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Peter Antal: Verím, že po skončení všetkých prác bude sídlisko
Pod vršky jednou z najkrajších častí nášho mesta
Tri oddychové zóny vzniknú vo vnútroblokových priestoroch na sídlisku
Pod vršky. Ich súčasťou budú prvky
pre deti, športoviská, nový mobiliár,
chodníky a nová zeleň. Mesto na tento
projekt získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu dotáciu vo výške 475 000 eur.
Sídlisko Pod vršky prechádza už niekoľko
týždňov veľkou zmenou. Prvé práce začali už 4. apríla a v čase uzávierky našich novín bol takmer dokončený blok B. „V tejto
časti sa vybudovali nové chodníky, na
ktoré príde asfaltový povrch, osadilo sa
verejné osvetlenie, herné a fitnes prvky
a agility pre psov,“ informuje projektový
manažér mesta Miloš Čerťaský s tým, že
ešte ostáva dokončiť oplotenie pre psov
a osadenie jedného herného prvku, a to
lanovej dráhy. V týchto dňoch sa osadí
aj mobiliár, a to na tých miestach, kde
sa prvky nekotvia do asfaltu. „Do konca
mája sa vysadia všetky stromy, vrátane
stromov pre blok A a C. Ako posledné
sa budú realizovať sadové úpravy, konkrétne výsadba kríkov a trávy a tiež doasfaltovanie chodníkov,“ vymenúva Miloš
Čerťaský.

ktoré znemožnilo naplno pokračovať
v stavebných prácach.
Samospráva sa, podľa primátora Petra
Antala, budovaním oddychových zón
snaží zlepšovať kvalitu života v meste:
„Postupne ideme zónu za zónou. Našou
filozofiou je, že v každej mestskej časti
majú byť vytvorené podmienky a viac
priestoru na to, aby chceli Žiarčania vyjsť
von, relaxovať, či len tak sa stretávať. A to
sa dá jedine tak, že im ponúkneme príležitosť.“

Charakteristika jednotlivých
vnútroblokov
Vnútroblok A je zameraný na ihriská pre
deti vo veku 2 – 5 rokov. Tomu je prispôsobený aj výber jednotlivých herných
prvkov. Samozrejmosťou bude aj sedenie
v podobe parkových zostáv so stolíkmi.

Aj keď počasie komplikuje práce, je už vidno kus roboty.

Areál vnútrobloku B je zameraný na ihriská pre deti vo vekovej skupine 5 – 12
rokov, pre psičkárov a skupinu seniorov,
čomu je prispôsobený výber jednotlivých herných prvkov a cvičebného mobiliáru. Vyčleňuje štyri hlavné funkčné
Do týchto dní sa v bloku A urobila úpra- plochy vnútrobloku, ktoré dopĺňa prvkava veľkosti pôvodných chodníkov, osadili mi parkového sedenia.
sa obrubníky, vybudovali sa plochy pre
herné prvky, zrealizoval sa výkop a ulo- Vnútroblok C je zameraný na ihriská
ženie obrubníkov pre trampolínu. Na pre deti vo vekovej skupine 5 -12 rokov
cestnej komunikácii sa začalo s prácami a mládež, čomu sa prispôsobuje nielen
na vybudovaní nového chodníka. „Bloky výber herných, ale aj športových prvkov.
A a B by mali byť na komplet ukončené Aj tu budú herné plochy doplnené prvdo 11. júna a následne na to sa začnú kami parkového sedenia.
práce v bloku C. Predpokladaný termín
(li)
ukončenia celého projektu je do polovice
júla,“ avizuje projektový manažér s tým,
že problémom a dôvodom predĺženia
realizácie prác bolo nepriaznivé počasie,

Agility priestor pre majiteľov psov.


Do pytliackeho oka
sa chytila vydra
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Asfaltovanie chodníkov.

Vzhľad sídliska sa výrazne mení.


Obedy zadarmo už od septembra
Strana 4

Žiarsky deň detí po novom!
Celomestské oslavy Medzinárodného dňa detí v Parku Štefana Moysesa

nedeľa 9. júna od 10.00 hod.
Vstup je zdarma.

Cesta rozprávkovým parkom, čarovný rozprávkový príbeh,
zábavné stanoviská aj dobrodružné úlohy

2

SPRAVODAJSTVO

Mestské noviny | 3. jún 2019
e-mail: inzercia@echo.sk

V Žiari budeme zachytávať dažďovú vodu

Voda sa bude zachytávať aj na
budovách materskej školy.
Mesto Žiar nad Hronom získalo dotáciu
z Ministerstva životného prostredia SR
vo výške 538 555 eur na projekt, ktorý
rieši zachytávanie dažďových vôd.
Účelom projektu je zachytávanie dažďových vôd zo striech vybraných – mestských objektov a realizáciou opatrení ako
zelené strechy, retenčné nádrže, dažďové
záhrady či vsakovacie objekty. Cieľom
projektu je zlepšiť kvalitu životného prostredia, a to najmä predchádzaním povodní z prívalových zrážok, znižovaním
erózie pôdy, využitím zachytených vôd na
zavlažovanie zelene, zvlhčovanie a ochla-

dzovanie mikroklímy v letných mesiacoch Janského č. 8.
a v neposlednom rade dopĺňanie zásob Na týchto objektoch bude osadené či vybudované odvedenie dažďových vôd do
podzemných vôd.
retenčných nádrží s objemom
6 500 litrov.
obje
„Súčasťou retenčných nnádrží sú čerpadlá,
kt
kto
ktoré
umožňujú využívať zachytenú vodu
na polievanie zelene v
j
jednotlivých
o b j e k t o c h ,“
vysvetľuje Pavel Mužík, proj
jektový
manažér
Na zachytávanie dažďovej vody
budú slúžiť aj retenčné nádrže.
MsÚ a dodáva, že
v niektorých nádrProjekt
rojekt počíta s 8 objektž
žiach
sa pristúpilo
mi vo vlastníctve mesta Žiar
k SSMART riešeniam,
nad Hronom, a to so všetkými troa teda v nádrži bude
mi základnými školami, plavárňou, zim- umiestnená sonda na signalizáciu výšky
ným štadiónom, Materskou školou a jej hladiny, resp. naplneného objemu nádrelokovanými pracoviskami na Rázusovej ží a prenos údajov na mestské Technické
ulici, na Rudenkovej ulici č. 1 a na Ulici Dr. služby, ktoré sa budú o tento systém po

Vyberte miesto, kde bude stáť nové detské ihrisko
Ako sľúbil primátor mesta Peter Antal,
v meste pribudne nové detské ihrisko.
O tom, kde bude stáť, môžete rozhodnúť v ankete na webovej stránke mesta
aj vy.

zrejme, slovo budete mať aj pri výbere vo vnútro bloku medzi bytovými domami na č. 454 a 455 na Ul. M. R. Štefánika,
herných prvkoch do ihriska.
alebo na mieste v areáli Základnej školy
Nové detské ihrisko bude akási náhra- na Ul. Dr. Janského na betónovej ploche,
da za Žihadielko. Z mestského rozpočtu alebo na trávnatej ploche medzi bytovými
sa na jeho vybudovanie vyčlenila suma domami č. 448 na Ul. J. Hollého a č. 580 na
Vyberte z troch vytypovaných lokalít. 60-tisíc eur. Detské ihrisko chce radni- Ul. SNP oproti Hotelu Luna.
Tá, ktorá bude mať najviac hlasov, bude ca vybudovať na mieste, ktoré si vyberú
miestom pre nové detské ihrisko. Samo- samotní Žiarčania. Ide pritom o priestor
(li)

jeho dokončení starať. „Nazbieranú vodu
budú technické služby využívať napríklad
na polievanie ulíc a zelene v meste,“ dodáva Mužík.

s perforovanými nopmi a extenzívnym
strešným substrátom. Vegetačné plochy
striech budú striedané so „štrkovými poľami“ bez vegetácie. Výsadba vegetácie je
navrhovaná tak, aby dosahovala celoročOkrem nádrží projekt rieši aj takzvané ný efekt, a aby vyžadovala len minimum
Dažďové záhrady. „Dažďové záhrady sú nutnej údržby,“ vysvetľuje projektový matechnicky riešené ako drenážne jamy v nažér.
hĺbke 800 -1100 mm pod úrovňou terénu. Ich dno je vysypané 30 mm vrstvou Po dokončení projektu sa o celý systém
lomovým lámaným kamenivom. Na ňom budú starať mestské Technické služby.
je uložená geotextília, na nej je pôdny Okrem využívania vody sa budú starať aj
substrát, ktorý má za úlohu zadržiavať o čistenie lapačov strešných splavením,
ešte neinfiltrovanú dažďovú vodu. V pôde vykonávať pravidelnú kontrolu, čistiť a vybudú vysadené vodomilné rastliny, ktoré mieňať filtre a vykonávať aj revíziu vsabudú skrášľovať a zvlhčovať prostredie a kov. Ďalej budú zabezpečovať polievanie
napomáhať vsakovaniu vody,“ objasňuje zelených striech v extrémnych suchách
a vykonávať opravy prípadných porúch
projektový manažér.
na potrubiach.
(kr)
V projekte je ďalej zahrnuté aj vybudovanie takzvanej Zelenej strechy. „Ide o vysadenie strešnej zelene s inštaláciou hydroakumulačnej vrstvy z geotextílie, drenážnej
akumulačnej rohože pre strešné záhrady

Ďakujem pre naše opatrovateľky
od spokojného klienta
Mesto Žiar nad Hronom dnes poskytuje opatrovateľskú službu desiatkam Žiarčanov. V piatok 17. mája sa
im dostalo netradičného poďakovania od jubilujúceho pána Albína.
O pána Albína, ktorý oslávil krásnych
90 rokov, sa naše opatrovateľky starajú
už desať rokov. Napriek svojmu vysokému veku je stále čiperný a má rád
spoločnosť. „Pri tejto príležitosti, ako
poďakovanie za dlhodobú opateru, poslal pre naše opatrovateľky na mestský

úrad sladké maškrty v podobe koláčov
a torty,“ hovorí vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová a dodáva: „Naše opatrovateľky boli
veľmi milo prekvapené. Ale tiež na pána
Albína nezabudli a dostal od nich k narodeninám darček.“
Pán Albín, hoci už má úctyhodný vek, si
veľa pamätá. V minulosti sa zaslúžil o zachovanie kultúrnej pamiatky – Kostola
sv. Vavrinca v Horných Opatovciach.
Aj touto cestou mu prajeme ešte veľa

Voľby do europarlamentu: ako volili Slováci
europarlamentu uskutočnili v sobotu
25. mája.
Slováci si do europarlamentu volili 14 europoslancov, pričom vyberať mohli až z 31
politických subjektov. Úspešné strany museli získať aspoň 5 percent voličov. Na Slovensku sa volili v celkovo 5 951 okrskoch,
možnosť voliť malo 4 429 801 občanov, na
samotnom hlasovaní sa však zúčastnilo
len 1 007 398 občanov. Účasť v eurovoľbách tak dosiahla 22,74 percenta. Oproti
predchádzajúcim voľbám v roku 2014 je
to však vyššie percento, pretože vtedy prišlo k voľbám iba 13,01 percenta voličov.

sívne Slovensko (PS) – Spolu s 20,11 per-  Ivan Štefanec a Miriam Lexmann - KDH
centami, za ňou strana Smer – SD s 15,72  Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurpercentami a treťou najúspešnejšou bola
zyca - SaS
strana ĽSNS s 12,07 percentami. Okrem  Peter Pollák – OľaNO
týchto strán sa do europarlamentu dostali
aj kandidáti za strany KDH (9,69 %), SaS
(9,62 %) a OĽaNO (5,25 %).

14 poslancov, ktorí budú Slovensko zastupovať v europarlamente:
 Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin
Hojsík a Michal Wiezik - koalícia PS a
Spolu
 Monika Beňová, Miroslav Číž a Róbert
Hajšel - Smer-SD
Od štvrtka 23. do nedele 26. mája si Víťazom volieb do Európskeho parlamen-  Milan Uhrík a Miroslav Radačovský občania Európskej únie volili svojich tu na Slovensku sa stala koalícia ProgreĽSNS
poslancov. Na Slovensku sa voľby do
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Výsledky hlasovania
v Žiari nad Hronom

V Žiari volíme v 16 volebných okrskoch,
v ktorých je na zozname voličov zapísaných 15 024 oprávnených voličov. Svoju
možnosť voliť využilo 3 268 občanov, čo
predstavuje 21,77 percentnú účasť.
Najviac zapísaných voličov (1 833) máme
v 7. okrsku, ktorý je v Základnej škole na
Ulici Dr. Janského. Odvoliť prišlo iba 190
občanov, čo predstavuje 10,36 percenta.

Najmenším je okrsok v Šášovskom Podhradí, kde prišli k volebným urnám 22,95
percenta voličov. Najväčšie percento voličov prišlo v 9. volebnom okrsku, ktorý sa
nachádza v Základnej škole na Ulici M. R.
Štefánika. Z 845 zapísaných voličov prišlo
odvoliť 239, čo predstavuje 28,28 percentnú účasť.










SMER SD – 22,79%
KOALÍCIA PS a SPOLU 21,58%
ĽS NAŠE SLOVENSKO 17,09%
SaS 10,77%
SNS 5,29 %
OĽANO 4,73%
KDH 4,07%
SME RODINA 3,45%
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publikované udalosti. Iba v skratke s výstavbou Kríža, ako aj s výstavbou
prípadného návštevníka oboznámime hradu Šášov.
s udalosťami a osobami súvisiacimi
V predchádzajúcom vydaní sme s hradom Teplica.
Neskôr sa hrad Teplica spomína v roku
písali o hrade Teplica, ktorý stál na
1456 v spojitosti s výbojmi Jána Jiskru
vysokom kopci na západnej strane, Jeho počiatky sú neznáme. Na hrade z Brandýsa pôsobiaceho aj v tejto obpred terajšími kúpeľmi Sklené Tep- totiž nebol realizovaný archeologický lasti. Zlé časy nastali pre hrad v roku
lice.
výskum, takže strohé zistenia pochá- 1471, v čase sporov poľského kráľa
Zostali z neho zabudnuté zvyšky dzajú len z nálezov materiálnej kultúry Kazimíra s Matejom Korvínom. Pri
hradných stavieb, prekrytých silnou z povrchového zberu, realizovaného ústupe poľských vojsk z nášho územia
vrstvou zeminy a stavebnej sutiny ako ešte v minulom storočí J. Hoššom. bol hrad, ako aj okolité hrady, silne povýsledok dlhodobého rozpadu hrad- Hrad bol, pravdepodobne, postave- škodený. V roku 1490 sa spomína ako
ných múrov, niekedy hrdého hradu. Aj ný v 13. storočí a tradícia pripisuje vlastník hradu kráľovná vdova Beatrix.
keď nezostalo mnoho záznamov z čias jeho výstavbu ostrihomskému arci- Tá ho dala zrekonštruovať – prestavať.
jeho najväčšej slávy, predsa len nejaké biskupovi Štefanovi Vančovi, ktorého To bola posedná prestavba hradu,
sú, ktoré nás oboznamujú s hradom správne centrum tejto oblasti bolo ktorý niekedy v priebehu 16. až 17.
a jeho históriou. Nebudeme sa roz- v Kríži, terajší Žiar nad Hronom, a kto- storočia prestáva plniť svoju funkciu
pisovať a opakovať známe, veľakrát rého stavebné aktivity boli spojené tak a zaniká. Neskoršie sa spomína ako

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Teplický hrad

Požiar poškodil dve autá
Pri dokumentovaní prípadu pomáhal aj služobný pes
Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje
požiar auta na Hviezdoslavovej ulici. K požiaru došlo v utorok 21. mája
krátko pred 3.00 hodinou ráno.
Vozidlo Škoda Superb malo obhorenú
ľavú prednú časť a požiar poškodil aj
vedľa stojace vozidlo Suzuki. Ako informuje krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová, nie je vylúčené, že k požiaru
došlo cudzím zavinením. „Na mieste bol
aj policajný psovod s cvičeným psom na
vyhľadávanie akcelerantov (urýchľovačov) horenia a zisťovateľ vzniku príčin začal trestné stíhanie vo veci prečinu V Banskobystrickom kraji asistuje pri
požiarov. Škoda na vozidlách je odhad- poškodzovania cudzej veci,“ spresňuje dokumentovaní požiarov služobný pes,
ktorý má 4 roky a volá sa Elf.
(li)
nutá na 22-tisíc eur. Poverený príslušník Faltániová.

Vydra sa chytila do pytliackeho oka
Vo štvrtok 16. mája v ranných hodinách začula Žiarčanka prechádzajúca
po moste ponad Lutilský potok nárek
zvieraťa. Ako sa neskôr ukázalo, išlo
o vydru riečnu.
Na miesto prišli mestskí i štátni policajti,
ktorí zistili, že zákonom chránené zviera sa chytilo do pytliackeho oceľového
klepca za ľavú zadnú nohu. „Polícia v Žiari nad Hronom začala trestné stíhanie vo
veci prečinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a prečinu pytliactva,“
informovala polícia na svojej stránke. Na vydry riečnej. Ide o chráneného živočí- tu, pričom jeho spoločenská hodnota je
Slovensku žije len približne 150 kusov cha v mieste jeho prirodzeného výsky- vyčíslená na 1 840 eur. (li) Foto: MsP.

miesto signalizácie pri ohrození územia Turkami. Jeho absolútny zánik sa
spája s menom ostrihomského arcibiskupa Gabriela Zerdahelyho, ktorý
ho dal rozobrať a kamenný materiál
použil na výstavbu klasicistického

kostola v obci Sklené Teplice.
V nasledujúcom období, kedy vlastne
hrad ako stavba zaniká a pomaly upadá do zabudnutia, ojedinelé návštevy
zablúdili aj na toto miesto. Medzi významné osobnosti, ktoré v tom čase
navštívili hrad Teplica, patril aj Andrej
Kmeť, polyhistor a zakladateľ múzejníctva na Slovensku a jeden z prvých
archeológov u nás. Vo svoji pamätiach
spomína aj návštevu tohto hradu, ktorého poznámky sú prínosom aj pre
dnešné skúmanie objektu. Pripojte
sa k nemu a navštívte toto malebné
miesto s veľmi silným géniom loci, duchom miesta a jeho ochrany.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pri opravách ciest počítajte
s dopravnými obmedzeniami

Ako sme vás už informovali, aj v tomto
roku sa pokračuje v opravách miestnych komunikácií. S prvými prácami
sa už začalo. Treba však počítať aj s dopravnými obmedzeniami.
Vedenie mesta vyčlenilo na opravu ciest
a chodníkov v prvej etape viac ako 212-tisíc eur. Ako prvý sa urobil chodník popri
Ulici A. Kmeťa smerom k planetáriu, neskôr sa práce presunuli na Partizánsku
ulicu a v týchto dňoch sa robia aj chodníky na Jesenského ulici. Na tejto ulici sa
asfaltovala aj celá vozovka, a to po Ulicu
A. Hlinku.

Ak nepreparkujete, riskujete
odtiahnutie svojho vozidla

cou M. Chrásteka, a to v celej šírke. Asfaltovanie sa bude robiť za plnej premávky, ale
s čiastočným obmedzením dopravy, podľa aktuálnej situácie. Aj v tomto prípade je
potrebné, aby si majitelia tu parkujúce vozidlá odstavili na iné miesta. „Pokiaľ nebudú porušené predpisy o cestnej premávke, to znamená, že odparkovaním vozidla
nebudú ohrozené životy a bezpečnosť
ostatných účastníkov cestnej premávky,
mestská polícia bude parkovanie na inak
nepovolených miestach tolerovať,“ hovorí Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ. V prípade, že vozidlá budú
prekážať v prácach pri asfaltovaní, budú
odtiahnuté.

O prácach na vozovke budú obyvatelia
Veľké asfaltovanie čaká v dňoch od 17. do dotknutých ulíc včas informovaní upo21. júna aj Tajovského ulicu. Výmena asfal- zornením na vchodoch svojich bytových
tového koberca sa bude robiť od zákruty domov.
(li)
s Jilemnického ulicou po križovatku s Uli-

Primátor Antal: Chceme, aby sa Víno v parku stalo jedným z hlavných podujatí mesta
krok vpred a zamedziť ich vzniku v takom
množstve a eliminovať neporiadok, ktorý
po týchto udalostiach zostáva a je predmetom niekoľkohodinového čistenia.

Sobota 18. mája patrila v Parku Štefana Moysesa milovníkom kvalitného
vína. Konal sa tu ďalší ročník úspešného podujatia Víno v parku – Žiarska
slávnosť vína. Vďaka veľkému záujmu
zo strany širokej verejnosti by v budúcnosti mohlo ísť o jednu z hlavných akcií
mesta.
Ochutnávku vín si opäť nenechali ujsť
nielen Žiarčania, ale do parku zavítali aj
cezpoľní návštevníci. Svoje víno prezentovali desiati vinári, pričom najviac ich bolo
z oblasti Tekova. Ak ste chceli ochutnať čo
najviac vín, stačilo sa pri každom stánku
pristaviť a degustovať. Na základe chuti
ste sa mohli rozhodnúť, z ktorého vína si
doplníte svoje zásoby.

Ochutnávka vín.

vané chutné občerstvenie. Návštevníci si
pochutili napríklad na pečených pstruhoch či výrobkoch z Farmy Ekoprodukt
Kremnické Bane. Po prvýkrát sa verejnosť
mohla pozrieť aj do vybraných priestorov
Svoje vína ponúkali na tomto ročníku kaštieľa, ktorý sa bude postupne rekonvinárstvo Anton Uhnák, Muráni víno Čaj- štruovať, aby bol čo najviac prístupný
kov, vinárstvo Michelle, Frtús Winery, Naj verejnosti.
pivnica v Pukanci Janros, Kalina & Kinči,
vinárstvo Kúdela, Kotrus rodinné vinárstvo, Adam Sýkora - Limbach a Martin Varhaňovský s vínom Ringburger z Kremnice.
Počas akcie bol po prvýkrát zavedený
Súčasťou podujatia bol aj bohatý kultúr- aj nový systém zberného stojiska, kedy
ny program a ku kvalitným vínam podá- dobrovoľníčka pomáhala ľuďom triediť

Plastové výrobky nahradili
kompostovateľným riadom

odpad. Vedenie mesta verí, že aj takýmto spôsobom sa bude systém triedenia
odpadu vylepšovať. „Našim cieľom je na
takýchto podujatiach predchádzať vzniku odpadov používaním opakovateľne
použiteľných odpadov, chceme znížiť
množstva plastového odpadu náhradou
za kompostovateľné obaly na jedlo a nápoje a tiež predchádzať vzniku odpadu,
ktorý je alebo nie je možné zrecyklovať,
čo by malo byť aj na našich akciách prioritou,“ vysvetľuje Ivana Martincová, vedúca
Oddelenia odpadového hospodárstva
MsÚ s tým, že aj keď plastové odpady
vieme ďalej recyklovať, môžeme urobiť

Na podujatí sa v tejto súvislosti vytvorilo
organizované odpadové miesto, tzv. triediaca stanica, ktoré je jediným bodom,
kde je možné odovzdať odpad. Na tomto
mieste boli koše pre rôzne druhy odpadov, ktoré môžu na danej akcii vzniknúť,
plus asistencia osoby, ktorá usmerňovala,
ako nakladať s odpadmi, kam aký odpad
odovzdať. „Novinkou je používanie opakovane použiteľných alebo kompostovateľných obalov na jedlá a nápoje, ktoré
budú ďalej zhodnotené v bioplynovej
stanici. Takéto organizované odpadové
miesto slúži aj na osvetu a informovanie
vo všeobecnej rovine, ako nakladať so
vzniknutými odpadmi,“ podotýka Martincová.
Aj keď na vínnom festivale išlo o pomerne malé podujatie, dôležité je, že sa odpad nenachádzal voľne rozptýlený po
priestranstve, ľudia chodili odhadzovať
odpad k triediacej stanici, kde bola asis-

tencia, ktorá ich usmernila, poučila, ako s
odpadom naložiť a jednotlivé zložky odpadu boli správne uložené v nádobách
na triedený odpad. „Na podujatí bola prevaha odpadov zo skla, ktoré bude ďalej
predmetom zhodnotenia. Vzniklo menej
plastového odpadu, nádoby na kompostovateľný riad sa využívali efektívne.
Podmienkou fungovania je, že všetci predajcovia občerstvenia musia zabezpečiť
kompostovateľný riad, ktorý môže byť
ďalej zhodnotený,“ približuje ďalej Ivana
Martincová a ako uzatvára: „Ľudia sa zaujímali o stanicu, bolo to pre nich nové
a vnímali to pozitívne. Väčšina vnímala
novú komoditu - kompostovateľný riad so
záujmom, pričom sa pýtali, čo a kam
patrí.“
(li)

Triediaca stanica.
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Dej novej knihy žiarskej spisovateľky Jany Plauchovej sa celý odohráva vo vesmíre
Po viac ako dvoch rokoch od poslednej knihy vychádza v týchto dňoch
žiarskej spisovateľke Jane Plauchovej
nová kniha. Ako naznačuje v rozhovore, časový rozstup medzi touto a ďalšou publikáciou však už bude kratší.
Kniha Druhá planéta je vedecko-fantastickým románom z ďalekej budúcnosti, v ktorej ľudia stratili schopnosť
spať, sen o kolonizácii vesmíru je naveky stratený a Venuša sa stala opovrhovanou planétou. Príbeh ukrýva
odpoveď na otázku: Je k nám príroda
krutejšia, ako sme my ku nej?
Kto by si určite mal knihu prečítať a čím
by ste na knihu Druhá planéta nalákali
vašich nových čitateľov?
Určite milovníci sci-fi dvadsiateho storočia, lebo jej štýl môj román nesie. Ide
o technickú, starosvetskú hard sci-fi
v štýle Arthura C. Clarka, len jej rozuzlenie je fantazijnejšie. Zaujímavá môže
byť tiež pre milovníkov astronómie, ktorí
vedia, aká je Venuša záhadná planéta.
Niektoré z jej záhad, napríklad prečo má
také pre človeka nepriaznivé zloženie
atmosféry, prečo má pretavený povrch,
alebo prečo sa otáča čudne pomaly
a spätným smerom, totiž kniha vlastným, fiktívnym spôsobom zodpovedá.
Ako dlho ste zbierali materiál na knihu
od poslednej vydanej?
Od poslednej vydanej minimálne. Situácia
je totiž zložitejšia. Tento román som napísala nielen pred poslednou vydanou knihou, ale dokonca až pred všetkými mojimi doteraz vydanými knihami. Ide o moju
vôbec najstaršiu prácu, aká bola doposiaľ
publikovaná. Od napísania jej prvej verzie, ktoré prebehlo ešte počas môjho
štúdia na gymnáziu, som ju však niekoľkokrát prepísala a dopĺňala. Materiál som

Autogramiáda.
Foto: Martin Makúch.
zbierala priebežne od prvého nápadu,
ktorý som dostala asi v trinástich rokoch,
až prakticky do konca minulého roka,
kedy som na nej robila posledné úpravy.
Koľko strán má kniha a kde si ju môžu
čitatelia kúpiť?
S tým, že ide o môj najstarší rukopis, súvisí
aj skutočnosť, že je zo všetkých najkratší. Na pohľad to tak nevyzerá, ale naozaj
má len asi polovičný rozsah môjho predošlého vydaného románu. To znamená
250 strán. Dostupná je už od 12. apríla
vo všetkých hlavných obchodných reťazcoch ako Pantha Rei či Martinus, a rovnako aj v internetových kníhkupectvách.

myšlienky dali na papier?
V začiatkoch sa mi písalo veľmi ťažko. Nepomáhalo mi ani to, že som sa súbežne
s písaním musela pripravovať na maturitu. Aj preto mi napísanie prvotnej verzie
trvalo celý rok, hoci nejde o hrubú knižku.
Inšpirácií som mala viacero. Predovšetkým skutočnosť, že výskum Venuše sa
dosť podceňuje na úkor Marsu. Venuša
má však zo všetkých planét najpodobnejšiu veľkosť, hmotnosť, a teda aj gravitáciu
Zeme. A Venuša, nie Mars, je planéta, ktorá sa vie dostať najbližšie k Zemi. Vo svetle týchto faktov je priam na neuverenie,
ako si ju spoločnosť po odbornej stránke i stránke fantastiky takmer nevšíma.
Tento nezáujem je v románe zvýraznený
a nadsadený, pretože je zdôvodnený aj
inou okolnosťou ako všeobecne známym
faktom, že podmienky na Venuši sú drsné.
K deju samotného ma ďalej inšpirovalo
niekoľko kníh, filmov, ale aj reálna kozmonautika: stanica Mir, kozmické havárie...

Aké máte odozvy na predchádzajúce
knihy? Píšu vám čitatelia, viete, čo sa im
páčilo v knihách a čím ich zaujali?
Odozvy mám dobré, najmä na prvú
a tretiu vydanú knihu. Občas sa stane, že mi nejaký nadšený čitateľ napíše aj súkromný e-mail, čo ma poteší
a vždy mu odpoviem. Väčšinu reakcií
Venujete sa najmä žánru sci-fi. Zostali však dostávam prostredníctvom koste mu verná, alebo je kniha iná ako tie mentárov na literárnych serveroch.
predchádzajúce?
Ako je zrejmé z predošlého, ide opäť o sci- Čo vy sama rada čítate, resp. akú knihu
-fi. Dokonca o klasickejšie sci-fi než v prí- máte teraz rozčítanú?
padoch predošlých vydaných kníh. Tie Najradšej čítavam sci-fi, fantasy, horor,
sa totiž odohrávali najmä na Zemi, kým triler a mysteriózne príbehy na hranici
tento román sa, s výnimkou niekoľkých fantastiky. Nepohrdnem však nijakým
úvodných scén, celý odohráva vo vesmíre. žánrom, ak je kniha dobre napísaná. Momentálne mám rozčítanú knihu GravitáAko sa vám písalo? Čo bolo inšpiráciou cia od Tess Gerritsenovej, jednu z veľmi
pri písaní a ako dlho trvalo, kým ste mála kníh na našom trhu z mne blíz-

Prezentácia knihy. Foto: Martin Makúch.
keho prostredia skutočných raketoplánov a Medzinárodnej vesmírnej stanice.
V poslednom rozhovore ste spomínali,
že jednu z kníh ste mali napísanú niekoľko rokov, kým ste ju dali do takej
podoby, aby z nej mohla byť kniha.
Máte aj dnes odložené rukopisy, ktoré
stačí „iba“ dopísať?
Áno, to platilo pre všetky moje publikované knihy a platí to stále. Hoci nové
práce pribúdajú pomaly, šuplík mám
stále plný nevydaných rukopisov. Najbližšie, možno ešte v tomto roku, bude
asi nasledovať publikácia mojej jedinej
populárno-náučnej knihy Súhvezdia od
Andromédy po Žirafu, ktorú mám rozpísanú skoro polovicu života. Na svoju
chvíľu však čakajú aj ďalšie tri dokončené
sci-fi romány. Jeden takmer vo finálnom
stave, dva budem musieť ešte poriadne
upraviť. Ďalej mám poviedky, ktorých
je už pomaly dosť aj na zbierku, kratšiu
novelu... takže určite je čo vydávať. Otázne iba zostáva, v akom poradí a tempe.
(li)

školskej jedálne. „Väčší počet stravníkov priradenia platby k stravníkovi odovzdať
si zákonite pýta aj väčší počet rúk, ktoré včas do školskej jedálne.
sa budú starať o zabezpečenie obedov,“
podotýka Dana Štefanková.

Kedy sa žiak
stáva stravníkom
Žiak sa stáva stravníkom až po splnení
nasledovných podmienok: odovzdaní
prihlášky, vydaní rozhodnutia o prijatí na
stravovanie školou a po úhrade stravných
poplatkov. „Ministerstvo školstva vydalo
nové finančné pásma na nákup potravín, preto pripravujeme zmenu výšky
príspevkov na stravovanie s účinnosťou
od 1. septembra 2019 zmenou VZN, ktoré
bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo
na júnovom zasadnutí,“ konkretizuje ďalej Štefanková s tým, že poplatky na stravovanie sa skladajú z niekoľkých častí: „Z
doplatku na stravu v prípade kategórie
Ministerstvo školstva vydalo nové finančné pásma na nákup potravín.
stravníkov, kde cena obeda určená VZN
je vyššia ako poskytnutá dotácia a z prínavštevujúcich materskú školu. „Tu nespevku na režijné náklady v zmysle VZN.
došlo k podstatným zmenám, znížil sa V týchto dvoch prípadoch ide o pravidellen poplatok za stravu o výšku dotácie,“ né mesačné poplatky.“
informuje Dana Štefanková, metodička
školských jedální a približuje: „Na zmeny, O odpustenie príspevku na režijné náktoré sa budú týkať základných škôl od klady môže zriaďovateľa požiadať ro1. septembra 2019, sa pripravujú škol- dič po predložení dokladu o tom, že je
Od septembra 2019 budú takzvané ské jedálne už niekoľko mesiacov. Uro- poberateľom dávky v hmotnej núdzi
obedy zadarmo (dotácia MPSVaR vo bili všetko pre to, aby škola aj zákonní a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
výške 1,20 eura za každý deň) posky- zástupcovia detí boli pripravení na tieto „Každý žiak pri prihlásení na stravovanie
uhradí aj jednorazovú zálohu, ktorá slúži
tované všetkým žiakom základných zmeny čo najlepšie.“
škôl, ktorí splnia dve podmienky: zúna krytie poplatku za neodhlásenú alebo
častnia sa vyučovania a odoberú stra- Žiakom základných škôl boli rozdané zá- neodobratú stravu, na ktorú nebol nárok
vu. Dotácia bola poskytovaná deťom a väzné prihlášky na stravovanie na nový na dotáciu,“ zdôrazňuje Dana Štefanková
žiakom v hmotnej núdzi a z nízkopríj- školský rok. Vyplnenú prihlášku je po- a ako podotýka, poplatky pri prihlásení
mových rodín už niekoľko rokov s cie- trebné odovzdať škole najneskôr začiat- na stravovanie je potrebné uhradiť do
ľom podporiť výchovu k stravovacím kom júna. Na základe počtu prihlásených 20. augusta na účet školskej jedálne bezstravníkov škola vyhodnotí potrebu ma- hotovostne, bankovým prevodom alebo
návykom.
Od januára tohto roka sa rozšírilo po- teriálno-technického vybavenia školskej poštovou poukážkou. V takom prípade je
skytovanie dotácie na predškolákov jedálne a určí potrebu zamestnancov potrebné ústrižok o zaplatení z dôvodu

Obedy zadarmo
v skutočnosti
nie sú zadarmo

Kedy má žiak
nárok na dotáciu

Školy budú po schválení VZN informovať
žiakov o výške poplatkov a zverejnia ich
aj na svojich webových stránkach. Informáciu o výške poplatkov prinesieme včas
aj v Mestských novinách. Režim úhrad si
určí každá škola, pravidelné poplatky sa
uhrádzajú mesačne, ale bude možnosť
dohodnúť sa so školskou jedálňou aj na
štvrťročných, polročných, prípadne na
ročných platbách. „Treba si uvedomiť
jednu dôležitú vec, a to, že obedy zadarmo v skutočnosti nie sú zadarmo, je to
dotácia, ktorá sa riadi prísnymi pravidlami. Žiak má nárok na dotáciu len v tom
prípade, že sa zúčastní v danom dni vyučovania, a zároveň aj odoberie obed
v školskej jedálni. Za účasť na vyučovaní
sa považuje aj jedna vyučovacia hodina
počas dňa. Len pri dodržaní týchto dvoch
dôležitých zásad majú žiaci nárok na
dotáciu. Tu začína najdôležitejšia úloha
rodičov – kontrolovať, či ich dieťa chodí
na obedy a odhlasovať ho, keď nebude
v škole, prípadne nebude chcieť obed.
Keď žiak nie je odhlásený v prípadoch,
že bol na vyučovaní a neodobral obed,
alebo keď nebol na vyučovaní, musí rodič zaplatiť celú cenu obeda,“ zdôrazňuje
Dana Štefanková a ako dodáva, v prvý
deň choroby dieťaťa je možnosť neodhlásenú stravu odobrať, ale stravník tiež
zaplatí za obed: „Na krytie týchto obedov
slúži záloha, ktorú rodič uhradí pri prihlásení na stravu. Pri obedoch bez nároku
na dotáciu, ktoré mu vyčísli školská jedáleň, vznikne rodičovi povinnosť uhradiť
neodhlásené obedy za predchádzajúci
mesiac a dorovnať zálohu. Povinnosťou

Kniha v kníhkupectvách.
Foto: Jana Plauchová.

stravníkov je uhrádzať všetky poplatky za
stravu v zmysle VZN, po neuhradení žiak
nebude môcť odoberať obedy a prestane
byť stravníkom až do ich úhrady.“
Aby sa dalo spoľahlivo a spravodlivo
určiť, či žiak odobral obed, v školských
jedálňach sa zaviedol čipový systém evidencie stravníkov. V praxi to znamená, že
doterajšie stravné lístky nahradili čipové
kľúče. Tak sa dá jednoznačne zistiť, či žiak
na obede bol. Prítomnosť žiaka na vyučovaní bude kontrolovaná podľa evidencie
dochádzky žiaka školou. „Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá
zákonný zástupca žiaka. Keď bude svoje
dieťa pravidelne odhlasovať, nevzniknú
ďalšie poplatky za neodhlásenú stravu
a jeho dieťa bude mať nárok na dotované obedy. Aby sme rodičom zjednodušili
odhlasovanie zo stravy, školy ponúkajú
viac spôsobov odhlasovania, ako tomu
bolo doteraz,“ vysvetľuje Štefanková
a konkretizuje možnosti odhlasovania:
„Odhlásiť zo stravy môžu deň vopred už
teraz napr. záznamom na odhlasovacom
termináli v školskej jedálni, prostredníctvom mobilnej aplikácie a tiež cez internet na www.eskoly.sk. Každá škola bude
informovať svojich stravníkov o vlastných podmienkach organizácie režimu
odhlasovania.“
Ako na záver vedúca školských jedálni
podotýka, tzv. obedov zadarmo sa netreba vopred báť. Pri pravidelnom odhlasovaní bude žiakovi v plnom rozsahu
poskytnutá dotácia, len musí dodržiavať
jedno dôležité pravidlo: keď je žiak v škole – obed aj odoberie a keď nie je – odhlási sa zo stravy. Zodpovedný rodič je
zárukou, že dotácia sa neminie účinku a
spokojnosť bude na obidvoch stranách,
na strane rodiča aj školskej jedálne. (li)
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KRYTÁ PLAVÁREŇ
OD SOBOTY 1. JÚNA
ZATVORENÁ
Krytá plaváreň
bude pre verejnosť
otvorená naposledy v piatok
31. mája. Z dôvodu
rekonštrukcie bude
od 1. júna
z a t v o r e n á.

PRERUŠENIE
DODÁVKY TEPLA
NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY:
3. – 21. JÚNA
Dodávateľ tepla Veolia Energia Žiar
nad Hronom oznamuje svojim odberateľom tepla zo systému centralizovaného zásobovania teplom na území mesta, že z dôvodu plánovaných
rekonštrukčných prác na primárnom
teplovodnom potrubí bude v dňoch
od 3. do 21. júna prerušená dodávka
tepla na prípravu teplej vody.
Odstávka sa dotkne odberateľov na
týchto uliciach:
A. Dubčeka 1 – 31, 2 – 18
A. Kmeťa
A. Štefanku
Cyrila a Metoda
Dr. Janského 1 – 13
Dukelských hrdinov
J. Hollého
Hutníkov
Hviezdoslavova
M. Chrásteka 27
J. Kráľa
J. Kollára
Jiráskova 1 – 13, 2 – 4
Komenského
M. Benku
Nám. Matice slovenskej 1 – 21, 2 – 8,
2820
Pod Donátom
SNP 89 – 123, 108
Š. Moysesa 1 – 47, 6 – 74
Štúrova

Z pera čitateľa
Ako som varil pre
generála Svobodu
VZK je prízemná budova za bránou do
kasární letiska. Územie letiska je veľké
asi 15 ha. Celé letisko pred vstupom cudzích osôb chráni oplotenie. Na hlavnej
bráne je strážna budova, kde je stráž, 24
hodín kontroluje osoby, ktoré vstupujú
alebo dochádzajú z letiska.
V priestore letiska je udržovaná vojenská bažantica. Každý rok sa uskutočňuje
na jar lov na bažanty – kohúty, ktoré sa
premnožili. Aj v roku 1965, keď som varil vo VZK, minister obrany, gen. Ludvík
Svoboda, usporiadal lov, na ktorý pozval
veliteľa vojsk Varšavskej zmluvy, maršala
Grečka s jeho manželkou a sprievodom.

Nášho ministra obrany sprevádzali jeho
podriadení z ministerstva a jeho manželka. V našej kuchyni sa stravovali. V sobotu ráno začala poľovačka na divinu.
Po zastrelení niekoľkých desiatok bažantov a zajacov a dvoch srncov, pasovali maršalovu manželku za poľovníčku.
Po skončení poľovačky sa sústredili
v našej jedálni, kde sme im navarili guláš
zo srncov a piekli bažantov. Nasýtení sa
pustili do nápojov, ktoré boli svetovej
značky. Pivo, víno a značkový alkohol.
Spievali, tancovali a pred polnocou lietali aj facky. Nad ránom sa odviezli do
mesta do hotelov.
Na druhý deň prišli do jedálne vojaci
zo strážnej roty vyčistiť „bordel“, ktorý
zanechali.
Nabudúce o mojom pôsobení vo VZK.

POĎAKOVANIE INTERNÉMU ODDELENIU ŽIARSKEJ NEMOCNICE

Prirodzenou vlastnosťou človeka, ak má pocit ohrozenia svojho zdravia, je vyhľadať
okamžitú pomoc. Ja som v takej situácii bol v sobotu 10. mája a tú pomoc som dostal
na Internom oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom, ktorú vlastní Svet zdravia.
Ponajprv vám, Žiarčania, gratulujem k výberu majiteľa vašej nemocnice. To, čo som
videl počas svojho pobytu na internom oddelení, ktoré vedie primár MUDr. Pavel Babušík, PhD, som od „zamatovej“ nevidel nikde. A to som pri svojej dlhodobej nemoci
navštívil mnoho oddelení nemocníc. Vybavenie hygienických zariadení je dokonalé!
Personál až nevídane úctivý, vľúdny a usmievavý, aj keď vieme, že majú práce vaše
hlavy (poznáme naše zdravotníctvo – nie sú ľudia). Tá hŕstka poctivých, pracovitých
osôb ma akosi priviedla k myšlienke na ľudí, ktorí svoju prácu robia ledabolo. O takých ľuďoch máme, my baníci, svoju definíciu, že keby tak robili v bani, ako vo svojej
terajšej práci, tak ich do dvoch týždňov zavalí.
Využívam priestor vašich novín, Žiarčania, aby som aj touto cestou poďakoval pracovitému a vo všetkých situáciách schopnému kolektívu za pomoc, ktorej sa mi dostalo!
Vážený pán primár MUDr. Pavel Babušík, PhD, ďakujem vám za pomoc a toto poďakovanie tlmočte aj ľuďom okolo vás, na bedrách ktorých je dobré meno vášho oddelenia. Hlboká poklona a uznanie vám všetkým!
Zdar Boh!
Vojtech Hégli, Handlová

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

3.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
4.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
5.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
6.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
7.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník
8.6. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/53
9.6. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
10.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
11.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
12.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Zuzka, Dr. Janského 1529
14.6. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
15.6. 7.00 - 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
16.6. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne: lekáreň Benu, SNP 116 ,lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, SNP 100
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Na „Dvojke“ pokračovala 3. kolom NEMAK basketbalová mikroliga
V stredu 22. mája pokračoval už 3. kolom 5. ročník NEMAK žiarskej basketbalovej mikroligy. Tentokrát sa hralo
v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika.
Už po tretíkrát v tomto školskom roku sa
stretli reprezentanti žiarskych základných
škôl, prváci, druháci a tretiaci, spolu viac
ako 40 chlapcov a dievčat, aby si medzi
sebou zmerali sily v minibasketbale pri
mierne modifikovaných pravidlách. Hralo sa na dva polčasy - hrubý čas 15 minút. Na ihrisku muselo byť vždy aspoň
jedno dievča a hráč mohol nastúpiť len
v jednom polčase. Po skončení zápasu si
každý hráč ešte hodil jeden trestný hod
a body za trestné hody sa prirátali k vý- sa bojovalo o každú loptu, o každý meter
slednému skóre.
štvorcový. Súperi si nič nedarovali, ale
hralo sa v duchu fair play. V prvom zápaVšetkých hráčov, prvákov, druhákov se medzi „Jednotkou“ a „Štvorkou“ si naja tretiakov, treba za nasadenie a výkony skôr vybojovali víťazstvo žiaci „Jednotky“.
na palubovke pochváliť. Vo výbornej at- V zápase „Dvojky“ a „Štvorky“ ťahali za
mosfére, za hlasného povzbudzovania, kratší koniec nakoniec žiaci z „Dvojky“

Mesto Žiar nad Hronom privíta v
dňoch 8. a 9. júna volejbalovú mládež na vrcholovom podujatí v rámci
Slovenskej volejbalovej federácie. V
týchto dňoch sa v ZUS aréne uskutoční finálový turnaj v kategórii žiačky
– trojice, tzv. MINI volejbal. Na turnaji
sa stretne osem najlepších družstiev
zo Slovenska, aby odprezentovali
svoj talent a natrénované hodiny a
aby zavŕšili boj o titul majstra Slovenskej republiky.

a v zápase „Dvojky“ a „Jednotky“ zvíťazili
reprezentanti „Jednotky“.
Výsledné poradie v 3. kole NEMAK ligy:
1. „Jednotka“, 2. „Štvorka“, 3. „Dvojka“
Norbert Nagy,
koordinátor NEMAK ligy

Na slovenskom finále Čokoládovej tretry sa predstavia aj žiarski školáci
Žiarsky Atletický klub dostal tento rok
dôveru od organizátorov najmasovejšieho detského podujatia v atletike
zorganizovať doma základné kolo Čokoládovej tretry. Ide o medzinárodné
podujatie, do ktorého sa minulý rok
spolu v Poľsku, Česku a na Slovensku
zapojilo viac ako 16 000 detí.
V Žiari nad Hronom základné kolo organizoval atletický klub 10. mája spoločne
s medzinárodným chodeckým mítingom. Na našej čoko tretre sa zúčastnilo
viac ako 150 detí. Na víťazov z nášho
regiónu čakalo semifinále v Bratislave,
– 2011, na 200 m bežalo 124 dievčat. Najktoré sa konalo 21. mája. Prihlásilo sa naň
viac sa darilo Paťke Bielikovej, ktorá si aj
817 pretekárov.
po chorobe vybojovala pekné 5. miesto
Z našich 27 detí sa postupne zapájali a postup do finále s časom 35,21 sek.
do súťaže deti na 100 m dievčat, ročník Na prvú pretekárku mala stratu ani nie
narodenia 2012 a mladšie. Najlepšie sa sekundu. V tejto kategórii súťažilo aj šesť
darilo Miške Palášthyovej, ktorá obsa- ďalších dievčat – Emmka Jelžová, Miška
dila v konkurencii 60 dievčat perfektné Fronková, Adelka Fronková, Simonka
3. miesto. Nedali sa zahanbiť ani Zdenka Beňová, Emka Olajcová a Sárka DzuroLíškayová, ktorá obsadila 7. miesto a Sár- vá, ktoré skončili v polovici štartovného
ka Homolová na 9. mieste. Keďže z Bra- poľa. Sú to všetko dievčatá, ktoré majú
tislavy postupuje do finále v každej ka- za sebou prvé takéto preteky na tartane.
tegórii 12 pretekárov, všetky tri dievčatá
sa už pripravujú na finále. Najmladšia zo V behu chlapcov na 200 m sme mali
štvorice dievčat, Timejka Mošková, ob- štvorčlenné zastúpenie. Najlepšie skonsadila 46. miesto. V cieli chytal deti Jano čil nádejný žiarsky cyklista, a tiež víťaz
Volko, ambasádor čoko tretry. V behu na základného kola zo Žiaru, Alex Jelža na
100 m chlapcov sme mali zastúpenie tro- 4. mieste a vybojoval si tak účasť vo fijice začínajúcich atlétov, z ktorých Sam- nále v Košiciach. Nádejný chodec Lukáš
ko Debnár obsadil 37. miesto, Lukáško Hriň obsadil 21. miesto, Lukáš Pigula
Palášthy 41. miesto a Šimonko Olajec 27. miesto a Marcos Vvong 46. miesto
51. miesto. V behu dievčat, ročník 2010 z celkového počtu 140 chlapcov. V behu

Pozvánka na volejbalový turnaj

dievčat, ročník narodenia 2008 – 2009,
na 300 m sa najviac z našich dievčat darilo Dominike Petríkovej, ktorá si časom
51,18sek. vybojovala 4. miesto, a zároveň
aj nomináciu na celoslovenské finále.
Tento beh bol poriadne nahustený, keď
prvých 20 pretekárok sa zmestilo do
rozsahu 3 sekúnd. Radka Mlynarčíková
obsadila 16. miesto a od postupu ju delili
desatinky. Nelka Vivien Rajčanová, Karolínka Benčová a Sofia Želiarová obsadili
umiestnenie tesne za polkou štartovného poľa. Celkovo bežalo v tejto kategórii
114 dievčat. V behu na 300 m chlapcov
sme mali zastúpenie štyroch pretekárov.
Nová bežecká nádej Marek Bartfay obsadil 29. miesto, Jakub Ondruš 43. miesto
a Tom Slezák s Matúšom Ondrušom dobehli do cieľa na 86. a 96. mieste z celkového počtu pretekárov 130.
Miroslav Rybársky,
tréner AK MŠK

Žiarsky volejbal má dlhoročnú tradíciu,
prvý volejbalový klub bol založený ešte
v roku 1953 a za ten čas vychoval viacero hráčok, ktoré účinkovali v popredných československých, slovenských,
ale i v zahraničných kluboch.
Družstvo MŠK Žiar nad Hronom privíta na svojej palubovke dve najlepšie
družstvá z každej oblasti. Za oblasť
BRATISLAVA sa kvalifikovali družstvá
VK Studienka a ŠSK VIVUS Bratislava, v
oblasti ZÁPAD postúpili Palas VK Levice
a VK Nové Mesto nad Váhom, v oblasti
VÝCHOD sa prebojovali VK Komenského
Svidník a MŠK Vranov nad Topľou a z oblasti STRED VK Kúpele Brusno a MŠK Žiar
nad Hronom.

Veríme, že naše dievčatá budú dôstojným súperom a pobijú sa o čo najlepšie
umiestnenie. V tomto by im malo byť
oporou domáce publikum. Pozývame
všetkých volejbalových fanúšikov a prajeme im príjemné volejbalové zážitky
pri sledovaní zápasov turnaja Majstrovstiev Slovenska v MINI volejbale žiačok.

Víťazstvo patrí mladým
záchranárom z „Dvojky“

kej prípravy. V okresnom kole obsadili naši
žiaci 1. miesto a postúpili do krajského
kola. To sa konalo 22. mája v Banskej Bystrici. Medzi 39 zúčastnenými družstvami
žiaci „Dvojky“ opäť uspeli a obsadili krásne 2. miesto. To im zaručilo postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v dňoch
od 12. do 14. júna v Sninských Rybníkoch.
Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy,
ale aj nášho mesta, žiakom Leovi Hubovi
a Hanke Konôpkovej z 9. A, Ele Bobokovej
a Matúšovi Melagovi zo 6. B.
Mgr. Kristína Holá,
zástupkyňa riaditeľa školy

Tak ako predchádzajúce roky, aj tento
rok sa žiaci Základnej školy na Ulici M.
R. Štefánika, pod odborným vedením
pedagogičky Moniky Balážovej, zapojili do okresnej súťaže Mladý záchranár
CO.
Súťažili v disciplínach streľba zo vzduchovky, pohyb v prírode, hasenie požiarov, civilná ochrana a testy zo zdravotníc-

MVDr. Igor Korbela,
prezident VK MŠK Žiar nad Hronom

Hotelovka benefituje z projektu, ktorý zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom má za sebou
ďalší úspešný projekt realizovaný
v rámci programu Erasmus+ Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania.
Svoje prvé stránky začal písať už v júni
2018, kedy sa spomedzi množstva záujemcov z radov študentov vyberali, na
základe osobných pohovorov, študijných výsledkov a úspechov dosiahnutých vo svojom odbore, 14 účastníkov
na odbornú stáž.
Cieľovými destináciami boli fascinujúca Malta a historické čarovné mestečko
v srdci Talianska – Spoleto. Vybraní študenti si počas 6-týždňovej odbornej stáže v 3 až 5-hviezdičkových hoteloch mali
možnosť nielen overiť svoje vedomosti,
zručnosti a kompetencie v gastronómii, hotelových službách, zdokonaliť v
cudzích jazykoch, ale naučiť sa aj niečo
nové, spoznať krajinu a mentalitu národa
Malťanov i Talianov.

návateľovi pochopiť kvalifikáciu absolventov stredných odborných škôl nadobudnutú v zahraničí. Absolventi odbornej stáže zo žiarskej hotelovky na Malte
a v Taliansku sú už hodnotení týmto systémom, získali prvé kredity a v EÚ uznávaný
certifikát Europass mobilita. Svoje získané
vedomosti a zručnosti študenti predviedli ešte v novembri minulého roka na
prehliadke stredných škôl Stredoškolák,
v januári na Dni otvorených dverí či v talianskej kuchyni a maltskej kaviarni počas
Gastrofestivalu.
Odbornú stáž na Malte, okrem študentov,
absolvovali aj odborní učitelia. Cieľ stáže bol jasný. V Európe vysoko uznávaný
inštitút vzdelávania v cestovnom ruchu
Institute of Tourism Studies, ktorý sa stal
pôsobiskom účastníkov a centrom vzdelávania na celých 11 dní. Hospitáciami
na hodinách praktického vyučovania
a komunikáciou s tamojšími učiteľmi a zástupcami vedenia inštitútu pani DeBono
a pánom Bonellim mali jedinečnú príleži-

tosť spoznávať veľmi zaujímavý, ale najmä
dobre prepracovaný systém odborného
vzdelávania na uznávanie a validáciu odborných vedomostí, kompetencií a zručností žiakov ECVET na Malte.
ECVET je európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave,
ide o nový európsky nástroj na zvýšenie
vzájomnej dôvery a mobility v odbornom
vzdelávaní a príprave. Uľahčuje zamest-

Ich hlavná skúška však prišla v utorok
7. mája, kedy spolu s odbornými učiteľmi
pripravili raut pri príležitosti ukončenia
projektu. Jeho hlavným cieľom bolo ponúknuť hosťovi gastronomický zážitok
používaním miestnych, zdravých surovín
v spojení s kulinárskym umením. A to sa
aj podarilo. Pozvaní hostia, medzi ktorými
nechýbali viceprimátor mesta Žiar nad
Hronom a poslanec mestského i krajské-

ho zastupiteľstva Ladislav Kukolík, riaditelia a výchovní poradcovia základných škôl
v regióne, zástupcovia hotelov, v ktorých
naši študenti vykonávajú odbornú prax
či členovia Rady školy vysoko pozitívne
hodnotili toto podujatie.
Sme radi, že SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom je úspešná v projektoch
zameraných na odborné vzdelávanie
a prípravu a ponúka svojim študentom
možnosť absolvovať odborné stáže v krajinách Európskej únie. Poďakovanie patrí
najmä odborným učiteľom – Natálii Michalkovej, Ľubici Schwarzovej, Juliane
Tillerovej, Zdene Žiakovej, Renate Ertlovej
a Jánovi Vengrínovi, ktorí participovali na
tomto zaujímavom a úspešnom projekte.
Jana Kartíková,
j
koordinátorka p
projektov
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Začiatkom mája urobil Odbor odpadového hospodárstva MsÚ v spolupráci s
Priatelia Zeme – SPZ, o. z. analýzu zloženia nádoby na zmesový komunálny
odpad. V meste sa náhodným výberom z celého územia vybralo desať
kusov 1100-litrových zberných nádob.
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Analýza zmesového komunálneho odpadu

Celková vzorka vážila 2 tony. Triedenie
prebiehalo približne 3,5 hodiny za pomoci 15 pracovníkov.
Výsledky po podrobnom roztriedení
Takúto analýzu urobili pracovníci odboru
už po druhýkrát. Prvú analýzu zrealizovali
v marci 2017, pri ktorej sa postupovalo
rovnakým spôsobom.
Porovnanie rokov 2017 – 2019
Analýzou vzorky zmesového komunálneho odpadu sa zistilo, že v meste máme
stále rezervy v triedení odpadu. Predmetnú vzorku z nádob určených na zmesový
komunálny odpad (ZKO) tvorilo 35,60 %
biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu, 19 % plastov a 8,60 % papiera. Samotného ZKO bolo vo vzorke len
21,50 %, čím je preukázané, že v nádobách na ZKO je ešte stále viac ako 70%
odpadu, ktorý môže byť predmetom triedenia a následného zhodnotenia týchto
komodít. Oproti predchádzajúcej analýze
sme dosiahli, čo sa týka komodity BRKO,
pokles o približne 15 %, čo sme aj očakávali vzhľadom ku skutočnosti, že na
zber tohto druhu odpadu sú vytvorené
podmienky (zbiera sa v samostatných
nádobách).

ZKO – pred vytriedením.
sú papier a sklo. Mierny pokles bol zaznamenaný u komodít, akými sú textil, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad
a drevo.
Cieľom mesta je jednoznačne zvýšiť
množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom triedenia a následného zhodnotenia, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov.
Preto nebuďme leniví a trieďme odpad.

Čo robiť so vzniknutým
odpadom v domácnosti
– papier, plasty, sklo

Objemovo najväčšiu zložku vo vzorke Modrá zberná nádoba
tvorili plasty a negatívny nárast bol za- - papier – patria sem:
znamenaný aj u ďalších komodít, ktorými •noviny, časopisy, kancelársky papier, re-

klamné letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly, papierové tašky.
Žltá zberná nádoba
- plasty, kovy, tetrapaky – patria sem:
•neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov
a kozmetiky, kovové obaly, tetrapakové
obaly a pod.
Zelená zberná nádoba
sklo – patria sem:
•nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre,
tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Kuchynský odpad nachádzajúci sa v zmesovom KO.

Hnedá zberná nádoba – BRKO
(kuchynský odpad) – patrí sem:
•šupky z čistenia zeleniny a ovocia, ich
zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb a pečivo, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale aj živočíšneho pôvodu,
papierové obaly znečistené potravinami,
použitá papierová vreckovka a pod.
Textil: Zberný dvor alebo kontajnery na
šatstvo.
DSO, nebezpečný odpad (napr. použité
batérie, žiarivky, obaly z farieb a pod.),
Drevo a drevený odpad – patrí na Zberný
dvor.
(OOH MsÚ)

Papierový odpad nachádzajúci sa v zmesovom KO.

Pozreli sme sa, ako vyzerá bežná každodenná činnosť terénnych sociálnych pracovníkov
ja TSP sa vyberú do terénu a dvaja TSP
ostávajú v kancelárii. Keďže ich hlavnou
pracovnou náplňou je práca v teréne, pravidelne navštevujú rodiny a jednotlivcov,
u ktorých sa vyskytujú problémy. Takto
veľa potrieb a problémov klientov riešia
aj v teréne.

Terénna sociálna práca sa vykonáva
v našom meste od roku 2008 na základe účasti mesta Žiar nad Hronom v národných projektoch Terénnej sociálnej
práce (TSP) v obciach realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR.
Kancelária TSP sa nachádza na Ulici
M. Chrásteka 509/19, na 2. poschodí, č.
dverí 16, kde môžete pracovníkov zastihnúť v pracovnom čase od 7.30 do 15.30
hod. každý pracovný deň. Nie je potrebné
sa vopred objednávať, stačí ich osobne
navštíviť v kancelárii, alebo ich môžete
telefonicky kontaktovať na telefónnych
číslach, ktoré sú uvedené na dverách kancelárie.

tov, ktorým bola poskytnutá aspoň jedna
intervencia v priebehu súčasného projektu, realizovaného od roku 2016, a to vo
forme pomoci v rôznych oblastiach týkajúcich sa zamestnania, bývania, zdravia,
riešenia exekúcií a dlhov, sociálneho zabezpečenia, sociálno-patologických javov
alebo na základe spolupráce s rôznymi
inštitúciami, ako sú napr. Sociálno-právna
V akých oblastiach a s akými problémami ochrana detí, Úrad práce, sociálnych vecí a
sa môžete obrátiť na TSP, prípadne ako rodiny, Sociálna poisťovňa, základné škožiadať o ich pomoc? Poskytujú sociálne ly, Centrum právnej pomoci a pod.
poradenstvo a služby cieľovým skupinám,
ako sú obyvatelia MRK, sociálne vylúčené S prevažnou väčšinou klientov pravidelne
rodiny, nízkopríjmové rodiny či jednotliv- pracujú a poskytujú im komplexné poraci, ktorí potrebujú sociálnu pomoc alebo denstvo vo všetkých oblastiach. Niektoré
poradenstvo.
intervencie na seba nadväzujú. Ak chcú
s klientom vyriešiť otázku napr. bývania,
K aprílu tohto roka evidujú TSP 656 klien- potrebujú s ním pracovať aj v iných ka-

Náplň práce terénnych
sociálnych pracovníkov

Okrem pomoci pri riešení už vzniknutých
problémov, sa TSP venujú aj preventívnej
a osvetovej činnosti, ktorými chcú predísť
k vzniku sociálno-patologických javov,
sociálnym problémom či nepriaznivým
životným situáciám, ktoré by mohli človeka existenčne ohroziť. Náplňou ich práce
sú aj sprievody na rôzne inštitúcie či napr.
vedenie rôznych motivačno-ventilačných
rozhovorov, ktorých hlavným cieľom je
ľudí usmerniť a posunúť.
tegóriách intervencií, napr. zamestnanie,
exekúcie atď. Sociálna práca nespočíva
len v poskytnutí jednej intervencie (sociálne poradenstvo, služba či pomoc), ale
využíva systematickosť práce s človekom,
ktorý potrebuje pomoc. Pri rozhovore s takýmto človekom sa dá odhaliť množstvo
iných súvisiacich problémov, na ktoré sa
tiež treba sústrediť a riešiť ich. Bez úvodnej konzultácie a diagnostického rozhovoru nie je možné ísť hlbšie do problému,

ktorý sa časom môže nabaľovať a prehĺbiť
do oveľa väčších rozmerov. Preto je dôle- Sociálna práca je jedna z profesií, pri ktožitá systematickosť práce s človekom, kto- rej nie sú ihneď viditeľné či hmatateľné
výsledky a častokrát ide o tzv. mravenčiu
rý požiada o sociálnu pomoc.
prácu. Ale nebyť sociálnej pomoci tým,
Bežný pracovný deň začína od 7.30 hod., ktorí ju najviac potrebujú, ich problémy
kedy TSP prichádzajú do svojej kancelárie. by sa len nabaľovali ako snehová guľa
V ranných hodinách sa venujú administra- a vypukli by do obrovských rozmerov, ktotívnej činnosti, prípadne riešia problémy ré by mohli zasiahnuť nielen konkrétnych
a potreby jednotlivcov, ktorí ich navštívia jednotlivcov, ktorých sa to týka, ale aj celú
(r)
v kancelárií so žiadosťou o pomoc. Dva- širokú verejnosť.
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Zlato, striebro aj bronz zostali doma
TANCE

Aj v tomto roku, 11. mája, hostilo naše
mesto Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách.
Hlavná sála privítala tímy z celého
Slovenska a Čiech. Na zrenovovanom
parkete súťažilo 28 kvalitných choreografií a vystúpení.
Najsilnejšia bola konkurencia v kategórii
juniorov a seniorov. Žiarski juniori a choreografia Musica Latina si obhájili vlaňajší
majstrovský titul v skupine Ostatné. Štandardné tance vyhral Fáber dance team
Slovakia s choreografiou Piráti z Karibiku.

V juniorských tanečniciach zvíťazila Duk- Tanečnice zvíťazil Solus Dance Academy
la Trenčín a choreografia Boogie Woogie. s choreografiou Zimná nálada, z bronzu
sa tešili dievčatá TŠK Stella a ich El Baile
V kategórii dospelých Ostatné sa víťazmi de la Playa.
stali opäť Uni Dance Bratislava s choreografiou Petra Horáčka Posledné sicílske Súťažná disciplína Seniorov priniesla
tango. Žiarčania si so svojim dielom Hra prekvapenie. Víťazmi sa stali TK Ellegansa končí nakoniec vytancovali striebro ce Košice s choreografiou Chlap z kríža.
a veľkým potešením pre nás bol dlhotr- Exhibície v štandardných tancoch vyhrali
Miloš Tigyi – Jana Barilová z Akadémie
vajúci potlesk publika.
tanca Nitra s exhibíciou Oberačka.
V štandardných tancoch dospelých
zvíťazila Akadémia tanca Nitra s cho- Galavečer otvárali deti z materskej školy
reografiou Desmodománia. V skupine so svojím vystúpením Dráčiky a začínajúce páry TŠK Stella. Seniori Optimisti
počas večer zatancovali ich Škótsky tanec. Bol to opäť krásny večer plný tanca,
umenia, športu i krásy, ktorý sa koná len
jedenkrát ročne a nás teší, že je to práve
v Žiari nad Hronom.
Poďakovanie patrí spoluorganizátorom
podujatia Slovenskému zväzu tanečného
športu, mestu Žiar nad Hronom, MsKC,
sponzorom a rodičom domácich tanečníkov, ktorí pomohli pri náročnej organizácii.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka TŠK
Foto: TŠK Stella.

Stratený občiansky preukaz môžete sami zablokovať
Občiansky preukaz si môže každý občan vybaviť na hociktorom oddelení
dokladov nezávisle od miesta trvalého
pobytu. Ministerstvo vnútra takýchto
oddelení prevádzkuje po celom Slovensku 84 a už niekoľko týždňov upozorňuje na nástup tzv. pasovej sezóny,
kedy si veľa ľudí vybavuje cestovné doklady pre seba i svoje deti, v dôsledku
čoho čakacie lehoty na príjem žiadostí
o doklady stúpajú.
Pred obdobím prázdnin, dovoleniek
a s tým spojeného cestovania do cudziny
však chce MV SR upozorniť na jednu konkrétnu elektronickú službu, ktorú môže
v prípade straty či krádeže dokladu využiť
každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu, čiže ten, kto
má k nemu bezpečnostný osobný kód –
BOK.

re s voľným pohybom osôb už pokladáme
za samozrejmosť, hoci je to vymoženosť,
ktorú nám iní oprávnene závidia. Niekedy
až tak, že sa uchýlia ku krádeži občianskeho preukazu a neváhajú ho zneužiť. Ak sa
nám teda prihodí, že občiansky preukaz
nám ukradnú, alebo ho stratíme, treba sa
rýchlo postarať o jeho zablokovanie.
To môžeme urobiť klasickou cestou návštevou najbližšieho pracoviska polície
u nás či v zahraničí. Oveľa pohodlnejší
a rýchlejší spôsob je však zablokovať občiansky preukaz elektronicky v priebehu
pár minút, a to z hociktorého miesta na
svete s internetovým pripojením.

Ako postupovať, aby sa mohol
občiansky preukaz okamžite
zablokovať

Občiansky preukaz ako cestovný doklad
akceptujú všetky štáty schengenského Treba si nájsť chvíľku čas a pripraviť sa na
priestoru a aj niektoré ďalšie krajiny. Byť to. Na portáli www.slovensko.sk je služba
občanom štátu v schengenskom priesto- prevádzkovaná ministerstvom vnútra pod

názvom Modifikácia kontaktných údajov
v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Slúži na to, aby si držitelia aktivovaných OP sami mohli upravovať
kontaktné údaje o sebe v evidenciách
ministerstva vnútra – napríklad telefónne
číslo či e-mail, na ktorých vás štátni úradníci v prípade potreby zastihnú. Okrem
toho však služba modifikácia kontaktných
údajov umožňuje zadať tzv. diskrétny
údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej
elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu. Je to
krátke heslo, ktoré si systém uloží do svojej pamäti a – čo je veľmi dôležité – vy si
ho musíte udržať v pamäti vo vašej hlave.
V prípade straty či krádeže občianskeho
preukazu potom použijete príbuznú elektronickú službu Nahlásenie straty alebo
odcudzenia občianskeho preukazu s čipom.
K tejto službe sa netreba prihlasovať z logického dôvodu – nemáte čím, ste bez občianskeho. Služba si od vás vyžiada vaše
meno, priezvisko, rodné číslo a predovšetkým – diskrétny údaj. Občiansky preukaz

bude automaticky zablokovaný a stáva sa ktorý slúži ako cestovný doklad na jednotneplatným a vy ste do 30 dní povinný po- livú cestu s územnou a časovou platnosžiadať o vydanie nového dokladu.
ťou obmedzenou účelom cesty, čiže aj na
návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj
Ide teda o veľmi praktickú vec, napriek na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovtomu s ňou prišlo do styku len 17 000 Slo- ný doklad uznávajú. Vydáva sa na dobu
vákov s aktivovanými OP. Služba blokácie maximálne 6 mesiacov. V prípade, že SR
občianskeho preukazu s použitím diskrét- nemá v cudzej krajine vlastný zastupineho údaja však už bola úspešne použitá teľský úrad, občan má možnosť požiadať
v mnohých prípadoch. Upozorňujeme, o vydanie náhradného cestovného doklaže ide o komunikáciu v elektronickom
du EÚ na ktoromkoľvek zastupiteľskom
prostredí a aj tu treba dbať na zásady bezpečnosti. Diskrétny údaj – najmä v kom- úrade krajiny EÚ.
binácii s rodným číslom – nikomu neprezrádzajte. Ak si ho predsa len potrebujete
niekde poznačiť, zvoľte bezpečný spôsob
i miesto. Zablokovať občiansky preukaz
vám totiž ľahko môže aj zlomyseľník alebo
človek s nečistými úmyslami.

Ako postupovať v cudzine
bez cestovného dokladu
Na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí získate náhradný cestovný doklad,

Zdroj: MV SR.
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Tohtoročný máj bol studenší ako vlaňajší apríl
Pomerne nízke teploty, spojené s občasnými zrážkami, ale hlavne málo slnečného svitu, aj takto vyzeral máj 2019.
Akoby sa vymenil s aprílom či dokonca
marcom. Opakované vpády studeného
vzduchu prinášali hlboko podpriemerné teploty. Priemerné teploty v ob-

dobí 1. – 20. mája boli v našom meste
o 3,9°C nižšie, ako je dlhodobý normál.
Tohtoročný máj bol s najväčšou pravdepodobnosťou chladnejší ako vlaňajší apríl. Predpoveď počasia si pre nás
opäť pripravil žiarsky meteorológ Ján
Wolf.

„Stredná Európa, vrátane Slovenska, bola
počas predposledného májového týždňa
pod vplyvom rozsiahlej tlakovej níže. Spomínaná níž priniesla pomerne výdatné
zrážky a chladné počasie. Zrážky, ktoré sa
vyskytli, určite potešili záhradkárov. Síce
neboli až také výdatné ako na ostatnom

území Slovenska, ale aspoň čiastočne znížili vlahový deficit. Za predposledný májový týždeň spadlo v našom regióne od 30
do 50 mm zrážok. Na meteorologickej stanici v Žiari nad Hronom sme zaznamenali
43 mm zrážkový úhrn. Situácia sa začala
čiastočne zlepšovať od piatka 24. mája,
keď sa tlaková níž vo vyšších vrstvách
ovzdušia premiestnila ďalej nad Ukrajinu, kde sa vyplnila. Vo výbežku vyššieho
tlaku vzduchu sa oblačnosť zmenšila,
zrážky ustáli a citeľne sa oteplilo. Počas
uplynulého víkendu sme sa po mesiaci
dočkali letného dňa, keď maximálna denná teplota v nedeľu 26. mája vystúpila
na 26,1°C,“ hovorí na úvod meteorológ
Ján Wolf a dopĺňa: „V úvode posledného májového týždňa postúpil zo západu
frontálny systém. Posledným dňom v mesiaci máj skončila meteorologická jar. Na
začiatku meteorologického leta, 1. júna,
sa však počasie dostalo do letnej nálady,
s postupným otepľovaním nad letné hodnoty. Na začiatku júna však prichádza
čas na azda najznámejšiu pranostiku, a to
„Medardovu kvapku“. Podľa modelových
výstupov vyzerá tak, že tento deň by sa
mali vyskytnúť zrážky, uvidíme, či sa táto
pranostika splní.“

Výhľad počasia
na obdobie 3. - 9.6.2019
V prvej polovici tohto obdobia bude
naše územie pod vplyvom tlakovej
výše so stredom nad Škandináviou.
V závere tohto obdobia sa rozšíri z južnej Európy oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Súčasne k nám bude prúdiť veľmi
teplý a vlhký vzduch, čo vyvolá pocit
dusna a početné búrky.
Pondelok – streda: Polojasno až
polooblačno, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele
prehánky alebo búrky, hlavne v horských oblastiach. Nočné teploty 13 až
9°C. Denné teploty v intervale 24 až
26°C.
Štvrtok – piatok: Polooblačno až
oblačno, prehánky alebo búrky. Nočné
teploty 14 až 10°C. Denné teploty 25
až 28°C.
Sobota – nedeľa: Oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo
aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
Nočné teploty 15 až 12°C. Denné teploty 23 až 26°C.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Jediné srdce
na svete sme mali,
ktoré dokázalo
nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
na poslednej rozlúčke odprevadili
našu drahú mamu,
starú mamu a babku
Magdalénu Koščovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 6. mája 2019 vo veku 85 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiace dcéry s rodinami a ostatní
príbuzní.
SPOMIENKA
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 5. júna si pripomíname
1. výročie od chvíle, kedy nás navždy,
vo veku nedožitých 90 rokov, opustila
milovaná mamička, stará mama a
prastará mama
Emília Korbeľová.
S láskou spomínajú dcéra, syn, vnuk
a vnučka s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Osud je krutý, to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna sme si
pripomenuli 9. 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

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na vás nikdy nepominie.
Dňa 4. júna si pripomíname 15 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička, stará
mama a babka
Terézia Holečková
a
dňa 5. júla uplynie 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otecko,
starý otec a dedko
Štefan Holečka.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKA
Stále je ťažko a
smutno nám všetkým.
Nič už nie je také,
aké bolo predtým.
Všade okolo chýba
stále tvoj hlas.
Mala si rada život,
my teba a ty nás.
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu
kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.
Dňa 22. mája sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
Márie Lovčičanovej,
rod.Bublákovej z Lutily.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli.
Dcéra Želka, zať Bohuš a vnučka
Diana s rodinou.

SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli
9. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, starý otec,
dedko a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami a príbuzní.

SPOMIENKA
Odišla si náhle...,
ale ostávaš živá
životom,
ktorý si darovala.
Žiješ v spomienkach
a diele,
ktorý si rozpracovala,
ale žiaľ, nestihla dokončiť.
Zvolila si si Slnko
a hviezdy a odišla si k nim...
Dňa 6. júna 2019 si pripomíname
nedožitých 60 rokov života
našej drahej
Melánii Príhodovej,
rod. Lovčičanovej.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina.
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal
rád, nedokáže zabudnúť...
SPOMIENKA

Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v srdciach našich žijete spomienkami.
Dňa 30. mája sme si pripomenuli
22. výročie od smrti
Jozefa Mesiarika
a dňa 16. júna uplynie 7. výročie
od smrti manželky
Valérie.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

Čo vás čaká
•Prestať fajčiť nie je ľahké, ale nie je to
nemožné.
•Príznaky abstinencie sa môžu dostaviť, ale sú dočasné, môžu trvať 1 – 2
týždne.
•Vaše telo je navyknuté na nikotín,
preto obavy zo zlyhania sa objavujú
v prvých týždňoch. Prestať fajčiť je
tvrdá skúška, požiadajte o radu z kruhu vašich známych alebo ľudí, ktorí
prestali fajčiť. Oboznámte ich s vašim
31. máj bol vyhlásený Svetovou rozhodnutím, že chcete prestať fajčiť.
zdravotníckou organizáciou za
Svetový deň bez tabaku (World No Deň „D“
Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je •Oddnes prestávate fajčiť. Ste pevne
zlepšiť informovanie o nepriazni- rozhodnutý a máte dostatok dôvodov
vých zdravotných následkoch fajče- na skoncovanie s tabakom. Výhody
nia a podporiť všetky aktivity pred zanechania fajčenia sú pre vás v pomere s fajčením presvedčivé.
aktívnym i pasívnym fajčením.
•Zbavte sa tabaku, zápaliek, zapaľovaHeslom tohtoročnej kampane podľa čov a popolníkov v najbližšom okolí.
Svetovej zdravotníckej organizácie •Odkladajte si peniaze, ktoré by ste
(WHO) je fajčenie a choroby dýcha- inak investovali do kúpy tabaku. Na
cích ciest – TBC, rakovina pľúc, astma konci týždňa si kúpte z našetrených
a chronická obštrukčná choroba pľúc. peňazí vec, ktorá vás poteší.
Každý fajčiar z času na čas premýšľa,
ako skončiť s fajčením. Vieme, že každá V prvých dňoch a týždňoch
nezapálená cigareta vedie k predĺže- •Vyhýbajte sa alkoholu, káve a nániu života a zmierneniu zdravotných pojom, s ktorými ste si zvykli zapáliť
cigaretu.
následkov dlhoročného fajčenia.
•Vyhýbajte sa situáciám a ľuďom,
s ktorými ste fajčili. Pokiaľ ste fajčievali
Predtým, ako prestanete
počas jazdy autom, dajte prednosť
•Majte dostatok dôvodov na to, aby
cestovaniu MHD.
ste s tabakom prestali.
•Namiesto fajčenia po jedle si umývaj•Predtým, ako prestanete, zmeňte
te zuby.
životný štýl, doprajte si viac fyzickej
aktivity, zvýšte pitný režim.
Nové zvyky
•Vypracujte si režim dňa. Plánujte činAko prestať
nosti, odpočinok a aktivitu.
•Pred dňom, kedy prestanete fajčiť,
•Starajte sa o svoje zdravie. Navštevujskúste nevyprázdňovať popolníky,
te masáž, fitness, plaváreň.
pripomenú vám, koľko cigariet ste
vyfajčili.
RNDr. Mária Hrušovská, OPZaVKZ,
•Každý deň pred dňom, kedy úplne
RÚVZ Žiar nad Hronom
prestanete s cigaretou, odďaľujte prvé
zapálenie si cigarety.
•Vyhýbajte sa miestam, kde dostávate
chuť na cigaretu.

Svetový deň
bez tabaku

Fajčenie ako námaha
•Sťažte si zaobstarávanie cigariet. Nekupujte si dopredu väčšie množstvo
cigariet.
•Noste pri sebe iba cigarety, ktoré ste
si „naplánovali“ vopred vyfajčiť.
•Neprijímajte ponúkané cigarety od
druhých ľudí. Fajčite sám. Vyhýbajte sa
miestam, kde vás ponúkajú cigaretou.
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Memoriál Jozefa Juhaňáka úspešný pre žiarskych karatistov

Adam Hriň splnil dva limity na EYOF 2019 do Baku
ATLETIKA

KARATE

Mestská športová hala v Žiari nad
Hronom 18. mája hostila 280 pretekárov z celého Slovenska, ktorí sa tu
stretli na 14. ročníku Memoriálu Jozefa Juhaňáka. Turnaj je venovaný pamiatke trénera žiarskeho karate klubu
a je jedinečný na Slovensku vzhľadom
na kategórie, ktoré sú prispôsobené
hlavne začínajúcim pretekárom. Súťažilo sa v disciplínach karate agility,
súborné cvičenia kata a športový zápas kumite.
Karatistom z MŠK Žiar nad Hronom sa
na domácej pôde darilo, keď sa v medailovej štatistike ziskom 16 zlatých,
6 strieborných a 11 bronzových kovov umiestnili spomedzi 27 klubov na
1. mieste. Zlato si vybojovali Andrej Baláž, Urban Beňo, Sebastian Classen, Bibiána Černáková, Olívia Černáková, Ivana
Gahírová, Viktor Grendár, Adam Hudec,
Karolína Kortišová, Lenka Kučerová, Radoslava Kučerová, Roman Neuschl, Kristína Repiská, Jozef Šipkovský a Viktória
Viglašská (2x).
Striebro si domov odniesli Olívia Černá-

ková, Martina Kopčanová, Barbora Psotková, Maxim Uhrík, Mathias Uhrík a Viktória Viglašská.
S bronzom skončili: Jozeph Filip Blaho,
Linda Dražová, Viktória Frolová (2x), Adela Kučerová, Karolína Moravcová (2x), Eliáš Petráš, Kristína Repiská, Gregor Sukop
a Natália Veisová.

Jelžová na svetovej lige s výhrou

Svoju premiéru na najvyššej svetovej lige
v karate mala 18. mája Nina Jelžová. Karate1 Series A, ako je pomenovaná táto
liga, sa koná po celom svete a štartujú
na nej najlepší karatisti z celého sveta.
Množstvo aj profesionálnych športovcov
môže na tejto lige získať cenné body pre
štart na olympiáde, ktorá sa bude konať
v roku 2020 v Tokiu, preto sú jednotlivé
kolá tejto ligy nesmierne náročné.
Tentoraz sa súťaž konala v Turecku v Istanbule a štartovalo na nej 1813 pretekárov zo 102 krajín. Napriek tomu, že Nina
išla prvý raz zbierať skúsenosti na takto
náročné podujatie, podarilo sa jej prejsť

Nina Jelžová
(prvá zľava) v Istanbule.
víťazne prvým kolom, čo pre nováčika
v tejto súťaži nie je bežné. V kategórii senioriek nad 68 kg si poradila so súperkou
z Čiernej Hory. V druhom kole už nestačila na súperku z Chorvátska, no získané
body a skúsenosti sú cennou trofejou.
Ďalšie kolo svetovej ligy Ninu čaká
22. júna v Kanade, kde pôjde aj s klubovou kolegyňou Dominikou Veisovou. Budeme držať palce.
(ľs)

Na Banskobystrickom pohári v plávaní
vyplávali Žiarčania 53 osobných rekordov

stvách sveta stredných škôl ISF World
Schools Championship in a athletics
J. Humbert Cup v Chorvátskom Splite. Na tomto celosvetovom podujatí
súťažil v skoku do diaľky a v behu na
200 m. Škoda, že si v Trnave natiahol
sval. V skoku do diaľky výkonom 675
cm obsadil celkové 5. miesto, keď na
4. mieste reprezentant Bulharska mal
ten istý výkon 675 cm, len druhý slabší
výkon mal lepší ako Adam. V behu na
200 m obsadil skvelé 6. miesto časom
23,27sek. V nedeľu 26. mája sa Adam
zúčastnil majstrovstvách kraja v súťaži
družstiev dorastu a mladšieho žiactva,
kde, okrem iného, mladšie žiačky suverénne vyhrali už druhé kolo po sebe. V
skoku do diaľky dorastencov sa Adam
postupne zlepšoval výkonmi z 672 cm
na 683 cm a v piatom pokuse zaletel na
skvelých 715 cm. Týmto výkonom splnil
A-limit na XV. Letný európsky mládežnícky festival EYOF v kategórii dorastu,
ktorý sa koná v tento rok v Baku, pričom
A-limit je 705 cm. V trojskoku dorastencov si zlepšil svoj najlepší osobný výkon
na 14,33 m, čím splnil B-limit pričom
do splnenia A-limitu 14,40 m mu veľa
Medzitým dostal Adam dôveru repre- nechýba.
Miroslav Rybársky tréner AK-MŠK,
zentovať nielen náš atletický klub, ale aj
Žiar nad Hronom
Gymnázium Milana Rúfusa na MajstrovNášmu atlétovi z Atletického klubu
MŠK sa úspešne rozbehla sezóna. Od
halových pretekov, kde sa stal majstrom Slovenska v skoku do diaľky
dorastencov výkonom 675 cm, následne na M-SR juniorov sa stal majstrom Slovenska v skoku do diaľky
výkonom 672 cm a v trojskoku výkonom 14,12 m.
Na majstrovstvách kraja stredných škôl
úspešne reprezentoval Gymnázium
Milana Rúfusa, keď zvíťazil v behu na
100 m, 200 m a v skoku do diaľky, čím
si vybojoval postup na M-SR stredných
škôl, ktoré sa konali 9. mája v Trnave pod
názvom Gaudeamus igitur 2019 - Olympiáda stredoškolákov SR.
V behu na 200 m, pri výbehu zákruty, si
Adam natiahol sval a do cieľa dobehol
na 3. mieste. V skoku do zmesi piesku
a vody, kde bolo viac vody ako piesku,
výkonom 651 cm o jeden centimeter
skončil na druhom mieste. Toto podujatie prišiel so svojim trénerom pozrieť aj
reprezentačný tréner Rado Dubovský, s
ktorým klub spolupracuje v oblasti techniky skoku do diaľky a trojskoku.

PLAVCI

Dňa 18. mája plavecký klub Brezno
organizoval 3. kolo Banskobystrického pohára v plávaní. Na štart sa postavilo 157 plavcov z 9 klubov. Medzi
nimi bolo 23 plavcov žiarskeho klubu
Delfín.
V týchto pretekoch získavajú medaile v každom kole iba plavecké nádeje,
ročníky narodenia 2011, 2012 a mladší.
Ostatní bojujú o pohár v jednotlivých
kategóriách v 5-tich kolách.
Výsledky: Karolína Glezgová: 3. miesto
25 m prsia 27,15, Daniela Hlavničková: 6. miesto 25 m znak 31,07, Adam
Jančok: 3. miesto 50 m znak 36,76,
Diana Karásková: 8. miesto 50 m znak
41,95, Viktória Karásková: 3. miesto
25 m motýlik 29,23, Eliška Klučková:
5. miesto 50 m znak 1:36,59, Hana Kmeťová: 2. miesto 50 m voľný spôsob 32,63,
Jakub Kukučka: 4 x 1. miesto: 400 m voľný spôsob 5:37,21, 200 m prsia 3:12,66,
200 m motýlik 3:15,09, 200 m polohové
preteky 2:55,82, Adam Láska: 5. miesto
50 m motýlik 59,50, Nikola Maliková:
6. miesto 25 m motýlik 39,47, Viktória
Maliková: 4. miesto 50 m znak 37,00,
Tomáš Osvaldt: 4. miesto 25 m motýlik 49,20, Markus Petro: 8. miesto 50 m
znak 1:00,42, Hana Pittnerová: 5. miesto
50 m znak 37,76, Ema Polorecká:
5. miesto 200 m prsia 4:27,77, Ema
Prachárová: 2. miesto 200 m motýlik

Plavecké nádeje, naši medailisti.
Zľava prezidentka klubu a trénerka Martina
Bartková, Tomáš Osvaldt, Noema Revajová,
Karolína Glezgová, Viktória Karásková, Nikola
Maliková a Daniela Hlavničková.
3:32,28, 3. miesto 50 m motýlik 38,72,
Sarah Procnerová: 9. miesto 50 m
motýlik 47,62, Noema Revajová: 2 x
2. miesto 25 m voľný spôsob 22,69,
25 m znak 26,26, Melinda Ruislová: 2 x
3. miesto 50 m prsia 41,80, 200 m prsia
3:21,71, Olívia Ťahúnová: 7. miesto
200 m prsia 3:42,30, Tereza Veselá:
1. miesto 200 m prsia 3:22,18, 2 x 3.
miesto 50 m prsia 39,64, 50 m motýlik
32,65, Šimon Veselý: 3 x 2. miesto 50 m
voľný spôsob 26,52, 100 m voľný spôsob
1:04,15, 50 m prsia 33,41, 2 x 3. miesto
200 m prsia 2:56,09, 50 motýlik 30,80.

Jakub Kukučka.
Dňa 25. mája plavecký klub Banská
Štiavnica organizoval 2. kolo Slovenského pohára FPD v plávaní pre vekové
kategórie 2008 - 2012 a mladší. Štartovalo 17 pretekárov. Jediným našim zástupcom bol Jakub Kukučka a dosiahol
výborné výsledky.
Výsledky: 1. miesto 100 m prsia 1:30,16,
2 x 2. miesto 100 m motýlik 1:22,08,
100 m polohové preteky 1:19,74, 3.
miesto 100 m voľný spôsob 1:13,30.
Mia Mesárošová

MINI volejbalistky sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska
VOLEJBAL

V sobotu 25. mája odohrali mladšie žiačky finále oblasti STRED v 3-kovom volejbale. Do finále
postúpilo šesť družstiev, dvaja najlepší z troch
základných skupín. Zo skupiny SEVER z prvého
miesta postúpila Banská Bystrica a Liptovský
Hrádok, ktorý skončil na druhom mieste. Skupinu JUH vyhrala Krupina a prebojovala sa aj
Detva. V našej skupine STRED zvíťazili hráčky
Brusna a Žiarčanky boli druhé.
V prvom zápase nastúpili Žiarčanky s rešpektom proti súperkám z Brusna. Podľa toho vyzeral aj priebeh
zápasu. Dievčatá nekládli súperovi odpor a zápas
jednoznačne prehrali. Druhý zápas proti Liptovské-

mu Hrádku už vyzeral úplne inak. Žiarčanky začali
bojovať a zápas zvládli, hlavne vyrovnanú koncovku
druhého setu a vyhrali 2:0. Tretí zápas odohrali proti
Banskej Bystrici, ktorá nekládla veľký odpor a naše
hráčky nerobili vlastné chyby. Dobre podávali a zápas s prehľadom vyhrali 2:0. Vo štvrtom zápase nastúpili proti Krupine. Prvý set bol vyrovnaný a rozhodovalo sa v dramatickej koncovke, ktorú Žiarčanky
zvládli. V druhom sete jasne dominovali a aj v tomto
zápase zvíťazili za tri body. Posledný zápas odohrali
naše hráčky proti Detve. Aj napriek horšiemu začiatku, kedy naše dievčatá prehrávali 5:1, sa postupne
zmobilizovali a súperky prevýšili vo všetkých činnostiach a na konto si pripísali štvrté víťazstvo.

S jednou prehrou si Žiarčanky vybojovali druhé
miesto v oblasti STRED a prebojovali sa medzi osem
najlepších tímov na Slovensku.
Celkové poradie v oblasti STRED1. VK Kúpele Brusno, 2. MŠK Žiar nad Hronom, 3. TJ ŠK VK Krupina, 4.
ŠKM Liptovský Hrádok, 5. TJ Tatran Banská Bystrica,
6. MVK Detva
Zostava MŠK: V. Müllerová, R. Krajčiová, Z. Uhrovičová, L.Vencelová, K. Kováčová, trénerka Alena Bieliková.
MVDr. Igor Korbela, prezident VK MŠK Žiar nad
Hronom
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Pohronie s najlepšou obranou v súťaži

Fortuna liga je naša!

Brankár Jenčo: Odviedli sme perfektnú prácu!

FUTBAL – II. LIGA

FUTBAL

Najviac bodov, najlepšia obrana a
piata najlepšia ofenzíva, to je najstručnejšia charakteristika víťaza
II. ligy sezóny 2018/19 FK Pohronie
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Klub,
ktorý vznikol v roku 2012, zažíva historické chvíle. Triumf v súťaži si hráči
tímu zo stredného Slovenska zabezpečili výhrou v Šamoríne 3:0.
Klub vznikol fúziou FK Žiar nad Hronom
a TJ Sokol Dolná Ždaňa. Tím hneď vo
svojom prvom ročníku 2012/13 vyhral III.
ligu a vybojoval si postup do druhej najvyššej súťaže. V sezóne 2013/14 obsadil
v II. lige 9. miesto. V ročníku 2014/15,
keď sa liga delila na západ a východ a
potom nadstavbu o postup, prípadne
o záchranu, skončili hráči Pohronia po
základnej časti na 7. priečke. V nadstavbe hrali v skupine o udržanie sa, v ktorej
skončili na 1. mieste a zachránili sa. V sezóne 2015/16 si vybojoval FK Pohronie v
základnej časti 2. pozíciu a v nadstavbovej skupine o postup skončil na 6. mieste. Aj v ďalšom ročníku hralo Pohronie v
skupine o postup a skončilo na 9. mieste.
Potom sa súťaž spojila do jednej a futbalisti z mesta na strednom Slovensku
v ročníku 2017/18 obsadili 9. priečku.
Aký príbeh napísal klub v tejto sezóne,
to už všetci vieme – skončil prvý a získal
miestenku vo Fortuna lige. „Je to neuveriteľné, čo sme dosiahli. Je fantastické,
koľko ľudí zo Žiaru nás prišlo podporiť
do Šamorína. Ďakujeme všetkým, ktorí
stáli počas sezóny pri nás. Náš postup

FC STK Fluminense Šamorín – FK Po- razili Šamorín. V 15. minúte, po centri Hrnčára, hlavou otvoril skóre Abrahám 0:1.
hronie 0:3 (0:1)
Bol to dôležitý zásah. V 34. minúte vystreGóly: 15´ Abrahám, 55´ Sedláček,
lil Almáši a päť minút na to dal nad Čunta.
62´ Sojka.
My sme však mali polčas pod kontrolou.
je zaslúžený, v sezóne sme odviedli
perfektnú prácu,“ neskrýval nadšenie
brankár Pohronia Tomáš Jenčo. Ten odchytal všetky ligové stretnutia v sezóne a
inkasoval 25 gólov, čo urobilo z Pohronia
tím s najnižším počtom inkasovaných
gólov. Navyše, Pohronie si počas celej
sezóny budovalo svoju pozíciu, 15. kôl
bolo na čele tabuľky a na ňom ostalo aj
po záverečnom zápase sezóny. „Udržať
post lídra je veľmi náročné. Jar nebola
z nášho pohľadu taká dominantná ako
jeseň. Počas jari hrali buď mužstvá o záchranu, alebo o postup. Pre všetkých to
bolo extrémne náročné. My sme sa to
snažili užívať si, pohodu sme mali aj na

tréningoch,“ zhodnotil Jenčo.
Odchovancom a stálicou FK Pohronie je
Patrik Blahút, ktorý háji farby A-tímu od
sezóny 2013/14. Aj v tejto sezóne odohral 27 zápasov a strelil tri góly. „Odkedy
som v Pohroní, vždy som hral o záchranu. Táto sezóna však bola oveľa krajšia
a emotívnejšia ako tie predchádzajúce.
Je to neskutočné, nemám slov,“ povedal
Blahút, ktorý sa poďakoval všetkým fanúšikom. „Ľuďom za podporu ďakujeme,
my sme cítili ich podporu. Boli náš dvanásty hráč v každom zápase,“ uviedol
21-ročný futbalista.
Zdroj: SFZ, Branislav Sarňák

Zostava FK Pohronie: Jenčo, Župa,
V 55. minúte napriahol Pellegrini z 20 meNosko, Pellegrini, Sedláček, Hrnčár, Hatok,
trov, brankár domácich Hajdúch len vyAbrahám (87´ Vondryska), M. Jacko, Sojka
razil loptu a dobiehajúci Sedláček v sklze
(82´Dzurík), Blahút (85´Košuda).
zvýšil na 0:2. V 66. minúte vypichol Blahút loptu Augustovi , ten ho fauloval a z PK
Do siete Šamorínu nastrieľali futbaSojka zvýšil na 0:3. V 76. minúte Pellgrinilisti FK Pohronie 3 góly z kopačiek
ho delovka skončila nad brvnom.
Paťa Abraháma v 15. minúte, Jakuba
Sedláčka v 55. minúte a Janka Sojku
A už za potlesku našich divákov sme si
v 63. minúte. Postup do Fortuna ligy je
užívali záver, keď po poslednom hvizde
tak náš!
vypukla na ihrisku obrovská radosť. Naši
chlapci získali 61 bodov, čím zaslúžene
Naši chlapci za úžasnej podpory našich
postúpili do Fortuna ligy.
fanúšikov, ktorí vycestovali do Šamorína,
podali jeden krásny taktický výkon a poZdroj: www.fkpohronie.sk

Krok za krokom k zlatému hetriku
BASKETBAL – M-SR – U13

niť. V poslednej štvrtine, kedy bolo obom
tímom jasné, kto vybojuje prvú výhru na
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter turnaji, dostali priestor na ihrisku všetci hráči a my sme sa mohli tešiť z veľmi
Bratislava 54:42
Body: Caban 12, Ondrík 10, Kartík 8, dôležitého víťazstva v pomere 68:37.
Kaša 7, Kret 6, Horváth 5, Melaga 4,
Juhász 2. Hrali: Kňažko, Kondra, Tru- V druhom zápase nás čakal prvý z košicben, Valent, Laho, Tóth, Barcík, Herich. kých tímov na turnaji, a to Abovia 96 Košice. Opäť si z chuti zahrali všetci hráči a po
MŠK
BK
Žiar
nad
Hro- druhom zodpovednom výkone sme prvý
nom
–
Loko
Sereď
61:51 hrací deň ukončili pohodlným víťazstvom
Body: Kartík 13, Ondrík 11, Kaša 6, Juhá- v pomere 88:39.
sz, Horváth Herich, Truben a Caban po 4,
Kret, Kňažko, Barcík, Valent a Kondra 2, Druhý hrací deň sme nastúpili v prvom zápase proti ďalšiemu zástupcovi Košíc - BA
Laho 1. Hrali: Tóth a Melaga.
Čaňa. Naši chlapci tento zápas podcenili,
All Stars „B“: Oliver Ondrík, Matej Kret. pretože sa mentálne sústreďovali na poAll Stars „A“: Marian Kartík, Filip Horváth. obedňajší zápas, ktorý bol zároveň finále turnaja, no zabudli na to, že predtým
Mladší žiaci sa po vynikajúcej sezóne, nás čaká ešte jeden krok. Náš tretí zápas
ktorú skončili len s jedinou prehrou, sme zvládli v pomere 51:40 a mohli sme
opäť kvalifikovali na záverečný turnaj si ísť schladiť hlavy, odpočinúť si a priMajstrovstiev Slovenska, ktorý sa ko- praviť sa na najdôležitejší zápas na turnal v dňoch 24. až 26. mája v Košiciach. naji, v ktorom sa malo rozhodnúť o všetHneď prvý hrací deň nás v prvom zápase kom.
čakal veľmi silný súper, ktorý sa spoločne
s nami kvalifikoval z našej oblasti, a to Popoludní nastúpili proti sebe jediné dva
tím z Prievidze. Chceli sme dobrou hrou tímy, ktoré ešte neokúsili prehru, a teda
vstúpiť do turnaja, nič nepodceniť, vybu- tento zápas mal rozhodnúť o tom, kto zísdovať si rešpekt a pozitívne sa naladiť na ka titul majster Slovenska. Našim súperom
celý turnaj. Tento cieľ sa nám podarilo spl- v tomto zápase bol, ako po minulé roky,
Truben, Laho, Tóth, Herich.

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 68:37
Body: Ondrík 19, Horváth 11, Kret, Kartík
a Caban po 8, Melaga a Kaša po 4, Juhász a
Barcík po 3. Hrali: Kondra, Truben, Valent,
Laho, Tóth, Herich, Kňažko.
Abovia 96 Košice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 39:88
Body: Kartík 18, Caban 12, Horváth 11,
Juhász 9, Ondrík 8, Kaša 7, Herich 6, Valent
4, Barcík 3, Kňažko, Melaga, Kondra, Tóth a
Laho po 2. Hrali: Truben, Kret.
BA Čaňa – MŠK BK Žiar nad Hronom 40:51
Body: Caban 12, Kartík 10, Kret a Ondrík
po 8, Juhász 4, Horváth, Melaga, Valent a
Kaša po 2, Barcík 1. Hrali: Kňažko, Kondra,

že tento zápas už nebude mať dopad na
tabuľku, no aj napriek tomu potešili rodičov a divákov peknou nesebeckou hrou.
Priestor v tomto zápase dostali všetci hráči, najmä tí, ktorí nemali až taký priestor
v priebehu turnaja a všetci sme si zápas
užili. S turnajom sme sa rozlúčili v podobe víťazstva 61:51. Až štyria naši hráči boli
hlasovaním trénerov, rozhodcov a usporiadateľov vybraní medzi desať najlepších
hráčov turnaja: Filip Horváth, Marian Kartík, Matej Kret a Oliver Ondrík.
Jozef Oravec, tréner
Posledný deň na nás čakal posledný zápas
a Ladislav Balogh, asistent
na turnaji s Loko Sereď. Chlapci vedeli,
tím BK Inter Bratislava. Dôležitosť zápasu
bolo cítiť nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku, kde fanúšikovia, rodičia i všetci, ktorí
si chceli pozrieť finále turnaja, zaplnili
celú tribúnu. Zápas začal veľmi opatrne
z oboch strán. Žiadny z tímov sa nehrnul
do rýchleho a nepripraveného zakončenia, ale, naopak oba tímy sa snažili vypracovať si voľné pozície. Chlapci si v tomto
zápase siahli na dno a po zápase musel
súper uznať, že takto sa bojuje o titul.

