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Peter Antal ohlásil kandidatúru
na primátora aj poslanca BBSK
Vo štvrtok 29. jún primátor mesta Peter Antal oficiálne vyhlásil, že bude
kandidovať na funkciu primátora
Žiaru nad Hronom aj na ďalšie, tretie
funkčné obdobie. Zároveň potvrdil,
že po prvýkrát sa chystá kandidovať
za poslanca Banskobystrického kraja.
Napriek tomu, že aktuálne končí svoje
druhé volebné obdobie, vo funkcii primátora je už 10 rokov. V minulosti nahradil svojho predchodcu Ivana Černaja,
ktorý sa vzdal mandátu v roku 2012.
Ako sám hovorí, za 10 rokov sa mu podarilo zrealizovať väčšinu volebných sľubov
a cieľov. Zvlášť je hrdý na rekonštrukciu
športovej infraštruktúry mesta Žiar nad
Hronom. Počas jeho pôsobenia mesto
zrenovovalo športovú halu, futbalový
štadión, zimný štadión a aktuálne sa rekonštruuje krytá plaváreň. „To, že sa nám

tímom máme pripravené ďalšie projekty,
ktoré by sme chceli v nasledujúcom volebnom období zrealizovať, preto verím,
že od ľudí dostanem na to dôveru.“
Novinkou v jeho kariére je kandidatúra
do zastupiteľstva BBSK. Ako sám vraví,
je to pre neho nová výzva. „Túto výzvu
som prijal preto, lebo cítim, že Žiar nad
Hronom a jeho okres by mohol získať
viac pozornosti od kraja, ako tomu bolo
doteraz. O to by som sa chcel osobne
pričiniť, preto budem kandidovať aj za
župného poslanca.“

to podarilo, považujem za mimoriadny
úspech pre malé mesto, akým je Žiar nad
Hronom. Okrem toho sme vybudovali
oddychové zóny, verejné športoviská,
kúpili kaštieľ, ktorý postupne renovuje-

me a mohol by som spomínať mnoho
projektov,“ hovorí Peter Antal.
Aj po 10 rokoch vo funkcii cíti, že ešte
má čo mestu odovzdať. „Spolu s mojím

Peter Antal bude v oboch voľbách,
ktoré sa uskutočnia v jeden termín,
29. októbra, kandidovať ako nezávislý
poslanec. Podpisy na kandidatúru začína
zbierať v týchto dňoch.
(r)

Vysvedčenia sú rozdané, školákom začínajú
dvojmesačné prázdniny
28 rodičov poukázalo na
nedostatky v basketbale
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zatočiť s kilami
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Vo štvrtok 30. júna sa všetkým školákom skončil aktuálny školský rok.
Z rúk triednych učiteľov si prevzali
koncoročné vysvedčenia a rozpŕchli
sa na prázdniny. Pozreli sme sa aj na
to, koľko deviatakov odišlo na stredné
školy.
V základnej škole na Ulici Dr. Janského
odchádza na stredné školy 42 žiakov.
„Najviac žiakov odchádza na gymnázium,
potom sú to obchodné akadémie, SOŠ
drevárska, SSOŠ technická a školy umeleckého priemyslu,“ informuje riaditeľ
školy Marek Baláž s tým, že po prvýkrát
si svoje vysvedčenie prevzalo 39 prvákov. „V škole sme aj tento rok pokračovali
v rozbehnutých projektoch, akými sú
napríklad IT Akadémia či Modernejšia
škola. Vďaka nim sa nám podarilo zlepšiť
podmienky pre výchovu a vzdelávanie
v našej škole, pretože žiaci sa môžu učiť
bádateľským spôsobom pomocou modernejšej techniky,“ vracia sa k uplynulému školskému roku riaditeľ a ako podotýka, v škole pre žiakov vytvorili vhodné
podmienky aj na zážitkové učenie či prácu v skupinách, aby im umožnili prirodzene bádať, hľadať, tvoriť, získavať poznatky
čo najefektívnejšie, a zároveň zmysluplne
a aktívne tráviť voľný čas počas prestávok na chodbách školy. „Pokračujeme aj
v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., v rámci ktorého sme
získali dvoch pedagogických asistentov
a školského psychológa. Taktiež rozvíjame finančnú gramotnosť aj zapojením sa
do inovatívneho programu pre finančnú
gramotnosť s názvom FinQ. Novinkou pre
nás bolo zapojenie sa do projektu ENTER,
prostredníctvom ktorého rozvíjame digitálne zručnosti inovatívnym a zážitkovým
spôsobom,“ uzatvára Marek Baláž.
Až 73 deviatakov sa rozlúčilo so Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika.
Ako konkretizuje riaditeľka školy Ľubica
Baranová, najviac z týchto žiakov, až 21,
odišlo na gymnáziá so všeobecným a viacerí aj s bilingválnym zameraním. Dvaja
žiaci nastúpia od septembra na štúdium
na prestížnom gymnáziu v Sučanoch.

Ďalšie silno zastúpené zamerania boli
ekonomické a technické. Svoju školskú
dochádzku začalo od septembra na
„Dvojke“ 98 malých prváčikov. Škola dosiahla počas školského roka viacero úspechov, za všetky vybrala Ľubica Baranová
tieto: „Medzinárodný atletický míting Čokoládová tretra, kedy na finálovom podujatí v Ostrave získala Paťka Bieliková z 5.
A krásne 2. miesto. Náš školský časopis
Dvojkovinky vyhral 6. miesto v celoslovenskej súťaži Proslavis 2021. Uspeli sme
tu v silnej konkurencii 190 časopisov, ktoré sa zapojili do známej celoslovenskej
súťaže. Súťažné družstvo z „Dvojky“ hrdo
reprezentovalo našu školu aj mesto Žiar
nad Hronom v projekte RTVS NAJŠKOLA
2022.“
Základná škola na Jilemnického ulici
mala síce v tomto školskom roku len jednu triedu v deviatom ročníku, no bolo
v nej 27 žiakov, z toho len 6 dievčat. „Napriek tomu to bol veľmi súdržný kolektív
s rôznorodými záujmami. Od toho sa odvíjalo aj podanie prihlášok na ďalšie štúdium. Naši absolventi budú pokračovať
v ďalšom štúdiu nielen na gymnáziách
v Žiari nad Hronom či Novej Bani, ale aj
na Súkromnej strednej odbornej škole
technickej v našom meste, zdravotníckej
škole, Strednej odbornej škole obchodu
a služieb či EBG,“ hovorí riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková a ako ďalej spresňuje, na „Štvorke“ odovzdali 33 prváckych vysvedčení, ktoré sú formou slovného hodnotenia s poukázaním na
získané zručnosti najmladších školákov.
Škola sa aj v tomto školskom roku zapájala do množstva vedomostných, umeleckých či športových súťaží, v ktorých
zaznamenala mimoriadne úspechy. „Ako
škola športová sa môžeme pýšiť účasťou
na Majstrovstvách SR v malom futbale
mladších žiakov a získaným 4. miestom,
ktoré sa konali v Šamoríne. V celoslovenskom kole sme mali aj výtvarnú prácu
našej žiačky s tematikou Vesmír očami
detí. Zrealizovali sme niekoľko projektov
v environmentálnej oblasti, pokrstili sme
našu vlastnú knihu, aktívne sme trávili čas

aj v školskom klube detí, či raz mesačne
sme sa zapojili do výzvy projektu Hrdá
škola. Prváci si adoptovali kravičku Lunu
v rámci projektu realizovaného z Mliečneho fondu a naši šiestaci sa zapojili do projektu podporujúceho zdravý životný štýl
a pravidelný pohyb, v duchu vízie našej
školy. Úspešne sa u nás rozbieha rovesnícke vzdelávanie. Do budúceho obdobia
sa nám podarilo získať grant na vytvorenie priestoru pre edukáciu v areáli školy,
ktorý začneme realizovať aj s pomocou
rodičov žiakov počas letných prázdnin,“
uzatvára Drahomíra Hanzlíková.

Cirkevná škola
s novým riaditeľom
„Covidové obdobie opäť preverilo každý
rezort, náš školský nevynímajúc. Náročné fungovanie ukázalo silu nášho spoločenstva a práve spoločným úsilím sme
dokázali dištančne učiť, komunikovať so
žiakmi i rodičmi. Po uvoľnení opatrení
škola ožila organizovaním rôznorodých
aktivít, aby si žiaci naplno mohli užiť život
v škole – súťaže, exkurzie, škola v prírode, zaujímavé výlety, projekty, 1. sväté
prijímanie našich tretiakov... V areáli sme
nahradili drevené vybavenie krásnymi
antikorovými preliezkami,“ hovorí Mária
Ulrichová, riaditeľka cirkevnej školy a prezrádza, čo považuje za najväčší úspech
školy v práve ukončenom školskom roku:
„Výborné zvládnutie testovania žiakov

čiže monitor piatakov i deviatakov. Naši
piataci získali v matematike 68,6%, v slovenskom jazyku 76,8%. Deviataci skončili
s ešte výraznejším náskokom v matematike 71,0 %, v slovenskom jazyku 69,4%.“
Posledný školský deň si na cirkevnej škole
prevzalo vysvedčenie 373 žiakov, z toho
prváckych 34. „Lúčili sme sa aj s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v stredoškolskom štúdiu. Osem žiakov na Gymnáziu
Milana Rúfusa,12 žiakov na ekonomickej
a obchodnej škole, 7 žiakov si vybralo
Súkromnú odbornú školu technickú
a dopravnú školu, 3 žiaci si budú plniť
sny na pedagogickej škole. Dvaja žiaci
z našej špeciálnej triedy prechádzajú do
Praktickej školy v Kremnici. V septembri
privítame 34 prváčikov a jedného prváka
prijmeme do špeciálnej triedy,“ spresňuje
počty Mária Ulrichová a ako dáva do pozornosti, júl na cirkevnej škole už tradične
patrí k organizovaniu Letného školského
klubu v dňoch od 1. do 15. júla, tentokrát
pre 67 detí z 1. až 4. ročníka s pestrým
programom. „Veľmi radi by sme vyjadrili
úprimné poďakovanie všetkým rodičom,
sponzorom, dobrodincom, zriaďovateľovi školy, ale i primátorovi Petrovi Antalovi
za ochotu, pomoc a spoluprácu. Pomáhajú nám zveľaďovať školu, aby bola NAJ
pre našich žiakov,“ dodáva na záver Mária
Ulrichová, ktorú vo funkcii nahradil od 1.7
Martin Ivan
(li)
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Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 23. júna sa konalo 4. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho
15 poslancov. Okrem iného, zaoberali
sa aj schvaľovaním tretej zmeny rozpočtu či správami o činnosti niektorých
mestských zariadení.
V úvode stretnutia prebehla kontrola plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31. marcu predniesol hlavný
ekonóm, Martin Majerník. Ako uviedol,
za prvý kvartál roka 2022 bol rozpočet mesta prebytkový v celkovej výške
1 777 879 eur. Kapitálový rozpočet mesta
za prvý kvartál bol schodkový vo výške
199 804 eur a sumár finančných operácii
bol vo výške 134 778 eur.
Zároveň sa poslanci na svojom štvrtom
zasadnutí v tomto roku zaoberali návrhom na tretiu zmenu rozpočtu, v ktorej
schvaľovali aj zvýšenie prostriedkov
o sumu 4-tisíc eur na revitalizáciu dvora
Svätokrížskeho domu. Poslanci schválili
aj navýšenie nákladov mesta za služby, ktoré vykonávajú Technické služby
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. vzhľadom
na rast vstupných energií, materiálov
a ostatných výdavkov. Ako v dôvodovej
správe uviedol riaditeľ mestskej eseročky,
Igor Rozenberg, o zmenu rozpočtu žiada
spoločnosť z dôvodu úpravy cien za poskytované služby v rámci svojej hlavnej
hospodárskej činnosti, pričom od roku
2019 spoločnosť tieto sumy neupravovala. „V predchádzajúcich obdobiach sme
zvýšenie nákladov na vstupe riešili racionalizačnými opatreniami v rámci spoločnosti a tieto náklady sme nepremietali do výslednej sumy za poskytované

služby. Súčasná situácia rastu vstupných
cien energií, materiálov ako aj ostatných
výdavkov je už pre nás neudržateľná. Keďže nepracujeme so ziskovou maržou,
sme nútení reagovať na aktuálnu trhovú
situáciu. Ide o oblasť údržby verejnej zelene a letnej a zimnej údržby,“ uviedol do
správy Rozenberg.

jedno predstavenie a príjmy z kina predstavovali len niečo cez 19-tisíc eur, čo je
o 8-tisíc eur menej ako v roku 2020.

Mesto pripravilo druhú etapu
projektu revitalizácie
vnútroblokov centrálnej
mestskej zóny

V školských zariadeniach
sa navýšila cena stravného
Prijaté bolo aj všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom. VZN určilo mesačný príspevok
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy či školského klubu. Vzhľadom na
rast cien sa navýšila aj cena stravného.
V materských školách pre deti od 2 do
6 rokov to je 1,54 eura, na základných
školách je cena za jedno jedlo 1,21 eura
pre deti od 6 do 11 rokov a pre žiakov od
11 do 15 rokov 1,30 eura. ,,K zvyšovaniu
príspevkov sme museli pristúpiť z dôvodu
navýšenia cien potravín a energií. Nedá sa
tiež úplne vylúčiť ďalší nárast,” povedala
Adriana Giláňová zo školského úradu.
Poslanci sa počas júnového zasadnutia
zaoberali aj niekoľkými správami, ktoré sa
týkali napríklad aj nakladania s komunálnym odpadom za rok 2021, či prevádzkovaním pohrebísk. V roku 2021 sa v rámci
mesta Žiar nad Hronom vyprodukovalo
a vyzbieralo až 6 608 ton komunálnych
odpadov. Pozitívom je, že biologicky
rozložiteľný odpad tvoril až 304 ton, čo
je od roku 2017 najväčšie zozbierané
množstvo.

Na rad prišli aj správy o činnosti niektorých mestských zariadení, a to Technických služieb, Mestského kultúrneho
centra, Mestského športového klubu,
FK Pohronie či HK SPORT TREND.
Technické služby Žiar nad Hronom, spol.
s r. o. sa v minulom roku venovali hlavne krytej plavárni a bežným činnostiam.
Ako uviedol riaditeľ Igor Rozenberg,
rekonštrukcia krytej plavárne prebieha
dobre, je hotový veľký bazén, osadené
dvere a v súčasnosti prebieha obkladanie
bazénovej časti či šatní. Momentálne sa
hľadajú technické riešenia na dokončenie
vonkajších prác.
V roku 2021 bola MŠK poskytnutá na činnosť a prenájom športovej haly dotácia
vo výške 104 500 eur, čo je o 12-tisíc eur
viac ako v roku 2020. „V roku 2021 tak bola

Certifikovaní arboristi ošetrili
dreviny v žiarskom parku
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s certifikovanými arboristami urobilo
koncom júna odborné ošetrenie drevín v Parku Š. Moysesa.
„Prioritne sa robil bezpečnostný a zdravotný rez drevín. Keďže ide o frekventovanú lokalitu, je nevyhnutné vykonávať
tento rez pravidelne aj v priebehu celého
roka,“ informovala Marcela Gendiarová
z Odboru životného prostredia MsÚ
a ako spresnila: „S odborným rezom sa
začalo v hlavných lipových alejach od
Partizánskej ulice a pokračovalo sa smerom von z parku k Ulici SNP.“

Ovocný sad zakvitol,
natrhať bylinky si
môže aj verejnosť
Ovocný sad v našom parku je prvým
mestským sadom na Slovensku. Sú tu vy-

poskytnutá rovnaká dotácia všetkým klubom, ktoré vykonávajú šport v kategórii
dospelých. Okrem priamej finančnej
pomoci mesto bezodplatne poskytuje priestory, ktoré má vo svojej správe,”
uviedol Ján Žiak, konateľ spoločnosti. Finančnú pomoc poskytuje mesto, ktoré je
najväčším prispievateľom, ale aj reklamní
partneri.
Činnosť Mestského kultúrneho centra
bola výrazne poznačená pandémiou.
Napriek tomu sa snažilo preniesť časť
kultúry online v podobe Kultúra po Žiarsky. V roku 2021 dostala mestská knižnica grant 2-tisíc eur na nákup kníh, Kino
Hron získalo na podporu návštevnosti
1 568 eur. Premietanie v kine bolo kvôli
pandémii obmedzené, čo sa ukázalo aj na
jeho návštevnosti. Priemerná návštevnosť
v kine bola v roku 2021 23 divákov na

Súčasťou mestského zastupiteľstva bol
aj návrh na uznesenie Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom
2. etapa. Projekt sa zameriava na štyri
vnútrobloky centrálnej mestskej zóny
južne od Námestia Matice slovenskej
a ich prepájajúcou Moysesovou ulicou
ohraničených ulicami M. R. Štefánika,
A. Dubčeka a Komenského. Výška zabezpečených finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu je 45 502 eur. ,,Revitalizácia zahŕňa
výsadbu nových rastlín, rekonštrukciu infraštruktúry, chodníkov, detských a workoutových prvkov či výsadbu zelene,“ povedal projektový manažér Miloš Čerťaský.
Ako doplnil primátor mesta Peter Antal,
pribudne aj herný mobiliár. Celkovo bude
v rámci projektu revitalizovaných 13 803
štvorcových metrov verejných plôch.
Vzhľadom na voľby, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022, na mestskom
zastupiteľstve poslanci schvaľovali aj
určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ.
Zoznam volebných obvodov a v nich
okrsky s ulicami zverejňujeme ako samostatný príspevok.
Kristína Hagarová

Svätokrížsky dvor ožije
Tohtoročné leto bude v rámci kultúry
popretkávané rôznymi podujatiami,
menšími hudobnými či inými vystúpeniami, ktoré sa budú konať aj vo Svätokrížskom dome. V rámci toho sa preto
Mestské kultúrne centrum pustilo do
skultúrnenia dvora, kde sa akcie budú
konať.
„Leto bude naozaj plné akcií. Chystáme
menšie projekty vo Svätokrížskom dome,
ale aj nový projekt Haluškové slávnosti
na Svätokrížskom dvore,“ uviedol pre
Mestské noviny producent Céčka, Janko
Kulich a ako zdôraznil: „.Radi by sme na
dvore pravidelne organizovali posedenia
pri ľudovej hudbe, aby sme tak vytvorili
scénu našim žiarskym folklóristom.“

by vypočuli prosby Céčka a zabezpečili
realizáciu skultúrnenia Svätokrížskeho
dvora: „Dvor bol v zlom stave. Zo zeme
trčali betónové panely, delil ho hrdzavý
plot, stará brána a veľmi nebezpečná bola
aj nerovnosť terénu. To boli dôvody, prečo
sme tu nevedeli zorganizovať väčšie podujatie na celý dvor. Veľmi sa tešíme, že už
nám v tom nič nebude brániť.“
V rámci zmeny rozpočtu žiarski poslanci na revitalizáciu dvora Svätokrížskeho
domu schválili zvýšenie rozpočtových
prostriedkov o sumu 4 000 eur a zvýšenie
rozpočtových výdavkov o sumu 6 000 eur
na tribúnu, ktorá sa nainštaluje na dvor.
(li)

Ako so smiechom Janko Kulich naznačil,
vedenie mesta a mestské Technické služsadené trvalkové záhony, ktorých kvety
sú pastvou pre naše včelstvo. „Obyvatelia
mesta si zároveň môžu nazbierať liečivé
bylinky, ktoré rastú po obvode sadu.

Stromy už postupne rastú tiež, dokonca
majú prvé plody, ktorými v budúcnosti
mesto plánujeme zásobovať svoje školské jedálne,“ dodala Marcela Gendiarová.
Kvitnúce pásy z rôznych druhov byliniek
vysadili dobrovoľníci v mestskom sade
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.
(li)
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Uplynulo 150 rokov
od úmrtia
Štefana Moysesa
V dnešných dňoch si pripomíname
stopäťdesiat rokov od úmrtia Štefana Moysesa, prvého predsedu
Matice slovenskej.
Štefan Moyses prišiel do kaštieľa
v Žiari nad Hronom v roku 1851, rok
po vymenovaní za banskobystrického biskupa. A žil tu až do svojej smrti
5. júla 1869. Je pochovaný v hrobke
banskobystrických biskupov v kostole v Žiari nad Hronom.
Počas svojho plodného života sa usi-

loval o pozdvihnutie a všestranný blahobyt nášho národa. Lebo ten, ktorý
s národom slovenským poctivé zmýšľa, tomu musí záležať na jeho upevnení a rozkvete. Je po celý čas a veky
budúce potrebné neustále pracovať
na podstate národnej hrdosti slovenského národa.

na listinu zradcov Uhorska. V maďarských novinách ho charakterizovali
ako zlopovestného pansláva, ktorý
netajil svoje protimaďarské cítenie
a o Štefanovi Mosesovy písali ako
o sfanatizovanom panslávovi, ktorý
bol oduševneným buričom slovenského národa až do svojho konca.

Celý svoj život zasvätil Slovákom,
ktorí ho po založení Matice slovenskej na svojom valnom zhromaždení
zvoli za jeho prvého predsedu. Štefan
Moyses, politický nepohodlný vtedajšej vláde, žil v biede. Vtedajší Kríž sa
stal hlavnou oporou a strediskom
hornouhorského panslavistického
hnutia. Ako slovenského národovca
ho maďarské vládne kruhy zaradili

„Semeno ktoré zasial, pomaly vykopáva a dnes zajtra vykape úplne.
Jeho podkopná práca sa nevydarila.
Nadarmo žil!“ Tak sa správajú mocní
každej doby, keď uvádzajú národy do
poroby.
V roku 1865 ochorel, jeho finančné
pomery mu nedovolili zúčastňovať
sa ani národných podujatí, a to ani

v dobe, keď prichádzalo k zhoršovaniu postavenia slovenského národa.
Čo dodať na záver, snáď najlepšie je
vypočuť si názor svedka jeho doby
a človeka, ktorý Štefana Moysesa
dobre poznal.
„A muž, ktorý najsmelšie, najmužnejšie
vystúpil, najviac pracoval medzi ľudom
schôdzkami, plamennými rečami, tak
že celý pohyb pokrstený bol jeho menom, počul najviac výčitiek od svojich,
ako i najviac hán od protivníkov.“
S. H. Vajanský o Š. Moysesovi
Česť jeho pamiatke!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Viceprimátor Kukolík vyzval Norberta Nagya,
aby odstúpil z funkcie predsedu športovej komisie
Súčasťou ostatného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom bola aj správa o hospodárení a činnosti Mestského športového
klubu za rok 2021. Pri tomto bode viceprimátor Ladislav Kukolík informoval aj o priebehu zasadnutia Komisie
pre šport a mládež a upozornil na to,
že mužský basketbalový klub má od
svojho vzniku nefunkčnú správnu
radu.
Ako Ladislav Kukolík uviedol, na zasadnutí komisie sa prebrali všetky správy
športových klubov. Okrem týchto správ
bol program doplnený o bod, ktorý
pojednával o voľbe členov do správnej
rady mužského basketbalového klubu
a o voľbe člena do správnej rady basketbalového klubu, ktorý zastrešuje
mládež. „Bod som navrhol zaradiť preto, že správna rada pri mužskom basketbalovom klube je od svojho vzniku
nefunkčná. Členom je iba konateľ MŠK,
nie je tam nominovaný ani člen za členov klubu a ani člen nominovaný cez
komisiu športu,“ uviedol viceprimátor,
ktorý je zároveň členom spomínanej
komisie. Ako podotkol, keďže je správna
rada nefunkčná dva roky, odkedy mužský klub vznikol, poverenie na riadenie
tohto klubu dostal Norbert Nagy. „Za dva
roky ani raz nezvolal členskú schôdzu,
ani raz nepredložil do komisie nejaký
návrh na voľbu člena do správnej rady.
V klube, ktorý zastrešuje mládež, majú
byť traja členovia, k dnešnému dňu sú
tam iba dvaja, pričom chýba člen za komisiu športu. Hlavne mužský klub, keďže
nemá funkčnú správnu radu, nemôže si
zvoliť prezidenta,“ upozornil ďalej Kukolík s tým, že Norbert Nagy je len poverený vedením, nie je prezidentom klubu.
A práve to boli podľa Kukolíka dôvody,
aby komisia športu sfunkčnila správne
rady v obidvoch kluboch.
Následne viceprimátor priblížil priebeh
zasadnutia komisie. Bod, ktorý pojednával o voľbe členov do správnej rady, bol
na začiatku schválený všetkými členmi
komisie, vrátane predsedu komisie, Norberta Nagya. Kukolík predstavil kandidátov jednotlivých správnych rád, dokonca
prišli osobne. Za členku správnej rady,
ktorá zastrešuje mládež, bola navrhnutá
okresná prokurátorka Karin Valentová.
Prejavila záujem pracovať v správnej
rade, jej syn je basketbalista, roky reprezentuje naše mesto a je dokonca ako
15-ročný v širšej reprezentácii SR. Za
kandidáta do správnej rady mužského
klubu bol navrhnutý podnikateľ Michal
Bien. Podľa Kukolíka je dlhé roky veľmi
štedrým sponzorom seniorského športu, kedy za tri roky prispel do žiarskeho
športu sumou takmer 40-tisíc eur. „Na
kandidátov zazneli otázky aj výhrady
od členov komisie. Keď prišlo na rad
hlasovanie, predseda komisie Nagy od-

mietol dať hlasovať o mojich návrhoch,
ako dôvod uviedol, že je to zmätočné, že
sme to takto nikdy nerobili, že bolo treba urobiť ohlásenie volieb, výber... Voľba
člena správnej rady nie je nikde upravená, nie je nariadené výberové konanie,
čo potvrdzuje aj voľba Norberta Nagy za
člena správnej rady,“ zdôraznil Kukolík
s tým, že ho opakovane žiadal, aby dal
hlasovať a upozornil ho na porušenie
rokovacieho poriadku: „Toto je bezprecedentný čin predsedu komisie p. Nagya. Som rozhorčený, je to neprijateľné
a budem zvažovať ďalšie konzekvencie.
Nemá morálne a etické právo vykonávať
post predsedu Komisie športu a mládeže
pri MsZ. Vyzývam ho, aby odstúpil z tejto
funkcie.“

L. Kukolík: Na nedostatky
v klube upozornili aj rodičia,
ktorí nám poslali list
Kukolík ďalej upozornil na výrazné nedostatky v klube. „Tieto avíza máme zvnútra
klubu,“ uviedol pred poslancami viceprimátor a ako dôkaz predložil list podpísaný 28 rodičmi mládežníckeho basketbalu, ktorý poslali jemu, primátorovi
mesta a konateľovi MŠK, Jánovi Žiakovi
a ktorý aj pred poslancami prečítal. „Aby
sme riešili tento problém, predkladám
zastupiteľstvu poslanecký návrh na
uznesenie: MsZ ukladá predsedovi stálej
Komisie pre šport a mládež v lehote do
15 dní zvolať komisiu za účelom riešenia
situácie v Správnej rade BK a mužského
BK,“ uviedol Kukolík. Ako ďalej zdôraznil,
mužský klub vyčerpal celý svoj celoročný rozpočet, čiže 12-tisíc eur, už do
mája tohto roku. „A pritom sú nastavené
odmeny trénerom tak, že hlavný tréner
má odmenu 400 eur a asistent trénera,
ktorým je p. Nagy, má 250 eur. Máme in-

Ladislav Kukolík, zástupca primátora.

formácie zvnútra klubu, že p. Nagy sa minimálne zúčastňuje mužského tréningového procesu, rovnako minimálne, alebo
vôbec nechodí na zápasy mužského basketbalu, ktoré sa hrajú vonku. Problémy
sú aj v klube, ktorý zastrešuje mládež.
Každý tréner mládeže má 400 eur mesačne a 100 eur má asistent trénera. Tieto
odmeny majú byť kryté z klubových príspevkov. Aká je realita? V roku 2021 boli
trénerské odmeny vo výške 22 351 eur,
klubové príspevky sa ale vyzbierali iba
vo výške 13 129 eur. Bola tak vytvorená
strata vo výške 9 222 eur. Stratu si vykryli
z iných kapitol, napr. z SBA. Prečo majú
navýšené odmeny, keď nemajú klubové
príspevky,“ pýtal sa ďalej na zasadnutí
MsZ Kukolík, a zároveň navrhol riešenie:
„Navýšiť klubové príspevky, alebo znížiť
si odmeny.“

Norbert Nagy, poslanec MsZ a predseda Komisie pre šport a mládež.

N. Nagy: V správnej rade by
mali byť autority, ktoré
v športe niečo znamenajú
Tieto obvinenia nenechali chladnými
poslanca, a zároveň predsedu Komisie
pre šport a mládež pri MsZ, Norberta
Nagya, ktorý odmietol Kukolíkove obvinenia a aj svoje vyjadrenie adresoval
priamo jemu: „Vytkol som to, že je voľba
netransparentná, pretože neboli prítomní všetci členovia komisie a nevedeli, že
sa má niečo takéto uskutočniť. Dokonca
nedostali všetci odborníci na poli basketbalu v meste možnosť kandidovať, pretože ty si dvoch ľudí vytiahol z klobúka.
Ďalšie klamstvo je, táto voľba prebehla
rovnako, ako tá predtým. Vo veci doplnenia člena správnej rady dostali odo
mňa všetci členovia komisie a ostatní
adresáti ešte 17. 5. 2019 e-mail, v ktorom
píšem, aby bola voľba o desať dní neskôr.
Informoval som ich, že sa bude vyberať
z kandidátov, ktorých mená dostanem
e-mailom ja a tajomník komisie, p. Žiak.
Termín podania návrhu bol od piatku
24.5.2019 do 16.00 hod.“ Norbert Nagy
reagoval aj na obvinenie, že basketbalový klub tvorí stratu. „Držme sa správy,
ktorú máme pred sebou. Mládež, za rok
2019 vytvorila zisk 0,28 eura, za rok 2020
zisk 42,45 eura a za rok 2021, o ktorom
sa bavíme, bol hospodársky výsledok
plus 220,52 eura,“ prečítal informácie
a pokračoval: „V správe sa píše, že muži
majú hospodársky výsledok za rok 2019
zisk 6,70 eura, za rok 2020 mínus 382,68
eura, pričom tam bolo dohodnuté, že
12 000 budú mať tak ako muži, tak aj
volejbalový klub. Keďže sa s Veoliou nepodarilo uzavrieť zmluvu, na konci roka
bolo krátené každému klubu o 450 eur.
O čom som nevedel, konzultoval som to
s vedením MŠK aj s primátorom a tým
pádom vznikol ten mínusový výsledok.

Rok 2021, ktorý je predmetom terajšej
správy o hospodárení, skončili muži so
stratou 17,04 eura.“ Nagy sa vyjadril aj
ohľadom obvinenia, že nechodí na tréningy: „Nebol som na jednom zápase
vonku v Košiciach. Všetkých ostatných
som sa zúčastnil a na každom zápase
som bol a cestoval som autobusom.
Ohľadom trénovania mládeže som jasne
povedal, že jún robím zadarmo. Dohodol som sa s mojím asistentom, hovorí
sa tomu prechodné obdobie, na tréningy
chodím, bol som v tomto mesiaci asi na
piatich.“ Nagy sa vyjadril aj k personálnym veciam, kde vznikol spor, či je, alebo
nie je právoplatne zvoleným zástupcom
komisie športu v správnej rade: „Obrátil
som sa e-mailom na valné zhromaždenie a pýtal som sa, či je nejaký iný právny
názor, že nie som členom správnej rady,
pretože ja hovorím, že som právoplatne
zvolený zástupca správnej rady. Nedostal
som žiadne vyrozumenie, od žiadneho
právnika.“ Norbertovi Nagymu sa nepáčili ani návrhy členov, ktorých navrhol Ladislav Kukolík. Karin Valentovú a Michala
Biena označil za nedôveryhodných, do
správnej rady by, podľa neho, mali byť
navrhnuté basketbalové osobnosti:
„Podľa mňa, členmi správnej rady by mali
byť autority, ale tu pri navrhovaných členoch chýba odbornosť. Mňa nemusí MsZ
k ničomu vyzývať. Vyhlásime voľbu, pošleme to len členom komisie a kto z komisie má pocit, že má nejakú autoritu pre
mužský aj mládežnícky basketbal, nech
to napíše tajomníkovi, mne a uskutočníme voľbu,“ skonštatoval Norbert Nagy.

J. Žiak: V basketbalovom
klube sa dlhodobo deje
niečo, čo nie je dobré
V závere sa o slovo prihlásil aj konateľ
MŠK, Ján Žiak. Ako potvrdil, v basketbalovom klube sa naozaj dlhodobo deje
niečo, čo nie je dobré, a to ani navonok,
ani v rámci mestskej spoločnosti. „Od
roku 2016 sa v klube vystriedali štyria
prezidenti. Musíme si zvoliť taký postup, aby sme neboli občanom mesta
na smiech, pretože takto sa nedajú ani
uzatvoriť zmluvy so žiadnymi sponzormi.
Ak je v klube nejaký zisk, väčšinou je to
dotácia z SBA, alebo z fondu na podporu
športu. V roku 2021 tam bola iba jedna
reklamná zmluva od spoločnosti Tubapack na 300 eur. Predtým to tiež neboli
horibilné sumy, ale boli sponzori štedrejší. Rovnako som preveril, či je p. Nagy
členom správnej rady. Stanovisko právnikov je také, že členstvo v správnej rade
mu zaniklo vstupom do Výkonnej rady
BK v roku 2021,“ dodal na záver Ján Žiak.
Videozáznam z tejto diskusie si môžete
pozrieť na webovej stránke mesta pod
týmto príspevkom.
(li)
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Pomôžte svojím podpisom zachovať
výrobu hliníka v Slovalcu
V súvislosti s možnosťou ukončenia výroby hliníka v spoločnosti Slovalco, a.s.
pre nedostatočné kompenzácie, ktoré
Vláda Slovenskej republiky poskytuje
strategickým, energeticky náročným
podnikom v porovnaní s ostatnými
krajinami Európskej únie, vznikla iniciatíva samospráv a osobností žiarskeho regiónu, ktorá spúšťa petíciu na
podporu Slovalca, a.s.

Jej cieľom je prejaviť názor obyvateľov
regiónu Žiar nad Hronom a okolia, aby sa
v pripravovanej novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami zvýšila miera
kompenzácií z Enviromentálneho fondu
a zosúladila s kompenzáciami ostatných
krajín v EÚ.

nom, jeho širšieho okolia ako aj celého
Slovenska, že Slovalco, a.s. je strategickým
podnikom, ktorý si od štátu zaslúži spravodlivé kompenzácie. Tak sa zabezpečí, že
výroba hliníka v Žiari nad Hronom môže
pokračovať a sebestačnosť Slovenska
s hliníkom ostane zachovaná.

Petičnou akciou sa iniciatíva snaží vyjadriť
názor obyvateľov regiónu Žiaru nad Hro-

Petíciu môžete podpísať elektronicky,
alebo fyzicky na informáciách Mestského
úradu v Žiari nad Hronom.

Zomrela bývalá poslankyňa
mestského zastupiteľstva
Lýdia Cígerová

Petíciu bude možné podpísať aj osobne
na petičné hárky, ktoré budú kolovať
v regióne, alebo pri zbieraní podpisov na
rôznych podujatiach.
www.pomozmeslovalcu.sk

(r)

S hlbokým smútkom sme prijali správu, že nás navždy opustila praktická
lekárka a bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva, MUDr. Lýdia Cígerová vo veku 76 rokov.

Mesto Žiar nad Hronom vyjadruje príbuzným a pozostalým úprimnú sústrasť. Česť
jej pamiatke.

Na inkluzívnom detskom ihrisku už osadili altánok
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, v týchto dňoch sa už pracuje
na výstavbe detského inkluzívneho
ihriska, na ktoré získalo mesto dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny. Ihrisko bude súčasťou
Oddychovej zóny Etapa.
„Aktuálne sa pracuje na dokončení altánku, chýba už len sedenie a začína sa
s osádzaním fit dráhy,“ informuje Ľudmila Paššáková z Oddelenia mestských
projektov a ako ďalej dodáva: „Súčasťou
ihriska bude aj pieskoviskový čln, kolotoč, hojdačka hniezdo, veľká loď Nina,
reťazové hojdačky, info tabuľa a lavičky. Inkluzívne detské herné prvky sú

pritom navrhnuté aj pre deti so špeciálnymi potrebami.“

sa prispôsobia priestoru, ktorý má na
vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté
tak, aby detské ihrisko bolo skutočne
pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre
rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či
zdieľanie zážitkov.

Veľká loď má prvé stožiare
Na rad prichádzajú práce s osadením
veľkej lode. Tá už má svoje prvé stožiare privezené a s prácami sa môže začať.
„Výroba lode bude trvať približne dva
týždne,“ dodáva Ľudmila Paššáková.

Hlavný projekt detského inkluzívneho
ihriska tvorí deväť prvkov, z toho tri
základné prvky sú bezbariérové (pieskovisko v tvare člna, kolotoč a hojdačka
v tvare hniezda).
(li)

Po dokončení budú mať Žiarčania k dispozícii prvé inkluzívne detské ihrisko, na
ktorom sa môžu spolu hrať zdravotne
znevýhodnené deti aj tie zdravé. Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho

Región GRON prináša leto plné zážitkov
Región GRON – stredné Pohronie má
na letnú sezónu pripravenú bohatú
ponuku zážitkov. Spoznávať budeme
hrady v rámci projektu Pohronská
hradná cesta i banícku históriu mesta Nová Baňa. Vyskúšame si tradičné
remeslá, na turistickej vychádzke sa
prejdeme po štáloch a pozrieme sa aj
do vesmíru.

Vesmír a jeho záhady najlepšie objavíte
v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. Jeho programy
sú zamerané na detského i dospelého
návštevníka. Na úvod sa premieta krátky
animovaný film vo Hviezdnej sále, ktorý
je v rozlíšení 4K a v režime fulldome. Po
skončení filmu prevedie skúsený lektor
účastníkov pestrým svetom súhvezdí na
oblohe. Ak je priaznivé počasie, v ďalšom
programe návštevníci pozorujú oblohu
prostredníctvom astronomickej techniky. Viac informácií o ponuke planetária
nájdete na stránke www.planetarium.sk

Prehliadky na
Pohronskej hradnej ceste
Ak zvažujete navštíviť hrady Revište a Šášov, urobte tak v niektorom z termínov,
kedy sa tu konajú komentované prehliadky. Hradní páni – predsedovia združení na záchranu hradov vás prevedú po
hradoch a oboznámia vás s ich históriou.
Vďaka dobovým scénkam či ukážkam
šermiarskych súbojov v podaní historickej skupiny Vir Fortis zo Zvolena sú
prehliadky veľmi obľúbené aj u detských
návštevníkov.
Špeciálne miesto v ponuke majú prehliadky Nočný Šášov, ktoré sú spojené
s pozorovaním hviezdnej oblohy profesionálnym ďalekohľadom a výkladom
odborníka. Prehliadka bude počas všetkých termínov spestrená 6-metrovým
podsvieteným modelom Mesiaca, ktorý
sa nazýva Lunalón. Ten vytvorí okrem kulisy pre spoznávanie Mesiaca aj pre návštevníkov vizuálne atraktívnu scenériu.
Vyberieme sa aj na málo známe hrady,
ktoré označujeme ako zaniknuté, pretože
po nich zostali už len reliéfne pozostatky či zvyšky múrov. Aj tie však skrývajú

rôzne tajomstvá, ktoré budete odhaľovať spolu s historikom. Prehliadky sú
spojené aj s turistickou vychádzkou (cca
1 hodinu trvajúci výstup). Nepremeškajte príležitosť spoznať neznámu históriu
hradov Teplica (Sklené Teplice), Breznica
(Tekovská Breznica) a Rudno (Rudno nad
Hronom).

alebo tkaniu kobercov. Skúsiť si prácu
na hrnčiarskom kruhu prináša workshop
s názvom Čáry máry hrnčiarom. Vašim
učiteľom bude hrnčiar Ján Fiala z obce
Brehy, ktorý učil toto remeslo aj princeznú z rozprávky Kráľ Drozdia brada. Vy sa
s ním stretnete priamo u neho doma, kde
má svoju dielňu a hrnčiarsku pec.

Posledná z prehliadok vedie do kaštieľa
v Žiari nad Hronom – niekdajšieho sídla
ostrihomských arcibiskupov či biskupa
a prvého predsedu Matice slovenskej –
Štefana Moysesa. Ide o jedinečnú príležitosť dostať sa za brány kaštieľa a pozrieť
si jeho obnovený interiér, keďže kaštieľ
nie je bežne prístupný verejnosti.

Ak máte rýchle prsty a dostatok trpezlivosti, kurz tkanie kobercov je určený
práve vám. Na tradičných krosnách pod
dohľadom pani Pružinovej v obci Lutila
máte možnosť si utkať vlastný pokrovček.

Turistika, remeslá,
vesmír, les i baníctvo
Región GRON však nie sú len hrady. Ak
vás láka vyskúšať si tradičné remeslá,
máte príležitosť priučiť sa hrnčiarstvu

Ak sa chcete vydať na niekoľkohodinovú,
ale nie náročnú turistiku, máme pre vás
turistickú vychádzku Od štálu k štálu. Trasou po pílanských štáloch vás prevedie
skúsená sprievodkyňa Zuzana Gašparová. Súčasťou vychádzky je aj piknik regionálnych produktov. Najbližší termín nás
čaká v septembri.

Ak chcete spoznať banícku históriu
mesta Nová Baňa, využite ponuku komentovaných prehliadok v sprievode
baníka Branislava Medveďa. Spolu s ním
sa prejdete po významných bansko-technických pamiatkach mesta, nahliadnete
do štôlní či šácht a dozviete sa aj ako
fungoval slávny Potterov stroj. To všetko
zažijete počas prechádzky po Banskom
náučnom chodníku.

Novinkou v ponuke je komentovaná prehliadka po Záhradnom lese, ktorý sa nachádza na Zvoničke a Kohútove a lemuje
chodník medzi nimi. Počas vychádzky so
sprievodcom po tomto krátkom okruhu,
ktorý tvoria domáce i vzácne cudzokrajné stromy či kríky, sa predovšetkým deti
dozvedia hravou formou všeličo o živote
v lese. Tento zážitok odporúčame spojiť
s návštevou detských ferrát na Zvoničke,
kde si viete požičať aj ferratové sety.
Vždy čerstvé informácie o dianí v Regióne GRON nájdete na stránke
www.regiongron.sk alebo na sociálnych
sieťach Región Gron.
Zážitky sú organizované v spolupráci
s krajskou cestovnou kanceláriou Banskobystrického kraja - Za horami, za dolami. Predpredaj vstupeniek: www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok.
Marketingová aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Región GRON
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Martin si povedal dosť a rozhodol sa
zatočiť s nadbytočnými kilami
Žiarčan Martin Martinča sa jedného
dňa postavil na váhu a povedal si –
dosť, stačilo, s týmito kilogramami
musím niečo robiť. Aby v tom nebol
sám, rozhodol sa vyjsť s kožou na trh
a verejne zdieľať, ako sa mu v tomto
boji darí. Dnes na jeho facebookovom
profile Maťo Martinča – Dokáž to so
mnou ľuďom ukazuje, ako cvičí a ako
sa stravuje.
„Už to bol extrém, kilogramy sa na mňa
nabaľovali už niekoľko rokov. Ráno som
mal problém vstať z postele, bolel ma doslova celý človek,“ hovorí na úvod Maťo
a prezrádza, koľko kíl mal na začiatku,
predtým, ako začal cvičiť a zmenil stravu:
„Vážiť sa a kontrolovať si váhu som vedel
už iba na priemyselnej váhe. Lebo normálna ma už neodvážila. A skončilo sa
to takým extrémom, že som na začiatku
tohto roka mal 195 kíl. Na to sa už aj zle
pozeralo, nielen že som na to mal ešte
aj myslieť. Aj pohybové aktivity som mal
sťažené. Vyrastal mi syn, bolo potrebné
za ním behať a nevládal som.“

obavy sú u neho aj teraz: „Aj teraz som sa
obával toho, že schudnem na nejakých
180 kilogramov a bum, ďalej nepôjdem,
uspokojím sa. A takto by som za pol roka
možno vážil aj viac ako 200 kíl.“ A prečo
sa Maťo rozhodol, že bude svoje chudnutie ukazovať verejne? Na sociálnej sieti?
„Práve to, že keď prestanem cvičiť, opäť
sa vrátim k pôvodnej, alebo ešte vyššej
váhe. Toto bol preto taký podnet pre
mňa, aby som s tým vyšiel verejne von,
ukázať sa ľuďom. Vôbec som nečakal
takú veľkú podporu a záujem zo strany
verejnosti. Ale teraz už viem, že keby
som to vzdal, hanbil by som sa nielen
sám pred sebou, ale aj pred ľuďmi, ktorí
mi vyjadrili podporu. Keď už to robím aj
verejne, je to pre mňa zaväzujúce. Uvedomujem si, že ľudia ma už spoznávajú.
Sú chvíle, keď prídem na obed a už pokukujem po knedli s mäsom a vtedy si
všimnem pohľady ľudí – aha, to je ten,
čo má tú výzvu. A nakoniec odchádzam
s tým, že som si dal na obed šalát,“ smeje
sa Maťo.

Ako Maťo prezrádza, v minulosti už bolo
viacero pokusov z jeho strany, kedy sa
zaťal a zmenil stravu. Ale bolo to tak na
mesiac, maximálne na dva. „Schudol som
päť kíl, ale nabral som potom ďalších
desať. Samozrejme, že prišiel neželaný
jojo efekt. Takáto váha je neskutočne
obmedzujúca vo všetkom. A preto som
si povedal DOSŤ, idem s tým niečo robiť,“
vracia sa do obdobia spred pár mesiacov a ako vysvetľuje: „Paradoxne, aj keď
mám nadváhu, nemám a ani som nemal
zdravotné problémy. V mojom prípade
to bolo skôr tak, že čím viac som vážil,
tým lepšie výsledky som mal, napr. aj
cholesterol mám v poriadku, vždy to
bolo v norme. Veľmi mi však vadilo, že
sa nevládzem hýbať, veď za synom som
nevládal behať. A potom mi tiež nebolo
všetko jedno, keď bola pandémia a všade sa písalo a hovorilo, že obézni ľudia
sú ohrození.“

Ťažké chvíle prežíval minulý mesiac, kedy
sa mu váha zastavila a nešla dole. „Tri
týždne som cvičil, dodržiaval som stravu
a ručička na váhe sa nepohla smerom
dole. Zase som mal myšlienky – no a čo,
pôjdem na pivo s kamarátmi, veď aj tak
nechudnem. Všetci okolo mi však hovorili, že treba vydržať 2 – 3 týždne a váha
začala opäť klesať dole. Ale na psychiku
to bolo veľmi ťažké. Som vďačný trénerovi Peťovi Murárovi, ktorý mi veľmi
pomáhal a povzbudzoval, aj kamarátovi

približne päť kíl. A to je zdravé chudnutie. Keby som aj teraz prestal cvičiť a zostal by som iba na zdravej strave, tá váha
nepôjde hore. Radšej pomaly a za dlhšie
obdobie. Manželka mi zháňa rôzne recepty a musím povedať, že naozaj mi to
aj chutí. Zvykol som si, že ryža stačí ako
príloha, teraz pridala do receptov aj quinou. V pohode ma to zasýti. Zo začiatku
som býval hladný, ale teraz už nie. Úplne
mi stačí gramáž 90 – 100 gramov ryže.
Jedlo som si však vážil iba zo začiatku, teraz už približne od oka viem, koľko čoho
má byť. Do extrémov, že by som všetko
na presne vážil alebo krabičkoval, to určite nejdem,“ zamýšľa sa Maťo.

Martin s manželkou a 4-ročným synom.

Sú dni, kedy sa Maťovi nechce ani pohnúť, nie to aby sa ešte prinútil k tomu
ísť cvičiť. Ako však hovorí, má to v hlave
zrovnané. Vie, že ide cvičiť, počíta s tým
a premôže sa. „Samozrejme, sú dni, keď
sa mi nechce a musím. Nie som výnimka, viem, že s týmto budem bojovať. Ale
keď nejdem cvičiť, uberiem a upravím si
stravu,“ naznačuje a ako v súvislosti so
stravou hovorí, vždy bol veľkým papkáčom: „Ja som sa ľúbil najesť celý život.
S obezitou bojujem od základnej školy.
Bol som asi siedmak na základnej škole
a už som mal sto kíl. Možno je to aj tým,
že mám dedičnú ťažkú kostru. Otec bol
športovec, venoval sa atletike, ale mal sto

„

Išiel som s kožou na trh,
ľudia ma sledujú, preto teraz
nemôžem skončiť.

Rozhodnutie zatočiť s kilami urobil Maťo
nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojej rodine. Ako so smiechom priznáva, zasvietila
mu kontrolka v hlave. „Aj pred štyrmi rokmi som zo dňa na deň začal sám od seba
chodiť do fitka. Ale skončilo to tak, že za
dva mesiace som schudol desať kíl a už
potom sa u mňa prejavila lenivosť. Povedal som si, dobre, veď som schudol desať
kíl, to stačí. A to bolo vtedy pri váhe 168
kilogramov, keď som sa rozhodol chudnúť. Pritom už vtedy som si hovoril, koľko
veľa vážim. Za mesiac a pol som schudol
na 161 kilogramov a potom prišlo nejaké uspokojenie so samým sebou a začal
som to flákať,“ naznačuje a priznáva, že

Cvičenie s činkami nie je pre Martina ťažké,
najťažšie sú kondičné cvičenia.

Jakubovi, ktorý na mňa už tri roky naliehal, aby som začal cvičiť. A, samozrejme,
manželka so synom sú pre mňa najväčším hnacím motorom.“

„

Keď sa už do niečoho
doslova zahryznem,
tak idem do toho naplno
a beriem to vážne.

šidy, tyčinky. Teraz, keď ma chytí tzv. vlčí
hlad, dám si tvaroh, ktorý ma zasýti a na
váhe mi to neublíži.“ Cvičebný plán a jedálniček vypracoval Maťovi jeho tréner
Peter Murár a aj všetky cviky robí na jeho
podnet. „Častejšie aj jem. A aj celodenné
stravovanie záleží od toho, či v ten deň
cvičím. Keď cvičím, na raňajky si dám banán alebo smoothie, pokiaľ nejdem cvičiť, dám si ovsené vločky s proteínom, do
toho orechy. Desiata je u mňa buď proteínový puding, alebo ovocie. Olovrant
môže byť proteínová tyčinka, čo človeku nahradí aj sladké. Obed a večera sú
väčšinou tvorené z mäsa a zeleniny. Na
obed mávam ryžu alebo zemiaky a na
gramáž je toho toľko, že úplne v pohode
sa z toho najem a nie som hladný. Už zo
svojej vôle takto jem, ale nijako sa neženiem do extrému, nejde mi o to, aby som
každý mesiac schudol desať kíl. Mám cieľ
do septembra, že by som chcel mať 150
kilogramov a robím pre to všetko. Ale nehrotím to spôsobom, že budem jesť iba
šaláty. Je teplo, leto, idem von s kamarátmi a priznávam, dám si občas aj pivo.
Úplne som ale vylúčil chlieb a pečivo, to
jem možno tak jedenkrát do mesiaca.
Knedle nejem vôbec a nechýba mi to.
Keď už, tak si radšej kúpim proteínový
chlieb.“
O stravu sa Maťovi stará manželka Lucia, ktorá mu varí a aj pripravuje jedlo
na celý deň. „Ideálne chudnutie je pol
percenta až percento zo svojej váhy za
mesiac. V mojom prípade to vychádza

Predtým, ako sa Maťo rozhodol chudnúť
a verejne to zdieľať, vážil 195 kilogramov. To bolo vo februári tohto roku.
Potom v marci začal pomaly cvičiť, nie
pravidelne. Verejne sa odhodlal ísť s tým
von v apríli. „Na začiatku, po prvých cvičeniach v marci som bol taký hotový,
že som nevedel poriadne tri dni vstať
z postele. Bolo to ťažké aj na kĺby. Dnes
už cvičím s činkami, s vlastnou váhou
a v posledných dňoch som pridal plávanie. Cvičenie s činkami alebo vzpieranie
nie je ťažké, najťažšie sú pre mňa kondičné cvičenia, kedy pracujem s celým
telom. Problémom sú u mňa nohy, konkrétne stehenné svaly,“ priznáva a ako
hovorí, cvičí hodinu a pol štyrikrát do
týždňa. „Ale robím si aj pauzy.
Ako sa cítim, tak podľa toho cvičím,
nepotrebujem naberať svalovú hmotu.
Keby sa mi podarilo dosiahnuť 110 kilogramov a udržať si to, budem spokojný.
Teraz mám 169 kíl, čo je po štyroch rokoch konečne pod 170,“ smeje sa a o čosi
vážnejšie dodáva: „Od začiatku chudnutia je to zatiaľ 25 kíl. Ale cítim obrovskú
podporu aj od cudzích ľudí a veľké interakcie. Obracajú sa na mňa a pýtajú sa,
ako začať, s čím, pýtajú si rady. Pochvália
ma, čo je neskutočná podpora pre mňa.
A práve to beriem tak, že možno by som
ich už sklamal, keby som teraz prestal.
Vidím aj to, ako som sa dostal do povedomia. Idem cez mesto, ľudia sa za mnou
otáčajú, v obchode mi predavačky povedia, že mi držia palce. Ľudia ma spoznávajú a je to veľmi dobrý pocit,“ dodáva na
záver Martin Martinča.
(li)
Foto: archív MM.

kíl. Rovnako tak môj syn, je chudý, ale vo
veku štyroch rokov už váži 22 kíl. Čiže
u mňa aj ten dedičný predpoklad zohráva rolu, že nikdy nebudem mať 80 kilogramov. To ale ani nie je mojím cieľom.“
Maťo nie je vyberavý, zje takmer všetko,
no obzvlášť mu chutia sladkosti. Okrem
toho, pod nadváhu sa u neho podpísala aj práca. Celý deň sedí za volantom,
nemá žiadny pohyb a aby aspoň niečo
dostal do žalúdka, tak sa zvykol zastaviť
na pumpe a hlad zahnal bagetou. „Zastavil som sa až večer. Prišiel som domov,
otvoril chladničku a všetko, čo som tam
našiel, som doslova žral.“

„

Sladkosti a pečivo
som úplne vylúčil
zo svojho jedálnička.

K cvičeniu vo fitnescentre si aktuálne pridal aj plávanie.

Nadváhu Maťo pociťoval nielen na tele,
ale aj na žalúdku. Už sa nevedel dobre
a poriadne vyspať, mal ťažký žalúdok.
„Teraz je to všetko preč. A pritom aj teraz
si dám dobré jedlo. Bol som prekvapený,
keď mi tréner povedal, ako sa mám stravovať. Napríklad teraz si aj pol hodinu
predtým, ako idem večer spať, dám 250
gramov tvarohu, do toho ovocie, proteín.
Predtým by som si dal horalku alebo ara-

S trénerom Petrom Murárom.
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Psíkovia, ktorí čakajú
na domov v žiarskom útulku
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206,
0905 334 594.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.
Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.

MIŠKO

Pohlavie: psík. Rasa: kríženec. Vek: cca 4 mesiace
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Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!
Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok iba po telefonickom dohovore
Utorok až štvrtok
13.00 – 16.00 hod.
Piatok
iba po telefonickom dohovore
Sobota a nedeľa
10.00 – 16.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.

SCOOBY-DOO

Meno: Scooby-Doo. Rasa: x nemecký ovčiak
Pohlavie: pes. Vek: max. 2 roky

Toto rozkošné šteniatko sme našli v Žiari nad Hronom
na Svätokrížskom námestí. Bolo bez čipu. Miško je ako
každé šteniatko – hravej a milej povahy. Veľmi rýchlo sa
naviaže na človeka. Domov mu hľadáme v rodine, ktorá
vie, čo obnáša starostlivosť o šteniatko. To znamená, že
je potrebné naučiť ho hygienickým návykom, základným
povelom a byť pripravený na to, že môže kde tu niečo
rozhrýzť, nie vždy stihne urobiť potrebu vonku. Miško
by bol vhodný aj do rodiny k deťom, prípadne aj
k inému zvieratku. Domov mu hľadáme v byte alebo
v rodinnom dome s celoročným prístupom do vnútra.
Predpokladáme, že v dospelosti bude stredného vzrastu.

Scooby-Doo, kríženec nemeckého ovčiaka, má približne
dva roky. Odkedy sme ho prijali do nášho útulku, tak
nemal ani jedného záujemcu. Sme z toho veľmi smutní,
pretože Scooby je úžasný psík. Aj keď je vhodný iba ako
psík jedináčik, povahovo je to neskutočný maznáčik,
stále si vyžaduje pozornosť človeka. A navyše je to
perfektný strážca. Svoj dom a pána postráži tak, ako sa
na správneho psa patrí. Do útulku sme ho priniesli po
kontrole v osade, kde bol pravdepodobne dohryzený
iným psom, lebo mal hlboké rany na tvári a na
labkách. Dnes je však už úplne fit, prešiel kompletným
veterinárnym ošetrením, je zaočkovaný, začipovaný a do
nového domova pôjde kastrovaný.

RUFUS

ŠAŇO

Pohlavie: psík. Rasa: kríženec. Vek: cca 2 roky

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec bernský salašnícky pes
Vek: 26.6.2019

Rufus je malý kríženec, môže mať dva roky. Zatiaľ je
veľmi ustráchaný. Ale keď si už zvykne na človeka, tak
je veľmi kontaktný a vyžaduje si pozornosť a spoločnosť.
Je to psík menšieho vzrastu, preto mu domov hľadáme
najlepšie v byte, prípadne môže ísť aj do rodinného
domu s celoročným prístupom do vnútra.

Šaňo už bol u nás v útulku pred dvomi mesiacmi,
kedy si ho vyzdvihol jeho majiteľ. Ten nám však
teraz povedal, že Šaňa pred týždňom predal. A tak sa
psík opäť ocitol v našom útulku. Hľadáme mu preto
pôvodného súčasného majiteľa, ak sa nenájde, Šaňo
bude ponúknutý na adopciu.

Ako sa nám žije - MIER
Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom vyhlásilo literárnu súťaž
Ako sa nám žije s aktuálnou témou
MIER.
Blízkosť vojnového konfliktu, ktorý sa vo
februári rozpútal takmer na našich hraniciach, nás všetkých veľmi zasiahol. Do
súťaže sa mohli zapojiť žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl,

ktorým sme chceli umožniť podanie svojej výpovede o tom, aký vplyv vojna má,
alebo nemá na ich každodenný život. Čo
pre nich znamená slovo mier a ako vnímajú svet v kontexte aktuálnej situácie.
Prvé miesto v kategórii základných škôl
si odniesla práca s názvom Náš vnútorný mier, naša dúha, ktorej autorkou je
Margaréta Zuzana Mikulová zo Základ-

nej školy na Ul. Dr. Janského v Žiari nad
Hronom.
Prvé miesto v kategórii stredných škôl
si odniesla práca s názvom Dokážeme
pochopiť mier?, ktorej autorkou je Bianka Paulíková zo Strednej odbornej školy
obchodu a služieb na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom.
(r)

Dokážeme pochopiť mier?

Náš vnútorný mier, naša dúha

„Tak dlho, ako tu bude ľudstvo, tak dlho tu budú vojny.“ Naša
generácia sa narodila do sveta, kde nám sľubovali mier. História, zmluvy, dohody, aliancie, zoskupenia štátov, to všetko
nám malo zaručiť mier na Zemi. No keď sa pozrieme do minulosti, existovalo vôbec niekedy niečo také, ako „svetový
mier“?

Všade počúvame, že mier je niečo viac, niečo krásne, niečo
vzácne a naozaj je to tak. Problém je ho, ale nájsť. V politike
je to niečo ťažko dosiahnuteľné, vo vojne niečo, čo dodáva
nádej a v ľudskej rozorvanej duši niečo fantastické. Pretože,
keď sa sami seba opýtame otázku, ktorá je na prvý pohľad
jednoduchá, niečo v nás sa strhne a niekoľko osobností v nás
si vytvorí mini vojnu, pri ktorej je mier buď okamžitý, alebo
si vyžaduje čas – niekedy aj roky. Tento mier je niekedy vzácnejší, než ten v politike, pretože tento mier má dôsledky aj
na ňu. Neviem presne ako to vysvetliť, ale môžem sa pokúsiť
ukázať vám to inak. Jedného dňa, keď vonku pofukoval mierny vetrík, slnko žiarilo, na všetkých sa dážď naštval. Prečo on
nemôže pršať, keď slnko si už žiari pekných pár dní? Štvalo
ho, že on tento priestor nedostával, a tak sa rozhodol zatieniť
slnko a rozpútať búrku. To naštvalo slnko, ono to totiž nevnímalo, tak ako dážď, ono videlo šťastných ľudí, dní keď neprestávali ustavičné dažde, a tak mu prišlo fér, že nastali jeho
dní. Takže nasledujúce hodiny a dni sa počasie neustále menilo a ľudia toho mali akurát plné zuby. Nakoniec teda dážď
dostal rozum a v popŕchajúcej podobe prišiel za žiariacim
slnkom. Nakoniec sa dohodli na obdobiach, ktorým bude
kto vládnuť, no a vtedy, vtedy sa na oblohe zjavila prekrásna
farebná dúha – mier. Čo som chcela tým príbehom povedať?
Chcela som povedať to, že občas sú naše myšlienky, emócie
a nálady premenlivé ako to počasie a vedú spolu nekonečné vojny, ktoré sami nechápeme, nedokážeme ich upokojiť
a všetkých naokolo, vrátane nás samých, tým rozčuľujeme.
Vtedy dúfame už v tú dúhu, pretože sme rozpoložení a chceme zas tvoriť celok. Celok, ktorý je úžasný, istým spôsobom
prekrásny, ktorý je v nádhernom ukľudňujúcom mieri...

Národy či štáty medzi sebou od nepamäti viedli boje a vojny kvôli územiu, nerastnému bohatstvu, ale aj pre obyčajnú
túžbu po moci... Každú vojnu následne vystriedalo krátke
prímerie, a potom sa celá situácia opakovala. Výnimkou neboli ani moderné či súčasné dejiny. Ničivú prvú svetovú vojnu
vystriedala ešte ničivejšia druhá svetová vojna, nasledoval
skrytý konflikt medzi západným a východným blokom zvaný „studená vojna“, nemožno zabudnúť ani na nespočetné
množstvo občianskych vojen v rôznych krajinách sveta...
Naše dejiny sú skutočne plné ozbrojených konfliktov. Mali
sme množstvo šancí ponaučiť sa z vlastnej minulosti a neopakovať tie isté chyby viackrát. Naoko sa môže zdať, že sme
sa poučili, no je to skutočne tak? Snažíme sa o demokratický,
a teda slobodný svet. Demokracia však nemusí nevyhnutne
znamenať mier. Ako príklad nám môže slúžiť druhá svetová
vojna, kedy sa A. Hitler dostal k moci demokratickými voľbami, no i udalosti posledných týždňov, kedy jedna krajina
napadla suverenitu druhej krajiny. Žijeme v 21. storočí a nikdy by nám nenapadlo, že k niečomu takému môže ešte dôjsť.
Naozaj musíme zničiť samých seba, aby sme pochopili, aký
je mier dôležitý? Ten sa totiž nedá udržať ani dosiahnuť násilím, môžeme ho dosiahnuť a udržať jedine porozumením
a pochopením. A možno práve to je vec, ktorá dnešnému
svetu chýba najviac. Pochopenie. Pochopenie, že máme len
jednu planétu a nemôžeme ju donekonečna sužovať vojnami. Pochopenie, že konflikty medzi dvoma stranami sa vždy
dajú riešiť aj inak, ako vojnou. Pochopenie, že vojna je len
zbabelý útek od problémov v mieri...

Margaréta Zuzana Mikulová
9. A, ZŠ Ul. Dr. Janského

Bianka Paulíková
II.H, SOŠ obchodu a služieb

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods.
1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281
až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavby v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom vlastníctve mesta Žiar
nad Hronom, zapísané na LV 1136, a to:
• pozemok par. č. CKN 1635/5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
439 m2 (pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným
číslom) výmerovo upravený a bližšie špecifikovaný Geometrickým plánom
č. 51822326-43/2022, vyhotoveným dňa 9.5.2022 vyhotoviteľom Radoslav Fodor,
M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO overený Okresným úradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa 24.5.2022 pod číslom G1 – 229/2022 a
• stavba „dom“ č.s. 43 na pozemku par. č. CKN 1635/5 (budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum)
• pozemok par. č. CKN 1971/4, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 86 m2 (ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej
rezervácie alebo pamiatkovej zóny), ďalej ako „predmet predaja“.

Opis predmetu predaja: Nehnuteľnosti sa nachádzajú pri kaštieli, v starej časti
mesta, na Ul. SNP.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32, e-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii „Úradná tabuľa“. Bližšie informácie navrhovatelia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania
(oddelenie správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod.
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením:
,,Obchodná verejná súťaž – Pozemky a dom č. s. 43 na Ul. SNP pri kaštieli Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na adresu: Mesto Žiar nad Hronom,
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Lehota na predkladanie ponúk: od 4.7.2022 do 20.7.2022 do 12.00 hod.
(vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: ,,PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím
podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
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Predškoláci zložili Sľub priateľstva

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

V Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra sa stretli predškoláci
žiarskej Materskej školy, aby spoločne pred odchodom na základnú školu
zložili Sľub priateľstva.
Budúci prváci sa so svojou škôlkou rozlúčili naozaj slávnostne. Sľub priateľstva
skladali pred obradným stolom a navzájom si sľúbili, že neprestanú byť jeden
druhému kamarátom, aj keď už spolu
nebudú chodiť do škôlky. Deti dostali aj
predškolácke vysvedčenia, pamätný list
a farebné pierko ako znak priateľstva.

• 4.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 275 1, Zvolen
• 5.7. 8.00 – 14.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 71/34, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 6.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 7.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 8.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 9.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea ZV. Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 10.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 11.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 12.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 13.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 14.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 15.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 16.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica
• 17.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybráska 9, Sliač
Za Dr. Max, Priemyselná 12, ZH sa slúži v lekárni Dr. Max, Sládkovičova 12, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina sa slúži v lekárni Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

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

OZNAMY
Tanečná zábava Klubu dôchodcov

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na posedenie pri hudbe (tanečnú
zábavu) do Klubu dôchodcov v MsKC v Žiari nad Hronom. Posedenie sa uskutoční 20. júla 2022 od 15.00 do
20.00 hod.
Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom

Jasle budú od 11. júla zatvorené

Oznamujeme všetkým príjemcom sociálnej služby v Zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa, že Mestské
jasle budú v termíne od 11. júla do 31. júla 2022 zatvorené.

Ženská vojna

Pohronské osvetové stredisko vás pozýva na divadelné predstavenie, ktoré ponúkne pohľad na situácie, ktoré
poznáme z každodenného života. Pretože takmer každý deň sa ženy aj muži prú o to, kto má v ich spolužití navrch.
V stredu 6. júla o 18.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku. Vstupné: 4 eurá. Pre skupiny seniorov zľava:
3 eurá/osoba. Prosíme nahlásiť vopred na 045/678 13 01/divadlo@osvetaziar.sk
Individuálne vstupné je možné si zakúpiť 15 minút pred začatím predstavenia v sále POS ZH, alebo v pracovných
dňoch v administratívnej budove POS. V prípade otázok kontaktujte divadlo@osvetaziar.sk.

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 nájmu časti nehnuteľností pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
• parcela C-KN č. 454 – ostatná plocha s výmerou 13 033 m2 zapísaná na LV č. 1136,
a to v časti nachádzajúcej sa vo vnútro bloku bytových domov súp. č. 362, 358,
359, 435, 436, 365, 366 a 363 ohraničeného ulicami J. Kollára, Cyrila a Metoda,
Š. Moysesa a A. Dubčeka v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom
je orientačne 809,45 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len vlastníci bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch súp. č. 362, 358, 359, 436, 365, 366 alebo 363 (ďalej len
„záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie siedmich spevnených plôch na účel parkovania celkom
34 osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v domoch súp. č. 362, 358, 359, 436, 365, 366 a 363,

• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia 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 14.7.2021
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 C-KN parcela č. 454 - 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 8.00
do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.

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 nájmu časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to: 1. parcela C-KN č. 1149/4 – zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 5 941 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to v časti nachádzajúcej sa pred
budovou stavebného bytového družstva na Ulici Pod Donátom v Žiari nad Hronom,
pričom uvažovaná plocha na prenájom je orientačne 14,50 m² a 2. parcela C-KN č.
1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 48 013 m2 zapísaná na LV č. 1136,
a to v časti nachádzajúcej sa pred bytovým domom súp. č. 1375 na Ulici Štúrova
v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom je orientačne 372,0 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len vlastníci bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome súp. č. 1375 alebo 897 (ďalej len „záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie dvoch spevnených plôch na účel parkovania 27 osobných
motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v domoch súp. č. 1375 a 897,
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• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia 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 14.7.2021 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 C-KN parcela č. 1149/5 - 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 8.00
do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.
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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29.
októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00
do 20.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej
len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

odsúdenie nebolo zahladené alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený do orgánov
samosprávy obcí

Vo volebnom obvode číslo 1 – Etapa,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 10 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 11 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 12 – Základná škola,
Jilemnického 2
• volebný okrsok č. 13 – Základná škola,
Jilemnického 2

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon
trestu odňatia slobody, právoplatné
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak
odsúdenie nebolo zahladené alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022
od 7.00 do 20.00 hod.

Právo voliť do orgánov
samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávnych
krajov má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do územia samosprávneho
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja
do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov
samosprávnych krajov
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ
samosprávneho kraja, ktorý má trvalý
pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného
obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže
byť zvolený obyvateľ samosprávneho
kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon
trestu odňatia slobody, právoplatné
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak

Oznámenie o utvorení
volebných obvodov a o určení
počtu poslancov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí
v meste Žiar nad Hronom
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 82/2022 zo dňa 23. 06. 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad
Hronom bude mať 19 poslancov, ktorí sa
budú voliť v 5 volebných obvodoch.

sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 2 – Stred,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 6 – Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG,
Nám. Matice slovenskej 23
• volebný okrsok č. 7 – Základná škola,
Dr. Janského 2
• volebný okrsok č. 8 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17
• volebný okrsok č. 9 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17
sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 3 –
Centrum II + stará časť mesta, ktorý
zahŕňa:
• volebný okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
A. Kmeťa 4
• volebný okrsok č. 3 – gymnázium,
J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 4 – gymnázium,
J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 5 – Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21
sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 4 –
Pod vršky, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 14 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
• volebný okrsok č. 15 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
sa volia 2 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 5 – IBV +
Šášovské Podhradie, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 2 – Materská škola,
Rudenkova 1
• volebný okrsok č. 16 – Kultúrny dom Šášovské Podhradie
sa volia 2 poslanci.

Minimálny počet podpisov
voličov podporujúcich
kandidatúru nezávislého
kandidáta pre voľby poslancom
obecného zastupiteľstva
a voľby starostu obce
Počet podpisov voličov na podpisovej
listine vzhľadom na počet obyvateľov
obce:

•
•
•
•
•
•
•

Okrsok č. 8
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17

do 50 obyvateľov: 10
51 – 100 obyvateľov: 20
101 – 500 obyvateľov: 40
501 – 2000 obyvateľov: 100
2001 – 20 000 obyvateľov: 200
20 001 – 100 000 obyvateľov: 500
nad 100 000 obyvateľov: 1000

Mesto Žiar nad Hronom malo k 1. júnu
2022 17 297 obyvateľov.
Bližšie informácie nájdete
www.minv.sk/?volby-selfgov22

na

OBVOD Č. 1
Okrsok č. 10
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10
• Dr. Janského 4
• M. Chrásteka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 21, 23
• Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32
• SNP 149
• Svitavská 1, 3, 5

Okrsok č. 11
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10
• Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
• Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
• Sládkovičova 34, 36, 38, 40
• Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
• Š. Pártošovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ,15, 17, 19
• Tajovského 2, 4, 6

Okrsok č. 12
Základná škola na
Jilemnického ulici 2
• Hurbanova 2, 4, 6, 8
• Rázusova 2, 4
• Tajovského 8, 10 ,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34
• Vansovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 18

Okrsok č. 13
Základná škola na
Jilemnického ulici 2
• Bernolákova 2, 4, 6, 8, 10, 12
• Hurbanova 1, 3, 5, 7
• J. Považana 5, 7, 9, 11
• Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 139, 141, 143, 145

OBVOD Č. 2
Okrsok č. 6
Dom kultúry,
Nám. Matice slovenskej 23
• A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
• Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
• Komenského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18
• Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
• Š. Moysesa 42, 44

Okrsok č. 7
Základná škola na Ul. Dr. Janského 2
• bez ulice
• Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
• J. Hollého 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
• Nám. Matice slov. 10
• SNP 107, 109, 113, 115
• Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 79, 81

• A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
• Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
• Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
• M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46
• Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33
• Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 9
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17
• Dr. Janského 25, 27, 29, 31
• M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
25, 27, 29, 31, 33
• MUDr. J. Straku 3, 5, 6, 8
• Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14
• Svätokrížske nám. 1

OBVOD Č. 3
Okrsok č. 1
Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
• Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52
• Priemyselná 20
• SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16A, 20, 21, 25, 26,
27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67,
68, 72
• Svätokrížske nám. 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 47, 49, 51,
53

Okrsok č. 3
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• A. Kmeťa 13, 15
• Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
• Š. Moysesa 6, 8, 14

Okrsok č. 4
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31
• A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
• Cyrila a Metoda súp. č. 357, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
• Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36
• J. Kollára 1, 2, 3, 5, 7
• Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Okrsok č. 5
Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21
• A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51
• A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
• Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
• Hutníkov 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39
• Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

OBVOD Č. 4
Okrsok č. 14
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10
• J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
• Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86,

88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
• M. Benku 2, 4, 11
• Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
• SNP 94
• Štúrova 1, 3

Okrsok č. 15
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 1, 3, 5, 7
• J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
• Jesenského 59, 61, 63, 65B, 65C, 67, 69, 71
• M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
• Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
• Pod háj 1

OBVOD Č. 5
Okrsok č. 2
MŠ na Rudenkovej ulici 1
• A. Hlinku súp. č. 745, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20 ,21
,21A, 23
• Družstevná 1, 2, 3, 4
• Jesenského 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 76
• Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16,
18, 20
• Kukučínova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 28
• Lúčna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Medzi vodami súp. č. 227, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20A,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 36
• Opatovská 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17
• Partizánska 1, 2, 4, 4A, 5, 7, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31A,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61,
63, 63A, 65, 67, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,
147, 149, 150, 151, 153, 18
• Pod vršky 1, 2, 3, 4, 6, 8
• Rudenkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32
• SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138
• Š. Petruša 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
• Šoltésovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 56
• Štúrova 2, 4
• Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Okrsok č. 16
Kultúrny dom Šášovské Podhradie
• Kutinky 1, 2, 3, 7
• Šášovské Podhradie súp. č. 167, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88,
89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103,
108, 109, 110, 112, 120, 121, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
138, 139, 140, 141, 145, 147, 160, 162, 169,
170, 171

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / OZNAMY / INZERCIA

POĎAKOVANIE
ZA ÚČASŤ NA POHREBE
Touto cestou
úprimne
ďakujeme
všetkým , ktorí sa
dňa 14. júna 2022
prišli rozlúčiť
s našim drahým
Jaroslavom
Markom.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, čím ste sa snažili
zmierniť našu bolesť.
Česť jeho pamiatke.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Všetko zmizne,
len stopy
tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 20.júna sme
si pripomenuli
15 rokov od úmrtia nášho
drahého ocka
Pavla Kösegiho.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je
nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
ale žiješ v srdciach
tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 29. júna sme si pripomenuli
35. výročie od smutnej chvíle,
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.

SPOMIENKA
Sú slová, ktoré ti
už nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy,
pre ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 5. júla si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starký a dedko
Jozef Ivan.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto miloval,
je milovaný,
aj keď nie je
medzi nami.
Uplynulo už 10
rokov, ako nás
navždy opustila
naša drahá
Katarína Lajčiaková.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.

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 sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia nášho 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
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 3. júla
uplynulo
11 rokov 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
Na krídlach anjela
vzlietol si v diaľ,
necítiš bolesť,
necítiš žiaľ.
Necítiš života
bolestné muky,
tam v diaľke
ťa objali
Pánove ruky.
Keby sa dal vrátiť ešte ten čas,
otvoriť tvoje oči a počuť tvoj hlas.
Dňa 3. júla 2022 uplynulo 7 rokov
od úmrtia nášho otca, manžela,
starkého, brata, zaťa a švagra
Ľudovíta Hrušovského.
S láskou spomína manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 11. júla si
pripomíname
5. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil môj
milovaný manžel
Juraj Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka
Eva s rodinou.

SPOMIENKA
Spi ticho, tichučko,
dosnívala
si života sen
a cestou bolesti
odišla si tam,
kde je mier
a láska len.
Dňa 13. marca
sme si pripomenuli 3. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša milovaná
Božena Husenicová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia,
vnuci a ostatná rodina.
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Zásoby krvi sa míňajú:
žiarska nemocnica vyzýva
ľudí k darcovstvu
Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom sa po celý rok snaží zabezpečovať dostatočné zásoby krvi pre svojich
pacientov. Najkritickejším obdobím,
kedy je zásob menej, sú však práve
letné mesiace. Spotreba krvi je pre
zvýšený počet úrazov a nehôd vyššia
a mnohí darcovia sú odcestovaní na
letných dovolenkách.
Pre nedostatok krvi v žiarskej nemocnici
preto vyzývajú tých, ktorí krv môžu darovať, aby prišli a pomohli pacientom, ktorí
to potrebujú. Krv pre darcov najčastejšie
využívajú pri operáciách, úrazoch, nehodách a pre ďalších akútnych pacientov.

Darcom môže byť každý zdravý človek
vo veku od 18 do 60 rokov. Záujemcovia
môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom
každý pracovný utorok v čase od 6.00 do
9.00 hod.
Na odber je potrebné vopred sa objednať
na tel. čísle: 045/6709 422, 0911 155 337.
Iba s vami máme šancu pomôcť pacientom, ktorí sa ocitli v hraničnej životnej
situácii.
(r)

SPOMIENKA
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 13. júla
uplynie jeden
rok, čo nás
navždy opustil
náš milovaný manžel, ocko a dedko
Felicián Truben.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s láskou na neho spomínajú.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

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 sme si pripomenuli
9. 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, vnuk
Ján, vnučky Viktória a Alexis, sestry
Anna a Helena s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

*4.7.1927 – †17.11.2015

*24.9.1922 – †21.2.1989

Slzy smútku ostávajú v nás,
keď vás, drahých rodičov, zobral čas.
Vaša láska však zostala navždy
s nami, spomínať na vás budeme,
kým my sa nestaneme spomienkami.
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok,
prázdny domov a spomienky
nám ponechal.
Kto v srdciach žije, neumiera.
A na vašom hrobe to kvietok
a sviečka pripomína.
Dňa 4. júla 2022 si pripomíname
nedožitých 95 rokov našej drahej
mamičky, starej mamy
Heleny Michalíkovej
a dňa 24. septembra 2022 si
pripomenieme nedožitých 100
rokov nášho otecka a starého ocka
Martina Michalíka.
Odpočinutie večné, daj im Pane.
A svetlo večné, nech im svieti.
Nech odpočívajú v pokoji.
Amen.
S úctou a láskou spomína dcéra
Helena a syn s rodinou.

RIADKOVÁ INZERCIA
Darujem šaty - dámske a pánske. Odvoz potrebný!
T: 0904 193 200

Predám 5-ročný plynový sporák. Cena dohodu.
T: 0910 161 614

Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, Vansovej
ulica. Byt je nezariadený, po rekonštrukcii, na
6. poschodí, výťah je po GO. T: 0905 960 765

Predám staršiu váľandu. Cena: 20 eur. T: 0910 100 164

Predám starožitnú spálňu. Málo používaná. Lacno.
T: 0904 193 200
Predám obývačku: obývaciu stenu, gauč, fotelky,
konferenčný stolík, koberec. Málo používaná.
T: 0904 193 200
Hľadám osamelého pána alebo pani na priateľstvo.
Vek nerozhoduje. T: 0907 351 067
Dám do prenájmu 2-izbový byt. Info na čísle:
0901 770 329
Predám dva 50-litrové demižóny. Cena: 80 eur.
T: 0940 920 296
Dám do prenájmu garáž na Ul. SNP (bývalá STS).
T: 0903 504 189

Predám komodu so 4 zásuvkami. Cena: 30 eur.
T: 0910 100 164
V ZH hľadám na dlhodobý prenájom garsónku.
T: 0905 293 895
Predám málo používaný TV Sony a videorekordér. TV:
150 eur, video: 50 eur. T: 0905 293 895
Dosiahla som dôchodkový vek a rada by som sa
začala intenzívne hýbať, chôdza, atď... ako prevencia
proti osteoporóze. Vo dvojici by to bolo veselšie.
T: 0911 919 369

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ
BEZPLATNE PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK

11

ŠPORT

Mestské noviny I 4. júla 2022

Stolnotenisoví mládežníci
priniesli z Prahy medailu

Žiarčania na
petangovom turnaji

STOLNÝ TENIS

PETANG

Mládežníci zo stolnotenisového
klubu MŠK Žiar nad Hronom opäť
po roku priviezli z medzinárodného
turnaja v Prahe medailu. Zaslúžila sa
o ňu Linda Majerčíková v súťaži dievčenských družstiev do 19 rokov.
Linda spolu so spoluhráčkou Jankú
z Lomnice najskôr v skupine remizovali s poľským družstvom 2:2 a vyhrali
z družstvom z Českých Budějovíc 3:1.
Lepším skóre zo vzájomných zápasov
sa umiestnili v skupine na 1. mieste, čo
im zaručovalo v pavúku lepší žreb. V pavúku po tuhom boji zdolali nemecké
družstvo Ostschweizer 3:2, čím sa dostali do semifinále. Tu už bolo nad ich
sily české družstvo HB Ostrov, s ktorým
prehrali 3:0. V zápase o 3. miesto následne zdolali poľské družstvo MKS Skarbek
Tarnowskie Góry 3:2.
Aj ďalším našim dvom mládežníkom
organizátor pridelil partnerov do družstiev.
Patrik Hrabaj hral spolu s Chaloupkom
z Kladna a v skupine postupne zdolali
nasledovné družstvá: Izrael 3:1, Eliza
Praha 3:1 a Vydrany 3:0, čím suverénne
vyhrali svoju skupinu. V pavúku už potom nestačili na ďalšie družstvo z Prahy,
s ktorým prehrali 3:1 a dostali sa do bo-

V utorok 14. júna sa žiarski nadšenci
petangu zúčastnili otvorenia aqualandu v Banskej Bystrici, ktorého súčasťou bol aj petangový turnaj.
Na turnaji jedno naše družstvo v zložení

jov o 9. - 16. miesto. V súbojoch postupne zdolali mužstvá z Bratislavy a Kysuckého Nového Mesta, opäť družstvo Elliza
Praha a obsadili konečné 9. miesto z 31
družstiev.
Martina Hrabajová dostala za partnerku do súťaže družstiev U13 Kiru Kolling
z Cottbusu. V pavúku dievčatá prehrali
s dvojicou Krompách 3:0, čím sa dostali
do bojov o 5. - 8. miesto. Najskôr naša
dvojica prehrala zápas s Nemkami 2:0
a následne v súboji o 7. miesto porazili
dvojicu z Česka 2:1.

Turnaj pokračoval následne súťažami jednotlivcov. Naši zástupcovia
dosiahli nasledovné výsledky:
• Linda Majerčíková v skupine zaznamenala s českými súperkami 1 víťazstvo
a 1 prehru. Došlo k situácii, keď všetky
3 hráčky mali po 1 víťazstve a 1 prehre.
Linda nakoniec pomerom setov 4:4 obsadila v skupine postupové 2. miesto.
V pavúku Linda po tuhom boji podľahla
v osemfinále poľskej reprezentantke
Tkocz 2:3 a ďalej nepostúpila.
• Patrik Hrabaj v skupine zdolal Németha
z Valalík 3:0, českého reprezentanta 3:0
a prehral so Skobem zo Švédska 3:1, čím
obsadil 2. postupové miesto. V pavúku Paťo narazil na Makaru z STC Slaný,
s ktorým prehral 3:0 a do ďalších bojov
nepostúpil.
• Martina Hrabajová v skupine jasne porazila dve české hráčky 3:0 a tesne prehrala s Belgičankou 3:2, čím obsadila 2.
postupové miesto v skupine. V pavúku
Maťa najskôr porazila Češku Synkovú 3:0
a v ďalšom kole - štvrťfinále ju vyradila
3:0 neskoršia víťazka turnaja Koliennikovou z Ukrajiny.
Turnaj bol opäť výbornou príležitosťou
pre našich mladých hráčov zmerať si sily
so zahraničnou konkurenciou.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH

11. ročník Memoriálu Emila Trubača
STOLNÝ TENIS

Po troch rokoch sa opäť konali detské
lezecké preteky Trubačov memoriál.
V sobotu 11. júna sme sa stretli na Kalamárke pri Detve, andezitovej bašte
športového lezenia. Dejiskom 11. ročníka tohto podujatia boli horné skaly.
Presne 26 borcov zo Žiaru nad Hronom
a Banskej Bystrice si prišlo zmerať svoje
lezecké sily. Súťažilo sa v kategóriách
chlapci a dievčatá 6 - 12 rokov a 12 - 16
rokov. Po krátkom vysvetlení pravidiel
nasledovalo dlhé lezenie. Liezli sa štyri
kvalifikačné cesty obtiažnosti 4+ až 6+
UIAA top-rope. Mladí borci bojovali
odušu a predviedli krásne výkony. Nálada pod skalou bola nabitá povzbudzujúcimi výkrikmi, ale aj slzičkami sklamania.
V kategórii dievčatá do 12 rokov si
prvé miesto krvopotne vybojovala domáca pretekárka Nelly Tonhajzerová
(HK James ZH), za ktorou v tesnom závese skončila tiež domáca pretekárka Lujza
Štangová (HK James ZH) a tretie miesto
obsadila Ema Mateidesová (HOROKLUB
ŠK UMB).
Popredné priečky v kategórii chlapci
do 12 rokov obsadili domáci pretekári
Jakub Kúšik (HK James ZH) na prvom
mieste, Tomáš Bača (HK James ZH) na
druhom mieste a tretie miesto obsadil
Daniel Mužík (HK James ZH).

Kategóriu dievčatá nad 12 rokov vyhrala
Mária Berta Gundová (HK James ZH), za
ňou na druhom mieste skončila Amália
Gundová (HK James ZH) a tretie miesto
si vybojovala Rút Kočíková (HOROKLUB
ŠK UMB).
V kategórii chlapci nad 12 rokov si pre
jednoznačný triumf vyliezol Daniel
Dobrotka (HK James ZH), Jakub Ondruš
(HK James ZH) si vybojoval druhé miesto
a treticu uzavrel Eliáš Kočík (HOROKLUB
ŠK UMB).

Humenná - Šimeková obsadilo 3. miesto.
Týmto zároveň pozývame záujemcov
o petang, aby prišli medzi nás.
Marta Knošková

Veľké poďakovanie patrí sponzorom,
ktorí podporili Trubačov memoriál.
Vďaka nim sa prví traja pretekári tešili
z hodnotných cien a každé dieťa dostalo účastnícku medailu a malý darček.
V neposlednom rade chceme poďakovať obetavým ističom a organizačnému
tímu za ich ochotu pomôcť.
Lezeniu zdar! A vidíme sa o rok na
12. ročníku Trubačovho memoriálu.
HK James ZH

Charitatívny beh
pre Maťa
BEH

V nedeľu 26. júna sa na atletickej
dráhe pri Základnej škole na Jilemnického ulici uskutočnilo benefičné
podujatie Charitatívny beh pre Maťa
s heslom „Aj ten najpomalší vie pomôcť“.
Bežci každým jedným odbehnutým
kilometrom prispeli jedným eurom na

rehabilitáciu pre Maťa, ktorá mu pomôže postaviť sa na nohy. Bežci bežali na
atletickej dráhe dlhej 300 metrov.
Čerešničkou na torte bol 30-minútový
futbalový zápas venovaný Maťovi, ktorý
je veľkým fanúšikom tohto športu.
(r)
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Žiarskym atlétom sa darilo
Domov priniesli cennú zbierku medailí
ATLETIKA

V sobotu 25. júna sa uskutočnilo
2. kolo Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev
mladšieho žiactva. Každý pretekár
svojim umiestnením do 10. miesta
získaval body pre svoje družstvo.
Naši atléti podali čo najlepšie výkony
a zabojovali o každý jeden bod.
Dievčatá sa umiestnili na skvelom
2. mieste s počtom bodov 132, pričom
len dva body ich delili od prvej priečky.
Chalani, napriek tomu, že počtom ich
bolo podstatne menej ako v iných družstvách, statočne bojovali a podali tiež
kvalitné výkony a zlepšili si svoje osobné rekordy. Nakoniec obsadili 6. miesto
s počtom bodov 42.
Najviac sa darilo Lenke Burskej, ktorá
pre svoje družstvo vybojovala 31 bodov. V behu na 60 m vo finále A, s časom 8:26 s a novým osobákom, získala
Lenka 1.miesto. Tretie miesto obsadila
Paťka Bieliková s časom 8:77 s, pričom
v rozbehu s časom 8:66 si posunula svoj
osobný rekord. Vo finále B si Emka Jelžová vybojovala 1. miesto tiež svojim
osobným rekordom 9:22 s.

Na trati 150 m Lenka Burská obsadila
pekné 2. miesto s časom 20:88 s, hneď
za ňou bola Paťka Bieliková s perfektným časom 21:54 s. Sára Homolová reprezentovala náš klub v behu na 600 m,
ktorá sa celkovo umiestnila na 10. priečke s časom 2:15 min. Svoj osobák v tejto
disciplíne si vytvorila aj Mareková Tatianka s časom 2:18 min. a Daria Kiseleva
s časom 2:20 min.
V behu na 1500 m si Tamarka Jašková
s prehľadom udržala počas celej doby
vedúcu pozíciu a do cieľa dobehla ako
prvá s časom 5:56 min., tretiu priečku obsadila Emka Jelžová s časom
6:08 min., ako štvrtá skončila Zuzana
Slošiarová s časom 6:09 min.
V disciplíne beh na 60 m prekážok si
Lucka Kadlecová vybojovala pekné
6. miesto s časom 12:57. V skoku do
výšku náš klub prezentovala Zoe Martečíková, ktorá podala tiež svoje osobné
maximum s hodnotou 125 cm a získala
tým 7. miesto. Lenka Burská bodovala aj
v skoku do diaľky, kde si takisto urobila aj svoj nový osobák 477 cm a získala

tým 1. miesto. Hneď za ňou sa umiestnila Paťka Bieliková s chvályhodným
výkonom 440 cm. Vo vrhu guľou získala
Tamarka Jašková 2.miesto, keď vrhla aj
svoj osobný rekord 8,25 m. Na 6. priečke
sa umiestnila Zuzana Slošiarová s výkonom 7,58 m a na 8. mieste skončila Eliška
Tináková - 7,36 m.

Medzi mladšími žiakmi najviac
bodoval Matúš Pluhár
V hode kriketkou dohodila Nikola Krajčiová 39,99 m, čo jej stačilo na 4. miesto,

Tamarka Jašková zo 7. miesta hodila
33,35 m. V disciplíne štafeta 4x60 m náš
klub reprezentovali dve štafety v zložení Sabinka Miklová, Nelly Tonhajzerová,
Emka Jelžová, Lucka Kadlecová, ktorým
sa podarilo obsadiť 6. priečku s časom
37:67 s. Druhú štafetu tvorili Tatianka
Mareková, Zoe Martečíková, Sarka Homolová a Hana Mühl a umiestnili sa na
8. mieste s časom 38:20 s.
Z kategórie mladších žiakov najviac bodov vybojoval Matúš Pluhár, a to v troch
disciplínach. V behu na 60 m vo finále

A s časom 8:97 s získal 1. miesto, v behu
na 150 m si obhájil 8. pozíciu, kde posunul aj svoj osobný rekord na 21:90
s a v skoku do diaľky doskočil 430 m, čo
mu postačilo na 5. miesto.
Darilo sa opäť aj Vilkovi Podolcovi. Vo
vrhu guľou si obhájil 1. miesto s novým
osobným rekordom 8,89 m. Na trati
1500 m sa predstavil Timko Šarišský,
ktorý s časom 5:46,78 min. si posunul
aj svoje osobné maximum a vybojoval
si tak 2. miesto. Marcos Vvong odbehol
svojich 600 m za čas 2:03,63 min., čím
si takisto zlepšil aj svoj osobák a obsadil
6. priečku. Lukáš Hriň nás prezentoval
v skoku do diaľky a s výkonom 396 m
získal 8. miesto.
O body bojoval aj Markus Budáč. V behu
na 60 m si zabehol svoj osobný rekord
s hodnotou 9:36 s a umiestnil sa vo finále
A na 4. pozícii. V tejto disciplíne si zlepšili
svoje osobné maximá aj Filip Lichtner,
Matúš Kisantal a Leo Ziman si nový osobák vytvoril v skoku do diaľky.
Michaela Šarišská
Foto: Roman Šuška

Matúš Ďurík sa predstaví na
Majstrovstvách Európy v dráhovej cyklistike

Komárno sme
v príprave zdolali

CYKLISTIKA

FUTBAL – II. LIGA - PRÍPRAVA NA SEZÓNU 2022/2023

Spoločných M-SR a M-ČR v cestnej
cyklistike Kovářov a Mladá Vožice
2022 sa zúčastnili aj cyklisti CK MŠK
Žiar nad Hronom.
V dňoch 23. až 26. júna sa uskutočnil
spoločný šampionát ČR a SR mužov
elite, žien, juniorov a junioriek v cestnej cyklistike. Prvý deň sa rozdávali tituly v časovke jednotlivcov. V kategórii
juniorov nás reprezentovali Patrik Antal,
Matúš Ďurík a Róbert Jackuliak. Trať bola
náročná, členitá, 19,8 km dlhá a poriadne preverila všetkých pretekárov. Najlepšie z našich sa darilo Ďuríkovi, ktorý
obsadil výborné 5. miesto. Výborne išiel
aj Jackuliak, finišoval na 7. mieste. Patrik Antal po zranení obsadil 18. miesto
a Vladimíra Zelinová v ženskej kategórii
obsadila pekné 6. miesto.
V sobotu 25. júna šampión pokračoval na okruhu v obci Mladá Vožice na
19,7 km dlhom, členitom okruhu so 6 km
stúpaním. Ráno sa na štart v chladnom
a daždivom počasí postavili spoločne
ženy a juniorky, na ktoré čakalo takmer
79 km. Hneď v prvom stúpaní ženy z talianskeho profi tímu Bpink snažili rozdeliť štartové pole, to sa im počas pretekov
aj darilo a do cieľa prišla N. Jenčušová
na prvom mieste ako nová slovenská
šampiónka. Naša Vladimíra Zelinová finišovala na 10. mieste.
Popoludní sa na štart postavilo 124
juniorov, na ktorých čakalo 118 km a náročné stúpanie absolvovali 6-krát. Slováci od úvodu diktovali tempo pretekov
a snažili sa zapájať do všetkých únikov.
Náročnosť pretekov preriedila štartové

KFC Komárno - FK Pohronie 1:2 (0:1)
Góly: Szöcs – 40. Blahút, 63. Blahút
FK Pohronie: Le Giang (46. Regitko), Krén
(78. Netolický), Štrba (83. Holub), Klabník, Čunta (57. Barbora), Brodziansky,
Mateus Da Silva (46. Urgela), Ožvolda
(78. Šmatlák), Blahút (90. Prachar), Berisha
(83. Tatár), Steinhübel (71. Cíferský)
V Komárne sa hral vcelku solídny futbal, obe mužstvá sa vzájomne vôbec
nešetrili, hra mala ďaleko do priateľského zápasu a intenzita bola miestami na úrovni ligového zápasu.
Samotná hra v úvode bola opatrná, obe
mužstvá boli dobre pripravené takticky,
no nikto si nevytváral veľké šance. Prví
sme našli na kompaktnú obranu súpera
my, kedy sme využili stratu súpera pred
naším pokutovým územím a silný Berisha vyhral pre Blahúta kľúčový súboj
a náš kapitán postupoval sám na Brédu,

pole a do cieľa prišla necelá polovica
pelotónu. Do posledného kola zostala
vpredu 18-členná skupina, v ktorej z našich nechýbal Matúš Ďurík. V závere posledného stúpania sa zrodil rozhodujúci
únik, v ktorom boli T. Sivok SR a M. Bárta
ČR. Obaja vzorne spolupracovali a prišli
spolu do cieľa, kde sa stali novými majstrami SR a ČR. V skupine prenasledovateľov finišoval náš Ďurík na peknom
8. mieste, ktorý už v závere nestačil so
silami na najlepších. Róbert Jackuliak
a Patrik Antal preteky nedokončili pre
časový limit.

Ďakujeme pretekárom za vzornú reprezentáciu klubu a mesta Žiar nad
Hronom. Vďaka výsledkom, hlavne na
dráhe, bol nominovaný náš pretekár
Matúš Ďurík na dráhové Majstrovstvá
Európy v Portugalskej Anadii, ktoré sa
uskutočnia od 12. do 19. júla. Je to historicky prvý žiarsky cyklista, ktorý sa
prebojoval na ME v dráhovej cyklistike.
Super práca trénerov Jelžu a Gajdošíka
a vďaka všetkým sponzorom a podporovateľom.
CK MŠK ZH
Foto: jmphoto.sk a CK MŠK.

ktorého elegantne preloboval. Od tohto
momentu sme boli nebezpečnejší, kolmejší a presnejší.
Do druhého polčasu nastúpil premiérovo v našom drese aj Samuel Urgela a zo
začiatku sa naša aktivita stupňovala najmä vďaka tomu, že sme našli recept, ako
rýchlejšie prekonávať súperov obranný
blok. Po vynikajúcej hĺbkovej prihrávke
Brodzianskeho za obranu sme Blahútovým oblúčikom po druhýkrát navýšili
skóre v 63. minúte. Po druhom góle sa
hra vyrovnala a hostia sa po štandardnej
situácii dostali na dostrel. Veľkú šancu si
však do záveru už nevypracovali. Po solídnom výkone s množstvom pozitív odchádzame z Komárna s víťazstvom 2:1,
stále však vidíme množstvo priestoru na
zlepšenie a pokiaľ budeme efektívnejší,
presnejší, kolmejší a rýchlejší v prechode do útoku, máme na čom stavať.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

