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Cyklistickým majstrovstvám dominovali českí pretekári
Medzi Slovákmi sa opäť blysli bratia Saganovci

Víťazi Zdeněk Štybar a Juraj Sagan.
V nedeľu 25. júna skončil spoločný
šampionát v cestnej cyklistike v Žiari
nad Hronom pretekmi mužov U23
a ELITE. Trať dlhú 193,2 kilometra
absolvovalo 172 pretekárov. Nechýbali
medzi nimi ani pretekári WorldTour
ako Peter Sagan, Juraj Sagan, Erik
Baška, Michael Kolář, Jan Bárta, Roman
Kreuziger, Petr Vakoč či Zdeněk Štybar.
Slovenský titul obhajoval Juraj Sagan
(Bora-hansgrohe) a český titul Roman
Kreutziger (Orica-Scott). Jedným z
favoritov českého majstráku kategórie
U23 bol Adam Ťoupalík (Beobank
Corendon). V pelotóne nechýbal ani
Marek Čanecký (Amplatz – BMC), majster
Slovenska v časovke. Na štart sa postavili
aj odchovanci žiarskej cyklistiky a zverenci
trénera Františka Sitoru, ktorí dnes
pretekajú v kategórii U23 za Duklu Banská
Bystrica – Juraj Bellan, Adrián Foltán a
Kristián Zimány. Cyklisti jazdili na trati,
ktorá sa im osvedčila z mládežníckych
podujatí: Žiar nad Hronom – LovčicaTrubín – Janova Lehota – Kosorín – Slaská
– Lutila a opäť Žiar. U mužov je 193
kilometrov štandardných, celkovo ich
diváci videli krúžiť sedemkrát.
Hneď od štartu sa išlo veľmi rýchlo.
O majstrovské dresy súťažili viacerí
profesionáli s amatérmi. Diváci v Žiari
mali jedinečnú šancu vidieť súťažiť
doma Petra Sagana a k tomu ešte aj v
drese svetového šampióna. Jeho brat
mal ambície debutovať na Tour de
France v špeciálnom drese, preto útočil
na slovenský titul. Početnú prevahu
cyklistov mala Dukla Banská Bystrica.
Reálnu šancu získať medailu však mal
iba Patrik Tybor. Prioritou pre tento tím
preto bolo získať aspoň všetky kovy v
U23. Očakávalo sa najmä zlato od Juraja
Bellana. Na medaile si však zuby brúsili
aj pretekári Firefly a CyS Akadémie Petra
Sagana. Českej republike chýbalo na
majstrovstvách viacero známych mien.
Neštartoval Leopold König, Ondřej Cink a
Jan Hirt. Naopak, okrem už spomenutých

Peter Sagan po pretekoch povedal: „Som rád, že Juro vyhral Majstrovstvá SR už po druhýkrát
v rade! Išiel veľmi dobre a v dnešných náročných pretekoch bol rozhodne najsilnejší. Teraz sa už
budeme koncentrovať na najväčšie preteky sezóny, Tour de France.“

Čechov, prišli cyklisti Sisr, Schlegel, Turek a rozhodujúci nástup Štybara. Síl som mal
supersilný tím Elkov – Author.
dosť, ale neustrážil som si ten správny
moment,“ povedal pre RTVS držiteľ zlatej
slovenskej medaily. Pre striebro si do cieľa
prišiel jeho brat Peter a bronz patrí Erikovi
Baškovi, pre ktorého je to prvá medaila
z takýchto pretekov. Stupne víťazov tak
na slovenskej strane ovládli cyklisti tímu
Bora-hansgrohe.
Celkovým víťazom nedeľných pretekov
Nepopulárne štvrté miesto zostalo pre
v cestnom šampionáte a českým
Romana Kreuzigera na českej strane a na
majstrom sa stal Zdeněk Štybar, ktorý už
slovenskej strane pre Mareka Čaneckého.
na začiatku potvrdil, že patrí k najsilnejším
V kategórii U23 vyhral slovenský titul
mužom v pelotóne. Svoje prvé zlato
Juraj Bellan z Dukla Banská Bystrica, druhý
získal v roku 2014, vlani v Kyjove získal
skončil Ján Andrej Cully (Dukla Banská
striebro. „Bol som prekvapený z toho, ako
Bystrica) a tretí Adam Szász (PROefekt
sa preteky vyvíjali. Myslím si, že sme si
team). V rovnakej kategórii vyhral český
skvele zasúťažili, samozrejme, fanúšikovia
titul Roman Lehký (Topforex-Lapierre),
nás podporovali, takže to boli skvelé
ktorý porazil Luďka Lichnovského (SKC
preteky. Ja osobne som si to veľmi užil.
Tufo Prostějov) a Adama Ťoupalíka
Ale takýto priebeh som určite nečakal,“
(Beobank Corendon).
povedal Zdeněk Štybar na margo toho, že
vedúca skupina mala obrovskú silu a bolo
tak ťažké dostihnúť ju pri aktivite, ktorú
vyvíjala a dodal: „Základná skupina bola
určite veľmi silná, a to bol vlastne dôvod,
že sme tak zostali až do cieľa.“
Spokojný bol aj Josef Černý, ktorý
k bronzu z časovky pridal striebro z História spoločných česko-slovenských
pretekov s hromadným štartom a zo majstrovstiev sa píše už do roku 2000.
Žiaru si tak odnáša dve medaily. Boj o Pre víťaza jednotlivých kategórií je vždy
bronz na českej strane vyhral Petr Vakoč, pripravený majstrovský dres. V Žiari nad
ktorý prišiel do cieľa ako celkovo štvrtý. Hronom sa šampionát konal po prvýkrát
Z tretieho miesta bol preto veľmi nadšený. a môžeme zhodnotiť, že organizácia
Ako tretí prišiel do cieľa Juraj Sagan a sa podarila na výbornú. Už od začiatku
stal sa slovenským šampiónom. O jeho bol pre divákov najväčším ťahákom
víťazstve bolo rozhodnuté už veľmi skoro, fenomenálny Peter Sagan. Do Žiaru kvôli
krátko po začatí pretekov. Bol jediným nemu dorazil aj šéf tímu Bora-hansgrohe
Slovákom v 13-člennej skupine, ktorá Ralph Denk a majiteľ spoločnosti Bora.
ušla ostatným cyklistom už v prvom kole Organizáciu celých pretekov chválili
a dotiahla tak úvodný únik až do cieľa nielen profesionáli z cyklistických tímov,
pretekov. „Mal som komfortnú pozíciu. ale aj novinári či odborná verejnosť.
Podaril sa mi únik hneď od prvého kola, Organizátori nechali postaviť tribúnu pre
kde chýbali ďalší slovenskí pretekári, o 700 divákov, ktorí boli so šampionátom
to bolo ľahšie titul získať. Českí pretekári tiež veľmi spokojní. Dobre bolo postarané
medzi sebou bojovali, ja som sa vozil, aj o bezpečnosť popri trati a v dvoch
čakal, náskok sa zvyšoval. Chcel som fanzónach, kde nedošlo k žiadnym
vyhrať celkovo, ale nezachytil som ten zraneniam. Perfektná bola aj spolupráca

Slovenský titul obhájil
Juraj Sagan, českým majstrom
sa stal Zdeněk Štybar

Dvojnásobný majster sveta
Peter Sagan prilákal
do Žiaru a jeho okolia
takmer 30-tisíc divákov

so všetkými zložkami, či už s políciou
alebo záchranármi, o hladký priebeh sa
postaralo aj množstvo dobrovoľníkov,
ktorí boli na celom okruhu.
Záujem zo strany divákov bol aj o
cyklovozík spoločnosti Hansgrohe,
na ktorom si mohli vyskúšať jazdu na
cyklistickom trenažéri z jednej horskej
etapy na Tour de France. Deti sa zase
vyšantili na nafukovacích atrakciách,
ktoré boli na parkovisku pred Lidlom.

Peter Privara: Boli to najlepšie
majstrovstvá v histórii
spoločných šampionátov
Po skončení šampionátu nešetrili
chválou na organizáciu viaceré médiá,
ale aj sám šéf slovenskej cyklistiky
Peter Privara. Ako pre médiá uviedol:
„Boli to najlepšie majstrovstvá v histórii
spoločných šampionátov, a nielen
spoločných. Po Žiari preberá štafetu
spoločných šampionátov na budúci rok
Plzeň. Nastavili sme vysokú latku a Plzeň
má čo robiť i tuho rozmýšľať, aby sa
Žiaru vyrovnala. Len veľmi ťažko sa bude
prekonávať a chudáci organizátori si budú
musieť poriadne vyhrnúť rukávy, aby sa k
tejto vysokej úrovni aspoň priblížili.“
Množstvo novinárov malo možnosť na
vlastnej koži vyskúšať pohostinnosť Žiaru
a skvele vytvorené podmienky na prácu.
Český portál www.roadcycling.cz mal
v našom meste fotografa aj redaktora.
Po skončení majstrovstiev hodnotili:
„Pred usporiadateľmi môžeme jedine
„smeknout“. To, čo dokázali riaditeľ
závodu Milan Veselý, Peter Doležal, Kamil
Skladan a Martin Baláž za organizačný
výbor a s nimi primátor mesta Žiar nad
Hronom Peter Antal a ich kolektív, bolo
obdivuhodné. Lenže to nebol iba kolektív,
to bola armáda! Naozaj to bola veľká a
dôstojná akcia na úrovni európskeho
šampionátu.“
(li)

Víťaz slovenského dresu Juraj
Sagan pred príchodom do cieľa.

MUŽI ELITE SK

1. miesto
Bora-hansgrohe
2. miesto
Bora-hansgrohe
3. miesto
Bora-hansgrohe

Juraj Sagan
4:35,11
Peter Sagan
4:45,00
Erik Baška
4:45,00

MUŽI ELITE CZ

1. miesto
Quick-Step Floors
2. miesto
Elkov Author
3. miesto
Quick-Step Floors

Zdeněk Štybar
4:32,19
Josef Černý
4:32,49
Petr Vakoč
4:36,03

Celkové poradie MSR a ČR: 1. Zdeněk
Štybar (ČR/Quick-Step Floors) 4:32:19
h, 2. Josef Černý ČR/Elkov Author) +30
s, 3. Juraj Sagan (SR/Bora-hansgrohe)
+2:52,...16. Peter Sagan +12:41, 17. Erik
Baška (obaja SR) obaja Bora-hansgrohe
+12:41.
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MAJSTROVSTVÁ SR A ČR V CESTNEJ CYKLISTIKE 2017

e-mail: inzercia@echo.sk

Cyklistické majstrovstvá sľubovali od začiatku zážitok predovšetkým pre diváka
Majstrovstvá Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 2017
otvorili vo štvrtok 22. júna spoločnou
tlačovou besedou riaditeľ pretekov
Milan Veselý, jeho zástupca a zároveň
primátor mesta Žiar nad Hronom Peter
Antal, prezident Slovenského zväzu
cyklistiky Peter Privara, prezident
Českého svazu cyklistiky Marián
Štetina a technický riaditeľ pretekov
Peter Doležal.
Ako povedal na úvod Milan Veselý,
pre organizátorov šampionátu je
obrovskou prioritou v prvom rade
bezpečnosť pretekárov, divákov a
technické zabezpečenie pretekov.
„Som veľmi rád, že nastal „deň D“, kedy
štartujeme spoločné Majstrovstvá
Slovenskej a Českej republiky v cestnej
cyklistike 2017,“ uviedol Veselý s tým, že
sa mu veľmi páči myšlienka spoločných
majstrovstiev: „Dostali sme dôveru od
Slovenského zväzu cyklistiky a Českého
svazu cyklistiky. Za organizačný výbor
sľubujeme, že sa posnažíme, aby
celá organizácia pretekov prebehla v
absolútnom poriadku. Za tieto štyri dni
uvidíte, že je to obrovské podujatie.
Vďaka tomu, že cyklistika, či už na

Tlačová beseda pred otvorením pretekov.
Slovensku, alebo v Čechách je veľmi
populárnym športom, očakávame
niekoľko tisíc až desaťtisíc návštevníkov.
Preto by som ocenil obrovskú pomoc
dobrovoľníkov, súčinnosť s obcami a so
štátnymi orgánmi.“
Z pohľadu mesta Žiar nad Hronom ide
o najväčšiu udalosť, aká sa kedy v meste
konala. Aj keď mesto je organizátorom
množstva veľkých podujatí, ani jedno
sa takýmto rozsahom spoločnému
šampionátu nepribližuje. „Hoci to všetko
súvisí s dopravnými obmedzeniami,
diváci majú možnosť vidieť českých
a slovenských cyklistov a môžeme
povedať, že svetovú cyklistickú špičku,
pretože oni tam patria,“ povedal žiarsky
primátor Peter Antal. Keďže organizátori
kládli dôraz na bezpečnosť, z toho

dôvodu bolo v meste na trase pretekov
osem kilometrov zábran, ktoré sme na
Slovensku nemali a do Žiaru sa priniesli
z Čiech aj Poľska. „Dúfam, že obyvatelia
mesta to pochopia a nakoniec sa z
podujatia budú tešiť,“ uzavrel Antal. Pre
lepšiu predstavu, počas prvého dňa sa na
pretekoch podieľalo 130 dobrovoľníkov
a 47 policajtov, v posledný deň to bolo
80 policajtov a 220 dobrovoľníkov.

Ako prví odštartovali Muži U23 Českej
republiky, za nimi ich českí kolegovia
z kategórie Muži ELITE a o 16.00 hodine
odštartovala časovka Muži ELITE a U23
Slovensko. V tejto kategórii pretekali aj
odchovanci žiarskej cyklistiky Kristián
Zimány, Juraj Bellan či Adrián Foltán.
Pozíciu
najrýchlejšieho
českého
časovkára v kategórii Muži ELITE
jednoznačne potvrdil Jan Bárta, ktorý
prišiel do cieľa s časom 52:08,86.
Miestami tento pretekár dosahoval
rýchlosť takmer 100 km/hod. Ďalší skvelý
časovkár Petr Vakoč prišiel do cieľa
s časom 53:10,42 a skončil tak na druhom
mieste. Na treťom mieste, so stratou času
+1:59,61 na víťaza, prišiel do cieľa Josef
Černý.

MUŽI ELITE CZ

1. miesto
Jan Bárta
Bora – hansgrohe 52:08,86
2. miesto
Petr Vakoč
Quick-Step Floors 53:10.42
3. miesto
Josef Černý
Elkov Author
54:08.47
Jan Bárta: „Vyhral som dres, takže som
spokojný. Časovka mi vyhovovala. Ráno
som si trať prechádzal, ešte nefúkalo,
ale popoludní bol stále vietor. Išlo sa mi
celkom dobre, snažil som sa od začiatku
to veľmi „neprepáliť“, pretože štart bol
veľmi ťažký, proti vetru a stále do kopca.
Nešiel som však od začiatku naplno, aby
som si hneď na začiatku nezatiahol nohy.
Prvá polovica trate bola ľahko do kopca,
proti vetru, druhá polovica bola viac
menej rovinatá. Podarilo sa mi to však
odjazdiť a vyhral som, čo sa aj odo mňa
očakávalo.“
MUŽI U-23 CZ

1. miesto
Team Dukla Praha
2. miesto
Beobank Corendon
3. miesto
Team Dukla Praha

Nicolas Pietrula
55:26,10
Adam Ťoupalík
55:48,03
Michal Kohout
56:26,80

Víťazi časoviek kategórie muži U23 a ELITE.
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Žiaru prídu desaťtisíce divákov. Takú
zanietenosť zo strany organizátorov
som ešte nevidel, verím, že výsledok
bude stáť za to,“ skonštatoval Privara a
jeho český kolega, prezident Českého
svazu cyklistiky Marián Štetina dodal:
„Spoločné majstrovstvá sú aj vďaka
Petrovi Saganovi vždy dobré preteky.
Diváci na Slovensku a dúfam, že aj
českí diváci, budú spokojní. Naozaj sa
máme na čo tešiť. Úroveň ide každým
rokom vyššie a vyššie a ja prajem aj
organizátorom, aby bol tento šampionát
najlepší v doterajšej histórii.“
(li)

Spoločný šampionát
po prvýkrát
v Žiari nad Hronom
Spoločné majstrovstvá sa v minulosti
už niekoľkokrát uskutočnili v Čechách aj
na Slovensku, no v Žiari nad Hronom sa

Pozíciu najrýchlejšieho časovkára jednoznačne potvrdil
český pretekár Jan Bárta
V piatok 23. júna boli na programe
časovky mužov U23 a ELITE. Štart
pretekov bol o 15.00 hodine. Všetci
pretekári absolvovali trať dlhú
40 kilometrov, s prevýšením 499
metrov. Favoritom v kategórii ELITE
bol český cyklista Jan Bárta z tímu
Bora – hansgrohe.

konali po prvýkrát. „Keď vznikla dohoda
o usporiadaní spoločného šampionátu
v Žiari nad Hronom, nebol to úplne krok
do neznáma. Organizovali sme tu už
preteky Okolo Slovenska a veľakrát sa
tu uskutočnil aj mládežnícky šampionát
kadetov a juniorov. Cyklistika v Žiari
nad Hronom žije, a to bola záruka pre
nás, že to bude fungovať,“ zhodnotil
prezident Slovenského zväzu cyklistiky
Peter Privara a ako podotkol, keďže na
šampionát príde aj dvojnásobný majster
sveta Peter Sagan, bude to pre divákov
obrovský zážitok. „Odhaduje sa, že do

MUŽI ELITE SK

1. miesto
Marek Čanecký
Amplatz-BMC
56:43,50
2. miesto
Patrik Tybor
Dukla Banská Bystrica 57:35,18
3. miesto
Martin Haring
Dukla Banská Bystrica 58:37,64
MUŽI U-23 SK

1. miesto
Adrian Babic
Cyklistický tím Firefly 57:55,72
2. miesto
Juraj Bellan
Dukla Banská Bystrica 58:19,85
3. miesto
Ján Andrej Cully
Dukla Banská Bystrica 58:36,31
Adrián Foltán
Dukla Banská Bystrica 1:00:50,25
Kristián Zimány
Dukla Banská Bystrica 1:03:28,74
Marek Čanecký: „Na časovku som
prišiel rovno z pretekov Okolo Slovenska,
takže som trochu cítil únavu. Teraz som
bol týždeň doma, oddýchol som si
a sústredil som sa na to, že táto časovka
je iba jednu hodinu. Veril som si, že by sa
mi mohlo ísť dobre. Rozdelil som si sily,
do kopca som išiel dobre, tým, že patrím
medzi pretekárov s nižšou váhou. Trochu
som cestou do Žiaru stratil po vetre, kde
sa išlo nad 65 až 75 km za hodinu. Občas
to hádzalo, aj meter do boku, ale dalo
sa to zniesť. Nebolo to nič hrozné, ako
napríklad v Maroku. Od Dolnej Ždane
až do Žiaru som sa snažil ísť ale úplne
naplno. Vyšlo mi to a teším sa, že som
znovu obhájil titul spred roka. Spokojný
som aj s výsledným časom, čo sa týka
Slovákov. Ukázalo sa, že som najlepší.
Ale snažil som sa tak trochu priblížiť aj
českým pretekárom, keďže oni jazdia
s Peťom Saganom. Minulý rok som išiel
lepšie, kde som stratil len cez dve a pol
minúty na nich. Takže mohlo to byť aj
lepšie, ale som spokojný.“
(li)

Diváci môžu byť s priebehom šampionátu nadmieru spokojní.

Kopcovitá trať počas časoviek
potrápila ženy aj juniorky
Juniorky jazdili 20 kilometrov a ženy 26,2 kilometra
ČASOVKA JUNIORKY ČR

1. miesto
Elizabeth Ungermanová
KC Kooperativa Jablonec nad Nisou
31:33,42
2. miesto
Barbora Džerengová
Team Dukla Praha
32:08,22
3. miesto
Markéta Hájková
Sportovní klub policie Duha
Lanškroun
32:38,76
Elizabeth Ungermanová: „Výhru
som vôbec nečakala, pretože som asi
nebola najväčšia favoritka, takže ma
to potešilo. Myslím si, že trasa bola
vyložene stavaná pre mňa, nebola to
ani rovina, ani pokles, na trati bolo
všetko, a to bolo skvelé.“
ČASOVKA JUNIORKY SR

1. miesto
Petra Machálková
CyS – Akadémia Petra Sagana
33:13,08
2. miesto
Lucia Michaličková
CyS – Akadémia Petra Sagana
34:06,96
3. miesto
Júlia Hrtánková
Finančné centrum Team
34:25,30

Petra Machálková: „Jazdilo sa mi
super a som veľmi spokojná. Trať bola
náročná, kopce boli ťažké, ale podarilo
sa a som veľmi rada. Mala som väčšiu
konkurentku, napríklad Michaličkovú
alebo Ševčíkovú, ale dokázala som to
a som šťastná.“
ŽENY U23 ELITE ČR

1. miesto
Nikola Nosková
Bepink Cogeas
39:02,24
2. miesto
Jarmila Machačová
Team Dukla Praha
39:11,40
3. miesto
Tereza Korvasová
Team Dukla Praha
40:24,92
ŽENY U23 ELITE SR

1. miesto
Janka Keseg Števková
Outsiterz cycling
40:19,63
2. miesto
Lucia Valachová
CyS – Akadémia Petra Sagana
41:31,88
3. miesto
Tereza Medveďová
Bepink Cogeas
41:32,62
Tereza Medveďová: „Preteky boli
veľmi veterné a ťažké, profil bol krutý,
ale páčili sa mi. V stredu som tu bola
na tréningu, pozrieť si aj časovkársku
trať aj trať cestných pretekov, keďže
štartujem aj v sobotu. S výsledným
časom som spokojná, aj keď mohlo
to byť aj lepšie, pretože vždy je čo
(li)
Slovenské víťazky časoviek žien. zlepšovať.“
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Cestné preteky ovládli Matúš Štoček a Hynek Palička
V sobotu 24. júna o 16.00 hodine
odštartovali cestné preteky na 110
kilometrov českí a slovenskí juniori.
Absolvovali štyri okruhy po 27,5
kilometra.
Do cestných pretekov sa prihlásilo
celkovo 101 cyklistov z Čiech a Slovenska.
Medzi najväčších favoritov patrili za
slovenskú stranu Matúš Štoček z CyS
Akadémia Petra Sagana a za českú stranu
pretekári Hynek Palička či Karel Tyrpekl.
Ku koncu pretekov sa v kopcoch
posledného okruhu veľmi útočilo,
predovšetkým bol aktívny Matúš Štoček.
V čele zostalo osem cyklistov.
Päť kilometrov pred cieľom už bola v
čele trojica cyklistov Matúš Štoček, Hynek

Palička a Karel Tyrpekl. V poslednom
kopci od nich odpadol Tyrpekl a v čele
tak zostali iba Štoček a Palička, ktorí si
išli pre titul. Matúš Štoček zvíťazil pred
Hynkom Paličkom, ale obaja získali svoje
domáce tituly. Pre víťazstvo v pretekoch
už ani nešpurtovali. 12 sekúnd za nimi
došiel Karel Tyrpekl, Pavol Januš prišiel
štvrtý a získal striebornú slovenskú
medailu. Bronz zobral Matúš Meliš, český
bronz patrí Danielovi Rybínovi.
Na štart sa postavil aj žiarsky pretekár
Adam Foltán. Zverenec trénera Františka
Sitoru v tejto kategórii na majstrovstvách
súťažil po prvýkrát. Do cieľa prišiel na 49.
mieste s časom 2:46:03.

JUNIORI CZ

1. miesto
Hynek Palička
ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 2:41:50
2. miesto
Karel Tyrpekl
PROFI SPORT Cheb
2:42:02
3. miesto
Daniel Rybín
Mapei Merida Kaňkovský 2:42:37

Výťažok z charitatívnych pretekov
venovali nemocnici

JUNIORI SK

1. miesto
Matúš Štoček
CyS Akadémia Petra Sagana 2:41:50
2. miesto
Pavol Januš
CyS Akadémia Petra Sagana 2:42:29
3. miesto
Matúš Melis
Finančné centrum Team 2:42:35

Do pretekov sa zapojilo viac ako 300 hoby cyklistov.

(li)

Stupne víťazov českých juniorov.

V sobotu boli na programe aj
charitatívne cyklistické preteky.
Viedol ich legendárny bývalý
profesionálny cyklista Ján Svorada.
Na štart pretekov sa postavilo viac
ako 300 hoby cyklistov, ktorí odjazdili
jeden okruh cestných pretekov. Každý,
kto uhradil dobrovoľné štartovné
minimálne 1 euro, bol zaradený do
žrebovanie o atraktívne ceny. Jednou
z nich bol aj dres tímu Bora-hansgrohe.

Pelotón pretekov viedol Ján Svorada,
okrem neho si okruh aj s ďalšími hoby
cyklistami prešiel napríklad aj primátor
Žiaru Peter Antal, šéf slovenskej
cyklistiky Peter Prívara či moderátor
podujatia Roman Barényi.
Výťažok zo štartovného bol viac ako
1 500 eur. Organizátori sa rozhodli
venovať ho detskému oddeleniu
žiarskej nemocnice.
(li)

Ambasádor šampionátu Ján Svorada viedol pelotón
charitatívnych pretekov (druhý sprava).

Špurt o víťazstvo v ženských pretekoch bol veľmi tesný
republiky, pretože vtedy je taktika
úplne iná. Dokonca k nám pridružili aj
juniorky a dali nám juniorskú kilometráž,
čo v podstate nebolo regulérne. Ženy
jazdia minimálne o hodinu až hodinu
a pol dlhšie preteky. Ale všetky sme
mali rovnaké podmienky. Snažila som
sa tvoriť hru v treťom okruhu, ako sme
prešli občerstvovaciu zónu, som pelotón
roztrhala a potiahla som až po posledný
stupák do cieľa. Všetko sa to roztrhalo.
Bohužiaľ, ja nie som špurtér, takže som
do špurtu nešla, čo ma možno mrzí, ale
viem, že na tieto súperky nemám. Možno
keby to boli iba slovenské preteky, tak
ŽENY SK
mala som nejaký ten náskok. Myslím
1. miesto Alžbeta Pavlendová
si, že ja mám veľmi dobrú kondičku,
2. miesto Janka Keseg Števková
najmä v kopcoch. Časovka boli preteky
3. miesto Tereza Medveďová
pravdy. Mám jednu zlatú medailu, jednu
striebornú, mám svoj vek 41 rokov, takže
Titul obhajovala aj Janka Keseg som veľmi spokojná.“
Števková: „Mne sa išlo veľmi dobre od
začiatku. Škoda, že to boli spoločné Tereza Medveďová: „Zo začiatku som
majstrovstvá českej a slovenskej sa dosť trápila, čiže to bolo pre mňa také

by sa prestriedali a hneď by ma „zjeli“.
Hovorila som si preto, že si ešte pošetrím
sily a uvidím, ako to dopadne v špurte.
Buď to vyjde, alebo nie. Boli sme tam
tri z Českej republiky, tak som veľmi
spokojná a prekvapená, pretože to bolo
o kúsok. Ja s mojou postavou proti
dievčatám z Dukly, ktoré sú vyslovene
„cestárky“, majú určite väčšie špurtérske
schopnosti ako ja, takže som veľmi
prekvapená, že som to dala. Síce je to
o kúsoček, ale mám titul a na to sa nikto
nepýta.“

Víťazky juniorských a ženských kategórií.
V sobotu 24. júna boli ako prvé na
programe cestné preteky kategórie
Ženy a Juniorky. Zdolať museli tri
okruhy v dĺžke 27,5 kilometra, spolu
teda 82,5 kilometra.
Štartovali v Žiari nad Hronom, za
motorestom Dubník odbočili na Janovu
Lehotu, pokračovali do Kosorína, Slaskej,
Lutily. Na Lutilskom kopci naspäť do Žiaru
nad Hronom, po Ulici SNP v protismere,
na obrátku s Ulicou A. Dubčeka po Ulici
SNP v protismere do priestoru Štart –
Cieľ.
ŽENY CZ

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Nikola Nosková
Lucie Hochmann
Jarmila Machačová

Lucie Hochmann: „Neuvažovala som,
že pôjdem do úniku, pretože po tom
kopci, po vrchu išla jedna dievčina,
tak som išla s ňou a potom pri jedných
pretekoch som zostala sama, tak už
som išla, skúsila som to, jedno kolo som
vydržala. Síce rovinka bolo trápenie, ale

som rada, že som to skúsila a nevzdala to.
Bol to boj, ale som rada, že som dostihla
úniky a som spokojná. Určite sme do
Dukly chceli titul, ale vyšlo iba druhé
miesto.“
Nikola Nosková: „Bolo veľmi náročné
obhájiť zlato (časovka Ženy, pozn.).
V prvom kole odišla Lucka Hochmann a ja
som si to nejako nevšimla, že ušla. Potom
som sa pozrela na motorku, kde bola
časomiera, bol tam čas minúta päť, čo
ma veľmi zaskočilo, tak som potrebovala
ísť dopredu. Veľmi ma mrzí, že mi skoro
nikto nechcel pomôcť. Nechali to celé
na mňa, aby som to odtiahla. Našťastie,
preteky boli tak krátke, že som nebola
vôbec unavená a potrebovala by
som ešte kolo navyše, aby ma niekto
„odpáral“. Rozhodlo sa v závere, kde sa
prejavila moja špurtérska schopnosť, čo
však bola, myslím, náhoda. Hovorila som
si, že nemá cenu útočiť v poslednom
kopci, do cieľa sú to ešte tak tri kilometre,
čo je hrozne ďaleko a navyše po rovine.
Z Dukly Praha boli dve dievčatá, ktoré

že uvidím. Rozhodlo sa v poslednom kole,
vytvoril sa únik, bolo nás tam asi desať
a ťahali sme. Potom som mala trochu
krízu, kde som odletela, dorazila som si
a prišla som s asi dvadsaťsekundovou
stratou za prvou pretekárkou. Takže som
spokojná i nespokojná.“
JUNIORKY CZ

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kamila Janů
Tereza Švihálková
Markéta Hájková

Kamila Janů: „Som veľmi šťastná,
pretože je to môj prvý titul, zatiaľ žiadny
nemám. Podarilo sa mi to v kategórii
Junioriek, čo je už elitná kategória.
Bolo tu veľmi veľa konkurentiek, verila
som v nejakú medailu, ale v titul nie.
S výsledným časom som veľmi spokojná,
keďže do cieľa som prišla celkovo ako
piata.“
JUNIORKY SK

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Štart ženských kategórií.

Petra Machálková
Lucia Michalíčková
Júlia Hrtánová

16-ročná Petra Machálková preteká
v juniorskej kategórii prvý rok a už sa jej
podarilo získať dva tituly – v časovke aj
v cestných pretekoch.
Petra Machálková:„Na začiatku prvého
kola sa spravil únik, snažila som sa tam
dostať, ale nedokázala som sa udržať, tak
som sa vrátila naspäť do balíka, kde som
sa už zdržiavala. So svojím výkonom som
spokojná. Posledné kolo už bolo ťažké na
psychiku aj na nohy. S dvomi titulmi za
dva dni som nepočítala, lebo som mala
veľkú konkurenciu. Obávala som sa Lucii
(Michalíčkovej) a nečakala som, že by
som mohla vyhrať.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Požiare vo Svätom Kríži

Požiar bol vždy tou najvážnejšou,
a pre mestá a obydlia neodvratne
zničujúcou,
udalosťou.
Už
v stredoveku z dôvodu otvorených
ohnísk a stavieb veľmi náchylných
k horeniu dochádzalo veľmi často
k týmto udalostiam.
Neraz mestá prijali nariadenia, ktoré
pôvodcov požiarov stáli krk. Bol to
hrdelný zločin a nemuselo vôbec ísť
o úmyselné založený požiar, trestala
sa aj nedbalosť. Bolo povinnosťou
každého narábať s ohňom tak,
aby neohrozil požiarom okolie.
Často výrobne, ako kováči, tehelne,
dechtári, uhliari a iné profesie,
ktoré pri svojej práci potrebovali
oheň, boli umiestňované mimo
mestskú zástavbu a bolo tomu tak
aj v obciach, kde sa oheň šíril veľmi
rýchlo po drevených staveniach

mestečka, no aj z tých, o ktorých
sa zachoval nejaký záznam sa
dozvedáme, že u nás horelo často.
Neraz požiar bol tak zničujúci,
že uvrhol obyvateľov do biedy
a hladomoru. Podpora okolitých
obcía miest bola tou jedinou možnou
pokrytých zväčša slamou alebo záchranou pred úplným zánikom.
šindľom. Je snáď zbytočné uvádzať,
že vojenské strety a dobývania miest
a obcí, a hlavne boje pokračujúce
v samotných obytných častiach, boli Prvým zaevidovaným veľkým
jedným z najvážnejších dôvodov požiarom bol už v minulosti
vzniku požiaru, ktorý sa často založil spomínaný požiar Kríža, ktorý
úmyselne, aby tak oslabil jednu či vypukol v jedno horúce letné
druhú bojujúcu stranu.
poobedie dňa 3. júla v roku 1661.
Mestečko Kríž, ako vieme Ako sa píše: „Na dvore domu Ján
ležiace na komunikačných trasách Rauka skúšal svoju ručnicu, pričom
a kontrolujúce ich, bolo veľmi často znenazdajky
vystrelila.
Strela
stihnuté touto pohromou. Nemáme zasiahla slamenú strechu jeho domu
doklady o všetkých požiaroch a už a zapálila ju. Oheň sa začal rýchlo
vôbec nie o tých z prvopočiatku rozširovať a o chvíľu už horelo celé

Prvé veľký požiar
spomínaný už v roku 1661

Letný pavilón nominovaný na prestížnu architektonickú cenu
V pondelok 19. júna medzinárodná
redakčná rada rozhodla o nomináciách
na
jednu
z
najprestížnejších
slovenských architektonických cien
Cenu ARCH. Do nominácie sa dostal aj
žiarsky Letný pavilón.
Ocenenie ARCH je určené najlepšiemu
architektonickému počinu na Slovensku
za posledných 12 mesiacov. Výber diel
prebiehal tento rok v dvoch kolách
a výsledkom je desať kvalitných diel,
ktoré sú typologicky veľmi rôznorodé.
V jubilejnom 20. ročníku bude víťaza
vyberať od 11. do 13. septembra
medzinárodná odborná porota, ktorá
všetkých desať nominovaných diel aj
osobne navštívi. Slávnostné vyhlásenie
laureáta Ceny ARCH 2017 sa uskutoční
9. novembra v Bratislave. Nad podujatím
prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska
a odovzdávanie cien sa uskutoční pod
záštitou Ministerstva kultúry SR. „Teší ma,
že náš Letný pavilón bol nominovaný
na Cenu ARCH 2017. Už samotná

nominácia je pre nás ocenením. Aj toto je
výsledok našej snahy robiť veci moderne
a konceptuálne,“ uviedol na margo
nominácie primátor mesta Peter Antal.
Letný pavilón, ktorý stojí na námestí,

navrhlo Totalstudio, autormi projektu
sú Aleš Šedivec a Tomáš Tokarčík
v spolupráci s Michalom Kontšekom
a Tatianou Václavíkovou.
(li)

Hudobné vystúpenia, rodinné šou či obľúbené festivaly
Aj také bude kultúrne leto v Žiari
Ak neviete, čo s voľnými dňami
či večermi počas letných prázdnin,
poradíme vám. Veď žiarske Céčko má
pre vás na každý týždeň pripravené
zaujímavé kultúrne podujatia.
Už od polovice júna si môžete prísť
pozrieť výstavu Cyklistické preteky.
„Ide o súťaž prác žiakov materských
a základných škôl na tému Ako si
predstavujete vlastný bicykel v ďalekej
budúcnosti, ako najmodernejší EKO
dopravný a relaxačný prostriedok,“
približuje producent Céčka Janko Kulich
s tým, že výstava potrvá do 31. augusta
a pozrieť si ju môžete na nástennej
galérii vo foyer. Vo štvrtok 17. augusta si
môžete prísť pozrieť ďalšiu výstavu, a to
Peter Príbelský ZETA 4, čo bude výstava
grafík a kresieb so scifi-tematikou. Do
ďalšieho ročníka vstupuje obľúbené
podujatie venované milovníkom psov
Žiarsky chlpáč. Sobota 1. júla tak bude
v Parku Štefana Moysesa venovaná
štvornohým miláčikom.

Vystúpenia priamo
na námestí v pavilóne

Do Žiaru sa vracajú aj sólisti Donského
kozáckeho chóru s koncertným
programom zostaveným z autentických
kozáckych a známych ruských piesní.
„Piesne donských kozákov si môžu
Žiarčania vypočuť v piatok 7. júla od 19tej hodiny priamo na námestí v Letnom
pavilóne. Vstup na podujatie je voľný,“
pozýva Kulich a podotýka, že v prípade

nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční v kaviarni U Shakespeara.
Letný pavilón bude počas prázdnin
hostiť aj ďalších umelcov. V piatok
14. júla sa v akustickom sólo koncerte
predstaví gitarový mág René Lacko
unplugged, 21. júla sa môžete tešiť
na koncert výnimočného bluesového
harmonikára
Juraja
Schweigerta,
ktorý vystúpi so skupinou The Groove
Time a posledný júlový piatok bude
patriť bruchovraveckej komediálnej
šou Sranda banda show. „Piatok
11. augusta si v Letnom pavilóne určite
nenechajte ujsť unikátne saxofónové
kvarteto Saxophone Syncopators, ktoré
sa špecializuje najmä na autentickú
interpretáciu hudobného žánru ragtime
v aranžmánoch pre štyri saxofóny,“
konkretizuje ďalej Janko Kulich. Na
záver prázdnin, 25. augusta, odohrajú
v pavilóne svoj koncert legendárni
Skrat f štrku a 27. augusta by si najmä
najmenší Žiarčania nemali nechať ujsť
rozprávku Smiechtisko.

Šášovské hradné hry,
City fest a Beer fest

Veľký zážitok sľubuje program
v nedeľu 16. júla, ktorý sa pripravuje pri
príležitosti otvorenia zrekonštruovaného
futbalového
štadióna. „Otvorenie
štadióna bude s populárnym Mužstvom
Futbalových Zázrakov zloženým zo
známych hercov, spevákov a osobností,“
spresňuje Kulich s tým, že účasť na

mestečko. Plamene v priebehu
niekoľkých hodín zničili všetko,
domy aj s hospodárskymi staveniami.
Zhorel aj kostol so zvonicou, na
ktorej požiar zničil zvony. Za trest
musel Rauka predať celý svoj
majetok a takto utŕžené peniaze
dať na obnovu mesta zničeného
požiarom. Neskoršie mu trest znížili
na polovicu majetku.“ Následky
boli pre obyvateľov mestečka veľmi
ťažké, ale sa pustili do obnovy
a budovania nového mestečka, čo sa
im po niekoľkých rokoch podarilo. No
v roku 1684 na Kríž zaútočil Imrich
Thökoli na posádku cisárskych vojsk
sídliacich v mestečku. V roku 1674
bitku o Kríž prehral, no tohtoročná
odplata mu vyšla a zvíťazil. Obsadil
Kríž a vyplienil ho a nielen jeho
vojaci plienili celé okolie. Po dobití
kaštieľa ho vyrabovali a zapálili,

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V pondelok 26. júna sa uskutočnilo
4. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 17 poslancov.
Posledné rokovanie pred letnými
prázdninami malo na programe
niekoľko bodov. Medzi prvými bola
informácia o vstupe mesta Žiar nad
Hronom do občianskeho združenia
Smart Cities klub. Ako poslancov
informoval prednosta MsÚ Juraj
Miškovič, ide o združenie miest.
Mestu Žiar nad Hronom ako lídrovi
v odpadovom hospodárstve a kvalite
života jeho obyvateľov členstvo v tomto
OZ pomôže pri získavaní dotácií
a fondov. Poslanci vstup mesta do
združenia schválili.
Správu o poskytnutej sociálnej
pomoci a sociálnych službách
občanom mesta za uplynulý rok
predniesla vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Ako
poslancom povedala, správa poskytuje
možnosť v stručnosti sa oboznámiť
s aktuálnym stavom poskytovaných
a
zabezpečovaných
sociálnych
služieb, sociálnej pomoci a sociálnych
projektoch. Súčasťou predloženej
správy bola aj informácia o práci
terénnych sociálnych pracovníkov.
„Títo pracovníci musia vykonávať
intervencie počas trvania projektu, a to
buď v kancelárii, alebo priamo v teréne.
Majú priamy kontakt s ľuďmi. V rámci
výkonu svojej práce poskytli v minulom
roku 2840 intervencií 359 klientom,
z toho bolo 222 žien a 137 mužov,“
konkretizovala Minárová.

Mesto sa chce znovu
zapojiť do projektu
občianskych hliadok

otvorení prisľúbil aj premiér Robert Fico.
Už 13. ročník Šášovských hradných hier
sa tento rok uskutoční v sobotu 29. júla
od 15-tej hodiny. V tradičnom rodinnom
podujatí sa predstavia účinkujúci
prezentujúci život v stredoveku, ale tiež
novoveku a chýbať nebude ani zaujímavý
program pre deti. Organizátorom
podujatia je Združenie na záchranu
hradu Šášov. „Beer fest - festival piva,
dobrej muziky a žiarskych rekordov
spojený so súťažou o Naj žiarsky guláš sa
uskutoční opäť v Parku Štefana Moysesa,
a to v sobotu 19. augusta. Okrem varenia
a ochutnávania sa môžete tešiť aj na
vystúpenia Rock is back či Edo Klena
& Klenoty. Samozrejme, nemôžeme
zabudnúť ani na najväčší hudobný
festival City fest, ktorý sa uskutoční
v sobotu 5. augusta a vystúpia na ňom
S hudbou vesmírnou, Katka Knechtová,
Adam Ďurica, No name, Iné kafe
a domáci umelci,“ uzatvára Janko Kulich.
(li)

čoho dôsledkom bolo, že ostal na
dlhú dobu neobývaný a chátral.
Nasledujúce udalosti bojov opäť
nešetrili Kríž. Pri požiaroch sa
dočítame, že skoro vždy vyhorel
kostol s farou a domy na námestí,
a tak tomu bolo aj v roku 1706.
Keď na posádku kurucov zaútočili
cisárske vojská, na čele s generálom
Guidom von Starhembergom. Bolo
to 28. novembra a boje sa preniesli
do ulíc Kríža, brániaci sa a aj útočníci
nič nešetrili a požiar bol pomocníkom
jedných aj druhých. Rozhoreli sa
domy a skoro celé mestečko ľahlo
popolom. Požiar zachvátil aj budovu
starého gotického kostola a údajne
od vtedy zostal ruinou, ktorú na
začiatku 19. storočia strhli a na jeho
mieste postavili dnešný kostol.

Poslanci tiež na júnovom zasadnutí
schválili zámer projektu Miestna
občianska poriadková služba. Mesto
sa plánuje uchádzať o nenávratný
finančný príspevok, v rámci ktorého by
získalo prostriedky na zamestnanie 8
členov občianskej poriadkovej služby.
Pracovali by v dvojčlenných hliadkach

po dobu 36 mesiacov. V minulosti sa už
mesto zapojilo do projektu občianskych
hliadok. Pozitívom bolo uľahčenie
práce mestskej polície v určitých
prípadoch, napr. pri komunikácii
s obyvateľmi osady Pod Kortinou.
Poslanci schválili aj zapojenie mesta
do projektu Vybudovanie stojísk na
umiestnenie zberných nádob pre
marginalizovanú rómsku komunitu,
a to v osade Pod Kortinou. Cieľom
je vybudovať stojiská v tejto osade
a zabrániť tak vzniku čiernych skládok.
V súčasnosti si obyvatelia tejto časti
mesta platia za odpad, no iba ako za
zmiešaný komunálny odpad. V ňom
sa však nachádzajú aj zložky, ktoré sa
dajú separovať. „Keby sa nám pomocou
týchto zón podarilo naučiť ľudí v osade
separovať, finančná náročnosť pre nich
aj pre samotné mesto by sa znížila.
Cieľom projektu je, aby sa odpad na
Kortine separoval tak ako v ostatných
častiach mesta,“ podotkol prednosta
Juraj Miškovič.

Názory poslancov
na autoumyváreň
v intraviláne mesta sa rôznia

Búrlivú diskusiu medzi poslancami
vyvolalo odsúhlasenie zámeru v rámci
zmien a doplnkov územného plánu
mesta. Mestu bola doručená žiadosť
o zmenu plánu, ktorá súvisí so zámerom
výstavby autoumyvárne. Pozemok, na
ktorom by mala stáť, sa nachádza na Ulici
A. Kmeťa, medzi objektom cirkevnej
školy a supermarketom Billa. Kým
niektorým poslancom autoumyváreň
v intraviláne mesta vadí, iní hovoria
o tom, že všetci podnikatelia by mali
mať rovnaké možnosti: „Keď jednému
podnikateľovi bolo umožnené postaviť
takéto zariadenie, malo by byť povolené
aj druhému,“ odznelo z úst niektorých
poslancov. Poslanci na tomto zasadnutí
schvaľovali iba zámer a ten v hlasovaní
nadpolovičnou väčšinou prešiel. Za
návrh hlasovalo 9 poslancov, proti boli
5 a 3 sa hlasovania zdržali.
(li)
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Blɪhɛ͆ɰlʋʜȲɏ
Veľa nádherných
okamihov v dňoch
všedných
aj sviatočných, veľa
príjemných stretnutí,
nech každý deň prinesie šťastie, radosť,
zdravie a dobrú
náladu,
ktorú, samozrejme, rozdávaš.
Všetko najlepšie k 84. narodeninám
pána

MɵlʋnɈ Rɪkʝvʂȴϔhɛ

praje Laco s manželkou a Milotka.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

29.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
30.6. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
1.7. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
2.7. 20.00 – 21.00 hod. lek.Alpinia
3.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
4.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
5.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
6.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
7.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
8.7. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
9.7. 20.00 – 21.00 hod. lek.Dr. Max
10.7. 20.00 – 21.00 hod. lek.Flora
11.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
12.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus

Hodrušská čipka mnohopárová
Zabudnuté remeslá – textilné a iné techniky
Pohronské
osvetové
stredisko
v Žiari nad Hronom uskutočnilo dve
zaujímavé dielne v rámci projektu
Zabudnuté remeslá – textilné a iné
techniky, zamerané na hodrušskú
čipku mnohopárovú. Zúčastnilo sa ich
12 paličkárok zo Slovenska.
Lektorkou bola vyspelá paličkárka Ingrid
Ondrejičková z Lehníc, ktorá sa, okrem
iného, zaoberá štúdiom baníckych
čipiek lokalít Kremnica a Hodruša. Podľa
zachovaných materiálov prepracovala
technické postupy baníckych vzorov
a predviedla k výučbe účastníkom.
V žiarskom POS sa zamerala na čipky so
zúbkami so stredovou osou a zhotovenie
renesančných
zúbkov
pletených
dvojpárovým pletencom. Predviedla
aj pletenie mnohopárovej čipky so
sekačkami a fiačkami a mnohopárovú
čipku s vejárikom. Účastníčky školenia
pracovali tak, ako v minulosti vo svojej
tvorbe prešli procesom od vzniku kresby, Projekt Zabudnuté remeslá bol z verejných
čítania vzoru a nasledného prekreslenia zdrojov podporený Fondom na podporu
a vypichania vzoru na kartón a až po umenia.
Helena Soboslayová, odbor. zam. POS
pletenie samotnej mnohopárovej čipky.

Ako funguje supermarket
Počas júna pripravilo žiarske Centrum voľného času pre školákov dve
zážitkové exkurzie do žiarskeho
Tesca.
Počas každej exkurzie mali deti zo
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
možnosť prehliadky skladových priesto-

rov a predajnej plochy, zúčastnili sa pri
príjme a dopĺňaní tovaru, vyhlasovali
zaujímavé informácie rozhlasom z info
pultu, alebo blokovali tovar na pokladni. V supermarkete čakalo na deti aj
občerstvenie a sladké prekvapenie.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Pozvali nás do vesmíru
Výstava predstavuje udalosti od prvého letu človeka do vesmíru až po pravidelné
misie na medzinárodnej vesmírnej stanici obiehajúcej okolo našej Zeme.
Výstavu Mgr. Valentína Korineka je sprístupnená v Sci-fi sále KHaP od 14. júla do
15. septembra v pracovné dni medzi 8.00 - 16.00 hodiny a približne 15 minút pred
začiatkom pravidelného programu pre verejnosť. Vstup na výstavu je voľný. V prípade záujmu môžete využiť možnosť prehliadky výstavy aj so sprievodným slovom odborného pracovníka v dĺžke trvania približne 20 minút. V takom prípade je
potrebné zaplatiť 0,50 €/osoba.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje dočasne LSPP vo Zvolene.

Pracovné dni 15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2,
ZvolenSobota, nedeľa, sviatky 8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta
2499/2, Zvolen
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Obľúbené Kino na schodoch sa vracia
Stalo sa už tradíciou, že vždy počas
letných prázdnin si môžu fanúšikovia
kinematografie vychutnať vybrané
filmové lahôdky priamo pod holým
nebom. Tento rok sa Kino na schodoch
uskutoční na dvoch miestach.
Kino na schodoch štartuje tento rok
v pondelok 17. júla českou komédiou
Bezva ženská na krku. Ako druhú si budú
môcť diváci pozrieť česko – slovenskú
tragikomédiu Teória tigra, a to v utorok
18. júla. Filmy sa budú premietať od 21.00
hodiny pred kaviarňou U Shakespeara
na nafukovacie premietacie plátno.
V prípade nepriaznivého počasia
sa premieta v Kinosále Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Pod holým nebom sa bude premietať
aj priamo na námestí, a to v Letnom

pavilóne. V pondelok 24. júla sa môžete
tešiť na francúzsku romantickú komédiu
Hore za láskou a v utorok 25. júla na
romantickú komédiu z českej produkcie
Zozn@mka. V oboch prípadoch sa
s premietaním začína o 21.00 hodine.
V prípade nepriaznivého počasia sa
nepremieta.

Nové sedačky v kine už na jeseň
Kino Hron čaká tento rok kompletná
výmena sedačiek v kinosále, ktorá je
naplánovaná na jeseň. V týchto dňoch
sa pripravuje verejné obstarávanie na
dodávateľa. Zvýšením komfortu diváka si
žiarske Céčko sľubuje vyššiu návštevnosť.
Po výmene sedačiek sa síce mierne zníži
počet miest na sedenie, pribudnú však
zadné sedačky pre dvojice. Vedenie

Céčka si urobilo aj anketu medzi
divákmi, kde zo 145 opýtaných 66
ľudí uviedlo ako najväčšie negatívum
kina práve zastarané sedačky. Mesto
získalo na výmenu sedačiek dotáciu z
Audiovizuálneho fondu vo výške 32 500
eur. Finančný dar vo výške 6-tisíc eur
venuje mestu aj firma Nemak Slovakia.
Zmena otváracích hodín pokladne
Od 1. júla sa menia otváracie hodiny
v pokladni MsKC.
Pondelok – utorok zatvorené
Streda – štvrtok 15.30 – 19.00 hod.
Piatok
16.00 – 20.00 hod.
Sobota – nedeľa 1 hodinu pred
každým premietaním
(li)

Poznáte tento strom?
Strom je pôvodom zo západnej
a strednej Ázie. Po prvý raz bol
pestovaný v Nemecku v roku
1736 a dnes je ako okrasná
rastlina rozšírený po celej južnej
a strednej Európe, najmä pre
svoje voňavé kvety a jedlé plody.
Jeho kmene a konáre sú vyzbrojené
drevnatými tŕňmi dlhými 2 až 5
cm. Mladé konáriky má spočiatku
striebristé a šupinkaté, neskôr
s vekom menia farbu na lesklú
bledohnedú. Púčiky má malé,
strieborno-hnedé, pokryté 4
šupinkami. Kôru má v mladosti
hladkú a sivú, neskôr nepravidelne
popraskanú a zvráskavenú. Listy má
jednoduché, striedavé, kopijovité
až oválne, celistvé a dlhé 4 - 9 cm.
Vrchná časť listov je svetlozelená a
pokrytá drobučkými striebornými
chĺpkami. Ich spodná strana je
striebristo-biela a husto pokrytá šupinkami. Kvety sú zvončekovitého tvaru,
šíria do okolia silnú vôňu a objavujú sa v júni až v júli usporiadané do zhlukov
po 1 -3 kusoch. Sú dlhé asi 1 cm a majú štvorlaločnú krémovo-žltú kvetnú
korunku. Plody sú tvaru olivy, dlhé 1 - 1,5 cm a vznikajú vo veľkom množstve.
Najprv sú striebristé a zrelosti postupne hnednú. Sú jedlé a sladké, i keď
majú suchú, múčnu konzistenciu. Dozrievajú počas neskorého leta. Rado
ich konzumuje a rozširuje veľa druhov vtákov. Rastlina začína kvitnúť a rodiť
vo veku 3 rokov. Dorastá do výšky 3 - 8 metrov. Drevina rastie na Ul. M. R.
Štefánika, oproti „Dvojke“.
Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia)

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Dňa 3. júla
si pripomíname
8. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama,
babka a prababka
Mária Hornáčeková.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 5. júla uplynie
15 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
Lubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína na neho
celá rodina.
SPOMIENKA
Že čas rany zahojí,
je len zdanie,
v srdci navždy ostáva
bolesť a spomínanie.
Dňa 20. júna
uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil syn,
brat a strýko
Ján Packo.
S láskou spomínajú rodičia
a súrodenci s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 3. júla
si pripomíname
6. 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
Už navždy prestali
hviezdy svietiť,
slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
neprestanú
na teba spomínať.
Žiješ pre nás v každom kvete,
speve vtákov,
šumení vánku a hoci nie si
už na tomto svete,
stretneme sa aspoň v spánku.
Dňa 12. júna
sme si pripomenuli
nedožitých 69 rokov
a 8. výročia od smrti manžela,
otca a dedka
Ľubomíra Nemčoka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte.
Spomínajú manželka Eva,
syn Ľubomír,
Lucia
a vnúčik Jakubko.

SPOMIENKA
Spustla už záhrada,
spustol aj dvor,
ticho je v chate,
nepočuť tvoje kroky
v nej.
Ticho si trpel,
ubolené srdce prestalo ti biť,
ale zaspal si, hoci si chcel
ešte stále žiť.
Dňa 22. júna sme si pripomenuli
6. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starký
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, synovia s priateľkami,
svokra, sestra a vnučky Nelka,
Grétka a Kristínka, ktoré mu
posielajú veľkú pusu.
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
4. 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,
sestry Anna a Helena
s rodinami.

SSPOMEŇTE
SP
O
SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCHPROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
LANI
NIA
NI
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej
rieky prúd,
len smútok v srdci
zostáva a nedá
zabudnúť.
Dňa 1. júla
si pripomíname 6. 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.
SPOMIENKA
Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. júna sme si
pripomenuli 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
mama a stará mama
Ľudmila Čurná.
Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
s rodinou a syn.
SPOMIENKA
Dňa 25. júna sme si
pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla si pripomíname
7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 2. júla si pripomíname
1. výročie úmrtia drahého
a milujúceho syna
Ing. Patrika Briganta.
S láskou v srdci spomína matka,
otec, brat, deti, starí rodičia
z Novej Bane,
Milka, Danka, Robert,
Boris a ostatná
rodina a priatelia.
SPOMIENKA
Zhasli oči, ktoré nám
boli tak drahé,
dotĺklo srdce
najláskavejšie,
stuhli ruky,
ktoré pre nás
tak pilne pracovali.
Dňa 29. júna
si pripomíname
30 rokov
od najsmutnejšej chvíle
v našom živote,
kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel a ocko
Ing. Milan Ondrík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami.
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Členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov na návšteve národnej rady
V stredu 14. júna členovia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov z Oblastnej organizácie
Žiar nad Hronom navštívili NR SR. Pri
organizovaní tejto návštevy podal
pomocnú ruku poslanec a zároveň
primátor mesta Peter Antal.
V dopoludňajších hodinách si členovia
zväzu prezreli expozíciu protifašistického
odboja a dokumenty o počiatkoch
organizovania odbojovej organizácie
na Slovensku v múzeu. Popoludní ich
už čakal hlavný bod programu, účasť na
zasadnutí rady. V priestoroch NR SR sa
už členov žiarskeho zväzu ujal poslanec
Antal spoločne s pracovníkom kancelárie
národnej rady. Prezreli si priestory a
rôzne exponáty. Žiarčanov neskôr prišiel
pozdraviť aj podpredseda NR SR Béla
Bugár. Počas besedy padali rôzne otázky,
na ktoré odpovedali prítomní poslanci.
Po skončení sa všetci odobrali do
priestoru vyhradeného pre návštevy. „Pri

plánovaní tejto návštevy sme vychádzali
z toho, aby boli poslanci prítomní v čo
najväčšom počte, a to sa nám aj podarilo,
pretože prebiehali rôzne hlasovania.
Všetci sme boli poctení tým, keď
predsedajúci schôdze prerušil rokovanie

a privítal nás. Vzbudili sme pozornosť
poslancov a odmenou pre nás bol silný
potlesk,“ informuje Jaroslav Bulko,
predseda SZPB v Žiari nad Hronom.
(r) Foto: Štefan Vodnák.

USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA
Z NÍZKOPRÍJMOVEJ RODINY PLNIACEHO SI
POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU

Mesto Žiar nad Hronom, ako
zriaďovateľ škôl a školských
zariadení, odporúča zákonným
zástupcom, ktorí majú záujem
o poskytnutie dotácie v zmysle
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky postupovať nasledovne:
1. Rodiny, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi a do konca
školského roka 2016/2017 poberali
štátne dotácie na stravu a školské
potreby pre svoje dieťa, si nemusia
opätovne žiadať o dotáciu, nakoľko
sú automaticky zaradení do zoznamu
poberateľov štátnych dotácii. Avšak
je potrebné doložiť vedúcej školskej
jedálne najneskôr do 10. augusta
2017 (pred začiatkom školského
roka 2017/2018) potvrdenie o tom,
že rodina je v hmotnej núdzi (dieťa
pochádza z rodiny v hmotnej núdzi –
potvrdenie vydáva ÚPSVaR).
2. Rodiny, ktorých príjem je na úrovni

životného minima (nízkopríjmové
rodiny), ktoré do konca školského
roka 2016/2017 poberali štátne
dotácie na stravu a školské potreby
pre svoje dieťa, sú povinný najneskôr
do 10. augusta 2017 požiadať na
ÚPSVaR o prepočítanie svojho príjmu
na príslušných formulároch, ktoré
sú k dispozícií na: ÚPSVaR – Ľubica
Maruniaková, u vedúcich školských
jedální alebo na MsÚ - Lívia Hricová.
3. Zákonní zástupcovia detí
nastupujúcich prvý rok na plnenie
povinnej
školskej
dochádzky,
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi,
alebo na úrovni životného minima
(nízkopríjmové rodiny), ktorí majú
záujem poberať štátnu dotáciu
na stravu a školské potreby pre
svoje dieťa, sú povinní najneskôr
do 10. augusta 2017 o ňu požiadať
na príslušných tlačivách, ktoré sú
k dispozícií na ÚPSVaR – Ľubica
Maruniaková.
(r)

Pohľad žiakov na novodobé dejiny Slovenska, SNP a druhú svetovú vojnu
V priestoroch Centra voľného
času v Žiari nad Hronom bola
zorganizovaná oblastná súťaž pre
deviatakov. Obsahom súťaže bol
rozsah vedomostí o novodobých
dejinách Slovenskej republiky, SNP
a druhej svetovej vojny.
Súťaž mala za ciel pestovať
u mladej generácie hrdosť na
národnooslobodzovacie tradície nášho
ľudu, prispieť k odhaľovaniu neľudskosti
fašizmu a neofašistickej idei. Vo
vedomostnej časti súťažiaci odpovedali
na otázky druhá svetová vojna v Európe
a vo svete, Slovensko počas druhej
svetovej vojny, SNP a druhá svetová
vojna v našej oblasti. V ďalšej časti, na
základe priložených fotografií, mali

poznať pomníky, pamätníky a pamätné
miesta SNP a druhej svetovej vojny na
Slovensku. V tretej časti vlastný pohľad
na medzníky druhej svetovej vojny
a SNP formou vlastnej prezentácie.
V oblastnom kole súťažilo 7 základných
škôl: ZŠ na Ul. M. R. Štefánika ZH, ZŠ
Trnavá Hora, ZŠ Hliník nad Hronom,
ZŠ Jozefa Horáka BŠ, ZŠ Nová Baňa,
ZŠ Žarnovica a ZŠ Banská Belá. Spolu
súťažilo 21 žiakov. Súťažiaci preukázali
svoje vedomosti v dvoch súťažných
kolách a v treťom kole prezentovali svoje
postoje na spracované témy, ktoré si sami
zvolili z histórie druhej svetovej vojny
a SNP. Toto tretie porota vyhodnotila
ako vysoko kvalitné, poďakovanie
patrí hlavné pedagógom, ktorí žiakom

pomáhali s prípravou. Porota po
spočítaní všetkých bodov vyhodnotila,
že na prvom mieste sa umiestnila ZŠ
Trnavá Hora, na druhom mieste ZŠ
Hliník nad Hronom a na treťom mieste
ZŠ Jozefa Horáka BŠ. Oblastný výbor pre
víťazné družstvo spoločne s pedagógom
zabezpečil štvordňový zájazd do
sídla Európskej únie v Bruseli. Okrem
vedomostnej časti bol vo výtvarnej
kategórii ocenený Ján Glézl zo ZŠ Jozefa
Horáka BŠ. Povyšujeme povinnosť na
samozrejmosť, čím pozdvihneme svojho
ducha i osobnosť a ľahšie ochránime
dedovizeň pre tých, ktorí po nás prídu.
A tí ju určite potrebovať budú!
Jaroslav Bulko

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 – ostatné
plochy s výmerou 12 909 m2 evidovanej
na LV č. 1136, a to plochy na prenájom
orientačne v časti s výmerou 85,47 m2,
ktorá sa nachádza pred nebytovým
domom súp. č. 357 vedľa bezmennej
komunikácie v blízkosti Ul. Cyrila a
Metoda v Žiari nad Hronom.
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
piatich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č.
333,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017
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“.
________________________________
•časť CKN parcely č. 454 – ostatné
plochy s výmerou 13 033 m2 evidovanej
na LV č. 1136, a to plochy na prenájom
orientačne v časti s výmerou 113,40

m2, ktorá sa nachádza za bytovým
domom súp. č. 365 vedľa bezmennej
komunikácie v blízkosti Ul. J. Kollára
v Žiari nad Hronom.
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
siedmich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č.
365,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017
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. 454 - neotvárať“.
________________________________
•časť CKN parcely č. 656/1 – ostatné
plochy o výmere 30.098 m2 evidovanej
na LV č. 1136, a to plochy na prenájom
orientačne v časti o výmere 120 m2, ktorá
sa nachádza vo dvore bytového domu
súp. č. 402 na ul. Jiráskova v Žiari nad
Hronom.
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
ôsmich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č.
402,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017
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. 656/1 - a nebytových priestorov v dome súp. č.
500,
neotvárať“.
•záujemcovia môžu svoje cenové
_____________________________
ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017
•časť CKN parcely č. 666 – ostatné do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
plochy s výmerou 9 335 m2 evidovanej Hronom - Odbor životného prostredia a
na LV č. 1136, a to plochy na prenájom infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
orientačne v časti s výmerou 168,30 m2, obálke s nadpisom „Priamy prenájom
ktorá sa nachádza pred bytovým domom - pozemok CKN parcela č. 700/12 súp. č. 398 na Jiráskovek ulici v Žiari nad neotvárať“.
Hronom.
________________________________
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom 10- •časť CKN parcely č. 122/1 – zastavané
tich osobných motorových vozidiel plochy a nádvoria s výmerou 18 915 m2
vyhradených pre užívateľov bytov evidovanej na LV č. 1136, a to plochy na
a nebytových priestorov v dome súp. č. prenájom orientačne v časti s výmerou
70,99 m2, a to tri samostatné plochy, ktoré
404,
•záujemcovia môžu svoje cenové sa nachádzajú pred a vedľa bytového
ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017 domu súp. č. 281 na Hviezdoslavovej
do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad ulici v Žiari nad Hronom.
Hronom - Odbor životného prostredia a •účel nájmu: vybudovanie spevnených
infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej plôch, na účel parkovania celkom
obálke s nadpisom „Priamy prenájom - piatich osobných motorových vozidiel
pozemok CKN parcela č. 666 - neotvárať“. vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č.
281,
_____________________________
•záujemcovia môžu svoje cenové
•časť CKN parcely č. 700/12 – ostatné ponuky doručiť najneskôr do 4.7.2017
plochy s výmerou 1 432 m2 evidovanej do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
na LV č. 1136, a to plochy na prenájom Hronom - Odbor životného prostredia a
orientačne v časti s výmerou 135 m2, infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
ktorá sa nachádza za bytovým domom obálke s nadpisom „Priamy prenájom
súp. č. 500 na Sládkovičovej ulici v Žiari - pozemok CKN parcela č. 122/1 nad Hronom.
neotvárať“.
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom 10- Podmienky predloženia cenových
tich osobných motorových vozidiel ponúk:
vyhradených pre užívateľov bytov •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“),
•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 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar
nad Hronom v znení neskorších zmien
a doplnkov, 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.
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. 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.
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Z majstrovstiev goju ryu išli do Žiaru 3 zlaté, 1 strieborná a 2 bronzové medaile
KARATE – GOJU RYU – ŠTÝLOVÉ MSR V KARATE

Karate na Slovensku sa delí na 4 základné
štýly - goju ryu, shito ryu, shotokan a wado
ryu. Každý z uvedených štýlov karate
má svoje špecifiká, vďaka ktorým je iný,
a zároveň jedinečný. V žiarskom karate
klube cvičia karatisti techniky v štýle goju
ryu.
Dňa 10. júna sa v metropole východu,
v košickej športovej Multihale, konali
Majstrovstvá Slovenska v štýle goju ryu pod
záštitou Slovenského zväzu karate. Na súťaži
bolo 428 štartov pretekárov z 39 klubov v rámci
Slovenska. Z nášho karate klubu sa tohto
turnaja zúčastnilo 10 pretekárov, ktorí získali

3 zlaté, 1 striebornú a 2 bronzové medaile.
V rámci medailového hodnotenia klubov
to pre KK MŠK Žiar nad Hronom znamenalo
celkové 10. miesto v súťaži. Keďže ide o štýlové
majstrovstvá, rozdiel oproti ostatným súťažiam
je ten, že tu sa dôraz kladie hlavne na techniky
konkrétneho štýlu, čo je vidieť predovšetkým
v disciplíne kata. Z štatistického pohľadu nás
teší fakt, že v disciplíne kata naši pretekári
svojimi výkonmi v medailovom hodnotení
získali pre klub 2. miesto z 39 klubov.
O zlato pre žiarske karate sa postarali a titul
štýlový majster Slovenska v goju ryu získali
talentovaný Jozef Šipkovský v kategórii kata

6 - 7 rokov, nádejný Adam Hudec v kategórii
kata 8 - 9 rokov a skúsený Zdeno Vanka
v kategórii kumite 14 - 15 rokov do 70 kg.
Striebro a titul štýlovej vicemajsterky v goju
ryu získala Ivana Gahírová v kategórii kumite
10 - 11 rokov nad 40 kg a bronz má Patrícia
Vanková v kategórii kumite 12 - 13 rokov do 40
kg a Veronika Viglašská v kategórii kumite 14 15 rokov do 54 kg.
Je príjemné vidieť, že v žiarskom karate sa
priebežne objavujú talenty, ktoré nás svojou
tvrdou každodennou drinou na tréningoch
držia na výslní medzi tými najlepšími.
Miloš Viglašský, tréner karate

Adam Hudec a jeho 1. miesto.

Ďalšie 3 medaile z MSR získal pre Žiar atletický klub

Nemak školská basketbalová mikroliga

ATLETIKA

BASKETBAL

Posledný júnový víkend bojovali
žiarski atléti na dvoch Majstrovstvách
Slovenska. M-SR juniorov a junioriek, ktoré
sa konali v Bratislave a M-SR ml. žiakov
a žiačiek, ktoré boli v Trenčíne.
V junioroch za nás nastúpil náš diaľkar Adam
Hriň. Adam ešte ako starší žiak dokázal
konkurovať aj chalanom o dve kategórie vyššie.
So svojim osobákom 644 cm sa nielen priblížil
k limitu na Olympijské hry mládeže, ale aj sa
stal vicemajstrom Slovenska juniorov. Limit
má hodnotu 690 cm. V juniorkách sme mali
tiež len jedno zastúpenie, a to Leonie Sophiu
Engel. Leonie pretekala na tratiach 100 a
200 m. Na 100 m s osobným rekordom 13,01s sa
umiestnila na 11. mieste a na
200 m s časom 27,52s na 21. mieste.
V mladších žiakoch nás reprezentoval Matej
Hudec, ktorý sa v osobnom rekorde 1:44,18
na 600 m umiestnil na 5. meste. V mladších
žiačkach sme mali väčšie zastúpenie. Ako
prvá sa predstavila Adriana Knapová na
60 m a dobehla na 30. mieste. Po nej to skvele
rozbehla Sofia Beliančinová na trati 600 m,
vybojovala si perfektné 2. miesto a stala
sa vicemajsterkou Slovenska. Ako ďalšia

nastúpila Nina Krajčíková na trati 1500 m.
Nina po tuhom boji so súperkami a teplom
nakoniec dobehla s osobným rekordom
na 6. mieste. Po nej nastúpila v disciplíne
2 km chôdzi Barbora Brnáková a Ema
Černajová. Baja išla v skvelom tepme, čo jej
prinieslo aj osobný rekord a zároveň 3. miesto
na Slovensku. Ema ako začínajúca chodkyňa
sa umiestnila na skvelom 12. mieste. Vo vrhu

guľou tuho bojovala Viktória Futáková, ktorej
tretia priečka ušla len o 14 cm a umiestnila
sa na 5. mieste. Na záver celých pretekov
sa konali štafety na 4x60m. Naša štafeta
v zložení Beliančinová, Brnáková, Knapová
a Krajčíková vyhrala svoj rozbeh a celkovo sa
umiestnila na 8. mieste.
(AK MŠK)

Naše plavecké nádeje na Majstrovstvách Slovenska
po prvýkrát v 50-metrovom bazéne
PLAVCI

V dňoch od 9. do 11. júna sa v Košiciach
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej
republiky v plávaní kategórie ročníkov
narodenia 2007 – 2008. Majstrovstiev sa
zúčastnilo 47 klubov z celého Slovenska.
Celkovo 245 pretekárov absolvovalo 1696
štartov do vody.
Žiarske plavecké nádeje absolvovali na
50-metrovom bazéne svoje prvé preteky.
Všetkých šesť reprezentantov žiarskeho
plaveckého klubu Delfín zaplávalo svoje
osobné rekordy. Celkovo získali naši plavci
jedenásť umiestnení do 10. miesta, čo je
obrovský úspech v tak ťažkej konkurencii.
Najúspešnejším bol Jakub Kukučka (2008),
ktorý získal bronzovú medailu na 100 m prsia
s časom 1:47,82 a striebornú medailu na 200 m
prsia s časom 3:45,00.
Poďakovanie za prípravu na preteky patrí
trénerkám Martine Bartkovej a Miroslave

Účastníci M SR v Košiciach. Zľava Ema Prachárová, Hana Kmeťová, Ján
Kolár, Juraj Hlavnička, Jakub Kukučka a Ivana Šureková.
Mesárošovej. Obetavo pomohli aj rodičia
Tomáš Kukučka a Radko Prachár.
Ostatné výsledky žiarskych plavcov
Juraj Hlavnička: 13. miesto 50 m motýlik, Hana
Kmeťová: 10. miesto 50 m prsia, Ján Kolár:

15. miesto 50 m prsia a 100 m prsia, Jakub
Kukučka: 2. miesto 200 m prsia a 3. miesto
100 m prsia, Ema Prachárová: 4. miesto 50 m
motýlik, Ivana Šureková: 10. miesto 200 m
znak.
(PK Delfín)

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
od marca do júna zorganizoval už svoj
tretí ročník najúspešnejšieho projektu
pre najmenších športovcov, prváčikov
a druháčikov základných škôl, Nemak
školskú basketbalovú mikroligu. Po
štyroch kolách, ktoré sa uskutočnili na
každej žiarskej základnej škole, prišlo vo
štvrtok 15. júna na rad finálové 5. kolo,
ktoré sa tentoraz uskutočnilo na neutrálnej
pôde športovej haly ZUS aréna.
Prvé štyri kolá turnajov medzi školákmi
prebiehali formou zápasov s mierne
pozmenenými podmienkami, rešpektujúcimi
osobitosti veku malých športovcov,
nebasketbalistov. Zápasy vždy končili
hádzaním trestných hodov, kde aj tí, ktorí
počas zápasu mali menej presnú ruku, si mohli
dať svoj vysnívaný kôš. Turnaje mali na každej
škole svoju jedinečnú atmosféru. Bojovalo sa
o každú loptu, o každý meter ihriska. Víťazstvá
nikdy nemali vopred svojho favorita. A o to
išlo, aby deti zažili ten neskutočný pocit zo
športovania a súťaženia na vlastnej koži.
Finálové sa uskutočnilo netradičnou formou.
Najmenších reprezentantov „Jednotky“,

„Dvojky“, „Štvorky“ a cirkevnej školy čakali
minuloroční žiacki majstri Slovenska, ktorí im
pripravili rozcvičku ako sa patrí. Pripravené
boli aj rôzne súťaže v basketbalových aj
nebasketbalových zručnostiach. Dôležitá
bola aj rýchlosť, vytrvalosť alebo gymnastická
obratnosť. Súťažilo sa na celej ploche ZUS
arény. Postupne prišli prváčikov a druháčikov
povzbudiť do haly všetci basketbalisti
žiarskeho BK. Spolu s rodičmi súťažiacich detí
sa tak v hale zišla poldruhastovka športovcov
a fanúšikov basketbalu, ktorí si urobili
spoločnú fotku ako spomienku na tento veľmi
vydarený basketbalový deň.
Následne sa uskutočnilo slávnostné
dekorovanie víťazov s veľkým pohárom
a diplomami s medailami. Tie boli pripravené
pre víťazov z cirkevnej ZŠ, stieborný tím
z „Jednotky“, ale aj pre bronzové tímy
z „Dvojky“ a „Štvorky“.
Poďakovanie za zorganizovanie turnaja patrí
spoločnosti Nemak, mestu Žiar nad Hronom,
organizátorom a riaditeľom základných škôl
v našom meste.
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK MŠK
Žiar nad Hronom

