléniho, o ktoré sa
bolo treba postarať. Zároveň mali
Kríž a Šášov povinnosť aktívne sa
zúčastňovať na obrane Žiarskej
kotliny pred nájazdmi Turkov.
Následne sa v Kríži a jeho okolí usadili
vojská generála Ľudovíta de Souches,
ktorý síce dobyl Levice od Turkov a ich
vojská porazil v bitke pri Žarnovici, no
Kríž spolu s jeho kaštieľom sa stali na
dlhú dobu poľným lazaretom, ktorý
zabezpečovali obyvatelia mestečka.
Po potlačení protihabsburského
povstania F. Wešeléniho bolo
územie Uhorska obsadené cisárskym
vojskom. V Kríži v tejto dobe bolo
prechodne ubytovaných asi 1500
rakúskych vojakov zabezpečujúcich

Na prítomnosť zlodejov na cintoríne upozorní políciu infrazábrana
Keďže na žiarskom cintoríne
dochádza už dlhšiu dobu ku
krádežiam, mesto sa rozhodlo situáciu
riešiť osadením kamier v priestore
oplotenia. Od pôvodného zámeru,
kedy tu mal byť postavený betónový
plot, sa upustilo pre náročný terén.
V súčasnosti je žiarsky cintorín
oplotený iba na niektorých miestach,
aj to iba nízkym múrikom. V niektorých
častiach dokonca chýba akékoľvek
oplotenie. Situáciu využívajú najmä
deti z osady Pod Kortinou, ktoré sa sem
chodia hrávať. Začali sa však množiť aj
sťažnosti od obyvateľov mesta, ktorým
z hrobov mizne výzdoba a sviečky.
Pred časom mesto avizovalo, že okolo
cintorína vybuduje veľký betónový plot.
Ako však dnes primátor Peter Antal
priznáva, takýto plot okolo cintorína nie

Nízky plot budú monitorovať
kamery s infrazábranou.
je technicky možné za rozumnú cenu
vybudovať. „Potvrdili nám to viacerí
odborníci, ktorých sme oslovili a boli
sa na mieste pozrieť. Skonštatovali, že
pre náročnosť terénu to nie je možné,“
vysvetľuje primátor a ďalej konkretizuje:
„Ak by sme postavili plot pred existujúci
múrik, dosiahli by sme iba to, že neželané

osoby budú do areálu chodiť cez schodík,
ktorý by vznikol. Ak by sme ho chceli
postaviť dozadu, nedá sa to technicky
zrealizovať, pretože je tam strmina.“
Náčelník mestskej polície však pred
časom prišiel s návrhom osadiť na týchto
miestach kamery. „Nebude to však iba
kamera, ale zároveň aj infrazábrana.
Infralúč upozorní na to, že niekto prešiel
cez súčasný plot. V tom momente bude
kamera smerovať na miesto, kde došlo
k narušeniu. Vidíme to ako najlacnejšie
riešenie,“ približuje Antal s tým, že
z rozpočtu mesta je na inštalovanie
kamier vyčlenených 20-tisíc eur. Tie budú
napojené na mestský kamerový systém.
„Verím, že to prinesie úspech,“ uzatvára
Peter Antal. Kamery v areáli cintorína
chce mesto inštalovať ešte v tomto roku.
(li)

Nové smetné koše v uliciach mesta
Smetné koše, ktoré sú v súčasnosti
rozmiestnené na území mesta, sú
Žiarčanom k dispozícii od roku 2011.
Dnes však už neplnia svoj účel, a tak sa
ich radnica rozhodla nahradiť novými.
Na zakúpenie nových smetných košov
vyčlenili žiarski poslanci z rozpočtu
mesta 40-tisíc eur.
Nové smetné koše by sa do ulíc mesta
mali dostať postupne, na dvakrát. Časť sa
vymení v tomto roku, ďalšia v budúcom.
„Keďže súčasné smetné koše nemali
antivandal riešenie, po čase prestali plniť
svoj účel. Dnes sú však zničené nielen
ľudskou rukou, ale aj vplyvom počasia.
Väčšina je už značne skorodovaná,“
skonštatoval primátor Peter Antal a ako
ďalej dodal, opravovať ich a vymieňať
nemá zmysel. Mesto sa preto rozhodlo
pristúpiť k ich celkovej výmene. „Chceme
dostať do mesta separačné koše, ktoré
nebudú komplikované ako tieto, ktoré
sú rozdelené na separovanie na tri
komodity. Po novom sa v uliciach bude
separovať iba na dve časti. Do jednej
časti pôjde sklo, plasty a kovy a do druhej
zmesový komunálny odpad. Nechceme
však ustúpiť od separácie v uliciach

mesta úplne, lebo to by bola cesta späť,“
spresnil Antal. Ako však ďalej uviedol,
nájsť sa musí v prvom rade také riešenie,
aby dokázali smetné koše odolávať
vandalom. „Zistili sme, že v našom
meste musí byť už pomaly naozaj všetko
antivandal,“ podotkol primátor. Nové
smetné koše budú aj o čosi väčšie,
pretože súčasné sú malé a v mnohých
prípadoch nepostačujú. Celkovo sa na
území mesta postupne vymení takmer
120 smetných košov.

Separáciu chce radnica zaviesť
aj na Kortine

Poslanci
navýšili
rozpočtové
prostriedky v podprograme odpadové
hospodárstvo v sume 5-tisíc eur aj
na stojiská na Kortine. „Dnes je stav
taký, že obyvatelia nosia odpad do
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré
sa odtiaľ vyvážajú. Chceme však aj
na Kortine zaviesť separáciu, ktorá tu
chýba. Postupne ľudí z osady učíme
zapájať do normálneho života, aj keď žijú
mimo mesta a v podmienkach, v akých
žijú. Keď sme tam dokázali vybudovať
hygienickú stanicu, ktorú dnes naplno

Staré koše sú už takmer
všetky zničené.
využívajú, chceme pokročiť ešte ďalej.
Musíme ich naučiť, že aj s odpadom sa
musí narábať inak, ako s ním narábajú
dnes,“ dodal Peter Antal. V súčasnosti
platia ľudia z osady za odpad 3 eurá za
rodinu na mesiac. Nepokrýva to však
všetky náklady mesta, a práve preto chce
radnica zaviesť separáciu aj v tejto časti
Žiaru.
(li)

územie pred povstalcami. Krátko
tu pobudli aj dragúni keretského
oddielu a obyvatelia museli
poskytnúť víno, pivo a mäso pre
vojakov a obrok pre kone. Na tábor,
asi 300 nemeckých žoldnierov
ubytovaných aj v okolitých obciach,
muselo mestečko vynaložiť veľa
peňazí na víno, pivo, hovädzie
a jahniace mäso a nemalé boli aj
výdavky pre pohostenie dôstojníkov
bývajúcich v Kríži. Po ich odchode
sa zase v mestečku ubytovalo
150 mušketierov, ktorých bolo
treba taktiež živiť. Priebežne sa tu
ubytovávali prechádzajúce vojská,
ako vojsko generála Carabella a zase
pivo, víno, mäso a obrok pre kone. Po
nich prišlo 100 nemeckých pešiakov
a zase dookola. Kríža sa dotýkali aj
následné povstania vznikajúce na

našom území. Povstanie I. Thököliho,
ktorého vojská
Kríž úplne
vydrancovali a vyplienili aj kaštieľ.
Po nich prišli „oslobodzujúce“ vojská
generála Rabatta rakúskej armády,
ktoré opäť drancovali a neraz horšie
ako povstalci. V ich „činnosti“
pokračovali aj vojaci pluku generála
Strozziho. Križania neraz museli
okrem obživy poskytnúť aj peňažnú
hotovosť, ako v prípade peňažných
dávok pre generála Deneweltona,
ktoré si však už museli požičať,
lebo mestská pokladňa bola úplne
prázdna.
Následkom týchto udalosti sa
mestečko Kríž v 17. storočí neudržalo
a upadalo, a to nielen hospodársky,
ale zmenšila sa aj jeho rozloha.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Z májového zasadnutia
mestského zastupiteľstva

Tretie
riadne
zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom v tomto roku sa uskutočnilo
v pondelok 22. mája. Zúčastnilo sa
ho 17 poslancov.
Medzi prvými bodmi rokovania
bola informácia o plnení rozpočtu
mesta k 31. marcu 2017. V ďalšej
časti rokovania poslanci odsúhlasili
III. zmenu rozpočtu a použitie
rezervného fondu mesta na krytie
kapitálových výdavkov v sume
343 600 eur. Predloženým návrhom
III. zmeny rozpočtu sa rieši finančné
krytie bežných výdavkov. Konkrétne
40-tisíc eur sa použije na zakúpenie
nových smetných košov umiestnených
v meste a 5-tisíc eur na vybudovanie
štyroch stojísk na Kortine, 5-tisíc eur
na kúpu mobiliáru pre novú mestskú
tržnicu a 700 eur ako spoluúčasť na
projekt Športová schéma. Zmenou sa
zvýšil rozpočet aj v časti kapitálových
výdavkov. Poslanci schválili aj úverový
rámec na financovanie investičných
akcií, ktoré budú zapracované do
návrhu rozpočtu mesta na rok 2018.
Z veľkej väčšiny sa tieto finančné
prostriedky použijú na zníženie
energetickej náročnosti budovy krytej
plavárne.

Neistá budúcnosť zariadenia
pre týrané ženy

Všeobecne záväzné nariadenie
o sociálnych službách predložila
poslancom
vedúca
odboru
starostlivosti o obyvateľa Monika
Minárová. Ako sociálna služba sa novo
ustanovuje poskytovanie starostlivosti
o dieťa do troch rokov, a to v detských
jasliach. Aby mohla byť nová sociálna

služba zaregistrovaná, bolo potrebné
prijať uvedené VZN. Poslancov
v tejto súvislosti zaujímalo aj to, ako
v súčasnej dobe funguje zariadenie
pre týrané ženy. „Od začiatku neprijalo
zariadenie žiadnu oprávnenú klientku,
keďže neprišlo k priamej realizácii.
Telefonické kontakty boli, približne päť
prípadov, ale k samotnému ubytovaniu
už nedošlo. Väčšinou to zlyhávalo na
tom, že samotné ženy nedotiahli svoj
problém do štádia podania trestného
oznámenia. Mnohé ani neboli schopné
ísť na lekárske ošetrenie, z ktorého
by bol dôkaz, že sú naozaj týrané,“
uviedla počas rokovania Monika
Minárová. V zmysle zákona, na toto
zariadenie mesto dostávalo dotáciu
z Ministerstva financií SR. „Tento rok
sme dostali upozornenie, že nám
prestávajú dotáciu dávať, keďže sa
v zariadení nezrealizovalo ubytovanie.
Do budúcna sa tak budeme musieť
rozhodnúť, či zariadenie ponecháme,“
skonštatovala ďalej Minárová.

Mesto žiada o dotáciu
na projekty v celkovej sume
viac ako 1,5 milióna eur

Poslanci odsúhlasili aj zámery
troch projektov, v rámci ktorých sa
chce mesto uchádzať o nenávratný
finančných
prostriedok.
Projekt
Modernizácia učební s cieľom
skvalitnenia vzdelávacieho procesu na
ZŠ na Jilemnického ulici predpokladá
vybudovanie prírodovedných učební,
konkrétne učební chémie, fyziky
a biológie. Projekt Revitalizácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku
Pod vŕšky sleduje hlavný cieľ, ktorým
je regenerácia vnútrobloklov. Riešenie
obsahuje napríklad návrh nových
chodníkov, doplnenie výsadby zelene,
vybavenie mobiliárom a hernými
prvkami pre deti, mládež aj seniorov.
Cieľom projektu Zvýšenie atraktivity
cyklodopravy v meste je vybudovanie
cyklistickej komunikácie na trase Ulice
SNP až po priemyselný park.
(li)

Ak nechceme zatvoriť plaváreň, je potrebné pristúpiť k jej rekonštrukcii
Mesto chce v budúcom roku pristúpiť
ku kompletnej rekonštrukcii krytej
plavárne. Do predbežného rozpočtu
sú zahrnuté tie časti a položky,
ktoré sa musia nevyhnutne riešiť
a ktoré súvisia so znížením celkovej
energetickej náročnosti objektu.
Krytá plaváreň bola postavená ešte
v 90-tych rokoch. V objekte sa nachádza
25-metrový bazén, tri menšie bazény, dve
sauny, posilňovňa a bufet. V súčasnosti
je otvorená 10 mesiacov v roku, sedem
dní v týždni, priemerne 9,5 hodín denne.
„V súčasnosti objekt krytej plavárne

nevyhovuje
tepelno-technickým
požiadavkám, čoho výsledkom je
vysoká energetická náročnosť a vysoké
prevádzkové náklady,“ hovorí primátor

mesta Peter Antal s tým, že mesto preto
navrhuje prijať opatrenia, vďaka ktorým
by sa odstránil havarijný stav a dosiahlo
sa celkové zníženie energetickej
náročnosti objektu. „Dnes sa boríme
najmä s problémami so zatekaním
bazéna do spodnej časti, kde sú značne
skorodované nosné prvky. V tomto
roku sme už robili spevnenie jednej
nosnej časti. Bol by som veľmi nerád,
keby sme dospeli do stavu, že sa musí
plaváreň úplne zatvoriť,“ podotýka Antal
a konkretizuje, čoho sa rekonštrukcia
dotkne: „Pôjde o výmenu obvodového

plášťa, zateplenie fasády a strechy, urobí
sa vzduchotechnika a vykurovanie, ktoré
je dnes z väčšej časti, najmä podlahové,
nefunkčné a vymenia sa všetky bazény,
to znamená malý, veľký aj v saunovej
časti.“
Denná kapacita plavárne je 600 ľudí,
pričom objekt je dimenzovaný na
okamžitú dennú kapacitu pre plavecký
bazén 100 ľudí a pre výukový bazén
27 detí. „K rekonštrukcii by sme chceli
pristúpiť v apríli budúceho roku, kedy
by sa plaváreň pre verejnosť zatvorila.
Samozrejme, všetko bude závisieť od

projektovej dokumentácie, stavebného
povolenia a od vysúťaženia dodávateľa.
Plán je však taký, že rekonštrukčné
práce chceme ukončiť tak, aby už v zime
plaváreň normálne fungovala,“ uzatvára
primátor.
Keďže navrhované opatrenia sú
vysoko nákladové a mesto ich nedokáže
realizovať iba zo svojich zdrojov,
riešením by malo byť spolufinancovanie
z projektov získaných zo štátneho
rozpočtu alebo fondov EÚ. Celková cena
rekonštrukcie sa pritom pohybuje na
úrovni viac ako 1 920 000 eur.
(li)
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Rodeo býk, ryžovanie zlata či žonglovanie s pištoľami
Aj taký bol deň detí v štýle westernu

Autá a chodci si tak už nebudú prekážať

Ani tento rok nechýbala obľúbená pena od hasičov.
Veľkú radosť malým i veľkým deťom
urobili obrovskou penou aj žiarski
hasiči. Okrem toho sa počas celého
dňa naši najmenší mohli vyblázniť aj na

nafukovacích atrakciách, ako napríklad
veľká šúchala, skákací morský svet a
rodeo býk, pobavili sa pri maľovaní na
tvár a jazdení na koňoch.
(li)

Plážové kúpalisko otvorené od polovice júna
S blížiacimi sa letnými prázdninami sa
na sezónu pripravuje aj plážové kúpalisko. Otvorené bude opäť od polovice
júna.
Kým krytú plaváreň čaká v budúcom
roku veľká rekonštrukcia, plážové
kúpalisko sa na blížiacu letnú sezónu
pripravuje v štandardnom režime
a bez výraznejších veľkých investícií.
„Tento rok sme prípravu museli
poňať úsporne. Po minuloročnej
strate, ktorú sme zaznamenali kvôli
nepriaznivému počasiu, sme preto
okrem
schváleného
bazénového
vysávača nerobili a nekupovali nič
navyše,“ priznáva zástupca riaditeľa
mestských Technických služieb Peter
Jagoš. Ako však dodáva: „Jediná väčšia
oprava bola na hlavnom vypúšťacom
ventile bazéna. Ten sme museli vybrať
a dať opraviť, keďže hrozilo, že nám bude
nekontrolovane prepúšťať vodu z bazéna
počas prevádzky.“ Okrem údržby
bazénov sa však pravidelne technické
služby starajú aj o areál kúpaliska. Ten
bol už tento rok dvakrát pokosený. „Po
zimnom vytopení sa museli vystierkovať

Ako triediť bioodpad
V
predchádzajúcom
článku
sme uviedli, že medzi biologicky
rozložiteľné komunálne odpady
zaraďujeme: biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, parkov, cintorínov
– tzv. zelený odpad, použité jedlé
(rastlinné a živočíšne) oleje a tuky
z domácností a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad –
tzv. kuchynský odpad.
Každý tento druh má osobitný režim
nakladania, podrobnosti ustanovuje VZN
č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom, ktoré nadobudne účinnosť od
7.6.2017. V súčasnosti sa v meste realizuje
zber zelených odpadov a použitých
jedlých olejov a tukov z domácností.
Zber zeleného odpadu sa realizuje
v časti KBV uložením odpadu k stojisku,
následným nahlásením na odbor
odpadového
hospodárstva
MsÚ
alebo bezplatnú Zelenú linku. V časti
IBV sa prednostne vykonáva režim
domáceho kompostovania, v prípade,
že ide o množstvá, ktoré nie je pôvodca
schopný skompostovať v domácom
kompostovisku, môže takýto odpad
vyložiť pred svoju nehnuteľnosť
v termíne zvozu tohto druhu odpadu
podľa kalendára vývozu triedených
zložiek KO na príslušný rok (www.ziar.sk).
Zber použitých jedlých olejov a tukov
z domácností sa realizuje kontajnerovým
zberom, a to tak, že sa ukladá v PET
fľašiach do hnedých zberných nádob
s označením POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ

niektoré steny v prezliekarňach na
ženskej strane, ktoré sme opatrili novými
nátermi. Nový náter sme naniesli aj na
bazénové teleso. Areál je už vyčistený
a pripravený, jedno kosenie ho čaká
ešte tesne pred otvorením,“ spresňuje
ďalej Jagoš s tým, že predpokladané
otvorenie pre verejnosť je v nedeľu 18.
júna. V prípade nepriaznivého počasia sa
otvorenie posunie o týždeň neskôr.

Vstupné a otváracie hodiny
bez zmeny

Cenník vstupného a za použitie
športovísk zostáva rovnaký ako minulý
Z DOMÁCNOSTÍ. Olej sa nevylieva priamo
do zbernej nádoby, ale umiestnený
v PET fľašiach! V KBV sú zberné nádoby
umiestnené v stojiskách zberných nádob
(240 l), v časti IBV rozmiestnené na
verejnom priestranstve (1100 l).
Posledným druhom odpadu zostáva
kuchynský odpad z domácností, ktorého
zber mesto postupne začne zavádzať.

Začíname so zberom
kuchynského odpadu
z domácností

Mesto Žiar nad Hronom, ako jedno
z mála miest na Slovensku, spúšťa zber
biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu z domácností. Z dôvodu
nastavenia účinného a funkčného
systému zberu začíname so zberom
postupne v jednotlivých častiach
KBV. Podrobné informácie týkajúce
sa zavádzania systému v jednotlivých
lokalitách mesta budú poskytované
predsedom bytových spoločenstiev,
zverejňované na webovej stránke mesta
a sú k dispozícii na odbore odpadového
hospodárstva na MsÚ.
Ako a do čoho zbierať kuchynský
odpad. 3 jednoduché kroky:
1. zber do vedierka v domácnosti -

rok. Nemenia sa ani otváracie hodiny.
Dospelá osoba zaplatí na vstupnom
3 eurá, osoby od 3 do 19 rokov, VŠ
a doprovod ZŤP 2 eurá, dôchodca
a držiteľ ZŤP preukazu 1,50 eura. Dospelý
člen MŠK 1,50 eura a deti v MŠK 1 euro.
Deti do 3 rokov v sprievode rodiča, dieťa
ZŤP a darcovia krvi, držitelia Janského
plakety striebornej a zlatej majú
naďalej vstup na kúpalisko zadarmo.
Na uplatnenie voľného vstupu postačí
darcom predložiť plaketu pri pokladni.
Návštevníci, ktorí navštevujú kúpalisko
v popoludňajších hodinách, určite ocenia
zvýhodnený čas, kedy na vstupnom
zaplatia o čosi menej. Zvýhodnený čas je
už od 15.00 hodiny. Dospelý návštevník
vtedy zaplatí 2 eurá, osoby od 3 do 19
rokov a študenti VŠ s kartou ISIC 1,50
eura. V platnosti zostáva naďalej aj
náramkový systém pri predaji lístka.
„Túto sezónu, bohužiaľ, novinky ani
atrakcie zatiaľ neplánujeme žiadne.
V prípade, že sezóna bude úspešná
a zisková, rozhodne sa potom, do akých
úprav alebo opráv sa bude investovať,“
uzatvára Peter Jagoš.
postupne každá domácnosť v časti KBV
dostane pre potreby prvotného zberu
v domácnosti hnedé 10-litrové zberné
vedierko s vekom, do ktorého sa bude
priamo pri vzniku ukladať kuchynský
odpad. Nádobu vynášajte podľa
individuálnej potreby.
2. zber do nádoby v stojisku – postupne
budú stojiská zberných nádob vybavené
hnedou 120-litrovou zbernou nádobou
s vekom vybaveným špeciálnym
gumovým tesnením, na hermetické
uzatvorenie nádoby. Odpad z vedierka
bez plastového vrecúška z domácnosti
sa vysype priamo do 120 l hnedej zbernej
nádoby s označením: BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.

3. uzatvorenie zbernej nádoby
v stojisku – zberná nádoba je vybavená
pákovým mechanizmom, ktorý zaisťuje
maximálne utesnenie veka. Veko je
potrebné poriadne uzatvoriť, aby sa
nešíril zápach a nebol prístup kyslíka,

V týchto dňoch „vyrástli“ nové
schody, ktoré vedú od príjazdovej
cesty na parkovisko Tesca. Chodci
totiž aj napriek zákazu chodili po
príjazdovej ceste, čím medzi nimi
vznikali kolízie.
„Nové schodisko sme začali
budovať z dôvodu bezpečnosti
našich zákazníkov a obyvateľov
mesta,“ vysvetľuje riaditeľka žiarskeho
Tesca Miriam Viczénová a dodáva,
že v minulosti boli upozornení na
sťažnosti zo strany mestskej polície.
„Schodisko bude dané do užívania
na prelome mája a júna tohto roku.

Veríme, že týmto krokom zlepšíme
prístup do nášho obchodu a zaistíme
väčšiu bezpečnosť pre našich
zákazníkov a obyvateľov mesta,“
uzatvára Viczénová.
(kr)

Poznáte tento strom?
Drevina, ktorú vám dnes
predstavíme, patrí medzi
veľmi dekoratívne druhy.
Listy sú dlaňovito zložené na
dlhých stopkách s piatimi až
siedmimi ostro zúbkatými
lístkami bez stopiek. Kvety
má drevina krémovo biele so
žltými škvrnami, neskôr ružové
s červenými škvrnami. Plod je
hladký alebo mierne ostnatý,
priemer 4 cm. Borka je charakteristická červenkasto hnedou
farbou.
Briotti je kultivar pomenovaný
v roku 1858 na počesť Pierre
Louis
Briot
dendrológa
vo Versailles v Paríži.
Drevina rastie v alejovej
výsadbe
pred
Hotelom
Luna.
(r)
Pagaštan pleťový ‘Briotii’ (Aesculus carnea ‘Briotii’)

V sobotu 27. mája sa v žiarskom parku
konali oslavy dňa detí. Tento rok sa
organizátori rozhodli oslavy poňať
v štýle divokého westernu.
Park Štefana Moysesa sa v sobotu
zaplnil rodinami s deťmi. Témou osláv
dňa detí bol western a tomu boli
prispôsobené aj sprievodné podujatia
a rôzne atrakcie. Westernová skupina
Túlaví vlci predviedla žonglovanie
s pištoľami, triky s lasom a bičom.
Súčasťou osláv boli aj netradičné súťaže,
ryžovanie zlata a rôzne westernové
scénky.
V programe nechýbala ani rozprávka,
ktorú zahralo žiarske divadlo Kopa 9 o
muflónovi Ancijášovi s názvom Ancijáša
môjho alebo všade dobre v teplákoch.

Pri príjazdovej ceste do Tesca
„vyrástli“ nové schody

ktorý urýchli proces rozkladu.
Čo patrí do nádoby na kuchynský
odpad
Šupy z čistenia zeleniny a ovocia
a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie
a zelenina, kávové a čajové zvyšky
(samostatne alebo v papierovom
vrecúšku), vaječné škrupiny, starý chlieb
a pečivo, zvyšky jedla (neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného,
ale i živočíšneho pôvodu), mäso, ryby,
mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky
a zvyšky, potraviny po záručnej dobe,
trus malých domácich zvierat, papierové
vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka, utierka a servítok.
Čo nepatrí do nádoby na kuchynský
odpad
Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové
kombinované, materiály, guma, papier
(plagátový, pergamenový, voskovaný),
nebezpečné odpady - lieky, farby,
batérie a akumulátory, odpadové oleje,
chemické prostriedky, žiarivky a iné,
cigaretový ohorok, prach zo smetí
a vysávania, tekuté zložky bioodpadu
(polievky, omáčky, voda), biologicky
znehodnotená hnedá lepenka, novinový
papier a pod., uhynuté zvieratá, vlasy
a chlpy, použitý jedlý olej a tuky
z domácností, zelený odpad zo záhrad
(lístie, tráva, konáre), objemný odpad
a drobný stavebný odpad.

nádob. Reálne intervaly vývozov
zberných nádob budú zabezpečované
v závislosti od množstva uloženého
biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu tak, aby sa zamedzilo ich
preplňovaniu a vzniku zápachu. Na
začiatku je navrhnutý zber 2 x týždenne
zo stojísk zberných nádob, tento interval
bude upravený podľa potreby po
zavedení zberu.

Ako sa bude nakladať
s vyzbieraným kuchynským
odpadom

Vyzbieraný kuchynský odpad bude
ďalej spracovávaný v zariadeniach na
zhodnocovanie odpadov CZO.
Kde sa začne zber kuchynského
odpadu
Mesto bude zavádzať zber postupne.
Prvou lokalitou, kde začne zber, bude časť
Etapa. Do vybraných stojísk sa umiestnia
zberné nádoby na tento druh odpadu,
do domácnosti sa odovzdajú vedierka
a informačné letáky v spolupráci s
predsedami bytových spoločenstiev.
Užívatelia stojísk zberných nádob, ktoré
budú vybavené a zahrnuté do systému
zberu, budú vopred informovaní.
Čo ak bude nádoba preplnená,
poškodená alebo znečistená
V prípade akýchkoľvek problémov,
ktoré vzniknú pri zbere kuchynského
odpadu, alebo otázok týkajúcich sa
zberu tohto druhu odpadu, je potrebné
kontaktovať
odbor
odpadového
hospodárstva (tel. 678 71 24-25).
Interval vývozu zberných nádob je
OOH
minimálne 1 x 14 dní zo stojísk zberných

Kedy sa budú zberné nádoby
na kuchynský odpad vyvážať
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Blahoželanie

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vyrozpráva multimediálny program s využitím možností planetária.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 2. júna o 20.00 hod.
Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 –
V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného Mesiacu. Audiovizuálny program
vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej
oblohy ďalekohľadom. Dňa 9. júna o 20.00
hod.

K 1. výročiu svadby

Veroniky a Filipa
Čerťaských,

ktoré oslávili 28. mája 2017,
veľa lásky a šťastia,
z dobrého to najlepšie a z pekného
to najkrajšie praje stará mama
Ševčíková.

SOCIÁLNY TAXÍK - ZMENA DOPRAVCU

Od 1. mája mení
mesto Žiar nad Hronom dopravcu
pre sociálny taxík.
Pri objednávaní využite
nasledovné kontakty:
0907 250 316 (p. Kicko)
a 0917 100 202, 0917 100 303
(EKOtaxi).

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

1.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
2.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
3.6. 8.00 – 12.00 hod. lekár. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek.Alpinia
4.6. 20.00 – 21.00 hod. lek.Archangelika
5.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
6.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
7.6. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
8.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
9.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
10.6. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
11.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
12.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
13.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archan.
14.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
15.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu

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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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Čo robiť, ak ste si ťukli auto na parkovisku
Z dôvodu zvýšeného výskytu
poškodení vozidiel na parkoviskách,
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom informuje,
ako v takýchto prípadoch správne
postupovať.
Ak škoda na oboch autách presiahla
sumu 3999 eur, alebo sa poškodilo
verejné zariadenie (značka, zvodidlá),
príp. bol niekto zranený, je postup
jednoduchý: ide o nehodu, ku ktorej
musíte volať políciu. Vo všetkých
ostatných prípadoch ide o škodovú
udalosť. Ak účastník škodovej udalosti
spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá
nie je účastníkom škodovej udalosti, je
povinný o tom túto osobu bezodkladne
upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné
údaje. Vec sa ukončí jednoducho
vyplnením jednotného tlačiva na
zabezpečenie náhrady vzniknutej škody
cez poisťovňu, kde svojimi podpismi
účastníci udalosti potvrdia, kto z nich
nesie zodpovednosť za vzniknutú
škodu. Účastníci teda neoznamujú
túto udalosť polícii, a preto ani vinník
udalosti nemusí čeliť uloženiu sankcie
zo strany polícii.

Nehody na parkovisku
rieši polícia

Parkovisko má z hľadiska cestnej
premávky rovnaký status ako cesta.
To znamená, že každý priestupok
na parkovisku rieši polícia. Platí to
aj pre nehodu na takejto ploche: ak

kľúčové aj číslo poistnej zmluvy, naopak,
číslo zelenej karty netreba riešiť.
4. Nákres situácie - ideálne je nakresliť
situáciu pred a po náraze a očíslovať ju
v chronologickom poradí (1, 2, 3...).
5. Jasné označenie vinníka.
Ak nemáte prázdne tlačivo správy o
nehode v aute, žiadny problém. Spíšte
všetky dôležité údaje na ľubovoľný
papier a pridajte podpisy oboch
vodičov. A to všetko v dvoch identických
kópiách. Poisťovňa si s tým už určite
poradí.

škoda nepresiahne 3999 eur, nikto
nebol zranený a viete sa s druhým
vodičom zhodnúť na vinníkovi, stačí
spísať správu o nehode. Ak však
čokoľvek z toho neplatí, je potrebné
zavolať políciu, ktorá situáciu rieši ako
dopravnú nehodu rovnako, akoby sa
stala na ceste.
Ak niekomu poškodíte auto a vodič
nie je v dohľade, nestačí mu nechať za
stieračom lístok s kontaktom a čakať,
kým sa ozve. Treba automaticky zavolať
Či už ide o nehodu alebo škodovú políciu, pretože technicky sa zo škodovej
udalosť, s druhým účastníkom vždy udalosti stáva nehoda. Po príchode
vypĺňate správu o nehode. A to klasicky, policajtov vás pokuta neminie, ale
papierovo, s podpismi oboch vodičov. vyhnete sa obvineniu z úteku z miesta
Kľúčové je označiť vinníka, alebo zavolať nehody, za ktorú hrozí postih od 300
policajtov, ktorí vinníka na základe opisu do 1500 eur a zákaz činnosti na 1 až 5
situácie určia. Vinníka za porušenie rokov. Uvedené informácie sa obdobne
predpisov, ktoré spôsobili nehodu, vzťahujú aj na prípady dopravných
pokuta neminie. V správe o nehode nehôd, pri ktorých dôjde k poškodeniu
je potrebné vyplniť 5 najdôležitejších iného majetku ako je motorové vozidlo
(napr. plot, brána, múr, dopravná značka,
údajov:
1. Osobné údaje vodičov, vrátane čísla dopravné zariadenie...) a, samozrejme,
to platí aj pre všetky druhy pozemných
vodičského preukazu.
2. Identifikácia auta - primárne komunikácií, nielen pre parkoviská či
odstavné plochy.
evidenčné, príp. VIN číslo.
OR PZ Žiar nad Hronom
3. Číslo poistnej zmluvy - u vinníka je

Pozor na „ťuknutie“
do vozidla na parkovisku

Správu o nehode treba
vyplniť vždy

Olympijský festival detí a mládeže
Olympijské hviezdičky
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom a mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so ZŠ na Jilemnického ulici
zorganizovalo 19. mája pre 5 – 6-ročné
deti MŠ Olympijský festival pre deti
a mládež v kategórii Olympijské
hviezdičky. Podujatie sa uskutočnilo
na pôde ZŠ na Jilemnického ulici.
Spolu sa zúčastnilo 101 súťažiacich
detí MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, deti súťažili v šiestich súťažiach
plus štafeta.
VÝSLEDKY

Šprint na 20 m: 1. miesto – Lukáš Pigula,
2. miesto – Adela Fronková, 3. miesto –
Matej Gašparík.
Beh na 100 m: 1. miesto – Patrícia
Bieliková, 2. miesto – Alex Jelža, 3. miesto
– Samuel Číž.
Hod na cieľ: 1. miesto – Tobias Šonkoľ,
2 .miesto – Samuel Snopko
3. miesto – Gabriel Ťažký.

Hod tenisovou loptičkou do diaľky:
1. miesto – Tomáš Valovič, 2. miesto –
Patrik Majer, 3. miesto – Vladko Regiňa.
Skok do diaľky z miesta: 1. miesto –
Matej Dvorský, 2. miesto – Jakub Šimko,
3. miesto – Alex Koreň.
Preskakovanie olympijských kruhov:
1. miesto –
Veronika Rebrošová,
2. miesto – Sebastian Classen, 3. miesto
– Lukáš Pigula.
Štafeta družstiev: 1. miesto – MŠ EP
Sládkovičova č. 1, Žiar nad Hronom,
2. miesto – MŠ EP M. R. Štefánika č.
23, Žiar nad Hronom, 3. miesto – MŠ
Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom.
(li)

Motýlia záhrada
Žiaci z 1. A a 3. B triedy z „Dvojky“
vypustením motýľov do voľnej prírody
zavŕšili projekt Motýlia záhrada. O čo išlo?
Škola kúpila týmto dvom triedam motýlie
vajíčka, z ktorých sa stali húsenice, kukle
a nakoniec sa z nich vyliahli motýle –
babôčky. Žiaci sa tak formou zážitkového
učenia dozvedeli viac o týchto krásnych
stvoreniach.
(kr)

Letné prímestské tábory s centrom voľného času
Centrum voľného času si aj tento
rok počas prázdnin pripravilo pre
školákov Letné prímestské tábory.
Letné prímestské tábory využívajú
najmä rodičia, ktorí chcú svojmu dieťaťu
dopriať leto plné kamarátov a zábavy.
Zároveň tak zabezpečia zodpovedný
dozor počas obdobia, kedy nemôžu so
svojím dieťaťom tráviť čas. „Výhodou
prímestských táborov je aj flexibilita
nášho CVČ v Žiari nad Hronom, pretože sa

snažíme prispôsobiť potrebám rodičov,“
hovorí jeho riaditeľka Helena Gáfriková
a dodáva, že pre deti je výhodou bohatý
program, pobyt v kolektíve a získavanie
nových zážitkov.
Prvý letný prímestský tábor bude od
10. do 14. júla pod názvom Pod
klobúkom, druhý letný prímestský tábor
bude od 24. do 28. júla pod názvom
Fantasy leto a tretí bude od 7. do 11.
augusta pod názvom Retro tábor.

„Tento rok máme aj novinku v podobe
prímestského tábora Mladí vodáci, ktorý
bude od 13. do 15. júla realizovaný pod
odborným vedením skúsených vodákov.
Tento tábor je určený pre deti, ktoré
vedia dobre plávať, v tábore získajú
nové zručnosti pre splavovanie vodných
tokov. Tábor je sprístupnený aj rodičom
alebo
rodinným
príslušníkom,“
vysvetľuje riaditeľka CVČ a dodáva, že
ak bude o tento tábor záujem, v novom

školskom roku otvorí centrum voľného
času rovnaký záujmový útvar.
Pre deti sú počas táborov pripravené aj
rôzne prekvapenia a zážitky. „V každom
tábore je možnosť absolvovať noc
v CVČ, ale aj výlet, kde deti spoznávajú
nové miesta a rôzne zaujímavé činnosti

a aktivity, ktoré ich nielen zabavia, ale
aj čosi naučia,“ uvádza Helena Gáfriková
a dopĺňa, že možnosť prihlásiť sa do
letných táborov je do 16. júna, a to
prostredníctvom vyplnenej prihlášky,
ktorú rodičia nájdu priamo v CVČ, alebo
na webovom sídle CVČ.
(kr)

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
a spomienkach
budeš stále žiť.
Dňa 29. mája uplynuli
4 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Gocník.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, dcéra a syn
s rodinami.

SPOMIENKA
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si ani
povedať – zbohom,
rodina moja.
Jediná nádej
našu bolesť hojí,
že tvoja duša s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. júna si pripomíname 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Ďakujeme
všetkým príbuzným
a známym, ktorí
na poslednej ceste
oodprevadili našu drahú
mamičku, starú a
prastarú mamu
Filoménu Beňovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 21. mája 2017
vo veku 88 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Ďakuje syn Jozef s rodinou a
dcéra Zdena s rodinou.
SPOMIENKA
Ľudia od nás
neodchádzajú,pretože
zostávajú v našich
srdciach a spomienkach,
tak ako ostala
v nás moja maminka
Milada Mašejová.
Dňa 5. júna by sa dožila 89 rokov
a dňa 6. júna to bude 5 rokov,
čo nás navždy opustila.
S láskou spomína
Mia Mesárošová,
vnuk Róbert, vnučka Petra
Bohunická s manželom Dušanom,
pravnučky Klára a Sára
a svatovci Bohunickí.

SPOMIENKA
Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže
zabudnúť.
S tichou spomienkou
k vášmu hrobu kvety
položíme a pri plamienku
sviečky sa vrúcne pomodlíme.
Dňa 13. júna si pripomenieme
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká
Mária Bojová
a 14. júla uplynie
5 rokov, keď nás opustil
náš milovaný otecko,
starký a prastarký
Imrich Bojo.
S láskou spomínajú dcéra Mária
a syn Milan s rodinami, pravnúčatká
Martinko a Emily.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 29. mája uplynulo
dlhých 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný syn a brat
Dušanko Škriniar
z Ladomerskej Viesky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna
si pripomíname
7. 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.

SPOMIENKA
Po tmavej noci,
keď svitol deň,
odišiel si spať
svoj večný sen.
Dňa 3. júna
si pripomenieme
5.výročie,
kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec,
starký a prastarký
Július Verböci
z Janovej Lehoty.
S láskou na neho spomínajú
a kytičku kvetov na hrob dávajú
manželka, dcéry,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani
nádeje,
iba cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 16. júna si pripomíname
4,5 roka od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI
POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.
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Žiarski plavci na jarných Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti
PLAVCI

Koncom apríla sa na žilinskej plavárni
uskutočnili
jarné
Majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti v plávaní.
Podujatia sa zúčastnili aj plavci
z Plaveckého klubu Delfín MŠK Žiar
nad Hronom.
Aj keď žiarski plavci v priebehu roka
často nesúťažia v 50 m bazéne, v
konkurencii 265 plavcov zo 14 klubov
podali niektorí až nadštandardné výkony
a domov sa vrátili síce unavení, ale
spokojní. Väčšina plavcov si vyplávala
nové osobné rekordy a tí najlepší boli
odmenení medailou. Našim plavcom sa
podarilo vyplávať 1 zlatú, 2 strieborné
a 4 bronzové medaile. Zlatú medailu
si vo svojej vekovej kategórii vyplával

Dominik Meliš v disciplíne 100 m,
strieborné medaile si vyplávali Diana
Karásková v disciplíne 100 m motýlik a
Tereza Veselá 100 m prsia a bronzové
medaile do Žiaru priniesli Dominik Meliš
v disciplíne 100 m motýlik a 200 m PP,
Melinda Ruislová 100 m motýlik a Tereza
Veselá v disciplíne 200 m motýlik.

190 plavcov z 10 plaveckých klubov
Banskobystrického kraja sa opäť
dokázali presadiť a podarilo sa im
vyplávať niekoľko pekných výsledkov.
Striebornú medailu si vyplával
Adam Bungyi v disciplíne 25 m znak.
Bronzové medaile pridali Ema Dávidová
Barančoková v disciplíne 25 m znak
a 25 m motýlik a Filip Šurek v disciplíne
25 m voľný spôsob, 25 m znak a 25 m
motýlik. Starší plavci plávajú na celkové
umiestnenie, ale aj napriek tomu sa im
podarilo vyplávať niekoľko výborných
umiestnení. Na záver pretekov sa
V sobotu 13. mája sa naši plavci zúčastnili
našim plavcom podarilo vyhrať 2 zo 4
3. kola XII. ročníka Banskobystrického
štafetových pretekov 4x50 m VS.
plaveckého pohára. V konkurencii
(pk mšk)

Banskobystrický
plavecký pohár

Víťazstvá v príprave pred Majstrovstvami Slovenska
BASKETBAL– OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED - MLADŠÍ MINI ŽIACI

Kondra 2.
Žiarski mladší mini odohrali svoje
domáce play off zápasy v ZUS aréne,
kde absolvujú aj M-SR. Jedným
z našich súperov bude i Viktória
Žilina.
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK V obidvoch zápasoch sme od začiatku
viedli. V prvom zápase sa chlapci trochu
Viktória Žilina 41:9 (17:3, 25:3, 29:7)
Body: Barcík 10, Kret 8, Kartík 7, Danko hľadali. Potešilo nás, že sme videli
5, Truben 3, Valent 2, Kaša 2, Ondrík 2, u niektorých našich hráčov pokroky
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK
Viktória Žilina 42:32 (8:6, 21:11, 32:22)
Body: Kaša 9, Danko 8, Melaga 4, Ondrík
4, Kartík 4, Truben 4, Kret 3, Barcík 2,
Horváth 2, Herich 2.

v niektorých herných činnostiach
jednotlivcov pri doskoku a rozohrávke.
Naopak, niektorí majú čo zlepšovať.
Celkove sme zlepšili útočné a obranné
doskakovanie, no v premieňaní
vyložených šancí pod košom máme
rezervy. Chlapcom nechýbala bojovnosť
a túžba po víťazstve.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent

Basketbaloví žiaci na majstrovstvách bronzoví
BASKETBAL– MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA - ŽIACI

28:68 (15:37)
Abovia 96 Košice – BBK Bánovce nad
Bebravou 19:45 (39:80)
BPSA Inter BA – MŠK BK Žiar nad
Hronom 55:52 (25:28)
BK 04 AC LB SNV – Abovia 96 Košice
51:61 (29:31)
BBK Bánovce nad Bebravou – MBK
Victoria Žilina 60:51 (34:25)
2. kolo:
Abovia 96 Košice – BPSA Inter BA
49:82 (23:45)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK
Bánovce nad Bebravou 53:64 (26:34)
MBK Victoria Žilina – BK 04 AC LB SNV
57:43 (33:24)
VÝSLEDKY
BPSA Inter BA – BBK Bánovce nad
1. kolo:
Bebravou 52:40 (25:14)
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad BK 04 AC LB SNV – MŠK BK Žiar nad
Hronom 59:62 (23:27)
Hronom 57:58 (32:29)
BK 04 AC LB SNV – BPSA Inter BA
Mesto Žiar nad Hronom a MŠK BK Žiar
nad Hronom boli hostiteľmi Majstrovstiev Slovenska v basketbale žiakov
U14.
Majstrom Slovenska sa stalo družstvo
BPSA Inter Bratislava, ktoré nenašlo
premožiteľa na tomto turnaji.
Vicemajstrom je družstvo BBK Bánovce
nad Bebravou. Tretie, bronzové miesto
získalo domáce družstvo MŠK BK Žiar
nad Hronom. Štvrté miesto Abovia 96
Košice, piate miesto patrí MBK Victoria
Žilina a šieste chlapcom BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves.

Abovia 96 Košice – MBK Victoria
Žilina 65:54 (22:23)
3. kolo:
BBK Bánovce nad Bebravou - BK 04
AC LB SNV 59:48
MŠK BK Žiar nad Hronom - Abovia 96
Košice 68:50
BK Victoria Žilina - Inter BA 28:41
(r)

So štadiónom v Dolnej Ždani sa futbalisti rozlúčili výhrou
FUTBAL – DOXXBET LIGA

II. liga 11. kolo o postup do Fortuna
ligy:
FK Pohronie – Partizán Bardejov 5:3
(1:1)
Góly: 43., 49., 57. Blahút, 60., 69.
Frimmel (prvý z 11 m) – 31. Macej, 52.,
82. Hamuľak.
Zostav FK Pohronie: Packo – Nosko,
Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj,
Gregáň (71. Sekereš), Paraj, Sojka, Blahút
(84. Orság).
Futbalisti Pohronia odohrali na
útulnom štadióne v Dolnej Ždani
posledný zápas. Od novej sezóny
budú hrávať v Žiari nad Hronom.
Futbalisti Pohronia sa so štadiónom
v Dolnej Ždani rozlúčili víťazstvom.
Všetkých 432 divákov tlieskalo,
pretože videlo pekný futbal, osem
gólov a krásne akcie. V 16. min. pekne
vystrelil hráč hostí Horodník. V 28. min.
kombináciu Garaj – Frimmel zakončil
druhý menovaný tesne vedľa. V 29. min.
po chybe brankára išiel sám Blahút, ale
neprestrelil ho. V 31. min. od polovice
ihriska prešiel Macej a technickou
strelou k žrdi otvoril skóre – 0:1. V 34. min.
Gregáň fauloval v šestnástke Beluneka
a Packo chytil Hamuľakovi pokutový
kop. V 42. min. Pelegríni uvoľnil Blahúta,
ktorý sám pred brankárom vyrovnal na
1:1. Druhý polčas bol ešte bohatší na
góly. Po kombinácii v 48. min. v strede
šestnástky dal Blahút svoj druhý gól
– 2:1. V 52. min. prešli hostia cez stred
obrany a na dvakrát vyrovnal Hamuľak
– 2:2. V 57. min. sa cez troch hráčov
pretlačil Blahút a dal svoj tretí gól - 3:2.
V 61. min. faulovali hostia v šestnástke
Sojku a Frimmel z penalty zvyšoval na

4:2. V 69. min. z brejku Frimmel upravil
pravačkou na 5:2. V 82. min. Sekereš
fauloval Hamuľaka, ktorý kopal druhú
jedenástku. Packo zas loptu vyrazil, ale
dorážku už bývalý ligista zvládol – 5:3.
V 90. min. Orság našiel na jedenástke
Garaja, ale ten v čistej šanci zakončil
len do rúk brankára. Oba kolektívy sa
pričinili o prekrásny futbal a množstvo
šancí, čo sa muselo divákom páčiť.
S útulným štadiónom sa teda Pohronie
rozlúčilo víťazstvom a už teraz sa teší na
Žiar nad Hronom. Stanislav Neuschl
Tabuľka
FC VSS Košice
29
FC Nitra
29
MFK Skalica
29
FC ŠTK 1914 Šamorín 29
MŠK Žilina B
29
ŠKF Sereď
29
Partizán Bardejov
29
FK Pohronie
29
FC Lokomotíva Košice 29
MFK Tatran L. Mikuláš 29
MFK Lokomotíva Zvolen 29
FK SNV
29

19
17
16
15
15
13
14
14
12
12
9
9

4
5
7
7
6
8
4
4
8
6
7
1

6
7
6
7
8
8
11
11
9
11
13
19

40:26
56:32
44:19
44:28
70:42
55:32
48:38
40:41
53:40
41:36
37:44
36:66

61
56
55
52
51
47
46
46
44
42
34
28

Volejbalistky si vybojovali titul majsteriek oblasti
VOLEJBAL – POSTUP NA MSR

Žiarskym
reprezentantkám
v trojkovom volejbale sa podaril
husársky kúsok, keď si vybojovali
postup medzi osem najlepších
družstiev na Slovensku. Bola to dlhá,
náročná, ale úspešná misia.
Začalo sa to ešte v novembri bojmi
v základnej skupine. Tú dievčatá zvládli
bez zaváhania a z prvého miesta
postúpili do semifinálovej skupiny. Tam
v štyroch turnajoch narazili na súperov
z Hnúšte, B. Bystrice a Zvolena. Aj napriek
trom prehrám z dvanástich zápasov,
s prehľadom postúpili do finálovej
skupiny z druhého miesta. Prvý finálový
turnaj sa uskutočnil v Čadci, kde v prvom
zápase zdolali Zvolen až v dramatickom
tajbrejku 2:1. Stretnutie s Liptovským
Hrádkom sa pre nás skončilo smolne,
keď sme to mali rozohraté na 2:0, no
nakoniec sme podľahli 1:2 v tajbrejku

prospech pomerom 25:22. Ak sme chceli
vybojovať postup a titul majstra oblasti,
museli sme ešte bezpodmienečne zdolať
aj Čadcu. Hovorí sa, že posledný krok
býva najťažší, no v tomto prípade to
však neplatilo. Dievčatá bez problémov
dotiahli zápas do víťazného konca
a príležitosť zahrať si dostali všetky
hráčky. Tým pádom sme si zabezpečili
postup do republikového finále.
Konečná tabuľka finále oblasti 3-kový
volejbal
1. Žiar nad Hronom
2. L. Hrádok
3. Zvolen
4. Čadca

13:15. Baby to však nepoložilo a domácu
Čadcu potom priam prevalcovali. Po
prvom turnaji sme tak figurovali na
druhej priečke. Druhý turnaj vo Zvolene

sme začali prekvapivo jasným víťazstvom
s Liptovským Hrádkom. Domáce
Zvolenčanky nás trápili podstatne viac,
no oba sety sme napokon získali vo svoj

6
6
6
6

5
5
2
0

1 11:3
1 10:4
4 5:8
6 1:12

15
13
7
1

Okrem toho sa podaril dievčatám hneď
na druhý deň ďalší pekný výsledok,
keď vo finále oblasti v štvorkovom
volejbale získali bronzovú medailu.
Hoci v tomto prípade to na postup na
Slovensko nestačilo, tá medaila má pre

nás minimálne rovnakú hodnotu, keďže
sme ju dosiahli ako jedno z najmladších
družstiev v súťaži, vo väčšej a kvalitnejšej
konkurencii. O zlato a postup medzi
osem najlepších družstiev na Slovensku
v trojkovom volejbale a bronz
z majstrovstiev oblasti v štvorkovom
sa postarali dievčatá v zostave Nina
Petorová, Erika Hlaváčová, Veronika
Petrášová, Viktória Topoľanová, Barbora
Kosmeľová, Petra Uličná, Alexandra
Kolláriková, Karolína Tapferová. Tréneri:
Peter Kollárik, Valéria Šestáková. Na
záver patrí poďakovanie nášmu vernému
fanklubu, ktorý nás sprevádzal aj na
každom výjazde vonku a hnal nás
dopredu, aj keď sa nám nedarilo. Vďaka
patrí aj vedeniu volejbalového klubu
a MŠK Žiar nad Hronom za vytvorené
podmienky pre našu prácu.
(VK MŠK)
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Žiar má troch majstrov Slovenska
KARATE

V polovici mája sa v Košiciach konali
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v karate detí a žiakov. V súťaži
jednotlivcov a družstiev kata, kumite a
karate agility vo vekových kategóriách
do 11 rokov hájilo farby mesta Žiar nad
Hronom 21 začínajúcich aj pokročilých
karatistov, ktorí si svojimi výsledkami
na postupových súťažiach získali možnosť
zabojovať o titul majstra Slovenska.
56 klubov zo Slovenska, 1009 štartov
pretekárov. To je aktuálna konkurencia
na Slovensku v najnovšom olympijskom
športe, karate. Urban Beňo, Alexandra Biela,
Ariana Nikoleta Čela, Bibiana Černáková,
Šimon Ďurian, Nikol Ďurianová, Helena
a Viktória Frolové, Ivana Gahírová, Adam
Hudec, Alexandra Kalamárová, Karolína

Kortišová, Nikola Kršiaková, Radoslava
Kučerová, Roman Neuschl, Luca Preisser,
Šimon Sečkár, Jakub Šimko, Jozef Šipkovský,
Gregor Sukup a Maxim Uhrík – to sú mená
našich šikovných detí, ktoré prostredníctvom
karate šíria dobré meno nášho mesta.
Máme troch čerstvých majstrov Slovenska!
V jednotlivcoch, kata starší žiaci pokročilí
10 - 11 rokov Šimon Sečkár, kumite mladší
žiaci začiatočníci 8 - 9 rokov +34kg Urban
Beňo, kumite mladšie žiačky začiatočníčky 8 9 rokov -37kg Radka Kučerová. Získali sme dva
tituly vicemajstra Slovenska v jednotlivcoch,
kata chlapci 6 - 7 rokov začiatočníci Jozef
Šipkovský, kumite staršie žiačky pokročilé
10 - 11 rokov -35kg Alexandra Kalamárová.
Tretie miesto na MSR získali v kumite
8 - 9 rokov začiatočníci -30kg Maxim Uhrík,

kumite 10 – 11 rokov pokročilé -40kg
Alexandra Biela, kumite 10 - 11 rokov
pokročilé +40kg Ivana Gahírová. V súťaži
družstiev získali žiarski karatisti v kategórii
kumite staršie žiačky 10 - 11 rokov Ariana
Nikoleta Čela, Ivana Gahírová, Alexandra
Kalamárová a Ema Pápištová krásne 2. miesto
a v kategórii kata chlapci 6 - 7 rokov Roman
Neuschl, Jakup Šimko a Jozef Šipkovský
získali 3. miesto. V kategórii kumite starší žiaci
10 - 11 rokov bol súčasťou družstva Shihanu
Poprad Šimon Sečkár a spoločne získali
titul vicemajstra v tejto kategórii. Vďaka
výsledkom, ktoré dosiahli naši pretekári, sa
žiarsky Karate klub umiestnil v celkovom
hodnotení klubov na 9. mieste z 56 klubov
Slovenska.
Miloš Viglašský, tréner karate

Starší žiaci bronzoví na Majstrovstvách Slovenska 2017
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 76:48 (13:16, 34:28, 55:38)
Body: Novák 12 (15 doskokov), Kret 11,
Grochal a Király po 4, Greguš a Babiak po 3,
Šonkoľ, Lehotský, Kucej, Golebiowski a Švec
po 2, Balogh 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 81:78 (22:16, 49:42, 61:60)
Body: Novák 21, Kucej (3 trojky)
21, Kret 17 (18 doskokov), Šonkoľ 6,
Greguš 5, Babiak 5, Grochal 4, Balogh
2
.
ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 69:59 (21:16, 46:29, 54:50)
Body: Novák 15 (8 doskokov), Kucej 11
(2 trojky), Grochal 7, Babiak 7, Kret 6, Greguš 5,
Király 5, Golebiowski 3.
Konečné poradie: 1. MBK Victoria Žilina,
2. ŠBK Junior Levice, 3. BK MŠK Žiar nad
Hronom, 4. MBA Prievidza.
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
dosiahli na Majstrovstvách Slovenska
v basketbale starších žiakov v Žiline skvelý
úspech, keď obsadili 3.miesto a domov si

priniesli bronzové medaily.
Majstrovstvá SR v basketbale starších žiakov
sa hrali v Žiline v dňoch 19. – 21. mája
za účasti štyroch najlepších tímov
celoslovenskej ligy. V boji o národný primát
v kategórii basketbalistov do 15 rokov
zviedli medzi sebou tuhé boje basketbalisti

MBK Victoria Žilina, ŠBK Junior Levice, MBA
Prievidza a MŠK BK Žiar nad Hronom.
Žiarčania vstúpili do prvého zápasu
proti domácemu favoritovi veľmi dobre.
Nebojácnou hrou dokázali zaslúžene vyhrať
prvú štvrtinu. V druhej štvrtine sa prebudilo
aj domáce družstvo Žiliny, ktoré v priebehu

Hladká výhra v medzinárodnom zápase v Nemecku
FUTBAL – U14

TSV Grasbrunn - FK Pohronie 0:13 (0:7)
Góly: Urgela (6), Kukučka (2), Rosenberg (2), Tatár
(2), Ďurian.
Zostava FK Pohronie U14: Žember - Rajčan,
Pivarči, Šuster, Beňo - Netolický, Kukučka, Urgela,
Rosenberg - Tatár, Ďurian. Striedali: Krištof, Ščepko,
Novosad, Skučka, Foltán.
Žiarski futbalisti z U14 sa zúčastnili zájazdu do
Mníchova, kde okrem obhliadky štadióna Allianz arény stihli odohrať aj jeden medzinárodný
zápas s domácim tímom TSV Grasbrunn.
Narazili sme na súpera, ktorý nás veľmi nepreveril,
ale na druhej strane, máme o ďalšiu medzinárodnú
skúsenosť viac. Poradili sme si s ním hladko 13:0 a
hrali svoj kombinačný futbal založený na dobrom
pohybe všetkých hráčov. Chceme sa aj touto cestou
poďakovať za možnosť zahraničnej konfrontácie a
pekného výletu Emilovi Vozárovi, ktorý zájazd zorganizoval a tiež všetkým sponzorom, ktorí prispeli
na našu cestu do Nemecka.
Rastislav Urgela, tréner

niekoľkých minút dokázalo vyrovnať skóre
a ujať sa vedenia. V priebehu ďalšej hry hráči
MŠK BK vyprodukovali po vlastných chybách
nespočetné množstvo stratených lôpt, čo
dokázal súper nekompromisne potrestať
a vytvoriť si bodový náskok, ktorý udržal až
do konca stretnutia. Keď sa k tomu pridalo
ďalšie zranenie nášho hráča z úzkej rotácie
o výsledku bolo rozhodnuté. Do druhého
zápasu nastúpili Žiarčania s odhodlaním
získať prvé víťazstvo a body na turnaji. Proti
húževnatému družstvu MBA Prievidza sa im
darilo od prvých sekúnd zápasu. Kolektívnym
a hlavne koncentrovaným výkonom
odolávali súperovi, ktorý od začiatku sezóny
zaznamenal najväčší herný progres. Konečná
výhra o 3 body nesmierne potešila a nakoniec
Žiarčanom aj zabezpečila istú medailu.
V nedeľu v poslednom zápase sa rozhodovalo
medzi ŠBK Junior Levice a MŠK BK Žiar
nad Hronom o poradí na druhom a treťom
mieste. Družstvo Žiliny si už v sobotu
výhrou nad Levicami zabezpečilo titul
majstra Slovenska. Prvý polčas zvládli

lepšie Levičania a vyhrali ho o 19 bodov.
Po polčase vstúpili na palubovku hráči
Žiaru ako vymenení. Podarila sa im šnúra
16 premenených bodov za sebou, čo donútilo
súpera zobrať oddychové časy. Do štvrtej
štvrtiny nastupovali Žiarčania so 4-bodovým
mankom. V závere mali viac síl chlapci z Levíc,
ktorí zápas doviedli do víťazného konca
a obsadili druhé miesto. Žiarčania nakoniec
obsadili tretiu priečku a domov si priniesli
bronzové medaily. Dokázali sa presadiť nielen
ako kolektív, ale za individuálne výkony bol
ocenený Marek Novák, ktorý sa dostal do B
tímu All stars turnaja.
O úspech sa zaslúžili: Marek Novák, Juraj
Greguš, Marek Grochal, Hugo Kucej, Matej
Golebiowski, Juraj Kret, Pavel Király, Jakub
Babiak, Jakub Švec, Richard Truben, Adam
Lehotský, Boris Balogh, Sebastián Šonkoľ.
O postup na finálový turnaj sa zaslúžili aj ďalší
hráči: Samuel Barcík, Štefan Bajnok, Martin
Holic, Adam Dekýš.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Z plaveckých pretekov v Handlovej
priniesli Žiarčania tri zlaté medaily
PLAVCI

V dňoch 20. a 21. mája sa konali
plavecké preteky O pohár mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie C.
V 25-metrovom bazéne sa predviedli aj
žiarski plavci z Plaveckého klubu Delfín.
Do Handlovej išlo reprezentovať naše
mesto 8 plavcov. V konkurencii 29 klubov
a 280 pretekárov sa vôbec nestratili. Jakub
Kukučka a Ema Prachárová priviezli do
Žiaru tri zlaté medaily. Hlavným rozhodcom na pretekoch bola žiarska trénerka
Martina Bartková. Poďakovanie klubu
patrí Radkovi Prachárovi za pomoci pri
pretekoch.
Najlepšie výsledky žiarskych plavcov
Adam Bungyi: 25 m znak – 6. miesto, Juraj Hlavnička: 200 m polohové preteky
– 8. miesto, Ján Kolár: 50 m prsia – 5.
miesto, Jakub Kukučka: 100 m prsia – 1.

miesto, 100 m polohové preteky – 3. miesto, 200 m polohové preteky – 3. miesto,
Ema Prachárová: 50 m motýlik – 1. miesto, 100 m motýlik – 1. miesto, Filip Šurek:
25 m motýlik – 8. miesto, Ivana Šureková:
100 m znak – 5. miesto, Peter Šurka: 25 m
motýlik – 13. miesto.
(li)

Horný rad zľava: Ema Prachárová
a Jakub Kukučka. Dolný rad zľava:
Martina Bartková, Juraj Hlavnička,
Ján Kolár a Miroslava Mesárošová.

