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V tomto čísle:


Z júnového rokovania mestského
zastupiteľstva

Kvitnúcu lúku vysadili z takmer 900 kusov rastlín
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Do Letného pavilónu pribudli
dva slnečníky

Vysadilo sa 880 kusov liečivých a okrasných rastlín.

Pri vysádzaní pomáhali aj pracovníci MsÚ.
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Žiakov na „Jednotke“ navštívil
hviezdny Milan Škriniar

Ako sme vás už informovali, OZ
ZAŽIAR bolo úspešné s projektom
Kvitnúca lúka v hlasovacej súťaži
Krajšie Slovensko, v rámci ktorého
získalo
finančné
prostriedky
na výsadbu liečivých byliniek
v Mestskom sade v Parku Š. Moysesa.
Vďaka tomu pred niekoľkými dňami
dobrovoľníci vysadili 880 kusov
rastlín, a to liečivých alebo okrasných
kvetom.
Kvitnúce pásy z rôznych druhov
byliniek vysadili dobrovoľníci tak,
že lemujú štrkové chodníky, ktoré

prechádzajú naprieč sadom. Medzi
vysadenými liečivými bylinkami sú
mäta prieporná, medovka lekárska,
santolína cypruštekovitá, levanduľa
úzkolistá, šalvia lekárska, echinacea,
rozchodník nádherný, rudbékia žiarivá
a chryzantéma indická. V čase zberu sa
budú bylinky dodávať v prvom rade do
školských jedální žiarskych základných
škôl, no natrhať si z nich môže aj široká
verejnosť. Okrem toho, že rastlinky
padnú na úžitok, splnia aj estetické
hľadisko, keďže skrášľujú štrkové
chodníky.

V neposlednom rade, do budúcna sa
počíta s tým, že liečivé bylinky prilákajú
do sadu včelstvo, na základe čoho tu
budú môcť byť umiestnené úle. Ak by
sa to podarilo, o úle by sa staral včelár.
Umiestnenie úľov v sade by zároveň
slúžilo ako edukácia do základných
škôl, napr. formou včelárskeho krúžku.
„Vybrané bylinky a sadenice svojou
vôňou pomôžu k zvýšeniu opeľovania
ovocných stromov v sade, ktorý slúži
verejnosti. Dlhodobejším cieľom bude
obnovenie vzťahu ľudí k prírode.
Naučia sa, ako sa sadí, kedy je čas zberu,

spoznajú význam liečivých byliniek
a ochutnajú originálne historické odrody
bez chemických postrekov,“ približuje
Dominika Švecová z mestského úradu.
Pri výsadbe liečivých bylín pomáhalo
tridsať dobrovoľníkov rôznych vekových
kategórií, pričom ruku k dielu priložili
aj pracovníci mestského úradu.
V blízkej dobe sa do sadu osadí tabuľa
s označením. Projekt sa realizoval
vďaka podpore značiek Sunlight, Cif,
Domestos, Savo, Surf a Coccolino.
(li)
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Čo s budovou bývalých jaslí?

Nové smetné koše v uliciach
mesta
Strana 2


Európsky týždeň nosenia detí
Strana 3


Odkrývame históriu mesta:
O našich predkoch
Strana 3

Už dlhšiu dobu rezonuje medzi
obyvateľmi mesta otázka, čo
s budovou bývalých jaslí na Ulici
Cyrila a Metoda. Mesto momentálne
komunikuje s majiteľom budovy. Ten
uvažuje o jej predaji.
Mestský úrad na základe iniciatívy
poslanca
MsZ
Emila
Vozára
zorganizoval stretnutie s majiteľom
budovy bývalých jaslí, ktorá dlhodobo
chátra. Stretnutie sa konalo ešte
8. júna tohto roku za prítomnosti
kompetentných pracovníkov MsÚ, ako
aj poslanca Vozára.
„Na tomto stretnutí majiteľ uznal, že
je okolo budovy neporiadok,“ hovorí
prednosta MsÚ Juraj Miškovič s tým, že
bude kontaktovať mestské Technické
služby na predloženie cenovej
ponuky na vykosenie a upratanie
areálu. „Zároveň dal mestu ponuku na

odkúpenie areálu,“ dodáva prednosta.
Aktuálne sa spracováva statický
posudok na budovu, aby sa presne
určil rozsah jej poškodenia a možnosti
využitia existujúcich častí stavby.
„Majiteľ rokuje aj s ďalšími záujemcami
ohľadom kúpy tejto budovy,“ dopĺňa
prednosta MsÚ s tým, že vedenie mesta
sa otázkou kúpy budovy bývalých jaslí
bude zaoberať v najbližších dňoch.
„Záujem, resp. nezáujem závisí aj od
výšky predloženej cenovej ponuky na
odkúpenie,“ konštatuje Miškovič a ako
podotýka, majiteľ budovy si musí splniť
svoje povinnosti majiteľa vo vzťahu k
objektu a pozemku. „Ak nie, bude voči
nemu začaté správne konanie. Z tohto
pohľadu je to na dobrej ceste,“ dopĺňa
na záver prednosta Mestského úradu
v Žiari nad Hronom Juraj Miškovič. (kr)

Veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov
v meste pokračuje

Masívne rekonštrukcie mestských
ciest a chodníkov sú v plnom prúde.
Za takmer 530 000 eur sa opraví
25 239 metrov štvorcových.
Celková hodnota práce je 530-tisíc eur,
ale vďaka dynamickému nákupnému
systému verejného obstarávania sa
suma znížila na 288-tisíc eur. Za túto
sumu sa opravia komunikácie, ktoré sú
najviac poškodené.
Počas rekonštrukcie sa opraví
3710 metrov štvorcových chodníkov
a 25 239 metrov štvorcových ciest.
V rámci rekonštrukcie Ulice Š. Moysesa
sa opravilo aj parkovisko pri tzv.
Účku. Na parkovisku je k dispozícii
16 parkovacích miest.
Mesto má spracovaný plán
kompletnej
výmeny
povrchov
v úsekoch, kde je to potrebné, a to až
do roku 2022. Ako primátor Peter Antal

informuje, v tomto roku sa urobia cesty
a chodníky, ktoré boli v pláne v rokoch
2018 a 2019. „A to z dôvodu, že sme
dokázali vysúťažiť ceny na úrovni
50 percent a menej z plánovaného
rozpočtu. Takže v budúcom roku
budeme pokračovať tým, čo máme
v pláne na rok 2020. Tam je zahrnutá
napríklad aj veľká časť Jesenského
ulice,“ vysvetľuje Antal s tým, že
rekonštrukcie sa budú robiť podľa
stavu a najmä frekvencie dopravy na
jednotlivých cestách.
V tomto roku sa rekonštrukcia
dotkla ulíc Jiráskova, Sládkovičova,
Dr. Janského, M. R. Štefánika, Hollého,
Š. Moysesa, A. Hlinku, ale aj niektorých
vnútroblokov, ciest a už spomínaného
parkoviska pri tzv. Ú-čku či Šášovského
Podhradia. Práce by mali byť ukončené
do polovice júla.
(li)
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Staré smetné koše zmiznú z ulíc

Komunitný plán určuje, ktorým smerom sa
majú uberať sociálne služby mesta

Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach
mesta 48 kusov nových
separačných smetných košov.
Ide pritom o prototypy, ktoré
sa vyrábajú podľa návrhu
a požiadaviek mesta.
Mesto plánuje v horizonte
troch rokov osadiť na verejných
priestranstvách 120 kusov nových
smetných košov. „Aktualizovali
sme sieť rozmiestnenia malých
smetných košov. To znamená,
že niektoré stanovištia úplne
zaniknú a niektoré, už existujúce,
sa zachovajú a nahradia sa
novými košmi,“ informuje Ivana
Martincová z Odboru odpadového
hospodárstva MsÚ a ako podotýka,
tento rok sa budú nové koše osádzať
na miestach, ktoré už nemajú
smetnú nádobu, či už z dôvodu
poškodenia, alebo nefunkčnosti.

a plechovky. Upozorňujeme, že
táto časť koša nie je určená na
triedený zber z domácností. Druhá
zložka koša je určená na ostatný
netriedený odpad. Samozrejmosťou
bude aj plocha na zhasínanie
cigariet,“ konkretizuje ďalej Ivana
Martincová.

spresňuje Martincová. Ako dodáva,
nové smetné koše budú upevnené
na pevnom podklade, trvácne
a odolné voči poveternostným
podmienkam a aj voči vandalizmu.
Prvá dodávka by mala byť do dvoch
mesiacov. Hneď potom sa začne
s ich osádzaním.

Nový separačný smetný kôš bude
dvojzložkový, rozdelený na dve
časti. „Je to obdoba tzv. gemini koša,
ktorý už v meste máme a v teréne
sa nám osvedčil. Ide o betónovokovové prevedenie, pričom jedna
časť bude slúžiť na zber triedených
zložiek, ktoré môžu vzniknúť
v rámci verejných priestranstiev,
ako sú plastové či sklenené fľaše

Oproti pôvodnému smetnému
košu majú nové nádoby väčší
objem zberných nádob, čiže sú
priestrannejšie. „Aj z toho dôvodu
mesto pristúpilo k tomu, že nejde
nahrádzať plnú sieť existujúcich
malých košov, ktorých sme mali
v teréne viac ako dvesto kusov. Tento
počet znižujeme práve z dôvodu, že
nové koše budú s väčším objemom,“

Súčasné koše sa budú zo
stanovíšť demontovať. „Stále sme
ale zachovali určité lokality, kde
zostanú zachované aj do budúcna.
Vyberieme také, ktoré sú funkčné
a použiteľné v teréne. Nepoužiteľné
a poškodené nádoby zlikvidujeme,“
dodáva na záver Ivana Martincová.

Staré zničené koše sa demontujú a zlikvidujú.

Už onedlho sa začne s osádzaním nových
smetných košov.

(li)

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom
na júnovom zasadnutí jednomyseľne
schválilo strategický dokument Komunitný
plán sociálnych služieb mesta Žiar nad
Hronom pre roky 2018 až 2023. Dokument
svojou strategickou časťou dáva návod,
ktorým smerom by sa mali a mohli sociálne
služby v meste uberať v budúcnosti.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta
(KPSS) definuje Zákon č. 448/2008 o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov v § 83
ako dokument, ktorý má vzniknúť na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
„Má zohľadňovať miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v územnom obvode obce.
Zároveň určuje, že obec zabezpečuje potreby
rozvoja sociálnych služieb, určuje personálne,
finančné, prevádzkové a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie a rozvoj,“
približuje vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová s tým, že
mesto ako zhotoviteľ komunitného plánu
vstúpilo do procesu jeho tvorby a aktualizácie
27. februára 2018.
V zmysle dodržania zásad komunitného
plánovania si projektový tím, zložený
z
pracovníkov
odboru
starostlivosti
o obyvateľa, facilitátorky I. Kružliakovej
a vedenia mesta, prešiel procesom tvorby
dokumentu za účasti zástupcov obyvateľov
mesta,
cieľových
skupín,
súčasných
poskytovateľov sociálnych služieb, štátnych
inštitúcií, cirkvi, tretieho sektora či zástupcov
samosprávy. „Po jedenástich pracovných
stretnutiach sa pracovné skupiny všetkých
troch cieľových skupín zhodli na skutočnosti,
že základná platforma sociálnych služieb
v našom meste je postavená. Demografické
prognózy, prirodzený vývoj stavu obyvateľstva,

Plocha na zhasínanie cigariet.

Jednou zo skupín sú aj deti a mládež.
zmena štruktúry obyvateľstva a mnohé
ďalšie indikátory nám však ukazujú, že aj naši
obyvatelia majú nové potreby, čo podnecuje
k ďalšiemu rozvoju a skvalitňovaniu sociálnych
služieb v našom meste,“ konštatuje Minárová
a podotýka: „Pracovné skupiny zadefinovali
problémy a potreby troch cieľových skupín –
seniori a zdravotne postihnutí občania, skupiny
– deti, mládež, rodina a poslednej skupiny –
marginalizované rómske komunity a občania
so spoločenskými problémami.“ V strategickej
časti dokumentu sa navrhli možnosti riešení
zadefinovaných problémov v rámci zákona
o sociálnych službách. Našli sa aj také problémy,
ktoré sú neriešiteľné cez sociálne služby, ako
napríklad bezbariérovosť stavieb. Takéto
problémy pracovné skupiny odporučili vedeniu
mesta zaradiť ich do Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
Komunitný plán sociálnych služieb v našom
meste nám pre nasledujúcich päť rokov svojou
strategickou časťou dáva návod, ktorým
smerom by sa mali a mohli sociálne služby
v meste Žiar nad Hronom uberať v budúcnosti.
„Každý, kto má záujem sa s týmto dokumentom
bližšie zoznámiť, môže ho nájsť na webovej
stránke mesta www.ziar.sk v sekcii strategické
dokumenty,“ uzatvára Monika Minárová. (li)

Sociálne služby sa týkajú aj rómskej komunity.

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
10 % akcií a nemá podstatný vplyv na
rozhodovanie o chode spoločnosti,
rozhodlo sa mesto Žiar nad Hronom,
ako 100% vlastník spoločnosti Technické
služby s. r. o., požiadať o predaj akcií,“
uviedol s tým, že členstvo v dozornej
rade aj v predstavenstve spoločnosti
zostane zachované. Aj keď niektorí
Tretie riadne zasadnutie Mestského poslanci nesúhlasili s odpredajom,
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom väčšina zahlasovala za odpredaj. Desať
sa uskutočnilo v pondelok 25. júna. percentný podiel tak mestská eseročka
odpredala za cenu 100 750 eur.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode predstúpil pred poslancov
riaditeľ mestských Technických služieb O plnení rozpočtu mesta informoval
Igor Rozenberg, ktorý predniesol správu hlavný ekonóm Martin Majerník.
o činnosti spoločnosti. Ako uviedol, Ďalším bodom rokovania bol návrh
hospodársky výsledok -124 770 eur na III. zmenu rozpočtu mesta. Poslanci
vznikol aj z toho dôvodu, že v roku 2017 tak schválili zvýšenie bežných výdavkov
spoločnosť nemala v pláne zahrnutú v sume 1 500 eur na mimoriadny
prevádzku futbalového štadióna, keďže členský príspevok pre OZ Žiarska
v tomto roku sa realizovala rekonštrukcia kotlina a 66-tisíc eur z dôvodu zvýšenia
štadióna. Poslanci správu o činnosti platby za kosenie. V časti kapitálových
výdavkov schválili poslanci 12-tisíc eur
spoločnosti zobrali na vedomie.
Ďalším bodom rokovania bol predaj pre technické zabezpečenie pre mestský
akcií Technických služieb, a.s. Aj tento kamerový systém. Ako Majerník uviedol,
bod predniesol Igor Rozenberg. okrem technického zabezpečenia
„Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť hardvéru, ktorý je na MsÚ a spracúva
Technické služby, s. r. o. vlastní príjem z kamier, ide aj o vybudovanie
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tohto bodu informovala o zmenách
a novinkách v MsKC v uplynulom roku.
Poslanci boli informovaní aj o činnosti
MŠK a FK Pohronie a na vedomie zobrali
aj správu o činnosti MŠK – Občianske
Správu o nakladaní s komunálnym združenie.
odpadom predniesla Ivana Martincová,
vedúca Oddelenia OH MsÚ. Poslanci V rámci majetkovo-právnych vecí
boli informovaní aj o výsledkoch zberu boli poslanci informovaní aj o žiadosti
biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý spoločnosti AT Agroturiec, ktorá chce
je v našom meste zavedený od minulého v našom meste predávať farmárske
roku a Žiar ako jedna z mála samospráv slovenské výrobky z vlastných chovov
na Slovensku takýto zber realizuje. Dnes a polí. Myšlienka sa poslancom páčila,
je do tohto zberu zapojených približne ale neboli stotožnení s umiestnením
obslužnej predajne kontajnerového
80 stojísk.
typu. Tú chcela spoločnosť umiestniť
Poslanci na júnovom zasadnutí pred budovu bývalej polikliniky na Ulici
schvaľovali aj Komunitný plán sociálnych Dr. Janského. Majiteľovi spoločnosti
služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky odporučili, aby si našiel vhodnejšie
2018 - 2023 a Zásady hospodárenia a miesto na umiestnenie svojej predajne.
nakladania s majetkom mesta.
Poslanci však schválili predloženie
Správu o činnosti OZ Žiarska kotlina Žiadosti o nenávratný finančný
predniesol jeho predseda Ľubomír príspevok na projekt Zhromažďovanie
Meliš. Ďalšou prednesenou správou bola dažďových vôd, jej využitie a likvidácia.
správa o činnosti Mestského kultúrneho Ako prednosta MsÚ Juraj Miškovič
centra, ktorú poslancom predložila informoval, dažďovú vodu chce mesto
riaditeľka Michaela Pribilincová. V rámci zberať z mestských objektov, konkrétne
dvoch nových kamerových systémov,
pričom jeden bude v Mestskom sade
v Parku Š. Moysesa a druhý sa vybuduje
v časti Pod Kortinou.

zo zimného štadióna, plavárne
a z budov základných a materských
škôl. „Ak budeme vedieť zachytiť 100
percent vody, môžeme tieto objekty
v budúcnosti odpojiť od verejnej
kanalizácie. Projekt počíta okrem
zadržiavacích a vsakovacích nádrží
aj so zelenou strechou. Tá by bola na
jednej z budov materskej školy,“ priblížil
Miškovič poslancom a ako konkretizoval:
„V rámci tzv. zelenej strechy sa materiál,
ktorý vodu vsakuje, umiestni na streche
budovy. Takáto strecha sa neprehrieva
a voda sa odparuje bez toho, aby išla do
kanalizácie.“
V závere rokovania poslanci schvaľovali
aj určenie a zverejnenie volebných
obvodov, okrskov a počet poslancov
MsZ, ktorý sa v nich volí. V súčasnosti má
žiarske MsZ 19 poslancov. Poslanec Miloš
Slávik navrhol, že v budúcom volebnom
období by mestu stačilo aj 15, príp.
17 poslancov. S týmto návrhom sa však
jeho kolegovia nestotožnili a odhlasovali
aj do ďalšieho volebného obdobia
19 poslancov.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

O našich predkoch

O chýrnych svätokrížských
jarmokoch sa už toho napísalo
dosť. V posledných časoch je to
jedna z najznámejších „spojníc“
medzi dneškom a starými dobami.
Jarmoky však neboli len miestom
obchodu, stretávali sa tu aj rôzni
ľudia a nie vždy len za účelom
nákupu alebo predaja. Veľa ľudí
sem prichádzalo kvôli stretnutiam,
alebo len tak zažiť jarmočnú
atmosféru.
Medi
takýchto
návštevníkov
nepochybne patrí aj známy český
spisovateľ Alois Jirásek. Ako píše
vo svojich spomienkach z roku
1896, kedy navštívil Slovensko, aby
čerpal podnety pre svoj historický

Alois Jirásek.

román Bitka pri Lučenci, bol aj kožúšku, bez rukávov, v ohromnom
na Svätokrížskom jarmoku. Ale širáku, pádnou valaškou v pravici.
Telo nad opaskom holého, lebo
nechajme hovoriť jeho:
konopná košeľa šla mu sotva cez
„Kremnica bola mojím prvým prsia.“
cieľom. Vycestoval som do hronského
údolia do zaujímavých zrúcanín Z tohto pastiera, ktorého, ako píše,
hradu Šášov, na ktorom kedysi videl na jarmoku, spravil postavu
hajtmanoval Peter Kollár v službách verného sluhu starého Matúša
Jiskrových a potom do Sv. Kríža na Dobáka z Poník, Bajtušiaka Hurčalu
jarmok. Tam bola podívaná a bolo i s jeho verným Vlkom (ovčiarskym
štúdium, čo tu tovaru rôzneho a čo psom). A takto ho opisuje v knihe
ľudu zaujímavého, krojom aj tvárou, Bratstvo I, diel Bitka pri Lučenci:
žien aj dievčat, väčšinou v bielom „A za chvíľu uviedol neodbytného
odeve starcov, chlapcov v čižmách, posla, ktorého vyslal Matúš Dobák,
krpcoch, v modrých vestách starý z Poník. Bol to chlap ako hora,
s lesklými gombíkmi, v kožúškoch, v krátkom rozopnutom kožúšku
halenách. Medzi nimi starý chlap ako bez rukávov. Pravou rukou držal za
hora, dlhých vlasov, v nezapätom obyčajný obojok bieleho ovčiarskeho

Čiastočný tieň vytvárajú dva veľké slnečníky
Do Letného pavilónu na námestí
pribudli po vodnej hmle ďalšie prvky.
Príjemný tieň vám vytvoria dva nové
veľké slnečníky.
S prekrytím pavilónu, a teda
s vytvorením tienenia, sa počítalo už
pri jeho projekte. Bohužiaľ, mesto
nenašlo firmu, ktorá by na tak veľký
rozpon dokázala urobiť jednoduché
tienenie. „Určitý tieň robia aj lamely,
avšak nie v časti, kde sme dali slnečníky,“
konštatuje primátor Peter Antal. Jednou
z možností, ako vytvoriť umelý tieň, je aj
bavlnená látka, ktorá by sa poprepletala
pomedzi lamely, ktoré sú umiestnené
po okrajoch pavilónu. Aj tu však radnica
narazila na problém s tým, kto by takéto
tienenie urobil. „Nenašli sme nikoho, čo
by to urobil. Problémom je napríklad aj
vietor, ktorý by to mohol potrhať. Ak však
Žiarčania vedia o niekom, budem rád, ak
nám dajú tip,“ uzatvára Antal.
(li)

Týždeň venovaný mamám

Žiarske mamičky mali v máji
jedinečnú príležitosť stretnúť sa,
vymeniť si skúsenosti, spoločne
sa zabaviť a naučiť niečo nové. Od
7. do 13. mája prebiehal aj v Žiari nad
Hronom Európsky týždeň nosenia detí,
ktorý sa uskutočnil v 33 slovenských
mestách.
Už druhý ročník pod záštitou
občianskeho
združenia
NOSMA
organizovala trojnásobná mamička
Veronika Kosťová v spolupráci
s Dominikou Švecovou z Mestského
úradu. Hlavným cieľom celej akcie bolo

zdôrazniť potrebu blízkosti dieťaťa
a jeho mamičky, a to aj prostredníctvom
obľúbeného nosenia, ktoré zjednodušuje
každodenný život mnohých žien. Všetky
mamy, ktoré spája myšlienka nosenia
svojich detí v šatkách či nosičoch, sa
mohli zúčastniť pestrého programu,
ktorý sa venoval otázkam rodičovstva.
Mesto Žiar nad Hronom poskytlo na
tento účel priestory v Úliku a Mestskej
obývačke, no zapojil sa aj detský kútik
Fantázia.
Ponúkaný program bol naozaj
bohatý. Mamičky, ktoré prišli na
prednášky a diskusie spoločne s deťmi,
sa mohli porozprávať s odborníkmi
na tému dojčenia, správneho nosenia
detí či psychohygieny popri materskej
dovolenke. Celý týždeň venovaný
mamám
odštartovala
diskusia
so psychologičkou Žanetou Hurnou
Heřmanovou z Nitry, s ktorou mohli
mamičky riešiť výchovné problémy.
Veľký úspech zožala aj prednáška

Spoločná fotografia s bábätkami.

Martiny Majzlíkovej Ako sa nezblázniť
na materskej, ktorá vtipne a úprimne
v desiatich bodoch zhrnula zásady
zdravého rodičovstva. Bohatá účasť žien
svedčila o tom, že aj mamy potrebujú
okrem starostlivosti o deti kontakt
s novými ľuďmi a pocit, že pre seba a
svoju rodinu urobili niečo prospešné.
Mamičky si mohli vyskúšať nosiče Bimbi
z dielne Bronislavy Froncovej. Práve
praktické, ergonomické a originálne
nosiče pestrých farieb a vzorov, ktoré
sadnú bábätkám aj mamičkám na
mieru, sa stali symbolom celého týždňa.
Praktické rady o dojčení poskytla ženám
laktačná poradkyňa Jana Sanitrová.
Súčasťou niekoľkodňového programu
sa v Materskom centre Úlik bol aj piknik
spojený s fotografovaním mamičiek
a detí profesionálnou fotografkou
Ľubicou (Ľubica foto). Posledný deň
Európskeho týždňa nosenia zavŕšilo
vyhodnotenie celotýždňovej súťaže.
Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí
mamičkám venovali atraktívne ceny.
Žiarske mamičky sa zapojili aj do
celoslovenskej súťaže Nosenie spája so
spoločnou fotografiou s bábätkami. Za
umiestnenie medzi tromi najlepšími
získali krásnu cenu – spoločný „putovný“
nosič značky Sestrice, ktorý si môžu
zapožičať na vyskúšanie.
„Týždeň nosenia detí umožňuje
mamičkám tvoriť komunitu, zúčastňovať
sa na zaujímavom programe a podporuje
snahu o kontaktné a prirodzené
rodičovstvo. Verím, že budúci ročník
prinesie ďalšie pútavé témy, ktoré
prilákajú viac nosiacich mám zo Žiaru nad
Hronom a okolia,“ uzatvára organizátorka
podujatia Veronika Kosťová.
Marcela Beňová

No čo nato povedať? Možno sme
práve čítali autentickú podobu
jedného zo starých Krížanov. Možno...
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Do mesta sa vracajú
nádoby na textil a šatstvo
Ešte na jeseň minulého roku boli
z mesta odstránené nádoby na zber
šatstva a textilu. V týchto dňoch ich
mesto nahradí modernejšími typmi.
Pre
odstránenie
pôvodných
zberných nádob na textil sa rozhodlo
mesto z toho dôvodu, že do nich
často vstupovali niektorí obyvatelia
a vyberali ich obsah. V ich okolí tak
vznikal neporiadok a čierne skládky.
Napriek snahe udržiavať okolie týchto
nádob čisté sa to v mnohých prípadoch
nedarilo, preto sa mesto rozhodlo pre
ich odstránenie.

Slnečníky vytvárajú príjemný tieň.

psa, zlého, zrovna vlka, v ľavej ruke
baranicu. Ťažký čagan musel nechať
vonku. Z prešedivených vlasov
dlhých až na plecia vykukala chudá
tvár, nízkeho čela vysadlých lícnych
kostí plná vrások, zdrsnená hustým
vyrážajúcim strniskom. Spod hrubej
košele, sotva pres prsia siahajúcej,
svietil až k širokému ťažkému
opasku malý život s čistým pásom
od zarastených pŕs. Úzke nohavice
z hrubého súkna obtočené boli na
lýtkach, zaprášených rozšľapaných
krpcov.“

Už o niekoľko dní sa však nádoby na
textil opäť vrátia do mesta. Dožadovali
sa ich aj samotní obyvatelia mesta,
ktorí si na tento druh zberných nádob
zvykli a využívali ich v plnom rozsahu.
Dôvodom ich opätovného umiestnenia
je aj to, že triedením a ukladaním
šatstva mimo bežný komunálny
odpad dochádza k zásadnému
znižovaniu zmesového komunálneho
odpadu, pretože sa vytriedi od textilu.
Nedochádza tak k jeho ukladaniu
na skládku, ale, naopak, je ďalej
zhodnocovaný a využívaný.

Modernejší typ nádoby na textil.
nádoby, je však technicky lepšie
zabezpečená. Kým na pôvodnej
nádobe bol jeden veľký vhadzovací
priestor, na novej je delený. Malo by sa
tak čiastočne zamedziť tomu, aby sa do
zbernej nádoby niekto nedostal.

Samotný zber z nádob na textil
bude podľa potreby zabezpečovať
spoločnosť Textil Eco. V meste sa
osadí 24 nádob, umiestnené budú
celoplošne pri stojiskách v tých
lokalitách, ako boli aj v minulosti.
Okrem týchto zberných nádob môžu
obyvatelia mesta aj naďalej využívať aj
Mesto našlo nového dodávateľa Zberný dvor, kde môžu šatstvo a textil
(li)
nádob. Je ňou spoločnosť Textil Eco, odovzdať zadarmo.
ktorá ponúkla obdobný typ zbernej
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„Jednotka“ si pre svojich žiakov pripravila prekvapenie
Navštívila ich futbalová hviezda Milan Škriniar
V pondelok 25. júna pripravila
„Jednotka“ pre svojich žiakov
veľké prekvapenie. Zorganizovala
návštevu slovenského futbalového
reprezentanta, a zároveň svojho
bývalého žiaka Milana Škriniara.
Meno Milan Škriniar momentálne
vo futbalovom svete veľmi rezonuje.
Odchovanec žiarskeho futbalu vlani
prestúpil z talianskeho klubu Sampdoria
Janov do Interu Miláno za rekordných
23 miliónov eur a stal sa tak najdrahším
Slovákom v histórii futbalu. Napriek
tomu je to stále skromný a milý chlapec,
ktorý stojí nohami pevne na zemi.
V týchto dňoch má od futbalu oddych,
a tak si medzi prestávkou a dovolenkou
našiel čas aj na to, aby zavítal do
svojho rodného mesta. Ale to nie je
nič výnimočné, veď v Žiari stále žijú
jeho najbližší – mama, otec a starší
brat Radko. Jedna z jeho ciest viedla
aj do jeho Základnej školy na Ul. Dr.
Janského č. 2, kde s deťmi diskutoval,
súťažil a nakoniec sa s nimi ochotne fotil
a venoval aj niekoľko autogramov.
Prvou časťou programu na „Jednotke“
bola beseda spojená s kvízom. Deti kládli
Milanovi zvedavé otázky, na ktoré im
s úsmevom a trpezlivosťou odpovedal.
Dozvedeli sa, že jeho veľkým vzorom
v detstve bol brazílsky futbalista Ronaldo,
že vďaka veľkému futbalu si stihol zahrať
proti hviezdnemu Messimu a že jeho
obľúbenými tímami sú okrem Interu
Miláno aj Real Madrid, FC Barcelona
a Manchester City. Porozprával aj o

Súťaže na umelom trávniku.
živote profesionálneho futbalistu. O tom,
že to nie je „med lízať” svedčí aj fakt, že
tréningy máva často aj dvakrát za deň.
Ako žiak základnej školy mal rád zemepis
a nemal rád písanie diktátov. Prezradil
aj meno svojej prvej učiteľky. Bola ňou
súčasná zástupkyňa riaditeľa školy Oľga
Berkešová. Milan s úsmevom priznal,
že prvý deň v škole bol pre neho veľmi
ťažký a sem-tem padla aj slza. Neskôr sa
však všetko zmenilo, postupne si našiel
kamarátov, osmelil sa a slzy pominuli.
Žiarsku „Jednotku“ navštevoval po
siedmu triedu. Išlo pritom o športovú
triedu, v ktorej boli futbalisti aj hokejisti.
I keď v tom období bol hokej obľúbenejší
a mal viac fanúšikov, Milan nepresedlal
a zostal verný futbalu. Veď, ako sám
povedal, jeho rodina je futbalová. Futbal

Milan ocenil najúspešnejších športovcov školy.

hral aj otec Ľubo, ktorý k tomuto športu
priviedol nielen Milana, ale aj staršieho
syna Radka, s ktorým spolu trénovali.
Milan dnes patrí medzi skvelých
defenzívnych hráčov a deťom odkázal:
„Keď budete veriť svojim snom a pôjdete
pevne za tým, čo vás baví a čo máte radi,
splní sa vám. Robte to naplno a úspech
sa určite dostaví.“ Nakoniec, sám je toho
úspešným príkladom.

Milanovi zostali a doviedli ho tak ďaleko.
Pretože popri talente je nesmierne
dôležitá aj sebadisciplína. Spomínam
si na to, ako často chodieval po neho
tréner a môj kolega Rasťo Štanga, že
ho berie na taký či onaký turnaj alebo
zápas. Už v tom čase chodil Milan hrávať
s chlapcami o dva až tri roky staršími,
keďže vo futbale vynikal. Uvoľňovali
sme ho, koľko bolo potrebné. Svojou
šikovnosťou, húževnatosťou a podporou
rodičov vždy všetko v učení dobehol a
rozvíjal sa ďalej. Úprimne sa teším z jeho
úspechov,“ povedala o svojom bývalom
žiakovi Oľga Berkešová.

Na Milana s láskou a hrdosťou
spomína jeho prvá triedna učiteľka Oľga
Berkešová. Ako s úsmevom prezradila,
plačlivé obdobie trvalo trošku dlhšie
ako prvý deň v škole. „Vždy zosmutnel,
keď maminka odišla. Postupne to, V druhej časti programu sa žiaci školy
samozrejme, prešlo a spomínam na presunuli na školský dvor, kde na umelom
neho ako na veľmi dobré dieťa s dobrými trávniku spolu s hviezdnym futbalistom
morálno-vôľovými vlastnosťami, ktoré súťažili a športovali. Odmenou za to

im bolo spoločné fotenie a rozdávanie
autogramov. Nikto tak neodišiel domov
naprázdno. Milan aj týmto dokázal, že
aj keď žije vo svete veľkého futbalu,
nezabúda na svoje rodné mesto a aj
takýmto spôsobom sa zaujíma o život
v ňom. Po návšteve školy sa zhostil
ďalšej dôležitej úlohy. V popoludňajších
hodinách na galavečere Žiak na Jednotku
ocenil žiakov, ktorí boli úspešní v športe.
„Už dlhšiu dobu sme chceli na našu
školu pozvať niektorého z našich bývalých
úspešných žiakov,“ informoval riaditeľ
školy Marek Baláž a doplnil: „V súčasnosti
je Milan Škriniar osobnosť, ktorá je dnes
už celosvetovo známa. Som preto veľmi
šťastný, že si Milan našiel čas a zavítal na
našu školu, pretože ako profesionálny
futbalista má veľa povinností a keby
dnes slovenská reprezentácia bola na
Majstrovstvách sveta v Rusku, bol by
určite tam.“ Návšteva futbalistu v škole
je podľa slov riaditeľa Mareka Baláža
zároveň aj poďakovaním žiakom za to, že
školu reprezentujú na rôznych súťažiach.
„Naším cieľom bolo, aby sa každé jedno
dieťa mohlo s Milanom stretnúť a získať
jeho podpis, selfíčko a možno prehodiť
aj pár slov. Tento školský rok sa nám
aj takýmto veľkolepým a atraktívnym
spôsobom podarilo potešiť deti,
pričom oficiálne vyvrcholenie prišlo až
popoludní, na podujatí Žiak na Jednotku,
kde Milan ocenil úspešných športovcov
našej školy,“ dodal na záver Marek Baláž.

Nikto neodišiel bez spoločnej fotografie či autogramu od futbalovej hviezdy.

(li)

Milan Škriniar: Motiváciu nestrácam, aj keď sa mi nie vždy darí

Aký je to pocit vrátiť sa na
„Jednotku“ po toľkých rokoch?
Je to super pocit. Som rád, že svojou
prítomnosťou môžem potešiť deti.
Vyrastal som tu tak isto ako oni. Myslím,
že pre deti je to aj motivácia.
Ako si pamätáte na prvý deň v tejto
škole?
(Úsmev) Úplne presne si pamätám na
svoj prvý vstup do školy. Plakal som,
asi ako väčšina malých detí, ale potom,

samozrejme, keď som sa trochu osmelil
a keď som si našiel nových kamarátov,
tak to bolo super.
Akí boli vaši učitelia?
Boli dobrí. Chodil som sem do polovice
siedmeho ročníka a dovtedy som nemal
ani najmenší problém so žiadnym
učiteľom, takže to bolo určite v pohode.
Pamätáte sa na svojich triednych
učiteľov?
Na prvom stupni to bola Oľga
Berkešová a na druhom stupni chvíľu
Miloš Foltán a potom Anton Kret.
S futbalom ste začínali ešte pred
nástupom do základnej školy. Kto sa
vám potom na škole ohľadne futbalu
venoval?
Ja som futbal začal hrávať, keď som
ešte chodil do škôlky, vtedy sa mi
najviac venoval môj ocino, hrával som aj
s mojím starším bratom. Na škole sa mi
potom futbalovo venovali učitelia Rasťo
Štanga, Miloš Foltán a Peter Nemec,
ktorí mali na starosti telesnú výchovu.
Ako vnímate deti na „Jednotke“,
ktoré vás spontánne privítali veľkým
potleskom?

Musím úprimne povedať, že som to
nečakal. Som rád, že deti žijú futbalom
a fandia mi. Je to super. Nie všade to
tak je, takže bolo to určite veľmi krásne.
Videl som aj veľa detí, ktoré mali na sebe
dresy alebo tričká Interu.
Ako dlho budete v Žiari a aký máte
program počas týchto dní?
V Žiari som približne dva týždne,
predtým som bol na dovolenke
a absolvoval som aj stretnutia ohľadom
reprezentácie. Teraz mám ešte chvíľu
voľno, pretože som bol na operácii
s očami, takže sa nemôžem veľmi
namáhať a trénovať. Ale od budúceho
týždňa (pozn. začiatok júla) už začnem
s individuálnymi tréningmi, aby som bol
na začiatok prípravy nachystaný.
Dnešné deti chodia na futbal
a máme tu v Žiari aj dobrý futbalový
klub, kde sa o mládež starajú. Čo by
ste odkázal nastupujúce generácii
futbalistov, ako dosiahnuť úspech?
Myslím si, že futbal nielen u deti, ale aj
u dospelých tu v Žiari ide hore, čo som
veľmi rád, pretože toto mesto si to určite
zaslúži. Odkázal by som im, že aj keď sa

im možno niekedy nedarí a nie je to ono,
stále treba veriť, že sa to môže otočiť
k tomu lepšiemu a potom to pôjde.
Nesmú strácať motiváciu a stále treba
ísť do toho s chuťou a snažiť sa pozitívne
myslieť.
Kedy u vás nastal zlom, že ste vedeli,
že futbal bude to, čo chcete robiť celý
život?
Futbal ma bavil odmalička. My sme
taká futbalová rodina, takže od detstva
som bol vedený k futbalu, čiže som
vedel, že chcem byť futbalista. A zlom,
kedy som si uvedomil, že sa tým chcem
živiť, prišiel vtedy, keď som hral za
Žilinu a keď som sa dostal do prvého
mužstva. Hrával som s množstvom
talentovaných futbalistov a nedostali
sa do Áčka a potom s futbalom skončili.
A preto u mňa ten zlom nastal, keď som
sa dostal do Áčka.
To, že ide Inter Miláno do Ligy
majstrov sa rozhodlo až v poslednom
zápase s Laciom Rím, kedy ste vyhrali
3:2 na poslednú chvíľu. Aké boli vaše
pocity?
Bolo to skvelé. Interu ako klubu sa

podarilo po ôsmich rokoch postúpiť do
Ligy majstrov. O to viac to bolo emočné,
že sa o tom rozhodlo v poslednom
zápase. Dá sa povedať, že v posledných
desiatich minútach sme dali dva góly,
tak to bolo super. Zápas sme hrali vonku
v Laciu a prišlo naň 14-tisíc fanúšikov
Interu.
Momentálne celý svet žije
Majstrovstvami sveta vo futbale.
Komu fandíte a čo myslíte, ktorý tím
sa stane majstrom?
Nemám
vysnívaného
favorita,
ktorému by som fandil. Myslím, že
najlepší káder má Brazília, aj keď
v podstate všetci favoriti majstrovstiev
prvé hracie dni prehrali – remizovali, tak
to bolo také nečakané. Ale myslím, že
o to je to zaujímavejšie, že môže každý
s každým vyhrať. Ale asi najviac fandím
Portugalcom.
Je nejaký brankár, či už klubový,
alebo reprezentačný, ktorý vám ako
hráčovi naháňa strach?
Asi nie. Ja hrám v obrane, čiže ja sa
dopredu až tak nedostávam.
(li)
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Krajská hvezdáreň
a planetárium Maximiliána
Hella
Do 6. júla bude z dôvodu pravidelnej
údržby priestorov zariadenie Krajskej
hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella zatvorené. Najbližší program pre
verejnosť bude uvedený v rámci cyklu
Prázdniny v planetáriu v stredu 11. júla
o 16.00 hod.

Dávid & Ivan
Popovič:
Mať tak
o koliesko viac
Mestské kultúrne centrum
a autori vás pozývajú
na multimediálnu výstavu
živá kniha Dávid a Ivan Popovič:
Mať tak o koliesko viac!
Výstava potrvá do 31. augusta vo
Výstavnej sieti MsKC/Pavilón v Parku
Š. Moysesa
Vstup voľný! MsKC je otvorené:
Po – Pia od 8.00 do 20.00 hod.
a So – Ne počas
premietania Kina Hron.
Pavilón v Parku Š. Moysesa je
otvorený od 13.00 do 17.00 hod.
(okrem pondelka).
Informácie: Alena Kršiaková,
0915 727 066

HĽADÁM DOMOV
DALLAS

MÁŠKA

Dallas je 6-mesačné
šteňa, ktoré treba
vychovávať.
Bol odobratý
ako 2-mesačný
z rómskej osady, kde
žil na reťazi a jedlo
videl alebo nevidel
takmer vôbec.
Bol iba kostrou
potiahnutou kožou.
Na krku mal od
reťaze otvorenú
krvavú ranu.
V dočasnej opatere
sa dal do poriadku.
Je to kríženec vlčiaka, čiže v dospelosti bude
veľký ako vlčiak. Je veľmi prítulný. Znášanlivý
je so psami aj sučkami. Vhodný je aj k deťom.
V dočaske bol v kontakte aj s mačkami, takže by
vedel spolunažívať aj s nimi. Domov mu hľadáme
v rodinnom dome s prístupom do vnútra, ale
pokojne môže byť aj v byte. Na adopciu pôjde
očkovaný, čipovaný, odčervený. Podmienkou
adopcie je kastrácia v približne 1 roku.

Mášenku
priviezla
hliadka MsP
z rómskej
osady. Je
to kríženec
vlčiaka
s milými
strapatými
uškami. Má
približne 2,5
roka. Je to
veľmi dobrá
sučka. Je
veľmi pokojná
a ukážkovo
chodí aj na
vôdzke. S inými psami a sučkami každej veľkosti
je znášanlivá. K ľuďom je priateľská a prítulná.
Nemá problém ani s deťmi. Veľmi ľúbi vodu
a kúpanie. Je veľmi čistotná a má hygienické
návyky. Domov jej hľadáme v domčeku
s prístupom do vnútra. Očkovaná, odčervená,
čipovaná, kastrovaná.

ktorí holdujú
turistike alebo
pre niekoho,
kto by so
psíkom robil
rád psie športy.
Hodila by sa
aj na agility.
Miluje vodu
a kúpanie. Je
znášanlivá aj
so psami, so
sučkami skôr
nie. Nemá rada
ani mačky.
Mohla by žiť
aj v byte, je
čistotná. Ak
v dome, tak iba
s prístupom
dovnútra. Očkovaná, čipovaná, odčervená,
kastrovaná.
COOPER

LILI
HUNTER
Hunter je
4-ročný kríženec
bandoga.
Majiteľ sa mu
ako šteniatku
nevenoval,
napriek tomu je
to veľmi milý psík
a nie je s ním veľa
roboty. Miluje
ľudí, je veľký
maznák a užíva
si škrabkanie.
V koterci sa mu
nepáči, veľmi
tam plače.
Vedel by doma
zostať aj sám.
Má hygienické návyky. Ovláda niektoré povely
a veľmi si užíva prechádzky vonku na vôdzke.
S priateľskými sučkami vychádza veľmi
dobre, psov veľmi nemusí. Ideálne je preto,
aby bol v rodine jediný psík, príp. ako parťák
k vyrovnanej sučke. Domov mu hľadáme v byte
alebo v dome s prístupom do vnútra, nie ako
vonkajší pes. Očkovaný, čipovaný, odčervený,
kastrovaný.

Lili priviezla
hliadka MsP
z rómskej
osady. Je ešte
mladučká,
má približne
1 rok. Je to
kríženec asi
čivavy, váži
približne 6 –
7 kíl. S inými
psíkmi
a sučkami
je priateľská
a hravá. Rada
sa naháňa.
Hľadáme
jej domov, kde ju budú rozmaznávať, len do
bytu alebo dovnútra do domu. Nie ako vonkajší
psík na dvor. Očkovaná, čipovaná, odčervená,
kastrovaná.
SÁRA
Sáru sme odobrali vychudnutú na kosť z rómskej
osady. Žila tam uviazaná o stĺp pri chatrči. Je
to zmenšenina vlčiaka, má približne 6 rokov.
Je veľmi aktívna, energie má na rozdávanie.
Skvelým partnerom by bola pre aktívnych ľudí,

SRANDA BANDA BUDE 11. SEPTEMBRA V MSKC

Náhradné predstavenie za
MDD! Vstup voľný!
Veselá skupina zvierat vás
istotne ohúri svojimi gagmi,
kúzlami a komickými situáciami.
Pripravte sa, priatelia, valí sa
na vás tornádo. Sranda Banda
show je komediálna Family
show, v ktorej sa miešajú krásne
bábky, výborná bruchovravecká
technika a trefný multivrstvový
humor. Neinfantilné energické
divadlo je popretkávané gagmi
tak, aby pobavilo celú rodinu.
Show je absolútne unikátna
a nikde inde v Čechách a na
Slovensku ju neuvidíte.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Cooper bol odobratý z veľmi zlých podmienok.
Bol iba kostra. Je to kríženec stredne veľkého
vzrastu, má približne 3 roky. Za čas, ktorý je
v útulku, už pekne pribral a dostal sa do formy. Je
veľmi prítulný, lásku nezažil a preto sa jej nevie
nabažiť a ľudskú prítomnosť si užíva. Svojmu
pánovi bude oddaným kamarátom. Znášanlivý
je so sučkami aj s priateľskými psami. Vhodný
je do bytu aj do domu, pokojne aj celoročne
von, ale len do zateplenej búdy a nie zabudnutý
na reťazi. Musí mať aj prístup dovnútra a byť
členom rodiny. Očkovaný, čipovaný, odčervený,
kastrovaný.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka príďte do útulku,
alebo volajte na telefónne číslo 0948 082 206 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

2.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
3.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
4.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max. OC Tesco, SNP 100
5.7. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
13.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
6.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
7.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
9.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
10.7. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň, Dr. Janského 19
11.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
12.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
13.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
14.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
15.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 18.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
16.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
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Finále Nemak Žiarskej basketbalovej mikroligy sa odohralo na cirkevnej škole
Celkovo možno ukončený IV. ročník
Nemak
Žiarskej
basketbalovej
mikroligy označiť za doteraz
najvydarenejší. Školy pre svoju
činnosť a deti na domov dostali od
žiarskeho Basketbalového klubu
spolu až 160 nových lôpt. Zjedlo
sa 250 bagiet a vypilo sa 250 fliaš
minerálky. Vydalo sa viac ako 80
diplomov, rozdalo sa 64 medailí. Na
ihrisko v zápasoch vybehlo viac ako
80 detí z celého mesta.
Pre BK to je investícia do svojej
budúcnosti. Za ňu patrí obrovské
poďakovanie sponzorovi mikroligy,
mestu Žiar nad Hronom a riaditeľom
a učiteľom všetkých štyroch žiarskych
základných škôl. A, samozrejme, tým žiarskych základných škôl. „Jednotka“
najdôležitejším, malým športovcom v modrých, „Dvojka“ v žltých, cirkevná
v oranžových a „Štvorka“ v zelených
jednotlivých škôl.
tričkách. Každá škola poslala opäť na
Finálové kolo IV. ročníka Nemak Žiarskej turnaj svojich žiakov prvého stupňa,
basketbalovej mikroligy sa odohralo ktorí sa v rámci poobedných krúžkov
na ZŠ s MŠ Š. Moysesa. Už po štvrtýkrát pripravovali na reprezentovanie svojej
v tomto školskom roku sa stretli školy v mikrobasketbalovom zápase. Ten
v zápasoch každý s každým farebnými sa hral na 2 x 8 minút hrubého času a po
tričkami odlíšení reprezentanti štyroch skončení zápasu sa ešte hádzali trestné

hody, za ktoré sa body k výslednému
skóre zápasu pripočítavali.
Atmosféra v telocvični bola búrlivá,
pretože hlavne svojich prišli do telocvične
povzbudiť spolužiaci z celej cirkevnej
školy. Hvizd rozhodcov v obrovskom
hluku v telocvični nebolo niekedy vôbec
počuť. Po odohratí zápasov nasledovalo
slávnostné vyhodnotenie výsledkov

Deň školy a rodiny
1. jún sa na žiarskej „Štvorke“ niesol
nielen v duchu Medzinárodného dňa
detí, ale aj mimoriadne úspešnej
akcie Deň školy a rodiny.
Išlo o pilotný projekt zameraný
na upevňovanie pozitívnej klímy
všetkých aktérov, ktorí sa zúčastňujú
na chode školy. „Stal sa vyvrcholením
celoročných športových, logických i
umeleckých aktivít detí a pedagógov
a súčasne aj vzájomnej spolupráce
rodičov a školy,“ informuje riaditeľka
školy Drahomíra Hanzlíková s tým, že
podujatia sa zúčastnilo takmer 250
hostí. Na úvod vystúpili so svojím
veselým kultúrnym programom deti
rôznych vekových kategórií, potom
nasledovali rôzne zábavné a športové
súťaže. „Netradičnou disciplínou bolo
aj varenie guláša, ktorého sa zhostili tri
tímy zložené z rodičov našich zverencov.

celého IV. ročníka. Jednotlivé školy
si prevzali víťazné poháre a diplomy,
chlapci a dievčatá si domov hrdo
odniesli každý svoj diplom a medailu.
Prvé miesto a pohár pre víťaza mikroligy
si zaslúžene vybojovala „Jednotka“.
Striebro si vybojovali žiaci z cirkevnej,
tretí skončili reprezentanti „Štvorky“
a domov si odniesli bronzové medaile.
Aby neboli najmenší a najmladší žiaci
z „Dvojky“ smutní, aj oni dostali od
organizátorov turnaja za 4. miesto
bronzové medaile a prísľub, že keďže sú
vekovo o rok mladší, ich čas príde možno

Malá školská
konferencia

patrí
sponzorom,
Krásnou bodkou celého programu bola „Poďakovanie
pena show, ktorú si užili nielen deti, ale pedagógom a ostatným zamestnancom
školy, ktorí využili svoju kreativitu
aj dospelí,“ dopĺňa riaditeľka.
pri organizácii Dňa školy a rodiny. Na
Spokojnosť na tvárach všetkých ďalšie stretnutie s rodičmi a žiakmi sa
zúčastnených utvrdila vedenie školy tešíme opäť o rok,“ uzatvára Drahomíra
v tom, že vynaložené úsilie nebolo Hanzlíková.
márne a významnou mierou prispelo
(li)
k budovaniu priateľskej atmosféry.

V pondelok 18. júna sa na žiarskej
„Štvorke“ uskutočnila malá konferencia. Išlo o pilotný projekt, na ktorom sa
vybraní účastníci prezentovali svojimi
ročníkovými prácami.
Ročníkové práce sa v tejto žiarskej škole
realizujú už niekoľko rokov a ich kvalita
neustále narastá. Tie najúspešnejšie,
podľa
hodnotenia
jednotlivých
kolektívov a triednych učiteľov, mali
možnosť prezentovať zástupcovia žiakov,
a to od tretieho až po deviaty ročník.
O tom, že sa bolo naozaj na čo pozerať
svedčili aj reakcie zúčastnených rodičov
či pedagógov.
„Príspevky boli tematicky rôznorodé.

o rok. Organizátori odovzdali aj jednu
zvláštnu cenu: Cenu Basketlandu – You
are the future pre najperspektívnejšieho
hráča v kategórii minižiakov. Získal
ju najvyšší hráč na palubovke, Martin
Barniak z cirkevnej školy. Ak sa
niektorí z chlapcov a dievčat rozhodli
pokračovať vo svojom zdokonaľovaní
sa v basketbale, boli oslovení trénermi
basketbalovej prípravky BK a túto
možnosť budú mať už od septembra,
keď sa naplno rozbehnú basketbalové
tréningy v novej sezóne.
VÝSLEDKY ZÁPASOV 4. KOLA
„Dvojka“ – cirkevná
„Jednotka“ – „Štvorka“
„Dvojka“ – „Štvorka“
„Jednotka“ – cirkevná
cirkevná – „Štvorka“
„Dvojka“ – „Jednotka“

10:44
28:15
15:20
22:21
19:18
27:37

(0:30)
(8:5)
(4:11)
(7:9)
(11:6)
(7:26)

VÝSLEDNÉ PORADIE ŠKÔL PO FINÁLOVOM 4. KOLE

1. „Jednotka“ 23 b, 2. cirkevná 20 b,
3. „Štvorka“ 15 b, 4. „Dvojka“ 14 b
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
a koordinátor ŽBM
Preniesli sme sa do sveta motoriek, hudby,
konkrétne gitary, zaujímavé informácie
sme dostali aj o Rakúsku, oboznámili sme
sa s ôsmimi najjedovatejšími zvieratami
sveta, splavili sme spolu rieku Hron a
venovali sme sa aj vážnejšej téme. a to
2. svetovej vojne a diktátorom,“ približuje
Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy
a ako konkretizuje, Shelly Janoková,
Ema Ivaničová, Monika Ďurianová, Nela
Mladenovič, Linda Nárožná, Monika
Dodoková a Sebastián Ščepko boli za
svoju kreativitu a prezentačné schopnosti
odmenení nielen certifikátom, ale aj
nečakanou odmenou. Príspevky z Malej
školskej konferencie sú zverejnené
na webovom sídle školy a v TV4.
„Realizáciou Malej školskej konferencie
napĺňa škola svoje poslanie a súčasne
dáva priestor a možnosť žiakom rozvíjať
svoje kompetencie,“ dodáva na záver
riaditeľka školy.
(li)

„Jednotka“ oceňovala najlepších
Základná škola na Ul. Dr. Janského
už štvrtý rok oceňovala svojich
žiakov na slávnostnom podujatí
Žiak na Jednotku za prítomnosti
nielen spolužiakov, ale aj pedagógov
a rodičov. Ocenenia im spolu
s pochvalou od riaditeľa školy
odovzdali
úspešné
osobnosti
z rôznych oblastí života.
Tento rok má škola viac ako stovku
ocenených žiakov. V prírodovednej
a technickej oblasti si za popredné
umiestnenia
v
matematickej,
biologickej, technickej a geografickej
olympiáde, v Pytagoriáde a v súťaži
Mladý technik svoje ocenenie z rúk
konateľa spoločnosti Nemak Slovakia
Rastislava Gálla prevzali Alica Gocníková,
Vladimír Urblík, Dávid Macko, Karolína

Lovčičanová, Tereza Veselá, Linda
Matušíková, Matúš Rajnoha, Miroslav
Kútik, Natália Víťazková, Nataly
Očovanová, Samuel Kováč, Filip Šulák,
Tomáš Fáber, Petra Uhrovičová, Adam
Dekýš, Samuel Rajnoha, Dominik
Sochan, Nella Kúštiková, Šimon Gubka,
Daniela
Mesiariková,
Alexandra
Kolláriková, Viktória Vincencová, Marek
Golebiowski, Richard Kavacký a Alex
Javorský.
Vedúci kancelárie primátora mesta Žiar
nad Hronom Martin Baláž odovzdal
ocenenia žiakom, ktorí boli úspešní
v humanitnej oblasti. Sme hrdí na
Aleša Kúšika, Dominika Tótha, Luciu
Kukučkovú, Mareka Šuláka, Šimona
Gubku, Viktóriu Vincencovú, Alicu
Gocníkovú, Pavla Štefanoviča, Hanu

Úspešní žiaci z „Jednotky“.

Ocenenie pre TOP žiakov
z rúk riaditeľa školy.
Bugárovú, Mateja Dvorského, Moniku
Giláňovú, Adama Hanušku, Lilianu
Kaščákovú, Jakuba Šimka, Filipa
Šuláka a Kláru Čechovú. Títo žiaci
súťažili v olympiáde v anglickom
a slovenskom jazyku, dejepisnej
olympiáde a recitačných súťažiach.
V medzinárodnej súťaži English Star
dosiahli väčšinou 100 % úspešnosť. Vo
výtvarných súťažiach boli úspešní Adam
Prekopp, Emma Tencerová, Liliana
Nárožná, Margaréta Zuzana Mikulová,
Miroslav Kútik, Nina Živčicová, Peter
Šurka, Tamara Môcová, Natália
Hanusová a Hana Pavolová.
Keďže „Jednotka“ podporuje všestranný
rozvoj osobnosti dieťaťa, aj tento
rok dosiahli naši žiaci množstvo
športových úspechov v kolektívnych
a
individuálnych
športoch.
Najúspešnejších športovcov oceňoval
dnes už svetovo uznávaný futbalista,

a zároveň bývalý žiak školy Milan Škriniar.
Na pódiu s ním stáli Tomáš Gubka,
Matyáš Hriň, Max Huraj, Gregor Klacek,
Eliška Kľučková, Sára Marušková, Alex
Mihál, Jakub Ondruš, Dominik Víglašský,
Samara Orgonášová, Samuel Ríz, Martin
Varecha, Martin Petro, Šimon Sečkár,
Richard Wágner, Samuel Solga, Samuel
Orság, Marek Krupa, Matúš Kupec, Adam
Dekýš, Patrik Párničan, Matej Melichar,
Adam Šuster, Peter Beňo, Samuel
Sedliak, Samuel Rajnoha, Jozef Prokein,
Radka Môcová, Adriana Knapová,
Laura Gondeková, Tereza Veselá, Sofia
Sečkárová, Bianka Šemetková, Ema
Igazová, Ema Kollárová, Lucia Kukučková,
Ema Krajčiová, Timotej Michalov, Daniel
Frič, Michal Kukučka, David Hlaváč, Jakub
Holic, Nella Kúštiková, Adam Hudec,
Branislav Mališ, Natália Žiaková, Tamara
Jašková, Alex Huraj, Marek Golebiowski,
Jakub Tapfer, Andrej Baláž a Adrian
Dekýš.
Žiakov, ktorí počas školského roka
dosiahli úspechy vo viacerých súťažiach,
ocenil riaditeľ Marek Baláž. Titul „TOP
žiak“ si zaslúžia Petra Uhrovičová

za 1. miesta v okresných kolách
matematickej, geografickej a biologickej
olympiády. Kristián Lovčičan získal
1. miesto v okresnom kole Pytagoriády
a geografickej olympiády, 2. miesto
v okresnom kole matematickej olympiády
a 99 % úspešnosť v medzinárodnej súťaži
English Star. Samuel Barcík dosiahol
1. miesto v okresnom kole matematickej
olympiády, 2. miesto v okresnom
kole dejepisnej olympiády a 3. miesto
v okresnom kole geografickej olympiády.
Lucia Patschová docielila vďaka svojej
pracovitosti 1. miesto v okresnom a
4. miesto v krajskom kole olympiády
v nemeckom jazyku. V dejepisnej
olympiáde skončila na
2. mieste
v okresnom, na 1. mieste v krajskom
a na 6. mieste v celoslovenskom kole.
V medzinárodnej súťaži English Star
získala 99 % úspešnosť.
Za spoluprácu v tomto školskom
roku ďakujeme všetkým pedagógom,
rodičom, žiakom a priateľom školy, ktorí
nám ho pomohli úspešne ukončiť.
Vaša „Jednotka“
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INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

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

RIADKOVÁ INZERCIA
•Kúpim 1-izbový, 2-izbový byt,
nie som RK, v hotovosti! Prosím,
ponúknite. T: 0908 896 138
•Predám Renault Laguna,
1,9 TDi, r.v. 2000, strieborná
metalíza, STK/EK do 2020.
Dôvod predaja: nevyužité.
Cena: 500 €. T: 0949 45 36 36
•Predám garsónku na
Sládkovičovej 17, vedľa Soc.
poisťovne a nemocnice v
ZnH s krásnym výhľadom
na mesto. Vymenené plast.

okná, zatepľuje sa a renovujú
balkóny. V garsónke je kuch.
linka a plávajúca podlaha.
Jadro je pôvodné a žiada si
rekonštrukciu. Preto je cena len
12 000 € bez jednania.
T: 0904 874 987
•Hľadám 2 izbový byt v centre
mesta v pôvodnom stave. Cena:
do 40 000 €. T: 0903 550 550
•Hľadám väčší 2 alebo 3-izbový
byt do podnájmu. Najlepšie od
júla. Pre 1 dospelú osobu a dve
deti + malý pes. T: 0905 365 850

•Predám 2-izbový byt v OV na
Svitavskej ulici. Neprerobený.
Cena: 38 000 €. T: 0907 257 671
•Predám slnečný 2-izbový byt v
OV, 51 m2. Neprerobený.
Cena: 38 000 €. T: 0907 257 671
•Predám bielu závesnú
kúpelňovú zostavu, nepoužitú,
ešte v záruke. Umývadlo +
skrinka 80 x 55 cm + skrinka 40 x
40 x 141 cm. Cena dohodou.
T: 0905 636 173

•Dám do dlhodobého podnájmu
2-izbový byt na Pod vŕškoch. Byt
je čiastočne zrekonštruovaný,
čiastočne zariadený,
na 3. poschodí, 1 loggia, slušný
vchod. Cena dohodou.
T: 0905 586 905 Nefajčiari a bez
domácich zvierat!

vítané. Ponúkame základný plat
od 700 € + variabilná zložka
mzdy. Finálna výška mzdy bude
dohodnutá podľa skúseností
uchádzača. V prípade záujmu
nás kontaktujte na tel. čísle:
0905 382 539 alebo e-mailom:
luptakova@tir.sk

•Dopravno-špedičná firma
SLOVAGROTRANS, a.s. prijme do
pracovného pomeru ŠPEDITÉRA.
Požiadavky: aktívna znalosť
anglického alebo nemeckého
jazyka. Skúsenosti v doprave sú

•Predám tehlový 2-izbový
neprerobený byt. Cena:
45 000 €, dohoda možná.
T: 0918 710 551

Podajte si
riadkovú inzerciu,
poďakovania
či spomienky
na svojich blízkych
zadarmo iba
v Mestských
novinách.
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ZMENY A DOPLNKY Č. 6 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný
orgán územného plánovania podľa
§ 16 ods. 2 a v súlade s § 18 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej
stavebný zákon) oznamuje v súlade
s ustanoveniami § 22 a § 31 stavebného
zákona verejnosti - právnickým
a fyzickým osobám, prerokovávanie
návrhu
územnoplánovacej
dokumentácie Zmeny a doplnky č.
6 územného plánu mesta Žiar nad
Hronom, ktoré sa uskutoční v termíne
od 25.6.2018 do 26.7.2018.
Predmetom zmien a doplnkov je
aktualizácia
územnoplánovacej
dokumentácie mesta Žiar nad Hronom
na základe konkrétnych požiadaviek
na zmenu funkčného využitia plôch a
doplnenie nových rozvojových plôch,
aktualizácia hraníc prieskumných
území, výhradných ložísk a svahových
deformácií v textovej a grafickej časti
ÚPN mesta, aktualizácia a doplnenie
záplavových čiar Q100 - ročnej
vody vodných tokov Hron a Lutila a
doplnenie projektu „Žiar nad Hronom,

VÝBEROVÉ KONANIE: PRÁVNIK/PRÁVNIČKA

Lutilský
potok
protipovodňová
ochrana“ v textovej a grafickej časti
ÚPN mesta, aktualizácia a doplnenie
cyklistickej dopravy podľa projektu
„Cyklistická infraštruktúra v Žiari nad
Hronom“ v textovej a grafickej časti
ÚPN mesta a aktualizácia a doplnenie
textovej časti (včítane záväznej časti)
v zmysle aktualizovanej „Koncepcie
rozvoja mesta Žiar nad Hronom
v oblasti tepelnej energetiky (2017).
Dokumentácia je k nahliadnutiu na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,
kancelária č. dverí 10 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. a je
zverejnená na webovej stránke
www.ziar.sk, v rubrike Úradná tabuľa
– Oznámenie o prerokovávaní Zmien
a doplnkov č. 6 územného plánu mesta
Žiar nad Hronom.
Svoje písomné stanovisko k návrhu
územnoplánovacej
dokumentácie
môžete doručiť do 26.7.2018 na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
(r)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 415 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 13.063 m2 zapísaná
na LV 1136, a to v časti nachádzajúcej
sa vo dvore bytového domu súp. č. 330
na Ulici dukelských hrdinov v Žiari nad
Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
ôsmich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp.
č. 330,
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doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 11.7.2018
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.
415 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu
právnik/právnička.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady:
•vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnické vzdelanie
•predpoklady pre výkon práce vo
verejnom záujme podľa § 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
•dobré komunikačné, organizačné
schopnosti, profesionálne vystupovanie
osobnostné a morálne predpoklady

•ovládanie práce s PC
•5 rokov praxe v advokátskej kancelárii
K prihláške do výberového konania
je potrebné pripojiť:
•prihlášku do výberového konania
•profesijný životopis a motivačný list
•overené kópie dokladov o vzdelaní
•výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace)
Náplň práce:
•všeobecná agenda
•mestská agenda
•vymáhanie pohľadávok
•poradenská a konzultačná činnosť
•agenda obchodných spoločností
•bytová agenda
Ponúkaný plat:
•v zmysle zákona

č.

Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do
výberového konania doručte so spätnou
adresou uchádzača v zalepenej obálke
(poštou alebo osobne) najneskôr
do 17.07.2018 na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom s označením „právnik výberové konanie“- neotvárať.
Termín a miesto výberového konania
oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky
zaradenia do výberového konania
najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.
(r)
553/2003

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 nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 656/1 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 30.098 m2 – LV
1136, a to v časti nachádzajúcej sa, pri
stojisku TKO č. 083 vo dvore bytového
domu súp. č. 441 na Ulici Š. Moysesa
v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,

zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
dvoch osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp.
č. 441,
doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie

je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 11.7.2018
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 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho prenájmu časti nehnuteľností
- pozemkov, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností,
a to:
•CKN parcela č. 678/1 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 11.526 m2 zapísaná
na LV 1136, a to v časti nachádzajúcej
sa vedľa bytového domu súp. č. 574 na
Ulici Komenského v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
dvoch osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp.
č. 574,
doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 12.7.2018
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. 678/1 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Začína sa letná turistická sezóna

Hasiči opäť vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Pozor na dopravné nehody a alkohol za volantom
pretože rýchla a triezva reakcia
na ceste je nevyhnutnosťou. Za
prvých 5 mesiacov roku 2018
bolo v okresoch patriacich do
územnej pôsobnosti Okresného
riaditeľstva
Policajného
zboru v Žiari nad Hronom
zaznamenaných päť dopravných
nehôd, ktoré boli spôsobené
Ilustračné foto.
práve vodičmi pod vplyvom
Každý rok sa počas letnej sezóny alkoholu.
zvyšuje premávka na cestách.
Zvyšuje sa pohyb domácich Zároveň býva v tomto období
i zahraničných turistov, čím zaznamenaný zvýšený výskyt
sa zvyšuje aj počet vozidiel tzv. ťukancov na parkovisku.
na cestách. Letná turistická V takomto prípade nestačí,
sezóna prináša zvýšené riziko ak pri poškodení cudzieho
dopravných nehôd s účasťou vozidla necháte vodičovi za
cyklistov a chodcov, ktorí stieračom lístok s kontaktom
mnohokrát nie sú na cestách a budete čakať, kým sa ozve.
dostatočne viditeľní. Chodci Treba automaticky zavolať
a cyklisti by nemali zabúdať na políciu, pretože technicky sa zo
povinnosť nosiť reflexné prvky škodovej udalosti stáva nehoda.
za zníženej viditeľnosti. Vodiči Po príchode policajtov vás síce
by mali dodržiavať maximálnu pokuta neminie, ale vyhnete
povolenú rýchlosť jazdy v obci sa obvineniu z úteku z miesta
aj mimo obce, samozrejme, nehody, za ktorú hrozí postih
používať predpísané osvetlenie, od 300 do 1 500 eur a zákaz
nepreceňovať svoje schopnosti činnosti na 1 až 5 rokov. Uvedené
a správať sa ohľaduplne informácie sa obdobne vzťahujú
a predvídavo voči ostatným aj na prípady dopravných nehôd,
účastníkom cestnej premávky. pri ktorých dôjde k poškodeniu
Taktiež by
nikdy nemali iného majetku ako je motorové
požívať alkoholické nápoje vozidlo (napr. plot, brána, múr,
ani omamné a psychotropné dopravná značka, dopravné
látky pred alebo počas jazdy, zariadenie...) a, samozrejme,

to platí aj pre všetky druhy
pozemných komunikácií, nielen
pre parkoviská či odstavné
plochy.
Taktiež by ste nemali zabúdať
ani na predchádzanie krádežiam
vlámaním
do
osobných
motorových vozidiel. Preto
v žiadnom prípade nenechávajte
v aute, a už vôbec nie na
viditeľných miestach, doklady
od auta, cenné predmety,
mobilné telefóny, fotoaparáty,
kabelky, kufríky, nákupné tašky a
podobne. Vždy prekontrolujte, či
je auto dobre uzamknuté – nie je
predsa hanba, ak prejdete okolo
auta a vyskúšate dvere a okná.
Nikdy nenechávajte kľúče
v nestráženom aute.
Ak sa už stanete obeťou trestnej
činnosti, je dôležité, aby ste si
zapamätali výzor páchateľa, jeho
spoločníkov, zapísali si evidenčné
číslo motorového vozidla, na
ktorom sa pohybovali. Všetky
tieto skutočnosti je potrebné
uviesť pri podávaní oznámenia
o trestnom čine na útvaroch
Policajného zboru. Práve tieto
informácie
môžu
pomôcť
útvarom Policajného zboru pri
rýchlej identifikácii páchateľa.
OR PZ Žiar nad Hronom

Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme (50 m od hranice lesného
pozemku) v územnom obvode okresov Žiar
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica,
a to od 15. júna 7.00 hodiny do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch
a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
•fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce
predmety, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
•vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
•spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre
ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných
pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú povinní najmä:
•zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme
hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce
hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôdzok a s
uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má
hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s
ohlasovňou požiarov,
•zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva
protipožiarneho náradia na určenom mieste v
závislosti od plochy lesných porastov,
•udržiavať
existujúce
prejazdové
cesty,
zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich

využitie na účinný zásah,
prijímať osobitné opatrenia pre priestory
postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
•urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho
horľavého odpadu z blízkosti objektov,
•vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie
šírenia požiaru,
•prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných
ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
•vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi
pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na
spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto
pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom
iskier.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje, že v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v
dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť
zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu
vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa
bude voči porušovateľom zákona postupovať
nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle §
59 resp. 61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
bude ukončený len na základe písomného
vyhlásenia Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Žiari nad Hronom.
plk. Ing. Ivan Pružina, riaditeľ OR HaZZ

Ilustračné foto.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 7. júla
si pripomenieme
10. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký a dedko
Ing. Ján Wiežba
z Lutily.
Spomíname s láskou.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
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
5. 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.

SPOMIENKA
Dňa 20. júna
sme si pripomenuli
11 rokov od úmrtia
nášho drahého ocka
Pavla Kösegiho.
Tí, ktorí ste ho
poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Navždy prestali
pre teba
hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa mali
radi, nikdy neprestanú
na teba spomínať.
Dňa 3. júla uplynie 7 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá
Eva Vigašová.
Spomíname na ňu
s láskou.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. júna
sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla
si pripomíname
8. 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
Jediné srdce na
svete sme mali,
čo dokázalo nás
milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 22. júna sme si pripomenuli
7 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka Marika, synovia Maroš,
Miro a Ľubko s priateľkami, vnučky
Nelka, Grétka a Kristínka
mu posielajú sladkú pusu.

SPOMIENKA
Navždy prestali
pre teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú
na teba spomínať...
Dňa 2. júla si pripomíname
1. výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná
manželka, mama
a stará mama
Anna Kozáková,
rod. Angletová.
S láskou spomínajú
manžel, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. júla si pripomenieme 3. výročie, keď
nás navždy opustil náš drahý otec
Ľudevít Širáň
a dňa 23. júla si pripomíname 4. výročie,
keď nás navždy opustila naša mama
Katarína Širáňová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Najhoršou stratou
v živote nie je smrť.
Najhoršia strata je,
keď vo vnútri nás
niečo zomrie,
zatiaľ čo my ešte
žijeme.
Dňa 29. júna sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho drahého
a milovaného
JUDr. Jána Kosťova.
S láskou spomínajú priateľka
Iveta s rodičmi a súrodencami.
SPOMIENKA
Dni plynú ako
tichej rieky prúd,
len smútok v
srdci zostáva a nedá
zabudnúť.
Dňa 1. júla
si pripomíname
7. výročie, čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Karol Návrata.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra s rodinou a
brat s manželkou.
SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
čo si mal rád.
Navždy prestali
pre teba hviezdy svietiť,
už navždy pre teba
slnko svietiť, ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 22. júna uplynul rok,
keď nás navždy opustil manžel,
otec, syn a brat
Ivan Mlynka
zo Starej Kremničky.
S láskou a úctou spomína
manželka, syn a rodičia.

SPOMIENKA
Dňa 1. júla sme
si pripomenuli
5 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý manžel, ocko
a starý otec
Dušan Záhorec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Ďakujeme členom MSS Sekera
pod vedením Jožka Nováka, ktorí na
neho nezabúdajú a pokračujú v tom
krásnom, čo on tak veľmi miloval.
Spomínajú manželka
a celá rodina.
SPOMIENKA
Dotĺklo srdiečko,
prestalo biť.
Zavreli sa oči tvoje,
nemôžeme
na teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti,
čo vzal.
Zostali iba spomienky,
v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani
nádeje, len cestička k hrobu nás k tebe
zavedie. Kytičku kvetov na hrob ti
môžeme dať, spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 4. júla si pripomíname
nedožitých 64 rokov
nášho drahého
manžela, ocka, starého
a prastarého otca
Karola Šarköziho.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
synovia Karol, Vasil,
Denis a Richard s rodinami,
dcéra Žaneta s rodinou,
vnuci s rodinami a pravnuci.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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Na superfinále Čokoládovej tretry zaznamenala
Žiarčanka Paťka Bieliková skvelý úspech
ATLETIKA

Len 48 z celkovo 14 000 súťažiacich
detí z Čiech, Poľska a Slovenska
si vybojovalo právo štartu na
medzinárodnom
superfinále
Čokoládovej tretry v Ostrave.
Čokoládová tretra, unikátny atletický
projekt pre šprintérske talenty, mal
13. júna svoje vyvrcholenie počas
hlavného
programu
ostravskej
Zlatej Tretry IAAF World Challenge.
A slovenské deti ukázali výsledky,
ktoré by im mohli starší slovenskí atléti
závidieť. V medzinárodnej konkurencii
získali 7 z 18 medailových miest, z toho
dve prvenstvá, dve druhé, tri tretie
a k tomu pridali dve štvrté miesta!
Desať z dvanástich štartujúcich malých
slovenských šprintérov v ostravskom
kotli dobehlo do piateho miesta.
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pre najlepších seniorov, získali Paťka
Bieliková zo Žiaru nad Hronom v behu na
100 m a Samuel Nduka z Nitry na 300 m.
Len o 6 stotín sekundy uniklo víťazstvo
na 100 m chlapcov sedemročnému
Alexovi Matejovi z ŠK Jablonica,
za ktorým finišoval na bronzovom
mieste Dominik Michalko z Petržalky.
Výnimočný talent preukázala opäť
8-ročná Nelka Kucáková z Atletika
Košice o. z., ktorá po minuloročnom
víťazstve v superfinále na 100 m
ako jediná dokázala získať medailu
medzi o rok staršími dievčatami, a to
striebornú na 200 m.

Na
medzinárodnom
superfinále
Čokoládovej tretry sa slovenským
Paťka s trénerom Rybárskym.
dievčatám podaril neobvyklý úspech.
Druhý rok za sebou zvíťazili najmladšie, Adélka Koyšová z Dubnice. Medailovú
Štyridsať
centimetrov
vysokú 7-ročné Slovenky, v behu na 100 m (rok zbierku doplnila bronzom všestranná
trofej – čokoládovú tretru, ktorá je pred tým Nelka Kucáková), pričom tento Emka Bendová z Bratislavy na 300 m.
napodobeninou kryštálovej trofeje rok získala ešte bronz pre Slovensko
(r)

Ďalšie majstrovské tituly do Žiaru
KARATE

Pre karatistov sa súťažná sezóna
pomaly blíži k svojmu koncu. Jednou
z posledných akcií boli Majstrovstvá
Slovenskej republiky v štýle Goju ryu
(jeden zo štyroch súťažných štýlov
karate).
Po
úspechoch
na
oficiálnych
Majstrovstvách Slovenskej republiky
karatisti z MŠK Žiar nad Hronom
nastúpili v menšom množstve aj na tieto
štýlové majstrovstvá, kde si zasúťažili

Úspešní katisti s trénermi.

v konkurencii 289 pretekárov z 30 klubov
z celého Slovenska.
Hneď v disciplíne súborné cvičenia
kata podali úžasné výkony naši katisti.
Nikola Kršiaková, Ester Šišková a Adam
Hudec nenašli vo svojich kategóriách
premožiteľov, a tak sa stali majstrami
Slovenskej republiky v štýle Goju ryu
v disciplíne kata. Do zbierky katistických
kovov prispel svojím bronzom aj Patrik
Fuzák.
V športovom zápase kumite sa našim
pretekárom taktiež podarilo prebojovať
na najvyšší stupienok. Majstrami
Slovenskej republiky v štýle Goju ryu
v disciplíne kumite sa stali Alexandra
Kalamárová a Zdenko Vanka. Titul
vicemajstra si vybojoval Gregor Sukop.
Naprázdno domov neodišli ani Kornélia
Bugárová, Aris Nikolas Čela, Ariana
Nikoleta Čela, Patrik Fuzák a Radoslava
Kučerová, ktorí si v kumite vybojovali
bronz.
Ľubomír Striežovský

U15-ka jednoznačným víťazom! Postup do prvej ligy istý

Posledné preteky žiarskych plavcov

FUTBAL

Najbližšie sa predstavia na Štúrovských stovkách
PLAVCI

V dňoch 8. až 10. júna sa uskutočnili
plavecké Majstrovstvá Slovenskej
republiky starších žiakov, kategória
A, v Košiciach. Žiarsky PK Delfín
reprezentovala Viktória Maliková.
Viktória ako jediná plavkyňa z nášho
klubu spĺňala kritériá výkonnosti.
V disciplíne 100 m znak časom 1:23,33
obsadila 19. miesto a v kategórii 200 m
znak časom 2:56,08 23. miesto.

Náročnú, ale o to úspešnejšiu
sezónu má za sebou aj naša U15ka,
ktorá z čela tabuľky postúpila do
prvej žiackej ligy. Mužstvo viedol
v jesennej časti tréner Rastislav
Urgela, v jarnej Radoslav Vanko.
Ako hodnotia sezónu a postup ich
zverencov?
V jesennej časti nepoznalo mužstvo,
pod vedením Rastislava Urgelu, pocit
prehry, keď vo všetkých 13 kolách
zvíťazilo. V jarnej časti, pod vedením
nového trénera Radoslava Vanku, bolo
cieľom pokračovať v nastavených
výkonoch. „Hlavným cieľom bolo
celkové víťazstvo v súťaži, a tým mať
teoretickú šancu na návrat do prvej
ligy. Po predchádzajúcej sezóne
mužstvo opustilo 7 hráčov, ktorí
zamierili do ligových klubov, a tak bol
káder mužstva oklieštený na 14 hráčov,
z ktorých počas zimnej prípravy dvaja
z rodinných dôvodov ukončili činnosť.
Doplniť sa nám podarilo družstvo o
najlepšieho strelca okresnej súťaže
Matúša Vojtka, ktorý nám, najmä
v závere súťaže, výrazne gólovo
pomohol,“ hovorí na úvod tréner
Radoslav Vanko s tým, že kľúčové pre
nich bolo zvládnutie úvodných dvoch
derby zápasov v Banskej Štiavnici a na
domácom ihrisku so Žarnovicou, čo
sa aj podarilo. „Nasledovalo 7 zápasov
s mužstvami z nižších miest tabuľky,
v ktorých sme si podľa predpokladov
bez väčších problémov poradili a mohli
sa tak sústrediť na záverečné 3 kolá
s kvalitnými tímami. Deväť bodový
náskok 3 kolá pred koncom nám dával
priestor na 3 mečbaly,“ hodnotí tréner
Vanko a dodáva, že všetky tri museli
absolvovať bez zranených dôležitých

hráčov nášho tímu Tomáša Kukučku
a Jakuba Rosenberga, čo bola citeľná
strata. „To sa prejavilo najmä na ihrisku
druhého tímu z Lučenca, kde sme
utrpeli jedinú prehru v súťaži po 23
zápasovej šnúre neporaziteľnosti. V
ďalších kolách sme získali 4 body, ktoré
nám zaistili prvenstvo v súťaži II. ligy
starších žiakov, s najproduktívnejším
útokom (172 strelených gólov) a
najlepšou obranou (17 inkasovaných
gólov),“ dopĺňa Vanko.
Konečné umiestnenie hráčov ročníka
2003 nie je náhodné, ale je výsledkom
dlhoročnej systematickej práce tejto
kategórie pod vedením trénerov
Rastislava a Radoslava Urgelovcov,
trénera Henžela a Vanku, vďaka ktorej
boli pripravení pravidelne podávať
výkony na vysokej úrovni aj napriek
nižšej náročnosti súťaže a nižšej
početnosti kádra.
„O našom návrate do prvej žiackej ligy
rozhodol Výkonný výbor SFZ 2. júna,
ktorý na základe odporúčaní športových
riaditeľov futbalových akadémií rozšíril
uzavreté prvoligové žiacke súťaže o
2 kluby spĺňajúce kritériá v každej zo
súťaži (východ, stred, západ). V našom
regióne splnil kritéria náš klub FK
Pohronie a spolu s nami MFK Liptovský
Mikuláš,“ konštatuje Vanko.
„Pre náš klub je to po minuloročnom
smútku z vypadnutia vynikajúca
správa, zabezpečujúca našim hráčom
konfrontáciu s najlepšími tímami v
stredoslovenskom kraji. Zároveň je
to pre nás všetkých trénerov, hráčov
a funkcionárov veľká zodpovednosť

systematicky pracovať na vysokej
úrovni a zabezpečiť pre našich hráčov
aj naďalej kvalitný tréningový proces,
ktorý im dá tie najlepšie základy do
ďalšieho futbalového rozvoja. Pre
hráčov je to príležitosť sa ukázať a
taktiež záväzok ďalej na sebe pracovať,
aby sme tak za pár rokov mohli
pravidelne vídať v našom A tíme našich
odchovancov,“ dodáva tréner s tým,
že postup do prvej ligy je zásluhou
veľkého množstva ľudí v klube, nielen
hráčov, ktorí boli lojálni k nášmu
klubu aj po vypadnutí a trénerov, ktorí
neustúpili od kvality v tréningovom
procese ani v nižšej súťaži, ale aj
funkcionárov a partnerov klubu, ktorí
vytvárajú podmienky pre výchovu
hráčov v našom klube. „Nesmieme
zabudnúť ani na fanúšikov za ich
podporu, ktorými sú v mládežníckych
kategóriách hlavne rodičia a rodinní
príslušníci,“ ďakuje tréner.
Zoznam hráčov a trénerov, ktorí
nastúpili v II. lige a pričinili sa o
víťazstvo v súťaži:
Hráči U15: Radoslav Beňo, Daniel
Bohuš, Ľubomír Foltán, Filip Gajdoš,
Jakub Hric, Martin Krčmár, Tomáš
Kukučka, Patrik Mellen, Marek
Netolický, Samuel Novosad, Jakub
Rosenberg, Milan Michal Sučák, Matúš
Skučka, Sebastián Ščepko, Viktor Tatár,
Matúš Vojtko, Július Daniel Žember
Hráči U14: Peter Beňo, Timotej
Budinský, Adam Henžel, Samuel Kováč,
Marek Kapusta, Peter Tabernaus
Tréneri: Rastislav Urgela, Radoslav
Vanko
(kr)

Majstrovstvá
SR
mladších žiakov,
kategória
B,
sa
uskutočnili
v
Bratislave
v
50-metrovom
bazéne v dňoch 15.
až 17. júna. Kritériá
výberu
splnili
podľa
časov
Eliška
V. Maliková.
Klučková,
Hana
Kmeťová a Ivana
Šureková. Najlepší výsledok dosiahla
Hana Kmeťová, a to 8. miesto v disciplíne
100 m prsia časom 1:33,72, čím si výrazne
vylepšila osobný rekord.
Výsledky
Eliška Klučková: 100 m prsia 33. miesto,
čas 1:53,45
Hana Kmeťová: 100 m prsia 8. miesto,

čas 1:33,72, 200 m prsia 14. miesto, čas
3:27,90
Ivana Šureková: 100 m voľný spôsob
45. miesto, čas 1:24,20, 200 m voľný
spôsob 24. miesto, čas 2:56,22, 100 m
znak 23. miesto, čas 1:30,54, 200 m znak
22. miesto, čas 3:11,35
V dňoch 18. až 25. augusta absolvujú
členovia žiarskeho plaveckého klubu
sústredenie v Štúrove. Najbližšie
preteky, ktoré absolvujú, budú Štúrovské
stovky. Uskutočnia sa 1. septembra.
V októbri PK Delfín organizuje 4. kolo
Banskobystrického pohára.
Poďakovanie za prípravu na preteky
patrí obidvom trénerkám. V mene PK
Delfín patrí poďakovanie aj prezidentke
klubu a súčasne hlavnej trénerke Martine
Bartkovej za obetavú prácu pre plavecký
klub.
Mia Mesárošová

Zľava Hana Kmeťová, Ivana
Šureková a Eliška Klučková.

Volejbalisti – veteráni vicemajstrami
medzinárodného turnaja
VOLEJBAL

Na medzinárodnom volejbalovom
turnaji veteránov, ktorý sa konal
v Ostrave, získalo družstvo veteránov zo
Žiaru nad Hronom strieborné medaily.
Na kvalitne obsadenom turnaji bojovali
o titul v kategórii 56+ v konkurencii 7

družstiev. Súpermi im boli tímy z Českej
republiky, Slovenska, Litvy a Poľska.
Žiarski volejbalisti vyhrali päť zápasov
a jeden prehrali. Za najlepšieho hráča
tejto kategórie bol vyhlásený Ladislav
Kukolík.
(r)
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FK Pohronie ocenilo najlepších hráčov

Žiarski atléti majú majstra Slovenska

FUTBAL

ATLETIKA

Futbalový klub Pohronie, rovnako ako
po minulé roky, ukončil sezónu 2017/18
slávnostným vyhlásením najlepších
hráčov jednotlivých kategórií. Podujatie
sa konalo v utorok 26. júna v Divadelnej
sále MsKC za prítomnosti primátora
mesta Petra Antala, členov vedenia
klubu, hráčov, trénerov i rodičov.

Najlepší hráči v sezóne 2017/18
U6 – Tomáš Murgaš, U7 - Kristián Gorbov, U8
- Paťko Kováč, U9 - Marek Duda, U10 - Viktor
Flimer, U11 - Matej Kabina, U12 - Tobiáš
Legíň, U13 - Martin Varecha, U14 - Samuel
Kováč, U15 - Tomáš Kukučka, U17 - Dominik
Bahno, U19 - Peter Bahna, Muži A- Lukáš
Pellegrini, UW15 - Zuzana Nina Narožná
1. miesto FK Pohronie v II. lige starších
žiakov, sk. Juh: Viktor Tatár, Marek
Netolický, Jakub Hric, Ľubomír Foltán, Radoslav Beňo, Matúš Skučka, Filip Gajdoš, Bohuš. Tréneri: Rastislav Urgela, Radoslav
Samuel Novosad, Martin Krčmár, Tomáš Július Daniel Žember, Jakub Rosenberg, Vanko.
Kukučka, Patrik Mellen, Milan Michal Sučák, Matúš Vojtko, Sebastián Ščepko, Daniel

Počas víkendu 23. a 24. júna sa konali
v Banskej Bystrici Majstrovstvá
Slovenska dorastencov a dorasteniek
v atletike. Na tomto vrcholnom podujatí
sa zúčastnili aj atléti z AK MŠK Žiar nad
Hronom.
V sobotu sa v skoku do diaľky pokúšal
splniť limit na ME v kategórii U17 Adam
Hriň, študent žiarskeho gymnázia. Jeho
doterajší osobný rekord bol 685 cm
a B-limit 690 cm. Veľká snaha o zdolanie
limitu viedla k štyrom tesným prešľapom
s pokusmi na hranici 7 m. Nakoniec si
Adam posledným pokusom 674 cm
vybojoval skvelé 2. miesto. V nedeľu Adam
súťažil v trojskoku, kde mal osobný rekord
skočený z 9.6.2018 na medzinárodnom
podujatí v Slovinsku na úrovni 13,84 m.
Sériu pokusov začal výkonom 13,50 m

Začína sa nultý ročník Mestskej ligy vo futbale
Mesto plánuje organizovať Mestskú
ligu vo futbale. Nadviazalo by tak na
tradíciu, ktorá tu bola ešte v 90-tych
rokoch.
Aktuálne sa v Žiari nad Hronom organizuje
iba zimná liga, ktorú síce mesto podporuje,
ale nie je jej organizátorom. „Chceme
v meste obnoviť túto kedysi obľúbenú
súťaž futbalových tímov. Určená je pre
firmy alebo skupiny priateľov, ktorí sa
do súťaže zaregistrujú,“ približuje za
organizátora súťaže vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým, že
0. ročník, ktorý sa práve rozbieha, sa bude

hrať v skrátenej forme. „Začať chceme od
1. augusta a začiatkom októbra by bol
odohraný záverečný turnaj. Dovtedy sa
odohrajú jednokolové majstrovské zápasy.
V tomto ročníku máme priestor maximálne
pre 10 tímov. Budúci rok, od 1. ročníka,
ktorý by sme chceli začať v mesiacoch apríl
– máj, by sme už počítali s väčším počtom
tímov,“ približuje ďalej Baláž.
Jednou z podmienok je, že tím musí mať
10 hráčov, pričom sa bude hrať systémom
4 + 1. „Do súťaže sa môžu prihlasovať
neregistrovaní hráči a registrovaní hráči

maximálne v 5. lige. Podmienkou je tiež
registrovanie svojich dresov, ktoré sa
budú používa počas celej súťaže, tím
musí mať svoj názov a logo. Štartovné
je 100 eur,“ spresňuje Martin Baláž. Ako
podotýka, keďže ide o mestskú ligu, určená
je pre obyvateľov Žiaru nad Hronom
a organizácie či firmy, ktoré sídlia v meste.
V niektorých prípadoch však môžu
organizátori rozhodnúť aj o výnimke. Do
súťaže sa tímy budú môcť prihlasovať cez
webovú stránku mesta. Ďalšie informácie
vám prinesieme v budúcom čísle novín.
(li)

1. miesto, zľava M. Rybársky,
A. Hriň a R. Dubovský.

Okrem Adama sa v nedeľu predstavil
aj vo vrhačskom sektore náš začínajúci
guliar Jozef Prokein, ktorý začal svoji sériu
pokusom 9,93 m a v záverečnom pokuse
vrhol 5kg guľu na hranicu 10,40 m, čo mu
stačilo na 11. miesto.
„Veľmi ma ako trénera potešil výkon
mladšej žiačky Alžbetky Gargulákovej
z AK mesta Zvolen v behu na 1500 m
dorasteniek, kde výkonom 5:01,03 min.
obsadila skvelé 3. miesto. Alžbetka
v súťaži družstiev hosťuje za AK-MŠK Žiar
nad Hronom,“ konštatuje tréner Miroslav
Rybársky a dodáva: „Chcel by som sa
poďakovať trénerovi VŠC Dukla BB Radovi
Dubovskému za pomoc s technikou
u Adama Hriňa, ako aj zabezpečení lepších
tréningových možností na VŠC Dukla BB.“
(r)

Do 22. ročníka Streetballu sa prihlásilo 22 tímov
BASKETBAL

sa opäť zmocnili úlohy organizátora
všetkou svojou energiou. Všetkým
patrí za ich snahu a nezištnú pomoc
poďakovanie. Poďakovať treba aj mestu
Žiar nad Hronom, terase Gól a riaditeľke
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
Ľubici Baranovej.

Cenné trofeje z Talianska
KARATE

V dňoch 16. a 17. júna sa konali
v
talianskom
meste
Lanciano
Majstrovstvá Európskej shito ryu karate
federácie. Tento šampionát, nazývaný aj
štýlovými Majstrovstvami Európy, hostil
432 pretekárov z desiatich národných
federácií Slovensko, Taliansko, Rusko,
Azerbajdžan,
Anglicko,
Moldava,
Rumunsko, Bulharsko, Španielsko a
Wales.
V reprezentačnom výbere Slovenskej shito
ryu karate asociácie nechýbali ani karatisti
Žiarska časť výpravy slovenskej reprezentácie.
z MŠK Žiar nad Hronom. Celej slovenskej
výprave „velil“ žiarsky tréner Ľubomír
Striežovský. Aj vďaka žiarskym pretekárom si nakoniec Adam v repasáži vybojoval len jedinú zástupkyňu - Ninu Jelžovú.
sa pod jeho taktovkou stalo Slovensko taktiež bronz. Veľmi pekný výkon podala Nina sa prebojovala do finále, kde sa
Alexandra Kalamárová, ktorá sa vo svojej však z víťazstva tešila jej súperka. Titul
najúspešnejšou krajinou šampionátu.
kategórii kumite prebojovala až do finále. vicemajsterky Európskej shito ryu karate
Prvý deň šampionátu patril mladším Tu už na svoju súperku nestačila, a tak federácie je však určite cennou trofejou.
vekovým kategóriám. V disciplíne súborné zo šampionátu odchádzala s titulom Nina nastúpila aj v súťaži družstiev.
cvičenia kata sa Šimonovi Sečkárovi vicemajsterky Európskej shito ryu karate Družstvo Slovenska sa prebojovalo až do
finále, no tu boli opäť úspešnejšie súperky.
podarilo po perfektnom výkone vybojovať federácie.
Nina si tak zo šampionátu odniesla
bronz. Šimon mal svoj deň, keď aj v
disciplíne športový zápas kumite pocítil Prvý deň šampionátu skončil tesne pred dve strieborné medaily spolu s dvomi
prehru až v semifinále, no boj o bronz bol polnocou, keď talianski usporiadatelia nie vicemajstrovskými titulmi.
opäť v jeho réžii. V tej istej kategórii kumite, celkom ideálne zvládli organizáciu takto Pre žiarsky karate klub sú tieto výsledky
no z druhej strany súťažného pavúka, náročného šampionátu. Druhý súťažný deň pekným ukončením súťažnej sezóny.
nastúpil Adam Dolnický. Po úvodnej patril juniorským a seniorským vekovým
(ľs)
prehre s neskorším víťazom kategórie kategóriám. Žiarčania mali v tento deň

a postupne každým pokusom pridával
centimetre navyše až na úroveň 13,83 m.
Skvelým záverečným výkonom 13,89 m
sa stal majstrom Slovenska. Počas M-SR
sa ako jediný zo slovenských trojskokanov
dostal za hranicu 13 m. Spestrením týchto
pretekov bola aj účasť mimo súťaže, a to
19-ročného Faisala Ahmeda z Quataru,
ktorý skočil 15,03 m. Momentálne je
Adam Hriň v celoslovenských štatistikách
dorastencov na 1. mieste v skoku do diaľky
aj v trojskoku.

Organizátorom žiarskeho Streetballu
sa po druhýkrát stal Basketbalový klub
MŠK Žiar nad Hronom. Podujatie sa
uskutočnilo v priestoroch Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika.
Novovybudované dve vonkajšie ihriská
a telocvičňa školy vytvorili fantastické
podmienky na organizáciu takéhoto
podujatia.
Do 22. ročníka súťaže sa prihlásilo
22 družstiev, pričom väčšina z nich bola
z BK Žiar nad Hronom. Pozvanie prijali
aj dve mládežnícke družstvá zo Žiliny
a jedno tradičné dievčenské družstvo
z Banskej Bystrice. Súboje priniesli mnohé
zaujímavé výsledky, keďže skladba
družstiev bola proporcionálne rozdelená
tým spôsobom, že sa namixovali skoro
rovnako „silné“ družstvá.
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
a jeho funkcionári, tréneri a rodičia hráčov

Výsledky turnaja
Kategória MINI: 1. Roškovci, 2. Beatles,
3. Lutila
Kategória ŽIACI: 1. Zubári, 2. Disney
Land 3. Bystrické Pumy
Kategória KADETI: 1. Greguš team,
2. Majstri Svetla 3. Švejovci
Kategória OLD & YOUNG: 1. THE
MAGICS, 2. CPP, 3. BIG MASTERS
Najlepší strelec trestných hodov: Marek
Grochal
Najlepší strelec trojok: Adam Lehotský
Mgr. Ján Valent, prezident MŠK BK

