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Začalo sa s masívnou rekonštrukciou komunikácií
V piatok 18. mája sa začalo
s rozsiahlou opravou chodníkov
v meste. Z rozpočtu mesta sa na to
vyčlenila suma 96-tisíc eur.
Ako prvý sa začal robiť chodník
na Vansovej ulici, a to vybúraním
starého asfaltu. Dnes už je chodník
nanovo zaasfaltovaný. Postupne sa
na asfaltovanie pripravujú aj ďalšie
chodníky v meste. Práce majú na
starosti mestské Technické služby,
to znamená vybúranie pôvodných
asfaltových
vrstiev,
kompletnú
úpravu chodníkov a ručné pokladanie
asfaltobetónu. V priebehu júla má
spoločnosť dohodnuté položenie
asfaltobetónu s firmou Strabag. „Pri
rekonštrukcii chodníka vybúrame
starú asfaltovú vrstvu a vyrovnáme
nerovnosti chodníka betónovaním.
V prípade potreby upravujeme kanálové
vpusty, vodovodné a plynové krytky
na požadovanú výšku, doplňujeme počas tejto rekonštrukcie spraví 3710
poškodené obrubníky a pokladáme metrov štvorcových chodníkov.
novú vrstvu asfaltobetónu,“ konkretizuje
Opravy komunikácií sa
práce riaditeľ technických služieb Igor
Rozenberg.
budú týkať všetkých častí
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Práce na rekonštrukcii chodníkov
by mali byť ukončené v priebehu
júna v prípade ručného pokladania
asfaltobetónu a v júli strojným
pokladaním finišerom. „Z rozpočtu
mesta boli na asfaltovanie chodníkov
vyčlenené finančné prostriedky vo
výške 96-tisíc eur. Najväčšia plocha sa
pritom spraví na Hviezdoslavovej ulici,
a to takmer 1900 m2,“ spresňuje ďalej
Rozenberg s tým, že drobné obmedzenia
priechodnosti chodníkov nastanú pri
búraní starej vrstvy asfaltu. Celkovo sa

mesta. Smerovať budú tam,
kde sú najviac poškodené.
„Na začiatku tohto roku sme avizovali,
že chceme viac finančných prostriedkov
investovať do rekonštrukcií ciest a
chodníkov na území nášho mesta.
Opravy sa budú týkať všetkých častí a
budú smerovať do komunikácií, ktoré
sú najviac poškodené. Cesty s celkovou
výmerou viac ako 30 500 metrov
štvorcových ideme začať rekonštruovať

Plánované opravy chodníkov

v najbližšej dobe,“ uviedol na margo
masívnej rekonštrukcie komunikácií
v meste primátor Peter Antal. Časť
ciest zrekonštruuje mesto za viac ako
167-tisíc eur, pričom práce bude robiť
spoločnosť Cesty Nitra, ktorá uspela
v prvej výzve.
(li)

•Vansovej ul. popred BD 534, vchody
5 a 7, 110,5 m2
•Ul. M. R. Štefánika popred BD 454,
177,4 m2
•Ul. M. R. Štefánika popred BD 455,
177,4 m2
•Jiráskova ul. popred BD 401 a 399,
179,2 m2
•chodník pri semafore Luna – Tesco,
oprava preliačenej a zaplavovanej
časti, 216,47 m2
•Ul. A. Kmeťa popred BD 349 (za
hygienou), 124 m2
•Hviezdoslavova ul. popred BD
1 x 280, 2 x 281, 2 x 283, 1897,4 m2
•A. Hlinku od Jesenského vpravo ku
Šoltésovej ul., 342,94 m2
•Ul. M. R. Štefánika popred BD
452/12-18 – čiastočne betónový pri
novej tržnici, 360,4 m2
•M. Chrásteka okolo BD 505, 274 m2
•Chodník na Ul. M. R. Štefánika k Ul.
Dr. Janského popred BD
456, 268,28 m2

Ako prvý sa robil chodník na Vansovej ulici.

Kvetinové záhony prinesú zeleň na námestie ešte pred letom
Vzrastlé stromy sa vysadia na jeseň
V týchto dňoch sa začali prípravné
práce na výsadbu záhonov na
Námestí Matice slovenskej, ktoré
mesto realizuje v rámci projektu
zazelenania námestia. Spolu so
záhonmi sa mali vysádzať aj vzrastlé
stromy. Kvôli skorému príchodu
horúcich dní sa však realizácia tejto
časti projektu posúva na jeseň.
V rámci výsadby kvetinových záhonov
sa najskôr pripravilo podložie, do
ktorého sa budú postupne vysádzať
kvitnúce trvalky tak, aby boli záhony
vo väčšine roka zakvitnuté. Budú to
napríklad levanduľa, šalvia, zvonček,
tulipán, rododendron, juka, astra,
krokus či rôzne trávy. „Avizovanú
výsadbu vzrastlých stromov budeme
realizovať až na jeseň tohto roku, a to
z dôvodu vegetačného kľudu. Súbežne
dokončujeme projekt na zazelenanie
celej Ulice Štefana Moysesa, a teda od
Základnej školy Dr. Janského až po bývalý
Pioniersky dom. Chceme, aby tu vznikol
centrálny pás zelene v modernom
vzhľade a jednom koncepte,“ informuje
primátor Peter Antal s tým, že mesto si
dalo vypracovať realizačný projekt od
krajinného architekta. Celková suma,
vrátane výsadby všetkého, a teda aj

vzrastlých stromov, je 74-tisíc eur.
„Nie som rád, že sme to nestihli celé
urobiť pred letom, ale vzhľadom na
veľmi rýchly nástup letných teplôt sme
nevedeli kúpiť tak veľké stromy, ako
sú naplánované v projekte. Nedajú sa
kúpiť ani v kontajneroch. Takéto stromy
je potrebné vyberať zo zeme v čase,
keď ešte nemajú listy,“ dodáva Antal
a ako podotýka, na druhej strane je to
aj lepšie, pretože jeseň je na sadenie
takýchto stromov vhodnejším obdobím.

„

Starostlivosť o rastliny
bude veľmi dôležitá
vo vzťahu ku kvetinovým
záhonom aj k vzrastlým
stromom, ktoré vysadíme
na jeseň.
Peter Antal, primátor mesta
Výsadbu
kvetinových
záhonov
a s tým spojené práce majú na starosti
mestské Technické služby, ktoré úzko
spolupracujú s autorom projektu.
„Navrhované trvalkové záhony sú

Záhony sa umiestňujú do existujúcich štrkových polí.
kombináciou osvedčenej trvalkovej
zmesi, tzv. sen letnej noci,“ konkretizuje
riaditeľ spoločnosti Igor Rozenberg a ako
spresňuje, zmes je doplnená niektorými
rastlinami ako juka a liliochvostec. „Je
to druhovo veľmi bohatá trvalková
zmes nenáročná na vlahu a po
zapojení porastu je nízkoúdržbová.
Zmes sa vo veľkej miere sama rozrastá
a mení časom vnútornú kompozíciu,“
podotýka. Na námestí sa v rámci tohto
projektu vysadí viac ako 5400 kusov

rastlín, kde sa kombinuje viac ako
20 druhov trvaliek. Tieto kompozície
budú na jeseň doplnené o rôzne druhy
cibuľovín, takže už v budúcom roku nás
čakajú záhony kvitnúce od skorej jari
do neskorej jesene. „Trvalkové záhony
nijak nenarušia danú kompozíciu
námestia, keďže sú umiestňované
do existujúcich štrkových polí, kde
sa v súčasnosti odstraňuje vrstva
štrku a nahrádza sa substrátom,“
dodáva na záver Rozenberg. (li)
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Dažďovú vodu z mestských objektov chce radnica ďalej využívať
Dažďovú vodu z ôsmich mestských
objektov chce vedenie mesta
zachytávať a zvádzať do nádrží.
Neskôr by sa takto zachytená voda
využívala aj na zavlažovanie.
Na projekt zhromažďovania dažďovej
vody pripravuje mesto žiadosť v zmysle
projektovej dokumentácie, ktorú má
v súčasnosti už vypracovanú. Uchádzať
sa chce pritom o finančné prostriedky
z eurofondov. Predložený projekt bude
riešiť zachytávanie dažďovej vody na
území mesta, a to z objektov základných
škôl, vytypovaných materských škôl,
plavárne a zimného štadióna. „Mesto má
záujem zapojiť sa do výzvy Ministerstva

Životného prostredia SR na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá je vyhlásená
v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia a je zameraná na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine v intraviláne obcí,“ uviedol Martin
Baláž, vedúci kancelárie primátora
mesta.

– jazierkach, v ktorých budú vysadené
rastliny a do ktorých bude dažďová voda
stekať z dažďových zvodov, a taktiež vybudovaním zelených striech na objektoch, kde bude vysadená strešná zeleň.
Výhodou bude najmä zníženie odtoku
zrážkovej vody do kanalizačnej siete.
Projekt bude predložený do konca mesiaca júl 2018.

Dažďová voda bude zachytávaná tromi
spôsobmi. Vo vybudovaných podzemných nádržiach, z ktorých bude
používaná na zavlažovanie - polievanie
ulíc v meste ako aj areálov škôl a škôlok,
vo vybudovaných dažďových záhradách

Aj keď momentálne je vytypovaných
osem mestských budov, na ktorých by
mal byť systém na zachytávanie dažďovej
vody umiestnený, radnica nevylučuje, že
by ich mohlo byť aj viac.
(li)

Mesto chce zrekonštruovať telocvične svojich škôl
Uchádza sa o dotáciu
Mesto vypracovalo projekt, v ktorom
sa uchádza o dotáciu na rekonštrukciu
telocviční Základnej školy na
Ul. Dr. Janského a Základnej školy na
Jilemnického ulici. Ak by s projektom
uspelo, obe telocvične by boli
kompletne zrekonštruované a naďalej
by mohli byť žiakmi v doobedňajších
a poobedňajších hodinách plne
využívané.
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné,
bezpečné a moderné vzdelávanie
v oblasti telesnej kultúry, a tak zvyšovať
atraktívnosť
priestorov
základnej
školy. „Po toľkých rokoch sú telocvične
prakticky v značne poškodenom
a nevyhovujúcom stave, dôsledkom
čoho dochádza k nutnosti rekonštrukcie,
konkrétne podlahy, obkladov a
náraďovne. Z tohto dôvodu sa vedenie
mesta rozhodlo požiadať o poskytnutie
dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy,“ informuje Martin Baláž, vedúci
kancelárie primátora mesta.
Telocvičňa na „Jednotke“ bola daná do
užívania v roku 1959. Počas tohto obdobia
sa viackrát rekonštruovala z rozpočtu
mesta. Vymenili sa okná, strecha,
čiastočne sa zrekonštruovali sociálne
zariadenia, vybrúsila a nalakovala sa
podlaha. V dopoludňajších hodinách
ju využívajú žiaci počas vyučovania,
popoludní počas krúžkovej činnosti.
Priestory telocvične využíva aj Školský
klub detí a Centrum voľného času. Okrem
týchto aktivít sa priestory telocvične
využívajú i v čase mimo vyučovania,
a to v rámci rôznych športových aktivít.
Častokrát škola poskytuje priestory
telocvične na organizovanie okresných
súťaží, či už vo futbale detí do 10 rokov,
florbale, stolnom tenise.

Telocvične na „Jednotke“ a na „Štvorke“ sú po rokoch
v nevyhovujúcom stave.

veľký dôraz na spoluprácu so Slovenskou
asociáciou športu na školách. Pravidelne
sa uchádza o možnosť organizovania
súťaží na rôznych úrovniach okresných,
krajských a celoslovenských vo všetkých
odvetviach športu, na ktoré má vytvorené
podmienky.
Priestory
telocvične
Žiarska „Štvorka“ kladie v oblasti športu využívajú žiaci školy nielen počas hodín

V oboch telocvičniach sa počíta
aj s rekonštrukciou náraďovne.

mestské noviny

telesnej a športovej výchovy v rámci
výchovno-vzdelávacieho
procesu,
ale vytvorením záujmovej činnosti v
popoludňajších hodinách sa vytvoril
priestor v rámci 10 krúžkov zameraných
na šport. Dôkazom o aktívny prístup
školy k pohybovým aktivitám je aj fakt,
že telocvičňa je v prevádzke každý deň
minimálne do 19-tej hodiny každý deň.
Žiaci sa v popoludňajších hodinách
profilujú najmä na florbal, futbal, atletiku
či basketbal. V poslednom období žiaci
využívajú v popoludňajších hodinách
možnosť zúčastňovať sa pingpongových
aktivít a prípravy na medziškolské
turnaje.
V prípade, že bude mesto s projektom
úspešné, na „Jednotke“ by sa nanovo
obnovil povrch stien a podláh,
rekonštrukcia by sa dotkla aj náraďovne
a na „Štvorke“ by sa zrekonštruovali
podlahy, obklady, náraďovňa a sociálne
zariadenia.
(li)

Zábavná pyrotechnika dostane
na slovenských pultoch stopku
Vďaka novele zákona sa zábavná
pyrotechnika bude môcť kúpiť
len krátko pred 31. decembrom
a používať iba v tento deň. Novelu
zákona o používaní pyrotechnických
výrobkov predložil do parlamentu
žiarsky primátor Peter Antal spolu
s Tiborom Bastrnákom. Novela
prešla veľkou väčšinou už v prvom
čítaní.
Odtrhnuté prsty, vyľakané zvieratá
či škody na majetku, aj toto má
podľa poslancov za stranu Most-Híd
na svedomí zábavná pyrotechnika
v nesprávnych rukách. Novela zákona
o výbušninách má najpredávanejšie
kategórie obmedziť tak, že v predajniach
sa objavia iba od 28. decembra a po
Silvestri zmiznú z pultov. Zmenou,
ktorú Antal presadzoval, bol zákaz
predaja a používania pyrotechnických
výrobkov počas celého roka. „Zábavná
pyrotechnika sa bude môcť kúpiť
len krátko pred 31. decembrom a
používať iba v tento deň! V prípade,
že by ju chcel niekto použiť, napríklad
pri oslave narodením, môže tak urobiť
len s predchádzajúcim súhlasom obce
na základe písomnej žiadosti. Verím,
že vďaka tomuto zákonu ochránime
najmä starších ľudí, deti a zvieratá
od hluku zo zábavnej pyrotechniky,“
uviedol na margo problému Peter Antal
a ako ďalej podotkol, ide o právnu
úpravu, ktorá nie je naším originálnym
výmyslom, takáto právna úprava
funguje vo viacerých štátoch Európskej
únie, v Nemecku, Holandsku či vo
Fínsku. Podľa Antala je to tiež jediný
spôsob, ako zabrániť búchaniu petárd

Peter Antal.
počas vianočných sviatkov. „To, čo nie je
na trhu, nebude ani na ulici. Zároveň ale
dávame možnosť alebo kompetenciu
obciam v tom, že budú môcť udeliť
výnimku a dať takéto povolenie, keď
niekto oslavuje napríklad narodeniny,“
vysvetlil Antal.

„

Zábavnú pyrotechniku
kúpite len krátko pred
Silvestrom. Po tomto
dátume zmizne z pultov
úplne.
Peter Antal, primátor mesta

S prijatím novely zákona si určite
vydýchnu starší ľudia, majitelia
psíkov či iných domácich zvierat
a v neposlednom rade aj rodičia
malých detí. Pochopiteľne, predajcovia
pyrotechniky sa búria a oponujú tým,
že týmto zákonom sa podporí čierny
trh a ľudia začnú nakupovať u našich
susedov, napr. v Maďarsku, Čechách či
Poľsku. Antal s takouto argumentáciou
nesúhlasí, podľa neho nebudú ľudia
kvôli pár balíčkom petárd cestovať do
zahraničia. „Máme normy o hluku, kde
40 decibelov je maximálne prípustný
pre deň a 30 pre noc. Pritom tie slabšie
rakety majú 80 decibelov. Moje, a
pravdaže nielen moje, dieťa na Silvestra
plače, lebo sa bojí neskutočného hluku.
Má len 5 rokov a neviem jej vysvetliť, že
to sa tak oslavuje. Áno, toto nezmením,
ale prečo sa má pomaly denno-denne
báť petárd, ktoré väčšinou násťroční
len tak, z rozmaru a frajeriny, hádžu po
uliciach ľuďom pod nohy. Je to problém,
ktorý sa z roka na rok stupňuje, lebo
obchody sa predbiehajú, kto skôr
začne predávať pyrotechniku. Skúste
sa opýtať tých čo majú doma zvieratá,
akú radosť majú z tejto zábavy. Takéto
obmedzenie je štandardné v mnohých
krajinách EU, takže nič, čo by v našom
priestore nebolo,“ zhodnotil na záver
primátor Peter Antal.
(li)
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kuchynskej keramiky. Tu snáď len
určením materiálu, a možno aj
v niektorých prípadoch typickosti
Ku
slovanskej
keramike tvaru vyskytujúceho sa v tej či onej
vyrobenej u nás sa môžeme smelo oblasti.
prihlásiť.
V
minulom
článku
sme Trochu jednoduchšie je určovanie
písali o náleze keramiky a jej keramických nádob a ich miesto
problematickej identifikácii ako výroby v staršom dejinnom období,
keramiky krížskeho pôvodu. Problém kedy diaľkový obchod s týmto
určovania keramických výrobkov tovarom nebol až tak rozvinutý.
daného mesta, dediny či regiónu je Tým sa sortiment tak tvarový, ako aj
tým ťažší, čím viac výrobkov vzniká výzdobný veľmi nemenil, avšak vo
aj nárastom obchodu a tým značnom väčšine prípadov nálezy tohto druhu
pohybe tovaru.
sú pripisované miestu ich nálezu,
Samozrejme, okrem už známych prípadne úzkej oblasti, v ktorej boli
oblastí
keramických
výrobkov vyrobené. Takýto druh keramiky
s topickými výzdobnými motívmi, sme získali z vykopávok aj v Žiari
aj keď aj tu vznikali napodobeniny. nad Hronom. Týka sa to najstaršieho
No úplne ťažké je určovanie bežnej

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Keramika

osídlenia mesta. Ak nateraz
ponecháme bokom keramiku z 3. až
4. storočia nášho letopočtu, môžeme
rozhodne určiť keramiku z období
Slovanov žijúcich na území nášho
mesta, a tak povediac už našich
priamych predkov. K tejto keramike

Cenu Mladého technika získali za Pamätník
Stephena Hawkinga
Vo štvrtok 24. mája sa uskutočnil
ďalší ročník prehliadky technickej
tvorivosti a výsledkov činnosti žiakov
v technických krúžkoch Mladý technik
2018. Organizátorom podujatia bolo
žiarske Centrum voľného času.
Žiaci
súťažili
v
kategóriách
stavebnicové práce, lego stavby, výrobky
z dreva, výrobky z papiera, kartónu,
výrobky k kovu (okrem drôtikovania
– šperkárstvo), modelárske výrobky
(plastikové,
letecké
modelárstvo),
technická hračka (zlepšováky, ktoré
môžu slúžiť ako technická učebná
pomôcka), skladanie origami a vedecká
úloha. Do prehliadky Mladý technik 2018
zo školských kôl pracovalo v technickej
oblasti celkom 571 detí materskej školy
a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Vyrobili spolu 347
rôznych prác. Do mestského kola
podľa propozícií, teda výberom zo škôl,
postúpilo 125 prác od 299 autorov.

Okrem vyhodnotenia najlepších prác
v každej kategórii boli odovzdané aj
špeciálne ocenenia. Titul najlepšej
školy v technickej oblasti pre rok 2018
si podelili dve základné školy, a to
„Jednotka“ a „Dvojka“. Ocenenie za
prínos v oblasti rozvoja technickej
tvorivosti detí si prevzala pedagogička
Danka Matušková. Cenu Mini technik,
ktorá sa udeľuje deťom materskej školy,
získal za prácu Robot Samuel Táborský.
Ocenenie Junior technik sa udeľuje
žiakom 1. stupňa ZŠ. V tomto roku ju
získal za Stroj na výrobu cukrovej vaty
Richard Kavacký. Titul Mladý technik
putoval do rúk Adama Kováča a Matúša
Štefaňáka, ktorí sú žiakmi Základnej školy
na Ul. M. R. Štefánika. Ocenenie získali
za nápad a prácu Pamätník Stephena
Hawkinga. Práca obsahuje návrh modelu,
výrobu formy a odlievanie samotného
pamätníka. Cenu Inoval SAV získali Martin
Doležal, Adam Kováč a Matúš Štefaňák,
rovnako tak žiaci „Dvojky“, za riešenie

vedeckej úlohy. Zadanie pre tento rok
bolo skonštruovať vodné hodiny, ktoré
budú schopné odmerať čo najpresnejšie
časový úsek 5 – 10 minút.
(li)

Rešpektovať a byť rešpektovaný
V piatok 25. mája sa v Základnej
škole na Ul. Dr. Janského uskutočnil
prvý seminár kurzu Rešpektovať a byť
rešpektovaný. Zúčastnili sa ho učitelia
žiarskych základných škôl, z materskej
školy a nechýbali ani zástupcovia zo
strany rodičov a metodička MsÚ pre
oblasť školstva.
Kurz je svojím zameraním a obsahom
vhodný pre všetkých učiteľov, rodičov,
starých rodičov alebo kohokoľvek,
kto prichádza do styku s deťmi.
Komunikačné zručnosti, ktoré na ňom
učitelia či rodičia nadobudnú, sú vhodné
na riešenie každodenných situácií nielen
v rodine s deťmi, ale aj v partnerstve
a v pracovných vzťahoch. Lektorkami
kurzu sú Tatiana Piovarčiová a Mirka
Kumančíková.
„Kurz je určený pre rodičov a učiteľov,
ale aj všetkých, ktorí majú záujem meniť
svoju komunikáciu a zlepšovať svoje
vzťahy s druhými ľuďmi,“ približuje Mirka

Kurzu sa zúčastnili pedagógovia aj rodičia.
Kumančíková a konkretizuje: „Prístup
stojí na troch základných pilieroch.
Jeden je o tom, ako funguje náš mozog,
ako sa učíme, ako náš mozog reaguje,
a teda najmä s ohľadom, že náš mozog
vyhľadáva bezpečie a potrebuje mať
zmysluplnosť. Vysvetľujeme tiež, ako
fungovať v rovnocenných partnerských
vzťahoch, a nie v mocenských. Pretože
často to tak máme ako rodičia voči
deťom. Potom sa čudujeme, že nám

Zľava Tatiana Piovarčiová, riaditeľ školy Marek Baláž
a Mirka Kumančíková.

vzdorujú, čo je jedna z odpovedí a druhá
je slepo nás poslúchať. To si však tiež
nemyslíme, že je cieľ výchovy. Treťou
vecou je, že hovoríme o motivácii.
Najmä o tom, ako podporovať vnútornú
motiváciu a robiť veci preto, že v nich
vidíme zmysel.“
Po jednotlivých blokoch kurzu vždy
lektorky zisťujú spätnú väzbu. Mnoho
ľudí vidí zmeny a pokroky najmä v tom,
že sa upevňujú ich vzájomné vzťahy
rodičov a detí a obidve strany sú potom
spokojnejšie. „Stále je ťažšie a ťažšie
deti v škole vzdelávať, alebo doma
vychovávať. Je to spojené s viacerými
napätiami a bojmi. Práve žiarska
„Jednotka“ má záujem vytvárať také
prostredie, ktoré je v súlade s fungovaním
nášho mozgu a biológiou učenia,“
vysvetľuje Tatiana Piovarčiová s tým, že
kľúčom je vytvoriť také prostredie, kde
učiteľ nie je ten jediný, ktorý všetko vie
a jediný znalec, ale je skôr usmerňovateľ
toho, aby sa deti, každé podľa svojho
talentu a nadania, naučili čo najviac.

– slovanskej, už vyrobenej „u nás“,
sa môžeme smelo prihlásiť, aj keď
nenesie charakteristické prvky, ktoré
ju oddeľujú od ostatnej slovanskej
keramiky. Je však vykopaná na našom
území a tu vyrobená, používaná
a zostala aj dlhé stáročia na tom istom
mieste v nezmenenej polohe a tvare.
Práve jej poloha a stav, v ktorom sa
nachádzala, potvrdzovali jej identitu
a spôsob, ako zaniklo sídlo, v ktorom
bola používaná.
Výzdoba nádob tak charakteristická
pre toto obdobie určuje ich
časovosť. Poloha, kde sa nachádzala
a podmienky, ako sa dostala do
zásypu terénu objektu, zase príčinu
zániku. Hrubý črep s tehlovo

červeným až hnedým sfarbením,
von vyhnuté okraje a zdobenie
v mieste pliec nádoby viacnásobnou
vlnovkou, nehovorí len o zručnosti
a praxi zhotoviteľa, ale aj o dobe jej
vzniku v mieste teraz nazývanom
Žiar nad Hronom, čím obohacuje
poznatky o osídlení a jeho rozširovaní
v období Slovanov na našom území,
kedy osada na území terajšieho
mesta patrila pod takzvané
Nitrianske kniežactvo.
Aj to môže keramika „povedať“,
a tak sa stať významným dokladom
života. No a že tu u nás bolo už
osídlenie v období Slovanov, je
nezvratne dokázané. Buďme na to
hrdí, lebo my sme tu doma!
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Od júla vstupuje do platnosti zákon
o zákaze požívania alkoholu mladistvými
Maloletí a mladiství, a teda osoby
mladšie ako 15 a ako 18 rokov,
nesmú požívať alkoholické nápoje
a iné návykové látky. Polícia ich
však doteraz nemohla skontrolovať,
napríklad dať im fúkať.
Novelou zákona o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov,
ktorú predložil do parlamentu žiarsky
primátor Peter Antal spolu s kolegom
poslancom Petrom Pamulom, a
ktorú poslanci schválili, umožní
štátnym, mestským i železničným
policajtom skontrolovať mladistvých,
či nepožili alkoholický nápoj, v prípade
dôvodného podozrenia. „Mladých
nechceme šikanovať, ale skôr ich
odradiť od požívania alkoholických
nápojov. Zároveň chceme postihovať
tých, ktorí im alkohol predajú –
krčmárov,“ informuje Peter Antal.
Za predaj alkoholických nápojov
mladistvým hrozí krčmárom pokuta
nad 6 000 eur. Zákon začne platiť od
júla tohto roka.

Ani potom, ako začne platiť
zákon, však nemôžu policajti len tak
mladistvých zastaviť na ulici a urobiť
im prehliadku osobných vecí. Iba ak
bude dôvodné podozrenie, že požili
alkohol. „Napríklad, ak policajt vidí, že
mladých moce a zjavne sú po požití
alkoholu, alebo majú pri sebe na
ulici položený alkohol a podobne,“
konkretizuje Antal s tým, že doteraz
mohli policajti maloletých kontrolovať,
ak: „Mali poukaz na iné ustanovenie,
teda ak by išlo o ohrozenie zdravia a
života. Čo je veľmi otázne kedy to je.“
A čo v prípade, že mladiství nafúkajú?
„V takom prípade, ak maloletý nafúka,
a teda osoba do 15 rokov, polícia
udelí pokutu rodičom. V prípade, že
Mladých nechceme
by sa to opakovalo, už to musí riešiť
sociálka. Ak nafúka mladistvý, dostane
šikanovať, ale odradiť ich
len pokarhanie, avšak ak nafúka
od požívania alkoholu.
opakovane, môže mu mesto vydať
Peter Antal, primátor mesta zákaz navštevovať zariadenie, kde
podávajú alkohol,“ uzatvára Antal. (li)

„

etických a ľudských princípov. Chceme
aby školy boli otvorenou inštitúciou
pre rodičov, sociálnych partnerov
a širokú verejnosť s ponukou rôznej
vzdelávacej a spoločenskej činnosti,“
konštatuje Adriana Giláňová s tým, že
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
nielen vzdelávajú, ale aj vychovávajú
prostredníctvom
cieľavedomého
a systematického rozvoja poznávacích
schopností, emocionálnej zrelosti žiaka,
motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu
sa,
prosocionálnemu
správaniu,
etike, sebaregulácie ako vyjadrenia
schopnosti prevziať zodpovednosť za
seba, svoj rozvoj a tvorivosť. „A keďže
prostredníctvom rešpektu a úcty sa
odvíja a dosahuje všetko, považujeme
za dôležité, aby sa naši pedagógovia
vzdelávali aj v tomto smere. Ďakujem
vedeniu Základnej školy na Ul. Dr.
Janského, že sa rozhodli takýto druh
vzdelávania zorganizovať pre rodičov
a všetky školy a škôlky v našom meste,“
Za zriaďovateľa žiarskych škôl uzatvára Giláňová.
a elokovaných tried materskej školy sa
kurzu zúčastnila metodička Adriana Kurz organizovala Základná škola n
Giláňová. „Našou víziou je, aby školy a Ul. Dr. Janského v spolupráci
a škôlky odovzdávali vedomosti s Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie
a pripravovali našich žiakov na povolanie pre 21. storočie, s OZ S rešpektom a
a získanie prvej kvalifikácie, ale aj s finančnou podporou Nadácie ZSNP
formovali u mladých ľudí ich postoje, a Slovalco.
(li)
viedli žiakov a deti k dodržiavaniu
Kurz je rozdelený do 4 dní, pričom
každá časť má iné zameranie. „Záujem
o absolvovanie kurzu bol veľký, no
kapacitne sme mohli uspokojiť len
prvých 26 prihlásených,“ informuje
riaditeľ „Jednotky“ Marek Baláž a ako
podotýka, obom lektorkám sa podarilo
navodiť príjemnú pracovnú atmosféru,
pri ktorej bolo zaujímavé sledovať
postoje a názory ako učiteľov, tak aj
rodičov na „rešpektujúci“ prístup vo
výchove. „Ako učiteľ, v súčasnosti riaditeľ
školy, ktorý sa celý profesionálny život
venuje rôznym moderným trendom
vzdelávania a výchovy, verím tomu,
že vedomosti a zručnosti, ktoré
pedagógovia z rôznych typov škôl na
tomto kurze získajú, čo najviac prenesú
do vyučovacieho procesu. Pretože
partnerský prístup v komunikácii učiteľ
– žiak, vytvorí nielen dobrú atmosféru
na vyučovaní, ale prinesie aj kvalitnejšie
vzdelávacie výsledky,“ dodáva Baláž.
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Kultúra vínneho festivalu priamo v parku
Víno sa pilo a degustovalo vo veľkom
V sobotu 19. mája sa uskutočnil prvý
ročník obnoveného vínneho festivalu
Víno v parku – Žiarska slávnosť vína.
Okrem ochutnávky kvalitných vín si
prišli na svoje aj milovníci dobrého
jedla a príjemnej hudby.
Na podujatí ste mohli ochutnať
predovšetkým vína z vinárskej oblasti
Tekov. Lahodné moky predstavilo
Vinárstvo Anton Uhnák, Muráni Víno
Čajkov, Kotrus rodinné vinárstvo,
Vinárstvo Michelle, Najväčšia Pivnica
v Pukanci, Kalina & Kinči, Vinárstvo
Vynikajúca
organizácia
Kúdela a nechýbalo ani známe neďaleké Hronom.
podujatia Víno v parku – Žiarska slávnosť
vinárstvo Ringburger Kremnica.
vína. Fantastické boli aj pstruhy, lepšie
Popri bohatom kultúrnom programe, sme nejedli. Len tak ďalej,“ zhodnotil za
v ktorom vystúpila folklórna skupina združenie vinár Anton Uhnák.
Dolina z Čajkova, Anna Bartová band
a Šansóny Bez pardónu Rii Ferčákovej, „Prvý ročník Vína v parku hodnotíme
sa počas podujatia okrem kvalitných veľmi pozitívne. Mali sme vynikajúcu
vín ochutnávalo aj dobré jedlo. Všetkým spätnú väzbu od návštevníkov aj od
veľmi chutilo pečené prasiatko, predajcov vína. Táto akcia sa podarila
grilované špeciality aj tradičné pochúťky aj tým, že park je úžasným miestom
zo Štiavnicka. S mimoriadne veľkým na takéto stretnutia. Ľudia, ktorí pri
úspechom sa stretli miestni rybári, ktorí tejto príležitosti do parku zavítali, sa
ponúkali grilované pstruhy s chlebíkom
a baraními rohmi.

ANKETA

Myslíte si, že je dostatok zelene
v meste? V súčasnosti sa začalo
s realizáciou projektu zazelenania
námestia, ako sa vám táto
myšlienka pozdáva?

správali veľmi kultúrne a slušne. Počas
celého priebehu konania podujatia
sme nezaznamenali žiadne incidenty.
Naopak, celé popoludnie aj večer sa
niesli vo veľmi príjemnom a pokojnom
duchu.Určite budeme pokračovať
aj v organizovaní ďalších ročníkov,“
zhodnotil za mesto vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž. Ako ďalej
dodal, podujatie dalo aj jednoznačnú
odpoveď a je tak jasné, že z podujatia
sa stane každoročná tradícia. Ako každý
prvý ročník, aj tento bol akousi lotériou.

„

Ochutnávky vína
plánuje radnica robiť
aj vo Svätokrížskom dome.
Vínom v parku sa však tradícia kultúry
vína v Žiari nekončí. „Plánujeme začať
robiť ochutnávky vína vo Svätokrížskom
dome. Do prostredia 19. storočia vždy
príde nejaký vinár či predajca a nebude
chýbať ani občerstvenie. Záujemci
o takúto formu degustácie kvalitných
vín si budú môcť zakúpiť vstup pre určitý
počet osôb,“ dodal na záver Martin Baláž.
Kultúra dobrého vína a jedla bude teda
v Žiari pokračovať aj takýmto spôsobom,
kedy vedenie mesta na túto príležitosť
využije priestory svojho historického
domu.
(li)

Ak patríte medzi tých, ktorí vína nielen
obzerali, ale aj degustovali, mohli ste
si požičať, alebo za 2,50 eura kúpiť
originálny vkusný pohár a priamo z neho
ochutnávať vína od pozvaných vinárov.
Po podujatí boli spokojní nielen
návštevníci podujatia, ale aj samotní
vinári. Tí rozliali a predali všetko víno,
ktoré si so sebou do Žiaru priniesli.
„Terroir Tekov ďakuje mestu Žiar nad

AKO VZNIKAL ŽIAR

„Prekvapil nás veľký záujem, preto sme
nemali dostatok sklenených pohárov.
To je však naša príležitosť na zlepšenie
a budeme sa vedieť na ďalšie ročníky
lepšie pripraviť. Budúci rok určite
vymyslíme niečo nové aj v občerstvení
a kultúrnom programe,“ prisľúbil Baláž.

Prvé veľké investície po roku 1989
Krytá plaváreň sa začala stavať po revolúcii.
V predchádzajúcom článku
sme vám priblížili, ako vnímal
prvý ponovembrový primátor
Žiaru Marian Futák začiatky
fungovania
mestského
úradu a vznik mestského
zastupiteľstva.
Dnes
sa
pozrieme aj na prvé veľké
finančné investície mesta.
Dnes, ak potrebujete na
mestskom úrade niečo vybaviť,
môžete si dohodnúť stretnutie
priamo s pracovníkom, ktorý
za danú oblasť zodpovedá.
„Keď som sa stal primátorom,
neexistovali
stránkové
dni,
alebo aby bol na stretnutia
s primátorom nejako extra
vyčlenený čas. Každý občan mal
právo hocikedy prísť na úrad a ísť,
za kým potreboval. Neexistovala
vrátnica či informácie. Mali sme
priamy kontakt s obyvateľmi,“
vracia sa k fungovaniu úradu po
novembri 1989 Marian Futák.
Ako dnes, aj vtedy mal svojho
zástupcu, konkrétne ním bol
pán Salay, ktorého si vybral
spomedzi poslancov. Zaujímavé
tiež je, že mu bol zároveň vo
voľbách protikandidátom na post
primátora. „Keďže získal pomerne
vysoký počet hlasov, vybral
som si ho za svojho zástupcu.
Vážil som si našu spoluprácu,
pretože bol právnik, ja ekonóm
a vo veľa veciach sme tak spolu
komunikovali. V tom čase MsZ
schvaľovalo rôzne VZN, ktoré
dovtedy neboli. Nemohli byť

vymyslené, a tam sa veľmi hodili
jeho služby,“ podotýka ďalej
bývalý primátor a spomína si aj
na jednu dnes už vtipnú príhodu,
kedy sa schvaľoval prvý rozpočet:
„Keď poslanci predložili všetky
požiadavky zo svojich volebných
obvodov, chýbalo nám v rozpočte
30 miliónov. Tak ako chcú dnes
všetko, chceli aj vtedy. Ale
rozpočet musel byť vyrovnaný.
Preto sa postupne dávali dolu
jednotlivé požiadavky a určili sa
priority.“
S odstupom času Marian Futák
hodnotí, že sa v tom období
urobilo veľmi veľa dobrých vecí,
bez ktorých by dnes Žiar nemohol
fungovať a na ktoré je dodnes hrdý.
Jednou z nich je napríklad výstavba
čistiarne odpadových vôd. „V tom
období bol Žiar jediným okresným
mestom na Slovensku, ktoré
čistiareň nemalo. Bez nej nebola
možná žiadna bytová výstavba.
Vďaka
mimoriadne
dobrej
spolupráci so Stredoslovenskými
vodárňami a kanalizáciami sa
nám však podarilo začať výstavbu
čistiarne. Aktívne sme sa podieľali
napríklad
pri
vysporiadaní
pozemkov. Niekto žil v Argentíne
a my sme ho museli kontaktovať.
Boli to tak komplikované veci,
pričom niektoré z nich sa vtedy
riešili v Prahe, keďže sme boli
Československo. V rámci tejto
výstavby bolo mesto investorom
kanalizačného zberača, ktorý

napájal všetky výpuste z mesta
až na čistiareň odpadových vôd
za závodom. Predpokladám,
že investícia sa pohybovala na
úrovni 40 miliónov korún,“ uvažuje
Marian Futák a ako dopĺňa, veľká
časť financií išla z mestského
rozpočtu a niečo prispel aj Štátny
fond vodného hospodárstva.
„Zberač vedie farskými lúkami.
Všetky výpuste sú naťahané
naprieč mestom a dovtedy všetko
z nich vytekalo do Hrona. Bolo
preto potrebné všetko prepojiť,
aby vytekali do jednej rúry, ktorá
končila v čističke odpadových vôd.
Ak by ste išli do priemyselného
parku cez Kortinu, je tam mostík
a pár metrov od neho je vložená
rúra popod Hron,“ konkretizuje
Futák.
Ďalšou
veľkou
investíciou
mesta, ktorá začala krátko po jeho
nástupe do funkcie, bola výstavba
krytej plavárne. Samotná výstavba
začala niekedy v roku 1989, ale
nebolo tam urobené nič, možno
iba prvé výkopy a oplotenie
staveniska. Aj v tomto prípade
sa veľká časť hradila z mestského
rozpočtu. „Keďže sme mali dobré
vzťahy s vedením ZSNP, prispeli
10 miliónmi, pričom celkovo sa
použilo asi 40 miliónov korún.
Potrebné bolo urobiť všetko.
Okrem prvých výkopov sme
mali k dispozícii iba projektovú
dokumentáciu. V tom období bol
veľký problém s dodávateľom,
pretože neboli stavebné firmy
a nemal to kto robiť. Práce
nakoniec robil Agrostav, ktorý
však bol zameraný na niečo úplne
iné, napr. na poľnohospodárske
stavby,“ konštatuje Marian Futák

a dodáva: „Krytú plaváreň považujem za
atypickú stavbu. A hoci stojí už niekoľko
rokov, stále je funkčná a dovolím si tvrdiť,
že práce na nej neboli odfláknuté. Je to aj
vďaka tomu, že som mal veľmi dobrých
spolupracovníkov, ktorí na stavbu dozerali.“
Čistiareň odpadových vôd či krytá
plaváreň však nie sú jedinými veľkými
investičnými akciami, ktoré sa krátko
po roku 1989 realizovali. Zaujímavá je
aj výstavba cirkevnej školy a jej výmena
za Park Štefana Moysesa. Ale o tom až
v ďalšom príspevku.
(li)

Ľubomír Striežovský:
Zelene nie je nikdy
dosť. V porovnaní
s niektorými inými
mestami myslím, že Žiar
nie je na tom až tak zle,
ale vítam výsadbu ďalších stromov
a zelene v meste. Keďže pribúdajú
parkovacie miesta, lebo ich skutočne
treba, mesto sa musí na druhej strane
starať aj o to, aby zeleň z mesta
nemizla. Myslím, že sa im to darí.
Martina Polachová:
Myslím si, že zelene
nikdy nie je dosť. Ale
som rada, že v našom
meste sa dbá o to, aby sa
vysádzali stromy. A vždy
sa nájde miesto, ktoré sa dá zazelenať.
Tiež som názoru, že zazelenanie
námestiu len prospeje. Projekt vyzerá
super, sama som zvedavá, ako to
bude vyzerať reálne.
Mário Kováč: Myslím
si, že áno, ale páči sa mi
to, že na námestí bude
viac stromov.
Silvia Rečlová: Môj
názor je, že zelene nikdy
nie je dosť. I keď Žiar
na tom nie je v tomto
smere až tak zle,
myšlienka zazelenania
námestia sa mi veľmi páči. Námestie
ako také bude vyzerať určite krajšie
a pôsobiť príjemnejším dojmom.
Kristína
Holá:
Myslím, že by zeleň
mala
pribudnúť
v celom meste, a hlavne
na námestí. To jeho
zazelenanie je super
nápad!

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO 00 32 11 25 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
Šášovské
Podhradie,
identifikovaného
Geometrickým
plánom
č.
47110899-65/2018,
vyhotoveným Geodetické služby
M&M, s.r.o., Veternícka 173/74, 967
01 Kremnica, IČO 47 110 899, úradne
overeným Okresným úradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa
15.05.2018 pod č. 203/18:
novovytvorená CKN parcela č. 199/3
– zastavaná plocha s výmerou 39 m2,
a to:
• diel č. 1 s výmerou 33 m2, odčlenený
od pôvodnej EKN parcely č. 390/1
s výmerou 10 678 m2, vedenej na
LV č. 473, druh pozemku – Ostatné
plochy, v katastrálnom území Šášovské

Podhradie,
• diel č. 2 s výmerou 6 m2, odčlenený
od pôvodnej EKN parcely č. 404/1
s výmerou 147 m2, vedenej na LV
č. 458, druh pozemku – Ostatné
plochy, v katastrálnom území Šášovské
Podhradie.
Minimálna kúpna cena pozemku
je stanovená vo výške 10,85 €/m2
na základe Znaleckého posudku
č. 115/2018 zo dňa 22.05.2018,
vyhotoveného znalcom Ing. Štefanom
Sviržovským. Predmetný pozemok
je situovaný vedľa prístupovej cesty
k RD kupujúcich v katastrálnom území
Šášovské Podhradie.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia
cenovej
ponuky
záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. dv. 17,
tel. 045/6787132, na webovej stránke
mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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ŠTÚDIO L&S: SKAZA TITANIKU

Skaza Titaniku – príbeh, ktorý
dodnes fascinuje a inšpiruje umelcov
naprieč žánrami. John Fiske napísal
vtipnú paródiu pre dvoch hercov, ktorí
špekulujú nad tým, ako by si skazu
Titaniku zahrali, keby tú možnosť
mali. Milan Lasica pôvodný nápad
rozvinul, text upravil a vznikla hra
plná humoru sebairónie a klaunských
gagov. Mimochodom aj preto, lebo
vedel, že dvojicu hercov tvoria Sväťo
Malachovský a Michal Kubovčík. Režisér
Karol Vosátko si dal záležať na tom, aby
využil všetky ich možnosti a schopnosti.
Lebo tí dvaja nie sú iba herci, ale aj
artisti, klauni, hudobníci, vedia imitovať
lodnú skrutku, aj amerického miliardára,
na počkanie vysvetlia Archimedov
zákon, keď treba, pridajú rap alebo
beatbox.
Príbeh Titaniku, ktorý mal v Štúdiu L+S
premiéru v októbri 2015, je o ľudskej
márnivosti, a to je téma, ktorá je dnes
možno aktuálnejšia ako kedykoľvek
predtým. Aj preto je text hry iba
inšpiráciou pre dvoch hercov – klaunov,
ktorí takmer dve hodiny v plnom
nasadení nás nielen zabávajú, ale ako
správni klauni, povedia aj to, čo si iní
dovoliť nemôžu.
V Žiari nad Hronom si predstavenie
môžete pozrieť v piatok 15. júna
o 19.00 hod. v bývalom Dome kultúry
na Námestí Matice slovenskej. Cena
vstupenky je 15 €.

DEŇ OBJATÍ

V stredu 27. júna sa v našom meste uskutoční Deň
objatí. Toto celoslovenské podujatie sa uskutoční
vo viac ako 30 mestách na Slovensku v rovnaký deň a
v rovnakom čase. Poslaním je priniesť úsmev a objatie. Ak sa aj ty chceš stať súčasťou a
zapojiť sa ako dobrovoľník, prihlás sa na: dominika.svecova@ziar.sk a sleduj udalosť na
Facebooku: Hug Day Žiar nad Hronom 2018.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

•4.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
•5.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
•6.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
•7.6. 20.00 – 21.00 hod.
Janského lekáreň, Dr. Janského 19
•8.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
•9.6. 8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
•10.6. 8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
•11.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
•12.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
•13.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
•14.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
•15.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
•16.6. 8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
•17.6. 8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
•18.6. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

VAŠA POMOC – NAŠE KRÍDLA

V piatok 8. júna sa uskutoční verejná zbierka Belasý motýľ, ktorej vyhlasovateľom
je OZ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR.
Spoluorganizátorom verejnej zbierky Belasý motýľ v meste Žiar nad Hronom je Centrum
voľného času. V daný deň v uliciach nášho mesta budete môcť stretnúť dobrovoľníčky zo
Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Žiari nad Hronom oblečené v
modrých tričkách, s informačnými letáčikmi a s prenosnými pokladničkami s logom OZ
OMD – belasým motýľom.
Tomu, kto prispeje do verejnej zbierky Belasý motýľ, bude pripnutý odznak s belasým
motýľom – symbolom krehkosti. Hlavným účelom zbierky je pomoc deťom a dospelým
s nervovosvalovým ochorením – muskulárnou dystrofiou. Vďaka výnosu zo zbierky, ktorý
bude použitý najmä na doplatky za rôzne špecifické kompenzačné a zdravotné pomôcky,
dystrofici budú môcť skvalitniť svoj život.

5

6

MSKC

Mestské noviny | 4. jún 2018
e-mail: inzercia@echo.sk

Mestské noviny | 4. jún 2018

7

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Olympijské hviezdičky
– Olympijský festival detí a mládeže

Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom a mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so ZŠ na Jilemnického
ulici organizovalo 17. mája pre
5 – 6-ročné deti materských
škôl Olympijský festival pre deti
a mládež v kategórii Olympijské
hviezdičky.
Podujatie sa uskutočnilo na pôde
Základnej školy na Jilemnického
ulici. Olympiády hviezdičiek sa
aktívne zúčastnilo 93 detí materskej
školy a jej elokovaných tried.
VÝSLEDKY

Šprint na 20 m:
1. Tobias Krištof, MŠ Janského 8,
2. Lujza Štangová, MŠ Janského 8,
3. Tereza Šišková, MŠ A. Kmeťa 17
Žabací skok z miesta:
1. Diana Fraňová, MŠ A. Kmeťa 17,
2. Kristián Krátky, MŠ Janského 8,
3. Kristína Tóthová, MŠ A. Kmeťa 17
Hod do bazéna:
1. Adam Andrášik, MŠ Š. Moysesa,
2. Matej Kouřil, MŠ Sládkovičova 1,
3. Alex Goral, MŠ A. Kmeťa 17
Beh na 100 m:
1. Samuel Táborský, MŠ Janského 8,
2. Ján Konuš, MŠ Janského 8,
3. Diana Fraňová, MŠ A. Kmeťa 17
Preskakovanie olympijských
kruhov:
1. Jakub Slašťan, MŠ Š. Moysesa,
2. Sára Kollárová, MŠ Janského 8,
3. Filip Pogadl, MŠ A. Kmeťa 11
Prekážková dráha pre opičky:
1. Jakub Jendruch, MŠ A. Kmeťa 17,
2. Boris Kicko, MŠ Janského 8,
3. Matias Indro, MŠ Š. Moysesa
Štafeta družstiev s kvetinkou:
1. MŠ EP M.R. Štefánika č. 23,
2. MŠ Dr. Janského č. 8,
3. MŠ A. Kmeťa č. 11
Marianna Fronková, CVČ

Centrá pracovnej záruky mladých
Slovenská republika sa pripojila
k ďalším európskym krajinám v
iniciatíve na zabezpečenie Záruky
mladým do 29 rokov, ktorí nie sú
aktívni vo vyhľadávaní pracovných
príležitostí, nie sú zamestnaní,
ani už neštudujú. Aj tento projekt
realizovaný aj v Žiari nad Hronom
prispieva svojou inovatívnou ponukou
včasnej podpory a pozitívnych
motivačných programov k aktivizácii
mladých pri objavovaní ciest pre
ich ďalšie životné uplatnenie. Mladí
ľudia sa môžu doňho zapojiť hneď po
skončení sústavného vzdelávania,
alebo po neúspešnom výbere práce, či
neprijatí na školu.
Od marca do septembra môžu mladí
ľudia bez práce využiť služby troch
krajských Centier pracovnej záruky
mladých (CPZM) v Žiari nad Hronom,
v Leviciach a v Prievidzi. Tieto centrá
svojou ponukou osobného koučovania,
kariérneho poradenstva, zapracovania
s tútormi alebo zážitkového vzdelávania
overujú
funkčnosť
inovatívne
cielenej kombinácie poradenských
a vzdelávacích aktivít zameraných na
mladých do 29 rokov, ktorí stále ešte
nevedia, kde presne si hľadať svoje
pracovné uplatnenie. Očakávaným
výstupom ponúkaných aktivít bude
lepšie zorientovanie sa a pripravenosť
minimálne 45 mladých ľudí pre vstup
na trh práce. „Zážitkové vzdelávanie je
určené aj čerstvým maturantom, ktorí si
chcú prakticky overiť, ako sú pripravení
propagovať svoje nápady, začať vlastné
podnikanie, či absolvovať prvé pracovné
pohovory, alebo mamičkám bez práce,“
približuje Lívia Klimentová, projektová
manažérka CPZM, a zároveň lektorka
neformálneho vzdelávania.
V rámci aktivít projektu ponúka centrum
absolventom a mladým bez práce od 16
do 29 rokov výber kombinácie z troch

individuálnych motivačných programov.
„Ide konkrétne o kariérne poradenstvo
so
sprostredkovaním
informácií,
individuálny koučing a zapracovanie
na pracovisku s tútoringom. V ponuke
je aj jeden skupinový pobytový
motivačný program so zážitkovým
vzdelávaním,“
konkretizuje
ďalej
Lívia Klimentová s tým, že ponuka je
určená mladým od 16 do 29 rokov po
skončení povinného denného štúdia
pred nástupom do zamestnania alebo
na ďalšie štúdium z evidencie aj mimo
evidencie úradu práce. „Centrá ponúkajú
prvotné poradenstvo pri hľadaní práce
alebo výberu ďalšieho vzdelávania
v kombinácii s následne poskytovaným
individuálnym
koučingom
alebo
skupinovým zážitkovým vzdelávaním
ako možnosti preverenia si správnosti
nastavenia ich ďalšieho osobného
a kariérneho smerovania v živote,
alebo ponúkajú program na zlepšenie
praktických zručností, či získanie praxe
vo vysnívanom odbore pri tútorovanom
zapracovaní,“ dodáva Lívia Klimentová.
Všetky aktivity projektu sú poskytované
bezplatne, vrátane ubytovania a stravy
počas zážitkového vzdelávania. Centrá
navyše preplácajú výdavky na projekt
a cestovné do výšky 100 eur.

Vzdelávací program s rovnakým
zameraním sa bude opakovať v troch
za sebou nasledujúcich skupinách.
Prvá skupina absolvuje vzdelávanie
v 2 blokoch od 29. do 31. mája a
od 11. do 13. júna. Druhá skupina
od 29. júna do 1. júla a od 23. do 25. júla a
tretia skupina od 10. do 12. augusta a od
25. do 27. augusta. Po vzdelávaní každý
účastník zrealizuje vlastnú projektovú
aktivitu, na ktorú dostane príspevok
do 100 Eur. Na zážitkové pobytové
vzdelávanie sa môžete prihlasovať
e-mailom na adrese: centrumpzm@
gmail.com s uvedením „Prihláška na
vzdelávanie CPZM dátum...“ v predmete
správy a uvedením kontaktnej adresy
a telefónu.
Centrum pracovnej záruky mladých pre
Banskobystrický kraj sa nachádza v Žiari
nad Hronom na Ulici M. Chrásteka 12
v budove krytej plavárne, vedľa Mestskej
obývačky a svoje detašované pracovisko
má aj v Detve.
(li)
Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk/www.ia.gov.sk

Školáci na exkurzii v žiarskom
Centre zhodnocovania odpadov
Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom v dňoch 20. a
27. apríla zorganizovalo exkurziu
do žiarskeho Centra zhodnocovania
odpadov. Zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika a ZŠ na Ul. Dr.
Janského.
Exkurziou sprevádzal a odborný výklad
žiakom zabezpečil vedúci CZO Ján
Vinarčík. Účastníkov exkurzie oboznámil
s komplexne prepracovaným systémom
odpadového hospodárstva, ktoré
tvoria 4 komplikované technologické
celky: mechanická úprava odpadov,
bioplynová
stanica,
gasifikačná
jednotka a dotrieďovacie zariadenie.
Daná kombinácia štyroch rôznych
technológií, ktoré robí toto moderné
CZO unikátnym, nemá na Slovensku
obdobu.

Prítomní mohli vidieť, ako sa dotrieďujú
a upravujú triedené zložky odpadu,
ako sú papier, plasty, sklo, ako sa
zhodnocuje biologicky rozložiteľný
odpad v bioplynovej stanici a následne
jeho energetické zhodnocovanie
biomasy formou gasifikácie. Účastníci
exkurzie sa dozvedeli o význame vzniku
a činnosti CZO Žiar nad Hronom, a to, že
prispieva k efektívnemu a komplexnému
nakladaniu s odpadom v zmysle
preferovanej hierarchie nakladania s
odpadom, t. j. 1. minimalizácia tvorby
odpadu, 2. materiálové zhodnotenie,
3. energetické zhodnotenie a až v
poslednom rade zneškodňovanie
odpadov skládkovaním. Na záver
exkurzie žiaci navštívili aj skládku
odpadov v Horných Opatovciah.
Mária Lancková
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PAVILÓN V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.

AB TEAM 22 rokov výroby – 22 rokov skúseností

V týchto dňoch si spoločne pripomíname skutočnosť, že práve pred 22 rokmi
sme vyrobili naše prvé okno. Roky 1996 – 2018 sú roky zbierania skúseností
vo výrobe plastových a hliníkových okenných konštrukcií. Áno, postupne sme
sa dostali medzi technicky i ľudsky dozreté oknárske ﬁrmy a slovíčko okno čítame ako ucelený výrobný program pre okná, dvere a ľahké obvodové plášte. Slovíčko výroba čítame ako súbor procesov, čiže návrh, výroba, montáž a
servis. Žijeme s modernou technologicky vyspelou dobou, preto pracujeme s
kvalitnými plastami, sklom, oceľou a výraznou mierou sme sa zaradili medzi
uznávaných spracovateľov hliníka. Je to fakt, sme hrdí, že sme za 22 rokov ako
odborníci na okná a ako výrobcovia narástli. Je to fakt, že sme nemalé prostriedky investovali do technológie i do vzdelania našich ľudí. Radi sa pochválime
množstvom referencií po celom Slovensku i v zahraničí.
Ďakujeme.

AB TEAM - MET – KOV výroba okien so značkou kvality

Nové možnosti investovania v stavebníctve priniesli aj nám prepriahnutie na čele spoločnosti. Získali sme viaceré pekné, ale aj náročné zákazky.
Pracujeme napríklad na úplne novom konštrukčnom variante zdvojených
hliníkových okien na jednej z najmodernejších veľkých budov v Bratislave.
Takýto typ moderných okien na Slovensku ešte nik nevyrábal, je to top okno
nielen na Slovensku, ale i v Nemecku. Pre nás všetkých v AB TEAM-e je to
výzva. Rozširujeme výrobu, robíme nábor nových pracovníkov a tešíme sa
na našich starých i nových zákazníkov. AB TEAM s novou silou je technicky i
vedomostne na úrovni made in OKNO 2018. Ing. Peter Snopko, AB TEAM,
snopko@abteam.sk, 0905 / 259 739
Slovensko si krásne.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám garáž v Žiari nad vodičský preukaz B1, B, AM.
•Predám rodinný dom na
Hronom pri polícii, s elektrikou. Počítačové znalosti Word, 7 á pozemku v časti IBV – ZH,
T: 0948 506 314
Excel, Internet. T: 0905 719 462 v pôvodnom stave. Cena
dohodou, možnosť vidieť.
•Spoločnosť TERMINKURIER
•Predám
2-izbový
SLOVAKIA
s.r.o.
ponúka zrekonštruovaný byt v centre T: 0907 268 902
turnusovú prácu pre vodičov mesta. Cena: 60 000 €. T: 0917
dodávkových
vozidiel. 558 047
•Predám
klavír
Petrof,
Uprednostňujeme
ľudí
s
trojpedálový (nie krídlo),
praxou a základnou znalosťou
•Predám lacno zachovalú komodu bledé drevo so
angl., nem. jazyka. Bližšie info
sedačku béžovej farby, cena: zásuvkami, vešiakovú stenu,
na čísle: 0944 101 358.
100 € a dva koberce: červený šijací stroj zn. Lada (šľapací),
•Predám auto Suzuki Swift 4 x 3 m, béžový 3,6 x 2,7 m. T: mikrovlnnú rúru Samsung
0908 694 070
1,3, r. v. 2003. T: 0905 326 593
nepoužívanú, 2 kolesá z
•S priateľom súrne hľadáme gazdovského voza vhodné
•Hľadám
si
prácu
v
byt
do podnájmu v Žiari nad na chalupu. Cena dohodou,
administratíve, okres Žiar
nad Hronom. Mám skončenú Hronom, čiastočne zariadený, možnosť vidieť. T: 0907 268 902
ekonomickú školu r. 1988, do 300 €. T: 0901 712 510

•Predám pozemok v obci
Vyhne, vhodný na stavbu
rekreačného objektu alebo
rodinného domu. Cena: 10 €/
m2. T: 0905 255 386
•Ponúkam
na
predaj
rodinný dom po čiastočnej
rekonštrukcii, vhodný na
chalupu alebo trvalé bývanie
v Tekovských Nemciach, okres
Zlaté Moravce. Cena dohodou.
T: 0905 255 386
Podajte si riadkovú
inzerciu, poďakovania
či spomienky na svojich
blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Automechanik: Martin Vanka
– AC car, Žiar nad Hronom, tel.:
0905637675

Kuchár,
kuchárka:
CK
Agentúra O.K. voľný čas, Repište
179, tel.: 0908934781

Operátor velína – elektrikár:
Trigon Consulting, Žiar nad Hronom, tel.: 0917203250

Balička krabíc: AEOS, Žiar nad
Hronom, tel.: 0944704600

Kuchár/-ka: eMKLub, Kremnica, tel.: 045/6743092

Barman/čašník: Blaufuz Tour,
Kremnica, tel.: 0903922708

Kuchár/ka: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice, tel.:
0918800041

Operátor vo výrobe – Sapa
Profily: Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417

Barman/čašník:
Jarmila
Sobeková,
Kremnica,
tel.:
0903707837
CNC horizontkár: Remeslo
strojal, Žiar nad Hronom, tel.:
0918601454
CNC sústružník: Remeslo
strojal, Žiar nad Hronom, tel.:
0918601454
Cukrár/-ka: PM one, Žiar nad
Hronom, e-mail: info@perfektnemaskrty.sk
Čašníčka: Anton Holka, Horná
Ždaňa 226, tel.: 0905392667
Čašník: Aspect Vyhne, tel.:
0911068378
Čašník, čašníčka: STOS, Vyhne,
tel.: 0918605665
Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.:
0918800041
Čašník/čašníčka: AEOS, Žiar
nad Hronom, tel.: 0944704600
Čašník/čašníčka, prevádzkar/
prevádzkarka: Beer Market, Žiar
nad Hronom, tel.:0915472096
Frézar: ELBA, Kremnica, tel.:
0918381831, 045/6704160
Frézar: Profika Sk, Žiar nad Hronom, tel.: 0908058721
Chyžná: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice, tel.:
0918450071
Chyžná s výhodnou pracovnou dobou doobeda: v hoteli Golfer Floren, Kremnica, tel.:
0907809500
Inžinier kvality: Trigon Consulting, Žiar nad Hronom, tel.:
0904455597
Jadrár – výroba pieskových
jadier: Finalcast, Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: 0917887417
Jadrár – výroba pieskových
jadier: Nemak, Agentúra Person
Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.: 0917887417
Krajčírka v odevnej výrobe:
Oľga Vencelová –VEGA, Žiar nad
Hronom, tel.: 0905627466
Kuchár: obec Kunešov, tel.:
045/6755185
Kuchár: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: 0944704600
Kuchár/kuchárka: Pružinová,
Žiar
nad
Hronom,
tel.:
045/6725332

Lekár: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: 045/6705 620
Lekár: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: 0911330486
Lekár záchrannej zdravotnej
služby: Záchranná zdravotná
služba, Žiar nad Hronom, tel.:
0911408584
Manažér obchodnej skupiny
– obchodný zástupca: Mgr. Jaroslava Mokrošová, Žiar nad Hronom, tel.: 0905287632
Masér - špecialista na ázijské
masáže: MRS Media, Lovča, tel.:
0911152766
Masérka - tradičná thajská masáž: Aspect Vyhne, tel.:
0911068378
Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane, tel.: 0907349952
Mechanik
meracích
a
regulačných
prístrojov: SRMi, Žiar nad Hronom,
tel.:045/6013201
Mechanik,
mechatronik:
Tubapack, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6015323
Montér hliníkových okien:
AEOS, Žiar nad Hronom, tel.:
0944704600

Operátor vo výrobe – TatranWOOD: Agentúra Person Education Servis, Hliník nad Hronom,
tel.: 0917887417
Operátor vo výrobe: Slovalco, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6087112
Operátor výroby uhlíkových
materiálov: VUM, Žiar nad Hronom, tel.: 045/6012445
Operátor
zlievarenských
strojov: Ability, Kremnica, tel.:
0918677700
Pekár, výrobný pekársky
zamestnanec: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova
Lehôtka, tel.: 0904751754

Operátor CNC stroja: Elba,
Kremnica, tel.: 0918381831
Operátor RTG – Nemak:
Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417
Operátor
sekundárnych
operácií: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6702315

Pracovník do stolárskej
výroby: Brik, Kremnica, tel.:
0917397817
Pracovník SBS: ASF Fenix
Security, Žiar nad Hronom, tel.:
0917754295
Predajca: Merkur
Slovakia, Žiar nad Hronom, e-mail:
ekonomicke@merkur.sk
Predavač/pokladník: Globus,
Kremnica, tel.: 0902909037

Prevádzkový elektrikár: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6702315

Pokladníčka prevádzkovej
jednotky 215 Žiar nad Hronom: Coop Jednota Žarnovica, J.
Považana, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6813051
Pokladníčka prevádzkovej
jednotky 135 Žiar nad Hronom: Coop Jednota Žarnovica, Š.
Moysesa, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6813051

Pokladníčka prevádzkovej
jednotky Lutila: Coop Jednota
Žarnovica, tel.: 045/6813051

Obsluha čerpacej stanice:
Miroslav Melaga, Dolná 103,
Kremnica

Pomocný
vychovávateľ:
Detský domov Maurícius, Kremnica, tel.: 0915991904

Pokladníčka prevádzkovej
jednotky 210 Žiar nad Hronom: Coop Jednota Žarnovica,
A. Kmeťa, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6813051

Nástrojár: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6702315

Obsluha CNC strojov – frézar:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.: 045/6702315

Pomocný robotník: Barbitrans, Ladomerská Vieska, tel.:
0903510469

Predavačka: Pružinová, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6012911

Pokladníčka prevádzkovej
jednotky 168 Hliník nad Hronom: Coop Jednota Žarnovica,
tel.: 045/6813051

Obrábač kovov na klasické
stroje: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: 0918601454

Pomocný projekt. manažér:
Ability, Kremnica, tel.: 0918677700

Pizzér: Matúš Kováč, Žiar nad
Hronom, tel.: 0911852633

Nástrojár - čistenie a pranie
jadrovníkov, balotina/korund,
CO: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: 045/6702315

Zástupca: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: 0944704600

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe: Amhof,
Bartošova Lehôtka, tel.:
0918764241

Pomocná
kuchárka:
Pružinová, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6012911
Pomocná sila v kuchyni:
Matúš Kováč, Žiar nad Hronom,
tel.: 0911852633
Pomocné práce: obec Kremnické Bane, tel.: 045/6755122
Pomocný
kuchár:
Gastro SK, Žiar nad Hronom, tel.:
0903811439
Pomocný
murár:
obec
Kunešov, tel.: 045/6755185
Pomocný pracovník: Lunika, Hliník nad Hronom, tel.:
0904615113
Pomocný pracovník: obec Jastrabá, tel.: 045/6733322

Prevádzkový zámočník: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6702315
Recepčná v hoteli Golfer
- iba denné zmeny a s ubytovaním: Floren, Kremnica, tel.:
0907809500
Recepčná/-ý: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.:
0907731208
Referent nákupu: Trigon Consulting, Žiar nad Hronom, tel.:
0917203250
Riadiaci pracovník výroby
a odbytu: Spektrum, Hliník nad
Hronom, tel.: 0915835333
Robotník v hutnej výrobe –
odlievač: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.:045/6702315
Rodinný poistný predajca:
Union poisťovňa, Žiar nad Hronom, tel.:0905730699
Sestra na lôžkovom oddelení:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: 0911330486
Skladník: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: 0944704600

Strážnik: SBS Kobra Martin,
Kremnica, tel.: 0905302149

Vodič MKD: Kantárik, Jastrabá
109, tel.: 0908906803

Strážnik: APPA, Žiar nad Hronom, tel.: 0917294039

Vodič MKD: Tempo Slovakia,
Kremnica, tel.: 0903527767

Strojník hutnej výroby –
žeriavnik: VUM, Žiar nad Hronom, tel.: 045/6012445

Vodič nákladného vozidla:
Pivovar Steiger, Vyhne, tel.:
045/6787234

Sústružník: Elba, Kremnica, tel.:
0918381831, 045/6704160

Vodič nákladného vozidla +
obsluha pretláčacej súpravy:
Dobias Hammer,
Horná Ves, tel.: 0917991389

Šéfkuchár – creative chef:
Spam, Kremnica, tel.: 0911590640
Špecialista
externého
zabezpečenia kvality: Fagor
Ederlan Slovensko, Žiar nad Hronom, tel.: 045/6015526
Špecialista odlievania: Nemak
Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6702315
Špecialista pre jadrovníky
a kokily: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.:045/6702315
Učiteľ materskej školy: eMKLub, Kremnica, tel.: 045/6743092
Údržbár: Aspect Vyhne, tel.:
0911068378
Údržbár: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice, tel.:
0905898633
Upratovačka – chyžná: Aspect
Vyhne, tel.: 0911068378
Vedúca prevádzkovej jednotky Vyhne: Coop Jednota
Žarnovica, tel.: 045/6813051
Vedúca prevádzkovej jednotky Šášovské Podhradie:
Coop Jednota Žarnovica, tel.:
045/6813051
Vodič nákladného vozidla
s hydraulickou rukou: Ivan Tadian - Drevinka, Hliník nad Hronom,
tel.: 0905635012
Vodič – strojník montážnej
plošiny: Jasenský Jozef – Práce
s plošinou, Žiar nad Hronom, tel.:
0905623231
Vodič dodávky: Pružinová,
Lutila, tel.: 045/6725332
Vodič kamiónu MKD: General
Trucking, Žiar nad Hronom, tel.:
0905921333
Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy: Slovagrotrans, Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6722417

Skladník,
predavač:
Železiarstvo Páleník, Žiar nad
Hronom, e-mail: info@zepa.sk

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy: Bravo Logistics, Žiar nad Hronom, tel.:
0911330101

Správca kúpeľov: AEOS, Žiar
nad Hronom, tel.: 0944704600

Vodič MKD: Cora Trans, Žiar
nad Hronom, tel.: 0905554990

Stavebno montážny pracovník pre výrobu okenných
konštrukcií: AB Team, Ladomerská Vieska, tel.: 045/6723720

Vodič MKD: Bring Trucking, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6016581

Stolár: DC Albatros, Hliník nad
Hronom, tel.: 0905389133

Vodič MKD: Manuel, Žiar nad
Hronom, tel.: 0903544723

Vodič
vysokozdvižného
vozíka: Pivovar Steiger, Vyhne,
tel.: 045/6787234
Vodič
vysokozdvižného
vozíka; manipulant:
Elba,
Kremnica, tel.: 0918381831
Vodič VZV – Nemak: Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: 0917887417
Vodič VZV - operátor
logistiky: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6702315
Vychovávateľ: Detský domov
Maurícius,
Kremnica,
tel.:
0915991904
Zámočník: AMI Design, Horná
Ves, tel.: 0903305561
Zástupkyňa vedúcej PJ 054
Slaská: Coop Jednota Žarnovica,
tel.: 045/6813051
Zástupkyňa vedúcej prevádzkovej jednotky 036 Horná
Ždaňa: Coop Jednota Žarnovica,
tel.: 045/6813051
Závozník: Pivovar Steiger,
Vyhne, tel.: 045/6787234
Zdravotná sestra: Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya,
Kremnica, tel.:045/6705113
Zlievarenský robotník: Ability,
Kremnica, tel.: 045/6743173
Zoraďovač - nastavovač linky
na výrobu túb – Tubapack:
Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417
Zoraďovač výrobnej linky:
AEOS, Žiar nad Hronom, tel.:
0944704600
Zoraďovač výrobnej linky:
Tubapack, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6015323
Zubný lekár/lekárka: MDDr.
Vladimír Karvaš, Žiar nad Hronom,
tel.: 0948071775
Zvárač – elektróda: Dobias
Hammer, Horná Ves, tel.:
0917991389

Voľné pracovné miesta
k 26. máju 2018

Zdroj: Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Banská Štiavnica
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Poznáte základné pravidlá bicyklovania?
Pekné počasie je už v plnom
prúde, s tým pribúda na cesty aj viac
účastníkov cestnej premávky. Čoraz
častejšie sa stretávame na akciách
venovaných kultúre či športu. Spanilé
jazdy motocyklistov už máme za
sebou, tiež prvé bežecké maratóny.
Takéto akcie však budú až do konca
leta.
Tak ako vozidlá musia mať povinnú
výbavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité
podmienky, aby mohli cyklisti bezpečne
vyraziť na cesty. Účinné brzdy, odrazové
sklá, prilby a reflexné prvky sú veľmi
dôležité.

Ako správne jazdiť

Veľmi dôležitá je povinnosť pre cyklistov
(§55 Zák. o cestnej premávke) jazdiacich
po krajnici alebo po okraji vozovky, a to
jednotlivo za sebou. Dvaja cyklisti vedľa
seba môžu ísť len po cestičke pre cyklistov
a aj to len vtedy, ak tým neobmedzujú a
neohrozujú ostatných účastníkov cestnej
premávky. Za zníženej viditeľnosti musia
mať cyklisti na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev. Reflexné materiály
už neraz zachránili život, odrážajú svetlo
v úzkom kuželi späť ku zdroju, a to až
na vzdialenosť približne 200 metrov.
Výrazne zvyšujú viditeľnosť v tme a pri
zníženej viditeľnosti. Reflexný materiál
je v noci vidieť na 3 x väčšiu vzdialenosť
než biele oblečenie a viac ako 10 x než
modré oblečenie. Použitím reflexných

prvkov tým pádom cyklisti predlžujú výnimočná nie je ani jazda v skupinkách
vzdialenosť, na akú ich môže vodič vedľa seba a jazda pod vplyvom alkoholu.
motorového vozidla spozorovať.
Správna reakcia: sledovať dianie okolo
seba a vždy sa presvedčiť o bezpečnom
prejazde, dať viditeľne a včas znamenie
rukou o zmene smeru jazdy, použitie
Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste
prilieb a chráničov, reflexných prvkov.
s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej
cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť
na bicykli len pod dohľadom osoby
staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne Všetci vieme, že v prípade cyklista verzus
spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala. auto ťahá vždy za kratší koniec ten menej
Cyklista je povinný počas jazdy mimo chránený účastník. Preto je dôležité, aby
obce chrániť si hlavu riadne upevnenou vodič motorového vozidla predvídal,
ochrannou prilbou, u cyklistu mladšieho čím stihne v prípade potreby skôr
ako 15 rokov sa táto povinnosť vzťahuje a adekvátne zareagovať. Dodržiavajte
aj pri jazde v obci. Ak rodičia berú dostatočný bočný odstup od cyklistov
dieťa na výlet bicyklom, dieťa treba pri ich predchádzaní; počítajte s
mať vždy pred sebou na očiach, aby nepozornosťou, horším zrakom a
mohli jeho jazdu ovplyvniť prípadným sluchom predovšetkým starších ľudí.
upozornením. Treba dbať na to, aby Počas jazdy venujte zvýšenú pozornosť
jeho zdravie bolo dostatočne chránené, pravej strane vozovky z dôvodu
samozrejmosťou by mala byť prilba, najpravdepodobnejšieho
výskytu
chrániče končatín, reflexné prvky na cyklistov. Treba dbať na technický stav
odeve. V prípade zhoršeného počasia vozidla. Svetlá, brzdy i pneumatiky
(hmla, dážď, poľadovica) je vhodné musia byť v dobrom stave. Taktiež čistota
zvážiť iné možnosti dopravy.
čelného i ostatných skiel je dôležitá.
V nočných hodinách je veľká šanca
stretnúť neosvetleného cyklistu, často
pod vplyvom alkoholu. Znížiť rýchlosť a
zvýšiť pozornosť je prvoradé.
Cyklista nesmie jazdiť bez držania
riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť Predchádzanie cyklistov a odbočovanie
počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, Okrem iných povinností musí vodič
psa ani iné zviera a voziť predmety, pri predchádzaní zachovať dostatočný
ktoré by sťažovali vedenie bicykla (napr.
nákupné zavesené tašky na riadidlách
a pod.), nesprávna jazda cez križovatku
(nedanie prednosti v jazde). Najčastejšie
chyby cyklistov: jazda bez svetiel, bez
reflexných prvkov, jazda na bicykli mimo
obce bez prilby (do 15 rokov povinnosť aj
v obci), po nesprávnej strane vozovky a

Poučte aj svoje deti

Rady vodičom

Čo sa nesmie a aké sú
najčastejšie chyby

bočný odstup od predchádzaného
vozidla osobitne od cyklistu a chodca.
Taktiež pri odbočovaní je vodič
odbočujúci vpravo povinný dať prednosť
v jazde cyklistovi idúcemu rovno, to
neplatí pre vodiča električky.

Cyklisti pod vplyvom alkoholu
Pre cyklistu, rovnako ako vodiča
motorového vozidla, platí zákaz
požívania alkoholu. Avšak pre cyklistu
jazdiaceho v zastavanom území obce
a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke
pre cyklistov tento zákaz neplatí za
podmienky, že množstvo alkoholu v
jeho organizme nepresiahne hodnotu
pol promile alkoholu. Podľa zákona je to
presne 0,24 miligramu etanolu na liter
vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení
dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5
gramu etanolu na kilogram hmotnosti
vyšetrovanej osoby pri lekárskom
vyšetrení zo vzorky krvi plynovou
chromatografiou. Ak cyklista požil viac
alkoholu, ako je stanovená hodnota,
hrozí mu pokuta až do výšky 800 eur, v
blokovom alebo rozkaznom konaní do
650 eur. Cyklistovi nie je možné zadržať
vodičský preukaz ani mu uložiť zákaz
činnosti viesť motorové vozidlá, pretože
bicyklovanie nie je činnosť, ktorú by
štát reguloval vydávaním oprávnenia na
bicyklovanie.
KR PZ

Slavín a Devín – objekty zapísané
v historických pamiatkach Slovákov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Dňa 22. mája
2018 nás navždy
po ťažkej chorobe
opustil milovaný
brat a strýko
Ján Kúdela.
Všetci tí, ktorí ste
ho poznali, spomínajte
na neho v dobrom.
Česť jeho pamiatke.
POĎAKOVANIE
Sú ľudia, ktorí pre
nás v živote znamenajú
viac ako ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa
bez nich žiť!
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, známym, susedom a
najmä pánovi farárovi
ThDr. Jánovi Kunešovi PhD.,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu drahú maminu,
starú a prastarú mamu
Máriu Orságovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 13. mája 2018
vo veku 87 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Štyri dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie nám
vzal,
len bolesť v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna
sme si pripomenuli
8. 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
Vydal si sa
na cestu, kde každý
chodí sám,
len dvere spomienok
nechal
si otvorené dokorán.
Dňa 2. júna
uplynulo 18 rokov od chvíle,
keď nás náhle, bez rozlúčky,
vo veku 32 rokov
opustil náš syn, manžel,
ocko a zať
Augustín Baláž.
S láskou spomína celá rodina.
Tých, ktorí ste ho poznali, prosíme
o tichú spomienku.

SPOMIENKA
Prestalo tĺcť srdce tvoje unavené,nebolo z ocele, nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené prestalo biť,nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.
Dňa 7. júna si pripomíname 4. výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mama, babka a prababka
Mária Sitorová.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už je tomu
19 rokov,
čo dotĺklo srdce
našej milovanej
mame, starkej
a prastarkej
Jozefíne
Kúdelovej,
ktorá nás navždy opustila
dňa 7. júna 1999.
S hlbokým žiaľom a láskou
spomíname
na láskavú povahu,
otvorené srdce
a milý úsmev.
SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva.
Dňa 1. júna sme si
pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný syn
a brat
Pavol Kopis.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú smútiaci rodičia
a sestry Erika a Adriana
a švagor Štefan.

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

Členovia
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov
zo Žiaru nad Hronom navštívili
národnú kultúrnu pamiatku Devín
a pietne miesto sovietskych vojakov
na Slavíne. V jeden deň si tak pozreli
dva historické objekty, ktoré sú
zapísané v historických pamiatkach
Slovákov a Slovenskej republiky.
Devín je národná kultúrna pamiatka.
Jeho osídlenie je datované päť až
tritisícpäťsto rokov pred našim
letopočtom. Do týchto priestorov
prišli neolitickí roľníci, ktorí sa usadili
na ľavom brehu Dunaja. Obdobie
1. – 4. storočia nášho letopočtu
má v dejinách Slovenska osobitné
postavenie. V tomto období bol Devín
súčasťou opevňovacieho systému
rímskych légií. Začiatkom siedmeho
storočia podunajskí Slovania v roku 623
utvorili prvý slovanský politický útvar
– Samovu ríšu. V prvých desaťročiach
deviateho storočia sa na našom
území skončil zjednocovací proces
príbuzných slovanských kmeňov.
Knieža Pribina na západnom Slovensku
a knieža Mojmír moravských Slovienov.
Bratislava, Devín a celé priľahlé územie
až do 19. storočia prežívalo rušnú
históriu. Napoleon v máji 1809 vyhodil
Devínsky hrad do povetria. Od vtedy
je ruina. Jeho slávu ožil v roku 1836
Ľ. Štúr, pre ktorého bol Devín

symbolom slovanskej vzájomnosti
a národného uvedomenia.
Spájame dve historické obdobia,
vyše päťtisíc rokov Devín a 73 rokov
od ukončenia 2. svetovej vojny
a pamiatka Slavína, kde sú pochovaní
naši osloboditelia. Oslobodzovanie
Slovenska trvalo necelých osem
mesiacov. Pri týchto oslobodzovacích
bojoch
zahynulo
63
517
červenoarmejcov bývalého ZSSR. Za to,
že môžeme slobodne dýchať vďačíme
aj ľuďom – vojakom Sovietskeho zväzu,
ktorí sú pochovaní na Slavíne (6845
hrobov). Odpočívajú ďaleko od svojich
domovov a blízkych. Napriek tomu nie
sú cudzincami. Pre slovenský národ
ostanú vždy ľuďmi, ktorí obetovali to
najcennejšie pre našu slobodu – život.
História má mocnú pamäť, ale ak národ
začne zabúdať a opäť stratí ľudskosť
v sebe, násilie, smrť a nenávisť sa
vrátia ešte silnejšie. Ak si v súčasnosti
pripomíname 73. výročie oslobodenia
ľudstva spod najväčšieho zla
v dejinách, spod fašizmu a nacizmu,
tak hrôzy, ktoré vtedy ľudstvo prežilo
a obete, ktoré za získanú slobodu boli
položené, nás musia varovať, aby ich už
v budúcnosti žiadna generácia nezažila
a aby sa neopakovali.
Jaroslav Bulko
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Žiarsky basketbal má pre rok 2018 v juniorských reprezentáciách až 6 svojich hráčov a odchovancov
BASKETBAL

Viacročná
poctivá
koncepčná
práca s mládežou v žiarskom
basketbalovom klube sa konečne
začína prejavovať nielen v úspechoch
klubu na finálových turnajoch
o majstra Slovenska.
Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej
asociácie (VV SBA) na svojom ostatnom
zasadnutí schválil pred blížiacimi
sa Majstrovstvami Európy mužov
v kategóriách U16, U18 a U20 nominácie
a plány prípravy širších výberov
juniorských reprezentačných družstiev
Slovenska. Potešujúcou, a zároveň veľmi
povzbudzujúcou správou pre BK MŠK
Žiar nad Hronom je fakt, že do nominácií
sa dostalo až 6 hráčov, ktorí obliekajú
žiarsky dres, alebo s basketbalom v Žiari
začínali a odohrali tu viac rokov.

Hugo Kucej: ročník 2002, s basketbalom
začínal v Žiari ako 6-ročný, kluby: BK MŠK
Žiar nad Hronom 2008 – 2018, v sezóne
2017/18 hosťovanie ŠBK Junior Levice,
jeho cieľom a snom je hrať v nejakom
lepšom zahraničnom tíme, najlepšie
Španielsko, Taliansko.
Marek
Novák:
ročník
2002,
s basketbalom začínal v Žiari ako 6-ročný,
kluby: BK MŠK Žiar nad Hronom 2008 –
2018, v sezóne 2017/18 hosťovanie ŠBK
Junior Levice, jeho cieľom a snom je byť
profesionálny basketbalista.
KATEGÓRIA U18

Samuel Horváth: ročník 2001,
s basketbalom začínal v Žiari ako
6-ročný, kluby: BK MŠK Žiar nad Hronom
2007 – 2014, MBA Prievidza 2014 – 2018,
jeho cieľom a snom je dostať možnosť
rozvíjať sa na univerzite v Amerike alebo
Celá Výkonná rada BK MŠK Žiar nad v kvalitnom európskom družstve, ktoré
Hronom a všetci tréneri klubu sa z tejto
správy úprimne tešíme, chlapcom
gratulujeme a prajeme, nech sa im
podarí prebojovať sa až na Majstrovstvá
Európy a vzorne tu reprezentovať
Slovensko a, samozrejme, aj náš žiarsky
basketbal.
Hráči nominovaní VV SBA do širšej
nominácie (FIBA 24) juniorskej
reprezentácie Slovenska pre rok 2018

hrá Euroligu.
KATEGÓRIA U20

Jakub
Kádaši:
ročník
1999,
s basketbalom začínal v Žiari ako
8-ročný, kluby: BK MŠK Žiar nad Hronom
2007 – 2014, MBA Prievidza 2014 –
2016, 2016 – 2018 Jena (NEM), nemá
vysnený sen, skôr verí v tvrdú prácu
a zlepšovanie sa a verí, že všetky pekné
veci prídu spolu s tým.
Branislav Obert: ročník 1998,
s basketbalom začínal v Žiari ako
8-ročný, kluby: BK MŠK Žiar nad Hronom
2006 – 2012, ŠKP Banská Bystrica 2013
– 2017, BK MŠK Žiar nad Hronom 2017
– 2018, jeho cieľom a snom je dostať
sa do prestížneho klubu, stať sa lídrom
tímu, niekým, na koho sa spoluhráči
môžu 100% spoľahnúť, na palubovke aj
v živote.
Norbert Nagy,
športový riaditeľ BK MŠK

KATEGÓRIA U16

Juraj Kret: ročník 2003, s basketbalom
začínal v Žiari ako 6-ročný, kluby: BK
MŠK Žiar nad Hronom 2009 – 2017, BK
Pardubice 2017 –
2018, jeho cieľom a snom je hrať
v dobrom španielskom alebo nemeckom
klube.

Samuel Horváth v akcii.

Branislav Obert.

Marek Novák.

Veľký úspech našich plaveckých nádejí v Žiline

Hugo Kucej.

Juraj Kret v zápale boja.

Hugo Kucej by sa rád dostal hrať
do Španielska či Talianska.

Výhra v domácom zápase proti Krupine

PLAVCI

Po prvý raz sa 12. mája naše dve plavecké
nádeje zúčastnili Severoslovenskej
ligy v Žiline. Takmer 350 pretekárov
z 13 oddielov Slovenska sa postavilo na
bloky 50-metrového bazéna.
Delfín ZH reprezentovali Jakub Kukučka
a Ema Prachárová. Jakub Kukučka
zo 6 disciplín získal 6 x veľmi pekné
umiestnenie.
Jakub Kukučka: 2 x 1. miesto 100 m prsia,
200 m prsia, 2 x 2. miesto 200 m voľný
spôsob, 200 m znak, 2 x 3. miesto 100 m
voľný spôsob, 100 m znak.
Ema Prachárová opäť dokázala, že je
najlepšou pretekárkou v disciplíne
motýlik.
Ema Prachárová: 1. miesto 50 m motýlik,
2 x 2. miesto 100 m motýlik, 200 m motýlik.
Mia Mesárošová

Jakub Kádaši.

FUTBAL - U15

uspokojili a až v záverečnej desaťminútovke sme
opäť zvýšili našu aktivitu, čoho výsledkom boli
(RV)
Zostava FK Pohronie: Žember - Beňo (45. Hric), ďalšie dva góly v sieti súpera.
Novosad, Gajdoš, Netolický, Skučka, Kukučka,
Rosenberg, Sučák (52. Foltán), Krčmár (52. Vojtko),
Tatár.
Góly: Sučák 2x, Netolický 2x, Rosenberg, Tatár,
Foltán, Kukučka, vlastný.
FK Pohronie – MFK Krupina 10:0 (6:0)

Počas celého zápasu sme diktovali tempo hry. Boli
sme aktívnejší a hostí sme do ničoho nepustili.
Vyšiel nám začiatok zápasu, kedy sme do 18. minúty
viedli už 4:0. V závere polčasu sme sa ešte dvakrát
presadili.
V druhom polčase sme chceli pokračovať v dobrom
výkone, avšak mierne sme v našej snahe poľavili a
nedostávali sme sa do toľkých gólových príležitostí.
Zápas síce skončil vysokým rozdielom, avšak naša
aktivita mala a aj mohla byť vyššia najmä v druhom
polčase, kedy už súper rezignoval. My sme sa však
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Tréneri Pohronia zhodnotili uplynulú sezónu
FUTBAL

Žiarski basketbalisti U12
sú majstri Slovenska
BASKETBAL- M-SR U12

Zľava Martin Baláž, Milan Nemec, Rastislav Urgela a Lukáš Pellegrini.
Sezóna 2017/2018 bola v druhej lige
náročná, do posledného kola sa bojovalo
nielen o vrchné priečky, ale až desať
tímov sa snažilo zachrániť. FK Pohronie
skončilo v strede tabuľky, na 9. mieste, so
ziskom 38 bodov. Ako na tlačovej besede
zhodnotili uplynulú sezónu tréneri Milan
Nemec a Rastislav Urgela?
„Ciele, ktoré sme si dali do jarnej časti, a teda
aj záchrana v náročnej druhej lige, sme
splnili,“ povedal na úvod tréner Urgela s tým,
že jeho tím sa umiestnil v strede tabuľky
a kolo pred koncom si definitívne zabezpečil
záchranu. „Základom našej záchrany bolo
prvých sedem kôl, kde sme nazbierali
dostatočný počet bodov, nenašli sme
premožiteľa, mužstvo ukázalo charakter a
dobrú trénovanosť v zimnom období. Až vo
8. kole sme prehrali doma so Skalicou, ktorá
bojovala o postup do najvyššej slovenskej
súťaže. Záver sme vyšperkovali domácimi
dvomi zápasmi so Žilinou či Lokomotívou
Košice. Získali sme 38 bodov, a teda 6 bodov
od záchrany,“ dodal Urgela, ktorý vyzdvihol
najmä domáce zápasy, kedy zo 6 zápasov
doma vyhrali 5. Mínusom boli, podľa neho,
zápasy vonku, na ktorých musia popracovať.
„Bolo to najmä o psychike,“ vysvetlil.

Jenča, Jacka, Tesáka i Kovaříka sa nám
podarila dôležitá vec, a to, že 23 hráčov
začalo ťahať za jeden povraz.“ Ako ďalej
uviedol, ich cieľom je vychovávať mladých
futbalistov najmä z nášho regiónu.
Počas tlačovej besedy zazneli aj prvé
informácie ohľadom odchodov hráčov
a príchodov nových. „Zatiaľ jarnú časť
analyzujeme, budú zmeny v kádri,
ktoré vám však teraz ešte neprezradím,“
uviedol Urgela s tým, že počíta so štyrmi,
maximálne piatimi zmenami v kádri: „Na
niektorých postoch sa posilníme. Máme
slušnú defenzívu, čo chceme zachovať.
Prišiel dobrý brankár – Tomáš Jenčo, ktorý
bol veľkou posilou nielen na ihrisku, ale aj
v kabíne. Nadstavbou je ofenzíva, hľadáme
útočníka, hľadáme strelca,“ priznal Urgela.

Tlačovej besedy sa zúčastnil aj kapitán
nášho mužstva Lukáš Pellegrini: „Za kabínu
musím povedať, že to bola veľmi náročná
sezóna. Zvládli sme ju, aj keď sme si mysleli,
že k záchrane dôjde skôr. Ak mám zhodnotiť
celý rok, musím povedať, že sme sa tešili
na nový štadión, kde sa začal hrať vážny
futbal a z nás sa stali profesionáli. Jesennú
časť sme z môjho pohľadu nezvládli,
v zimnej prestávke prišlo k veľkej obmene
„Mužstvo urobilo pokrok, som rád, že sme sa kádra, prišla veľká kvalita aj na hráčskych
zachránili, aj keď to mohlo byť skôr,“ doplnil postoch, aj čo sa týka psychickej podpory
tréner Milan Nemec s tým, že: „Príchodom do kabíny, rovnako prišla veľká kvalita aj

čo sa týka trénerov. Sme radi, že je koniec
sezóny, oddýchneme si a opäť sa pustíme
do prípravy na ďalšiu sezónu. Verím, že
budeme predvádzať atraktívny futbal pre
divákov.“
V utorok 5. júna začína letná príprava,
Pohronské osy čaká niekoľko prípravných
zápasov. Hneď prvý so Slovanom Bratislava
15. júna, následne s Ružomberkom, Skalicou,
Dunajskou Lužnou, ale aj medzinárodný
turnaj v Maďarsku. „V príprave chceme
nadviazať na prvky zo zimy, aj keď toto letné
obdobie je o niečo kratšie, keďže 21. alebo
22. júla už začína súťaž druhej ligy,“ dodáva
Urgela s tým, že v jesennej časti sa zapoja aj
do súťaže Slovnaf Cup.
„Sme spokojní, že sa nám podarilo dokončiť
futbalový štadión a že sa sem podarilo
premiestniť druhú futbalovú ligu,“ uviedol
na tlačovej besede vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým, že aj
vedenie mesta Žiar nad Hronom je spokojné
s tým, že sa Pohronie zachránilo v druhej
lige. „Veríme, že divákov bude len pribúdať
a futbalom sa budú baviť. Pre Žiarčanov
pripravujeme do budúcna aj ďalšie akcie,
ktoré sa budú konať práve na tomto
futbalovom štadióne,“ dodal Baláž.
(kr)

Nový rekord na Banskobystrickom pohári vytvoril Jakub Kukučka
PLAVCI

3. miesto 50 m znak, Adam Láska: 2 x 50 m prsia, 50 m motýlik, 2 x 3. miesto 50 m
5. miesto 25 m prsia, 25 m motýlik, Viktória znak, 200 m polohové preteky, Filip Šurek:
Maliková: 3. miesto 50 m znak, Dominik 2. miesto 100 m voľný spôsob, 3. miesto
Meliš: 2 x 4. miesto 50 m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, Ivana Šureková:
50 m motýlik, Hana Pittnerová: 5. miesto 3. miesto 50 m znak, Peter Šurka: 3. miesto
100 m znak, Ema Prachárová: 1. miesto 200 m prsia, Tereza Veselá: 1. miesto
50 m motýlik, 3 x 2. miesto 50 m znak, 200 m 50 m motýlik, 4 x 2. miesto 50 m prsia,
motýlik, 200 m polohové preteky, 3. miesto 200 m prsia, 200 m motýlik, 200 m polohové
50 m voľný spôsob, Melinda Ruislová: preteky, Šimon Veselý: 1. miesto 50 m prsia,
Výsledky Žiarčanov na 14. ročníku BB 2. miesto 50 m prsia, Ivan Šabata: 7. miesto 2. miesto 200 m prsia, 3. miesto 50 m voľný
50 m prsia, Tamara Šabatová: 1. miesto spôsob.
pohára
Mia Mesárošová
Ema Barančoková: 3 x 2. miesto 100 m 100 m znak, 3 x 2. miesto 50 m voľný spôsob,
voľný spôsob, 50 m znak, 100 m znak,
Martina Melisa Bartková: 4. miesto 200 m
prsia, Matej Gašparík: 2. miesto 25 m prsia,
3. miesto 25 m voľný spôsob, Katarína
Hamarová: 12. miesto 50 m znak, Juraj
Hlavnička: 2 x 3. miesto 50 m motýlik,
200 m polohové preteky, Andrej Holos:
2. miesto 100 m znak, Adam Jančok:
2. miesto 100 m znak, Eliška Klučková: 2 x
2. miesto 100 m znak, 200 m prsia, Hana
Kmeťová: 1. miesto 50 m prsia, Jakub
Kukučka: 4 x 1. miesto 50 m voľný spôsob,
400 m voľný spôsob, 50 m prsia, 200 m
Zľava Ivan Šabata,v strede Juraj Hlavnička a Peter Šurka.
polohové preteky, 2. miesto 50 m motýlik,
Už 3. kolo plaveckého pohára sa konalo
vo Veľkom Krtíši 21. mája. Naši plavci
boli zastúpení medzi 73 mužmi a
90 ženami. Väčšina žiarskych plavcov
si zaplávala osobné rekordy a Jakub
Kukučka vytvoril nový rekord BB
pohára – na 400 m voľný spôsob časom
5:56,22 sek.

Žiarski starší minibasketbalisti obhájili
titul majstra Slovenska v basketbale,
tento rok v kategórii U12. V priebehu
troch dní postupne vyhrali nad
družstvami BSC Bratislava, Abovia
Košice, Bardejovskí Rytieri, Inter
Bratislava a Victoria Žilina.
Pre Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom tak získali už v poradí jedenásty
majstrovský titul! Tentokrát pod vedením
trénerskej dvojice Jozef Oravec a Ladislav
Balogh.
VÝSLEDKY M-SR U12

1. hrací deň
BSC Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 40:76 (21:38)
BK Inter Bratislava – ABOVIA 96 Košice
98:33 (59:15)
MBK Victoria Žilina – Bardejovskí
Rytieri 60:27 (31:11)
ABOVIA 96 Košice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 23:89 (19:54)
BK Inter Bratislava – MBK Victoria Žilina
50:33 (20:21)
Bardejovskí Rytieri – BSC Bratislava
28:58 (15:27)
2. hrací deň
MBK Victoria Žilina – ABOVIA 96 Košice
75:28 (39:9)
MŠK BK Žiar nad Hronom – Bardejovskí
Rytieri 89:28 (48:11)
BSC Bratislava – BK Inter Bratislava
47:81 (22:45)
ABOVIA 96 Košice – Bardejovskí Rytieri
47:45 (25:17)
BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 59:64
MBK Victoria Žilina – BSC Bratislava
48:35 (26:14)
3. hrací deň
Bardejovskí Rytieri – BK Inter Bratislava
26:87 (16:51)
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria
Žilina 57:49 (26:28)
BSC Bratislava – ABOVIA 96 Košice
64:49 (35:23)

Konečné poradie M-SR U12
1. MŠK BK
Žiar
nad
Hronom

5

5

0 375:199 10

2. BK Inter
Bratislava

5

4

1 375:203 9

3. MBK
Victoria
Žilina

5

3

2 265:197 8

4. BSC
Bratislava

5

2

3 244:282 7

5. ABOVIA
96 Košice

5

1

4 180:371 6

6.
Bardejovskí
Rytieri

5

0

5 154:341 5

Na turnaji boli vyhlásené aj špeciálne
ocenenia pre najlepších hráčov. Cenu
Basketlandu, ako hráč s najväčším
potenciálom, získal Filip Horváth (BK Žiar
nad Hronom) ako mladší hráč vekovej
kategórie, ktorého čakajú ďalšie M-SR v
Žiline U11.
Cenu Basketlandu a organizátorov turnaja
získal kapitán žiarskeho tímu Matúš
Melaga.
Cenu Najlepší strelec turnaja ako aj cenu
Najlepší strelec trestných hodov získal
hráč Interu Bratislava Samuel Siváček.
Najlepším hráčom turnaja bol po
hlasovaní trénerov vyhlásený Matej Kret
(BK Žiar nad Hronom).
Aj v tomto ročníku majstrovstiev bol po
hlasovaní trénerov zostavený All Stars
Tím: Matej Kret (BK Žiar nad Hronom),
Matej Pospíšil (BSC Bratislava), Marian
Kartík (BK Žiar nad Hronom), Richard
Ondruš a Samuel Siváček (obaja hráči
Interu Bratislava).
MŠK BK Žiar nad Hronom

