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Pumptracková dráha pre bajkerov z celého mesta
Na trávnatej ploche vedľa panelákov
na tzv. sídlisku Hviezdoška už onedlho
vyrastie pumptracková dráha. Dráhy
s terénnymi prekážkami a rôznymi
veľkosťami vĺn budú môcť využívať
bajkeri z celého mesta.
Pumptrack je biková dráha jedinečná
tým, že namiesto pedálovania používate
svoje telo a pohyby na generovanie
rýchlosti. S nápadom vybudovať niečo
podobné aj v našom meste prišli ešte na
jar mladí nadšenci, ktorí oslovili primátora
Petra Antala. „Na vybudovanie terénnej
dráhy využijeme zeminu z odstraňovania
valov po obvode futbalového štadióna,
ktorý momentálne prechádza veľkou
rekonštrukciou,“ priblížil primátor Antal
s tým, že o veľkosti a tvare pumptrackovej
dráhy rozhodne odborník na takéto trate.

Na tejto lúke už čoskoro vyrastie pumptracková dráha.
Pôjde však iba o niekoľko štvorcových
metrov zabranej plochy, ďalšia časť lúky
zostane naďalej voľná aj pre psičkárov.
S výstavbou dráhy pre bajkerov, ktorej
cena nepresiahne niekoľko stoviek eur,
sa pritom začne vo veľmi krátkej dobe.

„Projekt sa začal robiť, zemina sa už
ide navážať. Verím, že časť prázdnin
stihneme,“ uzatvára Peter Antal.
Svoj názor na sociálnej sieti vyjadril aj
Žiarčan Michal, ktorý má s využívaním
takejto dráhy skúsenosti: „Využijú ju

nielen bajkeri, ale aj malé deti. Výborne
sa na tom trénuje kondička a technika
aj na detských bicyklíkoch a deti potom
oveľa bezpečnejšie jazdia aj pri bežnom
bicyklovaní.“
Ako takmer pri každom projekte, aj
v tomto prípade sa nájdu aj odporcovia,
ktorí s výstavbou dráhy nesúhlasia.
Vedenie mesta sa však vo väčšej miere
stretlo s pozitívnymi ohlasmi. „Super
nápad. Myslím, že športovísk v dnešnej
dobe nikdy nie je dosť. Len tak ďalej,“
vyjadril svoj názor na sociálnej sieti ďalší
Žiarčan Jozef, ku ktorému sa pridal aj
Rastislav: „Tak ako je mesto aktívne teraz,
to tu ešte nebolo. Len tak ďalej. Prajem
len pozitívne ohlasy. Všetko sa nedá
spraviť naraz. Naše deti by mali byť vždy
prioritou, nech sa majú kde vyblázniť.“ (li)

Radnica avizuje otvorenie letného pavilónu na začiatok prázdnin
Žiarske námestie dostane už čoskoro
nový tvar. Vyrastie na ňom drevený
letný pavilón s rozmermi 20 x 20
metrov. Príležitosť využiť ju dostanú
všetky vekové kategórie.
Ako vysvetlil primátor Peter Antal,
víziou vedenia samosprávy je v každej
časti mesta vytvoriť oddychovú zónu pre
verejnosť. „Naším cieľom je pritiahnuť
na námestie rodiny s deťmi,“ objasnil
zámer vybudovania letného pavilónu
Antal a dodal: „Keďže námestie bolo
často kritizované za to, že je to iba veľká
betónová plocha, chceme vytvoriť také
miesto, kde sa budú môcť deti zahrať a
ich rodičia si budú môcť posedieť v tieni
a nielen na lavičke umiestnenej na slnku.“
Letný pavilón bude mať tvar dreveného
štvorca s rozmermi 20x20 metrov. S jeho
výstavbou sa začne už v týchto dňoch.
Začne sa s oplotením takmer celého
kruhu námestia a popri tom sa odstránia
štyri kvetináče v zámkovej dlažbe,
ktoré nahradia výsadbou v pekných
kvetináčoch.

metre. „Pôjde o 20 cm hrubé hranoly,
čo je rozmer presahujúci bežný hranol,
ktorý ma maximálne 16 cm,“ vysvetľuje
riaditeľ mestských Technických služieb
Igor Rozenberg a ďalej približuje:
„Stavba bude teda masívnejšia.
Hranoly budú spojené oceľovými
konštrukčnými prvkami. Počas dovozu
a montáže základnej konštrukcie
budeme osádzať nové LED svietidlá
do fontány a renovovať teleso fontány.
Pôjde o novú farebnú variáciu a novú
povrchovú úpravu s vo vode ponorenými
svietidlami. Osvetlíme aj vrch fontány

a po dokončení aj samotný pavilón aj na osvetlení sochy Štefana Moysesa.
závesnými LED žiarovkami.“
Ešte predtým však museli pomocou
detektora zistiť elektrické prepojenie
fontány a sochy. „Po dokončení
Po zhotovení letného pavilónu sa zníži aj pavilónu sa osadia ešte hliníkové clony
uhol svietenia svietidiel v tzv. kruhovom na strop a upravia nábehové hrany
objazde okolo pavilónu. Na námestí do pavilónu novými schodnicami. Do
tak vznikne úplne nový a zaujímavý pavilónu doplníme aj vhodný mobiliár.
svetelný efekt. Farebnosť sa bude Predpokladané uvedenie do prevádzky
zhodovať s osvetlením v celom meste, je na začiatku prázdnin,“ dodáva na záver
ktoré nedávno prešlo modernizáciou Igor Rozenberg.
a má neutrálne biele svetlo. Pracovníci
technických služieb zároveň pracujú

Nový svetelný efekt na námestí

Celoročné využitie pavilónu

Fontána osvetlená LED
svietidlami ponorenými vo vode

Dodávateľ
drevostavby
začne
s dovozom drevených trámov na
1 600 metrov kubických obostavaného
priestoru, čo predstavuje 20 x 20 x 4

Na osvetlení fontány pracovali technické služby niekoľko dní.

Aj keď pavilón bude slúžiť na oddych
prioritne od mája do septembra,
samotná drevená konštrukcia sa nebude
presúvať ani po letnej sezóne. Využívať
sa bude celoročne, napríklad na akcie
ako sú vianočné trhy a mesto sa zaoberá
myšlienkou umožniť v pavilóne aj
organizovanie akcií menšieho charakteru
ako sú burzy alebo happeningy. V
pavilóne sa počíta aj s výpožičkou
časopisov či kníh a so zdrojom pitnej
vody, ktorú si budú môcť návštevníci
nabrať do pohárov. Na túto oddychovú
zónu bude po celý deň dohliadať správca.
Výstavba vyjde mesto na približne 50 –
60-tisíc eur, investíciu vo výške 20-tisíc
eur poskytla Nadácia ZSNP a Slovalco.
Práce na výstavbe budú realizovať
mestské Technické služby.
(li)

Pivnice pod kaštieľom už bezdomovci obývať nebudú, mesto im zamedzilo prístup
Už dlhšiu dobu obývali pivnice pod
kaštieľom miestni bezdomovci, ktorí si
z týchto priestorov spravili nocľaháreň.
Mesto sa preto rozhodlo týchto
neželaných obyvateľov Parku Štefana
Moysesa zbaviť.
K zadebneniu pivníc pod kaštieľom
pristúpilo mesto pred niekoľkými dňami,
a to aj napriek tomu, že nie je majiteľom
nehnuteľnosti. Niektorí Žiarčania sa však
dožadujú toho, aby mesto pristúpilo
aj k rekonštrukcii historickej pamiatky,
ktorou je samotný kaštieľ. „Je rozdiel
rekonštruovať kaštieľ alebo zadebniť
pivnice,“ vysvetlil primátor Peter Antal
a ďalej podotkol: „Myslím si, že od vlastníka
budovy by sme sa toho nedočkali. My

sme chceli situáciu s bezdomovcami
riešiť najmä kvôli návštevníkom parku
a prichádzajúcej letnej sezóne. Nie
je nič príjemné, ak sa tam zdržiavajú
bezdomovci a narkomani. Za to nám
táto námaha stojí.“ K bezpečnosti v Parku
Štefana Moysesa tak mesto prispelo

Okná na pivniciach sú už zadebnené.

Záhradný domček.

zadebnením siedmych dverí a jedného
okna, na ktoré sa osadili OSB dosky. Ešte
predtým však bolo potrebné priestory
vyčistiť a vyviezť odtiaľ bezdomovcami
nanosený odpad. „Dokopy sa odtiaľ
vyviezlo 2,5 tony odpadu,“ dodal primátor.

Mesto hľadá vhodné formy
využitia záhradného
domčeka v parku
Park Štefana Moysesa je u Žiarčanov
obľúbený a využívajú ho nielen na oddych
či športovanie, ale ako vhodné miesto
na fotenie ho vyhľadávajú napríklad aj
rodiny s deťmi či svadobčania. V parku
sa tiež nachádza Minizoo s niekoľkými

druhmi domácich či exotických zvierat,
jazierka s rybami, detské ihrisko, workout
zóna, priestor na pikniky, opekačky
či grilovanie. Okrem toho je súčasťou
parku aj záhradný domček, ktorý je na
historických pohľadniciach uvádzaný ako
pavilón. „Ešte minulý rok sme avizovali, že
budeme hľadať zdroje na úpravu tohto
záhradného domčeka v Parku Štefana
Moysesa. Tento priestor by sa dal využiť
napríklad na stálu expozíciu historického
Svätokrížskeho sídla biskupov – kaštieľa a
príležitostné výstavy či komorné recitály
a koncerty,“ konkretizoval primátor Antal
s tým, že termín otvorenia bude závisieť
od financií, ktoré chce mesto získať
formou dotácií.
(li)
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Svet zdravia chce kúpiť a dobudovať rozostavaný nemocničný pavilón
Svet zdravia predložil v pondelok 6.
júna na rokovaní Banskobystrického
samosprávneho kraja ponuku na
odkúpenie nedostavaného pavilónu
žiarskej nemocnice. Kraju za túto
budovu ponúka 464 409 eur.
O svojom zámere odkúpiť a dostavať
pavilón B informovala spoločnosť
Svet zdravia, pod ktorú patrí aj žiarska
nemocnica, ešte v marci tohto roku.
Rovnako tak má spoločnosť záujem
odkúpiť a dokončiť nemocničný pavilón
v Rimavskej Sobote. V prípade, že
vedenie banskobystrickej župy predaj
odsúhlasí, s rekonštrukciou sa začne
budúci rok. „Rekonštrukcia by trvala
približne štyri roky, v ideálnom prípade
by to mohlo byť do dvoch rokov
v prevádzke,“ informoval medicínsky
riaditeľ siete regionálnych nemocníc
Svet zdravia Róbert Hill. O ponuke
spoločnosti rokovali banskobystrickí
poslanci na júnovom zasadnutí a návrhu
dali zelenú. Svet zdravia za žiarsky
rozostavaný a dlhodobo chátrajúci
nemocničný pavilón ponúka župe
464 409 eur. „Táto ponuka zohľadňuje
veľmi zlý fyzický a technický stav
budovy, ktorá potrebuje byť vnútorne
kompletne prerobená. Do dostavby
pavilónu plánujeme z vlastných zdrojov
investovať 5,7 milióna eur. Vďaka týmto
investíciám budeme schopní posunúť
zdravotnú starostlivosť na úplne novú

boli od začiatku zle naprojektované,
zle postavené a do veľkej miery už
aj rozkradnuté. „Zostatková hodnota
určená znalcom bola preto logicky
znížená o vyčíslené znehodnotenie,“
argumentoval
ponúkanú
cenu
464 409 eur za žiarsky a 573 108 eur
za rimavskosobotský pavilón Lopatka.
Naopak, predseda BBSK Marian Kotleba
tvrdí, že ceny, ktoré odsúhlasili krajskí
úroveň v oblasti kvality, bezpečnosti poslanci sú výpredajové, veľmi podozrivé
a hlavne nevýhodné pre kraj. „Oddelenie
a komfortu pre pacientov,“ dodal Hill.
investícií a správy majetku Úradu BBSK
pripravuje analýzu, na základe ktorej
posúdime, či navrhovaná cena nie je
v porovnaní s aktuálnym znaleckým
posudkom príliš nízka,“ reagovala
Hoci poslanecký návrh Ladislava hovorkyňa BBSK Michaela Piliarová.
Kukolíka a Petra Juhásza banskobystrickí
poslanci podporili, rozhodnutie musím
svojím podpisom potvrdiť aj vedenie
Banskobystrického
samosprávneho Pavilón A – poliklinika v Žiari nad
kraja. „Veríme, že zvíťazí zdravý rozum Hronom a tzv. stará budova nemocnice
a aj vedenie BBSK dá zelenú dostavbe sú majetkom BBSK, Svet zdravia ich
nemocničných pavilónov,“ uviedol má iba v prenájme. Keďže spoločnosť
generálny riaditeľ siete regionálnych chce do dostavby pavilónu B investovať
nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka nemalé peniaze, jej cieľom je získať
a dodal: „Podstatné je to, že sme budovu do svojho majetku. „Ja osobne
z vlastných zdrojov pripravení investovať by som to predal aj len za 1 euro, nech
niekoľko miliónov eur do nemocníc, sa zbavíme 15 rokov chátrajúcej stavby,
ktoré majú slúžiť bežným ľuďom. aby vzniklo moderné zdravotnícke
Obidva nedostavané pavilóny majú už stredisko,“ uviedol po rokovaní
takmer 25 rokov a doteraz neposkytli zastupiteľstva krajský poslanec Daniel
verejnosti žiadny úžitok.“ Tieto stavby Gelien. Ako sme už spomínali, poslanci

Do dokončenia
chcú investovať niekoľko
miliónov eur

Kukolík: Postoj Kotlebu
je pre mňa sklamaním

Projekt Hravo a bezpečne pokračuje
V týchto dňoch sa
začína s budovaním
dopravného ihriska
na školskom dvore elokovaného
pracoviska materskej školy na Ul. A.
Kmeťa 11. Finančné prostriedky na
jeho realizáciu získala škôlka vďaka
víťaznému projektu Hravo a bezpečne
z Nadácie Volkswagen Slovakia.
Do škôlky postupne prichádzajú
balíky rôznych veľkostí so semaformi,
dopravnými
značkami,
detskými
dopravnými
prostriedkami
a
ochrannými prilbami. „Čaká nás
montáž šliapacích autíčok, pedál kár,
odrážadiel a kolobežiek. Pripravujeme
sa tiež na umiestňovanie dopravných
značiek a semafórov tak, aby deti
v konkrétnych aktivitách nadobúdali
vedomosti a zručnosti potrebné pre
správnu techniku jazdy, poznávanie
a rešpektovanie dopravných značiek
a dopravného značenia,“ vysvetľuje
Dáša Líšková, riaditeľka elokovaného
pracoviska a ako dodáva, škôlkari sa
tak stanú nielen účastníkmi a riešiteľmi
modelových situácií, ale aj spolutvorcami
pri vytváraní problémových otázok

a modelových dopravných situácií.
Postupne si budú osvojovať správne
zaobchádzanie
s
dopravnými
prostriedkami, ich udržiavanie v dobrom
technickom stave, nadobudnú vedomosti
o dôležitosti využívania bezpečnostných
prvkov v doprave, ako sú reflexné vesty
či ochranné prilby, a to všetko v reálnych
a konkrétnych situáciách. „Čaká nás
veľa práce, ale veríme, že túto úlohu
zvládneme a čoskoro aktivity na novom
dopravnom ihrisku zahájime. Teší nás
podpora vedenia materskej školy,
nášho mesta Žiar nad Hronom, ako aj
rodičovskej verejnosti, ktorí túto aktivitu
veľmi privítali,“ dodáva Dáša Líšková
s tým, že na dopravné ihrisko prispeli
kolobežkou a motokárou.
(li)

Škôlkari už budú mať čoskoro
vlastné dopravné ihrisko.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY POČAS PRÁZDNIN

neuhrádzanie príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy. Na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza, ak má dieťa prerušenú
dochádzku do materskej školy na viac
ako tridsať po sebe nasledujúcich
OD 4. DO 29. JÚLA:
kalendárnych dní, a to z dôvodu
•Materská škola ,Ul. Dr. Janského č. 8,
choroby alebo rodinných dôvodov
•elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1, preukázateľným spôsobom.
•elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1,
Záujem, resp. potrebu o materskú
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11. školu v tomto období nahláste
učiteľkám v jednotlivých triedach.
OD 1. DO 26. AUGUSTA:
•elokované pracovisko Ul. M. R.Štefánika 23, Z dôvodu obmedzenia prevádzky
materskej školy budú uprednostnené
•elokované pracovisko Ul. Rázusova 6,
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17, deti rodičov, ktorí nemajú možnosť
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11. zabezpečiť si opateru o svoje dieťa
Vedenie materskej školy tiež iným spôsobom.
(r)
upozorňuje na uhrádzanie, resp.
Každoročne
počas
letných
prázdnin je postupne prerušená
prevádzka materskej školy a jej
elokovaných pracovísk. Prinášame
prehľad termínov.
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o odpredaji budovy rokovali na základe
poslaneckého návrhu Ladislava Kukolíka.
Postoj župana je pre neho sklamaním.
„Rok si nenašiel čas na stretnutie
s vedením Svetu zdravia ohľadom
pavilónov v Žiari a Rimavskej Sobote.
Zaujíma ho len cena a nie príležitosť
mať namiesto ruín moderné nemocnice.
A nevie odpovedať poslancom, čo bude
s týmito budovami, ktoré sú majetkom
VÚC,“ netajil sklamanie nad županovým
vyjadrením Kukolík.
(li)

Pozvánka na júnové
zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom na deň 23. jún 2016
(t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č.
d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.
3. Prejednanie upozornenia
prokurátora.
4.II. Zmena rozpočtu mesta.
5.Schválenie zámeru projektu
6.Modernizácia kina Hron – II.
Etapa.
7. Interpelácia poslancov.
8. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
9. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

Kúpalisko otvorené od polovice júna
Plážové
kúpalisko
otvára
tohtoročnú sezónu už v sobotu 18.
júna o 9-tej hodine. Návštevníci môžu
počítať s niekoľkými novinkami.
Ešte predtým, ako sa plážové
kúpalisko
otvorí,
musí
prejsť
každoročnou predsezónnou úpravou.
Kým v minulosti sa voda do bazéna
napúšťala 18 až 19 dní, dnes je to o čosi
menej. Bazén je napustený už za 10 až
11 dní. „Pred otvorením sme namaľovali
bazén, opravili a namaľovali lavičky
v areáli kúpaliska, pozdĺž plaveckej
časti sme položili nový, 50 metrov
dlhý, chodník, ktorý sa prepojil so
sprchami,“ vymenúva časť prác, ktoré
sa pred samotným otvorením urobili,
Igor Rozenberg, riaditeľ technických
služieb. Okrem toho sa v bufetovej
časti opravila elektrina, vďaka čomu by
sa mali výrazne skrátiť čakacie doby
v radoch na občerstvenie. „Vymenili sme
aj vstupnú bránu do areálu kúpaliska.
Aby sa plavci lepšie orientovali,
v plaveckej časti bazéna sa namaľovali
tri čiary. Okrem toho, pri štartovacích
mostíkoch sme plochy pri štartovacích
mostíkoch
prekryli
exteriérovou
linoleovou krytinou, ktorá nesaje vodu,“
konkretizuje ďalej Rozenberg s tým,
že ak sa tento materiál osvedčí, bude
použitý na celú plochu pri bazéne:
„Kamienkový materiál, ktorý je pri
vodnej ploche bazéna, totiž nevyhovuje
návštevníkom,“ podotýka.

novinky hneď pri pokladni. „Rozhodli
sme sa zaviesť náramkový systém pri
predaji lístkov. Chceme tým zabrániť
vstupu neplatičov do areálu kúpaliska.
Poverení pracovníci tak môžu
návštevníka kúpaliska bez farebného
náramku vykázať z areálu,“ vysvetľuje
Rozenberg a ako ďalej uvádza, farebné
variácie náramkov sa budú meniť.
Keďže už niekoľko rokov sa vstupné
nemenilo, vzhľadom na neustále sa
zvyšujúce náklady bude tento rok o čosi
vyššie. „Rozhodli sme sa zvýšiť cenu
vstupného pre dospelého o 50 centov
na osobu, pre osoby od 3 do 19 rokov,
študentov vysokých škôl s ISIC kartou či
ZŤP osoby s doprovodom o 30 centov,“
S novou sezónou sú pripravené aj konkretizuje Rozenberg. Dospelá osoba
tak zaplatí po novom na vstupnom
3 eurá, osoby od 3 do 19 rokov, VŠ
a doprovod ZŤP 2 eurá, dôchodca
a držiteľ ZŤP preukazu 1,50 eura. Dospelý
člen MŠK 1,50 eura a deti v MŠK 1 euro.
Deti do 3 rokov v sprievode rodiča, dieťa
ZŤP a darcovia krvi, držitelia Janského
plakety striebornej a zlatej majú
naďalej vstup na kúpalisko zadarmo.
„Na uplatnenie voľného vstupu postačí
Nová brána pred vstupom.
darcom predložiť plaketu pri pokladni,“

Novinky už pri pokladni

Kúpalisko je na sezónu pripravené.
podotýka Igor Rozenberg.
Návštevníci,
ktorí
navštevujú
kúpalisko v popoludňajších hodinách,
určite ocenia zvýhodnený čas, kedy
na vstupnom zaplatia o čosi menej.
„Oproti minulým rokom sa zvýhodnený
čas zo 16-tej hodiny posúva už na 15tu hodinu. Dospelý návštevník vtedy
zaplatí 2 eurá, osoby od 3 do 19 rokov
a študenti VŠ s kartou ISIC 1,50 eura.“

Využiť môžete aj športoviská

Tí, ktorí na kúpalisko chodia nielen
kvôli bazénom, môžu aj tento rok využiť
športoviská, ktoré sa v areáli nachádzajú.
K dispozícii je plážový volejbal, nohejbal,
stolný tenis, bedminton a tenis.
„Návštevníci môžu využiť aj ponuku
zapožičania športových či relaxačných
potrieb,“ dodáva Igor Rozenberg a ako
konkretizuje, poplatok za slnečník či
lehátko na celý deň je jedno euro.
Aj keď kúpalisko je na letnú sezónu
pripravené a avizovaný je už aj termín
otvorenia, v prípade nepriaznivého
počasia sa tento termín môže posunúť.
Ako každý rok, aj teraz sa s otvorením
kúpaliska uzatvorí krytá plaváreň, ktorá
bude opäť otvorená po letnej sezóne.
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História vodovodu
v meste

Mesto Žiar nad Hronom leží nad
hladinou rieky Hron na jednej
z terás vo výške približne 25 m nad
riekou. Z toho dôvodu malo vždy
ťažkosti s pitnou vodou. V dávnej
minulosti sa tento problém riešil
ako všade – vykopaním studní.
V meste v dávnych dobách bolo
približne 25 studní kopaných do
hĺbky asi 30 m, kde už narazili na
vodu. Avšak znečistenie takejto vody
bolo časté, a to z dôvodu blízkosti
hospodárskych stavieb, hnojísk

Stará vodárenská
veža 1924 - 1951.

a znečistením presakujúcim do studní
počas dažďov. Voda na priemyslené
použitie nebola problémom, lebo či už
blízky tok potoku Lutila, alebo aj bližší
mlynský náhon pod kaštieľom dokázal
uspokojiť požiadavky na jej spotrebu.
V rokoch 1923 -1924 sa začalo
s budovaním vodovodu, ktorého
súčasťou boli aj dve studne vykopané
na farskej a obecnej lúke medzi
Hronom a potokom Lutila. Následne
sa táto voda vytláčala pumpou
do vodárenskej veže a z tadiaľ sa
rozvádzala do celého mestečka.
Lenže jedna studňa bola chybná
a už pri kolaudácii nefungovala, a tak

Deň žiarskych škôl s dvomi slovenskými olympionikmi
Každoročné podujatie Deň žiarskych
škôl sa tento rok uskutočnilo
v posledný májový deň na žiarskom
námestí. Svojou návštevou a účasťou
na ňom ho poctili aj olympionici
Jaroslava Bukvajová a Pavol Blažek.
Podujatie odštartovalo zapálením
olympijského ohňa a vztýčením
olympijskej vlajky. Neskôr sa žiarskym
školákom prihovoril aj primátor Peter
Antal. Beh olympijského dňa absolvovali
okolo námestia so školákmi aj obaja
spomínaní olympionici. Na jednotlivých
stanovištiach čakalo na deti množstvo
úloh i zaujímavostí. Kreatívne stanovište
sa venovalo 770. výročiu osláv mesta,
nechýbalo ani stanovište mestskej polície
či výtvarná dielňa, kde sa maľovalo na tvár
a športové stanovište, na ktorom si mohli
deti zasúťažiť v rôznych disciplínach.
Svoj stánok mal na námestí aj Územný
spolok Slovenského červeného kríža,
kde nechýbali ukážky prvej pomoci. Na
stanovišti Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva bolo možné zmerať si
Jaroslav Blažek a Jaroslava Bukvajová sa zapojili do Behu olympijského dňa.
napríklad krvný tlak a dozvedieť sa
informácie o zdraví. Celú atmosféru
dopĺňal kultúrny program, kde žiaci sú Olympijské hry v Riu a Slovenský mestského polmaratónu. „Sledujem
olympijský výbor pripravil štafetu to a viem, že Žiar žije športom,“ dodal
bavili žiakov.
k týmto hrám. Olympijský klub Banská niekoľkonásobný olympionik. Jaroslava
Bystrica túto štafetu zastrešuje a my Bukvajová odovzdáva svoje športové
Niekoľkonásobná
majsterka dvaja s Jarkou Bukvajovou sme garanti skúsenosti nielen svojim dvom deťom.
Slovenského v behu na lyžiach tohto projektu,“ ozrejmil dôvod návštevy „Samozrejme, športu som ostala verná,
a olympionička (ZOH v Nagane) nášho mesta Pavol Blažek a dodal: „Je teraz sme založili nový klub lyžiarov,
Jaroslava Bukvajová a Jaroslav Blažek, úžasné, koľko detí sa zišlo na žiarskom ktorý zastrešuje skoky na lyžiach, behy
štvornásobný olympionik (Moskva námestí. Kiež by boli Olympijské hry a zjazdové lyžovanie. Venujeme sa deťom
1980, Soul 1988, Barcelona 1992, Atlanta každý rok, aby aktivovali mladých ľudí od 5 rokov, teda kategória 5 až 10 roční,“
1996), majster Európy v chôdzi k športu. Pavol Blažek pozná aj našich hovorí olympionička, ktorej cieľom je
z 1990 rozdali množstvo podpisov žiarskych športovcov, najmä cyklistov. vypestovať zdravý návyk detí k športu.
nielen žiarskym žiakom. „Tento rok Sám sa tiež zúčastňuje Žiarskeho
(li)

Žiar žije športom

druhá nestačila dodávať postačujúce
množstvo vody . Po roku sa rozhodlo
čerpať vodu aj z potoka Lutila.
Potočná voda však bola infikovaná
a dochádzalo často k epidémiám
týfusu. Aj sám okresný vodár ochorel
na týfus a zomrel. Nebolo nikoho,
kto by bol za tento stav zodpovedný.
V mieste vtoku potoka Lutila do
Hrona sa po vojne otvorili studne
v naplaveninách a takáto voda sa
používa ako pitná a nezávadná. Na
juhovýchode pod strednou terasou
Hrona boli vykopané ďalšie studne do
hĺbky 6 – 8 m, z ktorých sa voda čerpá
do rezervoáru a stadiaľ rozvádza po

Hudobná cena Porta putuje vďaka
žiarskym hudobníkom na Slovensko
Medzinárodná súťaž Interpretačná
Porta vstúpila tento rok do svojho
jubilejného 50. ročníka. Súťažilo na
nej aj slovenské hudobné zoskupenie
zo Žiaru nad Hronom Janko Kulich
& Kolegium. V medzinárodnej
konkurencii sa hudobníkom zo
Slovenska darilo. Stali sa víťazmi
Porty 2016!
Medzinárodná súťaž Interpretačná
Porta sa konala v rámci 50. ročníka
legendárneho festivalu Porta v Ústí nad
Labem počas prvého júnového víkendu.
Do finále súťaže vybrali organizátori
podujatia iba osem skupín z Českej
republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka
a Slovenska. Janko Kulich & Kolegium
súťažili v rámci hlavného festivalového
programu s tromi skladbami.
O konečnom víťazovi rozhodla
odborná porta zložená z muzikantov
a organizátorov. Pri hodnotení sa
bral do úvahy pódiový prejav, ale aj
interpretačné, muzikantské či spevácke
danosti. „Získať Portu je veľká vec,“
hovorí čerstvý držiteľ ocenenia Janko
Kulich, podľa ktorého je Porta legenda:
„Veľmi sa tešíme z ceny. Výhra chutí o
to lepšie, že išlo o medzinárodnú súťaž
a že sme cenu získali pre Slovensko.“

Žiarska firma Bring trucking sa stala firmou roka 2015
V rámci štruktúr štátnej Nórskej
pošty (Posten Norge) má žiarska
spoločnosť Bring Trucking exkluzívne
postavenie
najvýznamnejšieho
medzinárodného
kamiónového
dopravcu. Jej zelené ťahače brázdia
najmä zahraničné cesty v západnej
Európe a v Škandinávii.
Žiarska spoločnosť Bring Trucking
patrí medzi popredných slovenských
cestných dopravcov. O tom, že sa
spoločnosti darí, svedčí aj umiestnenie
v tohtoročnom rebríčku časopisu
Trend, kedy sa prepracovala na prvú
priečku rebríčka, v ktorom sú zoradené
najúspešnejšie spoločnosti. O ocenení
pritom nerozhodovala anketa ani
komisia, ale dosiahnuté výsledky
hospodárenia v rámci hodnotiaceho
modelu, ktorý ich porovnáva. „Vlani naša

Martin Ľupták.
Zdroj: Maňo Štrauch.

firma zvýšila tržby medziročne o zhruba
osemnásť percent na 33,9 milióna eur,“
hovorí šéf žiarskej spoločnosti Martin
Ľupták a spresňuje: „Od roku 2009 sme
ich zdvojnásobili a tento rok by sa mali
tesne priblížiť štyridsiatim miliónom
eur.“ V súčasnosti má Bring Trucking
približne 500 zamestnancov, z čoho je
takmer 90 % vodičov. Doteraz otvorila
štyri zahraničné pobočky v Hamburgu,
Göteborgu, Osle a Rotterdame.

Široká paleta nákladu

Žiarsky Bring sa zásadne odlišuje od
klasických slovenských dopravcov.
Venuje sa takzvanému truckingu, pri
ktorom zapája k vlastným ťahačom
návesy klientov. „Sme v podstate
hardvér, ktorý ťahá to, čo sa naloží a čo
niekto obchodne dohodne,“ približuje
Martin Ľupták. Bring pritom vozí širokú
paletu nákladov. Ryby, mäso, hriadele,
pásy, nábytok, odpad, čokoľvek balené.
Najväčších zákazníkov má v Nórsku,
Holandsku a Dánsku. Patria k nim nielen
mäsokombináty, rybné spoločnosti z
Nórska, ale tiež švédsky nábytkársky
kolos IKEA, pre ktorý rozváža napríklad
mäsové guľky do strednej a východnej
Európy. Bring Trucking je malou súčasťou
Nórskej pošty, pre ktorú celkovo pracuje
približne 19-tisíc ľudí. Zhruba polovica

je zaradená pod samotnú poštu a
druhá pod vetvu Bring, ktorá sa venuje
logistike a zasielateľstvu. Slováci sa
v skupine nestratia. „V celej Nórskej
Pošte momentálne patríme medzi firmy
s najlepšími výsledkami,“ konštatuje
Martin Ľupták.

Osobnosť dopravy roku 2016

Čitateľská anketa Top Slovakia
odborného časopisu Transport a Logistika
prináša obraz o popularite značiek
úžitkových vozidiel na slovenskom trhu,
ako aj o spotrebiteľských postojoch.
Tento rok sa uskutočnil už 15. ročník.
V ankete hlasovalo prostredníctvom
časopisu a internetu 2672 hlasujúcich.
V kategórii Osobnosť dopravy roku 2016
zvíťazil generálny riaditeľ spoločnosti
Bring Trucking. Cenu získal za to, že sa
mu podarilo priviesť slovenský subjekt
prevádzkujúci autodopravu na pozíciu
silného medzinárodného dopravcu s
pôsobnosťou v Nórsku, Škandinávii a po
celej Európe. Aj vďaka jeho úsiliu dnes
v Žiari pôsobí úspešná firma postavená
na truckingu. Tento výsledok považuje
Martin Ľupták za výsledok tímu všetkých
spolupracovníkov a zamestnancov
v Bring Truckingu.
(li)
Zdroj: www.transport.sk,
www.etrend.sk

meste.
V súvislosti s výstavbou priemyslu
v Žiari nad Hronom zväčšila sa bytová
výstavba a tým stúpla aj spotreba
pitnej a úžitkovej vody. Na lúkach JRD
ako aj na „lazoch“ sa 50 m od seba do
hĺbky 6 – 8 m po ílovú vrstvu robili
sondy. Nové studne dávali 3 – 5 l/sek.
vody. Avšak ani toto nebolo riešením.
Hlavne pri poklese hladiny Hrona sa
znížila aj výdatnosť studní. Z toho
dôvodu sa pristupuje k výstavbe
skupinového vodovodu a zapojenia sa
na pramene vody v Harmanci.
Mgr. Peter Mosný, archeológ
(použitá Kronika mesta)

Vystúpenie na legendárnej Porte
nebolo pre Slovákov premiérové. Vlani
získali 2. miesto v autorskej súťaži. „Na
Portu sme sa vrátili po roku v životnej
forme. Pravidelné skúšky, práca s
aranžmánmi piesní, zmena i doplnenie
nových nástrojov v skupine z nás urobili
divácky atraktívnu formáciu s piesňami,
ktoré dokážu ľudí zaujať humorom,
pravdou aj človečinou,“ hodnotí ďalej
Janko Kulich.

Po turné nahrajú už štvrtý
radový album

Na medzinárodnú hudobnú súťaž si
slovenskí hudobníci odskočili z československého turné Sľúbili sme si lásku
ČSFolkRock túr. „V rámci tohto turné
odohráme viac ako 30 koncertov na
veľkých letných festivaloch a mestských
podujatiach v Čechách aj na Slovensku,“
konkretizuje
líder
hudobného
zoskupenia a ako podotýka, koncertný
program ponúkne výber toho
najlepšieho z troch radových albumov
skupiny, ale aj ich najnovšiu tvorbu.
To znamená pesničkárstvo dochutené
rockovou, punkovou, popovou i
country príchuťou s prvkami šansónu,
tok slovného hračkárstva s dokonalými
rýmami a presvedčivé spevácke či
muzikantské výkony. Po absolvovaní
turné plánuje skupina nahrať nové
piesne na svoj už štvrtý radový album.
„Plánujeme ho vydať ako vinyl ešte v
decembri 2016,“ dodáva na záver Janko
Kulich. Najbližší koncert Kolegia doma
v Žiari nad Hronom sa uskutoční 1. júla
v Starom dvore.
(li)

Deň detí si užili aj žiaci špeciálnej školy
Posledný májový deň zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad
Hronom oslavy Medzinárodného
dňa detí. Podujatie sa konalo vo
vonkajších priestoroch Pohronského
osvetového strediska a zúčastnilo
sa ho približne 40 žiakov Špeciálnej
základnej školy.
Pre tieto deti pracovníci komunitného
centra pripravili tri stanovištia na
motívy rozprávok Tri prasiatka, Vlk a
7 kozliatok a Červená čiapočka. „Na
každom stanovišti deti absolvovali v
skupinách
niekoľko
disciplín
zameraných na prirodzenú súťaživosť,
dodržiavanie pravidiel, zapájanie
logického a tvorivého myslenia
či osobnostný rozvoj,“ informuje
Samuel Kováč z komunitného centra
a ako dodáva, v rámci tejto aktivity
zamestnanci centra zabezpečili pre deti
aj sprievodné a mimosúťažné disciplíny
ako futbal, bedminton či volejbal.
Na záver programu nasledovalo
záverečné vyhodnotenie a rozdanie
sladkých odmien pre deti. „Odmenou
pre žiakov bolo v samotnom závere

aj predstavenie, ukážka a vystúpenie
psov z kynologického klubu Dendrit
Canis aj s ich dvomi trénermi.
Touto cestou sa chceme poďakovať
Pohronskému osvetovému stredisku
v Žiari nad Hronom za poskytnutie
priestorov a pomôcok a tiež
spomínanému kynologickému klubu
za peknú ukážku a vystúpenie so
psíkmi,“ dodáva Samuel Kováč.
(r)
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Veľké dobrodružstvo v Dubaji očami letušky Veroniky
Počas štyroch rokov, čo Veronika
pracovala pre dubajskú spoločnosť
Emirates, navštívila viac ako 100 krajín.
Tie kratšie lety boli len na otočku,
pri tých dlhších mala minimálne
24-hodinový pobyt, niekedy bola preč
aj týždeň. Za taký čas sa dá toho vidieť
veľa.
Ubytovaní
sme
bývali
v päťhviezdičkových hoteloch. Keď sme
boli v krajine prvýkrát, väčšinou sme sa viacerí z posádky vybrali obzrieť si konkrétne
miesto, alebo sme sa išli spoločne najesť
do reštaurácie. Pri vtedajšom počte
posádky 10 000 som málokedy letela
s tými istými ľuďmi, a tak bol každý let iný
a výnimočný. Časom mi to však aj vadilo,
keďže konverzácie boli jednostranné
a otázky stále tie isté. Keď sa mi teda podarilo letieť s niekým známym, vždy to
bolo veľmi milé, cítila som sa ako na dovolenke. Systém prideľovania letov nám
niekedy umožňoval sa vymieňať, takže
určitá flexibilita tam bola. Vďaka tomu
som mohla so svojimi blízkymi absolvovať
niekoľko takýchto pracovných dovoleniek.
Jedna z otázok, na ktoré sa ma ľudia
pýtajú, je ohľadne mojej najobľúbenejšej
destinácie. Je veľmi ťažké na ňu
odpovedať. Svet je tak veľký a rozmanitý,

učarovala Južná Amerika, hlavne Rio de
Janeiro. Za kvalitným vínom sme lietali do
Juhoafrickej republiky a Austrálie, za safari
do Kene a Ghany.

Viedeň sa stala
spojítkom s rodinou

Veronika ako letuška navštívila
viac ako 100 krajín.
v každej krajine mi určitým spôsobom
ostal kus srdca. Strašne rada som lietala
na Seychely a Maurícius, boli to lety
príjemné, bývali sme v krásnych hoteloch
na pláži a užívali si sladké ničnerobenie.
Ázijské lety som celkovo mala rada, ľudia
sú tam veľmi milí a pohostinní. V Číne si
na svoje prišla každá nákupná maniačka,
Japonsko je absolútne očarujúce, hlavne
v čase, keď zakvitnú ich čerešne. Malajzia
má taktiež prekrásnu prírodu a pamiatky
a do Thajska a Indonézie som zas lietala
za masážami a mangom. Veľmi mi

S obľubou som sa však vracala do
Európy, cestujúci boli nenároční a vždy
som sa tam cítila ako doma, vzhľadom
na kultúrnu blízkosť. Možno aj preto si
dovolím tvrdiť, že najradšej som lietala do
Viedne. Bol to pre mňa ten najvzrušujúcejší
let, väčšinou tam za mnou prišiel niekto
z rodiny a z mojich blízkych, a to bolo pre
mňa veľmi vzácne. Niekomu by sa mohlo
zdať, že človek sa pri takejto práci, s toľkým
množstvom ľudí, nemôže cítiť osamelo,
opak je však pravdou. Vzhľadom na
neustále cestovanie je absencia niekoho
blízkeho ešte markantnejšia, a keďže na
Slovensko naša spoločnosť nelietala, stala
sa pre mňa spojítkom s rodinou práve
Viedeň. Čo sa týka najneobľúbenejších
destinácií, patrili medzi ne India, Austrália
a Severná Amerika, keďže som nemala
rada dlhé a nočné lety. New York mne
osobne vôbec neučaroval, je na mňa príliš
uponáhľaný a preplnený. Ako som už
spomínala, jednou z našich výhod boli aj

zľavy na letenky a hotely. Keď som mala
voľno aspoň tri dni, letela som buď domov,
alebo na nejaké nové miesto, kde naša
spoločnosť nelietala. Takto som navštívila
napríklad Mexiko, Istanbul, Phuket,
Krétu či Lichtenštajnsko. Niekedy to bolo
šialené, pamätám si, ako som pristála
z Atén, prezliekla sa do uniformy a utekala
na deväťhodinový nočný let do Soulu.
Celý môj pobyt tam som, pochopiteľne,
prespala na hotelovej izbe s jet lagom.
Na práci palubnej sprievodkyne je
najlepšie to, že svet pre vás nemá žiadne
hranice ani obmedzenia a môžete si
dopriať, na čo len máte chuť. Zároveň
je to ako droga, keďže stále pribúdajú
nové destinácie, ale cestovateľské sny sa
nezmenšujú, práve naopak. Na svete je
toľko úžasných miest, že sa ich všetky za
jeden život pozrieť nedá. Bolo pre mňa
ťažké s touto drogou skončiť, stále mám
na zozname kopec miest, ktoré túžim
vidieť (napr. Peru, Kuba, Nepál), ale vždy,
keď zavriem oči a spomínam na všetku
tú nádheru, čo som mala možnosť vidieť,
cítim sa naplnená a vďačná.
V poslednej časti nášho seriálu nám
Veronika prezradí, ako samotný let prebieha
a aké bizarné situácie sa počas neho dajú za
žiť.
(vn)

Lolo s Piškótom
zabávajú
deti už dva roky
Obľúbení
detskí
zabávači
a pesničkári Lolo a Piškót zabávajú
najmenších divákov už dva roky.
Počas tohto obdobia prešli krížomkrážom celé Slovensko.
Naprieč Slovenskom odohrali Lolo
s Piškótom stovku vystúpení.„Všade boli
úžasné detičky a skvelí rodičia,“ hovoria
detskí zabávači a konkretizujú: „Za
dva roky sme predstavili tri programy.
Straši ZOO, dobrodružstvo Na Safari a
najnovší Lolo a Piškót Na snehu. Vďaka
záujmu a podpore sme vydali dve CD
a tretie, vianočné, budeme nahrávať
už teraz v lete. Konečne príde na rad
aj výroba DVD, aby ho deti už pod
stromčekom mohli mať.“ Škriatkovia
Lolo a Piškót sa počas vystúpení
s deťmi hrajú, zabávajú i spievajú.
Vystupujú na rôznych slávnostiach,
detských festivaloch a nechýbajú ani
v programoch na oslavu Dňa detí.
.
(li)

Remeslo strojal hľadá nové posily
V spoločnosti Remeslo strojal, s.r.o. v
predchádzajúcich dvoch rokoch došlo
k výraznému navýšeniu počtu prijatých
pracovníkov, kedy sme prijali viac ako
50 pracovníkov v každom roku.
Zvýšenú potrebu pracovníkov sme
už avizovali aj začiatkom tohto roku,
ale prvú väčšiu várku ľudí potrebujeme
prijať práve v týchto mesiacoch, kedy to
znova súvisí predovšetkým so zvýšenými
zákazkami pre firmu Sandvik Fínsko,
ako aj iných obchodných partnerov.
Zameriavame sa hlavne na pracovníkov,
ktorí majú zváračské oprávnenia, alebo sú
odborníci na prácu s obrábacími strojmi
klasickými alebo CNC strojmi. Ďalších
pracovníkov potrebujeme do prevádzky
generálnych opráv, kde pracujú zámočníci
skôr údržbárskeho zamerania. Teda nejde
už len o zváračov, ale aj prevádzkových
zámočníkov, obrábačov kovov a,
samozrejme, aj mladých technikov.
V dôsledku neustáleho zvyšovania
zákazkovej náplne sme v minulom roku
pristúpili aj k úpravám priestorového a
logistického usporiadania výrobných
priestorov v čom stále pokračujeme a
teraz je potrebné teda aj prijať ďalších

pracovníkov.
Pri nábore používame rôzne metódy
informovanosti verejnosti o našom
zámere vyhľadávania nových pracovníkov,
od hľadania cez vlastné zdroje, ako aj
inzerciu v rôznych médiách a na internete.
Nové zákazky, noví zamestnanci,
rekonštrukcie priestorov a neustále
zdokonaľovanie informačných systémov
ukazuje na neustály rast a rozvoj našej
spoločnosti .
Trh s voľnou pracovnou silou sa však
dosť rapídne zužuje a naša spoločnosť
to má o to ťažšie, že sme zameraní na
zákazkovú náplň, ktorá sa neustále mení,
a teda noví pracovník musí mať dlhšiu
adaptačnú dobu na zapracovanie .
Naša spoločnosť má dlhodobú stabilitu
na strojárskom trhu a prácu zaručenú na
roky dopredu. Pracovníci majú záruku aj
v tom, že naša spoločnosť za celú svoju
históriu dodržiava svoju povinnosť vo
vyplácaní mzdových prostriedkov na
stanovený termín. Žiadne meškanie výplat
alebo rozdeľovanie na menšie časti, všetky
peniažky prídu na účty zamestnancov
načas. Už viac rokov vyplácame aj odmeny
vo forme trinásteho platu, aby naši

pracovníci mali peniažky pred Vianocami
na prilepšenie domáceho sviatočného
rozpočtu. O zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov sa staráme aj cez našu
Zváračskú školu, kde môžu zamestnanci
získať buď základné kurzy zvárania,
alebo aj certifikáty úradných oprávnení
platných pre celú Európu. Taktiež máme
priamo zabezpečené školenia na žeriavy
a viazanie bremien, motorové vozíky,
ako aj ďalšie potrebné kurzy. Aj športové
podujatia majú u nás každoročnú tradíciu
a zľavnené vstupy na kúpanie do vodného
sveta je možné využiť či už vo Vyhniach
alebo v Dolnej Strehovej.
Stále sa boríme aj s náborom mladých
ľudí nie len priamo do zamestnania, ale už
v období ich ukončenia základných škôl
a nástupu na stredné školy. Dlhoročná
spolupráca so Súkromnou strednou
odbornou školou technickou v Žiari nad
Hronom je toho dôkazom. Aj keď je to
akoby boj s veternými mlynmi, pretože
naše školstvo a počty otvorených škôl
sú viac zamerané na humanitné smery.
Technické smery sú stále nepopulárne
pre študentov – práve tá matematika
je asi strašiakom, ale práve trh práce už

niekoľko rokov dáva jasné signály, že
tu je otvorená cesta. Aj takto chceme
upriamiť pozornosť rodičov a ich deti na
to, že v technike je určite budúcnosť a
treba sa orientovať týmto smerom. Teda
aj mi sme otvorení ponúknuť mladým
ľuďom prácu a nie skončiť na úrade
práce.
Daniela Pradlová,
personálny manažér
spoločnosti Remeslo

Čitateľský maratón prekonal
rekord spred roka
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť znamená stať sa hlupákom.“

Mestská knižnica Michala Chrásteka
aj tento rok podporila celoslovenský
projekt Čítajme si...2016, ktorý už po
deviatykrát úspešne organizuje Linka
detskej istoty.
Ide o čitateľský maratón, v rámci
ktorého sa deti pokúsili prekonať
minuloročný celoslovenský rekord,
ktorého sa zúčastnilo 38 383 detí. Snahou organizátorov je zapojiť čo najväčší
počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie.
Aktuálny deviaty ročník sa uskutočnil
vo štvrtok 2. júna od 9-tej do 15-tej
hodiny. V našom meste deti čítali

počas dopoludnia v školskej knižnici v
Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika a
popoludní v Mestskej knižnici Michala
Chrásteka. Hosťom maratónu bola
Martina Palkovičová, prekladateľka a
majiteľka kníhkupectva. Maratón nielen
otvorila, ale s deťmi nejaký čas pobudla
a vypočula si ich pri čítaní. Podľa pravidiel, každý prečítal jednu stranu z knižky
a zaregistroval sa do prezenčnej listiny.
Počas šesťhodinového čítania v našom
meste čítalo 93 detí. Celoslovenský
rekord sa podarilo opäť vytvoriť, pretože
čítalo 40 954 detí, čo je o 2 571 detí viac
ako minulý rok.
Božena Kaššová

PRÍMESTSKÉ TÁBORY CENTRA VOĽNÉHO
ČASU

FajnNové leto s CVČ
Trojdňový maratón plný zábavy ukončený
opekačkou s kempovaním v CVČ.
Termín: 6.7. – 8.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre nečlenov
V cene je zahrnuté:
obed, pitný režim, materiál.
Neobyčajné dobrodružstvo
Neobyčajné dobrodružstvo vlakom na
východ Slovenska, plný zábavy a spwoznávanie nových vecí.
Termín: 18.7. – 22.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 12 €/deň pre členov, 13 €/deň pre
nečlenov (v cene je dvojdňový výlet do Košíc).
Ak je záujem len o dvojdňový výlet do Košíc,
cena je 30 € na dieťa.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.
Leto v plnom prúde
Voda, slnko zábava a dobrá nálada nás budú
sprevádzať celým týždňom v CVČ.
Termín: 8.8. – 12.8.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre
nečlenov
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.
Termín podania prihlášok je do 24.6. 2016.
Zmena programu vyhradená. Prihlášky a bližšie
informácie nájdete na stránke CVČ www.cvczh.
edupage.org, alebo sa môžete informovať
osobne v čase od 8.00 do18.00 hod. v CVČ na Ul.
M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom, prípadne
telefonicky: 045/673 33 48, 0905 295 556.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 –
V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu
venovaná Mesiacu. Film objasní základné
zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi
Mesiacom, našou planétou a Slnkom.
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy
s pomocou planetária a sprievodným
slovom lektora. Za priaznivého počasia sa
uskutoční pozorovanie večernej oblohy
ďalekohľadom. Dňa 17. júna o 20.00 hod.
•Planetárium deťom – Prvé kroky na
oblohe
Multimediálny program pre mladších
školákov vo Hviezdnej sále. V UFO sále si
deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia, čo všetko sa už
naučili o blízkom a vzdialenom vesmíre
a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 24. júna
o 18.00 hod.
•Jeho jasnosť Slnko
Tajomstvo vzniku, schopnosti vytvárať
ohromnú energiu či podstatu búrlivých
procesov vo vnútri Slnka, na povrchu
i okolí odhalí audiovizuálny film vo
Hviezdnej sále. Program doplní znázornenie
aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za
priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie objektov večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
24. júna o 20.00 hod.
•Frank Zappa – fenomén tvorivosti
Biograficko-umelecký program. V programe
sa oboznámite okrem rockovej tvorby
i s jeho symfonickou hudbou. Zaujímavosťou
bude pohľad na dianie v Československu
tesne po zamatovej revolúcii, v ktorej
i Zappa zohral istú úlohu. Dňa 30. júna
o 19.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
16.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Benu
17.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Nukleus
18.6. 8.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia
20.00 –21.00 h lekáreň Dr. Max
19.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Flora
20.6. 20.00 – 21.00 h lek. Archangelika
21.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Dr. Max
22.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Benu
23.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Dr. Max
24.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Alpinia
25.6. 8.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 h lekáreň Alpinia
26.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Iris
27.6. 20.00 – 21.00 h lek.Archangelika
28.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Dr. Max
29.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Nukleus
30.6. 20.00 – 21.00 h lekáreň Flora
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP
pre
stomatológiu
zabezpečuje dočasne LSPP
vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján
Králik, Lieskovská cesta 2499/2,
Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

POĎAKOVANIE ZA FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Materská škola – elokované pracovisko na Sládkovičovej ulici v mene detí
i zamestnancov ďakuje spoločnosti Nemak za finančný príspevok 3000
eur formou 2% daní. V súčasnom období materská škola tieto finančné
prostriedky investovala do skrášlenia školského dvora, kde sa vybudovali
nové herné prvky pre deti. Deti sa z nového vláčika, auta i pieskoviska
veľmi tešia a pobyt v škôlke je pre nich opäť o niečo zaujímavejší.
vedenie MŠ
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Z celoslovenskej súťaže priniesla
žiačka „Dvojky“ zlato
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
organizovala v tomto školskom roku 3.
ročník súťaže v prednese ruskej poézie
a prózy Puškinov pamätník. Pravidelne
sa jej zúčastňujú žiaci 6. až 9. ročníka.
S myšlienkou obnoviť súťaž prišla
vyučujúca ruského jazyka Miroslava
Rafaelisová v spolupráci s Jarmilou
Balážovou. „Naši žiaci sa učia ruský
jazyk ako druhý cudzí jazyk od šiesteho
ročníka,“ približuje Miroslava Rafaelisová
a ako dodáva, súťaž je u žiakov obľúbená.
V školskom kole získala prvé miest
siedmačka Dominika Vidovičová, na
druhom mieste skončila ôsmačka Sofia
Pračková. V tomto školskom roku žiarske
CVČ po prvýkrát zorganizovalo aj mestské
kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnili
obidve žiačky. V mestskom kole v kategórii
poézia obsadila Dominika Vidovičová 1.
miesto a Sofia Pračková 2. miesto. Víťazka
postúpila do celoslovenského kola, ktoré
sa konalo 4. júna v Lučenci. „Dominika
prednášala nádhernú báseň Ždi menja
od Konstantina Simonova, ktorú som jej
vybrala. Príprave na celoslovenské kolo
venovala veľa snahy a úsilia,“ vysvetľuje
ďalej Miroslava Rafaelisová. Súťaž sa konala
pod záštitou predsedu vlády SR Roberta
Fica a gubernátora mesta Sankt Peterburg
Georgija
Sergejeviča
Poltavčenka.
Dominika vystupovala pred viac ako
1 200 divákmi. Porotu okrem iných tvorili
aj známi slovenskí herci Eva Pavlíková,
Andy Hryc a Ľubomír Paulovič. „V silnej
konkurencii žiakov z 19 slovenských

miest nakoniec v kategórii poézia získala
nádherné 1. miesto. Prevzala si ceny od
veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku
Alexeja Fedotova a od generálneho
konzula SR v Sankt Peterburgu dostala
víťazný pohár s portrétom A. S. Puškina.
Od viceprezidenta Gazpromu Valerija
Golubeva získala 5–dňový pobyt v Sankt
Peterburgu. Dominike prajeme krásne
zážitky pri spoznávaní nádherného
mesta na Neve – Benátok severu,“ dodáva
Miroslava Rafaelisová a ako podotýka,
na „Dvojke“ budú aj naďalej pokračovať
v organizovaní súťaže a podporovať
u žiakov záujem o ruskú literatúru.
(r)

Mládež a tradície otvárajú hranice
Mládež a tradície otvárajú hranice, tak
znie názov ročného projektu, ktorý
v máji úspešne ukončila SOŠ obchodu
a služieb v Žiari nad Hronom. Tento
projekt sa realizoval v rámci programu
Erasmus+.
Z finančných prostriedkov EÚ malo
možnosť 30 študentov a 3 odborní učitelia
absolvovať 3-týždňovú odbornú stáž
v talianskom meste Spoleto v regióne
Umbria. Postupne v troch skupinách od
jesene 2015 do apríla tohto roku mali
možnosť nahliadnuť nielen do zákulisia
gastronómie, ale aj do manažmentu
a marketingu malých a stredných
podnikov či kaderníckych salónov.
„Hlavnou myšlienkou celého projektu je
zavádzaním a využívaním nových metód,
technologických postupov a foriem
práce prepojiť teóriu s praxou a zvýšiť
tak príťažlivosť odborného vzdelávania,“
vysvetľuje pedagogička Jana Kartíková,
ktorá je zároveň koordinátorkou projektu
a spresňuje: „Sprostredkujúca organizácia
Azzura Società Cooperativa Sociale
zabezpečila pre nich skvelý program.
Vďaka odborným exkurziám do olivového
mlyna, vinárskych závodov Arnaldo Caprai,
biofarmy, typickej talianskej kaviarne
či tratórie mali možnosť spoznávať
nové metódy a technologické postupy.
Vyskúšali si výrobu typických domácich
talianskych cestovín, šalátov, dezertov.
Kaderníčky spoznávali svet služieb
zákazníkom cez miestne kadernícke
salóny, ktoré fungujú úplne inak ako tie
na Slovensku. Počas nasledujúcich dvoch
týždňov pracovali študenti na jednotlivých
prevádzkach po celom Spolete.“
Výsledkom bola realizácia rôznych aktivít

a podujatí nielen na pôde školy, ale aj
mimo školy. O svoje skúsenosti a zručnosti
sa podelili aj so žiakmi základných škôl
v regióne i banskobystrickom kraji.
Posledným
podujatím
úspešného
projektu bola májová aktivita Večer
zážitkovej gastronómie. Na jej príprave
a realizácii sa podieľali vybraní študenti
školy, ale najmä účastníci odborných
stáží v Spolete, ktorí tak mali príležitosť
prezentovať
získané
skúsenosti
a zručnosti. Aktivita sa uskutočnila
18. mája v priestoroch školy. V úvode
kaderníci predviedli pozvaným hosťom
krátku show konečnej úpravy dámskych
účesov podľa aktuálnych módnych
trendov. Vyvrcholením večera bola
prezentácia talianskeho menu. Študenti
študijného odboru hotelová akadémia
a učebného odboru hostinský pripravili
pre hostí sedemchodové degustačné
menu doplnené o kvalitné talianske
vína. Jedným z prvých úspechov, ktoré
sa dostavili ešte v polovici projektu, je
získanie 1. miesta na medzinárodnej
súťaži Interbeauty Bratislava 2016 práve
s technikou fúkania dlhých vlasov. Eva
Chrančoková, študentka, ktorá v tomto
školskom roku maturuje na nadstavbovom

študijnom odbore vlasová kozmetika,
má tak o svoju prácu po skončení školy
postarané. Bude pracovať v jednom z
kaderníctiev v Banskej Bystrici. Toto miesto
získala práve vďaka svojim skúsenostiam
na stáži a úspechu na spomínanej súťaži.
„Toto je tá cesta, na ktorú sa snažíme
dostať každého jedného absolventa
našej školy. Podmienky a možnosti majú
na našej škole vytvorené. Tento projekt
nebol náš prvý a ani posledný úspešný
projekt. Už teraz intenzívne pracujeme na
ďalšom. Záujemcov zo strany študentov
i učiteľov je dosť. Podporu máme nielen
vo vedení školy, ale aj medzi rodičmi,
sponzormi, organizáciami a podnikmi
v našom regióne. Veď sme to práve my, kto
pripravujeme mladých ľudí na ich nový
život v náročnom konkurenčnom svete
práce,“ dodáva Jana Kartíková.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Všade okolo chýba tvoje hlas,
mala si rada život,
my teba ty nás.
Skromná a láskavá
si bola v živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu drahú manželku,
maminu, starkú a svokru
Ruženku Balážovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 11. mája 2016
vo veku 66 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ
Smútiacaa ro
rodina.

SPOMIENKAtkov

Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali.
Ťažko je nám bez nich žiť,
keď nemá kto poradiť, potešiť.
Dňa 13. júna sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Mária Bojová
a 14. júla uplynú 4 roky, keď nás
opustil náš milovaný otecko
Imrich Bojo.
S láskou spomínajú dcéra Mária
a syn Milan s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Dotĺklo srdce drahej
mamičky,
odišlo
na večnosť spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s namivo večných
spomienkach.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Otília Pavelková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.

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

SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také, ako
bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
iba cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. júna si pripomíname
3,5 roka od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.
SPOMIENKA

Smútok, bolesť v srdci
zabolí,
ale pekná spomienka
na teba ako plameň
v našich srdciach
stále horí a zostane.
Dňa 12. júna sme si pripomenuli
7. výročie od smrti nášho manžela,
otca a dedka
Ľubomíra Nemčoka
zo Žiaru nad Hronom.
Spomínajte a tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si s nami.
Manželka Eva, syn Ľubomír
s Luciou a vnúčik Jakubko.

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

SPOMIENKA

Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka
na tebaje stále živá.
Dňa 20. júna uplynú
2 roky, čo nás náhle opustil
Ján Packo.
S láskou spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKA

Dňa 8. júna
sme si pripomenuli
5. výročie
od chvíle,
kedy nás
po ťažkej chorobe opustil
milovaný syn a brat
Ján Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňže si s nami.
S láskou spomínajú
rodičia a brat s rodinou.
SPOMIENKA

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

Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 18. júna
si pripomíname 17 rokov,
čo nás opustil
drahý manžel,
otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva,
dcéry Ruth a Denisa
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal úprimne
rád, nezabúda...
Dňa 25. júna
si pripomenieme 50. výročie
úmrtia svokra a otca
Štefana Nemčoka
zo Slaskej.
Spomínajú Eva, Ľubomír s rodinou,
pravnúčik Jakubko,
dcéra Zdena s rodinou.

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 20. júna si pripomíname
9 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Pavol Kösegi.
Spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
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Žiarski atléti priniesli z majstrovstiev 5 medailí
a štyri zlepšenia osobných výkonov
ATLETIKA – MAJSTROVSTVÁ SSAZ STARŠIEHO ŽIACTVA

V nedeľu 29. mája sa v Banskej
Bystrici
konali
Majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu
v ľahkej atletika starších žiakov. Skvelý
záver halovej sezóny nasvedčoval, že
tento rok bude úspešný aj pre našu
žiacku mládežnícku atletiku.
Ako prvý z našich atlétov nastúpil v
skoku do diaľky Adam Hriň so svojim
osobákom 550 cm. Nervozita urobila
svoje a s výkonom 520 cm obsadil tretie
miesto, keď za druhým miestom zaostal
len o 1 cm. Adam neskôr zabojoval aj
v behu na 300 m, kde výkonom 42,61
sek. obsadil krásne 3. miesto. Adam je
športovec s veľkou perspektívou, najmä
v skoku do diaľky. Keďže mal skoro dva
roky pauzu od športovania, jeho návrat
k atletike bol skvelým rozhodnutím.
Na tomto skvele obsadenom podujatí
ako druhá zasiahla do boja o medaile
mladšia žiačka Ninka Krajčíková s
osobným výkonom 439 cm v skoku
do diaľky. Ninka fantasticky bojovala
a výkonom 450 cm si utvorila nový
osobný výkon, s ktorým obsadila pekné
4. miesto. Obom diaľkarom patrí v
celoslovenských tabuľkách momentálne
umiestnenie do 4. miesta vo svojich
vekových kategóriách.
V šprintérskych disciplínach skvele
tiež po ročnej prestávke zabojovala
Leonie Sophie Engel. V rozbehu na 60
m obsadila 3. miesto výkonom 8,46 sek
a vo finále na 60 m si zlepšila výkon na

8,42 sek. Obsadila tak skvelé 3. miesto.
Skvelú formu ukázala aj na trati 150 m,
kde so svojím novým osobným výkonom
20,82 sek. obsadila skvelé 3. miesto. Ako
posledná z našich atlétov zasiahla do
boja o medaile v behu na 1 500 m Nicol
Kováčová. Fantastickým spôsobom
štart – cieľ nechala za sebou súperky a v
novom osobáku 5:16,64 min. suverénne
zvíťazila. Získala tak titul majsterky
Stredoslovenského atletického zväzu.
Skvelý výkon Nicol nasvedčuje, že po

jarnom období trápenia sa konečne
vracia tam, kde zaslúžene patrí – medzi
tri najlepšie „štrekárky“ Slovenska v
kategórii starších žiačok. Keďže títo
naši atléti si utvorili alebo zlepšili svoje
najlepšie osobné výkony v priebehu
týždňa, veríme, že ich forma bude
stále napredovať až do Majstrovstiev
Slovenska. Mladší žiaci majú M-SR už 18.
júna a starší žiaci sa budú pripravovať na
M-SR až do septembra.
(MR)

Seniori športovali
V sobotu 21. mája sa v Hornej Ždani v priestoroch základnej školy uskutočnili Okresné
športové hry seniorov. Športových hier sa zo Základnej organizácie JDS v Žiari nad
Hronom zúčastnilo 23 seniorov športovcov. Spomedzi piatich tímov sa Žiarčanom
darilo najviac a domov odchádzali so zlatými medailami.
Výsledky: 1. Žiar nad Hronom (ženy 55 b, muži 27 b), 2. Horná Ždaňa (ženy 19 b, muži 30 b),
3. Prestavlky (ženy 16 b, muži 17 b), 4. Dolná Ždaňa (ženy 4 b, muži 11 b), 5. Sklené Teplice
(ženy 5 b, muži 9 b).
Ján Truben, predseda ZO JDS

Povinné domáce víťazstvo
nás posunulo na 3. miesto v kraji
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED – MLADŠÍ MINI ŽIACI

Prvé štýlové Majstrovstvá Slovenska v karate Goju ryu
KARATE

V sobotu 11. júna sa v košickej
športovej Multihale konal 1. ročník
otvorených Majstrovstiev SR v štýle
Goju ryu karate. Nakoľko u nás
v žiarskom klube cvičíme práve
tento štýl karate, potešil nás nový
prírastok medzi súťažami. Pri tejto
príležitosti sme sa v Karate klube
MŠK Žiar nad Hronom rozhodli
zúčastniť tohto podujatia.
Výjazd žiarskych karatistov bol
úspešný a domov sme si priniesli hneď
niekoľko cenných trofejí. Ester Šišková
v kategórii kata získala zlato a titul

majsterky SR v karate štýle Goju ryu.
Ďalšie zlaté majstrovské tituly získali
svojimi skvelými výsledkami v kumite
Patrícia Vanková a Natália Rajčanová.
Striebro a titul vicemajsterky SR
získala Veronika Viglašská a bronzové
medaile si vybojovali Zdenko
Vanka a Viktória Snopková. Na tejto
súťaži si trénerskú pozíciu vyskúšal
aj šikovný a talentovaný pretekár
Michal Výrostko, ktorý svojimi
dobrými podnetmi inšpiroval našich
súťažiacich pretekárov ku kvalitnejším
výkonom a prispel tak svojou troškou

k úspechom nášho klubu na tomto
podujatí v pozícii tréner. Je skvelé
vidieť takýto záujem mladšej generácie
a je úžasné, keď naši úspešní pretekári
prejavujú osobný záujem na rozvoji
klubu. Naša práca s deťmi v tomto
regióne prináša svoje ovocie nielen
v podobe kvalitných výsledkov, ale
žiarske karate vďaka takémuto záujmu
získava ďalšiu perspektívu fungovania
do budúcich rokov v podobe
vyrastajúcej novej a nádejnej generácii
trénerov z radov našich cvičencov.
Miloš Viglašský, tréner

MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Viktoria
Žilina A 48:22 (13:6, 26:10,20:36)
Body: Horváth 13, Melaga 9, Danko 6, Kartík
6, Barcík 4, Valent 2, Kvak 2, Kondra 2, Ondrík
2, Truben 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Viktoria
Žilina A 10:2 (zápasy 3 x 3)
Mladší mini žiaci BK MŠK Žiar nad Hronom
nastúpili na svoj posledný zápas tejto
sezóny v ZUS aréne proti hráčom Žiliny A
dobre naladení.
Žiarčania začali vlažne v obrane a v útoku sa
nevedeli pár minút presadiť. Možno aj preto,
že v športovej hale netrénujú. Podarilo sa im
však dať prvý kôš a šnúrou 24 bodov zápas
upokojili. Mohli si tak nacvičovať činnosti,
hlavne útočné, ktorým sa na tréningu
venovali. Rozdiel v konečnom výsledku

mohol byť aj vyšší, to by ale museli premeniť
vyložené šance.
Keďže postúpiť na M-SR už nemohli, v zápase
hrali o konečné 3. miesto v stredoslovenskom
kraji, čo sa im aj podarilo. V súťaži 3 x 3
dokonca skončili na prvom mieste, pričom
súťažili s o rok staršími chlapcami. „Je to
krásny úspech chlapcov, ktorí takmer všetci
budú hrať na budúcu sezónu v rovnakej
kategórii mladší mini žiaci. Na začiatku ich
prvej sezóny sme išli so skromným cieľom
vyhrať jeden, dva zápasy. Teraz na konci
sezóny máme bilanciu šesť víťazstiev a šesť
prehier,“ zhodnotil tréner Ivan Danko a dodal:
„Ďakujem chlapcom za dobre odohratú
sezónu a verím, že chuť po víťazstvách bude
chlapcov motivovať k disciplinovanému
prístupu k tréningovému procesu a na
budúcu sezónu si stanovíme a dosiahneme
najvyššie ciele.“
(r)
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Lukáš Muha dvojnásobným medailistom
školských majstrovstiev

Žiarska U13 víťazom
medzinárodného turnaja v Lučenci!

ATLETIKA

FUTBAL – U13

Pretekár atletického klubu Lukáš
Muha vstúpil do letnej sezóny veľmi
dobrými výkonmi. Po úspešnom
zvládnutí školských majstrovstiev
kraja v atletike potvrdil rastúcu
výkonnosť.
V spomínanom krajskom kole
preukázal najskôr dominanciu na
800 m a po hodinovej prestávke aj na
400 m. Touto víťaznou kombináciou si
zabezpečil postup do finále školských
M-SR. Taktika pred finálovým behom
na 400 m bola jasná. Lukáš potreboval
ušetriť čo najviac síl, pretože ho čakalo
ešte finále na 800 m. Náš pretekár si
však počínal veľmi dobre, a dobehol
v novom osobnom rekorde na 400 m
a vynikajúcom 3. mieste. Po hodinovej
prestávke nastúpil na štart 800 m. Prvé
metre poukazovali na jeho dominanciu
v tejto disciplíne. Jeho konkurenti však
taktizovali a šetrili sily na záverečné
metre, čo sa Lukášovi vypomstilo.
Po rýchlom závere dobehol na
3. mieste. Tieto preteky ukázali, že Lukáš
môže pretekať tak so šprintérmi ako aj
s bežcami na stredné trate. Ako sa po
pretekoch Lukáš vyjadril, spokojný
je najmä z osobného rekordu na
400 m. „Škoda, že mi nevyšiel beh
na 800 m podľa mojich predstáv,“
zhodnotil sebakriticky a dodal: „Chcel
som sa na 800 m trati stať majstrom
Slovenska. Keď mi tréner pred krajským
kolom oznámil, že pôjdem takú
ťažkú kombináciu, neveril som, že

postúpim až do finále M-SR a získam
medailu. K výkonu aký som podal,
mi určite pomohla aj takmer domáca
pôda banskobystrického štadióna na
Štiavničkách. V neposlednom rade patrí
veľké poďakovanie Slovenskej asociácii
športu na školách za organizačné
zvládnutie pretekov.“

Žiarčan reprezentoval
Slovensko aj v Českej
republike
V sobotu 4. júna sa v Uherskom
Hradišti konali preteky Olympic
Hopes pre rok 2016. Pretek bol
prednostne
organizovaný
pre
pretekárov zo Slovenska, Maďarska,
Poľska a z Čiech.
Do výberu olympijských nádejí sa
prebojoval Lukáš Muha. Slovensko
reprezentoval vo svojej obľúbenej
disciplíne v behu na 800 m.
V medzinárodnej konkurencii si počínal
solídne, čo potvrdil aj výsledný čas. Trať
na 800 m zvládol za 1:59,97min. čím si
vylepšil osobný rekord z vonku v tejto
disciplíne. V kategórii juniorov obsadil
pekné 3. miesto.„Na pretek do zahraničia
som odchádzal s cieľom pokoriť hranicu
dvoch minút,“ zhodnotil po súťaži Lukáš
a dodal: „Cieľ sa mi podaril splniť, aj
keď v kútiku duše som veril, že sa mi to
podarí výraznejším spôsobom. Bol to

Lukáš Muha (vpravo)
na Olympic Hopes.
môj najrýchlejšie rozbehnutý beh na
800 m. Po dobehnutí ma sprevádzali
veľmi dobré pocity, keď mi
reprezentačný tréner ukázal stopky
s časom približne 1:59,60. Verím,
že ďalšie moje štarty budú už len
rýchlejšie.“
(lm)

Silný Bardejov sme doma zdolali
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Predohrávané 12. kolo: FK Pohronie – zabezpečili postup do Fortuna ligy. V ceste
Partizán Bardejov 1:0 (0:0)
im však stál húževnatý celok, ktorý na
Gól: 86. Poliaček.
prekvapenie v Košiciach zvíťazil. Zverenci
Rastislava Urgelu tak v krátkom časovom
Posledný domáci zápas odohrali slede zaznamenali ďalšie senzačné
futbalisti Pohronia proti nabitému víťazstvo v pomere 1:0.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Bardejovu. Súboj priniesol poriadny
Foto: profutbal.sk
boj, po ktorom sa z najtesnejšieho
víťazstva tešili Pohrončania. Hrdinom
sa stal Poliaček, ktorý jediný gól
TABUĽKA PO 11. KOLE
duelu zaznamenal až v 86. minúte.
FC VSS Košice
30 18 5 7 48:23 56 14
Zaujímavosťou je, že len pár minút pred
1. FC Tatran Prešov 29 15 10 4 58:26 55 13
gólom kopali hostia penaltu, ktorú
FL Lok. Košice
29 16 6 7 49:30 54
9
Holec chytil.

Zbíjali sme aj na východe
11. kolo: VSS Košice – FK Pohronie 0:1
(0:0)
Gól: 59. Matuškovič.
Košičania by si v prípade víťazstva

MFK Tatran L. Mikuláš 29
Partizán Bardejov 30
FK Pohronie
30
FC Nitra
29
MŠK Žilina B
30
MFK Lok. Zvolen 30
ŠKF Sereď
28
ŠK Slovan BA B 30

15
16
15
12
11
11
11
9

8
5
6
7
8
6
5
4

6
9
9
10
11
13
12
17

48:28 53
49:36 53
35:33 51
50:35 43
41:36 41
30:34 3934:37 38
38:63 31

Víkend v centre Novohradu sa niesol
v znamení kvalitného mládežníckeho
futbalu. Kluby zvučných mien,
bojovnosť,
nasadenie,
krásne
akcie a góly, obrovská radosť
z víťazstiev, ale aj slzy po prehrách.
To všetko nechýbalo na dvojdňovom
medzinárodnom turnaji ŠK Novohrad
Cup 2016.
Chlapci v kategórii U13 potvrdili,
že v našej krajine sú kvalitné liahne
futbalových talentov. Po napínavých
súbojoch sa z celkového prvenstva
tešili mladíci z Pohronia. Striebornú
pozíciu dosiahla Žilina, no a najlepší
trojlístok uzatvoril Ružomberok. Tréner
víťazného tímu FK Pohronie Rastislav
Urgela po turnaji povedal: „Na tento
turnaj nás pozval prezident ŠK Novohrad
Miroslav Beran a musím povedať, že
sme sa naň veľmi tešili a po úspešnej
sezóne aj dobre pripravili. V Lučenci sme
našli veľmi pekné a príjemné športové
prostredie a dva dni sme si to tu doslova
užili. Čo sa týka nášho výkonu, tak na
našich chlapcov som hrdý, pretože
počas celého turnaja potvrdzovali
svoju kvalitu vo všetkých zápasoch
s výbornými tímami. Už v skupine sme
si futbal doslova užívali a predvádzali
krásne kombinačné akcie zakončené
ešte krajšími gólmi. Najťažším zápas sme
odohrali v semifinále proti Ružomberku,
s ktorým už v úvode prehrávali rýchlo
2:0. Ale chlapcov to nepoložilo,
zvýšili tempo a na bránu mladých

Ružomberčanov doslova spustili uragán.
Zaslúžene sme vyrovnali, nastrelili tyč
a ešte niekoľko šancí nevyužili. Boli
sme lepším tímom a nakoniec postúpili
na pokutové kopy. V nich sa zaskvel
brankár Krištof, keď chytil obidve penalty
hneď v úvode. Vo finále sme odplatili
Žiline prehru v skupine a dosiahli
sme zaslúžené celkové prvenstvo po
výborných výkonoch. Ďakujem všetkým
hráčom za predvedené výkony na
turnaji aj počas celej sezóny, rodičom
za výbornú atmosféru počas zápasov
a bratovi Radovi za odvedenú prácu
pri tíme počas 6 rokov, čo bol pri nás
“
(r)
Obsadenie turnaja: Skupina A: MFK
Vítkovice (I. liga, ČR), FK Pohronie (I. liga),
AS Trenčín (I. liga), MŠK Žilina (I. liga), VSS
Košice (I. liga), ŠK Novohrad Lučenec (II.
liga).
Skupina B: FC ViOn Zlaté Moravce (I.
liga), Sajovolgye FS (I. liga, HUN), MFK
Ružomberok (I. liga), MŠK Námestovo
(I. liga), Hamšíkova akadémia FK Jupie
Banská Bystrica (I. liga), Juventus
akadémia Košice (II. liga).
FK Pohronie: 8 zápasov, 5 víťazstiev, 2
remízy, 1 prehra so skóre 16:3.
Strelci gólov FK Pohronie: Rosenberg
(10), Urgela (2), Tatár (2), Sučák, Beňo.
Zostava FK Pohronie: Krištof, Žember,
Kukučka, Pivarči, Rajčan, Urgela, Tatár,
Ščepko, Skučka, Rosenberg, Sučák, Beňo,
Netolický, Novosad, Krčmár.

8
8
3
1
-5
6
-4
-17

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

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

