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OTVORENIE
ODDYCHOVEJ ZÓNY
LETNÝ PAVILÓN
Piatok 8. júl o 17.30 hod.
Námestie Matice slovenskej

Banda Americano
a Karolínka Šťastná
18.00 hod. live koncert

Kotleba nepodpísal odpredaj nemocničného pavilónu
Nespokojní občania reagujú petíciou
Spoločnosť Svet zdravia má v pláne
odkúpiť, dostavať a zmodernizovať
dlhodobo chátrajúci nemocničný
pavilón B. Ponúkaná suma sa však
predsedovi župy zdá prinízka a s
odpredajom nesúhlasí. V týchto
dňoch
preto
vznikla
petícia,
v ktorej ho obyvatelia žiadajú, aby
podpísal uznesenie, ktorým dali
banskobystrickí poslanci odpredaju
budovy zelenú.
Spoločnosť Svet zdravia ponúka župe
za rozostavanú a dlhodobo chátrajúcu
budovu 464 409 eur, čo je, podľa Svetu
zostatková hodnota určená znalcom. Do
dostavby pavilónu chce spoločnosť z
vlastných zdrojov investovať 5,7 milióna
eur. Vďaka investovaným miliónom bude
spoločnosť schopná posunúť zdravotnú
starostlivosť na úplne novú úroveň v
oblasti kvality, bezpečnosti a komfortu
pre pacientov. O ponuke spoločnosti
rokovali
banskobystrickí
poslanci
na júnovom zasadnutí a odpredaj
odsúhlasili. Samotný odpredaj však musí
svojím podpisom potvrdiť aj vedenie
Banskobystrického
samosprávneho
kraja. A práve tu narazila kosa na kameň.
Predseda BBSK Marian Kotleba tvrdí, že
ceny, ktoré odsúhlasili krajskí poslanci sú
výpredajové, veľmi podozrivé a hlavne
nevýhodné pre kraj a odpredaj budovy
preto pre Svet zdravia nepodpíše.

Pacienti chcú modernú
nemocnicu

Pred niekoľkými dňami sa ozvali hlasy
nespokojných Žiarčanov a pacientov,
ktorí žiarsku nemocnicu navštevujú a
s postojom banskobystrického župana
nesúhlasia. Pripravili preto petíciu, v ktorej
ho vyzývajú k podpísaniu uznesenia o
predaji nedostavaného pavilónu. Členom
petičného výboru je aj riaditeľ žiarskej
školy Marek Baláž. „Ako občan mesta,
ktorý žije a pracuje v Žiari nad Hronom
chcem, aby bola všetkým pacientom
poskytnutá lekárska starostlivosť na
úrovni 21. storočia. To dnes, bohužiaľ,
žiarska nemocnica nespĺňa. Mohla by
však, pokiaľ by sa dostaval nemocničný
pavilón B,“ vysvetľuje dôvod, pre ktorý
sa pod petíciu podpísal a dodáva: „Po 25
rokoch niekto chce dostavať túto budovu

a investovať do nej vlastné finančné
prostriedky a nie je mu to umožnené. Mne
je jedno, či je to Svet zdravia, alebo iný
investor. Keďže predseda BBSK nesúhlasí
s odpredajom, nech on sám ponúkne
riešenie. Aby sa nestalo, že budova bude
ďalších 25 rokov chátrať. Spoločnosť
Svet zdravia ponúklo riešenie, s ktorým
vedenie VÚC nesúhlasí. Preto by mal aj
predseda povedať, aké má plány župa
s touto budovou. Ak sa rozhodne tento
objekt dostavať a zmodernizovať, tak to
určite väčšina ľudí privíta. Ale ak nie, je
potrebné, aby sa to pohlo ďalej.“
O vyjadrenie k vzniknutej petícii sme
požiadali aj Mariana Kotlebu. „O tejto
petícii sme počuli, ale nič bližšie o nej
nevieme,“ informuje hovorkyňa kraja
Michaela Piliarová a ďalej dodáva:
„Predseda BBSK Marian Kotleba
niekoľkokrát jednoznačne prejavil
svoju nevôľu s podpísaním návrhov
predmetných uznesení a to pred, počas,
ako aj po rokovaní Zastupiteľstva BBSK. V
danom stave, v akom boli tieto uznesenia
schválené Zastupiteľstvom BBSK, ich
predseda nikdy ani nepodpíše, nakoľko
s navrhovanou výškou kúpnej ceny
nesúhlasíme.“

Stretnutie na podporu petície.

Stretnutie na podporu petície

pavilónu B, a následne jeho využitie ako
lôžkovej časti, žiarskej nemocnice je
najvyšší čas. Nechceme sa dožiť dňa, kedy
tento nemocničný pavilón sa namiesto
otvorenia bude musieť zbúrať,“ dodal
Richard Rišňovský. Petícia je spustená
od pondelka 20. júna a počas prvých
dní ju stihlo podpísať približne 500 ľudí.
Počas prvých dní bola k dispozícii iba na
poliklinike či na niektorých oddeleniach
nemocnice. Odteraz sa presúva aj
na Námestie Matice slovenskej a na
autobusové nástupište.

V piatok 24. júna sa uskutočnilo
stretnutie na podporu petície, kde mal
hlavné slovo jeden z členov petičného
výboru lekár Richard Rišňovský. „Ako
obyvatelia žiarskeho regiónu, pacienti a
zamestnanci nemocnice chceme, aby sa
konečne dostaval pavilón B polikliniky
v Žiari nad Hronom a aby mohol slúžiť
na to, na čo bol pôvodne plánovaný poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“
povedal na úvod stretnutia s tým, že na
dostavbu pavilónu sa čakalo viac ako
20 rokov a doteraz sa nenašiel žiaden
investor. „Teraz, keď sa konečne niekto
našiel, tak vedenie BBSK nesúhlasí s
plánovaným zámerom, čo nás veľmi
prekvapilo. Pacienti žiarskej nemocnice
aktuálne musia ležať na 4 a 6-lôžkových
izbách s jednou kúpeľnou pre 30
pacientov, bez ohľadu na pohlavie a 3
WC na jednej chodbe.“ Spádová oblasť
nemocnice v Žiari je pritom približne
80-tisíc ľudí. „Myslíme si, že pre dostavbu

O odpredaji budovy nedostavaného
pavilónu
rokovali
banskobystrickí
poslanci na základe poslaneckého návrhu
Ladislava Kukolíka. Aj keď poslanci dali
odpredaju zelenú, rozhodnutie je platné
až vtedy, keď ho podpíše aj vedenie BBSK.
„Vedenie kraja rok ignorovalo stretnutie
so zástupcami Svetu zdravia, ktorí sa
chceli dohodnúť na odkúpení a na cene
za rozostavanú budovu,“ uviedol počas
stretnutia na podporu petície Kukolík.
Poslancom nie je známy ani fakt, čo chce
vedenie kraja urobiť s nedostavanou
budovou. „Na naše otázky o budúcnosti
budovy a ďalšom poskytovaní zdravotnej
starostlivosti predseda neodpovedá.
Podľa rokovacieho poriadku však máme
legitímne právo prelomiť predsedovo
veto a vtedy bude uznesenie platné
a účinné. Jeho povinnosťou je potom

Ďalšie kroky
banskobystrických poslancov

uznesenie vykonať,“ uzavrel Ladislav
Kukolík. Predsedovia poslaneckých
klubov v pondelok 27. júna na
podateľni Úradu BBSK podali žiadosť o
zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva
k prelomeniu veta k uzneseniam o
pavilónoch v Žiari aj Rimavskej Sobote.
Stanovisko k vzniknutej petícii vyjadril
aj žiarsky primátor Peter Antal. Ako
povedal, podporuje aktivity ľudí, ktorí
sa chopili petície. „Nepáči sa mi, ako k
celému pristupoval predseda. Povedal, že
po hlasovaní si dá urobiť analýzu. Mal ju
pritom asi dva týždne k dispozícii a mohlo
sa to tak riešiť už na zastupiteľstve,“
hodnotí postoj vedenia BBSK Antal a
ďalej dodáva: „Myslím, že zdravotníctvo
musí byť prioritou VÚC. Nemali by to byť
iba cesty, ktoré stále rezonujú v médiách,
pretože aj zdravotníctvo patrí pod
kompetenciu vyšších územných celkov.
Cesty zaujímajú vo väčšine iba vodičov,
ale zdravotníctvo každého jedného
človeka. A to nielen toho, ktorý žije v
Žiari nad Hronom, ale v celom bývalom
širokom okrese. Ľudia očakávajú, že
pavilón B bude dostavaný. Nezaujíma
ich, kto ho dostavia, jednoducho
chcú mať funkčnú nemocnicu. VÚC je
kompetentné, aby v tejto veci niečo
urobilo. Ak to má byť predaj majetku a
následné dokončenie novým investorom,
tak je povinný sa touto otázkou veľmi
vážne zaoberať a riešiť ju okamžite.
Neodkladať to do budúcna, ale robiť z
toho prioritu.“
(li)

Splnomocnenec vlády pre menšiny navštívil aj osadu Pod Kortinou
V utorok 14. júna navštívil mesto
splnomocnenec vlády pre menšiny
László Bukovszky. S primátorom
Petrom Antalom sa rozprával aj
o aktivitách, ktoré mesto realizuje
v oblasti riešenia tzv. rómskeho
problému, najmä čo sa týka riešenia
nelegálnej osady Pod Kortinou.
Mesto je dlhodobo zapojené do
terénnej sociálnej práce, kde zamestnáva
pracovníkov prevažne z rómskej
komunity. V minulosti sa mesto zapojilo
aj to projektu tzv. občianskych hliadok.
Aj to bolo témou rozhovoru primátora
so splnomocnencom. „V súčasnosti je
vo fáze realizácie vybudovanie malého
komunitného centra priamo v osade pre
prácu s komunitou v teréne,“ informoval

Splnomocnenec bol aj na Kortine.
primátor Peter Antal a spresnil: „Súčasťou
tohto komunitného centra bude aj tzv.
hygienická stanica pozostávajúca zo
spŕch, umývadiel a dvoch práčok, ktoré
budú za poplatok rovnajúci sa nákladom

na energie poskytované obyvateľom
osady. Pred hygienickou stanicou bude aj
automat na pitnú vodu, avšak aj voda bude
za úhradu po predplatení dobíjacej karty
v pokladni mestského úradu.“ Primátor na
stretnutí informoval splnomocnenca aj
o Žiarskej komunálnej spoločnosti. Podnik
bude pre mesto, ale aj ostatné subjekty
vykonávať drobné stavebné práce, výrobu
komunálneho mobiliáru či spracovávať
odpadové drevo na pelety. „Práve na
takéto technologické dovybavenie by sme
uvítali podporu,“ podotkol. Po stretnutí na
pôde mestského úradu sa vedenie mesta
spoločne so splnomocnencom presunuli
do dvoch elokovaných pracovísk
materskej školy, ktoré navštevujú aj deti
z rómskej komunity. „V predchádzajúcom

období sme realizovali projekt, ktorého
cieľom bolo uľahčiť integráciu týchto
detí v prostredí škôlky. Vďaka tomu
sa nám podarilo vybaviť pracovisko
novými
edukačnými,
didaktickými
a telovýchovnými pomôckami, ktorými
sme dovybavili aj telocvičňu, ktorá je
jedinou vo všetkých materských školách.
Prax nám ukázala, že po vytvorení
vhodného edukačného prostredia vidíme
pozitívne výsledky jednak v zaškolení
a príprave detí do základnej školy, ako
aj v motivácii rodičov, aby deti do škôlky
prihlásili a pravidelne navštevovali,“
uviedol ďalej žiarsky primátor s tým, že
mesto má záujem v tejto lokalite zriadiť
ďalšiu triedu, v ktorej by boli prevažne
alebo len deti z blízkej osady, čo považuje

za veľmi dôležitý prvok pre ich budúcu
integráciu. Na záver pracovného stretnutia
sa splnomocnenec stretol a porozprával aj
s členmi rómskych občianskych hliadok,
terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ako
aj priamo s obyvateľmi osady. „Ako som
na tomto stretnutí vnímal, primátor
urobil v minulosti úžasné kroky smerom
k integrácii rómskej menšiny, najmä čo sa
týka spoločensko-ekonomickej integrácii.
Myslím si, že toto môže byť prvým krokom
k tomu, aby sa naši Rómovia dostali
na úroveň, aby si mohli plnohodnotne
využiť tie národnostné práva, ktoré
sa týkajú používania jazyka, kultúry
a mohli byť plnohodnotnými občanmi
našej republiky,“ povedal na záver svojej
návštevy v Žiari László Bukovszky.
(li)
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Žiar získal čestné uznanie za prácu s deťmi a mládežou
Naše mesto získalo Čestné uznanie
za priblíženie sa k naplneniu cieľov
Komunity priateľskej deťom a mladým
ľuďom v roku 2015 od Nadácie pre deti
Slovenska.
Toto ocenenie prevzal primátor
mesta Peter Antal ešte minulý mesiac
na 1. ročníku ocenenia Komunita
priateľská deťom a mladým ľuďom,
ktoré bolo odovzdané na sneme ZMOS
v Bratislave. Ide o ocenenie samospráv,
ktoré aktívne pracujú s deťmi a mládežou.
„Vnímam to najmä ako ocenenie
pre koordinátorku práce s mládežou
Dominiku Švecovu, ktorá systematicky
pracuje s mládežou či pripravuje pre nich
projekty,“ uviedol k téme primátor Peter
Antal. Cieľom ocenenia je upozorniť
verejnosť na komunity a samosprávy,

ktoré svojím systematickým prístupom
a reálnymi skutkami vytvárajú pre deti
a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa
cítia bezpečne a majú v ňom naplnené
svoje potreby. „Musím priznať, že som
bola milo prekvapená, keď som sa
dozvedela o postupe do druhého kola
medzi štyri najlepšie slovenské mestá,“
hovorí Dominika Švecová, koordinátorka
práce s mládežou MsÚ a dodáva:
„Na jednej strane je to pochvala za to, čo
sa v meste pre deti a mládež za posledný
rok urobilo a zároveň aj veľký záväzok,
aby sa nepoľavilo a naďalej pracovalo
na nových príležitostiach a zlepšeniach.“
Ešte dodajme, že naše mesto sa bude
uchádzať o najvyššie ocenenie za rok
2016.
(kr)

Dominika Švecová a primátor
Peter Antal.

Slíže, Buckingham, The Backwards
aj Nagy premiérovo na 11. City feste
V sobotu 6. augusta sa v Parku
Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
uskutoční už 11. ročník mestského
hudobného festivalu City fest.
Prvé mená z tohtoročného play listu
sú známe už niekoľko mesiacov. Jedným
z hlavných ťahákov tohtoročného
festivalu bude premiérovo nitrianska
kapela Horkýže Slíže a po dvoch rokoch
sa do Žiaru nad Hronom vracajú obľúbení
Polemici. Ak patríte medzi milovníkov
hudobnej klasiky, tešiť sa môžete aj
na vystúpenie svetovo uznávanej
revivalovej kapely The Backwards,
ktorá hrá nesmrteľné hity liverpoolskej
kapely Beatles na nerozoznanie od
originálu. Ďalšou hudobnou lahôdkou
bude koncert jednej z najvýraznejších
postáv slovenskej populárnej hudby
Petra Nagyho so skupinou Indigo,
ktorý vo svojom koncertnom programe
nevynechá nesmrteľné hity ako sú
Kristínka, Aj tak sme stále frajeri, Sám s
nohami na stole a ďalšie.
Ani tento rok dramaturgia podujatia
nezabudla na mladšie ročníky,
ktoré určite poteší vystúpenie stále
popolulárnejšej
speváčky
Celeste
Buckingham so skupinou King Shaolin.
Pre najmenších návštevníkov festivalu
pripravili
organizátori
množstvo
zábavných atrakcií, dospelý divák ocení
nápojovú a gastro zónu s bohatou
ponukou tovaru a služieb. Súčasťou
areálu Parku Š. Moysesa je tiež Mini ZOO

a Plážové kúpalisko, ktoré bude v bežnej
prevádzke aj počas festivalu, avšak
so vstupom od zadného vchodu.

Žiarsky festival
- Žiarski umelci

Súčasťou
hlavného
pódiového
programu
budú
aj
koncerty
najúspešnejších a najobľúbenejších
žiarskych skupín. Dramaturgia festivalu
vybrala pre aktuálny ročník formácie
Banda Americano, Ivan Víťazka &
Tahsatunga, ŠHT, Agáta, Andrej Marichel
a Adam Baran & The Outsiders. Tradičnou
súčasťou večerného programu festivalu
je tiež udeľovanie cien Zlatý klinec
domácim umelcom a osobnostiam
kultúrneho či spoločenského života
v meste. Program moderuje Janko Kulich.

Novým sedením sa žiarske kino
opäť viac zmodernizuje
Na júnovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva odsúhlasili žiarski
poslanci spolufinancovanie projektu
Modernizácia Kina Hron – II. etapa.
Návštevníci kina sa tak môžu tešiť
na nové sedačky, ktoré by mali
byť vymenené do konca zimného
obdobia.
Základným zámerom modernizácie
je kompletná výmena starých kino
sedačiek za nové.„Nové sedačky chceme
kúpiť prostredníctvom dotačného programu Audiovizuálneho fondu, ktorý
poskytuje dotáciu s pôžičkou spojenú
so spolufinancovaním na modernizáciu jednosálových digitalizovaných
kín,“ informuje riaditeľka žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Michaela
Pribilincová. Ako ďalej hovorí, žiarske
kino je v súčasnosti stále jediným
kinom v okrese, čo je viac ako 47-tisíc
obyvateľov. „Po digitalizácii kina, ktorá
prebehla v marci 2014, štandardom
technológií D-cinema predstavuje
modernizácia kinosály ďalší logický
krok smerujúci k tomu, aby komfort
návštevníkov nezaostával výrazne za
špičkovou digitálnou projekciou filmov

Staré sedačky nahradia
novými, komfortnejšími.

a zodpovedal tak nárokom súčasného
diváka,“ približuje ďalej Pribilincová
s tým, že kino zaznamenalo rapídne
zvýšenie návštevnosti už po svojej digitalizácii.

Zvýšením komfortu
si Céčko sľubuje
vyššiu návštevnosť

S vylepšením a zvýšeným pohodlím
vo forme nových sedačiek sa kino stane
príťažlivým a komfortným prostredím
pre diváka. „Zvýši sa tým návštevnosť
a spokojnosť divákov, ktorí si výmenu
sedadiel doslova pýtajú,“ podotýka
Pribilincová. Po výmene sedačiek
sa síce mierne zníži počet miest na
sedenie, pribudnú však zadné sedačky
pre dvojice. Keby sme mali porovnať,
pred digitalizáciou navštívilo kino
v roku 2013 iba niečo cez 2 200 divákov.
Už o rok neskôr stúpol počet na viac
ako 8 300 divákov a za minulý rok to už
bolo takmer 11-tisíc. To sa, samozrejme,
odzrkadlí aj na tržbe. „Čistá tržba z kina
bola za minulý rok takmer 15 700 eur,
v roku 2013 iba 500 eur,“ konkretizuje
riaditeľka MsKC. Céčko si urobilo aj
anketu medzi divákmi, kde zo 145
opýtaných 66 ľudí uviedlo ako najväčšie
negatívum kina práve zastarané
sedačky. Na základe predbežnej
cenovej ponuky sú odhadované
náklady na uvedenú modernizáciu
65-tisíc eur, pričom dotácia z fondu je
vo výške 32 500 eur. Finančný dar vo
výške 6-tisíc eur na zakúpenie nových
sedačiek venuje mestu aj firma Nemak
Slovakia s.r.o..
(li)

CITY FEST 2016

14.00 h: Banda Americano (ZH)
15.00 h: The Backwards
16.30 h: Ivan Víťazka & Tahsatunga (ZH)
17.30 h: Celeste Buckingham & King Shaolin
19.00 h: ŠHT (ZH)
20.00 h: Peter Nagy a INDIGO
21.30 h: Agáta (ZH)
22.30 h: Horkýže slíže
23.30 h: Andrej Marichel (ZH)
00.00 h: Polemic
01.30 h: Adam Baran & The Outsiders (ZH)
Uvedené časy sú len orientačné.
Zmena programu vyhradená!
(r)

Staré nepohodlné sedačky budú minulosťou.

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 23. júna sa uskutočnilo
posledné zasadnutie mestského
zastupiteľstva v prvom polroku.
Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Hneď na úvod zobrali poslanci na
vedomie upozornenie prokurátora
Okresnej prokuratúry v Žiari nad Hronom
na porušovanie ustanovení o petičnom
práve, ku ktorému došlo nečinnosťou pri
vybavovaní petície obyvateľom mesta.
Tú podali obyvatelia mesta poslancom
mestského zastupiteľstva a sú v nej proti
výstavbe garáží na Svitavskej ulici. Mesto
sa k petíciám musí písomne vyjadriť do
30 dní, v zvlášť zložitých prípadoch do
60 pracovných dní. Aby sa mesto do
budúcnosti vyhlo takýmto pochybeniam,
pri vybavovaní petícií bude postupovať
v súlade s príslušnými ustanoveniami
Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov.
Ďalším bodom rokovania bola II.

mestské noviny

zmena rozpočtu mesta, ktorú poslancom
predložil hlavný ekonóm Martin
Majerník. Predloženým návrhom schválili
poslanci finančné krytie niekoľkých
rozpočtových výdavkov. Ide napríklad
o údržbu detských ihrísk – navýšenie
o 7 000 eur, mobiliár pre oddychovú zónu
na námestí v sume 6 000 eur a 5 000
eur sa použije na materiálno technické
vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor
obce. Navýši sa aj kapitálový rozpočet,

ktorý zahŕňa napríklad položky ako nové
detské ihrisko pri bytových domoch
Sever a doplnenie hracích prvkov na
detskom ihrisku Slniečku v sume 13 400
eur, oplotenie mestského cintorína
v sume 20-tisíc eur, 17-tisíc eur sa použije
na vybudovanie Hygienickej stanice na
Kortíne, ktorej súčasťou budú sprchy,
toalety, pitná voda a práčky, ktoré budú
obyvatelia Kortíny využívať za poplatok.
Suma 30-tisíc eur sa vyčlenila aj na nákup
osobného automobilu pre mestský
úrad. Automobil, ktorý v súčasnosti
samospráva používa, má už najazdených
viac ako 300-tisíc kilometrov a aj náklady
na jeho údržbu sú stále vyššie a vyššie.

Dr. Janského. V súčasnosti už prebieha
verejné obstarávanie, pričom by malo
vzniknúť 20 kolmých parkovacích
miest. Uvedená cena zahŕňa nielen
vybudovanie samotného parkoviska,
ale aj búracie práce (chodník, betónový
múrik) či novú výstavbu. Súčasťou zmeny
rozpočtu je aj poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci Žiarskej komunálnej
spoločnosti v sume 100-tisíc eur. Tieto
finančné prostriedky sa použijú na kúpu
nehnuteľnosti, prvé prevádzkové náklady
či na vybavenie. Vedenie má jasno aj
v tom, kde by mohla mať spoločnosť
svoje priestory. Tým sa však budú
poslanci zaoberať až po prázdninách
na septembrovom zasadnutí. Zvýšenie
rozpočtových výdavkov v II. zmene
rozpočtu bude finančne kryté zvýšením
Poslanci v rámci zmeny rozpočtu niektorých príjmov.
odklepli aj 45-tisíc eur na vybudovanie Mestské zastupiteľstvo na svojom
parkoviska pri Základnej škole na Ulici júnovom zasadnutí schválilo aj zámer

Poslanci odklepli peniaze
aj na parkovisko pri škole

projektu Modernizácia kina Hron
– II. etapa. Tejto téme sa venujeme
v samostatnom článku. V rámci
majetkovo-právnych vzťahov sa poslanci
zaoberali aj prenájmom pozemkov
pre Združenie na záchranu hradu
Šášov. Pozemok s výmerou 6 098 m2
odsúhlasili do prenájmu na 5 rokov a na
ďalších 5 rokov s opciou, cena ročného
nájmu je 50 eur. Cieľom prenájmu
pozemku je realizácia sanačných prác na
objektoch hradu, zaistenie bezpečnosti
návštevníkov hradu či organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí
a prezentácia hradu a s tým súvisiace
aktivity. Poslanci schválili aj prenájom
pozemkov Občianskemu združeniu
Šášovčan, ktoré organizuje verejné
kultúrne, spoločenské a športové
podujatia. Podieľa sa aj na organizácii
Šášovských hradných hier.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Nie vždy sme boli tí, ktorých prenasledovali
Aj dejiny nášho mesta majú svoje
tienisté stránky v minulosti. Nie
vždy sme boli len tí, ktorí trpeli a boli
prenasledovaní.
Používanie sily na obranu mesta
a života sa obyvateľstvu okolia Svätého
Kríža pripisuje vo viacerých prípadoch.
Avšak ich účasť na dobíjaní a pustošení
cudzieho majetku bola v niektorých
prípadoch aj písomne doložená.
Veď skúšanie pušky (ručnice) Jánom
Raukom v roku 1661 nie je len príčinou
požiaru, ale aj dôkazom, že tieto zbrane

sa používali a pravidelne ošetrovali.
To iste z dôvodu pripravenosti
zbrane, či už na obranu, alebo útoku.
K neďalekým Horným Opatovciam sa

vzťahuje udalosť, kedy mesto Nová
Baňa, aby sa uhájilo pred spustošením
oddielmi kurucov, vypožičalo si od
štiavnickej komory 400 dukátov na

Meč z 13. storočia.

Na neporiadok v kinosále zareagovalo Céčko
novým vnútorným poriadkom
Kino Hron sa po svojej digitalizácii
začalo opäť tešiť priazni divákov.
Nie všetci však vedia, ako sa
v kinosále majú správať. Mestské
kultúrne centrum preto pristúpilo
k radikálnemu kroku. Zaviedlo nový
vnútorný poriadok.
„Našim divákom sme sa vždy snažili
vyjsť v ústrety, aby sa cítili v našom kine
pohodlne, príjemne a mali čo najkrajšie
filmové zážitky. Avšak zdá sa, že našu
dobrotu začali niektorí diváci zneužívať až
príliš, čím poškodzujú nielen meno Kina
Hron, ale dokonca odrádzajú niektorých
divákov od opätovnej návštevy,“ hovorí
Lenka Nitrayová, vedúca žiarskeho kina.
Bezohľadnosť a drzosť niektorých
návštevníkov je niekedy až neuveriteľná,
o čom svedčia sťažnosti samotných
divákov po premietaní: počas celého
filmu počuť rozprávanie/komentovanie
filmu, šuchotanie obalmi z občerstvenia
počas celého filmu, nevhodné rehotanie,
čo napr. pri hororovom filme pokazí
zážitok z tohto filmu iným návštevníkom,
vykladanie nôh na sedadlá či ignorovanie
uvádzačky, keď upozorní na vyrušovanie.
To je iba niekoľko konkrétnych
sťažností od divákov, ktorí si prídu do
kina oddýchnuť a za film si zaplatia.

Nitrayová. Vnútorný poriadok Kina Hron
bude už čoskoro uverejnený na webovej
stránke mesta www.ziar.sk a rovnako tak
na stránke kina www.kinohron.sk.

Vynovená web stránka kina

„Samotné uvádzačky si po premietaní
často pripadajú ako na smetisku, keď po
vyprázdnení kinosály musia zbierať spod
sedadiel desiatky prázdnych obalov
z čipsov a iného občerstvenia, fľaše
z limonád a džúsov či vysypané chrumky
na koberci. Raz dokonca našli aj prázdnu
fľašu z alkoholu, čo malo aj neveselú
dohru znečistením priestorov v kinosále,
ale aj iných priestorov MsKC,“ šokuje
informáciami Lenka Nitrayová. Keďže
ignorantstvo niektorých návštevníkov
sa čoraz viac stupňuje, preto sa žiarske
Céčko rozhodlo spraviť opatrenia,
ktoré by takémuto správaniu mali
predísť a zamedziť ich. „Nový vnútorný
poriadok kina jasne vymedzuje, aké
správanie v kine je prípustné a aké
práva majú uvádzačky v prípade jeho
nedodržiavania,“ upozorňuje Lenka

Štruktúra aj dizajn webu sú nastavené
tak, aby zodpovedali potrebám čo
do prehľadnosti a ľahkej orientácie.
Okrem novej vizuálnej zmeny má
webová stránka aj ďalšie novinky.
„Doteraz bol po zakúpení vstupenky
k dispozícii iba bezmiestenkový
systém. Zaviedli sme miestenkový
rezervačný systém vstupeniek, ktorý
urýchli aj samotný predaj vstupeniek
v pokladni,“ približuje Lenka Nitrayová
a ako podotýka, návštevník kina môže
využiť aj možnosť registrácie na stránke,
ktorá uľahčí rezerváciu vstupeniek.
Okrem toho, v sekcii „Pripravujeme“
môžete vidieť, ktoré filmy plánuje kino
nasadiť v priebehu roka. Nechýbajú
ani zaujímavosti a zákulisné informácie
v každom popise o filme. „V dohľadnej
dobe plánujeme zaviesť aj online predaj
vstupeniek. Zatiaľ je predaj vstupeniek
možný len v pokladni MsKC,“ dodáva na
záver Lenka Nitrayová.
(li)

Unikátne objavy na Šášovskom hrade
Rekonštrukčné práce na Šášovskom
hrade sú v týchto dňoch v plnom
prúde. Výsledkom sú nielen práce,
ktoré zachovajú hrad pre budúce
generácie, ale aj niekoľko unikátnych
objavov.
Ako informuje Rastislav Uhrovič zo
Združenia na záchranu hradu Šášov, pri
znižovaní sutinového závalu delovej veže
našli schody do pivnice delovej veže.
„V 70. rokoch 20. storočia už s najväčšou
pravdepodobnosťou boli odkryté, avšak
nedochoval sa o tom žiadny záznam,“
podotýka. Koncom júna sa tiež z útrob
hradu podarilo vytiahnuť „poklad“. Ide

Torzo dreveného trámu.
Zdroj: ZnZHŠ.

o posledné torzo dreveného trámu z
delovej veže. „Vybraté bolo z trámovej
kapsy na úrovni prestropenia tretieho
nadzemného podlažia. V reze sa zdá,
že sú veľmi dobré čitateľné letokruhy a
malo by ich byť aj dostatočné množstvo
na dosť presné datovanie výrubu
stromu. Keďže trám nebol sekundárne
vkladaný, ale obmurovaný, vďaka
dendrochronologickej analýze by sme
mohli určiť datovanie prestavby veže,
keď bol tento trám použitý,“ dodáva
Rastislav Uhrovič. Výška trámu v reze
je 36,5 cm a šírka 25 cm. Zrejme ide o
jedľové drevo, ale to určí až expertíza. (r)

Zo stávkovej kancelárie ukradli peniaze a 468 žrebov
Z utorka na stredu 22. júna sa do
stávkovej kancelárie v Žiari nad
Hronom vlámal neznámy páchateľ.
Spôsobil škodu 2 244 eur.
Ako nám povedala krajská policajná
hovorkyňa Mária Faltániová, páchateľ
sa do priestorov pobočky stávkovej
kancelárie na Ulici A. Kmeťa vlámal
z utorka na stredu, a teda z 21. na 22.
júna. „V priestoroch stávkovej kancelárie
našiel kľúče od dvoch plechových
trezorov, z ktorých ukradol peniaze a
468 žrebov,“ dodala Faltániová s tým, že
krádežou spôsobil páchateľ bratislavskej
firme škodu odhadnutú na 2 244 eur a
škodu poškodením, ktorá ešte nebola
vyčíslená. „Vyšetrovateľ v Žiari nad
Hronom začal trestné stíhanie vo veci
zločinu krádeže,“ dodala hovorkyňa. (r)

vykúpenie sa mesta pred rabovaním.
Poslov, ktorí niesli peniaze do Sv. Kríža,
kde sídlil Tokoliho tábor, opatovský
sedliaci zákerne prepadli a zabili

a dukáty, samozrejme, zobrali. Ak by
sme sa však vrátili ďalej do minulosti,
nájdeme v listinách z roku 1280 žalobu
Bitera podanú na župana Štefana,
ktorému patril Sv. Kríž (de Sancta
Cruce) a ktorého poddaní z tohto
mesta napadli a vyplienili obec Žilinu.
Čím mu na majetku spôsobili škodu za
500 mariek a pri prepade v bitke zabili
dvoch jeho poddaných. Ako vidno
z týchto záznamov, ani vtedy neplatilo
„cudzie nechceme a svoje si nedáme“.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Spoločné tkanie z farebného papiera
seniorov a rómskych žiakov
V polovici júna zorganizovalo
Komunitné centrum v Žiari nad
Hronom stretnutie, na ktorom
spoločne tkali z farebného papiera
obyvatelia
žiarskeho
Domova
dôchodcov a Domova sociálnych
služieb a rómski žiaci.
Komunitnej aktivity sa zúčastnili
žiaci zo Špeciálnej základnej školy
v Žiari nad Hronom. „Cieľom bolo
venovať
dopoludnie
stretnutiu,
posedeniu, zblíženiu a spoločnej
tvorbe seniorov a rómskych žiakov.
Tiež sme sa prostredníctvom uvedenej

aktivity snažili podporiť zručnosti,
predstavivosť, fantáziu, jemnú motoriku,
radosť z tvorby a odbúrať predsudky a
stereotypy u zúčastnených,“ informuje
Samuel Kováč, odborný garant
komunitného centra. Výsledkom
stretnutia boli pekné a originálne diela
a radosť zo stretnutia ako obyvateľov
domova dôchodcov, tak aj žiakov
špeciálnej školy. O podujatie prejavili
záujem aj pracovníci zariadenia
a obyvatelia, ktorí sa z dôvodu
zdravotného hendikepu nemohli
zapojiť do tvorby.
(r)

Do jubilejného ročníku súťaže Mladý
technik sa zapojilo 558 detí
V piatok 17. júna sa uskutočnil
už 10. ročník prehliadky technickej
tvorivosti a výsledkov činnosti
žiakov v technických krúžkoch
Mladý technik. Žiaci súťažili v troch
vekových
kategóriách.
Okrem
vyhodnotenia
najlepších
prác
v každej kategórii bolo odovzdané aj
ocenenie najlepšej škole.
Do mestského finále prehliadky
postúpilo zo školských kôl 92 prác,
pričom v školských kolách sa do
súťaže zapojilo 558 detí materských
a základných škôl. Školáci súťažili
v kategóriách stavebnicové práce,
lego stavby, výrobky z dreva, výrobky
z kovu, modelárske výtvory, technická
hračka a skladanie origami. Špeciálne
pre žiakov 8. a 9. ročníka bola určená

vedecká úloha, kde mali zostrojiť
premenu akéhokoľvek druhu energie
na iný, príp. ten istý, druh energie cez
čo najväčší počet jej premeny.
Jednotlivci alebo kolektívy boli
rozdelení do troch vekových kategórií –
deti do 6 rokov, deti do 10 rokov a deti
od 10 do 15 rokov.
Najlepšou školou sa pre jubilejný
ročník súťaže stala Základná škola na
Ulici M. R. Štefánika. Ocenenie za prínos
v oblasti rozvoja technickej tvorivosti
detí si prevzal Ľudovít Červenák. Titul
Mladý technik putoval do rúk Jakuba
Klimenta, ktorý súťažil s prácou Hodiny.
Udelená bola aj Cena INOVAL SAV,
ktorú s prácou Hodiny a ventilátor
získali Dušan Dobiš, Lukáš Líška, Dušan
Hrmo a Tomáš Lipták.
(li)
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Interpelácie zo zasadnutia MsZ
Na májovom zasadnutí MsZ podali
poslanci
nasledujúce
interpelácie,
ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Stela Šeševičková: 1. Cez poškodený
strop v podchode zateká a na niektorých
miestach to poškodzuje farby maľby, ktorú
tam realizoval mladý umelec.
2. Na chodníku od domova dôchodcov
smerom k Bille je množstvo nerovností.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Daný stav preveríme a adekvátne
zareagujeme. Uvidíme, či je vôbec možné
chodník opraviť.
_________________________________
Stella Víťazková: 1. Údajne pri odvoze
nádob na odpad v časti IBV spoločnosť
Technické služby a.s. nevyvezie nádobu,
ktorá nie je uzatvorená, teda preplnená
tak, že sa nedá zatvoriť. Chcem sa opýtať,
či rovnako bude postupovať aj v prípade
bytových spoločenstiev a zohľadní finančne
vyvezenie nádoby, ktorá je poloprázdna.
Tiež ma zaujíma, či zavedenie poplatkov za
stavebný odpad podnietilo väčšiu tvorbu
čiernych skládok.
2. Chodník od autoumyvárne pri starej
poliklinike smerom k materskej škole má len
betónový povrch a je už značne poškodený.
Je možné ho zrekonštruovať?
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OOH:
Nedá sa rozlíšiť hmotnosť v nádobách, platí
sa za vývoz nádoby, ktorá má určitú kapacitu
v litroch. V prípade, že je v nej (pri nej) odpad
naviac, berie sa to ako odvoz naviac.

Mária Biesová: 1. Bolo by možné vymeniť
rampu, ktorá zakazuje vstup vozidiel?
2. Pri bytovke v tzv. Účku, kde sa
v minulosti asfaltovali komunikácie,
je potrebné ešte dať vrstvu na malom
priestore pri obnovenej bytovke, aby im
voda nestekala do pivníc a základov.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Oba prípady dáme posúdiť, či je možné ich
v blízkej dobe zrealizovať.
Rastislav Uhrovič: 1. Je spoplatnené _________________________________
odovzdanie vyseparovaných plastov na
Veronika Balážová: 1. Bolo by možné pri
zbernom dvore?
2. Je možné obnoviť osvetlenie sochy Š. pošte smerom k obchodom urobiť riadny
chodník s bezbariérovým prístupom, čo
Moysesa na Námestí Matice slovenskej?
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci by uľahčilo priechod vozíčkarom a matky
OOH: Od roku 2014 sme zrušili poplatky s kočíkmi?
za umiestňovanie odpadu na zberný 2. Keď stavebné firmy rekonštruujú
dvor. Aktuálne sa vyberajú poplatky za bytovky, skladajú materiál na parkovisko
umiestnenie stavebného odpadu, určite (na Ul. Pártošovej) alebo chodníky (Ul.
Tajovského – Čínsky múr). Majú na to
nie za plasty.
Odpovedá Igor Rozenberg, riaditeľ povolenie alebo si platia u mesta prenájom?
Technické služby, s.r.o.: Na obnove Pretože skladovanie stavebného materiálu
osvetlenia sa pracuje, tak ako aj na obnove poškodzuje chodníky.
3. Na Etape na Novomeského ulici je
osvetlenia na starej fontáne.
objekt bývalého pohostinstva a iných
_________________________________
služieb. Už je to dlhodobo nevyužívané
Monika Balážová: V súvislosti a miesto, ktoré využívajú asociáli.
s otvorením Oddychovej zóny Etapa, je 4. Dá sa do Domu smútku na cintorín
v Šášovskom Podhradí kúpiť mikrofón?
možné tam zriadiť mobilné WC?
Odpovedá Peter Antal, primátor Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
mesta: Počkáme si na vývoj situácie, či je 1. Aktuálne neviem odpovedať, zaoberať sa
vôbec potrebné takúto službu poskytovať. tým však budeme.
Ani na iných ihriskách nie sú mobilné WC. 2. Pri rekonštrukcii bytoviek sa materiál
musí niekde uskladniť. Je to riešené cez
Prenájom WC tiež niečo stojí.
záber verejného priestranstva, ktorý pri
_________________________________
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: S rekonštrukciami a asfaltovaním
havarijného stavu komunikácií sme začali
len v máji, takže je možné ho ešte zaradiť
do harmonogramu. Samozrejme, sme
limitovaní rozpočtom, ktorý je na tento rok
na rekonštrukcie vyčlenený. Nechám to na
posúdenie odbornými pracovníkmi.
_________________________________

rekonštrukciách domov prenajímame
bytovým spoločenstvám, nie stavebným
firmám.
3. Majiteľa nehnuteľnosti môžeme
kontaktovať pre lepšie zabezpečenie
nehnuteľnosti.
4. Pred niekoľkými rokmi MsKC zakúpilo
prenosný reproduktor aj s mikrofónom
a kedykoľvek je to potrebné, je možné si
ho na konanie pohrebu zapožičať.
_________________________________
Anna Líšková: 1. Do podchodu cez
strop zateká. Je možné to skontrolovať?
2. Poďakovala za odstránenie náletovej
zelene pri križovatke k cintorínu, čím sa
zlepšila viditeľnosť križovatky.
3. Na Ul. A. Hlinku bol zrekonštruovaný
chodník a urobené schody. Tie schody nie
sú zjazdné. Je možné tam namontovať
zjazdné koľajnice, aby sa dalo cez ne
prejsť kočíkmi či bicyklami?
Odpovedá Juraj Miškovič, prednosta
MsÚ: 1. Mali sme stretnutie aj na tému stav
podchodu s Regionálnou správou ciest
a Okresným dopravným inšpektorátom.
Zatekanie pravdepodobne spôsobuje
porucha kanalizačného potrubia pod
zeleným pásom medzi jazdnými pruhmi
na Ul. SNP. Intenzívne to riešime, aby sa
podchod zrekonštruoval.
3. Schodmi na Ul. A. Hlinku sa budeme
zaoberať.
_________________________________

harmonogram
prác
rekonštrukcie
chodníkov, do ktorého sme požiadavky
dávali aj my, poslanci MsZ?
Odpovedá
Juraj
Miškovič,
prednosta MsÚ: V tomto roku sme
nerobili harmonogram, ale zatiaľ len
reagovali na havarijné situácie. Aktuálne
spracovávame
všetky
požiadavky,
naceňujeme a porovnávame s rozpočtom,
ktorý máme na opravu mestských
komunikácií vyčlenený.
_________________________________
Peter Dubeň: 1. Vjazd do garážovej
kolónie pri STS-ke je v dezolátnom stave.
2. Vodiči často nedodržiavajú dopravné
značenie na novom parkovisku pri II. ZŠ.
_________________________________

Soňa Lukyová: Bolo by možné
vypracovať VZN o parkovacích miestach,
ktoré by hovorilo o tom, ktoré miesta
na parkovanie sú vyhradené pre bytové
spoločenstvo? Pretože pri jednej bytovke
na Ul. Hviezdoslavovej si jeden pán
parkuje autovraky a tým zaberá miesta
obyvateľom.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Neuvažovali sme a ani si neviem
predstaviť mechanizmus, ako spravodlivo
vyhradiť priestor na parkoviskách pre
obyvateľov a členov spoločenstva
a tých ostatných, keďže parkovanie
v meste je bezplatné. Spomínaný prípad
s autovrakmi skôr riešme cez mestskú
Gabriela Hajdóniová: Je už známy políciu.

Holokaust aj zločiny komunizmu
Víťazné práce študentov stredných
škôl v súťaži Eustory sa venovali
traumám z našej novodobej histórie
Novodobé slovenské dejiny mladých
ľudí zaujímajú a vedia ich spracovať
zaujímavých spôsobom. Aj to ukázala
súťaž Eustory s podtitulom História vo
fotografiách.
Súťaž pre študentov stredných
škôl už pozná víťazov, pričom na
prvých priečkach sa umiestnili diela
reflektujúce holokaust a zločiny
komunizmu.
„Tento rok mala
Eustory vynikajúcu úroveň a porota
mala naozaj ťažkú úlohu,“ vraví

organizátorka súťaže, riaditeľka
Slovenského centra pre komunikáciu
a rozvoj Zuzana Jezerská. Zapojili sa
študenti z celého Slovenska, ktorí
poslali spolu 69 prác. Odborná porota
hodnotila využívanie historických
prameňov, logickú štruktúru práce,
objektívnosť prístupu k spracovaniu
vybranej témy, originalitu a aktuálnosť
práce, jej celkový vzhľad, úpravu,
štylistiku a pravopis. „Hodnotiaci
proces bol tentoraz náročnejší ako po
minulé roky vzhľadom na dva odlišné
pohľady, hodnotenie naratívnej
časti a samotných fotografií. Tieto

dva rozhodujúce komponenty však
museli vytvoriť komplexné dielo.
Preto okrem tradičného prideľovania
percentuálnych bodov jednotlivým
prácam komisia pristúpila aj k
niekoľkohodinovej diskusii. Až v nej
definitívne rozhodla, kto si odnesie
cenu,“ dodáva Zuzana Jezerská.
Porota napokon udelila tretie miesto
Lujze Kmeťovej z Gymnázia na
Varšavskej ceste v Žiline s prácou
Štefan Antolík a jeho denník „hrdinu“.
Opísala v nej udalosti druhej svetovej
vojny cez prizmu osudov vojaka
slovenskej armády, ktorý sa pridal

k Slovenskému národnému povstaniu.
Na druhej priečke sa umiestnil
Marek Masarik, takisto z Gymnázia
na Varšavskej ceste v Žiline, s prácou
Chlapec s číslom 119512. Zmapoval
príbeh Emila Farkaša a jeho rodiny,
ktorí sa pre svoj židovský pôvod
dostali do koncentračného tábora.
V súťaži Eustory toho roku zvíťazili
Zuzana Krajčíková a Sofia Gelienová
z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad
Hronom. V práci Fotografia, z ktorej
mrazí sa venovali krutým činom
boľševikov v roku 1941 v ľvovskej
oblasti na Ukrajine.
(r)

O medaily na Majstrovstvách sveta v Japonsku zabojujú aj žiarski tanečníci
Žiarski tanečníci Natália Varechová
a Jaroslav Ihring sa v týchto dňoch
pripravujú na Majstrovstvá sveta,
ktoré sa uskutočnia v ďalekom a
exotickom Japonsku. Pre žiarsky klub
TŠK Stella je to ďalší veľkých úspech.
Natália má dnes 16 rokov a tancu
sa venuje už desiaty rok. „K tancu ma
priviedli rodičia. Ako malá som rada
pozerala v televízii tanečné šou,“ hovorí
o svojich tanečných začiatkoch Natália.
Jej tanečný partner a rovesník Jaroslav
začínal o čosi skôr. K tancu ho priviedli
kamaráti, keď mal 4 roky. Obaja tanečníci
od začiatku pôsobia v žiarskom TŠK
Stella, kde je ich hlavnou trénerkou
Stella Víťazková. „V našich začiatkoch
nás trénovala aj Žofia Žabková. Dnes
trénujeme aj s inými trénermi, a to s
Janou Kunešovou, Jardom Kunešom,
Ľubomírou
Blidárovou,
Kristínou
Horváthovou, Milanom Plačkom a
trénovali sme aj s pánom Paulisom,
ktorý vlani nečakane zomrel,“ približujú
svorne mladí tanečníci, ktorí tvoria
pár už 4,5 roka. Ich súťažnou vekovou
kategóriou je Mládež, kde majú
vytancovanú najvyššiu výkonnostnú
triedu S. O ich talente svedčí fakt, že
sa stali členmi reprezentačného tímu
Slovenskej republiky. „Venujeme sa
štandardným aj latinsko-americkým

tancom. Obaja máme o čosi radšej
latinsko-americké tance,“ zhodujú
sa obaja. Za svoj najväčší tanečný
úspech považujú vicemajstrovský titul
v štandardných tancoch v kategórii
Juniori ll na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v roku 2014. „Vďaka tomuto
výsledku sme boli nominovaní na
Majstrovstvá sveta do Lotyšskej Rigy,“
podotýka Natália.

väčšinou navrhujem sama, inšpirujem sa
rôznymi svetovými tanečnicami. Takmer
všetky moje šaty mi ušila trénerka Stella
Víťazková. Ceny sú rôzne. Štandardné
šaty sú väčšinou drahšie ako latinské.
Ceny sa pohybujú od 400 do 900 eur za
jedny šaty,“ prezrádza Natália.

Tanec hrá prím v ich životoch

Tréningy štyri dni do týždňa

Úspechy majú obaja tanečníci doslova
vydreté. Veď štyrikrát do týždňa majú
spoločný tréning a okrem toho raz
až dvakrát do týždňa trénuje každý z
nich aj individuálne. „V súčasnosti sa
pripravujeme na Majstrovstvá sveta v
štandardných tancoch, ktoré sa budú
konať 9. júla v Japonsku a chceme
podať svoj najlepší výkon. Nomináciu
sme dostali na základe výsledkov
na Majstrovstvách Slovenska, kde
sme v tomto roku skončili na piatom
mieste,“ konkretizuje ďalej Jaroslav.
Ako ďalej prezrádza, tréning nie je
žiadna oddychovka. „Pred každým
tréningom je dôležitá rozcvička. Na
tréningu vylepšujeme rôzne technické
veci, prezentáciu a podobne. Po
tréningu je zase dôležitý strečing,“
približujú tanečníci priebeh tréningov

Natália Varechová a Jaroslav Ihring.
a prezrádzajú, čo sa im na tanečnom
športe najviac páči: „Páči sa mi na ňom
to, že je umeleckým a emocionálnym
vyjadrením myšlienok. Poskytuje mi
radosť,“ vysvetľuje Natália a jej partner
sa pridáva: „Mne sa na tanci najviac páči
spojenie tanca a hudby a že sa môžem
vyjadriť na parkete.“ Okrem tanca
lahodí oku diváka aj oblečenie dámy.
Pri niektorých róbach si musia tanečníci
naozaj siahnuť hlbšie do vrecka. „Šaty si

Spoločným cieľom oboch tanečníkov
je neustále sa zlepšovať a posúvať sa
stále dopredu. Netaja aj odvážnejšie
plány: „V budúcnosti by sme chceli
získať titul majstrov Slovenska.“ Možno
sa im to podarí s ich obľúbenými
tancami. „Mojím obľúbeným tancom
je samba. Je veľmi energická a páči sa
mi jej rytmus,“ vysvetľuje Jaroslav a
svoje obľúbené tance prezrádza aj jeho
partnerka: „Ja mám najradšej tango a
rumbu. Tango je veľmi dynamické a
rumba sa dá veľmi precítiť.“ Pre oboch
mladých tanečníkov znamená tanec
veľmi veľa. Netaja, že bez neho by si
nevedeli svoj život už predstaviť. „Tanec
mi zaberie skoro všetok voľný čas.
Preto, keď mám voľno, snažím sa ho
tráviť s priateľmi,“ prezrádza Natália a
Jaroslav sa pridáva: „Keď sa nevenujem
tancu, rád si pozriem dobrý film alebo
počúvam hudbu.“ Práve hudba je
to najdôležitejšie pri tanci. Obaja sa

zhodujú v tom, že majú radi modernú
hudbu. Jaroslav uprednostňuje také
pesničky, ktoré dobre pozná a sú
energické. Natália si tiež rada zatancuje
na modernú hudbu, ale aj na skladby
typické pre daný tanec.
Na Majstrovstvách sveta v Japonsku
budeme obom držať palce. Určite
sa medzi svetovou elitou nestratia a
urobia dobré meno nielen mestu Žiar
nad Hronom, ale aj celému Slovensku.
(li) Foto: Miroslav Víťazka.
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Blahoželanie
Milý Milanko,
krásnych 83 rokov
máš, užívaj si život
v pohode
s veselou mysľou,
veľa zdravia, lásky,
dlhý rad verných priateľov
a do ďalších rokov mnoho
dobrých krokov.
A tiež veľa športových medailí.
Praje Laco Nemček
s manželkou a Milotka.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
30.6. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
1.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
2.7. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
3.7. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
4.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
5.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
6.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
7.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
8.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
9.7. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
10.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archan
11.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
12.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
13.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
14.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus

Blahoželanie
Ladislav,
k tvojim meninám
ti zo srdca želáme
veľa zdravia
a šťastie nech nájde
cestu k tebe.
To ti zo srdca praje manželka
s rodinou a Milotka.

HĽADÁM DOMOV
TAŠA

LABKA

– kríženec menšieho
vzrastu
Taša bola odobratá
zo zlých podmienok. Je
to kríženec menšieho
vzrastu, pravdepodobne bradáča alebo teriéra.
Má 1,5 roka. Absolvuje návštevu psieho
salónu, kde jej bude dopriaty kúpeľ a letný
strih. S inými psami a sučkami je znášanlivá.
Je vhodná do bytu alebo do rodinného domu
s prístupom dnu.

BODY
– kríženec menšieho
vzrastu
Body bol odobratý
zo zlých podmienok,
kde bol držaný na
krátkej reťazi. Je to 5,5-ročný kríženec menšieho
vzrastu, pravdepodobne waleského korgiho.
S inými psami sa znesie individuálne, so sučkami
bez problémov. Je vhodný do bytu, ale aj do
rodinného domu s prístupom dnu.

– kríženec labradora
Labka je mladá,
asi ročná sučka,
kríženec labradora.
Akčná, kamarátka
so psíkmi aj sučkami. Vhodná do rodiny ako
parťáčka, rodinný maznáčik.

ŤAPKO
– starší kríženec
Hoci je Ťapko
starší, nepohrdne
žiadnej ponuke na
hru a šantenie. Má
rád dotyky a prejavy lásky od človeka. Pobyt
v útulku mu neprospieva, potrebuje pokojné
domáce prostredie. Je skôr vhodný ako jediný
psík v rodine, kde bude všetka pozornosť len
pre neho.

ENZO
– kríženec menšieho
vzrastu
Enzo je približne ročný
kríženec. Kontaktný,
priateľský. Vhodný je
k rodinnému domu
s dvorom. Nie je vhodný k hydine.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu
psíka volajte na telefónne čísla 0908
661 737 a 0918 398 483 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

Aj žiarski psičkári sa chcú zapojiť do projektu žltá stužka
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Frank Zappa – fenomén tvorivosti
Biograficko-umelecký program. Meno Frank
Zappa môže byť s čistým svedomím použité
ako synonymum pre hudobnú kvalitu.
V programe sa oboznámite okrem rockovej
tvorby i s jeho symfonickou hudbou.
Zaujímavosťou iste bude pohľad na dianie
v Československu tesne po zamatovej
revolúcii, v ktorom i Frank Zappa zohral istú
úlohu. Dňa 30. júna o 19.00 hod.

Projekt Žltá stužka funguje vo svete už
niekoľko rokov. Ide o akési označenie
psíka, ktorý potrebuje svoj priestor.
V zahraniční, ale už aj na Slovensku môžete
stretnúť psíka, ktorý má na obojku či vôdzke
pripnutú žltú stužku, šatku, mašličku či
motýlika. Táto stužka znamená, že psík má
buď zdravotné problémy, zotavuje sa po
zákroku, je hluchý, slepý, starý, bojazlivý,
vo výcviku či nekontaktný a potrebuje
svoj priestor. Môže ísť aj o sučku, ktorá sa

hára a jej majiteľ nemá záujem o kontakt
s iným psíkom. Žltá stužka upozorní
iných majiteľov psíkov či ľudí, aby sa
k takémuto psíkovi nepribližovali. Nejde
však o agresívneho psíka! Aj napriek tomu
by sme sa k psíkovi so žltou stužkou nemali
približovať, ani dovoliť deťom, aby takéhoto
psíka hladkali.
Psičkári z nášho mesta chcú na podujatí
Žiarsky chlpáč, ktoré sa bude konať
v sobotu v Parku Š. Moysesa, vyvolať

diskusiu na túto tému. Ak by mesto Žiar
nad Hronom podporilo tento projekt, bolo
by prvou samosprávou na Slovensku. „Je to
dobrá myšlienka,“ uviedol primátor Peter
Antal s tým, že bude potrebné dostať takúto
informáciu do povedomia ľudí: „Aby vedeli,
že táto žltá stužka nie je na okrasu psa, ale
na upozornenie, napríklad aj pre rodičov,
aby k takto označenému psíkovi nepustili
svoje deti,“ dodáva s tým, že mesto takýto
projekt určite podporí.
(kr)

VI.
6

Mestské noviny | 30. jún 2016

INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Prekonali sme osem rokov starý rekord v hromadnom čistení zubov
Na žiarskom námestí to v utorok
21. júna žilo. Žiarčania sa pokúsili vytvoriť
slovenský rekord v čistení zubov.
Projekt Zdravý úsmev sa v našom meste
realizuje už 15 rokov. V rámci neho pôsobia
v školských zariadeniach školské asistentky
zubnej starostlivosti, ktoré pracujú s deťmi celý
školský rok. „Slovenský rekord v hromadnom
čistení zubov sme sa pokúsili prekonať
spoločne s deťmi z materských škôl a žiakmi
prvého stupňa základných škôl,“ informuje
Helena Gáfriková, riaditeľka žiarskeho Centra
voľného času a ako dodáva, základné školy
„Dvojka“ a „Štvorka“ podporili vytvorenie
rekordu aj so žiakmi druhého stupňa. „Za účasť

ďakujeme školám, ale aj rodičom a ostatným
Žiarčanom, ktorí sa k nám pridali a podporili
vytvorenie rekordu. Význam podujatia bol nielen
vo vytvorení rekordu. Chceme tvoriť zdravé
povedomie u detí a verejnosti venovať sa stále
prevencii zubnej hygieny,“ dodala Gáfriková.
Rekord v čistení zubov (s najväčším počtom
účastníkov na jednom mieste) z roku 2008
bol 834 účastníkov. „Dnes sme tento rekord
prekonali. Na žiarskom námestí si umývalo
zuby 1319 účastníkov,“ konkretizovala Helena
Gáfriková.
Hlavným organizátorom podujatia bolo žiarske
Centrum voľného času a garantom zubná lekárka
Zuzana Kukolíková.
(li)

O ktorých absolventov je najväčší záujem
V súčasnosti sa kladie dôraz na
predvídanie kvalifikačných potrieb a
identifikáciu politík, ako zabezpečiť
budúcu rovnováhu medzi dopytom
a ponukou v kvalifikácii. Cieľom je
vedieť, ktoré profesie a aký druh
kvalifikácie a zručností bude žiadaný
zamestnávateľmi.
Súkromná obchodná akadémia v Žiari
nad Hronom má rozvinutú spoluprácu
so zamestnávateľmi a vysokými školami
a svoj školský vzdelávací program
flexibilne inovuje podľa požiadaviek
a potrieb trhu práce. Výsledkom je
garantovaná úspešnosť uplatnenia sa
absolventov školy na trhu práce.
Pri výbere hodnotených parametrov
v kvalite vzdelávania sa škola opiera
o hodnotenia školy zamestnávateľmi,
vysokými školami a rodičmi. Parametre
hodnotenia
školy
sú
celková
pripravenosť absolventov pre prax,
iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce
s podnikmi a vysokými školami,
iniciatívnosť školy v hľadaní podnikov a

inštitúcií, v ktorých žiaci školy absolvujú
odbornú prax, dĺžka odbornej praxe
(škola v rámci školského vzdelávacieho
programu posilnila v porovnaní so
štátnym vzdelávacím programom dĺžku
praxe o 50 % ), technické vybavenie školy
z pohľadu praxe (práca s programom
Omega, Olymp, Alfa, elektronická
učebnica ANJ, vybavenosť školy PC,...),
kvalita praktickej prípravy absolventov,
kvalita teoretickej prípravy absolventov,
kvalita riadenia a manažovania školy,
kvalita výučby v oblasti PC gramotnosti,
kvalita výučby cudzieho jazyka a či drží
škola krok s dobou.
Odpoveďou na výsledky práce školy je
úspešnosť a uplatnenie absolventov
v praxi, o ktorých je zo strany
zamestnávateľov a vysokých škôl
záujem. Výsledky prieskumu uvedené
na portáli spoločnosti profesia.sk
prezentujú reálny stav o najlepšie šance
absolventov škôl zamestnať sa.
Mgr. Helena Halová,
riaditeľka školy

Sľub priateľstva
V
Obradnej
sieni
Mestského
kultúrneho centra sa v stredu
22. júna vystriedali žiarski predškoláci,
aby spoločne zložili Sľub priateľstva.
Viac ako 170 budúcich prvákov sa
so svojou škôlkou rozlúčilo naozaj
slávnostne. Sľub priateľstva skladali
pred obradným stolom a navzájom
si sľúbili, že neprestanú byť jeden
druhému kamarátom, aj keď už spolu
nebudú chodiť do škôlky. Deti dostali aj

predškolácke vysvedčenia, pamätný list a
farebné pierko ako znak priateľstva.
Sľub priateľstva skladajú žiarski
predškoláci už od roku 2008 vždy na konci
školského roka. Aj keď sa lúčia so svojou
materskou školou, priateľstvá naďalej
zostávajú. A keďže kamaráti by nemali
byť smutní, ani keď sa ich cesty načas
rozídu, na záver slávnostného podujatia
sa tancuje, spieva a recituje.
(li)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

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

Úprimne ďakujeme
rodine, príbuzným,
priateľom, susedom,
bývalým kolegom
a všetkým známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste životom
s našim drahým zosnulým
Františkom Ošustom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 8. mája 2016
vo veku 79 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Manželka,
dcéra a synovia
s rodinami.
SPOMIENKA

Dni plynú
ako tichej rieky prúd,
len smútok v srdci
zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 1. júla si pripomíname
5. výročie, čo nás náhle
opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a brat
Karol Návrata.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn,
dcéra s rodinou
a brat s manželkou.

SPOMIENKAtkov
Všetko zmizne, len
stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 2. júla si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko
Karol Miniarik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Dňa 3. júla
si pripomíname 7. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, babka
a prababka
Mária Hornáčeková.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 3. júla si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Eva Vigašová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária.
SPOMIENKA

Dňa 5. júla
si pripomíname
4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ing. Pavol Snopko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami, vnúčikovia Samko,
Tomáško a Šimonko,
svatovci a ostatná rodina.

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

SPOMIENKAtkov
Slza smútku tíško
stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 22. júna nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starký
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Očiam si odišla,
v srdciach si zostala.
Kto ste poznali
Jozefínu Kozovú,
spomeňte si po 20 rokoch s nami.
Deti s rodinami a príbuzní.
SPOMIENKA

To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 5. júla si pripomenieme
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav Bača.
S láskou a úctou
si na neho spomínajú manželka
Erika, dcéra Erika s manželom
Jaroslavom, syn Jaroslav, vnuk Ján,
vnučky Viktória a Alexis,
svokra Magdaléna, sestry Anna
a Helena s rodinami.

SPOMIENKA

Spi sladko, dcéra naša!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 2. júla
si pripomenieme
9. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša dcérka
Janette Gajdošíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.
SPOMIENKA

Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabúda.
Dňa 25. júna sme
si pripomenuli 2 roky od smrti
Vladimíra Urblíka.
Spomeňte si, kto ste ho poznali.
Spomína smútiaca rodina.
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Škriniar na EURO 2016
ako jedno z najväčších slovenských pozitív

Žiarčan Muha atletickým
vicemajstrom na 800 metrov

FUTBAL

ATLETIKA

Na
práve
prebiehajúcich
Majstrovstvách Európy vo futbale
Euro 2016 reprezentoval Slovensko aj
žiarsky rodák Milan Škriniar. Do zápasu
s Anglickom nastúpil iba na niekoľko
minút. Do zápasu proti úradujúcemu
majstrovi sveta Nemecku nastúpil
na celých 90 minút.
Tréner Ján Kozák si Milana Škriniara
vybral do reprezentácie po desaťdňovom
kempe v Rakúsku, kedy dostal
prednosť pred svojimi dvomi kolegami
z 21-ky. Premiéru na šampionáte
vo Francúzsku mal proti Anglicku,
kedy v 78. minúte striedal Vladimíra
Weissa. Na osemfinálový súboj proti
majstrovi sveta už nastúpil v základnej
jedenástke. A práve po osemfinálovom
zápase s Nemeckom, ktorý sme prehrali
0:3, označovali médiá i odborníci
talentovaného Škriniara ako jedno
z najväčších slovenských pozitív. Tréner

FK Pohronie oblastným
majstrom kategórie U11
FUTBAL – U11

Na futbalovom štadióne v Dolnej Ždani
sa v sobotu 11. júna uskutočnilo finále
oblastných majstrovstiev ObFZ Žiar
nad Hronom kategórie prípravka U11,
Miniligy Adama Nemca. Podľa výsledkov
základnej časti si účasť na záverečnom
turnaji zabezpečili FK Pohronie, obhajca
vlaňajšieho prvenstva FK Sitno Banská
Štiavnica, OŠK Hodruša-Hámre a TJ
Štiavnické Bane.

Kozák ho nepostavil na jeho tradičnejší
post stopéra, ale umiestnil ho medzi
obranu a zálohu. Rodák zo Žiaru dokázal
podržať loptu, vybojovať v hlavičkovom
súboji, založiť protiútok, alebo ho aj
sám realizovať. Tesne po zápase pre
RTVS povedal: „Keď som sa dozvedel, že
nastúpim v základnej zostave, bol som
šťastný a tešil som sa na zápas. Nemci

dnes ukázali svoju veľmi veľkú kvalitu.
Väčšinou hrávam na poste stopéra, dnes
som bol defenzívny záložník, preto to
bolo o niečo náročnejšie, ale v minulosti
som hrával na pozícii defenzívneho
stredopoliara. Mal som za úlohu vypĺňať
priestor pred Maťom Škrtelom a Janom
Ďuricom, rovnako ako i v zápase s
Anglickom. Pred prvým gólom som po
rohu odhlavičkoval loptu, Boateng to z
prvej výborne napálil na našu bránku.
Bohužiaľ ma trafil, nešťastne som to
tečoval, možno aj to ovplyvnilo, že sme
inkasovali. Keď dostaneme rýchly gól, je
to o to ťažšie, pretože súper sa dostane
na koňa a potom si už hrá svoju hru.
Matúš (Kozáčik) výborne chytil penaltu,
keby Kuco (Kucka) vyrovnal, mohlo to
dopadnúť lepšie. V septembri na nás čaká
kvalifikácia na MS 2018 a verím, že v nej
budeme opäť úspešní.“
(r)

Turnaj sa hral systémom semifinále - finále,
pričom nasadenie určilo poradie v základnej
časti súťaže. Podujatie otvorili predseda
ObFZ Žiar nad Hronom Ján Matonok,
sekretár a správca súťaží zväzu Tomáš
Gemza a predseda Trénersko-metodickej
komisie Milan Nemec. Najjednoznačnejší
výsledok sa zrodil hneď v prvom semifinále,
v ktorom Pohronie zdolalo prekvapivého
účastníka final four, Štiavnické Bane, 7:0.
Druhé semifinále bolo, naopak, vyrovnané,
keď sa Štiavničania rýchlo ujali vedenia, no
Hodruša-Hámre výsledok otočila a postúpila
do finále po víťazstve 2:1. V súboji o tretie
miesto, ktorý bol zároveň pomyselným
zápasom o majstra štiavnického okresu,

zvíťazila Banská Štiavnica nad Štiavnickými
Baňami 4:1.
Víťazom tretieho ročníka Miniligy Adama
Nemca sa zaslúžene stalo družstvo prípraviek
FK Pohronie. Chlapci pod vedením trénerov
Michala Košudu a Jozefa Rozenberga
zaslúžene vyhrali základnú časť súťaže a
vo finále záverečného turnaja zdolali
Hodrušu-Hámre 6:3.
Konečné poradie Miniligy Adama Nemca
prípraviek 2015/2016: 1. FK Pohronie,
2. OŠK Hodruša-Hámre, 3. FK Sitno Banská
Štiavnica, 4. TJ Baník Štiavnické Bane, 5. MF
K Žarnovica, 6. TJ PS Hliník nad Hronom, 7.
MFK Nová Baňa, 8. ŠK Voznica.
Tomáš Gemza

Foto: uefa.com

V dňoch 18. a 19. júna sa konali v Nitre
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v atletike juniorov. Náš atletický
klub na šampionáte reprezentoval
niekoľkonásobný majster Slovenska
Lukáš Muha. Pretekár atletického
klubu štartoval na dvoch tratiach.
Vybral si beh na 800 m a 1500 m. Na
kratšej trati figuroval Lukáš na prvom
mieste v štartovnej listine. Dominancia
z tabuliek sa preniesla aj na atletický
ovál. Už od prvých metrov behu si
Lukáš kontroloval čelo preteku. Po
mnohých nástupoch súperov vyrazil
200 m pred cieľom do rýchleho finišu.
Do cieľa dobiehal s rukami nad hlavou,
čo symbolizovalo jeho víťazstvo
v prvom najťažšom rozbehu. Čas nebol
ukážkový 2:02,36 min. Jeho radosť bola
však predčasná. Po chybe organizátora
sa do druhého behu na 800 m dostali
dvaja silní pretekári. Vedeli, aký čas bolo
potrebné pokoriť, aby mohli pretekárov
z prvého behu vytlačiť zo stupňov
víťazov. Po rýchlo rozbehnutom úvode
tieto predpoklady naplnil jeden z dvojice
pretekárov. O celkovom víťazstve musela
rozhodnúť cieľová kamera, pretože
časomiera ukázala víťazom z oboch
behov rovnaký čas. Nakoniec tento
vyrovnaný súboj dopadol v neprospech
nášho pretekára a zaostal za zlatou
priečkou len o 2 stotiny sekundy, keď
víťaz dosiahol čas 2:02,34 min.
Druhý deň majstrovstiev Slovenska
nastúpil náš pretekár na trati 1500 m.
Už prvé metre poukazovali, že beh sa
pobeží taktickým spôsobom. Lukáš si
udržoval počas závodu priebežnú tretiu

a štvrtú priečku. Favoritom však na tejto
trati nebol, preto čakal čo urobia jeho
hlavní súperi. Pretek sa začal výrazne
meniť po méte 1000 m, kedy začali
favoriti nastupovať. Atlét nášho klubu
však v záverečných metroch nestačil
a dobehol na konečnom 4. mieste vo
vylepšenom tohtoročnom čase 4:23,37
min. Lukášove slová po majstrovstvách
Slovenska: „Prípravu na tieto preteky
som zvládol na vysokej úrovni. Odbehal
som veľa kvalitných tréningov. Prvý
deň majstrovstiev som splnil sľúbené,
dobehol som na prvom mieste v prvom
rozbehu. Presne tak, ako som si celú
taktiku naplánoval. Smutné však bolo,
že organizátor pochybil pri nasadení
bežcov do rozbehov. S druhým dňom
Majstrovstiev Slovenska som tiež
spokojný. Na majstrovstvá som prišiel
s cieľom získať titul na 800 m, naopak,
trať na 1500 m som bral ako lepší tréning
v konkurencii. Myslím, že tieto preteky
boli pre mňa veľmi dobrá skúsenosť.
Verím, že sa prebojujem po týchto
výkonoch do výberu reprezentácie
na tohtoročné medzištátne stretnutie
juniorov.“
(ak mšk)

Najlepší hráči FK Pohronie si prevzali ocenenie
V utorok 14. júna boli pri príležitosti
ukončenia
futbalovej
sezóny
ocenení najlepší hráči FK Pohronie
vo svojej kategórii. Ocenenie za
celoživotnú prácu vo futbalovom
klube si prevzal dlhoročný tréner
Milan Nemec.
Najlepšími hráčmi vo svojej kategórii
boli ocenení Ivana Zošiaková (UW21),
Vladimíra Zelinová (UW15), Ján Nosko
(muži A), Marek Karvaš (Juniorka),
Matúš Dubina (U19), Adam Barboriak
(U17), Filip Gordulič (U15), Matej
Poničan (U14), Samuel Urgela (U13),
Peter Tabernaus (U12), Ján Jakab (U11),
Patrik Suchý (U10), Stanko Kocian (U9),

Ocenený Milan Nemec (vpravo).

Tomáš Mališ (U8), Lukáš Struhár (U7),
Hanka Futáková (U6), Patrik Kováč
(U6). Nechýbalo ani odovzdávanie
prvého dresu najmenším futbalistom.
Prvý dres v kategórii U7 si prevzali
Radko Breziansky, Nikolas Boška,
Samuel Číž, Tomáš Daniel, Tadeáš
Graus, Adam Hanuška, Denis Kanina,
Dominik Kriššák, Michal Kukučka, Alex
Líška, Roman Neuschl, Jakub Pohlídal,
Vratko Repiský, Samuel Snopko, Lukáš
Struhár, Peter Truben, Šimon Ťahúň,
Jakub Lietava, Tobias Meliško a Andrej
Nárožný.
(r)

Najmenší futbalisti so svojimi prvými dresmi.

FK Pohronie s historicky najvyšším postavením v slovenskom rebríčku
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Najsilnejší klub regiónu má za sebou
skvelú sezónu, v ktorej sa dostal
do bojov o Fortuna ligu. Po sčítaní
prvej a druhej najvyššej súťaži patrí
Pohrončanom osemnáste miesto, teda
v histórii klubu najvyššie postavenie
v slovenskom rebríčku. O priebehu
sezóny, ale aj o zmenách nám
porozprával manažér klubu Stanislav
Neuschl.
Ako by ste charakterizovali nedávno
skončenú sezónu 2015/16?
Pre náš klub to bola prvá sezóna, v ktorej
sme sa dostali do bojov o postup do
Fortuna ligy. Myslím, že sme si ju celú užili.
Teraz po skončení vidíme, že nám chýbal
iba malý krok až na samý vrchol súťaže.
Bola to pre nás dobrá škola a presvedčili
sme sa, že mužstvá z východu hrajú rýchly
futbal a nič neriešia. My na západe sme
sa prispôsobili takej pohodlnejšej hre na
istotu, čo nám ukázala aj tabuľka.

Stanislav Neuschl,
manažér FK Pohronie
Boli tam slabšie úseky, no záver vám
vyšiel bravúrne.
Po zmene trénera sa nám záver súťaže
vydaril, keď sme v štyroch zápasoch
nedostali ani gól. Chlapci sa presvedčili,
že futbal sa dá hrať s každým. K slabším

úsekom treba povedať, že sme mali veľa
dlhodobo zranených hráčov, ku ktorým
sa pridali karty. Tí, ktorí nám vypadli na
tri až štyri týždne, nám potom nenaskočili
dobre, a tak nám chýbala kvalita a prišli
sme zbytočne o body.
Boli ste prekvapený z toho famózneho
finišu?
Ani nie, pretože prvé dve mužstvá
z východu produkujú ligový futbal, teda
hrajú na istotu, profesorsky. Dalo sa ich
zdolať len rýchlosťou, čo sme my dokázali.
Najlepší futbal hralo podľa mňa mužstvo
Bardejova, ktoré má veľké individuality
a výborne poskladané mužstvo.
Stali ste sa akýmsi katmi favoritov.
Čakali ste takúto rolu?
Nevnímam to tak, my sme si užili prvé
miesto po jeseni, a že tri mesiace sme
na teletexte svietili na prvom mieste.
Nezvládli sme však vstup do jari, keď pre
príčiny, ktoré som spomínal, sme ustúpili

z poprednej pozície. Potom sme sa už
len poctivo pripravovali na každý zápas
a naberali skúsenosti.
Ako si vychutnáte zaslúženú prestávku?
Po poslednom zápase v Košiciach dostali
chlapci oddych, voľno, dovolenku na dva
týždne. Prípravu začíname 20. júna tvrdo,
aby nám neušiel dobrý vstup do súťaže.
Odohráme sedem prípravných zápasov
a dúfam, že budeme mať šťastnú ruku pri
doplnení mužstva.
Zmena nastala na trénerskom poste.
Novým trénerom je od 1. júna Peter
Černák. Úspešný kouč FC Baník HN
Prievidza & Handlová, ktorý potiahol
mladých chlapcov na popredné miesta.
Teraz má možnosť sa realizovať, vytvoríme
mu všetky podmienky pre to, aby bol náš
klub úspešný.
Tretieho júna schválili delegáti
reorganizáciu. Ako sa premietne do
druhej ligy?

- Západ a východ budú hrať 22. kôl, prví
šiesti z každej skupiny sa potom stretnú
v boji o postup do Fortuna ligy. Tí, ktorí
ostanú od siedmeho do dvanásteho
miesta vypadávajú. Aby to bolo zaujímavé,
najlepší, ktorí skončia na siedmom mieste,
budú hrať ešte baráž s jedenástym
a dvanástym mužstvom hornej skupiny.
Po skončení teda zostane v druhej lige
dvanásť mužstiev, plus postúpia štyri
najlepšie celky z tretích líg. Reorganizácia
sa spravila preto, lebo kvalita súťaže išla
dole. Myslím, že tento krok istotne zvýši
zaujímavosť a kvalitu súťaže.
Čo reorganizácia znamená pre FK
Pohronie?
Musíme sa umiestniť do šiesteho miesta,
čo je aj náš cieľ. Pribudne nám silná Skalica
a ostatné tímy budú chcieť tiež byť v prvej
šestke. Od prvého kola bude preto súťaž
veľmi zaujímavá.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Z Majstrovstiev Európy priniesli Žiarčania 6 titulov

VÝSLEDKY STREETBALL 2016

KARATE

Nové Zámky sa stali cez víkend
18. a 19. júna dejiskom 4. ročníka
Majstrovstiev Európskej Shitoryu
karate federácie, ktoré sú označované
aj ako Majstrovstvá Európy v štýle
shitoryu. Medzi pretekármi, ktorí si
vybojovali účasť na tomto významnom
podujatí, nechýbali ani karatisti z MŠK
Žiar nad Hronom, ktorí štartovali v
reprezentačných farbách Slovenskej
shitoryu karate asociácie.
V konkurencii 653 pretekárov z
reprezentačných družstiev Slovenska,
Rumunska, Ruska, Maďarska, Nemecka,
Talianska, Bulharska, Anglicka, Moldavy,
Bieloruska a Španielska si naši karatisti
počínali ukážkovo, keď z 12 nominovaných
Žiarčanov slovenskú vlajku na stupne
víťazov vynieslo až 10 z nich. Zisk 6
majstrovských titulov, 3 vicemajstrovských
Úspešná výprava.
a 1 bronzového umiestnenia výrazne
prispel k tomu, že sa nakoniec práve
Slovensko stalo najúspešnejšou krajinou v kategórii 10 – 11-ročných chlapcov, a dvoch Rumunov sa nakoniec stretol
ktorý obhajoval majstrovský titul z so slovenským kolegom vo finále, kde
turnaja.
Ako prvý do bojov nastúpil Šimon Sečkár minulého roka. Po vyradení dvoch Rusov sa mu podarilo titul obhájiť. Ostatní naši
pretekári nastúpili v disciplíne športový
zápas kumite. Veľkú bojovnosť a nasadenie
ukázali aj naši najmenší pretekári v žiackych
kategóriách. Bibiana Černáková v kategórii
8 – 9-ročných dievčat do 32 kg po výhrach
nad Maďarkou a Rumunkou nakoniec vo
finále podľahla ruskej pretekárke, čím si
vybojovala titul vicemajsterky. V kategórii
nad 32 kg nastúpila Ivana Gahírová, ktorá
nedala zahraničným súperkám šancu a po
výhrach nad rumunskými pretekárkami si
vybojovala majstrovský titul. V kategórii 10
– 11-ročných dievčat do 34 kg sa výborne
darilo Patrícii Vankovej, ktorá cestou za
majstrovským titulom vyradila Nemku,
Rumunku a dve kolegyne zo Slovenska.

Žiarčania patria medzi
slovenskú karatistickú špičku

Michal Výrostko v akcii.

V dorasteneckých a juniorských
kategóriách sme mali našich skúsených
pretekároch. Aj tí ukázali, že vedia ako
reprezentovať svoju krajinu. O jediný
žiarsky bronz sa zaslúžila Veronika

Víglašská v kategórii 12 – 13-ročných
dievčat do 44 kg, ktorú od postupu do
finále delila prehra s Ruskou. V kategórii
nad 44 kg sa veľmi darilo Karin Hanákovej,
ktorá na ceste do finále porazila Rumunku,
Maďarku a Slovenku. Vo finále nestačila
na Nemku, no vicemajstrovský titul určite
potešil. Na úspech svojej sestry nadviazal
Zdenko Vanka v kategórii kadetov do 62
kg, ktorý postupne zdolal Maďara a dvoch
Rusov, čím si vybojoval majstrovský titul.
Natália Rajčanová v kategórii kadetiek
do 53 kg po víťazstvách vo vyraďovacích
kolách vo finále podľahla slovenskej
kolegyni, a tak jej patril titul vicemajsterky.
Poslední dvaja žiarski pretekári patria k
našim najskúsenejším a bolo to vidieť
aj na výsledkoch. Dominika Veisová si
vybojovala v kategórii junioriek do 53
kg majstrovský titul, a tak isto sa darilo
Michalovi Výrostkovi, ktorý taktiež
nenašiel premožiteľa a stal sa tak majstrom
Európskej Šitoryu karate federácie.
Posledné vystúpenia našich pretekárov
boli v súťaži družstiev. Natália Rajčanová
vo výbere junioriek Slovenska B skončila
s družstvom na treťom mieste a Dominika
Veisová vo výbere junioriek A vystúpila
na najvyššiu priečku. Michal Výrostko si
so svojimi parťákmi z juniorského výberu
Slovenska vybojovali druhé miesto.
Posledný turnaj sezóny 2015/2016 majú
naši karatisti viac než úspešne za sebou.
Ich nominácia ako reprezentantov našej
krajiny je určite veľkým prejavom dôvery.
Môžeme byť veľmi radi, že túto dôveru po
svojich skvelých výkonoch nestratili a opäť
ukázali, že patria k najlepším, a to nielen
na Slovensku, za čo im patrí obrovské
poďakovanie. Veľká vďaka patrí aj mestu
Žiar ad Hronom, Mestskému športovému
klubu, ZŠ na Jilemnického ulici, SSOŠ
technickej v Žiari nad Hronom a ostatným
našim podporovateľom a fanúšikom za to,
že nám vytvárajú vhodné podmienky na
trénovanie a reprezentáciu nášho mesta i
štátu.
Ľubomír Striežovský,
tréner karate klubu

Jubilejný Streetball priniesol divákom kvalitné súboje
STREETBALL

Jubilejný
20.
ročník
turnaja
v Streetballe sa uskutočnil v sobotu 18.
júna. Sily si v ňom zmeralo 37 družstiev
zo Žiaru, ale aj širokého okolia.
Streetball sa v našom meste uskutočnil už
po dvadsiaty krát, ale prvýkrát priamo na
námestí. Podujatie otvoril primátor Peter
Antal. „Streetball je oslavou, nielen výročím
tohto tradičného podujatia, ale i športu
a basketbalu zvlášť,“ prihovoril sa všetkým
účastníkom známy športový moderátor
Ján Plesník. Podujatiu prialo aj slnečné
počasie. „Športové súboje sa odohrali
na štyroch ihriskách, ktoré sme postavili
okolo fontány v strede námestia,“ priblížil
za organizátorov Peter Dubeň a ako
podotkol, nechýbali špičkové podlahy
požičané z SBA, kvalitné streetballové
koše a najmä kvalitne obsadené tímy,
ktoré sa do turnaja prihlásili. „Vynikajúci
športový zážitok zaručovalo 37 družstiev

z nášho mesta i zo širokého okolia. Tímy
z Lučenca, Prievidze, Banskej Bystrice,
Zvolena a Handlovej jednoznačne
pridali na kvalite súbojom pod košmi.

Stopäťdesiat účastníkov, z ktorých bolo
desať dievčat, bolo príjemným spestrením
podujatia,“ dodal Peter Dubeň. Pre tento
ročník vypísali organizátori šesť kategórií.

Prekvapujúco, najobsadenejšou bola
kategória Dorast, do ktorej sa prihlásilo
9 družstiev. Nasledovala kategória Žiaci
a obľúbená Old – Young s 8 družstvami.
Kategórie Little Mini a Muži mali po 5
prihlásených družstiev a Mini 3 družstvá.
Súčasťou podujatia bola aj súťaž v streľbe
trestných hodov, kde zvíťazil Adrian
Muťanský z Prievidze a v streľbe spoza
trojkového oblúka. Tu sa najviac darilo
Matejovi Golebiowskemu zo žiarskeho
basketbalového klubu. „Streetball v Žiari
nad Hronom sa skončil úspechom športu
vo vynikajúcej atmosfére. Ďakujeme
mestu Žiar nad Hronom, obom žiarskym
technickým
službám,
Mestskému
športovému klubu, basketbalovému
klubu, OZ Šport a mládež Žiar a všetkým
sponzorom za finančnú i materiálnu
pomoc,“ dodáva Peter Dubeň na záver.
(li)

KATEGÓRIA LITTLE MINI

Finále: Warriors : Strely 1:6
1. Strely
(Marian Kartík, Filip Horváth, Matej
Valent)
2. Warriors
(Jakub Barcík, Matúš Melaga, Adam
Čierny)
3. Tukabel
(Matej Danko, Matej Kret, Oliver
Ondrík)
KATEGÓRIA MINI

1. Šípy
(Matej Tončík, Adrián Kňažko, Adam
Galko, Andrej Považan)
2. Bystrické pumy – Banská Bystrica
(Ema Nagyová, Dominika Kollárová,
Emma
Droppova,
Michaela
Fábryová)
3. Baskeťáci
(Andrej Barcík, Šimon Melaga,
Miroslav Bielik, Adam Štefanča)
KATEGÓRIA ŽIACI

Finále Kappa Boyz :
Not Connected 10:7
1. Kappa Boyz (Jakub Švec, Juraj
Greguš, Marek Grochal, Juraj Kret)
2.
Not
Connected
(Matej
Golebiowski, Marek Novák, Pavel
Király)
3. Žiarske korby (Adam Dekýš,
Patrik Herich, Matej Bobok, Richard
Kosmeľ, Markus Ziman)
KATEGÓRIA DORAST

Finále Šuflikanti : Klofo 9:5
1. Šuflikanti
(Matúš Šály, Jakub Kádaši, Jaroslav
Supuka, Jaroslav Pavol, Jakub
Mokráň)
2. Klofo – Lučenec
(Marek Halász, Tomáš Marčok,
Dominik Košík, Michal Matisko,
Jakub Drábik)
3. Tí, čo piatky nepijú
(Peter Štábel, Marek Vinarčík, Maroš
Medveď)
KATEGÓRIA MUŽI

Finále Okolo pol 2 : Tri špinavé
mená 12:6
1. Okolo pol 2
(Tibor Jány, Milan Baláž, Jozef
Radakovič)
2. Tri špinavé mená
(Matej Košťál, Jakub Kádaši, Jaroslav
Praženica)
3. Staré pušky
(Peter Kaňa, Marek Marko, Tomáš
Nemčok, Jozef Oravec)
KATEGÓRIA OLD – YOUNG

Finále A jeto : Rýchle strely 2:12
1. A jeto
(Adam Štefanča, Patrik Štefanča)
2. Rýchle strely
(Marian Kartík, Jana Kartíková)
3. Teraz to príde
(Jakub Barcík, Roman Barcík)

