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Strana 3


Hľadá sa majster v grilovaní
Strana 9


Po chodníkoch sa začalo
aj s asfaltovaním ciest v meste
Strana 2


Ďalší prírastok v Živom kútiku
Strana 3


Odkrývame históriu mesta:
O svätokrížskom víne
Strana 3

S rekonštrukciou zimného štadiónu
sa začalo ešte koncom minulého roku.
O tom, ako bude vyzerať jeho interiér,
môžete v ankete rozhodnúť aj vy.
S búracími prácami a odstraňovaním
náletovej zelene v okolí štadióna sa
začalo ešte v novembri minulého
roku. V týchto mesiacoch sa na zimáku
realizujú všetky potrebné stavebné
a technologické práce, ktorých
výsledkom bude moderný športový
stánok. Jeho ľadovú plochu a služby
bude môcť využívať nielen verejnosť,
rekreační hokejisti, ale najmä hokejový
klub, ktorý by mal obnoviť svoju činnosť.
Kapacita na sedenie bude približne
1200 a 500 miest bude na státie.
Otvorenie zimného štadióna je
naplánované na jeseň tohto roku. Na
rekonštrukciu hokejového štadióna
sme dostali dotáciu od predsedu Vlády
SR vo výške 1 milión eur. Ďalšie financie
vynaloží mesto Žiar nad Hronom.
O interiéry zimného štadióna môžete
rozhodnúť aj vy. V ankete, ktorá je

zverejnená na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, si môžete vybrať, či sa vám
viac páči kombinácia žltých a šedých
sedadiel, alebo kombinácia zelených
a šedých.

„

Zimný štadión bude
po jeho zrekonštruovaní
v prevádzke 9 mesiacov.
Slúžiť bude nielen
športovcom, ale aj širokej
verejnosti.
Peter Antal, primátor mesta

„Po rekonštrukcii futbalového štadióna
sme ešte koncom minulého roka začali
aj s opravou zimáku. Práve rekonštrukcia
zimného štadióna je jednou z mojich
priorít, pretože naše mesto si zaslúži
mať takýto športový stánok. Zimák by
mal byť v prevádzke 9 mesiacov v roku

Páčia sa vám viac zeleno-šedé alebo žlto-šedé sedačky?
a využívať ho budú nielen športovci,
ale aj široká verejnosť,“ hovorí primátor
Peter Antal. So zverejnením vizualizácií
sa začali vynárať otázky obyvateľov, či
zrekonštruovaný zimný štadión nebude
zatápať rovnako ako starý. „Nebude ho
zatápať, lebo robíme protipovodňovú
ochranu a povodňový múr,“ konštatuje
Antal s tým, že dnes sa zimný štadión
buduje vo veľkom a Žiarčania tak vidia
iba akési stavenisko. „Keďže nie sme
súkromná firma, platia pre nás pravidlá
ohľadne nákupu tovarov a služieb

a nemôžeme si na práce objednať
toho, kto sa nám zapáči. Takže určite
rekonštrukcia nejakú tú dobu ešte
potrvá,“ podotýka primátor a približuje
jeden z hlavných cieľov rekonštrukcie
zimáku: „Chceme naučiť všetky deti na
základných školách v Žiari nad Hronom
korčuľovať. Práve na toto je pripravený
projekt Slovenského zväzu ľadového
hokeja. Samozrejme, niekoľko hodín
týždenne bude vyhradených aj pre
širokú verejnosť.“
(kr;li)

Mesto dostalo finančný dar 600-tisíc eur na rekonštrukciu plavárne

Šek odovzdala Hilde
Merete Aasheim.
Finančný dar vo výške 600-tisíc eur
dostalo mesto od majiteľov Slovalca
pri príležitosti osláv 25. výročia
od založenia spoločnosti. Podľa
primátora Petra Antala, peniaze sa
použijú na rekonštrukciu hliníkovej
fasády, presklených stien, okien
a dverí, čím sa zníži energetická
náročnosť objektu.
Ako primátor uviedol, darovaná suma
je približne taký objem peňazí, ktorý
je potrebný na plaváreň v tejto časti.
„Mesto teraz bude musieť nájsť ostatné
prostriedky potrebné na plaváreň,“
podotkol Antal s tým, že projekt na
rekonštrukciu plavárne je už pripravený.
Rozpočtová
cena
komplexnej

rekonštrukcie sa pritom pohybuje
na úrovni približne 3,5 milióna eur.
„Potrebujeme vedieť reálnu cenu od
dodávateľov, to znamená urobiť súťaže
na jednotlivé dodávky. Potom budeme
vedieť, koľko peňazí je potrebných na
dofinancovanie či už z rozpočtu mesta,
alebo mimorozpočtových zdrojov,“
vysvetlil s tým, že finančný dar je
obrovským záväzkom pre mesto, aby sa
s rekonštrukciou začalo v čo najkratšom
čase.

Ešte predtým, ako sa mesto pustí do
rekonštrukcie plavárne, je potrebné
dokončiť veľkú rekonštrukciu zimného
štadióna. „Keď zistíme, koľko nás
reálne stála táto rekonštrukcia,
budeme vedieť aj reálne možnosti
dofinancovania plavárne. Jedným
z riešení by však bola aj iba čiastočná
rekonštrukcia plavárne,“ skonštatoval
a ako vzápätí dodal, v Žiari nad Hronom
sa však rekonštrukcie športovísk nerobia
takýmto spôsobom, ale: „Snažíme sa
ich robiť poriadne. Rekonštrukciu si

„

totiž vyžadujú aj ďalšie časti plavárne.“

Finančný dar pre mesto
ako poďakovanie za dobrú
spoluprácu.

Majoritným vlastníkom spoločnosti
Slovalco, a. s., je nórsky koncern Hydro,
jeho divízia Hydro Aluminium AS vlastní
55,3 percenta akcií. Druhým akcionárom
je spoločnosť ZSNP, ktorá vlastní
44,7 percenta akcií. Na slávnostnom
Galevečere si symbolický šek v hodnote
600-tisíc eur prevzal primátor Peter
Antal z rúk viceprezidentky divízie
Primary Metal spoločnosti Hydro
Hilde Merete Aasheim. Ako v ten večer
odznelo, finančné prostriedky boli
mestu venované ako poďakovanie za
dobrú spoluprácu a vzájomnú podporu,
ale aj ako vďaka jeho obyvateľom.
„Vedeniu spoločnosti Hydro a Penta sa
chcem poďakovať za tento štedrý dar.
S rekonštrukciou plavárne by sme chceli
začať najneskôr na jar budúceho roku,“
dodal na záver primátor Antal.
(li)
Foto: ATV.
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Spoločnosť Slovalco navštívil premiér SR Peter Pellegrini
Vo štvrtok 7. júna navštívil
spoločnosť Slovalco premiér SR Peter
Pellegrini. Stalo sa tak pri príležitosti
25. výročia založenia spoločnosti.
„Využil som oslavy 25. výročia vzniku
Slovalca, aby som osobne navštívil závod
a rokoval s vedením, pretože momentálne
rezonuje otázka vplyvu sankcií, ktoré
uvalili Spojené štáty na oceľ a hliník.
Žiarska hlinikáreň je z časti vlastnená
nórskym investorom, samotný predseda
predstavenstva a predstaviteľ nórskej
spoločnosti mi potvrdil, že Slovalco
patrí v rámci skupiny Hydro k tomu
najlepšiemu, čo majú. Na to môžeme
byť hrdí. Vďaka ľuďom, ktorí tu pracujú,
sa dosahuje vysoká kvalita a vysoká
efektivita,“ povedal po prehliadke
závodu premiér a ďalej sa venoval otázke
vplyvu zavedenia amerického cla na
oceľ a hliník: „Európska únia ako celok je
dovozcom hliníka, to znamená, Európska
únia spotrebováva viacej hliníka, ako
sa ho na európskej pôde vyrobí, a to je
dobrým predpokladom na to, že nemáme
problém umiestňovať výrobu a už
vôbec nie výrobu zo žiarskeho závodu,“
uviedol premiér s tým, že najväčším
odberateľom výrobkov je Slovensko,
ostatné sú európske krajiny. „A preto
môžem povedať a prehlásiť a uistiť
všetkých, že clá, ktoré uvalili Spojené
štáty na hliník a oceľ, sa nedotknú
nijakým spôsobom výroby v Žiari nad
Hronom. Naopak, spoločnosť Slovalco
stále pracuje na tom, aby zvyšovala
svoju kapacitu, udržala náskok, ktorý má
oproti svojim konkurentom, a preto sa ja
o pracovné miesta tu v Žiari neobávam,“
dodal premiér s tým, že aj úroveň

platov dosahuje naozaj vysokú úroveň.
„Priemerný plat pracovníka tu v závode
je 1540 eur v hrubom, bez manažmentu,
pracuje tu viac ako 500 zamestnancov
a som rád, že závod má pred sebou
skvelú budúcnosť,“ uviedol.
Podľa Pellegriniho, závodu sa skôr
dotkli sankcie, ktoré USA zaviedli voči
niektorým
predstaviteľom
Ruskej
federácie, oligarchom a podnikom.
„Z toho titulu napríklad Slovalco nesmie
nakupovať svoju základnú surovinu
od ruských spoločností alebo od
najväčšieho výrobcu hliníka na svete,
pretože by tým porušili tieto sankcie,”
dodal Pellegrini.
„Po prvých 25-tich rokoch veríme,
že tu budeme aj ďalej, hliník je kovom
budúcnosti. Myslím si, že Slovalco

Peter Pellegrini sa o budúcnosť žiarskej hlinikárne nebojí.
dokázalo, aj v rámci regiónu, aj
v priemysle, že sme na mieste, že
patríme medzi priemysel Slovenska a ja
verím, že Slovalco bude fungovať aj
naďalej,“ uviedol ďalej generálny riaditeľ
spoločnosti Slovalco Milan Veselý.
Slovalco bolo založené 7. júna 1993
za účelom prevádzkovania novej
technológie výroby za akciovej účasti
Európskej banky pre obnovu a rozvoj
(EBRD) a dodávateľa technológie, nórskej
spoločnosti Hydro Aluminium. Dnes
patrí medzi najmodernejšie hlinikárne
v Európe s ročným obratom 400 miliónov
eur. Ročne vyrobí približne 170 000 ton
primárneho hliníka a takmer 200 000
ton hliníkových produktov určených pre
ďalšie spracovanie, najmä pre lisiarsky

Premiér navštívil aj výrobné priestory.
Foto: zdroj Instagram P. Pellegriniho.

Opravíme cesty v hodnote za takmer 530 000 eur
HARMONOGRAM OPRÁV CIEST

Ako prvá sa začala rekonštruovať Jiráskova ulica.
Mesto začalo s opravami chodníkov
a ciest v meste. Na opravu chodníkov
vynaloží sumu 96 000 eur, na opravu
ciest až takmer 290 000 eur.
Ako avizoval primátor mesta Peter
Antal, v tomto roku chce mesto viac
finančných prostriedkov investovať
do rekonštrukcií ciest a chodníkov na
území nášho mesta. „Opravy sa budú
týkať všetkých častí mesta a budú
smerovať do komunikácií, ktoré sú
najviac poškodené,“ uviedol primátor.

mestské noviny

S rekonštrukciami chodníkov sa začalo
18. mája a mesto na ich opravu vyčlenilo
sumu 96 000 eur. Celkovo sa v meste
opraví 3710 metrov štvorcových
chodníkov.
V stredu 6. júna sa začalo s opravami
ciest. Ako prvá prišla na rad Jiráskova
ulica. Postupne sa budú opravovať
ulice Sládkovičova, Dr. Janského,
M. R. Štefánika, Hollého, Š. Moysesa,
A. Hlinku, ale aj niektoré vnútrobloky,
cesty a parkovisko na Ú-čku či Šášovské

Jiráskova ul. od Ul. M. R. Štefánika
po Ul. Š. Moysesa

do 9. júna

Ul. M. R. Štefánika popred BD 454

do 9. júna

Ul. M. R. Štefánika popred BD 455

do 9. júna

rozšírenie medzi Sitňan Pub a mäsiarňou
vo dvore popred stojisko TKO

do 15. júna

Sládkovičova ul. od Ul. Dr. Janského
po Ul. A. Dubčeka

do 17. júna

Hollého ul. od Ul. Dr. Janského po koniec BD 446

do 13. júna

od Hotela Luna (parkovisko pri prokuratúre)
k Ul. SNP

do 21. júna

vnútroblok popri BD 441 ku bráne MsÚ

od 20. do 29. júna

medzi MsÚ a FaxCopy

od 20. do 28. júna

Hollého ul. popri BD 442 – jednosmerka k MsÚ

od 18. do 24. júna

Ul. Š. Moysesa od Ul. A. Dubčeka po Ul. A. Kmeťa
oba smery aj s parkoviskami

od 18. do 24. júna

Ul. Dr. Janského od Sládkovičovej ul. po Ul. SNP

od 18. do 25. júna

cesta na CAS – 4 m široký pás špeciálneho asfaltu
v oboch smeroch

od 2. do 9. júla

Ul. A. Hlinku od Ul. SNP (Prezam)
po Jesenského ul.

od 3. do 16. júla

Šašovské Podhradie – smer Istebné

od 2. do 11. júla

Podhradie.
Celkovo sa v meste opraví
25 239 metrov štvorcových ciest. Práce
by mali byť ukončené do polovice júla
tohto roku. Celková hodnota práce je
530-tisíc eur, dynamickým nákupným
systémom verejného obstarávania sa
však dosiahlo zníženie na 288-tisíc eur.

Prinášame prehľad orientačných
termínov, kedy sa ktorá cesta bude robiť.
Prosíme vodičov motorových vozidiel,
aby v týchto lokalitách nezavadzali
so svojimi vozidlami a počítali
s obmedzenou cestnou premávkou.
(kr; li)

a automobilový priemysel. V súčasnosti
zamestnáva 500 ľudí. Na tieto priame
pracovné miesta nadväzuje v regióne
ďalších až 3 000 nepriamych vo firmách,
ktoré sa starajú o množstvo obslužných
činností.
(kr)

POZVÁNKA NA 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 25. júna 2018, t. j. pondelok o 15.00
hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1.Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. a) Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ,
b) Plán kontrolnej činnosti HKM na II.
polrok 2018.
3. a) Informácia o plnení rozpočtu
mesta,
b) Návrh na III. zmenu rozpočtu
mesta.
4. Predaj akcií TS, a. s., Žiar nad
Hronom.
5. Správa o nakladaní s KO za rok
2017.
6. Informácia o prevenčných
aktivitách za rok 2017.
7. Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Žiar nad Hronom.
8. Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta – doplnenie.
9. a) Správa o činnosti Občianskeho
združenia – Žiarska kotlina,
b) Správa o činnosti TS spol. s r.o.
Žiar nad Hronom za rok 2017,
c) Správa o činnosti MsKC za rok 2017,
d) Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom spol. s r. o., za rok 2017,
e) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., za rok
2017,
f) Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok
2017.
10. Interpelácia poslancov.
11. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne
vzťahy,
b) Obchodná verejná súťaž –
predaj pozemku,
c) Zrušenie prevádzkarne zapísanej
v obchodnom registri,
d) Zmluva o zriadení spoločného
obecného úradu.
12. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

O svätokrížskom víne

V poslednom období sa pomerne
často stretávame s témou VÍNO. Je
to veľmi prajný námet, o ktorom sa
dá veľa písať a veľa sa aj napísalo.
Veď hovoríme o moku, ktorý
sprevádza ľudí už niekoľko storočí.
Víno bolo vždy potrebné. Niekedy
spĺňalo funkciu nápoja, ktorý hasil
smäd, inokedy zase povzbudzoval
náladu, víno bolo veselé, ale aj
zasmušilé.
Ovplyvňovalo
ľudí
k dobrému, ale aj zlému. No proste
bolo to víno, ktorého sa v 13. – 16.
storočí spotrebovalo priemerne
1 až 4 litre na hlavu denne. Bolo to
kvôli konzervácii potravín soľou a
víno sa pilo aj z dôvodu závadnosti
povrchových zdrojov vody ako aj
vody zo studní. Také víno však nebolo
veľmi kvalitné, išlo o dnes povedaná

stolové víno s nízkym obsahom
alkoholu a snáď aj kyslejšou chuťou.
V neposlednom rade ale treba
pripomenúť, že bolo vždy komoditou,
ktorá vyrábala zisk – predávala sa
a bol to ozaj výnosný obchod. Víno
bolo všade a aj u nás v Žiari nad
Hronom, keď sme boli ešte Križania.
Počas jarmokov bol značný
príjem z predaja vína pre miestnych
krčmárov, u ktorých sa zapíjal
obchod a dohody. No a, samozrejme,
sa hasil smäd jarmočníkov. Zisky však
neplynuli len krčmárom, dobre sa
viedlo aj biskupovi, veď prednostne
sa muselo v krčmách predávať
biskupské
víno.
Povinnosťou
Križanov bolo doviesť panské víno
do kaštieľa a v objeme 300 urien ho
vyčapovať v mestských krčmách.
Chýrni obchodníci s vínom boli

Juraj Hurta a Ján Zúbrik. V Kríži
boli vtedy tri krčmy s celoročným
čapovaním vína a piva a mali právo
viechy, čo značilo, že mohli čapovať
vlastné víno. Pohár vína vtedy stál 6
grajciarov.
Banskobystrické
biskupstvo
dostalo dňom 1. augusta 1776 od
panovníčky Márie Terézie panstvo
Svätý Kríž, spolu s obcami Rybník a
Čajkov. V roku 1780 K. G. Windisch

Beseda zameraná na prvú pomoc
Vo štvrtok 24. mája sa v Komunitnom
centre Pod Kortínou uskutočnila
beseda zameraná na prvú pomoc
s dobrovoľníkom Petrom Randuškom,
ktorý absolvoval už niekoľko kurzov
prvej pomoci aj cez Slovenský Červený
kríž.
V rámci besedy si deti mohli prezrieť
nemeckú, rakúsku aj slovenskú
záchranársku vestu. Oboznámili sa
s tým, ako funguje tlakomer, niektorí
z nich si priamo vyskúšali meranie
tlaku. Nasledovala modelová situácia.
Pracovníčka centra predstierala, že
odpadla a že jej tečie krv z pravej ruky,
išlo o žilové krvácanie. Dobrovoľník
im vysvetlil a ukázal, ako ošetriť

krvácajúcu ranu, ako umiestniť človeka
do stabilizovanej polohy a aký rozdiel je
medzi ošetrením žilového a tepnového
krvácania. Deťom predviedol aj
izotermickú prikrývku, ktorá slúži na
zakrytie raneného a slúži na zabránenie
úniku telesného tepla.
Na základe ukážky nasledoval rozhovor
s deťmi o tom, kedy je nutné zavolať
záchranku a kedy to potrebné nie je.
Zaujímalo nás aj to, ako pomôcť malému
dieťaťu, ktoré sa dusí a ako ho môžeme
správne pridržať a poklepať, aby sa
prestalo dusiť. Na záver Peter Randuška
predviedol Haimlichov manéver, ktorý sa
používa, keď sa dusí dospelý alebo mladý
človek.
(dp)

V Živom kútiku v parku pribudla nová slečna
Koncom mája privítali zvieratká
v Živom kútiku v parku nový prírastok
– oslíka. Ide o mladú slečnu, ktorá
dostala meno práve po mesiaci,
v ktorom prišla na svet, a teda Majka.
Živý kútik vznikol v Parku Štefana
Moysesa začiatkom 90. rokov 20. storočia
a prešiel viacerými fázami vývoja. Výbehy
pre zvieratá tvoria plochu približne 5 000
metrov štvorcových. Pri prechádzke
v parku upúta Živý kútik so zvieratkami
najmä deti. Tie tu môžu vidieť kengury
a vtáky emu, kozy, ovce, kamerunské
Majka trávi čas hlavne so svojou mamou.
ovce, oslíkov, poníky a prasiatka.
V dohľadnom čase tam pribudnú aj prezrádza Peter Jagoš z technických darí, po celý deň neúnavne poskakuje
zajačiky. Najnovšie k nim pribudla mladá služieb s tým, že čiernu farbu zdedila okolo maminky, ale jej pozornosť pútajú
slečna, ktorá prišla na svet na konci po mamine. Malej slečne sa v parku aj návštevníci.
(kr)
mája. „Pracovné meno má preto Majka,“

Pokosená tráva zo sadu bude pochúťkou pre zvieratá
Kosenie mesta je už v týchto dňoch
v plnom prúde. Na rad prišiel aj
ovocný sad v Parku Štefana Moysesa.
Vieme, kde skončí tu pokosená tráva.
Ovocný sad s 91 stromami je prvým
mestským sadom starých odrôd na
Slovensku a rozprestiera sa na ploche
väčšej ako jeden hektár. Stromy sa v sade
vysadili ešte v novembri minulého roku,
pričom ide o odrody, ktoré sú typické pre
náš kraj. Ovocie vypestované v sade chce
v budúcnosti mesto dodávať do jedální
našich materských a základných škôl.
V týchto dňoch sa v sade robila prvá
kosba trávy. Neskončí však v odpade,
ale použije sa ako krmivo pre zvieratá
v Živom kútiku a neskôr nasušené seno
aj ako podstielka či krmivo na zimu.
V súčasnosti je v Živom kútiku viacero
druhov zvierat, tráve sa však určite
potešia najmä somáriky, ovce, oslíky
či kozy.
(li)

v opise Tekovskej stolice uvádza,
že najlepšie víno v tejto stolici
sa dorába v Čajkove a Rybníku.
O sortách pestovaných v tom čase
sa však nezachovali žiadne písomné
správy. Omšové vina si vyberal sám
kňaz, bola to jeho voľba, ktoré je
vhodné. Mohol preto užívať lahodné
vína, ktoré spĺňali jeho požiadavky.
Z toho vyplýva, že víno muselo chutiť
hlavne kňazovi, ktorý ho objednával.
Omšové víno muselo byť bez prímesí
cudzích
prvkov,
nepokazené,
prírodné a čisté. Víno mohlo byť
dorobené výhradne len z viniča.
Veľká časť vín, a hlavne pre našu
oblasť, sa objednávala z južných
svahov okolia Levíc v obciach Čajkov
a Rybník. Na výbere, kde sa stretli
kňazi, sa potom dohodli dodávky
pre tú ktorú farnosť v dohodnutých

množstvách. Omšové víno malo
významnú úlohu. Ale niektoré
kláštory dodržiavali jedno prísne
pravidlo. Keďže brali do úvahy
aj ľudskú slabosť, považovali za
dostatočné množstvo eminu, vína
na deň a osobu. Pime striedmo, ako
hovorili, lebo víno môže spôsobiť, že
sa od viery môže odvrátiť aj múdry.
Že sa pestovaniu vína darilo aj
v Kríži je dôkaz, ktorý podáva biskup
Štefan Moyses, ktorý pestoval na
svätokrížskom panstve cibuľu,
cesnak, hrach, petržlen, kel, kaleráb
a vo Svätom Kríži dokonca aj hrozno
a niekoľko druhov ovocia. Dve
„sklenky“ svätokrížského vína poslal
svojmu priateľovi d. Richardovi
v roku 1884 a píše: „To svätokrížske
víno je totiž výborné i chuť i vôňu –
buket má príjemnú.“
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Žiarčanov osvieži na námestí vodná hmla

primátora obrátila Žiarčanka Eva, ktorá
by chcela pomôcť mamičkám s kočíkmi
či imobilným občanom. „Nemohla by
byť aspoň na kúsku z jednej strany
pavilónu plošina? Mohli by sme si
tak posedieť pri fontáne na lavičke aj
spolu s kočíkom alebo s niekým na
vozíku. Lebo takto sa tam imobilný
človek vôbec nedostane.“ Ako primátor
priznáva, tento problém vedenie
mesta riešilo niekoľkokrát, no rozumné
riešenie pre rampu sa, bohužiaľ,
nenašlo. „Ak by mala byť podľa normy,
musela by byť veľmi dlhá so zábradlím,
čo by už vytváralo prekážku a hrozilo
by riziko úrazov. Ďalšou alternatívou
boli nájazdové lyžiny, ktoré by boli
uložené niekde pri pavilóne, tie sú však
veľmi ťažké a mamička, ktorá by ich
potrebovala pod kočík, by si ich sama
nedala. Takže zatiaľ je to problém, ktorý
nevieme vyriešiť,“ vysvetľuje Antal.
Dobrú správu však má pre mamičky,
ktoré trávia čas so svojimi deťmi na
detských ihriskách a chýba im tu
tieň. „Urobíme tu niečo na zatienenie
dovtedy, kým dorastú stromy.“
(kr; li)
V súvislosti s Letným pavilónom sa na

Horúce letné dni sa nezadržateľne
blížia, Žiarčania sa však môžu tohto
roku osviežiť priamo na Námestí
Matice slovenskej vo vodnej hmle.
Kde bude inštalovaná?
Mesto tohto roku prichádza
s novinkou pre svojich obyvateľov, ktorí
si radi odpočinú v Letnom pavilóne
na Námestí Matice slovenskej. Po jeho
dvoch stranách bude totiž inštalovaná
vodná hmla, v ktorej sa budú môcť
osviežiť počas horúcich letných dní.
Para začne fungovať už v týchto dňoch,
samozrejme, počas daždivého či
chladného počasia bude vypnutá. Do
Letného pavilónu pribudnú okrem hmly
aj dva slnečníky, ktoré taktiež poskytnú
príjemný tieň počas horúcich dní.
„Super prístup mesta, ako spríjemniť
a zatraktívniť pobyt na betónovom
námestí,“ hovorí Majka a Ružena ju
dopĺňa: „Som Handlovčanka, ale vždy,
keď prídem do Žiaru na námestie, cítim
sa tam dobre. Sedia tam obyvatelia
mesta a to je známka toho, že mesto
žije.“

Ukradnutý mobil musela vrátiť majiteľovi

Tráva z prvej kosby skončí v Živom kútiku.

Mestská polícia v Žiari nad Hronom
vďaka kamerovému systému odhalila
zlodejku mobilu. Tá ho musela vrátiť
majiteľovi.
V pondelok 11. júna krátko po
pol desiatej večer nahlásil hliadke
operátor
kamerového
systému
krádež na Centrálnej autobusovej
stanici. Tu spiacemu občanovi ukradla
mobil približne 36-ročná Žiarčanka.
Hliadka mestskej polície ju zastavila
na parkovisku za predajňou Orange.
Následne musela prichytená zlodejka
mobilný telefón vrátiť majiteľovi.
„Za pomoci stálej služby mestskej
polície bola privolaná hliadka OO PZ
v Žiari nad Hronom, ktorá páchateľku
prevzala na ďalšie potrebné úkony
spojené s vyšetrovaním skutku,“
uviedol k prípadu náčelník MsP v Žiari

Zlodejka využila nepozornosť.
nad Hronom Róbert Šiška. Kamerový
systém v našom meste opäť dokázal
svoju opodstatnenosť. „Ďakujem našim
príslušníkom mestskej polície, ktorí
zasahovali v tomto prípade. Rovnako
odovzdávam poďakovanie majiteľa
mobilu, ktorý e-mailom pochválil ich
prácu. Takto má vyzerať práca MsP,“
konštatoval na margo udalosti primátor
Peter Antal.
(r)
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Srdcom navždy spojený so závodom
Muž, ktorý pohol históriou slovenského priemyslu, alebo ako sa v Žiari zachránila výroba hliníka
Tento rok je to už 25 rokov, čo
7. júna 1993 vznikla samostatná
spoločnosť Slovalco, a.s. Založeniu
novej hlinikárne a spusteniu výroby
v roku 1995 však predchádzalo
búrlivé obdobie plné zvratov,
stresu, obáv z budúcnosti či veľkého
odhodlania zachovať výrobu hliníka
v Žiari nad Hronom. Dnes berieme
ako samozrejmosť, že v žiarskom
priemyselnom parku pôsobí okolo 180
firiem, ktoré dávajú prácu tisíckam
ľudí. Že medzi nimi je niekoľko
veľkých a silných spoločností, ktoré
zásadne hovoria do ekonomiky
regiónu a Slovenska. Pilier medzi
nimi predstavuje Slovalco, a.s. Avšak
dnes si už málokto spomenie, že
vznik novej hlinikárne dlho visel na
vlásku a budúcnosť hlinikárenského
priemyslu a samotného Žiaru
nad Hronom začiatkom 90. rokov
vyzerala veľmi pesimisticky. Proces
modernizácie výroby hliníka, ktorý sa
naštartoval v roku 1984, a výstavba
novej elektrolýzy bola zastavená. Štát
to nedokázal ďalej financovať, búrili
sa ekologickí aktivisti, štrajkovali
odborári.
V tejto pochmúrnej atmosfére sa
do čela ZSNP, ako generálny riaditeľ,
postavil Jozef Pittner. On a jeho
spolupracovníci sa v roku 1992
rozhodli, že v projekte modernizácie sa
musí pokračovať, že to je jediná cesta
na záchranu výroby hlinikárenského
priemyslu v našom meste.
Ako po rokoch sám spomína, fabrika
by dlhodobo už nevydržala vyrábať
hliník starou metódou, hrozil bankrot
a prehlbovanie ekologickej devastácie
prostredia.
„Nikto si dnes už nevie predstaviť tú
dobu. Obdobie spoločenských zmien
a strachu, čo bude s nami, čo bude
s fabrikou. Keď na mňa vtedy hutníci
kričali, prečo zatváram elektrolýzu. Keď
mi môj predchádzajúci šéf a potom
minister hospodárstva Ľudo Černák
napísal, že zatváram B sériu elektrolýzy,
a prečo nenechám už postavenú, aj keď
neefektívnu elektrolýzu v prevádzke, aby
som ľuďom zanechal robotu, napriek
tomu, že to bude nerentabilné, tak pri
pomyslení na to sa mi tisnú slzy do očí,“
spomína emotívne ešte aj dnes Jozef
Pittner na obdobie, ktoré predchádzalo
vzniku Slovalca.
O modernizácii žiarskej hlinikárne
rozhodla Vláda ČSSR 12. decembra
1985. V marci 1986 bola podpísaná
zmluva o know - how pre modernizáciu
s nórskym ASV Oslo, ktorého záväzky po
jeho kúpe spoločnosťou Norsk Hydro
prevzala v septembri toho istého roku
spoločnosť Hydroaluminium.

A Slováci išli proti sebe

Jozef Pittner, bývalý generálny
riaditeľ ZSNP, dnes predseda
predstavenstva ŽHS, a.s.

Začali
vznikať
prvé
kontakty
s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj
v Londýne (EBDR), ktorá neskôr po sérii
ekonomických a technických analýz a po
ekologickom audite súhlasila s podporou.
Poskytnutie pôžičky 110 miliónov USD
však banka podmieňovala vstupom
silného priemyselného partnera ako
akcionára novej spoločnosti Slovalco.
A tu prišla chvíľa, kedy bola oslovená
nórska spoločnosť Hydroaluminium.
„Slovensko bola mladá republika, ktorá
nemala takmer žiadne ekonomické
referencie, a preto je pochopiteľné, že
nikto do projektu nechcel ísť. Nóri sa
veľmi dlho rozhodovali, museli sme ich
presviedčať, ja osobne som bol v Nórsku
na rokovaniach „x-krát“. Bolo veľmi ťažké
obhájiť ich vstup do projektu,“ spomína
Jozef Pittner.

vybrané podniky, čo plánoval rozšíriť
na ďalšie, ak ministerstvo neposkytne Čo však čert nechcel, do týchto
záruku pre úver na pokračovanie namáhavých rokovaní začali vstupovať
modernizácie.
slovenskí environmentálni aktivisti,
ktorí vypisovali premiérke nórskej vlády.
Argumentovali tým, že u nás takýto
projekt nikdy nebude fungovať. Že
máme iba lacnú pracovnú silu, ktorá
Finančná situácia bola stále horšia. však pri výrobe hliníka znamená iba malý
15. apríla 1991 prišiel na dozornú radu zlomok potrebných vstupov. „Bola to
ZSNP návrh vedenia spoločnosti, aby obrovská vojna a skúška osobnej sily, či
bola modernizácia výroby prechodne sa túto mašinériu podarí zlomiť. Slováci
na štyri mesiace zastavená. Zastavenie išli proti Slovákom a neverili projektu
stavby, do ktorej už bolo v tom čase modernej výroby hliníka. V takejto
preinvestovaných 1,1 milióna Kčs situácii sa strategický partner hľadá
a zahraničné zmluvy s dodávateľmi veľmi ťažko. Čo dnes hovoria pri pohľade
predstavovali ďalších 1,4 miliardy Kčs, na Slovalco?“
by sa veľmi negatívne prejavilo na
dodávateľoch. „Bola to zúfalá situácia,
predstavenstvo
bolo
nejednotné,
a dozorná rada nakoniec rozhodla, že
stavba sa zastavovať nebude. Práve
naopak, rozhodli sme zintenzívniť Podpísaniu zmluvy o úvere z EBDR
rokovania o vyriešení financovania v júli 1994 predchádzalo mimoriadne
a začať rokovania o cene elektrickej zasadnutie Vlády SR, ktorá sa musela
energie,“ približuje ďalej Jozef Pittner. zaručiť, že projekt nezastaví a ukončí
Proti zastaveniu výstavby bol nielen on, ekologické
nápravy.
„Zasadnutie
ale aj Jaroslav Tóth a Štefan Tesák, ktorí poradného orgánu zvolal podpredseda
tiež sedeli v dozornej rade. Neskôr za ním vlády Roman Kováč, na ktorom som
prišiel Ľudovít Černák s otázkou, prečo sa tiež zúčastnil. Pamätám sa, že sme
tak hlasoval. „Však som podpredseda začali asi až o 22. hodine večer. Rozhodli,
predstavenstva, odpovedal som mu, že áno, vláda dá garanciu. Hneď na
načo som dostal odpoveď – dobre, tak ďalšie ráno bolo zvolané mimoriadne
budeš generálnym riaditeľom a celé zasadnutie vlády. Dovtedy však bolo
si to postavíš sám. Vlasy mi dupkom potrebné pripraviť materiál. Nespal som
stáli, skoro som omdlel, ale projektu celú noc, robil som na tom s kolegami až
som veril,“ spomína na neľahkú situáciu do poslednej chvíle. Našťastie, v tomto
pred dvadsiatimi siedmimi rokmi, kedy momente bola vláda projektu naklonená
sa skutočne lámal chlieb. Zároveň a uznesenie bolo prijaté,“ konštatuje po
podotýka, že Černák mu neskôr, ako rokoch bývalý generálny riaditeľ závodu
minister hospodárstva, veľmi pomáhal. s tým, že pre EBDR to bola najväčšia
Kde to bolo potrebné, tam doslova pôžička poskytnutá na jeden projekt
otváral dvere a pripravoval pôdu. Aj jemu v histórii. A bol to jednoznačný dôkaz
záležalo na ďalšom osude závodu.
toho, že projekt je dobrý a životaschopný.
Pochopiteľne, vo všetkom hrali veľkú rolu

Ako sa lámal chlieb
vo vedení fabriky

Najvyššia pôžička,
akú EBRD poskytla

Nóri, konkrétne nórske Hydroaluminium
a jeho experti. „Tí sa nakoniec, aj
s podporným stanoviskom premiérky
nórskej vlády, aj napriek neprajným
rečiam, ktoré sa o nás šírili (nemáme
lacnú energiu, nemáme surovinové
zdroje...), nejako zlomili a odsúhlasili
vstup do projektu,“ vysvetľuje bývalý
generálny riaditeľ hlinikárne.

Projekt Slovalco zaznamenal
veľkú pozitívnu odozvu
Keď sa projekt znova rozbehol, všetko
sa zmenilo. Bola to vôbec prvá významná
zahraničná investícia v novovzniknutej
Slovenskej republike. Do chudobnej
štátnej kasy natiekli prvé zdroje
zo zahraničia a výstavba potiahla aj
slovenský stavebný priemysel.
„Národná banka Slovenska mi
poslala ďakovný list, že držím devízové
rezervy mladého Slovenska, ktoré ani
nesnívalo, že by prvých 40 miliónov
dolárov mohlo dostať na účet tak
rýchlo. Veľkým ocenením pre mňa
bolo vyjadrenie nórskych partnerov, že
nebyť môjho zanietenia, v živote by táto
fabrika v Žiari nestála. Toto sú krásne
spomienky, ktoré nahradili všetko zlé,
čo sme si vtedy prežili,“ hovorí s dojatím
bývalý šéf žiarskeho ZSNP. Prišli aj ďalšie
ocenenia. V roku 2002 dostal Jozef
Pittner od vtedajšieho prezidenta SR
Rudolfa Schustera najvyššie štátne
vyznamenanie - Pribinov kríž, za zásluhy
o rozvoj slovenského hospodárstva.

Ak by to nevyšlo,
nebolo by tu nič...
Na mieste je aj otázka, čo by sa stalo,
keby sa modernizácia výroby hliníka
nezrealizovala? Už vtedy sa začali rušiť
niektoré prevádzky, ktoré vykazovali
stratu, ako napríklad kysličnikáreň.
O prácu vtedy prišlo približne tisíc ľudí.
„Aj keby sa nezrealizovalo Slovalco, určite
by sme zatvorili pôvodnú elektrolýzu.
Tam vtedy pracovalo približne 700
ľudí. Nebolo by to možné udržať ani
ekonomicky ani ekologicky. V závode
by postupne zanikla väčšina výrobných
aktivít. Je potrebné si uvedomiť, že
v priemyselnom parku všetko vzniklo
na základe toho, že sa tu vyrába hliník.
Keby sa nepodarilo modernizovať, dnes
tu nemáme ani Nemak, Hydro (býv.
Sapa Profily), Fagor a iné spoločnosti.
Zodpovedne môžem povedať, ak by v
Žiari nevznikla najmodernejšia hlinikáreň
v Európe, teraz by tu už takmer nič
nebolo, a ktovie, kde by väčšina z nás
dnes bola ,“ konštatuje s vážnosťou Jozef
Pittner.

V ZSNP od robotníka
až po generála
Keď na bývalého lídra ZSNP padlo
bremeno dokončenia modernizácie,
uvedomil si, že sa ocitol v situácii
buď – alebo. „Keď sa začalo s rušením
niektorých prevádzok, stál som pred
zamestnancami v zasadačke a počúval
hutníkov, ktorí po mne pokrikovali. Ale
ja som sa nechcel schovávať, ja som tu
žil a v závode robil celý život. Tým ľuďom
som sa musel a aj mohol pozerať do očí.
Bohužiaľ, väčšina z nich to brala tak, že
je to moja psia povinnosť postarať sa
o to, aby tu mali prácu. Chápal som ich,
ja som sa však na vec musel pozerať
z nadhľadu a z viacerých strán, ale najmä
s pohľadom do budúcnosti,“ hovorí Jozef
Pittner.
„Všetko išlo na úkor mojej rodiny, ktorá
trpela tým, že som bol stále na cestách
doma, či v zahraničí, alebo vo fabrike.
Moje deti tak vyrastali prakticky bez otca.
Musím poďakovať manželke, že sa im
zodpovedne venovala. Ja som však tomu
projektu jednoducho veril. Vnútorne
som vedel, že je dobrý. Veď keby sme do
toho nešli, čo by bolo s ľuďmi zo závodu,
s robotníkmi, živiteľmi toľkých rodín? To,
čo sa v tie pohnuté roky dialo okolo ZSNP
som bral veľmi osobne, a preto som sa do
projektu aj tak vložil.“
V závode začínal ako 18-ročný
mladý robotník. „Stál som v bývalom
strojárskom závode za vŕtačkou a robil
na zmeny, aj soboty a nedele... Odtiaľ
som odišiel na vojnu, vysokú školu
som študoval až neskôr. Keby mi bol
vtedy niekto povedal, že raz sa stanem
generálnym riaditeľom, ktorého úlohou
bude zachrániť výrobu hliníka na
Slovensku, tak by som sa smial a neveril
mu,“ krúti hlavou jeden z najdôležitejších
priemyselníkov v republike, ktorý svojho
času pohol slovenským hospodárstvom.
Ako však zdôrazňuje, vždy sa vedel
vžiť do role robotníka. Nakoniec, obaja
rodičia mu pracovali v závode ako
radoví zamestnanci. Otec v elektrolýze
ako hutník a mama robila v tej istej
prevádzke v bufete. Aj vďaka tomu ostal
Jozef Pittner navždy srdcom spojený
so žiarskou fabrikou. „Do projektu som
dal všetko, čo som do neho mohol dať.
Predovšetkým svoje srdce. Som rád,
že dnes sa priemyslom v našom meste
môžeme pýšiť a že tu stále nachádza
prácu tak veľa ľudí. A úprimne poviem,
že ma vždy poteší, keď kolegovia z iných
firiem dajú občas najavo, že nejaký Jožo
Pittner sa tu ešte pohybuje, že stále
existuje,“ dodáva s úsmevom na záver.
Lenka Ihradská a Martin Baláž

Začiatok problémov a tlak
odborárov na štát
Projekt sa tak začal realizovať, ale
už v roku 1989, kedy štát prechádzal
veľkou spoločenskou zmenou, vznikol
tlak na spôsob jeho financovania. Kým
dovtedy bol projekt financovaný štátom,
naplánovaných 600 miliónov Kčs už
v roku 1990 hlinikáreň nedostala. Padlo
preto rozhodnutie, že ďalší postup si už
musí závod financovať sám. Nasledovalo
obdobie využívania pôžičiek či vlastných
zdrojov.
Rokovania
vtedajšieho
riaditeľa závodu Ľudovíta Černáka
s ministerstvami boli neúspešné,
odborári sa preto rozhodli zatlačiť
prostredníctvom štrajku. V októbri 1990
obmedzil závod dodávku hliníka pre

Podpisovanie zmlúv.

Traja noví akcionári, zľava zástupca Hydroaluminium Oslo
Diderik Faaberg, zástupca za ZSNP Žiar Jozef Pittner
a za EBRD Londýn Guy de Seliers.
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Blaho͆elanie

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na teba myslíme vrúcne.
Chceme ti popriať radosť a šťastie
do mnohých ďalších rokov,
chceme ti popriať zdravie a radosť
a čas - nech ide krokom.

Milan Rakovskς

Krásnych 85 rokov máš, preto
blahoželať ti chceme.
Prajeme ti veľa zdravia, šťastia,
veľa všetkého, čo si tvoje srdce
želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej
ďalšej budúcnosti, úsmev na tvári,
radosť v oku a zdravie v každom
kroku. Prajeme ti aj veľa úspechov
v streľbe a v kolkoch.
Kamarát Laco
s manželkou a Milotka.
OBMEDZENIE CESTNEJ PREMÁVKY

V súvislosti s prebiehajúcimi
prácami na rekonštrukciách miestnych
komunikácií bude v dňoch 22. až
24. júna na Ul. Dr. Janského v úseku
od Sládkovičovej ul. (pri nemocnici)
po Ul. SNP (cesta I/9 pri OD PRIOR)
obmedzená cestná premávka. V týchto
dňoch budú na uvedených uliciach
prebiehať striedavo práce na penetrácii
podkladu cestného telesa a pokládke
novej živičnej vrstvy (asfaltu), preto
bude premávka po nich veľmi obtiažna
a časovo náročná.
Z uvedeného dôvodu odporúčame
použiť niektorú z viacerých náhradných
trás.
Od piatka 22.6. od 7.00 hod. do
nedele 24.6. do 19.00 hod. bude
vylúčená autobusová doprava z Ulice
Dr. Janského a bude presunutá na Ulicu
M. Chrásteka, zastávka Jardan.

NA ĽUDOVÚ NÔTU

Príďte stráviť príjemné popoludnie Na ľudovú nôtu plné ľudovej hudby, krásnych
piesní a tanca. Predstavia sa folklórne kolektívy z regiónu. Tradičný ľudový odev
alebo folklórne prvky na oblečení, prípadne tradičná špecialita z vašej obce na
ochutnávku, sú vítané.
Dňa 23. júna o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku. Vstupné: 1 €,
dôchodcovia a deti: 0,50 €.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18.6. 20.00- 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
19.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
21.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
22.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
23.6. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
24.6. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň, Dr. Janského 19
25.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
26.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
27.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
28.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
29.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
30.6. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53

VEREJNÁ ZBIERKA BELASÝ MOTÝĽ V ŽIARI NAD HRONOM POD ZÁŠTITOU CVČ
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Hudobno-relaxačný program
vo Hviezdnej sále.
Mike Oldfield – majster tisícich
plejbekov. Jedna z najzaujímavejších
postáv art-rockovej a populárnej
hudby 20. storočia. Nesmrteľnú slávu si
získal už akko mladí debutom Tubular
Bells. O jeho zaujímavej osobnosti
i plodnej skladateľskej dráhe rozpráva
ďalší zo série hudobných programov
s podtitulom Majster tisícich plejbekov.
Štvrtok 28. júna o 19.00 hod.

ŽIARSKY CHLPÁČ

8. ročník obľúbenej súťaže Žiarsky
chlpáč prináša nielen novú kategóriu
pre bojové plemená Najmilší bojovník,
ale aj dopoludňajší špeciálny program
s názvom Búranie mýtov.
Sobota 30. júna od 10.00 hod.
v Parku Š. Moysesa.
KATEGÓRIE

•Miš maš
(krížence rôznej veľkosti)
•Veteráni
(pre všetkých psíkov nad 8 rokov)
•Naj junior (psík do jedného roka)
•Psí extrém

V piatok 8. júna vyšli do ulíc Žiaru nad Hronom dobrovoľníčky zo Súkromnej
strednej odbornej školy pedagogickej EBG oblečené do modrých tričiek, s
informačnými letáčikmi a s prenosnými pokladničkami s logom Organizácie
muskulárnych dystrofikov – belasým motýľom. Tomu, kto prispel do verejnej
zbierky Belasý motýľ, organizovanej Centrom voľného času, pripli odznak s
belasým motýľom – symbolom krehkosti. Hlavným účelom zbierky bola pomoc
deťom a dospelým s nervovosvalovým ochorením – muskulárnou dystrofiou.
Vďaka výnosu zo zbierky, ktorý bude použitý najmä na doplatky za rôzne
kompenzačné a zdravotné pomôcky, môžu dystrofici žiť naplno každodenný život.
Úprimné poďakovanie patrí dobrovoľníčkam zo SSOŠ pedagogickej – Adriane
Ondrisovej, Vande Vencelovej, Kristíne Mazúrovej, Martine Závišickej, ako aj členom
Mestského žiackeho parlamentu Timei Turčanovej, Jozefovi Prokeinovi, Patrikovi
Šarközimu, Liliane Tölgyesiovej a Natálii Jankovovej za aktívnu spoluprácu pri
zbierkovaní, do ktorého sa zapojila ZŠ na Ul. M.R. Štefánika, ZŠ na Ul. Dr. Janského a ZŠ
na Jilemnického ul. Všetkým darcom malým aj veľkým patrí obrovské ďakujem.
Mária Lancková, koordinátorka verejnej zbierky Belasý motýľ, CVČ ZH

(jednoducho NAJ – ušatejší, okatejší,
smiešnejší...)
•Naj Podoba
(podoba majiteľa so psom)
•Psí kus
(pre psíka, ktorý chce ukázať čo dokáže)
•Najmilší „bojovník“
(bojové plemená, aj miešance)
•Najkrajší útulkáč
Registrácia je možná aj priamo na mieste
v deň konania akcie, a to od 14.00 hod.
v Parku Š. Moysesa. Registračný poplatok
za jednu kategóriu: 2 €/poplatok môžete
zaplatiť aj v pokladni MsKC alebo Mestskej
knižnici M. Chrásteka.
BÚRANIE MÝTOV. NOVINKA!

Už od 10.00 hod.

Búranie mýtov – cvičenie so psami
tzv. bojových plemien, poukazovanie
na ich dobré vlastnosti a tým potlačenie
negatívnych ľudských predsudkov k
týmto psím plemenám. Uvidíte cvičenie
s argentínskymi dogami z chovnej
stanice La Rosa De Inca a americkými
pitbullteriérmi zo Strong Dogs Prievidza.

O KAPLNKE

Kaplnku dal v roku 1711 vystavať vtedajší svätokrížsky farár František Hajnovič.
K jej vzniku sa viažu viaceré legendy. Jedna z nich hovorí, že ju dal postaviť po návrate
z kuruckého zajatia v Haliči, do ktorého upadol za protestovanie proti drancovaniu
obyvateľstva Rákocziho vojskom. Podľa ďalšej sa mu na Šibeničnom vrchu splašil kôň a
zastal tesne na hrane rokliny a vďaku Panne Márii preukázal práve postavením kaplnky.
Najdôveryhodnejšia legenda však pochádza z kázne Michala Chrásteka, ktorý spomína
na morovú epidémiu zúriacu v okolí Svätého Kríža. Jeho samotného sa však nedotkla.
Vďačnosť Panne Márii tak vraj prejavil postavením kaplnky. Slávnostné obnovenie
funkčnosti 306-ročnej pamätihodnosti mesta – Kaplnky navštívenia Panny Márie sa
konalo v sobotu 1. júla 2017. Pri tejto príležitosti bola v predvečer sviatku Navštívenie
Panny Márie slúžená verejná sv. omša. Po roku sa tam veriaci opäť stretnú, a to 30. júna
2018 o 18.00 hod.
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Školáci na výlete v hlavnom meste
Na konci mája sa žiaci 4. A Základnej
školy s materskou školou Š. Moysesa
rozhodli po tretíkrát navštíviť hlavné
mesto Bratislavu. Po ceste vlakom sme
sa potrebovali poriadne rozhýbať,
a tak nám naša učiteľka v úvode
pripravila menšiu túru, ktorá nás
zaviedla k pútnickému miestu, ktoré
Bratislavčania často navštevujú –
Jaskynka P.M. Lurdskej. Po modlitbe
a zapálení sviečok sme pokračovali ku
Kostolu P.M. Snežnej. Počas každého
zastavenia sme sa dozvedeli históriu
a zaujímavosti o danom mieste. Naša
cesta ďalej pokračovala na Slavín.
Bol z tadiaľ prekrásny výhľad takmer
na celú Bratislavu - Kamzík, Dóm sv.
Martina, Dunaj, Petržalku, Michalskú
vežu i Bratislavský hrad, ktorý bol
ďalším cieľom našej pešej túry.
V jeho záhradách sme si porozprávali
legendy o Márii Terézii, ale aj mnoho
iných zaujímavostí. Pri Národnej
rade SR sme si oddýchli a veľmi sme
sa potešili, pretože sme tu stretli aj
nášho primátora Petra Antala. Potom
sme sa ešte posilnili, aby sme vládali
pokračovať do Bibiany - detského
múzea pre deti. Čakalo nás tu množstvo
netradičných činností a hier. Na výstave
Až naprší a uschne sme sa hravou
formou dozvedeli viac o slnečnej

Slovenská Zoo Lympiáda
Úspechy Peťky Polanskej – žiačky cirkevnej školy

sústave, zložení zemskej atmosféry,
o cyklónoch a tornádach, kolobehu
vody či predpovedi počasia. Vyskúšali
sme si, ako znie ľudský hlas v atmosfére
hélia pomocou hlasového modulátora.
Na interaktívnej výstave V hlavnej úlohe
stolička sme mali možnosť stoličku
vidieť nielen ako objekt na sedenie,
ale aj ako predmet, ktorý sa dá meniť,
skladať, obliekať, dotvárať a spájať,
experimentovať a hrať sa, ktorý nám
dokonca niekedy stoličku vôbec
nepripomína. Cez Hviezdoslavovo
námestie popri SND sme prešli
k Dunaju do Prírodovedného múzea.
Úchvatné výstavy zvierat žijúcich

na Slovensku, ale aj zvierat žijúcich
inde na Zemi – polárnych oblastí,
tundry, tropických lesov, trávnatých
oblastí, púští, korálových útesov
v nás zanechali neskutočné množstvo
zážitkov. Električkou sme sa odviezli do
posledného cieľa nášho celodenného
výletu – Múzeum dopravy. Privítalo
nás historickými autami, rušňami
s vagónmi, motorkami, vojenskými
autami z 2. sv. vojny a s ďalšími vecami
dýchajúcimi dávnou minulosťou.
Z exkurzie sme si odnášali veľa krásnych
dojmov, ktoré nás sprevádzali počas
cesty domov.
Mgr. Jana Búciová

Olympijský festival detí a mládeže
Olympiáda nádejí
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom a mesto Žiar nad Hronom
organizovalo dňa 7. júna pre žiakov
3. a 4. ročníkov základných škôl
Olympijský festival pre deti a mládež
v kategórii Olympiáda nádejí.
Podujatie sa uskutočnilo na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 56 žiakov
zo štyroch základných škôl v meste
Žiar nad Hronom, a to ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika, ZŠ na Jilemnického ul., ZŠ na
Ul. Dr. Janského a Špeciálna základná
škola.

Tento rok sa uskutočnil už 2. ročník
celoslovenskej
vedomostnej
Zoo Lympiády. Súťaž pre žiakov
materských škôl, 1. a 2. stupňa
základných škôl a stredným školám je
venovaná zoológii.
Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí,
žiakov a študentov slovenských škôl
o
zoológiu,
ekológiu
a
ich
environmentálne povedomie. Témy
tohtoročnej olympiády boli Umlčaný les,
Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry
zvierat a CITES.
Svoje vedomosti uplatnila vo finále
súťaže 30. mája v ZOO Bojniciach aj
žiačka Základnej školy s materskou
školou Š. Moysesa Peťka Polanská z 9. B
triedy. Vo svojej kategórii, 2. stupeň, sa
umiestnila na krásnom 5. mieste.
Envitalent Výskumník 2018
Štvrtý ročník súťaže ENVI-Talent
vyvrcholil
májovým
2-dňovým
stretnutím najšikovnejších stromáckych
výskumníkov v Trenčianskych Tepliciach.
Súťažiaci po zvládnutí 8 vedomostných
kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný

vedecký projekt. Túto výzvu prijala
i Peťka Polanská a so svojou výskumnobádateľskou prácou Prírodné látky
zabraňujúce tvorbe plesní obsadila
pekné 2. miesto. Ak aj teba zaujíma
príroda, poznávanie a výskumy, zapoj
sa do nášho krúžku a staneš sa členom
Stromu života, malým stromáčikom
alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa
veľa nových a zaujímavých vecí.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Zážitkové učenie v sklárskom skanzene
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom posledný májový deň
organizovalo exkurziu v sklárskom
skanzene Sklenný sen vo Valaskej
Belej.
Záujem o exkurziu prejavili žiaci zo
ZŠ na Ulici Dr. Janského pod vedením
pedagógov
Straňáka,
Pružinovej
a
Neštinovej.
Odborný
výklad
a prezentáciu ručnej výroby sklenených
výrobkov v útulnej sklárskej dielni,
v ktorej sa dodnes zachovala tradícia
sklárskeho remesla, zabezpečil sklár
Peter Dolinaj. V „živom“ múzeu výroby
skla sa návštevníci pútavou formou
dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie
sklárskej výroby, informácií o procese
tavenia, fúkania a tvarovania skla či o

náradí na prácu so žeravou sklovinou.
Súčasťou exkurzie bola aj demonštrácia
postupu ručnej výroby dekoračného
či úžitkového skla a taktiež prehliadka
kamennej galérie s možnosťou zakúpenia
rôznych sklenených výrobkov. Účastníci
exkurzie si mohli aj sami vyskúšať prácu
so železným či dreveným náradím, fúkať
do sklárskej píšťaly a zistiť, že to nie
je ani zďaleka také ľahké, ako sa to na
prvý pohľad zdá. Prítomným sa exkurzia
veľmi páčila, odniesli si domov nielen
nové poznatky a zážitky, ale aj drobné
originálne suveníry ako spomienku na
túto unikátnu interaktívnu exkurziu.
Mária Lancková, CVČ ZH

VÝSLEDKY

Šprint na 50 m: 1. Tomáš Gubka, ZŠ Ul.
Dr. Janského, 2. Adam Hudec, ZŠ Ul. Dr.
Janského, 3. Natália Žiaková, ZŠ Ul. Dr.
Janského
Beh na 400 m: 1. Maroš Čerťaský, ZŠ
Jilemnického ul., 2. Jakub Ondruš, ZŠ Ul.
Dr. Janského, 3. Radka Mlynarčíková, ZŠ
Ul. Dr. Janského
Preskakovanie olympijských kruhov:
1. Šimon Pažout, ZŠ Jilemnického ul.,
2. Jakub Benča, ZŠ Jilemnického ul.,
3. Max Huraj, ZŠ Ul. Dr. Janského
Hod basketbalovou loptou do diaľky
obojručne: 1. Roderik Roško, ZŠ
Jilemnického ul., 2. Kristián Šouc, ZŠ

V stredu 30. mája sa v žiarskom
Centre voľného času uskutočnilo
slávnostné ukončenie pravidelnej
krúžkovej činnosti. Podujatie bolo
určené všetkým členom centra.
V pódiovom programe sa predstavili
niektoré krúžky, aby ukázali rodičov
a kamarátom, čo všetko sa naučili
a ako využívajú svoj voľný čas. Takže
sa predstavili so svojou športovou
zostavou maličkí gymnasti, ako
prípravka športovej gymnastiky, no
nedali sa zahanbiť ani väčší gymnasti
a ukázali krásne akrobatické zdatnosti.
Na svoje si prišli aj milovníci hudby pri
vystúpení hudobnej skupiny detí CVČ
pod vedením Róberta Miklu, ktorý sa

Jilemnického ul., 3. Ema Ivaničová, ZŠ
Jilemnického ul.
Skok do diaľky z miesta: 1. Nela
Kúštiková, ZŠ Ul. Dr. Janského,
2. Simona Dudeková, ZŠ Jilemnického
ul., 3. Michaela Bajnoková, ZŠ Ul. Dr.
Janského
Hod tenisovou loptičkou na cieľ:
1. Matúš Kováč, ZŠ Ul. M. R. Štefánika,
2. Jakub Oťapka, ZŠ Jilemnického ul.,

3. Šimon Filus, ZŠ Jilemnického ul.
Štafeta družstiev s vedrami vody:
1. ZŠ Jilemnického ul. (M. Čerťaský,
S. Šarkozi, Š. Pažout, J. Benča), 2. ZŠ Ul.
M.R. Štefánika (N. Veisová, R. Belohorec,
L. Imrišová, L. Murínček), 3. ZŠ
Jilemnického ul. (D. Bolfová, N. Beňová,
E. Rajčanová, M. Barancová)
Mgr. Marianna Fronková,
CVČ Žiar nad Hronom

Foto: archív Sklenný sen.

V Cevečku sa s krúžkovou činnosťou rozlúčili vo veľkom

deťom venuje nielen v speve, ale aj
v hre na hudobný nástroj. Ďalej rodičia
videli ukážky florbalistov CVČ, pekné
vystúpenie detského folklórneho
súboru Hronček, ktorý sa pripravuje na
festival Pod Inovcom. Tanečná oblasť
v centre má širšie pôsobenie, venujeme
sa deťom aj v moderných tanečných
štýloch, ako ukázali mladé hip – hoperky
pod vedením trénerky z tanečnej školy
Dada dance school. Svojím tanečným
vystúpením sa prezentovali aj členovia
klubu Most pri CVČ, ktoré združuje
mládež so zdravotným handicapom.
V rámci programu si mohli všetci
vypočuť krásnu hravú ruštinu v podaní
detských recitátorov a členov krúžku

Hravá ruština.
Odmenou pre všetkých Cevečkárov
za celoročnú prácu boli pripravené
skákacie hrady, maľovanie na tvár,
cukrová vata, koláčiky. Pre tých, ktorí radi
športujú a neposedia boli pripravené
šachové partie, veľké Človeče nehnevaj
sa so živými figúrkami, ale aj florbal.
Atmosféra bola výborná, program
pestrý, slniečko žičlivé. Pracovníci
Centra voľného času v Žiari nad Hronom
ďakujú za spoločne strávený školský rok
a tešia sa na všetky deti opäť v novom
školskom roku, na ktorý sú už pripravené
prihlášky.
Kolektív CVČ
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INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

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

RIADKOVÁ INZERCIA
•Dám
do
dlhodobého
•Hľadám väčší 2 alebo
3-izbový byt do podnájmu. podnájmu 2-izbový byt na
Najlepšie od júla. Pre 1 dospelú Pod vŕškoch. Byt je čiastočne
osobu a dve deti + malý pes.
zrekonštruovaný,
čiastočne
T: 0905 365 850
zariadený, na 3. poschodí,
•Predám 2-izbový byt v OV na 1 loggia, slušný vchod. Cena
Svitavskej ulici. Neprerobený. dohodou. T: 0905 586 905
Cena: 38 000 €. T: 0907 257 671 Nefajčiari a bez domácich
•Predám
bielu
závesnú zvierat!

•Spoločnosť TERMINKURIER
SLOVAKIA
s.r.o.
ponúka
turnusovú prácu pre vodičov
dodávkových
vozidiel.
Uprednostňujeme
ľudí
s
praxou a základnou znalosťou
angl., nem. jazyka. Bližšie info
na čísle: 0944 101 358.

•Predám auto Suzuki Swift
1,3, r. v. 2003. T: 0905 326 593
kúpelňovú zostavu, nepoužitú,
•Predám garáž v Žiari nad
ešte v záruke. Umývadlo +
skrinka 80 x 55 cm + skrinka 40 Hronom pri polícii s elektrikou.
•Hľadám
si
prácu
v
x 40 x 141 cm. Cena dohodou. T: 0948 506 314
administratíve, okres Žiar
T: 0905 636 173
nad Hronom. Mám skončenú

•Ponúkam
na
predaj
•S priateľom súrne hľadáme
ekonomickú školu r. 1988,
vodičský preukaz B1, B, AM. byt do podnájmu v Žiari nad rodinný dom po čiastočnej
Počítačové znalosti Word, Hronom, čiastočne zariadený, rekonštrukcii, vhodný na
chalupu alebo trvalé bývanie
Excel, Internet. T: 0905 719 462 do 300 €. T: 0901 712 510
v Tekovských Nemciach, okres
Zlaté Moravce. Cena dohodou.
•Predám
2-izbový
•Predám šijací stroj zn. Lada T: 0905 255 386
zrekonštruovaný byt v centre
mesta. Cena: 60 000 €. T: 0917 (šľapací). Cena dohodou,
možnosť vidieť. T: 0907 268 902
558 047
•Predám lacno zachovalú
sedačku béžovej farby, cena:
100 € a dva koberce: červený
4 x 3 m, béžový 3,6 x 2,7 m.
T: 0908 694 070

•Predám pozemok v obci
Vyhne, vhodný na stavbu
rekreačného objektu alebo
rodinného domu. Cena: 10 €/
m2. T: 0905 255 386

Podajte si riadkovú
inzerciu, poďakovania
či spomienky na svojich
blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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GrilyJánske ohne – Žiar hľadá Grilmajstra 2018
uchádzať o titul Grilmajstra roka 2018,
alebo poznáte niekoho, kto má fantáziu
pri grilovaní, prihlásiť sa môžete na
telefónnom čísle 0903 149 578, alebo
e-mailom na jelasulekova@gmail.com.

V sobotu 23. júna sa v Parku
Štefana Moysesa uskutoční 1. ročník
amatérskej súťaže v grilovaní.
Organizátori podujatia hľadajú
najlepší recept na najlepšiu grilovanú
pochúťku tohto leta.
Amatérska
súťaž
jednotlivcov
v grilovaní o najlepšiu pochúťku
GrilyJánske ohne bude s bohatým
sprievodným programom. „Nenechajte
si ujsť Jánsku vatru, ohňovú šou, súťaž
v jedení chilli papričiek a, samozrejme,
ochutnávku grilovaných pochúťok,“
pozýva producent žiarskeho Mestského
kultúrneho centra Janko Kulich.
Podujatie bude sprevádzať hudobné
vystúpenie žiarskej skupiny ZH Band.

Organizačné pokyny

recept bude uverejnený v regionálnych
médiách. To však nie je všetko. Pre
víťazov sú pripravené nielen finančné
odmeny. „Víťazný recept získa 100
eur, druhé miesto odmeníme sumou
50 eur a pre grilmajstra na 3. mieste
máme pripravených 20 eur. Okrem
„Poznáte vo svojom okolí niekoho, toho rozdáme aj hodnotné vecné ceny
kto vie výborne grilovať a vymýšľa a, samozrejme, titul Grilmajster roka
špeciality od výmyslu sveta? Teraz je 2018,“ konkretizuje Janko Kulich.
ten správny čas prihlásiť ho do našej
súťaže,“ vyzýva všetkých súťaže chtivých Súčasťou podujatia bude aj škola
jednotlivcov Kulich s tým, že víťazný grilovania. V prípade, že sa chcete

Každý súťažiaci si musí zabezpečiť:
•Grily, kurivo (drevené uhlie, brikety...).
•Suroviny, potraviny.
•Inventár ku grilovaniu.
•Papierové alebo plastové tácky, príbor
na vydávanie a konzumáciu.
•Bandasky na vodu.
•Slnečník či iný prístrešok (kvôli slnku).
Organizátori zabezpečia:
•Pitnú vodu (cisterna).
•Jeden pivný set – 2 lavice, 1 stôl –
k príprave.
•Vrece na odpad.
Každý súťažiaci bude mať vopred
pridelené a označené miesto, kde
bude grilovať. Príchod súťažiacich je

o 12.00 hod. Žhavenie grilov spoločným
štartom o 14.00 hod. Súťažiaci môže
svoje ugrilované špeciality predávať
za cenu podľa vlastného uváženia
návštevníkom podujatia, avšak až po
odovzdaní vzoriek pre porotu. Všetky
suroviny, ktoré súťažiaci použije, musia
byť čerstvé, starostlivo spracované
a uskladnené – zdraviu nezávadné.
Súťažiaci je povinný poskytnúť
organizátorovi pri prihlasovaní do
súťaže celý recept špeciality, ktorú bude
na akcii grilovať. Názov, zloženie, postup
prípravy.
Víťazný recept bude odmenený
sumou 100 eur a zverejnený
v Mestských novinách, v regionálnej
ATV a prostredníctvom web a fb stránok
mesta Žiar nad Hronom a MsKC. Druhé
miesto získa finančnú odmenu vo výške
50 eur a tretie miesto 20 eur.
Prosíme vás, aby ste svoje grily
a inventár neumývali v potôčiku v parku.
(li)

Pozor na to, kde na Jiráskovej ulici
odparkujete svoje auto
Od stredy 13. júna nadobudla
platnosť zvislá dopravná značka
Zóna s dopravným obmedzením,
ktorá je umiestnená pri vstupe do
Jiráskovej ulice od Ulice Š. Moysesa.
Pre vodičov to znamená, že je
možné postihovať jej porušovanie,

zvlášť v prípadoch parkovania mimo
vyznačené parkovacie miesta, ako
napr. na chodníku, pod oknami či
v neprehľadných zákrutách. Práve
na takto odparkované vozidlá sa
najčastejšie sťažovali obyvatelia, ktorí
bývajú na tejto ulici.
(r)

Deti najviac potešil ťaviak Ali
Žiarsky Deň detí sa konal v sobotu
2. júna v Parku Štefana Moysesa.
Hoci pre nepriaznivé počasie bolo
podujatie predčasne ukončené,
nezúfajte, vystúpenie Srandy bandy
sa pripravuje v náhradnom termíne.
Najväčšou hviezdou žiarskych osláv
Dňa detí bol bezpochyby ťaviak Ali.
„Kvôli zranenej nohe nemohol deti
povoziť, ale za to s nimi ochotne
pózoval a fotil sa,“ hovorí producent
žiarskeho Céčka Janko Kulich a dopĺňa:
„Veľký úspech malo aj predstavenie
Cirkus obrov a následne cirkusantské
workshopy, v rámci ktorých sa deti učili
žonglovať, chodiť po lane, na chodúľoch
a v klaunovských topánkach.“

Okrem cirkusantských workshopov
bolo pripravených aj množstvo
stanovíšť, na ktorých si deti mohli
vyskúšať svoju šikovnosť či obratnosť.
Konkrétne pri hrách, ktoré pripravilo
Centrum voľného času a v tvorivých
dielňach s Knižnicou Michala
Chrásteka. Nechýbalo ani obľúbené
maľovanie na tvár či detský foto kútik.
„Deti sa vybláznili aj na nafukovacích
skákadlách, šmýkalách, v bludisku a na
rodeo býkovi. Doobedňajší program
zaznamenal vysokú návštevnosť, aká
za posledné roky nebola a o to viac
nás mrzí, že dážď podujatie predčasne
ukončil,“ hodnotí Janko Kulich. Ako
však podotýka, na predstavenie
Srandy bandy, ktoré sa kvôli dažďu
už Céčko hľadá náhradný
Program zaznamenal neuskutočnilo,
termín. „Vystúpenie Srandy bandy sa
návštevnosť, aká za posledné nerealizovalo z dôvodu neustáleho penovou párty s hasičmi, keďže deti predstavenia Srandy bandy včas
dažďa, ktorý vyhnal návštevníkov
roky nebola.
z parku, a tak sme sa rozhodli podujatie už boli aj tak mokré. Rodičov a najmä informovať,“ dodáva na záver Janko
(li)
Janko Kulich, producent MsKC ukončiť o 15-tej hodine obľúbenou deti budeme o náhradnom termíne Kulich.

„

ANKETA

Na ktorého z účinkujúcich na
tohtoročnom City feste sa tešíte
najviac? Ktorého interpreta, príp.
interpretov by ste radi videli na
ďalšom ročníku podujatia?
Laura Podhorcová:
Môj partner sa najviac
teší na Korben Dalas
a najradšej by si pozrel
Dana Nekonečného,
keďže k takejto akcii
zábava patrí. Ja sa teším hlavne na
to, že postretávam ľudí, ktorých
celý rok nevidím a na Slobodnú
Európu. Keďže najviac by ma do
budúcna potešila Metallica, čo asi
nie je možné, lebo to by musel
pán primátor asi predať futbalový
štadión, tak by postačili aj Heľenine
oči alebo Chiki Liki. No a naše deti
sa najviac tešia na Horkýže Slíže. Do
budúcna by chceli AC/DC, Metallicu,
Faith no More, Iron Maiden a klasiku,
Zeppelinov 
Lucia Ihradská:
Tento rok sa najviac
teším jednoznačne
na Horkýže Slíže.
V budúcnosti by som
si určite veľmi rada
pozrela a vypočula rapera Ega.
A privítala by som aj vystúpenie Iné
kafe či Zoči voči.
Dominika Neuschlová:
Na tohtoročný City
fest sa najviac tešíme
asi na mladú speváčku
Simu, ktorá spieva
o dnešných vzťahoch,
o ženách a podobných veciach.
A hlavne na Horkýže Slíže, je to
staršia kapela, ale stále výborná. A do
budúcich ročníkov by som si vedela
predstaviť vystúpenie Iné kafe a Zoči
voči.
Július Belan:
Tento rok sa
jednoznačne najviac
teším na Horkýže Slíže
a Desmod. Ostatné
kapely, ktoré tento
rok vystúpia, nepočúvam. Niekedy
v ďalších ročníkoch festivalu by som
rád videl Katku Knechtovú, Zuzanu
Smatanovú a Hudbu vesmírnu.
Timea Trokšiarová:
Určite sa teším na
hlavné hviezdy
festivalu – Horkýže
Slíže, to je taká
srdcovka už od
detstva. Ale s babami nás potešil aj
fakt, že vystúpi raperka Sima, ktorej
koncert sme nestihli kvôli prípravám
na tohtoročné maturity, tak si ju
naplno užijeme na City feste. Do
budúcna by som v rámci festivalu
rozhodne uvítala skupinu Zoči voči,
rovnako aj návrat Iné kafe, ktorí tu
majú veľa priaznivcov.
Dominika Struhárová:
Najviac sa teším
na Simu, keďže ju
počúvam asi najviac
zo všetkých
interpretov, ktorí budú
tento rok na City feste. Rady by som
si znova pozrela Iné kafe. Pretože sú
taká stará srdcovka a vždy si rada
zaspievam ich pesničky, keď ich
započujem v rádiu.
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Oblastný výbor a základná organizácia
SZPB v Žiari nad Hronom pravidelne v máji
usporadúva poznávací zájazd po pamiatkach
národno–oslobodzovacieho boja. Tentokrát si
členovia vybrali ponuku vedenia Letiska Sliač
na exkurziu na ich pracovisko a pozrieť sa, ako
to v zákulisí vyzerá.
Členovia zájazdu mohli vidieť to, čo bežný turista,
ktorý letí na dovolenku do zahraničia, nevidí.
Po ceste sa zastavili vo Zvolene na Vojenskom
cintoríne Červenej armády a Kráľovskej rumunskej
armády. Je tu pochovaných 17 682 padlých vojakov
a dôstojníkov sovietskej armády, ktorý padli pri
oslobodzovaní Slovenska, a to zo sedemnástich
okresov stredoslovenského kraja. Je to najväčší
cintorín sovietskych vojakov padlých v II. svetovej
vojne na našom území. Po položení kytice
a oboznámení sa s jeho históriou sa presunuli na
cintorín Kráľovskej rumunskej armády. Rumunské
jednotky 1. rumunskej armády, 4. rumunskej
armády a samostatného rumunského leteckého
zboru sa podieľali na oslobodzovaní územia
Slovenska v období od 18. decembra 1944 až
do 30. apríla 1945. Na cintoríne je pochovaných

10 382 vojakov. Ide o jeden z najväčších cintorínov
rumunských vojakov v Európe.
Po položení kytice a zapálení sviečok sa účastníci
presunuli na letisko. Tu ich privítala pani Koberová,
ktorá prítomných oboznámila s históriou letiska
– aj vojenského, aj civilného. A potom to bolo
veľmi zaujímavé. Skenovacia technika, kontrola
osôb a batožiny, bezpečnostné predpisy, práca
pri prílete a odlete dopravného lietadla, prezreli
si hasičskú techniku a pobesedovali s jej členmi.
V príletovom termináli privítal členov zájazdu
Roland Schaller, výkonný riaditeľ a predseda
predstavenstva spoločnosti Letisko Sliač, s ktorým
si členovia pri dobrom občerstvení pobesedovali
o tajoch tejto práce. Na záver sa presunuli do
Kúpeľov Sliač. Poprechádzali sa v krásnom
lesoparku. Prezreli si pamätné tabule osobností,
ktoré sa tam liečili. Zastavili sa pri tabuliach, ktoré
pripomínali vojenskú nemocnicu v období SNP
a pri oslobodzovaní Slovenska.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom

SMS na číslo tiesňového volania
Kedy nezasielať SMS na číslo
tiesňového volania 112
• Ak pomoc skutočne
nepotrebujete, keďže blokujete
číslo tiesňového volania 112
pre tých, ktorí pomoc skutočne
potrebujú.
• Ak chcete len zistiť, či služba
zasielania sms je funkčná.
• Ak chcete ohlásiť vymyslenú
udalosť.
• Ak si chcete len s niekým písať.
• Ak sa chcete len informovať
o niečom, čo nesúvisí
s ohrozením života, zdravia,
majetku alebo životného
prostredia

SMS na číslo tiesňového volania
112 je určená predovšetkým
pre sluchovo znevýhodnených
občanov, ale v prípade, keď nie
je možné uskutočniť tiesňové
volania 112, môže SMS odoslať
každý. Zasielanie SMS na číslo
tiesňového volania 112 je
bezplatné.

Kedy zasielať SMS na číslo
tiesňového volania 112
SMS zasielajte vtedy, keď sa
vy alebo niekto vo vašom
okolí ocitne v tiesni, alebo ste
svedkom mimoriadnej udalosti
a nie je možné privolať pomoc
hlasovým volaním na číslo
tiesňového volania 112.

Blokovanie čísla tiesňového
volania neodôvodnenou alebo
zlomyseľnou
komunikáciou
môže spôsobiť oneskorenie
pomoci pre ľudí, ktorí pomoc
skutočne potrebujú.
Upozorňujeme, že za zneužitie
SMS
blokovaním
alebo
neodôvodneným vyžiadaním
pomoci hrozí rovnaká sankcia
ako v prípade zneužívania
hlasovým volaním – pokuta
do výšky 1659 eur, podľa § 19
ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom
systéme v znení neskorších
predpisov.

Kto môže zasielať SMS na číslo
tiesňového volania 112
Zasielanie SMS na číslo
tiesňového
volania
112
je možné z akéhokoľvek
mobilného telefónu, v ktorom
je vložená SIM karta niektorého
z
telekomunikačných
operátorov pôsobiacich na
Slovensku.

Pri písaní SMS je potrebné na
číslo tiesňového volania 112
napísať stručne a jasne:
Čo sa stalo? Napr.: zdravotný
problém,
úraz,
dopravná
nehoda, požiar, napadnutie...
Kde sa stalo? Napíšte, kam
je potrebné vyslať pomoc,
najlepšie adresu, vrátane názvu
obce alebo záchytný bod, ako

napr. križovatka.
Ak je to možné, uveďte aj:
Komu sa stalo? Najmä či ide
o muža, o ženu alebo o dieťa
a počet postihnutých osôb.
Kedy sa stalo?
Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania
112
Pri vyžadovaní pomoci na čísle
tiesňového volania 112 cez
SMS je potrebné komunikovať
stručne, vecne a držať sa
pokynov operátora, aby sa
skrátil čas potrebný na zistenie
informácií potrebných pre
poskytnutie pomoci.
Po doručení SMS vám príde
z čísla tiesňového volania
potvrdenie, že SMS bola
doručená. Potvrdenie znamená,
že operátor čísla tiesňového
volania už vašu tieseň rieši
a nie je potrebné zasielať SMS
opakovane.
Podľa toho, o akú udalosť
pôjde, operátor čísla tiesňového
volania vám v prípade potreby
môže ešte formou spätnej
SMS klásť otázky, aby získal
informácie nevyhnutné pre
poskytnutie pomoci, a tiež vám
bude dávať pokyny na ochranu
vášho života a zdravia alebo
majetku ľudí vo vašom okolí.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 24. júna si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starký
Marian Hárezník.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

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

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

SPOMIENKA
Dotĺklo srdiečko,
prestalo biť.
Zavreli sa oči tvoje,
nemôžeme
na teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti,
čo vzal.
Zostali iba spomienky,
v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje, len
cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme
dať, spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 23. júna
si pripomíname 2 smutné roky
od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mamička, stará mama,
sestra a švagriná
Emília Kvaková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína
manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami,
vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Spi ticho tichúčko,
dosníval si života sen
a cestou bolesti
odišiel si tam,
kde je mier a láska
len.
Dňa 20. júna
uplynú štyri roky,
čo od nás odišiel náš syn a brat
Ján Packo.
Spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.
Spomíname na teba
každý deň.

SPOMIENKA
Dňa 13. júna
sme si
pripomenuli
6. 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.
SPOMIENKA
Prázdny je tvoj
dom a chýbaš nám
v ňom.
Už ťa neprebudí slnko
ani krásny deň,
žiarsky cintorín je
už deväť rokov tvojim
domom len.
Už nepočuť po dome tvoj hlas,
už viac neprídeš medzi nás.
S kytičkou kvetov budeme nad tvojim
hrobom stáť,
modliť sa a ticho spomínať.
Dňa 11. júna sme si pripomenuli
9. výročie smrti
a nedožitých 70. narodenín
nášho manžela, otca a brata
Ľubomíra Nemčoka
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomínajú manželka Eva,
syn Ľubomír s Luciou
a vnúčik Jakubko.

SPOMIENKA
Odišla si tam, kam
odídeme všetci.
Nie na okamih,
ale na čas večný.
Čas plynie, zastaviť
sa nedá,
ale spomienka
na teba je večne živá.
Dňa 23. júna si pripomíname
7. výročie, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama
a stará mama
Ľudmila Čurná.
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra s rodinou a syn.
SPOMIENKA
Kto ju poznal, ten
pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme
v nej stratili.
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok
a spomienky nám ponechal.
Dňa 17. júna sme si pripomenuli
13 rokov od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
Bertka Kúdelová.
S láskou spomína manžel,
dcéra a synovia s rodinami.
Nikdy nezabudneme.

SPOMIENKA
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre teba slnko hriať,ale tí, čo ťa mali radi, nikdy
neprestanú na teba spomínať.
Dňa 1. júla si pripomíname 5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš kamarát, kolega
a vedúci Mužskej speváckej skupiny Sekera
Dušan Záhorec.
Ak ste na neho nezabudli, spomínajte spolu s nami.
Spomínajú kamaráti z MSS Sekera pod vedením Jozefa Nováka.

SPOMIENKA
Milovali sme ho
a on miloval nás,
tú lásku v našich
srdciach nezobral
ani čas.
Dňa 18. júna 2018
si pripomíname
19 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
Ťažko je bez
teba, smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu ani
nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe privedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 30. júna si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš manžel a otec
Koloman Faban.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou
spomína smútiaca
manželka a syn
s manželkou.
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V reprezentácii Slovenska má Žiar troch atlétov
ATLETIKA

Atletický klub MŠK Žiar nad
Hronom má s v súčasnej dobe troch
reprezentantov Slovenska, ktorých
trénuje tréner Miroslav Rybársky.
V kategórii dorastu reprezentuje
Slovensko Adam Hriň, 16-ročný študent
Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad
Hronom, ktorý sa v sobotu 9. júna
vrátil z medzištátneho atletického
štvorstretnutia Česko – Slovinsko –
Maďarsko – Slovensko v slovinskom
Ptuji, kde výber Slovenska obsadil
3. miesto. Adam Hriň reprezentuje
Slovensko v skoku do diaľky
a v trojskoku. Na tomto medzištátnom
podujatí skončil na 4. mieste v skoku
do diaľky s výkonom 663 cm a tiež aj
v trojskoku v novom osobnom výkone
13,84 m. Adam má v skoku do diaľky už
skočený osobák 685 cm,čo je 5 cm pod
limitom na ME v kategórii U18. Od júna
tréner Rybársky nadviazal spoluprácu
s trénerom Radom Dubovským
(pozn. tréner Tomáša Veselku a sestier
Velďákových) z Dukla BB, kde sú
skvelé tréningové podmienky. Keďže
pre vrcholovú prípravu v skoku
do diaľky v Žiari momentálne nie
sú žiadne podmienky. Adam je
momentálne v príprave pre splnenie
limitu na Majstrovstvá Európy U18.
V priebehu mesiaca jún bude pracovať
na stupňovaní svojej formy tak, aby
vrcholila na M-SR dorastu 23. a 24. júna
v Banskej Bystrici.
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Na Majstrovstvách Slovenska
sa súrodencom Veselým darilo
PLAVCI

Naši dlhoroční plavci, súrodenci
Tereza Veselá a Šimon Veselý
reprezentovali
so
cťou
náš
malý plavecký oddiel Delfín na
Majstrovstvách SR juniorov v Žiline
v dňoch 25. až 27. mája.
Medzi 268 štartujúcimi zo 45 klubov sa
držali veľmi dobre. Terezka Veselá na
Vynikajúca momentka – Šimon
200 m motýlik si vybojovala 10. miesto
Veselý na štartovom bloku.
a o 8 sekúnd si vylepšila svoj osobný
rekord.
a obsadil 8. miesto. V disciplíne 200 m
Šimon Veselý si vybojoval miesto vo prsia skončil na 11. mieste.
finále na 200 m polohové preteky
Mia Mesárošová
V kategórii mladších žiačok, nar.
v roku 2006, sa pripravuje na svoj
reprezentačný debut Natália Bieliková,
žiačka ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. Keďže
Natálka je v celoslovenských tabuľkách
ml. žiačok nar. 2006 na 1. mieste v skoku
do diaľky, v behu na 600 m a v hode
kriketkou jej patria popredné priečky,
tak si môže reprezentačný tréner vybrať,
v ktorej disciplíne bude Slovensko
reprezentovať
na
International
Children’s Athletics Games. Ten sa bude
konať v poľskom meste Lowicz od 20.
do 22. júna. Ide o XII. Medzinárodné
detské atletické hry, ktoré sa v tomto
roku konajú pre chlapcov a dievčatá
narodených v r. 2005, 2006 a 2007.

Najmladšou reprezentantkou je Paťka
Bieliková, víťazka postupovej súťaže
Čokoládová tretra“, ktorej ambasádormi
sú Danka a Janka Velďáková a Ján
Volko. V behu na 100 m dievčat ročník
2011 a ml. Paťka suverénne zvíťazila
v krajskom kole s najlepším časom v SR.
V Košiciach sa konalo celoslovenské
finále symbolicky 1. júna na MDD, kde
potvrdila, že je najlepšia na Slovensku
a zaslúžene si vybojovala pozvánku
na československé finále do Ostravy
na medzinárodné atletické podujatia
Zlatá tretra Ostrava, kde bude bežať
pred plným štadiónom 25 000 divákov
a ceny deťom budú odovzdávať
najväčšie svetové hviezdy súčasného
šprintu.
Miroslav Rybársky

Žiarski juniori úspešní na etapových pretekoch v Trnave
CYKLISTIKA

bolo doslova pekelné, rýchlostný
priemer sa vyšplhal na hodnotu 45,5
km/h. Hlavná skupina pretekárov prišla
do záverečného špurtu, kde Adam
Foltán bojoval o etapové víťazstvo.
Nakoniec nestačil na najlepších mužov
a obsadil výborné 6. miesto. Ostatní
chalani finišovali taktiež v hlavnom
pelotóne. Smoliarom dňa sa stal Matúš
Baniar, ktorý sa zaplietol do nepríjemnej
kolízie a dobitý pokračoval ďalej
Preteky otvorila časovka jednotlivcov v pretekoch, no so značnou stratou.
na 10 km, v ktorej sa najlepšie
umiestnil Adam Foltán, a to na 10. Posledný deň čakala na pretekárov
mieste. V časovke sa nestratili ani Matúš posledná kráľovská etapa, ktorá
Baniar a Andrej Zelina, ktorí obsadil 14. merala 130 km a mala kopcovitý
a 15. miesto. Adam Foltán sa po prvej profil. V etape sa znovu išlo rýchle
podmienky
pretekárom
etape ako najlepší junior obliekol do tempo,
bieleho dresu. V celkovom poradí sťažovalo aj počasie, keďže bolo veľmi
juniorov po prvej etape na prvých troch teplo a dusno. V poslednom okruhu
v stúpaní na Červený Kameň unikli
miestach figurovali naši chalani.
z hlavného pelotónu traja pretekári
Preteky pokračovali 9. júna druhou Patrik Tybor, Samuel Oros a Lukáš
etapou, ktorá sa konala v okolí Heinrich, ktorí svoj únik dotiahli až do
Jaslovských Bohuníc. Etapa mala 120 cieľa. Prvá skupina prenasledovateľov
km a rovinatý profil, no náročnosť etapy teda bojovala o štvrté miesto. V etape
sťažoval silný vietor. Tempo pretekárov sa znovu najlepšie darilo Adamovi
V dňoch 8. až 10. júna sa konali
medzinárodné cyklistické preteky
Trnava tour. Preteky absolvovali aj
naši juniorskí reprezentanti Adam
Foltán, Andrej Zelina, Matúš Baniar,
Matúš Černek a Tomáš Kamenský.
Pretekárov čakali tri náročné etapy.
Špecifikom bolo, že hlavná kategória
pozostávala z 91 pretekárov kategórie
mužov a juniorov.

Adam Foltán udržal až do
posledného dňa biely dres.
Foltánovi, ktorý obsadil v záverečnom
špurte 6. miesto. Nestratil sa ani Andrej
Zelina, ktorý finišoval na 9. mieste.
Na pretekoch ukázali naši chalani
bojovného ducha a stúpajúcu formu.
MP

Nemak Žiarska basketbalová mikroliga
pokračovala 3. kolom
BASKETBAL

Vo štvrtok 31. mája
pokračovala
už
3.
kolom
Nemak
Žiarska basketbalová
mikroliga. Ďalšie kolo 4.
ročníka sa uskutočnilo
na Základnej škole
na Ul. Dr. Janského.
Už po tretíkrát sa stretli
reprezentanti všetkých
štyroch
žiarskych
základných škôl, spolu
49 chlapcov a dievčat.
Tentokrát boli zostavy
jednotlivých škôl trochu
pozmenené, aj noví,
nádejní
basketbalisti
a basketbalistky si tak
mohli vyskúšať, ako im
minibasketbal ide. Tí, ktorí nastúpili už aj
predtým, si zas vyskúšali, ako sa dokázali
za 3 týždne od posledného turnaja
zlepšiť. A veru, nasadenie aj kvalita
hry išli viditeľne nahor. Hralo sa na dva
polčasy a po skončení zápasu sa hádzali
ešte trestné hody, ktoré sa k celkovému
skóre pripočítali.

a vzájomné skóre v nich.
Výsledky zápasov 3. kola:
„Dvojka“ – cirkevná 15:25 (7:16)
„Jednotka“ – „Štvorka“ 12:16 (4:8)
„Dvojka“ – „Štvorka“ 11:18 (1:8)
„Jednotka“ – cirkevná 24:8 (10:3)
cirkevná – „Štvorka“ 15:11 (4:4)
„Dvojka“ – „Jednotka“ 14:22 (4:10)
Výsledné poradie v 3. kole: 1. „Jednotka“,
2. „Štvorka“, 3. cirkevná, 4. „Dvojka“
Turnaj bol veľmi vyrovnaný, o výslednom
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
poradí rozhodli pre rovnosť bodov až
a koordinátor ŽBM
vzájomné zápasy prvých troch tímov

Mestská polícia organizovala futbalový turnaj
BASKETBAL

Celkové poradie pretekov: Juraj
Bellan (Dukla Banská Bystrica), 5:59:03,
10. Adam Foltán 5:59:36, 14. Andrej
Zelina 6:00:04, 29. Matúš Černek, 48.
Tomáš Kamenský, 58. Matúš Baniar
(všetci CK MŠK Žiar nad Hronom)

Jakub Kukučka dvakrát bronzový
PLAVCI

Slovenský pohár SSO v Žiline
Jakub
Kukučka
reprezentoval plavecký klub Delfín v dňoch
2. a 3. júna v Žiline na Slovenskom
pohári.
Súťažil
v
6
disciplínach,
v ktorých si výrazne zlepšil osobné
rekordy. Najlepšie umiestnenie dosiahol v disciplíne 50 m prsia (čas 46,08
sek.) a 100 m prsia (čas 1:39,88 sek.), kde
získal dve bronzové medaily.
Výsledky
50 m voľný spôsob 8. miesto, 100 m voľný
spôsob 4. miesto, 100 m znak 9. miesto,
50 m prsia 3. miesto, 100 m prsia 3. miesto,
200 m polohové preteky 5. miesto
Mia Mesárošová

Vo štvrtok 24. mája sa konal
ročník turnaja mestských polícií
a záchranných zložiek v malom
futbale O pohár primátora mesta Žiar
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho sedem
tímov.
Tímy boli rozdelené do dvoch skupín,
v každej skupine hral každý s každým.
Prví dvaja postúpili do semifinále.
Družstvá na treťom až piatom mieste
hrali stretnutie o celkové umiestnenie.
Hralo sa na šírku futbalového ihriska od
stredovej čiary po hranicu pokutového
územia. Do boja o prvé miesto sa zapojil
tím mestskej polície z Banskej Bystrice,
Banskej Štiavnice, ale aj tímy z radov
polície. „Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo zorganizovať takýto turnaj, že sa

vydaril a veríme, že sa v takejto, a možno
aj širšej, zostave stretneme aj o rok,“
uviedol Jozef Kováč z Mestskej polície
v Žiari nad Hronom.
Celkové poradie:
OR HaZZ Žiar nad Hronom
MsP Žiar nad Hronom
OO PZ Žiar nad Hronom
MsP Banská Bystrica
DI PZ Žiar nad Hronom
ZZS Žarnovica
MsP Banská Štiavnica
Najlepší brankár: Ivan Zehnal (MsP
Banská Bystrica)
Najlepší strelec: Denis Urgela (OR HaZZ
Žiar nad Hronom) – 20 gólov
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Mladší minižiaci vicemajstrami Slovenska
BASKETBAL - MS - R U11

Hudec majstrom republiky
v karate
KARATE

Mladší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa ako víťazi skupiny STRED kvalifikovali na finálový turnaj o majstra
Slovenska, ktorý sa uskutočnil v dňoch
1. až 3. júna v Žiline. Našimi súpermi
boli domáca Žilina, Inter Bratislava, BSC
Bratislava, Michalovce a Košice.
BSC Bratislava - MŠK BK Žiar nad Hronom
53:62 (19:32)
Body: Barcík 26, Horváth 12, Valent 11,
Herich 4, M. Huraj 4, Juhász 3, Ďurčov 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – 1. BK
Michalovce 69:16 (25:10)
Body: Barcík 19, Valent 10, Horváht 10,
Ďurčov 8, Herich 7, A. Huraj 6, Roško 4,
Juhász 3, Škriniar 2.
BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad

ostatným trénerom a tí ho zaradili do All
Hronom 68:64 pp (60:60, 34 :31)
Body: Barcík 25, Herich 14, Horváth 10, stars najlepšej päťky turnaja. Matej Valent
si odniesol ocenie ako najužitočnejší hráč
Valent 6, Juhász 5, Roško 2, Ďurčov 2.
družstva a Jakub Barcík sa stal najlepším
MŠK BK Žiar nad Hronom – Abovia 96 strelcom turnaja so 125 bodmi, čo robí
priemer 25 bodov na zápas.
Košice 64:61 (34:32)
Body: Barcík 32, Valent 14, Horváth 9, Zostava MŠK BK Žiar nad Hronom:
Jakub Barcík, Andrej Brumlich, Adrian
Herich 7, Juhász 2.
Dekýš, Timotej Dibdiak, Ján Ďurčov, Marek
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Golebiowski, Adam Herich, Filip Horváth,
Alex Huraj, Max Huraj, Jakub Chrobák,
Hronom 54:70 (20:37)
Body: Horváth 25, Barcík 23, Valent 8, Bruno Juhász, Boris Kovalčík, Branislav
Mališ, Roderik Roško, Samuel Škriniar, Jakub
Juhász 6, Herich 5, Tapfer 3.
Tapfer, Matej Valent.
V zápase nastúpili všetci hráči a sme na
nich veľmi hrdí. Svoju celoročnú tréningovú Konečné poradie: 1. BK Inter Bratislava,
drinu a odhodlanie dokázali preniesť aj 2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3. MBK Victoria
do zápasov, za čo im patrí naša vďaka. Žilina, 4. BSC Bratislava, 5. Abovia 96 Košice,
Traja naši hráči si odniesli aj individuálne 6. 1. BK Michalovce.
Tomáš Fábry, tréner
ocenia. Výkon Filipa Horvátha neunikol ani

Juniori si vytancovali zlato, dospelí dvakrát bronz
TANCE – TŠK STELLA

Majstrovstvám Slovenska v plesových
choreografiách,
exhibíciách
a showdance patrí už tradične mesiac
máj. Tie 21. sa konali v našom meste
12. mája. Tohtoročné majstrovstvá
priniesli do nášho mesta 31 kvalitných
choreografií a vystúpení.
Najsilnejšia bola konkurencia v kategórii
juniorov a dospelých. Žiarski juniori
a choreografia Taká sa mi páči si
vytancovali zlato. Z úspechu tohto
mladého neskúseného tímu sa tešili aj ich
trénerky Stella a Petra Víťazkové.
V kategórii dospelých súťažili všetky
disciplíny spoločne a víťazmi sa stali opäť
UNI Dance Bratislava s choreografiou Petra
Horáčka Sto odtieňov ticha. Žiarčania
so svojim dielom Noc a deň nakoniec
skončili tesne tretí, od druhého miesta
nás delila len jedna známka. V skupine
Tanečnice zvíťazil TK UNI Dance Bratislava
s choreografiou Sex and city a z bronzu
sa tešili dievčatá TŠK Stella a ich Tancuj
s nami, ktoré sa tancu začali venovať po
absolvovaní venčeka vlani v decembri
a bola to ich prvá súťaž v živote.
Súťažná disciplína Seniorov, kde patria
tanečníci starší ako 35 rokov, mala
v tomto roku veľmi kvalitné zastúpenie
a víťazmi sa stal Junior III. z TK UNI Dance
Bratislava a vystúpenie Tlaková níž a tesne
za nimi skončili TK Ellegance Košice
s choreografiou Chlap z kríža.
Exhibície v štandardných tancoch vyhrali
Miloš Tigyi – Jana Barilová z Akadémie
tanca Nitra s exhibíciou Stammi Vicino
Amore. V latinskoamerických tancoch sme

Majstri Slovenska s choreografiou Taká sa mi páči.
videli 4 vystúpenia, víťazstvo si odniesol
Matúš Szegho – Mária Ondrašíková z TK
Dukla Trenčín.
Štandardné tance vyhral Matej Štec – Elena
Popová a ich show Do konca.
Žiarske publikum potleskom ocenilo
výborné výkony všetkých súťažných
aj nesúťažných tímov. V programe
účinkovali deti I. MŠ so svojím vystúpením
Sokoly...,
začínajúce páry
TŠK Stella a
Seniori Optimisti
zatancovali ich
Včielku. 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, a to Slovenskému zväzu
tanečného športu, mestu Žiar nad Hronom,
MsKC Žiar nad Hronom a Tanečnošportovému klubu Stella, sponzorom
a rodičom domácich tanečníkov, ktorí
pomohli pri náročnej organizácii.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka TŠK

Choreografia Noc a deň, 3. miesto.

V sobotu 19. mája sa v Košiciach konali
Majstrovstvá Slovenskej republiky
detí a žiakov do 13 rokov v karate.
Na toto vrcholné športové podujatie
si postup zo Slovenského pohára
a z regionálnych súťaží vybojovalo 536
pretekárov.
Medzi kvantom kvalitných pretekárov
nechýbali ani pretekári MŠK Žiar
nad Hronom. Na majstrovstvá sa ich
nominovalo 16 a aj tentoraz sa niektorým
z nich podarilo prebojovať na stupeň pre
víťazov.
Na úvod súťaže boli dekorovaní celkoví
víťazi Slovenského pohára. Aj tu mal
MŠK Žiar nad Hronom svoje zastúpenie.
Celkovými víťazmi Slovenského pohára
vo svojich kategóriách sa stali Olívia
Černáková (agility 5-ročné) a Ivana
Gahírová (kumite 10 – 11-ročné nad
40 kg).

Po slávnostnom nástupe sa
začalo bojovať o majstrovské
tituly.

Adam Hudec,
majster republiky v kata.

postihol rovnaký osud aj Maxima Uhríka,
ktorý sa prebojoval do finále kategórie 10
V disciplíne súborné cvičenia kata – 11-ročných chlapcov do 35 kg, kde bol
nastúpilo 7 našich pretekárov. Medzi 6 – úspešnejší jeho súper, no titul vicemajstra
7-ročnými dievčatami si skvele počínala republiky určite potešil.
Karolína Kortišová, ktorá si vybojovala
Svoj medailový debut na majstrovstvách
titul vicemajsterky Slovenska.
V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov sa republiky zažil Šimon Ďurian, ktorý si
veľmi darilo Adamovi Hudecovi. Už v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov nad
výsledky z posledných súťaží naznačovali, 34 vybojoval bronz. Medailovú zbierku
že Adam má dobre načasovanú formu v individuálnych kategóriách uzavrela
a z Majstrovstiev Slovenskej republiky taktiež bronzom Radoslava Kučerová
by si domov mohol odniesť medailu. To, v kategórii 10 – 11-ročných dievčat do
že to bude priamo majstrovský titul, sa 35 kg. V súťaži družstiev v disciplíne
ukázalo až na súťaži, keď Adam porazil kumite podalo bezchybný výkon družstvo
všetkých súperov na nulu. O poslednú našich žiačok v zložení Bibiana Černáková,
medailu z disciplíny kata sa postarala Ivana Gahírová, Radoslava Kučerová
Nikola Kršiaková, ktorá sa prebojovala až a hosťujúca zo Spartak Myjava Štefánia
do semifinále kategórie 10 – 11-ročných Buchtová. Dievčatá si v prvom zápase
dievčat. Tu prehrala najtesnejším poradili s družstvom TJ Rapid Bratislava,
výsledkom, a tak ju čakal boj o bronz, kde v druhom kole vyhrali nad družstvom KK
Kretovič Košice. V semifinále vyhrali nad
bola úspešná.
družstvom zo Shihan Poprad. Vo finále
V disciplíne športový zápas kumite s CMK Banská Bystrica sa bojovalo až do
nastúpilo až 13 našich pretekárov. Veľmi posledných sekúnd, no nakoniec titul
pekný výkon predviedla Natália Veisová, majsteriek Slovenska v súťaži družstiev
ktorá v kategórii 8 – 9-ročných dievčat išiel do Žiaru nad Hronom. Žiacke
nad 37 kg našla premožiteľku až vo finále, majstrovstvá republiky ukázali, že popri
a tak domov odišla s vicemajstrovským skúsených starších pretekárov, ktorí nás
titulom. Podobne sa vyvíjala situácia aj reprezentujú na najväčších európskych
pre Bibianu Černákovú, ktorá v kategórii a svetových podujatiach, v klube vyrastá
10 – 11-ročných dievčat do 35 kg skončila aj mladšia generácia, ktorá má dobre
taktiež s titulom vicemajsterky. Do tretice našliapnuté ísť v ich úspešných stopách.
Ľubomír Striežovský, tréner karate

Majsterky republiky v družstvách kumite. Zhora zľava Radoslava Kučerová, Bibiana Černáková, Ivana Gahírová, tréner Ivan Tatár a Štefánia
Buchtová, hosťujúca zo Spartak Myjava.

