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Otvorenie zimného štadióna sa posúva
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Ľadová plocha by sa mala spustiť v auguste
Pôvodne avizované otvorenie zimného štadióna v júni sa z technických
príčin posúva na polovicu augusta.
Jedným z hlavných dôvodov je predĺženie času terénnych prác okolo budovy štadióna.

a ako zdôrazňuje, plánovaná prevádzka
zimného štadióna je na deväť mesiacov:
„Ide o obdobie september až máj. Je to
ale len orientačné vymedzenie, pretože sa ľadová plocha spúšťa zvyčajne už
v auguste. Aj začiatok prvej sezóny novovybudovaného športoviska začne svoju
„Pôvodne som otvorenie zimného šta- prevádzku v tomto čase.“
dióna avizoval na jún, avšak z technických príčin musíme tento termín po- Mnoho ľudí si kladie otázku, či obyvatesunúť. Vyhoveli sme tak požiadavkám lia neďaleko stojacej osady Pod Kortinou
investora a zhotoviteľa,“ informuje primá- nebudú ohrozovať prevádzku aj samottor Peter Antal a prezrádza dôvody posu- nú budovu zimného štadióna. „Realita
nu termínu otvorenia: „Jedným z hlav- v Žiari nad Hronom je takáto a práve
ných dôvodov je predĺženie času terén- postavenie nového športoviska práve
nych prác okolo štadióna, keďže počasie v tomto priestore zamedzilo osade ďalej
nám v máji neumožnilo tieto práce robiť. sa rozširovať smerom do mesta. Okrem
Ďalšia neočakávaná komplikácia je s pri- toho, práve toto športovisko môže byť
pojením elektrickej energie a záložného príkladom vzájomného spolunažívania
napájania. Otvorenie štadióna tak posú- dvoch svetov. Toho športového a ľudí
vame na polovicu augusta. O presnom v sociálnej núdzi. Myslím si, že tieto dve
oblasti nie sú od seba natoľko vzdialené,
termíne vás budeme včas informovať.“
aby dochádzalo k trestnej činnosti práve
Zimný štadión už bude v týchto dňoch, na tomto mieste viac ako inde. Skôr ma
čo sa interiéru týka, stavebne ukončený, teší, že vstup do mesta od Lovče má už
ale stavbu treba ukončiť aj, takpovediac, dnes estetickejší vzhľad, ako tomu bolo
papierovo a zvonku. Okrem toho je po- ešte začiatkom minulého roka,“ podotýtrebné dokončiť osadenie mantinelov, ka Rozenberg.
vzduchotechniku, signalizáciu požiaru,
dymovod, rôzne stavebné nedorobky
a vonkajšie terénne úpravy. „Ako aj pri
predchádzajúcich stavbách (pozn. športová hala, futbalový štadión), robíme
v zásade kreatívne dielo, ktoré práve
na konci ukazuje na rôzne „maličkosti“.
Ich odstránením dielo dotvárame a ro- Podľa našich informácií, o mládežnícky
bíme z neho stavbu, ktorou je možné hokej už prejavilo záujem niekoľko denávštevníkov prekvapiť. Už prvé reakcie siatok detí, pre ktoré spoločnosť Sport
návštevníkov naznačujú, že ideme správ- Trend robila niekoľko náborov. „Spoločnym smerom,“ dopĺňa primátora riaditeľ nosť Sport Trend bude zabezpečovať činmestských Technických služieb Igor Ro- nosť mládežníckeho hokeja, čo má ako
zenberg a ako príklad takýchto “malič- jednu zo zmluvných podmienok s nami.
kostí“ uvádza obloženie nosných stĺpov Verím, že sa s touto výzvou vysporiada
oceľovej konštrukcie. „Ak by sme to ne- tak, aby sme v Žiari nad Hronom mali v
urobili, mali by sme množstvo lezeckých blízkej budúcnosti radosť z toho, že malo
rebríkov až k streche, čo by bolo v rozpo- zmysel vybudovať toto športovisko,“
re s bezpečnosťou prevádzky. Ako iný prí- konštatuje Igor Rozenberg. Čo sa týka
klad by som uviedol vonkajšie obloženie seniorského hokeja, ten bude žiť svojim
mantinelov, zabetónovanie podlahy za vlastným životom. Začalo okolo neho pônimi, povrchovú úpravu, alebo vylepše- sobiť niekoľko nadšencov. „Asi tie najdônie pozície pre výhľad telesne postihnu- ležitejšie informácie sú, že tu plánujeme
mať prvú ligu, čo je po extralige druhá
tých osôb,“ podotýka ďalej Rozenberg.
najvyššia súťaž. Plánujeme to v spolupráci s HKM Zvolen, ktorá môže v budúcnosti priniesť do Žiaru nad Hronom vyššiu
Plánovaná prevádzka
kvalitu hokeja, ako keby sme to robili
sami. Dôležité ale je, aby nové vedenie
žiarskeho zimáku je deväť
klubu získalo podporu podnikateľského
mesiacov.
sektoru pre rozvoj hokeja. Verím, že sa to
novému vedeniu klubu podarí a že už v
relatívne krátkom čase sa budeme tešiť
Prevádzku zimného štadióna bude za- z prvého prvoligového majstrovského
bezpečovať mestská spoločnosť Technic- zápasu,“ naznačuje plány so seniorským
ké služby a spoločnosť Sport Trend bude hokejom riaditeľ mestskej eseročky.
zabezpečovať bežnú prevádzku pre
športovú činnosť a verejnosť. „V praxi to
znamená, že technické služby sa postarajú o to, aby mal zimný štadión ľadovú
plochu a potrebné zázemie. Spoločnosť
Sport Trend sa bude starať o to, aby bol
zimný štadión využitý. Bude prenajímať
ľadovú plochu a postará sa aj o splnenie Po skončení prác na zimáku sa technicviacerých zmluvných podmienok, medzi ké služby presunú a začne sa robiť na
ktoré patrí napríklad umožnenie verej- krytej plavárni. Pre spoločnosť sú takéto
nosti korčuľovať, alebo povinne posky- zákazky od mesta výhodné a je potrebné
tovať ľadovú plochu pre rozvoj hokejovej povedať, že v iných mestách technické
mládeže,“ konkretizuje Igor Rozenberg služby nerobia takéto veľké veci. „Som

O mládežnícky hokej
je zo strany Žiarčanov
veľký záujem

„


Poznáme mená ďalších držiteľov
značky Pohronie
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Budovu je potrebné dokončiť zvonku.

Športová hala, futbalový
štadión a zimák, nasledovať
bude krytá plaváreň

Čo sa interiéru týka, štadión už bude v týchto dňoch dokončený.

Nábor malých hokejistov robila spoločnosť Sport Trend.
veľmi rád, že primátor Peter Antal, vedenie mesta, poslanci MsZ a verejnosť toto
naše snaženie podporujú. Je to na jednej
strane radosť, ale na druhej strane veľký
záväzok. Najmä projekty futbalového
a zimného štadióna bolo potrebné prepracovať úplne od začiatku, nanovo. To
znamená veľmi obmedzené plánovanie finančných prostriedkov na stavbu.
Každý, kto si aspoň raz plánoval rekonštrukciu vlastného bývania prišiel na to,
že nestačí urobiť len to, čo si na začiatku plánoval. Aby to splnilo očakávania,
zvyčajne sa zmení rozsah alebo kvalita
plánovaného diela. Nie je tomu inak ani
pri stavbe zimného štadióna. Ide o dielo, ktorá má prežiť bez výraznej zmeny
minimálne jednu generáciu,“ vysvetľuje
stratégiu Rozenberg s tým, že pri projekte krytej plavárne sa, na rozdiel od týchto
dvoch stavieb, rozhodli, že si vopred na-

plánujú každý detail stavby a budú sa držať navrhnutého riešenia projektantom.
Kreatívnu zložku realizácie diela zverili
do rúk projektanta, ktorý mal na to dostatok času. To znamená, že si môžu všetko
dopodrobna vopred naplánovať, urobiť
verejné obstarávania na vopred známe
práce, tovary, služby a vytvoriť zaujímavé
dielo. „Ide o nový prvok v našej investičnej činnosti, na ktorý sa už dnes intenzívne pripravujeme. Krytá plaváreň by mala
byť vyvrcholením nášho investičného
snaženia zrekonštruovať všetky športoviská, o ktoré sa naša spoločnosť bude
v nasledujúcich rokoch aj starať. Ostane
už len postupná renovácia plážového kúpaliska, ktoré ale v posledných rokoch už
dostalo taktiež estetickejšiu tvár,“ dodáva
na záver riaditeľ mestskej eseročky Igor
Rozenberg.
(li)
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Atléti budú môcť novú dráhu využívať už po letných prázdninách
Už v druhej polovici júna začnú práce na výstavbe atletickej dráhy, ktorá
sa bude nachádzať v areáli Základnej
školy na Jilemnického ulici. Plánované
práce by mali byť dokončené do konca
letných prázdnin.
Nová atletická dráha sa vybuduje
v priestore, kde bola aj pôvodná, len sa
viac posunie k detskému ihrisku. Prioritne pôjde o školskú atletickú dráhu, ale
na organizovanie súťaží či na tréningy ju
bude využívať aj žiarsky Atletický klub.
„Športový komplex sídliska a školy bude
tvoriť 300-metrový bežecký ovál so štyrmi
dráhami. Atléti budú mať k dispozícii aj
šprintérsku rovinku s dĺžkou 130 metrov
so šiestimi dráhami pre potreby tréningu
miestneho atletického klubu, pre súťažné
aktivity a rekreačného behu,“ informuje
Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských

projektov MsÚ. Ako ďalej spresňuje,
v rámci uvažovaných stavebných úprav
ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných obrubníkov a odkopaniu stavajúceho škárového a trávnatého povrchu
dotknutej plochy vo vytýčenej ploche.
„Následne na to sa urobí odkopávka zeminy a kameniva potrebná pre realizáciu
stabilizačného a podkladného súvrstvia
z drveného kameniva,“ konkretizuje prvé
práce na bežeckom ovále Miloš Čerťaský.

Nová atletická dráha bude na mieste pôvodnej, len sa viac
posunie k detskému ihrisku.

Plážové kúpalisko je už otvorené
bornou a zlatou plaketou majú dvakrát
v týždni bezplatný vstup,“ informuje Peter
Jagoš, zástupca riaditeľa mestských Technických služieb.

Žiarske Plážové kúpalisko otvorilo
v tomto roku svoje brány po prvýkrát
v sobotu 15. júna. Pre návštevníkov
máme dobré správy – ceny zostávajú
rovnaké ako vlani.
Ešte predtým, ako sa mohli prví návštevníci kúpaliska okúpať, sa namaľoval celý
bazén. Okrem vysprávok a maľovania sa

tiež upratal a pokosil celý areál kúpaliska
a vymaľovali sa kabínky. „Tento rok nie sú
pripravené žiadne výrazné zmeny. Cenník
ani otváracie hodiny sa oproti minulému
roku nemenia. Zdravotne ťažko postihnuté osoby a dôchodcovia zaplatia polovičné vstupné aj v hlavnom čase aj v čase
po 15-tej hodine. Darcovia krvi so strie-

V hlavnom čase od 9.00 do 15.00 hodiny
zaplatí dospelá osoba 3 eurá, osoby od
3 do 19 rokov, vysokoškoláci a doprovod
ZŤP 2 eurá a dôchodca a ZŤP 1,50 eura.
Otváracia doba je v hlavnej sezóne počas
júla a augusta od 9.00 do 19.00 hodiny
s tým, že posledný vstup je o 18.00 hodine. Počas júna je kúpalisko cez pracovný
týždeň otvorené od 12.00 do 19.00 hodiny a cez víkend od 9.00 hodiny. „Ak by sme
mali extrémne horúčavy a nápor návštevníkov, otváracia doba bude aj v júni už od
9-tej hodiny,“ dodáva Peter Jagoš.
Ako cenník a otváracie hodiny, rovnako
dostupné budú aj všetky športové aktivity
v areáli kúpaliska. Pre tých, ktorí sa chystajú okúpať už v júni, dávame do pozornosti, že v piatok 21. júna bude kúpalisko
z prevádzkových dôvodov zatvorené. (li)

Už po druhýkrát sa odovzdávali certifikáty držiteľom
značky regionálny produkt Pohronie
Občianske združenie Žiarska kotlina
po druhýkrát odovzdávalo certifikáty
držiteľom značky regionálny produkt
Pohronie. Odovzdávanie sa uskutočnilo 24. mája v Žiari nad Hronom.
Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky, a zároveň ich zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, prípadne predajných miest. Regionálne značenie produktov je nástrojom
podpory rozvoja miestnej ekonomiky,
zviditeľnenia regiónu Pohronie, zvýšenia
odbytu kvalitných miestnych produktov,
zachovania tradícií, kultúrnych hodnôt
a využívania miestnych zdrojov s ohľadom na životné prostredie. K doterajším
ôsmim držiteľom značky tak pribudlo ďalších šesť.

Produkty, ktorým
bola udelená značka
Peter a Michaela Jagošovci – výrobky
z arónie čiernoplodej (Žiar nad Hronom)
Andrea Rolková – maľované poštové
schránky (Kremnica)
Poľnohospodárske družstvo Lovčica –
Trubín – mlieko a mliečne výrobky (Lovči-

mestské noviny

ca – Trubín)
Iveta Drugdová – háčkované tašky a košíky (Žiar nad Hronom)
Jana Majerská – vyrezávané výrobky z lipového dreva (Bukovina – Nová Baňa)
Anna Suchá – krojové kožuchy (Nová
Baňa)

Hlavné prínosy
regionálnej značky

- v obciach podporuje miestnu výrobu a
zamestnanosť, zvyšuje turistický záujem
o región, propaguje obec v nadregionálnom meradle,
- podporuje zachovávanie tradičných výrobných postupov, šetrí prírodné zdroje a
životné prostredie,
- zákazníkom poskytuje záruku kvalitných
a originálnych výrobkov, zlepšuje orientáciu v regióne a informovanosť o jeho zaujímavostiach

- výrobcom pomáha zviditeľniť sa, propaguje ich aj mimo regiónu,
- rozširuje možnosti odbytu produktov a
značka ako záruka kvality pôsobí pozitívne na spotrebiteľa,

Regionálnu značku môžu získať remeselné, poľnohospodárske, potravinárske alebo prírodné výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, ale aj tradičné podujatia. (r)

Výstavba atletickej dráhy sa bude financovať z mestského rozpočtu. Suma by nemala presiahnuť 300-tisíc eur. Pôvodne atléti
počítali aj s vybudovaním sektoru skoku
do výšky, na ktorý sa v súčasnosti snažia
získať financie mimo mestského rozpočtu.
„Súčasťou športoviska, ktoré sa postaví za
mestské peniaze, bude určite 300-metro-

vý atletický ovál, skok do diaľky, stovková
šprintérska dráha a hod guľou. Ak by sa aj
skok do výšky nevybudoval teraz, je možné ho dostavať dodatočne v budúcnosti,“
naznačuje Miloš Čerťaský.
Aj keď nová dráha nebude spĺňať podmienky pre organizovanie Majstrovstiev
Slovenska, atléti tu nájdu uplatnenie pre
organizovanie súťaží v kategórii najmladších žiakov a mladších žiakov. Ako pred
časom naznačil tréner klubu Miroslav
Rybársky, okrem týchto súťaží majú ambície organizovať aj Majstrovská Slovenska
mladších žiakov v päťboji a súťaže miestnej žiarskej atletickej ligy, školské súťaže,
súťaže detskej atletiky v rámci mesta,
okresu a kraja.
(li)

Vošiek na stromoch sa zbavili
biologickým postrekom
Už po druhýkrát sa v Mestskom ovocnom sade robil postrek proti voškám,
ktorý je založený výlučne na biologickej báze.
Daždivé obdobie spôsobilo, že sa zvýšila
populácia vošiek, ktoré ohrozujú ovocné stromy v Mestskom ovocnom sade
v Parku Štefana Moysesa. „Postrekovali
sme všetky ovocné stromy v sade,“ informuje Marcela Gendiarová z Odboru
životného prostredia MsÚ s tým, že postrek realizoval Ľudovít Vašš, odborník
na ovocné stromy a zakladateľ ovocného sadu. Ako ďalej Gendiarová zdôrazňuje, postrek je založený výlučne na
biologickej báze a robí sa podľa potreby,
najmä však po daždivých obdobiach,
keď je vlhko a vošky sa v takomto prostredí rýchlo rozmnožujú.
„Ďalšou ochranou na stromoch sú lienky, ktoré vošky požierajú. Pri výsadbe
ovocných stromov sme pri nich založili
aj ovčiu vlnu, ktorá je domovom pre
ucholáky a lienky. Práve tieto chrobáčiky
sú prirodzeným predátorom vošiek,“ vysvetľuje ďalej Marcela Gendiarová a ako

podotýka, keby sa na stromoch postrek
neurobil, vošky by sa rozmnožili a oslabili by rast stromov. „Stromy pravidelne
kontrolujeme a v prípade potreby vždy
kontaktujeme odborníka,“ dodáva na
záver odborníčka na zeleň.
(li)

Ako biologický postrek sa použil olej pongania pinata a cocana.

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 28. júna 2019, t. j. piatok o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta
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Zahájenie výskumov

V ostatných dňoch navštívil kaštieľ
v Žiari nad Hronom Ing. arch. Ivan
Gojdič z Trnavskej univerzity, ktorý
bude s tímom študentov realizovať
historicko – architektonický výskum na budove.
Ide o začatie jednej z prvých etáp pri
záchrane a rekonštrukcii areálu kaštieľa, ktorá je aj podmieňujúcou fázou
pri oprave budov areálu, ktorú predpísal Pamiatkový úrad. V júni sa teda
v kaštieli usídli skupina študentov,
spolu so svojim profesorom a budú

odstraňovať mladšie, ale aj staršie vrstvy omietok náterov a sekundárne vybudovaných prístavieb.
Už prvou letmou obhliadkou areálu
sa dá predpokladať, že ide o bohatý
výskumný materiál, z ktorého budeme
vychádzať pri rekonštrukcii kaštieľa.
Predpokladá sa pomerne veľké množstvo renesančných prvkov, ktoré by
celú stavbu obohatili tak z historického, ako aj reprezentačného hľadiska.
Tým významnejší je tento výskum,
keďže sa doteraz nikdy neuskutočnil žiadny v areáli kaštieľa. Doterajšie
správy boli v podstate len domnienky

Interiér arcibiskupského krídla.

Aj v 90-ke srší z pána Albína životný optimizmus
Krásneho životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva Albín Valko, rodák
z Horných Opatoviec. Pri tejto príležitosti mu Zbor pre občianske záležitosti mesta v pondelok 10. júna pripravil
prekvapenie.
Pán Albín 20. mája oslávil krásnych
90 rokov. Spolu s manželkou, s ktorou žil
33 rokov až do jej smrti, vychovali dve
deti, syna Karola a dcéru Sylviu. Počas
svojho života pracoval ako lesák na rôznych miestach Slovenska, neskôr prestúpil do Závodu SNP, kde pracoval ako
Pán Albín pri podpise do Pamätnej knihy.
podnikový geodet až do odchodu na dôchodok. Ako dôchodca pracoval aj ako šenej obce. Jeho srdcovou záležitosťou Po zdravotných problémoch sa už nemooverovateľ geodetických plánov v rámci bola obnova kostola v Horných Opatov- hol aktívne zúčastňovať na tejto činnoskomory geodétov až do svojej 80-ky.
ciach, na ktorú sa snažil získať finanč- ti, ale stále bol v kontakte s kamarátmi
né prostriedky z ministerstva, z cirkvi, a s ľuďmi, ktorí pokračovali v týchto myšAko na pána Albína prezradil jeho syn z mesta, zo ZSNP. Zároveň sám aktívne lienkach a veľakrát im dával aj potom
Karol, vždy sa veľmi zaujímal o svoju rod- pomáhal pri obnove dovtedy, ako mu podnety na rôzne vylepšenia.
nú obec a snažil sa zachovať pamiatku na to zdravotný stav dovoľoval až do svoňu. Bol spoluzakladateľom občianskeho jich 80-tich rokov. Organizoval brigády Pánovi Albínovi Valkovi aj touto cestou
združenia, ktorého cieľom bolo zachrá- na prácach okolo kostola, kosenie parku prajeme veľa zdravia a veľa šťastných
niť z bývalej obce čo sa dá a hlavne pa- a sám bol pri týchto činnostiach veľmi chvíľ prežitých v kruhu svojich najbližmiatku na ňu. Inicioval a sám sa aktívne aktívny. V podstate v Horných Opatov- ších.
podieľal na vybudovaní pamätníka zru- ciach trávil všetok svoj voľný čas.
(li)

a veľká časť z nich bola, ako sa hovorí:
„jedna pani povedala“. Výsledky výskumu budú informovať o fázach výstavby a ich časovom zaradení. Určia
miesta a časti architektúry, ktoré by
v budúcnosti pri rekonštrukcii kaštieľa
mali byť zohľadnené a ich reštaurovaním budú zhodnotené aj jednotlivé
výtvarné prvky, ktoré tak obohacujú
všetky historické stavby.
Samozrejme, samotný historicko – architektonický výskum je len jednou
zo súčastí druhov výskumov. Na neho
bude nadväzovať, možno povedať
spolupracovať, už v tejto fáze takzva-

ný archívny výskum, ktorý svojimi poznatkami z oblasti písomných dokladov pomôže skvalitneniu, urýchleniu,
ale aj lepšiemu spracovaniu výsledkov
historicko – architektonického výskumu. Je si treba uvedomiť, že aj ďalšie
nasledujúce výskumy sú súčasťou pohľadu, ktorého výsledkom bude komplexná očista, a tak povediac vybrúsenie jedného z najväčších klenotov
nášho mesta, nášho kaštieľa. A k tomu
poprajme všetkým zúčastneným veľa
zdaru a pohody pri ich práci.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Opustila nás Mária Zaťková
Vo veku nedožitých 77 rokov nás v sobotu 1. júna 2019 navždy po dlhej chorobe
opustila Mgr. Mária Zaťková.
Máriu Zaťkovú si mnohí pamätajú ako dlhoročnú učiteľku slovenského jazyka a dejepisu i školskú inšpektorku. Pedagogickú činnosť vykonávala vo viacerých školách, najdlhšie však v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika, kde učila dlhých
27 rokov a istý čas tu pôsobila aj ako zástupkyňa
riaditeľa školy. Venovala sa literárnej a výtvarnej
tvorbe detí i vlastnej, amatérskemu filmu a publicistike v regionálnej a učiteľskej tlači. Po odchode
do dôchodku pôsobila niekoľko rokov ako kronikárka mesta, kedy zaznamenávala dianie v Žiari
nad Hronom. Aktívne sa podieľala na uchovávaní histórie mesta. Je spoluautorkou textov vo viacerých publikáciách, naposledy spolupracovala
na vydaní monografie o Žiari nad Hronom. Z jej
iniciatívy vzniklo v roku 2006 aj záujmové združenie pre históriu mesta Castrum Susol. V tom istom roku získala cenu mesta za významný prínos
v oblasti rozvoja kultúry a uchovávania histórie.
Ako rodáčka z Horných Opatoviec sa aktívne angažovala v tom, aby sa na túto obec nezabúdalo.
Pravidelne sa podieľala na organizovaní podujatí v tejto zaniknutej obci, do ktorej sa každoročne
vracajú jej rodáci. Aj vďaka nej dnes opatovská

téma zostáva stále živou a Opatovčania sa vracajú do kostola, do prírody a domov. Má zásluhu
na postavení pamätníka miniatúry obce v mramorovej makete, na obnovení pamätného dreveného kríža na ceste do Sklených Teplíc a nezabudnuteľné sú aj prechody Gráfovskou, ktorých
sa pravidelne zúčastňovala.
S láskou v srdci na ňu bude spomínať nielen syn
Roman s rodinou, ale aj široká verejnosť, v ktorej
ako učiteľka zanechala kus seba.
Česť jej pamiatke!

Podľa ohlasov od detí i rodičov, najviac
sa malým oslávencom páčila Cesta rozprávkovým parkom, herci, kostýmy a, samozrejme, drak. „Pozitívne ohlasy máme
aj na tanečné vystúpenie a workshop so
žiarskou skupinou Voltage, ale aj na záverečnú rozprávku Dlhý nos,“ konkretizuje

ďalej producent Céčka. Okrem rozprávky
a tanečných vystúpení sa deti mohli vyšantiť a vyzabávať aj na obľúbenej obrovskej penovej párty s hasičmi. Nechýbali
ani obľúbené tvorivé dielničky s Centrom
voľného času a Slovenským červeným krížom či maľovanie na tvár.
(li)
Foto: MsKC a Petra Kamodyová.

Víkend otvorených parkov a záhrad po prvýkrát aj v Žiari
Počas víkendu 1. a 2. júna sa po celom
Slovensku konal Víkend otvorených
parkov a záhrad. V rámci tohto podujatia si aj Žiarčania mohli pozrieť ukážky arboristiky, absolvovali prehliadku
kaštieľa a ovocného sadu. Prehliadku si
dokonca nenechali ujsť ani zahraniční
návštevníci.
Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky
záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí
do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.
„Do nášho kaštieľa, Parku Štefana Moysesa a ovocného sadu prišlo niekoľko desiatok ľudí, prevažne to boli rodiny s deťmi
a seniori,“ hovorí Marcela Gendiarová

ktoré môžu byť pre návštevníkov parku
nebezpečné. Preto je v takýchto frekventovaných častiach potrebné stromy pravidelne ošetrovať. Arborista vyliezol na
strom, kde priamo pred návštevníkmi uroÚstrednou témou tohto ročníka podujatia bil praktickú ukážku ošetrovania stromov
bola záhrada a jej živočíšna ríša. „Aj vďaka spojenú s odborným výkladom,“ dodáva
takýmto podujatiam môžeme ľuďom za- Marcela Gendiarová.
traktívniť územie našich parkov a záhrad
a prepojenie histórie so súčasnosťou,“ V závere podujatia absolvovali návštevnípodotýka Marcela Gendiarová a ako ďa- ci aj návštevu Mestského ovocného sadu.
lej približuje, súčasťou podujatia bolo aj Dozvedeli sa, kedy sad vznikol, aké druhy
arboristické ošetrovanie stromov, ktoré ovocných stromov sú v ňom vysadené,
realizoval arborista Mateusz Bieniek zo aký má pre ľudí význam a mohli si pozrieť
Žarnovice. „V priestore pri detskom ihrisku aj krásne trvalkové záhony.
(li)
sa na stromoch nachádzali suché konáre,
z Odboru životného prostredia MsÚ, podľa ktorej návštevníkov veľmi zaujímal historický kaštieľ, kde si vypočuli prednášku
z úst kastelána Petra Mosného.

Deň detí navštívilo viac ako 3 000 divákov
Ani netradičný termín oslavy Dňa detí
neovplyvnil vysokú účasť na podujatí.
Do parku prišlo viac ako tritisíc divákov.
Organizátori podujatia sa tento rok rozhodli posunúť termín osláv až na 9. júna.
Dôvodom bol nový projekt, aký sa doteraz v Žiari ešte nerealizoval. „Na zabezpečenie Dňa detí sme oslovili profesionálnu
divadelnú agentúru, ktorá zabezpečila
pútavú Cestu rozprávkovým parkom.

Takmer dve desiatky hercov pripravili
množstvo zábavných stanovíšť, v rámci
ktorých deti prežívali príbeh a plnili rôzne úlohy,“ informuje producent žiarskeho Mestského kultúrneho centra Janko
Kulich a ako zdôrazňuje: „Tento rok sme
zaznamenali historicky najvyššiu účasť na
žiarskom Dni detí, keď ho, podľa našich
odhadov, navštívilo cez tritisíc divákov.
Sme presvedčení, že je to vďaka novinke
Ceste rozprávkovým parkom, ale aj vďaka

počasiu a neskoršiemu termínu.“ Ako však
Kulich priznáva, teraz však žiarske Céčko
stojí pred veľkou výzvou pre budúci ročník, keďže pri takomto počte divákov už
musia riešiť nadštandardné technické aj
organizačné zabezpečenie, doplnenie
atrakcií a ich rozmiestnenie po celom parku. „Na budúci rok musíme určite zvýšiť
počet stánkov s občerstvením či doplniť
program,“ podotýka Janko Kulich.
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Deti spod Kortíny súťažili v triedení odpadu
Pracovníci Komunitného centra v Žiari
nad Hronom zorganizovali 31. mája
zaujímavú súťaž, a to triedenie odpadu
v osade Pod Kortínou.
Súťaži predchádzala preventívna aktivita
pod vedením Ivany Martincovej – Škriniarovej z Odboru životného prostredia MsÚ.
Prezentovala a snažila sa deťom priblížiť
separovanie odpadu prostredníctvom
pútavej prezentácie o odpadoch, o škodlivosti vzniku čiernych skládok, význame
separovania odpadu a toxických látkach,
ktoré vznikajú pri spaľovaní plastov. Deti
na záver kreslili, čo ich zaujalo a prečo je
separovanie odpadov dôležité.
sklený pohár, kus textilu... Tímy dostali
body podľa toho, ktoré z nich najskôr našPo tejto preventívnej aktivite nasledovalo lo všetkých osem druhov odpadu. Pracovtriedenie odpadu v osade Pod Kortínou. níci centra ocenili aj to, či deti našli všetko,
Po rozmiestnení odpadových materiálov čo bolo v zadaní úlohy. Túto úlohu splnili
pracovníci Komunitného centra rozde- všetky družstvá na plný počet bodov.
lili deti do troch družstiev tak, aby boli
v každom družstve mladšie aj staršie deti. Druhou súťažou bolo triedenie nájdenéKaždé jedno družstvo si určilo kapitána ho odpadu za body. Deti triedili odpad
družstva a deti si vymysleli názov svojho do piatich vriec: plasty, sklo, komunálny
družstva. Súťažili v štyroch súťažných úlo- odpad, papier a iné. Za správne vytriehách. Prvou bolo hľadanie ôsmich druhov dený odpad dostalo každé družstvo taký
odpadu – plastová fľaša, tužková baterka, počet bodov, koľko kusov odpadu súťa-

Cesta k úspechom
otvorená
V Žiari nad Hronom slávnostne odo-

a končiaci študenti. Osemnásť v odbore
mechanik mechatronik a piati mechanici
nastavovači. Po úspešnom absolvovaní
štúdia získali z rúk riaditeľky školy Beaty Tóthovej, riaditeľa združenia InTech
Marcela Pecníka a zástupcov spoločností
Fagor Ederlan, Hydro Extrusion Slovakia,
Slovalco, Nemak Slovakia Remeslo strojal
a Tubapack doklady o absolvovaní stredného odborného vzdelávania, ktoré ich
pripravovalo pre úspešné etablovanie na
trhu práce.

vzdali študentom Súkromnej strednej
odbornej školy technickej maturitné
vysvedčenia, výučné listy i certifikáty
o absolvovaní duálneho vzdelávania
vo významných výrobných spoločnostiach združenia InTech.
V pondelok 3. júna sa v priestoroch žiarskej strednej technickej školy zišli riaditelia
a zástupcovia firiem tamojšieho priemysel- Viacerí študenti získali aj ocenenie za aktiného parku, vedenie školy a InTech, z.p.o. vity počas štúdia a dobrovoľnícku činnosť

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
a to:

CKN parcela č. 1631/7 – záhrada s výmerou 568 m2, vedenej na liste
vlastníctva č. 1136.
Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 8,72 €/m2 na základe
Znaleckého posudku č. 171/2019 zo dňa 27.05.2019, vyhotoveného znalcom
Ing. Ľudmilou Beczányiovou.

žiaci zatriedili správne. Treťou súťažou bol
vedomostný kvíz. Súťažiaci si vyžrebovali
kartičky, na ktorých boli obrázky rôznych
druhov odpadu. Každý jeden člen tímu
povedal, do ktorého vreca patrí odpad
zobrazený na kartičke. Každé družstvo
dostalo toľko bodov, koľko bolo správnych odpovedí.
Posledná súťaž bola rozhodovacia – beh
ku košom na čas. Vyhralo družstvo s najlepším časom.
Mgr. Ivana Pruknerová,
odborný garant KC
zameranú na pomoc ľuďom, mestu, škole
či okoliu. Sedemnásti absolventi obdržali
za výborné výsledky v teoretickom i praktickom odbornom vzdelávaní aj certifikáty Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory.
Od roku 2008 je škola, ktorú práve opúšťajú, v zriaďovateľskej pôsobnosti združenia silných, aj medzinárodných priemyselných spoločností v žiarskom priemyselnom parku, mesta, samosprávneho
kraja a Technickej univerzity v Košiciach.
Spoločným vytrvalým úsilím podnikateľského, školského i verejného sektora
sa darí pripravovať študentov pre ich
ďalšiu úspešnú cestu v profesionálnom
živote. V súčasnosti ide o školu, ktorá na
Slovensku patrí medzi špičku, vzhľadom
k technologickému vybaveniu i spoluprácu so zamestnávateľským sektorom.
Firmy združenia InTech svoju školu nielen
zriaďujú, ale aj podporujú vo vzdelávaní
a výchove tak, aby absolvent bol nielen
dobre pripravený pre svoju profesiu, ale aj
pre spokojný a úspešný život. Výsledkom
toho je, že absolventi po ukončení štúdia
prirodzene smerujú do firiem, pre ktoré sa
pripravovali.
SSOŠT

Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky a financovania, č. dv. 17, tel. 045/678 71 32, na webovej stránke mesta alebo na úradnej
tabuli mesta.
(r)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu časti
nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:

časť CKN parcely č. 426/3 – ostatná plocha s výmerou 12.909 m2
evidovanej na LV č. 1136, a to dve plochy na prenájom orientačne v časti s výmerou 194,78 m2, ktoré sa nachádzajú vo dvorovej časti bytového domu súp.
č. 415 a čiastočne domov č. 357 a 349 na Ul. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:

cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),

účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania
celkom 10 osobných motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 415,

doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,

cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 €/spevnenú plochu,

záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov,

záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do
19.6.2019 do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného
prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 426/3 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
– Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od
7.30 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43.
(r)

Ako správne triediť plechovky od nápojov a kovové obaly
Triedením kovových obalov ušetríš prírodné zdroje
Nápoje a potraviny, ktoré sú balené do
plechoviek, sa v našom živote objavujú
vo veľkej miere. Sú v nich balené perlivé
nápoje, rôzna konzervovaná zelenina,
mäso, ovocie a iné druhy potravín. Materiál, z ktorého sú konzervy a plechovky
vyrobené, je odolný a napríklad spomínaná hliníková plechovka sa rozloží v prírode až za 60 rokov. Naopak, triedením
kovov sa prírodné zdroje významne zachovávajú.

členiť (kov + plast),

nadrozmerný kovový odpad
patrí na zberný dvor.

Správne vytriedený kovový odpad následne prechádza rôznymi technologickými úpravami, akými sú: strihanie, lámanie, lisovanie, drvenie a briketovanie.
Takto dotriedené kovové odpady idú do
hút, kde sa pretavia. Ak v odpade zostali
napríklad zvyšky z potravín alebo farby
v konzervách, zhoria pri teplote 1700 °C.
Roztriedený a zlisovaný kov je potom odvezený na ďalšie spracovanie, kde získa
Ako na to
nový podobu buď vo forme kľúčov, ple
plechovku pred vhodením do chovky, alebo rámu na bicykel.
zbernej nádoby stlačíme, aby sme zmenZaujímavosť
šili objem na čo najmenšiu mieru,

kovové obaly, konzervy, kovo- 
na výrobu jednej tony ocele
vé výrobky a súčiastky, alobal, nápojové z recyklovaných materiálov sa použije
plechovky, kovové uzávery a viečka,
o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí
Čo nie
sa 500 kilogramov uhlia, vody o 40 %

kovové obaly, ktoré sú zne- a energie o 75 %,
hodnotené od chemikálií, od lepidiel ale- 
znečistenie ovzdušia sa zníži
bo od farieb,
o 86 %, znečistenie vody o 97 % a obme
obaly, ktoré sú kombinované dzí sa aj ťažobný odpad o 97 %.
s iným materiálom, ktoré sa nedajú od- Zdroj: ENVI – PAK, a.s., upravil: OŽP.
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Vo vojenskej
závodnej kuchyni
Dni sa míňajú, už tretí mesiac zarezávam vo Vojenskej závodnej kuchyni.
S vojenčinou nemám nič spoločné, musím dodržiavať čistotu. Mám ale strach,
že príjmu platenú kuchárku a môj raj sa
skončí.
V pondelok som nastúpil do VZK, v tom

do kuchyne prišla pani vedúca Stávková,
že sa so mnou chce rozprávať. Pozvala
ma do kancelárie aj spolu s kuchárkou
pani Štefkovou a spustila: „Miroslav,
sme s tvojou prácou spokojné, aj stravníci, preto ak máš záujem zostať trvale
vo VZK, vybavíme u veliteľa roty, aby ťa
tu nechal.“ Trochu som machroval, že si
to musím rozmyslieť. Na druhý deň som
povedal, že zostávam. Potom som tam

varil do konca vojenčiny. Bol som vojak,
zadovážil som si civilné oblečenie a chodil som na vychádzky v civile. Veľmi som
to začal zneužívať, čo sa mi vypomstilo.
To opíšem neskôr.
Môj denný režim bol nasledovný: vstávanie o šiestej, odchod do VZK. Obliecť do bieleho a podľa jedálneho lístka
pripravené potraviny rozdeliť do kotlov
a hrncov. Navarené jedlo sa vydávalo

Z pera čitateľa
od jedenástej do jednej. Po výdaji jedla
nasledovala príprava na varenie večere.
Večeru som varil a vydával sám, lebo na
večeru chodilo maximálne do 50 stravníkov. V sobotu a nedeľu sa nevarilo. Chodil som pomáhať do kuchyne pre letcov.
Nabudúce o činnosti VZK.

Letná
remeselná školička
v Pohronskom osvetovom
stredisku
Výborná možnosť, ako zaujímavo
vyplniť voľný čas vašich detí počas
letných prázdnin.
Denný letný tábor je určený pre deti
základných škôl, ktoré túžia využiť svoje prázdniny naplno a efektívne. Je to
výborná alternatíva pre deti, kým sú
rodičia v práci, deti si hravou formou
vyskúšajú rôzne remeslá a výtvarné
techniky. Výsledkom ich práce budú
výtvory, dielka, získajú praktické skúsenosti, zručnosti i nové vedomosti.
8. - 12. júl 8.00 – 15.30 h
Pondelok:
Maznáčikovia z plste - vyrobíme si
roztomilé zvieratká z plste
Utorok:
Farbičky, čarbičky - batikovanie a maľba na textil (tričká, mikiny, nohavice,
šaty,ponožky)
Streda:
Paličky klepotačky - vyrobíme si náramok technikou paličkovanej čipky
Štvrtok:
Sila zeme - čarujeme s hlinou (hlinené
obrazy a výrobky)
Piatok:
Dva svety, v jednom smeti, v druhom
kvety! - výroba ozdôb z použitého
papiera
Letný salónik - minivernisáž z výrobkov, ktoré si deti vyrobia v Letnej
remeselnej školičke
12. - 16. august 8.00 – 15.30 h
Pondelok:
Šúpolienky - šúpoľové bábiky trochu
inak
Utorok:
Príšerkovanie - drôtené zvieratká a iné
príšerky
Streda:
Tkanie - naučíme sa tkať na krosnách
Štvrtok:
Ornament na koži - vyrobíme si
kožený náramok s maľovaným ornamentom
Piatok:
Šikovné ručičky - ušijeme si textilné
brošne z filcu
Letný salónik - minivernisáž z výrobkov, ktoré si deti vyrobia v Letnej
remeselnej školičke
Cena: 9 eur za 1 deň a zvýhodnená cena za celý týždeň je 40 eur.
V cene je zahrnuté: materiál a pracovné pomôcky, lektor, obed, pitný režim.
Prihláste sa na: pos.remesla@gmail.
com do 28. júna.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

17.6. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
18.6. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
19.6. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
20.6. 20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
21.6. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
22.6. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
23.6. 7.00 – 8.00 h lek.Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h Janského lek., Dr. Janského 19
24.6. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
25.6. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
26.6. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
27.6. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
28.6. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
29.6. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
30.6. 7.00 – 8.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
Každý deň okrem sviatkov sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116,
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100.
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vlhký a bude na pocit dusno. UV žiarenie
bude veľmi silné, takže je najlepšie sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu. Súčasný charakter počasia pravdepodobne
vydrží do polovice mesiaca, potom by sa
malo krátkodobo slabo ochladiť,“ dodáva
meteorológ.

Začali prvé
vlny horúčav
prinášajú, pre jún typický, denný kolobeh
oblačnosti. Dopoludnia prevláda zmenšená oblačnosť, cez deň sa vyvíjajú kopovité oblaky, z ktorých sa najmä popoludní
lokálne vyskytujú intenzívnejšie prehánky a búrky. Letné počasie ešte s vyššími
teplotami, aké sme tu mali doteraz, budú
pokračovať aj v nasledujúcich dňoch,“
hovorí žiarsky meteorológ s tým, že
máme pred sebou prvú vlnu horúčav
tohtoročného leta. „Čo je však nepríjemné, vzduch by mal byť zároveň pomerne
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až 12°C. Denné teploty 24 až 28°C.
Streda – Piatok: Veľká oblačnosť až zamračené, občas dážď. Nočné teploty 13
až 10°C. Denné teploty v intervale 24 až
26°C.

Sobota – nedeľa: Polooblačno až oblačno, prehánky alebo slabý dážď. Nočné
teploty 14 až 12°C. Denné teploty 24 až
Naše územie sa bude nachádzať medzi 28°C.
rozsiahlou tlakovou výšou nad Škandináviou a tlakovou nížou nad južnou Európou. Táto níž v druhej polovici tohto ob- Tohtoročný máj bol veľmi špecifický a výdobia postúpi nad naše územie a vyvolá razne sa vychyľoval od počasia, ktoré je
zrážkovú činnosť. Po teplotnej stránke v tomto období bežné. Dlhodobo podbude počas tohto týždňa chladnejšie ako priemerné teploty zapríčinili, že po veľmi
dlhom období sme zaznamenali záporv predošlom.
nú odchýlku od normálu. Piaty mesiac
Pondelok – utorok: Prevažne poloob- v roku tak skončil v našom meste teplotlačno, pri zväčšenej oblačnosti prehánky, ne silne podnormálny s priemernou medážď, ojedinele búrky. Nočné teploty 15 sačnou teplotou 12,7°C, čo je o 2,2°C me-

Výhľad počasia
od 17.6. - 23. 6. 2019

Máj 2019 v našom meste

PREDAJŇA

V MESTSKÝCH NOVINÁCH

INZERUJTE

BAVLNENÉ TAP

Počasie sa po chladnom a daždivom
máji dostalo do normálu. Jún už začal
pravým letným počasím, teploty nám
v priebehu dňa rýchlo stúpali a veľa
nechýbalo, aby sme zaznamenali prvý
tropický deň. Najteplejší deň v našom
meste bol pondelok 3. júna, keď maximálna denná teplota vystúpila na 29,7
°C. Viac o počasí v nasledujúcich dvoch
týždňoch zistíme z predpovede žiarskeho meteorológa Jána Wolfa.
„V prvý júnový týždeň sa nad naším územím rozprestieralo nevýrazné tlakové
pole, s teplým a vlhkým vzduchom. Na
mnohých miestach nášho regiónu sa tak
objavovali prehánky a búrky a na pocit
bolo nepríjemne dusno. Teplé dni nám
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krokov
k vašich

6

5
Š. Moysesa

ronom
Žiar nad H 3 338
tel. 0905

64

nej ako je dlhodobý normál. Tohtoročný
máj bol najchladnejší od roku 1991. Pre
zaujímavosť, máj 2019 bol o 2,0°C chladnejší než vlaňajší apríl. Najvyššiu maximálnu dennú teplotu vzduchu 25,8°C
sme namerali 26. mája. Naopak, najnižšiu
minimálnu teplotu -0,5°C 8. mája, v prízemnej vrstve to bolo -4,0°C. Mesiac máj
bol mimoriadne vlhký a daždivý. Časté aj
výdatné zrážky sa postarali o vyrovnanie
tohtoročného vlahového deficitu. Za celý
mesiac spadlo 120,3 mm, čo zodpovedá
162 % normálu. Najvyšší denný zrážkový
úhrn 24,8 mm sa vyskytol 26. mája. Počas
tohto mesiaca sme mali len 2 letné dni a
20 dní s dažďom. Búrok nebolo príliš veľa
vďaka chladnému charakteru počasia. Čo
ale asi najviac môžeme májovému počasiu vytknúť, je slnečný svit. Slnko svietilo
146 hodín, čo zodpovedá iba 68 % normálu.
(r)

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík
nemali vystavovať slnečnému žiareniu.

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné
komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy,
závraty, nevoľnosť či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

Dodržiavajte pitný režim,
aj keď necítite smäd
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť
najmenej tri litre vody. V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom cukru, chinínu,
kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda.
Pite pravidelne, v menších dávkach, nie
ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia
rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí dbajte na to, aby
pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu
pite aj vtedy, keď smäd necítite.

dávku - približne 1,5 až 2 litre tekutín - by
si mali rovnomerne rozložiť počas celého
dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri
výbere minerálnych vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu sodíka. Starší ľudia
veľmi často trpia na vysoký krvný tlak a
obsah sodíka vo vode by im mohol stav
zhoršiť. Vo vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať
priamo v nápoji. Mimoriadne vhodné sú
nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez
Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia chemických prísad, ktoré je dobré zriediť
čistá pitná voda, môžete ju striedať s ne- vodou.
perlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi.
Množstvo vody, ktoré detský organizmus
potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti.
U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 V horúčavách nepodceňte riziko úpalu.
ml na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 Vzniká intenzívnym priamym slnečným
ml/kg, u dieťaťa v predškolskom veku je žiarením na nechránenú hlavu a zátylok.
to 100 ml/kg, v školskom veku 70 ml/kg, Prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou,
neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť asi bolesťami hlavy, povrchným a zrýchle50 ml na kilogram hmotnosti.
ným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by mali pravidelne
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pit- kontrolovať, či majú deti pokrývku hlavy,
ného režimu pre seniorov. Ich organizmus kvalitné slnečné okuliare a natrieť im poobsahuje menej tekutín, orgány pracujú kožku ochranným krémom s vysokým
pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny ochranným faktorom proti UV žiareniu.
spoločne s odpadovými látkami. Dennú Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec

Chráňte si hlavu vhodnou
pokrývkou

stať zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontroLetné oblečenie by malo byť ľahké, vzduš- lovať v servise. Súčasťou bežnej údržby je
né, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. aj pravidelná dezinfekcia výparníka klimaSyntetické materiály nie sú vhodné, preto- tizačnej jednotky.
že neumožňujú odparovanie potu. Pozor
na zvýšenú fyzickú námahu – robievajte si Nesprávne používaná klimatizácia môže
častejšie prestávky v tieni a v čase medzi uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy
11.00 – 15.00 hod. sa na slnku nezdržia- aj v aute. Najmä pri dlhších cestách, veľmi
negatívny vplyv má najmä na alergikov.
vajte.
Prúdením vzduchu z ventilácie sa totiž
rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení dýchacích
ciest, bolestí hlavy, alebo prechladnutia
Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, chrbtice môžete pri nesprávnom používadôležité je, aby bola správne nastavená ní klimatizácie v aute dostať zápal streda udržiavaná v čistote. Udržiavanie kon- ného ucha, spojiviek a iných ochorení očí
štantnej teploty v interiéri - bez ohľadu a uší.
na vonkajšiu, môže uškodiť najmä deťom •klimatizáciu v aute pustite na 10 – 15 mia seniorom. Nevhodne nastavená klima- nút za hodinu a prúd chladného vzduchu
tizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, smerujte tak, aby nefúkal priamo na poprechladnutie, oslabenie imunity i cel- sádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo,
kovo organizmu, angínové bolesti, pocit prípadne k nohám,
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či •aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonsvalov. Ak máte chladný prúd vzduchu na- ku a vnútri 5 - 7 stupňov Celzia, dodržte
smerovaný do tváre, vysušuje vám kožu, ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta
oči a prispieva k opakovaným zápalom často vystupujete a nastupujete, rozdiel
očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam teplôt by mal byť ešte nižší,
•pri používaní klimatizácie v aute sa okolo
zubov a trojklaného nervu.
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa
odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka
•pri prechode z chladného do horúceho je neustále vlhké prostredie, čo je výborprostredia môže prísť k tzv. teplotnému ná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých
šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť orga- spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často
nizmus. Klimatizáciu si nastavte tak, aby nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich
rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútor- antibakteriálnym sprejom.
ným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia,
•klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové
prieduchy udržujte v čistote, inak sa môžu Najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne

Ochlaďte sa zdravo
s klimatizáciou

Pamätajte si

Kúpte sa bezpečne

prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalitu monitorujú orgány verejného zdravotníctva. Pred
návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave.
•kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravé osoby - nevstupujte do bazéna, ak máte infekčné ochorenie,
•pred každým vstupom do bazéna sa
osprchujte a prejdite brodiskom, rovnako
aj po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého
oblečenia,
•nevstupujte do vody, ktorá pôsobí odpudivo, či už ide o farbu, zakalenie, alebo
zápach,
•nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami, sinicami a nahromadeným
odpadom, nekúpte sa ani vo vodách, kde
sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí
ktorých sú uhynuté vtáky a zvieratá,
•nekúpte sa v bazénovej vode, ak páchne
po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na
stenách bazéna slizovité povlaky a steny
a dno bazéna sú poškodené,
•rešpektujte označenia o zákaze kúpania
sa a upozornenia v okolí vodnej plochy
a pokyny prevádzkovateľov vodných kúpalísk.
Zdroj: RÚVZ
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Turistický výstup na hrad Šášov
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Žiarski seniori navštívili Národný cintorín

Dňa 3. júna zorganizovala Okresná organizácia JDS turistický výstup seniorov na hrad Šášov. Výstupu sa zúčastnilo 90 dôchodcov, ktorí prišli nielen
zo Žiaru nad Hronom, ale aj z okolitých
obcí.
Pre tých zdatnejších bol turistický pochod
peši z Ladomerskej Viesky po modrej turistickej značke do obce Šášovské Podhradie. Časť pochodu prebiehala v oddychovom tempe a do 60 minút všetci prišli do
Šášovského Podhradia. Tí menej zdatnejší
využili autobusovú dopravu.
V kultúrnom dome privítal seniorov – turistov aj poslanec Rastislav Uhrovič, ktorý im porozprával o vzniku Šášovského
hradu až súčasnosť. Zachraňovať hrad
sa snažia aj samotní občania obce, kedy
na formou brigádnickej činnosti na ňom
pracujú. Historické pramene uvádzajú, že
ho pred rokom 1253 postavili bratia Vančovci. Ľudová slovesnosť má však aj iné
vysvetlenie. Povesť hovorí, že hrad dal vybudovať zvolenský hradný pán pre svojho
dvorného šaša, ktorý mu na poľovačke
zachránil život. Úlohou hradu Šášov bolo
strážiť hronskú obchodnú cestu a vyberať

na nej mýto. V 14. storočí sa Šášov stal kráľovským majetkom. Hrad spustol po kurtských vojnách v roku 1708 a dodnes sa
v ňom zachovalo len niekoľko múrov. Pre
návštevníkov hradu v malom domčeku je
zriadená informačná kancelária a v dome
sa nachádza aj pamätná izba, kde je nainštalovaná etnografická výstava.

Väčšina seniorov vyšla až na samý vrch
hradu, odkiaľ bol krásny výhľad na celé
Stredné Pohronie, ako aj samotné okresné mesto Žiar nad Hronom. Účastníci tohto turistického zájazdu sa zhodli v tom, že
i keď žijú a bývajú v blízkosti Šášovského
hradu, mnohí doteraz za svoj život ho neboli ani pozrieť.
Jaroslav Bulko,
predseda JDS Žiar nad Hronom

Za pekného slnečného dňa 7. júna sa
v Žiari ráno stretli členovia Klubu dôchodcov, aby si užili chvíle oddychu
a kúpanie v Turčianskych Tepliciach.
Dobrá liečivá voda pomáha každému na
zregenerovanie tela. Po dvojhodinovom
pobyte v bazéne dobre padlo malé občerstvenie a káva.

oboznámila s kultúrnou pamiatkou, kde
sú uložené na večnom odpočinku mnohí významní predstavitelia nášho národa
z rôznych oblastí života kultúrnej, politickej a spoločenskej. Po obsiahlej histórii sa seniori poprechádzali po cintoríne,
kde videli mnohé náhrobky významných
predstaviteľov slovenského národného
života.
Seniori príjemné spojili aj s poznávaním V závere prehliadky na spoločnom pietkrás Slovenska, keď členovia klubu na- nom mieste zapálili symbolicky sviečku.
vštívili Národný cintorín v Martine. Tu
na nich čakala sprievodkyňa, ktorá ich
Klubová rada

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti, čo už vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 24. júna si
pripomenieme 2. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec
a starký
Marian Hárezník.
S láskou spomínajú manželka,
synovia Marian a Ivan s rodinou
a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
SPOMIENKA
Úsmev mala na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. júna si
pripomíname
3 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
Čas plynie, zastaviť
sa nedá,
no spomienka na teba
je stále živá.
Dňa 18. júna 2019
uplynie 20 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
Smútime,
no necháme ťa
tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 27. júna si
pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec
Mgr. Michal Humený.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia
Marek a Martin.
SPOMIENKA
Smútime, no
necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 7. júna sme si
pripomenuli
5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama
a prastarká
Mária Sitorová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcérajú Mária
a syn František s rodinami.
SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihla si povedať:
zbohom, rodina moja.
Ďakujeme ti za tvoju
dobrotu, lásku a
úsmev, ktoré si
rozdávala.
Dňa 23. júna si pripomíname 8 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama
a stará mama
Ľudmila Čurná.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
s rodinou
odino a syn.

SPOMIENKA

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budete v srdciach tých,
ktorí vás mali radi.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli
4. výročie od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mamička, starká
a prastarká
Mária Bojová
a dňa 14. júla uplynie 7 rokov
od chvíle, keď nás opustil milovaný
otecko, starký a prastarký
Imrich Bojo.
Za tichú spomienku ďakujú dcéra
Mária a syn Milan s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 29. mája
uplynulo 6 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Gocník.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéra
Marta a syn Pavol
s rodinami.
SPOMIENKA
More lásky si so
sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 25. júna si pripomíname
5. výročie od smrti
Vladimíra Urblíka.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Mal som vás rád
a chcel som ešte žiť.
Ale prišla tá chvíľa, keď
musel som vás opustiť.
Neplačte, nechajte ma
tíško spať,
čo mi bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 17. júna si pripomíname
25 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
syn a brat
Jozef Pekár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú rodičia
a sestra.
SPOMIENKA
Nadišiel ten
smutný deň,
keď odišiel si snívať
svoj sen,
z ktorého
zobudiť sa nedá.
Ostávaš anjel,
čo sa na nás díva z neba.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach neprestaneš žiť.
Dňa 12. júna si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom.
S lásku spomína manželka Eva, syn
Ľubomír s Luciou a vnúčik Jakubko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Nezomrela som,
lebo viem,
že budem žiť stále
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 27. júna si
pripomíname
nedožitých 100 rokov našej drahej
mamy a starej mamy
Zuzany Leštákovej.
S láskou na ňu spomínajú synovia
a dcéry s rodinami.
nami.

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 1. júla si pripomenieme
dvadsiate smutné výročie odvtedy,
ako nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec
Oravecz János.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Keď po tmavej noci
svitol biely deň,
ty odišiel si snívať svoj
večný sen.
Dňa 20. júna uplynie
5 rokov, čo od nás
odišiel náš syn
Ján Packo.
Spomínajú rodičia, sestra a brat
s rodinami.
Nikdy nezabudneme
na teba!
SPOMIENKA
Nezomrel.
Spí, len sen, je krásny,
sníva sa mu o tých,
ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.
Dňa 19. júna si
pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Vladimír Marko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
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Tituly z Majstrovstiev Slovenska aj do Žiaru

Majstrovstvá Slovenska v plávaní
PLAVCI

KARATE

Medailistom odovzdala ceny bývalá plavkyňa Martina
Moravcová. Jakub Kukučka prvý zľava.

Časť úspešnej žiarskej výpravy na M-SR. Horný rad zľava: tréner Miloš Viglašský, Zdenko Vanka, Patrícia
Vanková, Nikola Kršiaková, tréner Ľubomír Striežovský, dolný rad: Maxim Uhrík, Adam Hudec, Viktória
Viglašská, Gregor Sukop.
Košice privítali 9. júna na svojej pôde
viac ako 300 pretekárov z 30 klubov
z celého Slovenska, ktorí medzi sebou
bojovali o tituly majstrov Slovenska
v karate v štýle Goju ryu.
Štýl Goju ryu je jeden zo štyroch štýlov
karate, ktoré uznáva svetová federácia
karate WKF a cvičí sa aj v Karate klube
MŠK Žiar nad Hronom, a preto žiarski
pretekári nemohli na tomto podujatí
chýbať.
V súborných cvičeniach kata svoje kvali-

ty ukázali Patrik Fuzák, Adam Hudec a Nikola Kršiaková, ktorí vo svojich kategóriách nenašli premožiteľov, a tak domov
odchádzali s cennými titulmi majstrov
Slovenska v karate v štýle Goju ryu.
V športovom zápase kumite Žiarčania
taktiež siahli na najvyššie priečky, keď si
majstrovské tituly vybojovali Olívia Černáková, Maxim Uhrík a Zdenko Vanka.
Na stupne pre víťazov sa zhodne ziskom
tretieho miesta ešte prebojovali Bibiana

Černáková, Gregor Sukop, Patrícia Vanková a Viktória Viglašská.
Medailová bilancia 6 – 0 - 4 priniesla Žiarčanom v hodnotení klubov 4. miesto.
Týmto turnajom sa ukončila súťažná
sezóna pre mladších pretekárov. Tých
starších ešte v najbližších týždňoch čakajú turnaje v Montreale, Salzburgu
a chorvátskom Umagu.
(ľs) Foto: Anton Urblík.

V dňoch od 31. mája do 2. júna reprezentovali plavecký klub Delfín na
Majstrovstvách juniorov v plávaní
Šimon Veselý a Tereza Veselá. O týždeň na to mal klub zastúpenie aj na
Majstrovstvách Slovenska mladších
žiakov.
Súrodenci Šimon a Tereza Veselí zaplávali na M-SR celkovo osem individuálnych výsledkov a dosiahli tri nové
osobné rekordy. Šimon dosiahol najlepšie zlepšenie v disciplíne 50 m prsia
s časom 33,33.
Výsledky
Tereza Veselá: 20. miesto 50 m prsia,
36,24 a 20. miesto 100 m motýlik,
1:16,96
Šimon Veselý: 15. miesto 50 m prsia,
33,33 a 15. miesto 200 m prsia, 2:55,44

Jakub Kukučka strieborný a bronzový

Päť členov klubu Delfín – Jakub Kukuč-

ka, Juraj Hlavnička, Eliška Klučková, Ema
Prachárová a Sarah Procnerová, pod
vedením trénerky a prezidentky klubu
Martiny Bartkovej, bojovalo o čo najlepšie umiestnenie na M-SR v plávaní mladších žiakov v Štúrove na 50-metrovom
bazéne v dňoch 7. – 9. júna.
Výsledky
Juraj Hlavnička:
28. miesto 100 m motýlik, 1:54,48
Eliška Klučková:
28. miesto 100 m znak, 1:34,73
Jakub Kukučka:
2. miesto 100 m prsia, 1:28,26 a 3. miesto
200 m prsia, 3:16,42
Ema Prachárová:
7. miesto 200 m motýlik, 3:50,21
Sarah Procnerová:
12. miesto 100 m motýlik, 1:45,02
Mia Mesárošová

Starší minižiaci sú bronzoví
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

tine pokračovala stíhacia jazda Žiarčanov
a skóre sa začalo prelievať z jednej strany na druhú. V posledných 3 minútach
výbornou obranou nedovolili súperovi
skórovať a z následných rýchlych protiútokov si vypracovali zaslúžené sedembodové vedenie. Tretia štvrtina bola v réžii
Interu, kde Žiarčanom postupnými krokmi znižoval náskok. Do poslednej štvrtiny
lepšie vstúpil Inter a 4 minúty pred koncom viedol o 6 bodov. Tento stav našich
chlapcov nezlomil a z náskoku pomalými
krokmi súperovi ukrajovali. Minútu pred
koncom zápasu Žiarčania vyrovnali na
67:67 a 30 sekúnd pred koncom išli do
vedenia 69:67. Následne hneď z ďalšieho
útoku súper vyrovnal a dráma pokračovala. Po oddychovom čase našich zahrali
nakreslenú akciu a Horváth strelou spod
koša rozhodol zápas v prospech Žiarčanov 71:69.

BA Čaňa – MŠK BK Žiar nad Hronom
33:44 (19:24)
Body: Horváth 11, Valent 6, Zlocha 6, Barcík 5, Juhász 5, Roško 5, Herich 3, Ďurčov
2, A. Huraj 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC Bratislava 56:47 (24:22)
Body: Horváth 20, Barcík 14, Herich 6, Valent 4, Juhász 4, Roško 4, Zlocha 4.
BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 69:71 (33:40)
Body: Horváth 27, Barcík 11, Zlocha 11,
Herich 8, A. Huraj 5, Valent 3, Roško 2,
Juhász 2, Ďurčov 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – 1.BK Michalovce 69:38 (36:20)
Body: Juhász 14, Barcík 12, Horváth 12,
Zlocha 9, Valent 8, Roško 4, Ďurčov 4, Barniak 2, Chrobák 2, Tapfer 2.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 65:48 (22:41)
Body: Horváth 20, Barcík 9, Juhász 6,
Zlocha 5, A. Huraj 3, Valent 2, Chrobák 2,
Ďurčov 1.
Starší mini žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa v dňoch 31. mája až 2. júna
zúčastnili finálového turnaja o majstra
Slovenska v Prievidzi. Zastúpenie na
turnaji mali Inter Bratislava, BSC Bratislava, 1. BK Michalovce, BA Čaňa a domáca MBA Prievidza.
V prvý deň ráno Žiarčania nastúpili na
prvý zápas proti BA Čaňa. Bol to pre nich
neznámy súper a nevedeli, čo od neho
môžu očakávať. V zápase sa pomaly rozbiehali a dovolili súperovi vyhrať prvú
štvrtinu o 2 body. V druhej štvrtine sa hra
našich výrazne zlepšila a hlavne zrýchlila.

prestriedať všetkých 22 hráčov. Zápas
mali od úvodu pod kontrolou a prvý polčas vyhrali 36:20. V druhom polčase pokračovali v dobrej obrane a následnom
premieňaní rýchlych protiútokov. Cieľ sa
podarilo splniť a všetci hráči cítili, aké to
je hrať na finálovom turnaji.

nom turnaji niečo so zápasom zmeniť a aj
keď ju znova vyhrali, na konečný zvrat to
nestačilo. Konečné skóre 65:48 nám prisúdilo tretie miesto.

Počas záverečného ceremoniálu boli
ocenení aj naši hráči. Do najlepšej päťky
turnaja sa prebojovali Filip Horváth a MaV poslednom zápase proti domácim MBA túš Zlocha. Jakub Barcík bol ocenený ako
Prievidza mali Žiarčania všetko vo svojich najlepší hráč tímu a Filip Horváth ako najrukách. Víťazstvo im zaručovalo titul maj- lepší strelec trestných hodov.
stra Slovenska a akákoľvek prehra 2. – 3.
miesto. Do zápasu vstúpili nekoncentro- Konečné umiestnenie: 1. BK Inter Bravane, kopili veľké množstvo technických tislava, 2. MBA Prievidza, 3. MŠK BK Žiar
priestupkov. Aj keď si dokázali vypraco- nad Hronom, 4. BSC Bratislava, 5. 1. BK
vať šancu na ľahké zakončenie, lopta im Michalovce, 6. BA Čaňa.
vypadla z rúk. V druhej štvrtine naši zlepTomáš Fábry, tréner a Juraj Horváth,
šili hru. Dokázali hrať celú štvrtinu vyrovJán Valent, asistenti
nanú, ale náskok sa nepodarilo znížiť. Do
tretej štvrtiny nastúpilo iné družstvo, čo
sa odzrkadlilo hlavne v obrane. Súpera
stiahli na 15 bodov, keď stíhaciu jazdu
Do poobedňajšieho zápasu proti 1. BK prerušilo zranenie Barcíka a následné vyChytili dobré tempo hry, ktoré udržali až Michalovce išli žiarski basketbalisti s cie- faulovanie Juhásza. V poslednej štvrtine
do konca zápasu a pripísali si prvé body ľom spraviť čo najväčší náskok, aby mohli už Žiarčania nemali dostatok síl po náročza výhru.
Druhý zápas proti BSC Bratislava bol po
celý čas vyrovnaný. Ani jeden zo súperov sa nedokázal odtrhnúť na viac ako 4
body. Počas celého zápasu sa našim nedarilo premieňať šance spod koša a viazla
aj presná prihrávka. Naopak, chlapcom sa
darilo na čiare trestných hodov. Po fauloch súpera dokázali úspešne premeniť
14 zo 17 pokusov. Až v závere poslednej
štvrtiny šnúrou šiestich bodov zlomili
zápas v náš prospech a výhra 56:47 všetkých potešila a motivovala na ďalší zápas.
Druhý deň ráno našich čakal kvalitný súper Inter Bratislava. Počas prvej štvrtiny
sa naši ani raz nedostali do vedenia a museli sa na súpera doťahovať. V druhej štvr-

Mestské noviny | 17. jún 2019

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník XIV. | číslo 12 | 17. jún 2019 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Poznáme mená najlepších futbalistov FK Pohronie
FUTBAL

Každoročné oceňovanie najlepších
futbalistov klubu FK Pohronie sa uskutočnilo v utorok 11. júna. Ocenení boli
najlepší hráči vo svojej vekovej kategórii.
•U7 - Tomáš Murgaš
•U8 - Kristián Horbov
•U9 - Andrej Nárožný

•U10 - Branislav Lukáč
•U 11 - Viktor Flímer
•12 - Patrik Hrnčiar
•U13 - Martin Pavlenda
•U14 - Ján Jakab
•U15 - Samuel Kováč
•U17 - Tomáš Kukučka
•U19 - Samuel Čierťaský
•UW - Ema Vlkovičová

•Muži A - Tomáš Jenčo
Poďakovanie za obetavú prácu pre FK
POHRONIE
•Anna Gáborová
•Maroš Pažout
Cenu získalo aj mužstvo mužov A
za I. miesto v II. lige.
(r)

Tréner Rasťo Urgela: Náš klubový cieľ je neskončiť na poslednom mieste
FUTBAL

Chlapci majú za sebou prvý tréning
pred novou sezónou. Ako naznačil
tréner Rasťo Urgela, nelíšil sa od tréningov, ktoré futbalisti absolvovali
v II. lige.
„Máme svoje vlastné veci, ktorých sa určite budeme držať. Keďže sme boli úspešní,
nemáme dôvod ich meniť. Prakticky len
nadviažeme na to, čo bolo v jarnej a jesennej časti v tréningovom procese,“ podotkol počas tréningu a doplnil informácie,
akým spôsobom sa bude do novej sezóny
mužstvo obmieňať: „Z 23-členného kádra
skončilo päť hráčov (Artur Pidruchnyi,
Matúš Antošík, Peter Voško, Patrik Košuda a brankár Matej Repiský), osemnásť
hráčov zostalo z pôvodného kádra. Máme
vytypovaných 5 – 6 hráčov, s niektorými
sme už v rokovaní aj s ich materskými
klubmi. Dnes sa predstavili v kádri dvaja
noví hráči. Je to brankár Marko Drobnjak
z Podbrezovej, keďže potrebujeme aj na
tomto poste vytvoriť konkurenciu Jenčovi a Packovi. Prišiel k nám aj Michal Klec,
kmeňový hráč MŠK Žilina. Počítame s ním
do stredu poľa.“ Ako Urgela na margo Kleca poznamenal, od jeho pôsobenia v klube si sľubuje zvýšenie konkurencie, doplnenie a vystuženie stredu poľa k Lukášovi
Pellegrinimu a ostatným hráčom. „Samozrejme, má skúsenosti z Fortuna ligy, odporúčania na neho máme veľmi dobré,
aj od reprezentačného trénera Adriana
Guľu. Michala sme chceli už predtým,
takže si sľubujeme od neho určite kvalitu.“
Podľa trénera Urgelu je sila kádru pred
vstupom do prvej ligy taká, ako si predstavujú. Aj keď vedenie klubu má ešte vytypovaných hráčov na vrchné pozície. „To
znamená hrotového útočníka, na krídlo,
ale pozeráme sa aj po stopérovi, ktorého
by sme chceli do zadných radov k Jankovi Noskovi a k obidvom Jackovcom. Aby

Športový riaditeľ Pohronia Róbert Jež:
Verím, že mužstvo bude veľmi dobre
pripravené na prvú ligu

však nespoliehajú len na hráčov z iných
klubov, obzerajú sa aj po vlastných odchovancoch. Medzi takých patrí aj Viktor
Vondryska, ktorý už rok trénuje s Áčkom.
„Prichádzajú k nám ďalší dvaja dorastenci, a to 17-ročný Matej Poničan, ktorý sa
udomácnil v staršom doraste a podával
dobré výkony. Je to aj akýsi impulz smerom k mládeži a k našim odchovancom,
aby na sebe pracovali. Do Áčka berieme aj
bola konkurencia, pretože prídu karty, mladého brankára Sama Dovca, nech pri
zranenia, nech máme zdvojené tieto skúsených brankároch nasáva atmosféru
posty,“ naznačil Urgela a prezradil, v akých a dospelý futbal.“
súťažiach hľadajú hrotového útočníka:
„Vyzerá to tak, že ho možno ani nenáj- Ambície klubu sú, podľa trénera Urgelu,
deme, lebo hrotový útočník je doslova jednoznačné. „Vyhnúť sa bojom o záchraúzkoprofilový tovar. Je o neho záujem vo nu, čiže neskončiť na poslednom mieste
všetkých kluboch a nikto vám ho z prvej a vyhnúť sa aj baráži. To znamená do deči druhej ligy nedá. Možno si ho budeme siateho miesta, to bude náš klubový cieľ
musieť sami vychovať. Ale počítame na pre túto sezónu. Do I. ligy ideme s radostúto pozíciu s našimi domácimi hráčmi. ťou a tešíme sa na to. Futbal robíme pre
S Paťom Abrahámom, ktorý sa ukazoval aj ľudí, mali sme krásne návštevy, hlavne na
v jarnej časti na tejto pozícii veľmi sľubne, domácich zápasoch. Verím, že tomu bude
máme Davida Kondrlíka a mladého Vikto- tak aj v tejto sezóne. Prídu k nám mužstvá
ra Vondrysku. Ale aj napriek tomu by sme ako Slovan, Žilina či Spartak Trnava, ktoešte nejakého skúseného hráča na tento ré budú veľkým lákadlom. Do prvej ligy
post privítali.“ Abrahám hrával v uplynulej ideme aj s pokorou, ale chceme odvádzať
sezóne na viacerých postoch, je univer- dobré výkony a poctivé, ktoré nás zdobili
zálnym hráčom. Trénerovi sa však najviac po minulú sezónu,“ dodal na záver Rasťo
(li)
pozdáva na hrote, keďže je to strelec a je Urgela.
silný v súbojoch. Oporou tímu je aj brankár Jenčo, ktorý mal v sezóne odohrané Prípravné zápasy pred Fortuna ligou
rekordné čísla hracieho času. Ako by teda
mala vyzerať spolupráca s novým bran- 21. júna: Podbrezová – Pohronie
károm? „Tomáš bol po celú sezónu top
brankárom II. ligy, verím, že to bude po- 29. júna: Dubnica – Pohronie
tvrdzovať aj vo Fortuna lige. Chceme, aby
mu trochu Marko dýchal na chrbát a ešte 6. júla: Karviná – Pohronie
tie jeho výkony posunul niekde vyššie,
aby cítil konkurenciu aj od neho aj od Ro- 10. júla: Butafók – Pohronie
mana Packu. Tomáš, pokiaľ bude zdravý,
bude našou brankárskou jednotkou, ale 13. júla: Pohronie – Banská Bystrica
do brány sa dostane najlepší. Môže to byť
aj Marko, nehovorím, že nie.“ Tréneri sa

Športový riaditeľ Robo Jež odpovedal na otázky novinárov.
V stredu 12. júna začali futbalisti FK
Pohronie letnú prípravu pred novou
sezónou, v ktorej vstupujú do Fortuna ligy. Očakávania od fanúšikov
sú veľké, tréneri a vedenie klubu však
stoja pevne nohami na zemi a dávajú
si iba splniteľné ciele.
Novým mužom v tíme je športový riaditeľ Róbert Jež, ktorý na tomto poste
nahradil Mira Poliačeka. Ako uviedol,
pracovať pre FK Pohronie je pre neho
veľká výzva. „Ponuke od Pohronia som
sa potešil. Dúfam, že klubu pomôžem
a budeme úspešní,“ uviedol na margo
svojho nového pôsobenia Jež, ktorý prezradil aj mená nových posíl do
klubu: „Je to 24-ročný brankár Marko
Drobnjak z Podbrezovej a Michal Klec,
odchovanec Žiliny, ktorý naposledy
hosťoval v Třinci. S týmito dvomi hráčmi
sme dohodnutí. Samozrejme, na začiatku prípravy sme sa rozprávali s trénermi,
aké posty by sme chceli doplniť a akými
hráčmi. Ostatné mená ešte nepoviem,
pretože s nimi nie sme dohodnutí, všetko je v štádiu rokovania.“ Z úst trénerov
viackrát odznelo, že v Pohroní je potrebné posilniť ofenzívnu činnosť, keďže mu
chýba vyložený strelec. „To stále platí, ale
strelca hľadá každý. Dúfam, že vyberieme takého hráča, ktorý nám na ihrisku
pomôže, a to hlavne gólmi. Vyloženého
útočníka je ťažké nájsť, každý klub Fortuna ligy ho hľadá, okrem Slovana a Žiliny, kde sú Boženík a Šporar,“ podotkol

Jež s tým, že klub sa zatiaľ rozlúčil s piatimi hráčmi, s ktorými tréneri do novej
sezóny nepočítajú. Kostra mužstva však
zostáva, nikto z tých hráčov, ktorých tréneri chcú a ktorí boli oporami v II. lige,
určite neodíde.
Vlaňajší nováčik Fortuna ligy Sereď prekvapil, keď sa mu podaril husársky kúsok
a dostal sa do top šestky. S akými ambíciami ide do prvej ligy Pohronie? „Uvidíme, aká bude naša športová forma v tejto sezóne. Pre veľa hráčov to bude niečo
úplne nové, pretože ešte nehrali Fortuna
ligu, ale všetko sa rozhoduje na ihrisku.
Verím, že mužstvo bude veľmi dobre
pripravené na prvú ligu a že to ukážeme
aj na ihrisku a nebudeme hrať tak, aby
sme boli fackovacím panákom,“ zdôraznil Róbert Jež a naznačil, ktorí hráči budú
piliermi tímu: „Tí, ktorí boli aj v II. lige.
Stopérska dvojica Jacko a Nosko, brankár Jenčo a Pellegrini, to sú skúsenejší
hráči, ktorí budú viesť kabínu. Postup
z II. ligy si vybojovali svojimi výkonmi,
takže o nich sa určite budeme opierať.“
Druhú ligu sa žiarskemu tímu podarilo
vyhrať prevažne s domácimi hráčmi, čo
je už pomaly rarita vo futbale. Doteraz
v Pohroní pôsobili v posledných dvoch
sezónach len štyria legionári (Čech, Ukrajinec a dvaja Srbi). Zaujímalo nás preto, či
sa neuvažuje o angažovaní zahraničných
hráčov. „Je to možné,“ dodal s úsmevom
na záver športový riaditeľ Pohronia.(li)

Prvý tréning pred sezónou.

