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V tomto čísle:
Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA MSZ

V stredu 25. júna sa uskutočnilo zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci schvaľovali
viaceré všeobecne záväzné nariadenia, ale aj pomenovanie novej ulice v obytnom súbore Sever.
Viac na strane 2.

Na „Hviezdoške“ začína vznikať moderné centrum

ČIASTOČNÁ ÚPRAVA PODCHODU
ZABRÁNI ĎALŠIEMU CHÁTRANIU

Mesto sa rozhodlo pre úpravu podchodu.
Úpravou prejde prevažne jeho vonkajšia časť.
Pribudne aj nové osvetlenie, ktoré bude opatrené astronomickými hodinami. Viac na 5. strane.

STRANA 3

SÚČASŤOU KULTÚRNEHO LETA BUDE
AJ BEER FEST

V rámci tohtoročného Kultúrneho leta budú
hudobné skupiny opäť hrať na viacerých obľúbených miestach v meste. Súčasťou sprievodných aktivít bude aj vynovený projekt Beer Fest.
Strana 4.

Pribudlo parkovisko pre návštevníkov kúpaliska

SVÄTOKRÍŽSKY NÁUČNÝ CHODNÍK

Pred niekoľkými dňami vznikol nový náučný
chodník pre Križanov. K informačným tabuliam
by mali pribudnúť ďalšie, ktoré budú obsahovať
širšie informácie o histórii mesta. Strana 6.

STRANA 3

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944
Dokumentárna výstava k 70. výročiu SNP
1. 7. - 15. 9. 2014
Výstavná sieň MsKC Žiar nad Hronom
Otvorené pondelok - piatok od 8.00 - 16.00 hod.

VSTUP VOĽNÝ!
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Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Tretie riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad
Hronom sa uskutočnilo v stredu 25. júna.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
Medzi prvé body rokovania patrila informácia
o plnení rozpočtu mesta k 30. aprílu. Predniesol ju
hlavný ekonóm, Martin Majerník, ktorý predložil
aj návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci
odsúhlasili. Ďalším bodom programu zasadnutia
bolo vyhlásenie výberového konania na hlavného
kontrolóra mesta. Poslanci v tomto bode
schválili aj spôsob vykonania voľby, ako aj
náležitosti prihlášky na funkciu kontrolóra.
Informáciu o projektoch mesta predložil projektový manažér mesta, Pavel Mužík. Zo správy vyplýva, že medzi najväčšie projekty mesta v súčasnosti
patria projekty Centrum zhodnocovania odpadov a Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho
kamerového systému mesta. Oba projekty by mali
byť ukončené ešte v tomto roku.
V súlade so zákonom vypracovalo mesto svoj
program odpadového hospodárstva na roky
2011 – 2015, pričom tento program odpadového hospodárstva je štvrtým v poradí a vychádza
z vyhodnotenia predchádzajúcich programov,
z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového
hospodárstva SR. Informoval o tom Ján Vinarčík,
vedúci OŽP. Národný projekt terénna sociálna prá-

ca v obciach sa v našom meste realizuje od roku
2012 a potrvá do októbra budúceho roku. Viac informácií o tomto projekte predniesla poslancom
Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa.

Právomoci MsZ sa posilnia
Na rad prišlo aj schvaľovanie všeobecne
záväzných nariadení. Prvým z nich bolo VZN
o zhromažďovaní obyvateľov mesta. Transparency International Slovensko (TIS) pre mesto vypracoval Odporúčania pre mesto Žiar nad Hronom
podľa jednotlivých decíznych oblastí. V snahe dosiahnutia čo najtransparentnejšieho vedenia mesta, ako aj života v ňom, vedenie mesta rozhodlo,
že návrh takéhoto VZN bude predložený na rokovanie MsZ. Poslanci tento návrh odsúhlasili.
Ďalším prijatým VZN bolo VZN, ktorým sa mení
VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania
ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta. Zo záverov II. Fázy
vykonaného auditu TIS vyplynuli pre mesto
odporúčania týkajúce sa zníženia právomocí
primátora pri vybraných majetkových úkonoch.
Poslanci preto schválili VZN, ktorým sa mení VZN
č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Navrhovanými zmenami sa posilnia
právomoci a prenášajú sa kompetencie na uzatváranie zmlúv na mestské zastupiteľstvo.

Schválili názov novej ulice
v obytnom súbore Sever
Na júnovom zasadnutí MsZ schválili žiarski poslanci aj Etický kódex volených predstaviteľov

mesta. Tento kódex je vypracovaný na
základe odporúčania TIS za účelom posilnenia prehľadného a transparentného riadenia
a rozhodovania samosprávy mesta. Posledným
VZN prijatým na júnovom zasadnutí bolo VZN
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktoré podrobnejšie
upravuje postup pri označovaní názvov ulíc a
iných verejných priestranstiev. V zmysle tohto
VZN bolo navrhnuté, a zároveň aj odsúhlasené,
pomenovanie novej ulice v obytnom súbore Sever na Ulicu J. Považana podľa návrhu MO Matice
slovenskej.
Zmluvu o vykonávaní niektorých úloh MsP na
území Ladomerskej Viesky predložil poslancom
náčelník MsP, Róbert Šiška. Ďalším bodom programu bolo určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa
v nich volí. Navrhovaných bolo niekoľko možností
počtu poslancov, nakoniec bol odsúhlasený návrh
ponechať aj naďalej 19 poslancov, pričom zostáva
aj päť volebných obvodov. Správu o výsledku hospodárenia TS, spol. s r. o. za rok 2013 predniesol
jej riaditeľ, Igor Rozenberg. Na základe účtovnej
závierky skonštatoval, že výnosy spoločnosti boli
za minulý rok vo výške 1 396 781 eur, náklady vo
výške 1 369 027 eur, čo predstavuje hospodársky
výsledok 27 754 eur. O činnosti MŠK za minulý rok
informoval konateľ spoločnosti, Jozef Tomčáni.
V závere zasadnutia sa rozhodovalo aj o prenájme
pozemkov pod zimným štadiónom pre spoločnosť
Sport Trend za účelom začatia stavebného konania vzťahujúceho sa k dokončeniu zimného
štadióna. Tejto téme sa venujeme v osobitnom
príspevku.
(li)

Ostrá výmena názorov poslancov kvôli zimnému štadiónu
Na júnovom zasadnutí MsZ rozhodovali
poslanci aj o prenájme pozemkov v súvislosti s pokračovaním rekonštrukcie zimného
štadióna. Spoločnosť Sport Trend, ktorá má
zimný štadión v prenájme, požiadala o prenájom za účelom začatia stavebného konania vzťahujúceho sa k dokončeniu zimného
štadióna.
Schvaľovanie prenájmu pozemkov bol prípad
hodný osobitného zreteľa, preto bola na schválenie potrebná trojpätinová väčšina všetkých
poslancov. Poslanci nakoniec svojím hlasovaním
prenájom pozemkov neodsúhlasili, čo viedlo k ostrej výmene názorov. „Zimný štadión dnes dostal červenú,“ uviedol poslanec Rastislav Uhrovič
po hlasovaní a ďalej dodal: „Štyria členovia
športovej komisie, nerozumiem, prečo ste práve
v tejto komisii, keď nemáte záujem podporovať
šport v meste, čo ste vyjadrili svojím hlasovaním.
Predseda športovej komisie, chcel by som ťa
vyzvať k tomu, aby si sa vzdal svojej funkcie.
Pretože ak má športová komisia podporovať rozvoj športu, tak nemôže robiť také kroky, aby sa
šport v meste nerozvíjal.“ Uhrovič ďalej uviedol, že

Dočká sa štadión rekonštrukcie?
ho zaráža predovšetkým situácia, že ešte v pondelok 23. júna mu kolegovia poslanci vyjadrili
k tomuto projektu podporu. „Mrzí ma to, že sa
mohli určité veci odkomunikovať, ale neurobilo
sa tak,“ podotkol Uhrovič. Norbert Nagy má na
celú vec iný názor. „Táto téma bola slabo odkomunikovaná, ešte do dnešného dňa som dostával
ďalšie a ďalšie informácie. Vadí mi forma a ako poslanec mesta mám právo rozhodnúť sa slobodne,
na základe objektívnych informácií, ktoré som
dostal. Som za zimný štadión a za návrat hokeja,
ale vadí mi forma, ktorou by zimný štadión momentálne mal pokračovať ďalej.“ K jeho názoru sa
pridaj aj Peter Dubeň: „Aj mne vadí forma, akým

spôsobom postupuje firma Sport Trend. Možno
to malo byť viac odkomunikované, možno sa mal
nájsť nejaká iná, vhodnejšia forma prenájmu týchto pozemkov. “
Dostavba zimného štadióna je jednou z priorít
primátora Petra Antala, podľa ktorého malo byť
hlasovanie o prenájme pozemkov akousi formalitou pre začatie stavebného konania, na čo
mesto doposiaľ zo svojho rozpočtu nevynaložilo
ani euro. Všetky náklady hradila spoločnosť Sport
Trend. „Výsledok hlasovania ma mrzí. Aj ja som
chcel počuť názor poslancov, prečo neodsúhlasili
prenájom pozemkov, prečo je to zlý projekt a čo
ním ohrozujeme. Mesto tieto aktivity doteraz
nestáli ani euro. Keby sa aj v projekte ďalej
nepokračovalo, nič by sa nestalo. Niekoľko dní
pred MsZ sme sa spoločne o tomto bavili a vtedy
nemal nikto žiadne námietky,“ dodal počas diskusie primátor mesta.
Počas hlasovania boli prítomní 17 poslanci. Za
prenájom pozemkov hlasovali kladne iba piati
poslanci – Andrej Jánoška, Viera Biela, Monika
Kopčová, Stella Víťazková a Rastislav Uhrovič.
(li)
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Začalo sa s výstavbou oddychovej zóny na Hviezdoške
V stredu 25. júna sa začalo so stavebnými
prácami na projekte oddychovej zóny na
sídlisku Hviezdoška. V tejto časti mesta tak
vznikne nové moderné športovo-relaxačné
centrum. Celý projekt budú zastrešovať mestské Technické služby.
V novej oddychovej zóne pribudne objekt 200-metrovej bežeckej dráhy, ktorého
povrch bude rovnakej kvality ako je aj v parku,
detské ihrisko, vznikne tu tiež basketbalové
ihrisko s vonkajším rozmerom 30 x 17 metra a
multifunkčné ihrisko s rozmerom 30 x 17,5 metra. V zóne celkovo pribudne približne kilometer
obrubníkov a vznikne niekoľko sto metrov komunikácií z každej strany, ktoré budú prepojené.
Súčasťou oddychovej zóny bude aj betónová plocha pre detské hry a návoz, kde sa budú môcť deti
v zime sánkovať. „Keďže vznikne objekt vsadený
do vnútroblokového priestoru, v krátkom čase
doplníme aj objekt osvetlenia, aby nevznikla
tmavá zóna, kde by dostali priestor na stretávanie
sa rôzni asociáli,“ hovorí riaditeľ technických
služieb, Igor Rozenberg a prezrádza, že oproti
pôvodnému projektu nastali zmeny, čo výstavbu
projektu mierne zabrzdilo: „Chceli sme zachrániť
čo najviac zelene a vylepšiť vsadenie objektov do
daného priestoru. Výsledkom je, že v maximálnej
možnej miere zachováme súčasnú už existujúcu
zeleň, doplníme osvetlenie a na základe pripomienok primátora mesta urobíme dva objekty

pre najmenších obyvateľov nášho mesta. Samozrejme, okrem toho tu pribudne aj veľa nových
prvkov zelene či lavičky na oddych. Myslím, že
to ocenia najmä starší obyvatelia sídliska, ktorí sa
o lavičky aktívne zaujímali.“

Projekt s nadčasovou hodnotou
Keďže harmonogram počíta s ukončením prác
na projekte v mesiaci október, primátor mesta
žiada obyvateľov o trpezlivosť: „Onedlho v tejto
časti mesta vznikne nové moderné športovorelaxačné centrum. Už teraz ďakujem obyvateľom
za trpezlivosť a toleranciu počas jeho výstavby.
S prácami sa možno mohlo začať o mesiac skôr,
avšak aj tak by sa to celé nestihlo do začiatku
prázdnin zrealizovať. Ak by sme zase čakali do
septembra, mohlo by sa stať, že to kvôli počasiu
nestihneme, príp. by na jeseň bola Hviezdoška
samé blato, čo by som bol veľmi nerád,“ hovorí
primátor Peter Antal.
Do obdobia, kedy sa môže začať s výsadbou zelene, čo je druhá polovica septembra, je
potrebné zrealizovať všetky stavebné objekty.
„Do polovice septembra chceme mať ukončené
všetky stavebné objekty, prípadne ich ešte do
konca septembra „doladiť“. V priebehu októbra
chceme dokončiť výsadbu, ktorá bude pomerne
hodnotná a bude mať aj architektonický význam,“
konkretizuje ďalej Rozenberg a podotýka: „Uve-

Hviezdoška sa čoskoro zmení na moderné centrum.

domujeme si, že vchádzame do priestoru, ktorý
je pravdepodobne najexponovanejším miestom
v meste. Ak si zoberieme množstvo bytov v bytových domoch, hovoríme o stovkách rodín, ktoré
sa môžu denno-denne pozerať na prácu, ktorú
vykonávame. Neprináleží mi, aby som hodnotil, či
niekto s projektom súhlasil, alebo nie. Je tu projekt, ktorý mesto ľuďom verejne ponúklo a hlavne
našlo finančné prostriedky. To v súčasnosti
určite nie je jednoduché. Urobíme všetko pre to,
aby spokojnosť obyvateľov bola čo najvyššia.“
V najbližších dňoch preto technické služby zverejnia harmonogram prác, kde zvýraznia kritické miesta a práce, na ktoré by obyvatelia sídliska mali
byť pripravení. „Chcem ich tiež požiadať, aby boli
trpezliví, čím dopomôžu k tomu, aby bol projekt
úspešný. Väčšina ľudí sa na novú oddychovú
zónu teší. Som presvedčený, že aj viac hluku či
neporiadku počas výstavby v konečnom dôsledku prinesie výsledok, ktorý občania budú môcť
oceniť,“ dodáva Igor Rozenberg.
(li)

Vyriešili problémy s parkovaním návštevníkov kúpaliska
Žiarske plážové kúpalisko otvorili už
v polovici júna. Jeho návštevníci sa môžu počas
tohtoročnej sezóny tešiť na viacero noviniek.
Prevádzkovateľom kúpaliska sú mestské
Technické služby. Ako hovorí ich riaditeľ, Igor
Rozenberg, procesy v spoločnosti riadia najmä
podľa pripomienok návštevníkov. „Jednou z
najzávažnejších pripomienok pred zahájením
tohtoročnej letnej sezóny na plážovom kúpalisku
bola nespokojnosť obyvateľov ani nie tak
s poskytovanou kvalitou služieb stravovania
či občerstvenia, ale celého systému, ktorý bol
realizovaný počas minulej sezóny,“ vysvetľuje
Igor Rozenberg a ďalej konkretizuje: „Na túto
požiadavku návštevníkov veľmi pozitívne
reagoval nájomník stravovacieho zariadenia na
plážovom kúpalisku. V bufete, ktorý sa nachádza
v tzv. zelenej časti kúpaliska urobil pult v strede
zariadenia, kde budú návštevníkom k dispozícii
dvaja čašníci, ktorí ich budú obsluhovať
v 360-stupňovom uhle. Takýto štýl je známy
z pláží a začína byť už aj v našich geografických
podmienkach bežným štandardom.“

Občerstvíte sa, aj keď nie
ste návštevníkom kúpaliska
Zmena nastane aj v hlavnom bufete. Doteraz, ak
si išli návštevníci kúpiť stravu a aj pitie, museli si
odstáť v dvoch radoch. Ten systém sa po novom
zmení. „Prítomný bude aj vedúci plážového
kúpaliska, ktorý bude všetky pripomienky od
návštevníkov riešiť priamo s prevádzkarom
bufetu. Máme víziu aj doplňujúcich bufetových
služieb. Rokujeme o pultíku s kukuricou, príp.
s nanukmi. Vieme, že neurobíme všetko dokonalé

a že aj tento rok budeme mať pripomienky. Ale
chceme služby zlepšiť a reagovať tak na podnety
návštevníkov,“ zdôrazňuje ďalej riaditeľ mestskej
eseročky.
Ak patríte k pravidelným návštevníkom
žiarskeho parku, aj pre vás bude po novom
k dispozícii bufet s občerstvením. Otvorené okno
bufetu sa nachádza za veľkou bránou po vstupe
na plážové kúpalisko. „Otvorené bude v čase,
keď aj plážové kúpalisko. Myšlienka nie je naša,
vyšla od primátora mesta, ktorý chcel, aby bolo
zabezpečené občerstvenie aj pre tých obyvateľov,
ktorí sa len prídu pozrieť do parku. Keďže tento
rok očakávame viac ľudí, či už v mini ZOO, alebo
v exteriérovom fitku, chceme im zabezpečiť
„náhradnú“ záhradnú reštauráciu,“ vysvetľuje
dôvody Igor Rozenberg.

Zmena charakteru plážového kúpaliska
na aquapark sa nechystá
Podľa Rozenberga má plážové kúpalisko
dve slabé stránky, ktoré boli zverejnené už
v predchádzajúcom období. Jednou je studenšia
voda a druhou chýbajúce parkovacie miesta.
„So studenou vodou nevieme urobiť nič, ak
chceme zachovať charakter plážového kúpaliska,“
priznáva a vzápätí vysvetľuje: „Musíme brať do
úvahy, že tu nemáme aquapark, ale kúpalisko
pre bežného človeka, ktorý si zaplatí minimálnu
čiastku na vstupnom. Ak to porovnáme s cenami
okolitých kúpalísk, sme jednoznačne najlacnejší.
Tento ráz chceme zachovať aj do budúcna.“ Keďže
vlani sa na vstupnom podarilo vyzbierať pomerne
slušnú časť financií, v areáli kúpaliska spoločnosť
vysadila tri aleje stromov. Pre tých, ktorí na
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Bufet bude sprístupnený aj mimo areálu kúpaliska.

kúpalisko chodia autom, máme tiež dobrú správu.
„Podarilo sa nám vybaviť plochu medzi cestou R1
a súkromnou spoločnosťou, kde vzniknú nové
parkovacie miesta. Pôvodne sme si mysleli, že
tu vznikne priestor na 100 až 120 parkovacích
miest. Keďže však plocha celá nepatrí majiteľovi,
ktorý nám pozemky zadarmo poskytol, vznikne
„iba“ 50 až 70 nových parkovacích miest. Jedinou
podmienkou bolo, že parkovanie bude bezplatné.
Touto cestou chcem preto poďakovať majiteľovi
pozemku, ktorou je spoločnosť Peba cars, s. r. o. –
Marek Petor a Emil Baláž.“
Po minuloročnom tobogane, ktorý je naďalej
k dispozícii zadarmo, pribudne na kúpalisku
ďalšia atrakcia. „Chceme spustiť testovaciu
prevádzku aquazorbingu, ktorú poskytne externá
firma. Malo by však ísť o krátkodobú atrakciu,“
podotýka Igor Rozenberg. Pri obhliadke, ešte pred
otvorením kúpaliska, sa zistilo, že v mužských
sprchách sú poškodené obkladačky a neboli by
tak prevádzky schopné. V súčasnosti už priestory
spŕch prešli rekonštrukciou. „Plánujeme rovnakú
rekonštrukciu aj na „ženskej“ strane, ale na tomto
mieste nebola ešte situácia kritická,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)
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Žiarsky Bring Trucking navštívil viceprezident Nórskej Pošty
Približne pred rokom spoločnosť Blomquist
kúpila spoločnosť Bring, ktorá je súčasťou
nórskeho štátneho podniku Posten Norge
(Nórska Pošta). V polovici júna navštívil žiarsku
firmu Tore K. Nilsen, executive viceprezident
Nórskej Pošty pre divíziu logistic Norway.
Spoločnosť Bring Trucking sa špecializuje na
logistiku, nákladnú prepravu a skladovanie.
„Nórska Pošta je jediným akcionárom nórskej
logistickej skupiny Bring a nórsky Bring je jediným
akcionárom našej spoločnosti Bring Trucking,
a. s., Žiar nad Hronom,“ vysvetľuje Martin Ľupták,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Bring Trucking a konkretizuje dôvody návštevy
z Nórska: „Dôvodom návštevy pána Nilsena
bolo, že toto bola jeho prvá oficiálna návšteva
spoločnosti Bring Trucking a Žiaru nad Hronom

Tore Nilsen (vľavo) a Martin Ľupták
na návšteve u primátora.
vôbec vo funkcii, ktorú zastáva.“ Okrem návštevy
spoločnosti v priemyselnom parku sa Tore Nilsen
stretol aj s primátorom mesta, Petrom Antalom.
„S primátorom sme sa rozprávali o ďalších našich
plánoch a rozvoji, o možnostiach obojstrannej
spolupráce, ale aj o situácii v Žiari nad Hronom,“
dodáva Martin Ľupták.
Bring Trucking vlastní iba ťahače bez návesov

Prechody pred školskými zariadeniami zvýraznili červenou farbou
Na území mesta sa nachádza 129 bielych a 15
červeno-bielych priechodov pre chodcov.
Na pätnástich priechodoch pre chodcov v týchto
dňoch obnovia nátery červenou a bielou farbou.
„Budú to všetky priechody pre chodcov pred
základnými školami, gymnáziom, nemocnicou,
na Chrástekovej ulici a pred „deviatou“ materskou
školou na Sládkovičovej ulici,“ vysvetľuje Ľubomír
Kupči, vedúci úseku údržby mestských Technických
služieb a spresňuje: „Červeno-biele priechody sú pre
chodcov viditeľnejšie, čo je už bežným štandardom
vo väčšine miest. Aj takýmto spôsobom sa snažíme
zvýšiť bezpečnosť chodcov na cestách,“ podotýka
Ľubomír Kupči.
Ako informoval hovorca mesta, Martin Baláž,
obnova červeno-bielych náterov na priechodoch
pre chodcov pred základnými školami, gymnáziom
a pri nemocnici vyjde mesto na viac ako 3 800 eur.

Okrem priechodov pre chodcov zvýraznených
červenou farbou sa obnovy dočkali aj klasické
biele. „Ide o každoročnú údržbu, a to najmä na tých
miestach, kde sú priechody pre chodcov zodraté a
sú už málo viditeľné. Hlavne v križovatkách a ostrých
zákrutách. Tento rok sme takto obnovili 31 bielych
priechodov pre chodcov,“ dodáva Ľubomír Kupči.
(li)

Plynulé kosenie vďaka dvom novým kosačkám
Ako sme vás pred časom informovali, Technické
služby, s. r. o., zakúpili novú kosačku značky John
Deer. V týchto dňoch k nej pribudla ďalšia.
Kosačka rovnakej značky a za rovnakú sumu
pribudla spoločnosti len pred niekoľkými dňami.
„Musíme hľadať riešenie, ktoré je najekonomickejšie,
a teda najlacnejšie. Sme radi, že sa nám podarilo
zaobstarať aj druhú kosačku značky John Deer, kde
dodávateľ poskytol vstupnú cenu na trh 14 100 eur,“
hovorí riaditeľ technických služieb, Igor Rozenberg.
Malotraktorová kosačka, ktorá zabezpečuje
pokosenie, zber a vykládku trávy je najdôležitejšou
technickou časťou pri kosení v meste. „Doteraz sme
mali k dispozícii tri kosačky, z toho dve sú kúpené
už dávnejšie. Najstaršiu z nich však chceme predať.
Približne jednu štvrtinu nákladov novej kosačky tak
pokryjeme práve z financií, ktoré získame predajom
starej kosačky.“ V prípade porúch však má spoločnosť
okrem dvoch nových kosačiek k dispozícii aj tretiu,

ktorá zostane ako náhrada a bude sa používať napr.
na kosenie v parku a v prípade kritických, prípadne
nepredvídaných situácií. „Po tejto technickej zmene
a po rozšírení možnosti využívať ramenový nakladač
Mercedes na rozvoz veľkokapacitných kontajnerov
pre potreby údržby verejnej zelene budeme mať
pod kontrolou to, aby sme zabezpečili kosenie
v meste tak, ako si to vyžadujú občania, poslanci
mestského zastupiteľstva a vedenie mesta,“ dodáva
Igor Rozenberg.
(li)

Otváracie hodiny na Ihrisku Mareka Rakovského
Kľúče od Ihriska Mareka Rakovského, ktoré
sa nachádza na Partizánskej ulici, si môžete
prevziať v Mendosine.
Ihrisko bude v mesiacoch júl a august otvorené
od 10.00 do 21.00 hod. Po prázdninách sa budú
otváracie hodiny aktualizovať.

Rezervovaný čas ihriska:
Utorok 17.00 – 18.30 hod.
Štvrtok 17.00 – 19.30 hod.
Sobota 15.00 – 17.00 hod.
V ostatné dni je ihrisko podľa dohody voľné
pre verejnosť.
(r)
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a vykonáva tzv. trucking, čo túto spoločnosť odlišuje
od iných prepravných firiem. V súčasnosti je druhou
najväčšou dopravnou spoločnosťou na Slovensku,
v európskom priestore sa radí veľkosťou k stredne
väčším dopravným firmám. Aj napriek tomu, že
spoločnosť má zastúpenie po celej Európe, za svoje
hlavné sídlo v Európe si vybrala Žiar nad Hronom.
„Rozhodli sme sa, že pre naše potreby potrebujeme
celoeurópsky pôsobiacu dopravnú firmu. Z rôznych
manažérskych dôvodov a po preskúmaní trhov sme
zistili, že u vás je absolútny geografický stred Európy,
takže strategicky nám klíma vašej krajiny aj mesta
zapasovala,“ uviedol počas návštevy primátora Tore
Nilsen a dodal: „So slovenským manažmentom sme
veľmi spokojní, výsledky sú vynikajúce, lepšie, ako
očakávame. Vidíme, že to bolo dobré rozhodnutie.“
(li)

Kultúrne leto
aj s vynoveným Beer Festom
Aj tento rok sa bude v rámci Kultúrneho leta hrať
na obľúbených miestach v Žiari. Pripravené sú aj
sprievodné podujatia.
Mestské kultúrne centrum pripravuje v rámci
Kultúrneho leta aj menší koncert na Šibeničnom
vrchu, ktorý bude spojený s turistikou. „Rodičia
s deťmi sa môžu tešiť na detské divadielko, ktoré
sa uskutoční v zelenej zóne na námestí,“ informuje
Janko Kulich, producent žiarskeho Céčka a ďalej
konkretizuje: „Zaujímavosťou bude určite vynovený
projekt Beer Fest, ktorý sme presunuli z polovice
septembra na koniec augusta a uskutoční sa
v parku. Súčasťou podujatia bude aj súťaž vo varení
guláša, vystúpenie obľúbených kapiel z regiónu,
rôzne súťaže a hry.“
PODUJATIA KULTÚRNEHO LETA

11.7. 19.00 - 22.00 hod.
René Lacko unplugged v Green parku
17.7. 18.00 - 22.00 hod.
ZH Band v Hoteli Luna, terasa
24.7. 19.00 - 22.00 hod.
Funky Emotions v Green parku
1.8. 19.00 - 22.00 hod.
Kulich & Kolegium a Sitňan v Starom dvore
14.8. 19.00 - 22.00 hod.
Bystrík v Tulipáne
21.8. 19.00 - 22.00 hod.
The Fusion v Tulipáne
28.8. 16.00 - 22.00 hod.
Beer Fest v Mestskom parku
Akcie sú bez vstupného!
(li)

Mestské noviny | 1. júl 2014

5

SPRAVODAJSTVO

Parkovacie miesta
na Svitavskej ulici zrušia
Takmer 150 obyvateľov mesta spísalo petíciu,
ktorou vedenie mesta žiadajú o zrušenie
parkovacích miest na Svitavskej ulici. Mesto ich
žiadosti vyhovie.
Prednostka mesta, Mariana Páleníková, nám
informáciu o rušení parkovacích miest potvrdila.
„Vedenie mesta prerokúvalo petíciu, ktorú
podpísalo 146 obyvateľov z bytového domu, za
ktorým sa parkovacie miesta na Svitavskej ulici
nachádzajú,“ hovorí Páleníková a ďalej spresňuje:
„Petícia sa prerokúvala aj za účasti poslancov
Veroniky Balážovej, Moniky Balážovej a Martina
Sklenku, ktorí sú zvolení za tento obvod. Na základe
aj stanoviska poslancov, ktoré podporilo petíciu, sa

tak tieto parkovacie miesta budú rušiť. Ide celkom
o 33 parkovacích miest, ktoré boli vytvorené na
chodníku za bytovým domom.“
Obyvatelia, ktorí tak boli zvyknutí v tejto časti
parkovať, si budú musieť nájsť pre svoje vozidlá
miesta na voľných parkovacích miestach, či už na
parkovisku na elektrikármi, alebo v medziblokových
priestoroch. „Mesto o vytvorení nových, náhradných
parkovacích miest neuvažuje. Predsedovia bytových
spoločenstiev môžu mesto požiadať o vytvorenie
parkovacích miest, ktoré si vytvoria na vlastné
náklady. Mesto pozemky prenajíma po dobu
15 rokov,“ spresnila Mariana Páleníková.
(li)

Šášovská Madona

V expozícii mesta Žiar nad Hronom
a v expozitúre pod Šášovským hradom, v obci
Šášovské Podhradie, môžete v tohtoročnej
návštevnej sezóne vidieť aj kópiu tzv. Šášovskej
Madony.
Sošiek tohto typu (Madona s dieťaťom) sa dosiaľ
našlo približne trinásť kusov, z toho deväť kusov sa
podarilo získať pri pozemných prácach alebo počas
archeologických výskumov v Bratislave. Naša soška
je jednou zo štyroch, ktoré boli vykopané mimo
hlavného mesta. Malá hlinená soška je vysoká iba
niekoľko centimetrov. Predstavuje torzo stojacej
ženskej postavy s dlhými splývajúcimi vlasmi,
ktorá je zahalená v bohato nariasenom rúchu.
Postava drží na rukách malé dieťa. Soške chýba

hlava, ktorá bola odlomená ešte predtým, ako sa
dostala do zeme, čo potvrdzuje aj nálezová situácia
z archeologického výskumu na Šášovskom hrade,
ktorý prebiehal pod vedením Doc. Jozefa Hošša v 80tych rokoch minulého storočia. Sošku z hliny našiel
a vybral zo zeme Pavol Valuška. Soška sa datuje
do prvej polovice 15. storočia. Šášovská Madona
patrí svojím spracovaním k tým hodnotnejším
plastikám. Bola vyhotovená hrnčiarom z bielej hliny
prostredníctvom formy. Biela hlina sa iba zriedkavo
vyskytovala v oblasti Kremnických vrchov. Forma
bola vymodelovaná pravdepodobne podľa väčšieho
dreveného modelu, ktorý sa pravdepodobne
nachádzal v niektorom kostole. Takouto produkciou
sošiek sa hrnčiari bežne nezaoberali, a preto ich
nachádzame veľmi ojedinele. Hlavú výrobnú
produkciu hrnčiarov tvoril stolový a kuchynský
keramický riad. No v niektorých prípadoch plnili
požiadavky šľachty a vyššej strednej vrstvy, a to na
výrobou atypických nádob, predmetov a sošiek. Je
veľmi pravdepodobné, že Šášovská Madona bola
vyrobená na objednávku v počte viacerých kusov,
čo dokazuje použitie prácne vyrobenej formy, ktorej
výrobu si objednávateľ taktiež musel zaplatiť. Na
hrad sa dostala pravdepodobne s objednávkou tzv.
bielej kremnickej keramiky, o ktorú žiadalo hradné
panstvo, buď ako súčasť takejto objednávky, alebo
ako pozornosť od výrobcu keramiky. Prikláňam sa
však viac k názoru, že išlo o objednávku.
Peter Mosný, archeológ

Parkovisko za bytovým domom
bude onedlho minulosťou.

Učme sa
aj vo vyššom veku
Mesto Žiar nad Hronom zrealizovalo
v mesiacoch marec až jún projekt Učme sa aj vo
vyššom veku.
Projekt bol naplánovaný do dvoch rôznych
druhov učebných programov: Jazykové zručnosti
– Anglický jazyk, Počítačové zručnosti a moderné
informačné technológie. Orientovaný bol na
cieľovú skupinu seniori (vo veku nad 50 rokov),
ktorých ovplyvnenie vzdelávacími aktivitami
pozitívnym spôsobom prispieva ku kvalite ich
života s dôrazom na rozvoj a prehlbovanie ich
kľúčových kompetencií. Cieľom projektu bolo
zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Žiar nad
Hronom prostredníctvom ďalšieho vzdelávania,
ale aj získavania nových kontaktov, nadviazania
nových priateľstiev, pretože vzdelávanie, získavanie
nových informácií a nadobúdanie nových
zručností rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto
aktivitám sa človek udržiava fyzicky aj psychicky
v dobrom stave, zostáva aj v staršom veku
v aktívnej komunikácii so spoločnosťou, prispieva
k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj
na medzigeneračnom porozumení. Veríme, že
realizáciou vzdelávania účastníci získali schopnosť
uplatniť získané vedomosti a zručnosti vo svojom
živote a pri dosahovaní svojich osobných cieľov.
(r)

Chátraniu podchodu chcú zabrániť čiastočnou úpravou
Podchod, ktorý vedie popod Ulicu SNP
od centra mesta, prejde v týchto dňoch
čiastočnou rekonštrukciou. Mesto sa pre tento
krok rozhodlo aj napriek tomu, že nie je jeho
vlastníkom.
Úprava podchodu sa bude týkať prevažne
vonkajšej časti, ktorá prejde základnou estetizáciou. Z bezpečnostného hľadiska tiež v podchode
pribudne osvetlenie schodov od námestia, ktoré
bude opatrené tzv. astronomickými hodinami. Aj
na základe podnetu od občanov sa zistilo, že časti
podchodu, ako sú napríklad zábrana či madlá,
sú prehnité a hrozí tak nebezpečenstvo úrazu.
Nové bezpečnostné madlo bude okolo celého
podchodu smerom z námestia, všetky obkladové

nadzemné časti sa demontujú. Okrem toho bude
z vonkajšej strany opatrená spodná betónová časť
náterom a upraví sa aj časť chodníka, ktorého asfaltový povrch sa dotýka konštrukcie podchodu.
Tento spoj je zdrojom zatekania a poškodzovania
časti konštrukcie. Keďže sem zateká, táto časť sa
aj zaizoluje, čím sa zabráni tomu, aby sa podchod
ďalej nerozpadal. Oceľová konštrukcia, ktorá sa
nachádza nad betónovou časťou podchodu,
dostane nový náter a v strešnej časti nový obklad. Smerom od námestia tak bude podchod
z vonkajšej strany kompletne upravený.
Potrebné je však upraviť aj časť zo strany od
daňového úradu, kde sa nachádzajú dva vjazdy
do podchodu.
(li)
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„Križania“ už majú svoj Svätokrížsky náučný chodník
História Sv. Kríža nad Hronom je zaujímavá
a bohatá. Je preto potrebné, aby sa ľudia
o svojom meste dozvedeli čo najviac. Vznikol tak
náučný chodník pre Križanov.
Iniciátormi projektu náučného chodníka sú
Ľudmila Pulišová, pracovníčka žiarskeho Mestského
kultúrneho centra a František Kovár, predseda
OZ Kamenica. „V roku 2012 vyšiel v Mestských
novinách článok od Zuzany Balážovej, v ktorom
písala o potrebe náučného chodníka pre „Križanov“
s názvom Svätokrížsky náučný chodník,“ približuje
Ľudmila Pulišová a pokračuje: „Žiaľ, nejaký čas sa nič
nedialo. Keď že to bola dobrá a zaujímavá myšlienka,
rozhodla som sa v tom pokračovať. V spolupráci
s predsedom OZ Kamenica, Františkom Kovárom,
sme 19. júna ukončili náučný chodník pripevnením
smerových tabúľ.“ V budúcnosti by mali k už
existujúcim informačným tabuliam pribudnúť ešte

2 či 3 tabule so širšími informáciami o histórii mesta
Žiar nad Hronom. „Takýmto spôsobom chceme viac
priblížiť obyvateľom mesta ich bohatú minulosť. Pri
prechádzke parkom, ktorý je dosť navštevovaný,
a mestom sa ľudia môžu pristaviť a prečítať si
niečo o histórii starej časti mesta. Okrem toho, OZ
Kamenica vyseká a vyčistí chodník od kaplnky
Navštívenia Panny Márie smerom na Šibeničný
vrch. Náučný chodník bude bez pochýb prínosom
aj pre školy. Vyučovanie histórie mesta priamo „v
teréne“ určite zaujme tak učiteľov, ako aj ich žiakov,“
informuje ďalej Ľudmila Pulišová.
Náučný chodník bol financovaný z projektu My,
Žiarčania, ktorý finančne podporila Národná
agentúra Mládež v akcii. „Okrem sponzorov
uvedených na tabuliach patrí poďakovanie aj
Pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici, ktorého
pracovníci na požiadanie zaslali odborné

Oznam pre rodiny
školopovinných detí a predškolákov
Všetky
nízkopríjmové
rodiny
a rodiny v hmotnej núdzi, ktorých
deti navštevujú materské, základné
školy alebo špeciálnu základnú školu,
majú v prípade záujmu možnosť do
10. augusta požiadať na Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny o štátnu dotáciu
na stravu a do 10. septembra o štátnu
dotáciu na školské potreby pre ich deti.
Tlačivo na obe štátne dotácie poskytnú
pracovníci ÚPSVaR. Zároveň je potrebné
doložiť ďalší doklad – potvrdenie o príjme.
Skompletizované doklady je potrebné
doručiť späť na ÚPSVaR do uvedených
termínov, t. j. je potrebné si dotáciu začať
vybavovať skôr než sú uzávierkové termíny
(10.8., 10.9). V prípade nedoloženia
všetkých potrebných dokladov do

stanovených termínov, nebude dotácia
poskytnutá (príp. bude poskytnutá až
za nasledujúce mesiace po doložení
dokladov).
Rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej
núdzi
a
nízkopríjmové
rodiny,
ktoré v minulom školskom roku poberali
štátne dotácie na stravu a školské pomôcky
pre svoje dieťa, si nemusia opätovne
žiadať o dotáciu, nakoľko sú automaticky
zaradení do zoznamu poberateľov
štátnych dotácii. Avšak na začiatku
školského roka, resp. pri zmene školského
zariadenia je vždy potrebné doložiť
vedúcej školskej jedálne potvrdenie
o tom, že rodina je v hmotnej núdzi, alebo
patrí do kategórie nízkopríjmových rodín.
(r)

Začiatkom júna sa v amfiteátri vo Veľkej Lehote konal
21. ročník Detského folklórneho festivalu Pod Inovcom. Na
festivale vystúpili tri vekové generácie, ktoré reprezentovali
malé aj veľké folklórne skupiny.
Najstaršiu generáciu zastupoval, a zároveň gajdošskú tradíciu
z Veľkej Lehoty predviedol pri otvorení festivalu, gajdoš Dominik
Garaj. Nasledovali spevy, tance a detské hry tvoriace hlavný
program, ktorý v sebe niesol myšlienku Dobšinského povesti
O troch grošoch. Okrem troch zlatých grošov si deti odovzdávali
chlieb a ratolesť – symboly zeme a duchovnej hodnoty. Predstavili
sa Brežanček z Brehov, Lipka z Hornej Vsi, Háj z CVČ z Novej
Bane, Pramienok z Vyhní s mladým heligonkárom, Hroniarik
spolu s ľudovou hudbou zo ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej
zo Žiaru nad Hronom, Širinka z Prenčova, Čerešnička z Veľkej
Lehoty, Ľudová hudba so štyrmi speváčkami zo ZUŠ z Novej
Bane, Hronček zo Žiar nad Hronom a Úsmev z Hodruše-Hámrov.
Ako hostia sa predviedli DFS Zvonček z Hontianskych Nemiec
so svojou ľudovou hudbou a FS Hron, ktorý predstavil svoju
novú choreografiu tanca z Tekova. Okrem krásnych vystúpení
v príjemnom prostredí mali návštevníci možnosť nahliadnuť na
tradičné ľudové remeslá a odniesť si okrem veľkého kultúrneho
zážitku aj malý suvenír.
Eva Šimonová

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali
triediť odpad a neexistuje ani akýkoľvek
negatívny dopad triedenia odpadu. Triedením
odpadu pomôžeme nielen životnému
prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe, po
stránke zdravotnej, sociálnej aj ekonomickej.

• spotrebovávať menšie množstvo energie,
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými
hnojivami
(kompostovaním
biologicky
rozložiteľných odpadov získavame kvalitné
ekologické hnojivo).
Výhody triedenia z ekonomického pohľadu
• ušetrené poplatky za odpady (za triedené zložky
komunálneho odpadu neplatíme),
• spracovateľom surovín (papierne, sklárne,
kovohuty a pod.) vďaka druhotným surovinám •

noviny.ziar.sk

Informačná tabuľa v Parku Štefana Moysesa.
Foto: František Kovár

Festival detských folkloristov

Prečo triediť odpad

Výhody triedenia z hľadiska životného
prostredia
Triedený zber vracia druhotné suroviny naspäť do
výrobného procesu a preto je možné:
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín,
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe
surovín,
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov
(z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania
surovín,
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy,

informácie o malých záhradných stavbách v Parku
Štefana Moysesa. V neposlednom rade ďakujeme
Richardovi Kafkovi za pomoc pri zostavovaní textov
informačných tabúľ,“ dodáva na záver Ľudmila
Pulišová.
(r)

z triedeného zberu sa znižujú náklady na výrobu,
pre spotrebiteľov to znamená lacnejšie výrobky,
• výstavba a prevádzka recyklačných technológií
je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií
na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne
a pod.).
Sociálne výhody triedenia odpadu
• triedený zber zvyšuje zamestnanosť (zber surovín,
ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie
a recykláciu a kompostovanie vytvára pracovné
miesta vo väčšom počte ako skládky alebo
spaľovne odpadov),
• triedený zber poskytuje príležitosť pre
sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám,
• realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať
ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného
prostredia. Vari najdôležitejší aspekt pre budúcnosť
životného prostredia v našej spoločnosti
predstavuje environmentálna výchova detí a
mládeže či už v domácom prostredí, alebo v rámci
základnej, strednej alebo materskej školy.
OŽP (Zdroj: Priatelia zeme, upravené)
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Poďakovanie
Mestská knižnica Michala Chrásteka ďakuje
spoločnosti Bring Trucking, a. s., Žiar nad Hronom za peňažný dar na financovanie nákupu
kníh. Z poskytnutých prostriedkov sme zakúpili
38 kníh, z toho 18 knižiek pre deti a 20 kníh pre
dospelých. Ďakujeme.

Hľadám domov
ŠARIK

Šarik má približne 1,5
– 2 roky. Je to menší
psík, ktorý si pri chôdzi
hopká. Je trochu opatrný. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu nazvaná V znamení mesačného králika.
Film objasní základné zákonitosti, úkazy a vzťahy
medzi Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom.
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy
ďalekohľadom. Dňa 11. júla o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Za
priaznivého počasia nasleduje prehliadka zariadení
a slnečných hodín na Solárnej terase a pozorovanie
Slnka astronomickým ďalekohľadom. Za nepriaznivého počasia si v UFO sále deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii. Dňa 16. júla o 16.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

5.7. Dentino – MUDr. Zuzana Kukolíková, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
6.7. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
12.7. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar nad
Hronom (672 27 19)
13.7. ProCare – MUDr. Zuzana Vincová, Priemyselná, Žiar nad Hronom (390 24 17)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS V KNIŽNICI

Mestská knižnica Michala Chrásteka oznamuje svojim čitateľom, že od 30.6. do 28.8. 2014 sa
mení výpožičný čas na letný. Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hod.
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ČOKY

Čoky je nízky dlhý
psík, veľmi huňatý. Má
krásne zeleno-hnedé
oči, ružové lemovanie
okolo očí a papuľky.
Je kontaktný, užíva si
hladkanie. Nie je ubrechaný, s inými psami je
znášanlivý. Môže ísť aj
k deťom do bytu alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

Prečítajte si

Opäť vám prinášame niekoľko tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné
novinky môžete pozrieť v on-line katalógu
knižnice na stránke Mestského kultúrneho
centra. V žiarskej knižnici si môžete požičať už
aj najčerstvejšie novinky, ktoré prišli do predaja v priebehu júna.

Pre dospelých

•Jennifer Clementová – Modlitby za unesené
To najlepšie, čo sa v Mexiku môže dievčaťu stať,
je byť škaredá.
•Gregg Olsen – Zrada
Nikdy neberte vraždu naľahko...
•Evelin Červienková – Melónová aféra
O láske, čo sa nedá uchopiť. O mužoch, ktorí jej
nie sú hodní.
•Jonas Jonasson – Analfabetka, ktorá vedela
počítať
•Dominik Dán – Nevinným sa neodpúšťa
•Jo Nesbo – Netopierí muž
Takto sa to začalo. Prvý prípad s detektívom Harrym Holem sa odohráva v Austrálii.
•Stephen King – Doktor Spánok
•Jodi Ellen Malpasová – Tento muž
•Sylvia Dayová – Pýcha a potešenie

Pre deti
•Andy Stanton – Pán Gum a psia beštia
Hmla! Hrozivé zavýjanie! Ešte väčšia hmla! Ešte
hrozivejšie zavýjanie! Čo to znamená? To znamená, že z hmly sa ozývajú zvuky, z ktorých ľuďom
naskakujú zimomriavky.
•Jim Benton – Milý denníček, to vážne nič nie je
zadarmo?!
•Sue Mongredien – Zvierací záchranári: Mačiatka a ich nový domov
Mamička malej Lily prinesie domov tri slabé mačiatka, ktoré sa našli opustené vonku pod kríkom.
Podarí sa ich zachrániť, nahradiť im mamičku
a nájsť im nový domov?
•Thomas C. Brezina – Tigrí tím: Ostrov desivých
goríl
Bea, Luk a Patrik pristanú počas búrky na ostrove
autora detektívok, ktorý zmizol bez stopy. Objavia tam obrovské strašidelné gorily, ktoré strážia
tajnú jaskyňu.

noviny.ziar.sk

HUGO

Huga si adoptovali ako
šteniatko, ale keď podrástol, vrátili ho do útulku. Má približne 1,5-roka,
nie je veľký. Je aktívny,
má rád pohyb. Je vhodný aj k deťom, znesie
sa aj s inými psami. Je
kastrovaný, očkovaný a
čipovaný.
DÁŠENKA

Dáša je veľmi milá, je to
teriér telom aj dušou. Aktívna, čulá, naučená byť
v byte, má návyky. Má asi 5
rokov, je menšieho vzrastu.

DOBBY

Dobby je kríženec špica, menšieho vzrastu.
Je pokojný a priateľský.
Poslúcha, užíva si ľudskú
prítomnosť. Znesie sa aj
s inými psami. Vhodný je
do bytu, môže ísť aj k deťom. Je učenlivý a má rád
pohyb. V koterci mu je
veľmi smutno a dosť trpí.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu
Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme,
volajte počas pracovných dní od 9.00 do
19.00 hod.).

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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PREDAJ

•Predám spredu plnenú automatickú práčku, 5 kg bielizne, 5-ročná.
1/13
Predávam z rodinných dôvodov. Cena: 150 €. T: 0908 572 607
•Predám dvojmiestny stan, predsieň. Cena: 30 €. T: 0908 572 6072/13
•Predám: vodárenskú závitnicu, stredná, cena: 100 €, záhradný postrekovač na chrbát, pumpa zboku, cena: 10 €, umelé PVC bandasky,
20-litrové, PHM, cena: 5 €, 4-miestny stan, aj predsieň, nepremokavý,
cena: 20 €, odznaky rôzneho druhu. T: 0908 572 607
3/13
•Predám LP platne. Zoznam na zavolanie. T: 0915 847 066

4/13

•Predám váľandy, obývaciu stenu a kuchynský stôl. Všetko lacno.
T. 0944 155 922
5/13
•Predám cirkulár, 4,4 kW. T: 0944 155 922
•Predám starožitný
T: 0944 155 922

250-ročný

sekretár.

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

6/13

Cena

dohodou.
7/13

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám modelové vláčiky TT, rôzne reproduktory, zverák s prizmou, dielenský zverák a ručný lis na pomaranče. T: 0910 295 897 8/13
•Predám odznaky. Lacno. T: 045/672 58 11
•Predám poľovnícku uniformu. Ako nová. T: 045/672 58 11

9/13
10/13

•Predám sklo na skleník, výška 142 cm, šírka 44 cm, hrúbka 3 mm.
11/13
44 ks. Cena: 20 €. T: 673 24 32 (ZH)
•Predám elektrickú kosačku, záber 46 cm. Cena: 30 €. T: 673 24 32
(ZH)
12/13
•Predám kotlinu a parák na varenie pre ošípané. Cena: 20 €. T: 673
24 32 (ZH)
13/13
•Predám sečkáreň na sekanie trávy a sena. Cena: 20 €. T: 673 24 32
(ZH)
14/13
•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944
680 715
15/13
•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 71516/13

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt, čiastočne prerobený, 2. poschodie, Ul. M. R.
Štefánika. Nová kuchynská linka, kachličky v kuchyni, v kúpeľni. Treba
17/13
vidieť. Cena dohodou. T: 672 31 92
•Predám chatu v záhradkárskej osade pri Lutilskom potoku. Chata
je murovaná, podpivničená, s podkrovím. Na chate sú plastové okná
a dvere. Cena dohodou. T: 0903 222 764
18/13
•Predám garsónku v Žiari nad Hronom. Kompletne prerobená.
Cena dohodou. T: 0910 101 945
19/13
•Predám starší rodinný dom v Trnavej Hore. Zastavaná plocha
633 m2, z toho 110 m2 dom. Cena: 27 500 €. Pri rýchlom jednaní možná
zľava. T: 0944 166 939
20/13
•Predám RD na Trnavej Hore. Tichá lokalita. Cena dohodou. T: 0944
155 922
21/13
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
22/13
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
23/13
•Predám alebo prenajmem obchodný priestor v Žiari na Hronom.
Vchod z ulice. Veľkosť 170 m2. T: 0915 233 347. Volať pondelok až piatok do 16.00 hod.
24/13
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
€. T: 0905 371 592
25/13
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82 26/13

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
27/13
•Vezmem do prenájmu garsónku. T: 0911 992 994
•Prenajmem 3,5-izbový byt v ZH – Etape. Cena: 350 €/mesačne.
T: 0948 477 959
28/13

•Dám do prenájmu 1-izbový byt, voľný od 1.8.2014 Čiastočne zariadený Na Etape. T: 0907 299 054
29/13
•Prenajmem garáž v ZH za Billou. T: 0918 725 074

30/13

AUTO MOTO
•Predám Babetu, 2-rýchlostná, strieborná metalíza, nový karburá31/13
tor, gumy, prilba. Cena: 200 €. T: 0908 572 607
•Predám letné pneumatiky (4 ks) s elektrónmi (4-dierové), na stojane. Rozmer: 195/65 R15 91T. Gumy sú raz použité. Cena: 300 €.
T: 0911 992 994
32/13

SLUŽBY
•Hľadám murára zo ZH na drobné murárske práce na záhradnej
33/13
chatke (betónovanie podlahy, oprava krbu). T: 0944 155 928
•Poskytujem vodoinštalačné práce a opravy. T: 0903 489 995 34/13
•Máte pôžičky, dlh na nájomnom, exekúciu alebo dražbu? Pomôžeme vám s riešením. Zavolajte alebo napíšte SMS na číslo: 0904 929
213 v tvare MENO, PRIEZVISKO, PSČ, tel. číslo. Do 24 hodín vás budeme kontaktovať.
42/12

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 16.500 EUR, (pôvodná cena
17.000 EUR) výmera: 27 m2
P304/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočná rekonštrukcia.
Cena 11.000 EUR, výmera: 22 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 19.990 EUR, (pôvodná cena 22.000 EUR), výmera:
36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 28.000
EUR, výmera: 41 m2
P291/2014:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. A. Kmeťa, pôvodný
stav - zachovalý. Cena: 19.990
EUR, výmera: 41 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, centrum mesta,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 24.500 EUR, (pôvodná cena
28.000 EUR), výmera: 41 m2
P283/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
32.000 EUR, výmera 51 m2
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Komenského, pôvodný. Cena: 26.990 EUR, výmera
57 m2
P307/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka,
zrekonštruovaný. Cena: 35.000
EUR, výmera 59 m2
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
pôvodný. Cena: 26.990 EUR, výmera 60 m2
P305/2013:

2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Hutníkov, zrekonštruovaný. Cena: 24.000 EUR,
výmera 55 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika, pôvodný. Cena: 32.000 EUR, výmera: 67 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
84 m2
DOMY:
P308/2014:
RD v Slaskej, kompletná rekonštrukcia. Cena 103.000 EUR, zastavaná plocha: 103 m2, výmera
pozemku: 595 m2
P295/2014:
RD v Nevoľnom, pôvodný. Cena:
28.000 EUR, zastavaná plocha: 138
m2, výmera pozemku: 235 m2
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná,
pôvodný. Nová cena: 14.000
EUR, (pôvodná cena 16.000
EUR), zastavaná plocha: 361 m2,
výmera pozemku: 1.150 m2
P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 46.000 EUR,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera
pozemku: 519 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad
Hronom, zrekonštruovaný. Cena:
200.000 EUR, úžitková plocha 200
m2, výmera pozemku: 714 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 EUR, za-

stavaná plocha: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
53.000 EUR, (pôvodná cena
67.500 EUR), úžitková plocha:
100 m2, výmera pozemku: 410
m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
cena: 89.000 EUR, (pôvodná cena
110.000 EUR), zastavaná plocha:
298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
POZEMKY:
P301/2014:
Stavebný pozemok v Lehôtke
pod Brehmi, určený na stavbu
RD, chaty alebo chalupy. Cena:
24.000 EUR, výmera 1.192 m2
P292/2014:
Pozemok Hodruša - Hámre, lokalita Banská Hodruša, určený na
rekreáciu a oddych. Cena: 13.500
EUR, výmera 6.989 m2
P289/2014:
Pozemok Krahule, určený na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 62.000
EUR, výmera 2.374 m2
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený
na stavbu RD, siete na pozemku.
Nová cena: 37.990 EUR, (pôvodná
cena 40.720 EUR), výmera 1.018
m2
OSTATNÉ:
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
výmera 940 m2. Cena: 98.000 EUR
P302/2014:
Obchodný priestor – reštaurácia
Tatra v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP. Cena budovy s pozemkom,
vrátane vnútorného zariadenia
263.000 EUR
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená) v Janovej Lehota, časť Dérerov mlyn,
výmera 406 m2. Cena 6.800 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtkov
Dňa 1. júla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Dušan Záhorec.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina a kolektív
speváckeho súboru Sekera.
SPOMIENKAtkov
Čas zastaviť sa nedá,
ale spomienka na teba
je stále živá.
Roky plynú,
bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto
nevráti.
Dňa 12. júna sme si
pripomenuli 5. výročie
úmrtia, keď nás opustil manžel, otec a dedko
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom.
Venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú s láskou manželka Eva, syn Ľubomír
s priateľkou a vnúčik Jakubko.
SPOMIENKAtkov
Zostali nám iba spomienky...
Dňa 20. júna sme si pripomenuli 7
rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil drahý manžel, otec
a starký
Pavol Kösegi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina.

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

SPOMIENKAtkov
Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Jediná nádej našu bolesť
hojí,že tvoja duša
všade s nami chodí
a až príde čas,znovu nás spojí.
Dňa 22. júna uplynuli tri smutné roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, ocko a starký
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou na neho spomína manželka, synovia
s rodinami a vnučka Nelka.
SPOMIENKAtkov
Dňa 2. júla si s veľkou bolesťou
v srdci, ale v nádeji na stretnutie vo večnosti, pripomíname
1. výročie tragickej smrti nášho
milovaného syna a brata
Mareka Rakovského.
Sme vďační všetkým tým, ktorí
úprimne s nami zdieľajú náš
smútok a spomínajú na nášho Mareka s láskou, úctou
a s uznaním dobrého, ktoré mu počas jeho krátkeho
života bolo dopriate vykonať.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len smútok v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 1. júla si pripomíname
3. výročie, čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Karol Návrata.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra
s rodinou a brat s manželkou.
SPOMIENKAtkov
Dňa 16. júna uplynulo päť rokov,
kedy nás opustil náš priateľ
Viktor Bandzi.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína priateľka Milada.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov
More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 5. júla si pripomíname
12 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý otecko, deduško
a pradeduško
Ľubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné spomienky či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.
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Už navždy prestali
ti hviezdy svietiť
a slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
neprestali na teba spomínať.
Dňa 4. júla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil drahý manžel,
otec, starký a prastarký
Jaroslav Bernát.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 25. júna sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský.
Spomína
dcéra,
synovia,
vnúčence a pravnučka.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtkov

Už navždy vám prestali hviezdy svietiť, slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname 6. výročie od smrti
Pavla Meleka
a 23. výročie od smrti manželky
Celestíny.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov

Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v srdciach našich žijete spomienkami.
Dňa 30. mája sme si pripomenuli 17. výročie od smrti
Jozefa Mesiarika
a 16. júna 2. výročie od smrti manželky
Valérie.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš
navždy žiť.
Dňa 24. júna sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia
Ernesta Csémiho.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Zavrela si oči, chcelo sa ti spať,
ani si netušila,
čo to má znamenať.
Tvoje srdiečko prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohla
s nami ďalej žiť.
Dňa 2. júla si pripomíname
7 rokov, keď nás navždy opustila naša milovaná dcérka
Janette Palusková – Gajdošíková
vo veku 33 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, krstné deti a súrodenci
s rodinami.

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
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Nášmu pánu učiteľovi z lásky
Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
•GARSÓNKA od 180 €

Inzerujte
v Mestských novinách
2
Cena plošnej inzercie: 0,72 €/cm
Viac informácií e-mailom:

mn@ziar.sk

Toto sme my. Tí, ktorí sme sa spolu stretávali na výtvarnej
výchove. Pán učiteľ Andrej Jánoška zo Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej – Parákovej nás viedol celých 8 rokov.
Každú stredu nám dával kus zo svojho umeleckého kumštu,
kus zo svojho ušľachtilého srdca. Napriek hendikepu, ktorý
máme, nás trpezlivo viedol k presvedčeniu, že niečo dokážeme. Cvičili sme motoriku, manuálnu zručnosť, predstavivosť,
miešanie farieb, dotvárali sme obrazce, pracovali s papierom,
modelovacou hmotou. KVianociam aVeľkej noci sme pre našich najbližších robievali dekorácie a malé darčeky. Na výtvarnú výchovu sme chodili veľmi radi. Veď okrem tvorby sme sa
stretávali s kamarátmi, nie raz sme si aj zaspievali. Nezabúdali
sme si ani pripomenúť meniny či narodeniny spolužiakov.
Boli sme ako jedna malá „výtvarná rodinka“. A dosiahli sme aj
nemalé úspechy. Naše práce boli nie raz na školskej výstave,
nie raz sme uspeli na popredných miestach v rámci súťaží
kraja či celého Slovenska. Pán učiteľ, za všetko, čo ste pre nás

urobili, ďakujeme. Na zaslúženom dôchodku vám prajeme
ešte veľa tvorivých síl. Na naše spoločne prežité chvíle budeme dlho, dlho spomínať.
Damian Truban, Daniel Magdolen, Peter Gregor, Simon Ciling,Tomáš Kukan, Janka Maceková, Erik Martiny
a rodičia

Zdokonaľujeme seba, motivujeme deti...

V piatok 20. júna bol pre dobrovoľníčky OZ Okáčik veľký deň, premiéru mali tri projekty Slovenského inštitútu
mládeže IUVENTA Komprax – kompetencie pre prax,
ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
Projekty pripravili dobrovoľníčky v spolupráci s pracovníkmi OZ Okáčik v Žiari nad Hronom, ktorých baví a napĺňa
práca s deťmi. Veľmi radi pomáhajú pri organizovaní celoročných aktivít klubového typu, krúžkov, táborov či projektov.
Majú ambíciu zdokonaľovať sa a zmysluplnejším spôsobom
pôsobiť na deti vo svojom okolí. Práve preto sa niekoľko
dobrovoľníkov rozhodlo zapojiť do projektov Komprax. Po

absolvovaní školenia v Banskej Bystrici a spracovania projektu si v praxi otestovali, ako sa podarilo naplniť zámer a
aktivity projektov. Deň plný zábavy bol názov prvého z nich,
v ktorom deti zažili neopakovateľnú atmosféru zábavy, do
sýtosti sa vyšantili a naučili sa nové hry. V projekte Výtvarná
nás spája si deti vyskúšali, aké je to maľovať do rytmu hudby, rozvíjať svoju fantáziu pomocou výtvarných techník,
ako je napríklad batikovanie, maľovanie hodvábnych šatiek,
enkaustika, plstenie mydielka a iné. Tímovú prácu si naplno
odskúšali v zaujímavom spoločnom diele maľovanom na
umeleckom kartóne.V projekte Hravá muzikoterapia privítali
zaujímavého hosťa, ľudového umelca Daniela Homolu, ktorý
deťom zahral, zaspieval a zasvätil ich do tajov výroby píšťalky,
za čo mu patrí poďakovanie. Deti si vyrobili atypické hudobné nástroje, na ktorých si aj zahrali. Kreatívne projekty Komprax mali spoločný cieľ – upozorniť na jedinečnosť každého
dieťaťa, ale zároveň aj na jeho potreby a dôležitosť rozvíjania
životných zručností, motivovať k vzájomnej empatii, tolerancii a spolupráci. Kreatívne popoludnie dalo deťom šancu na
úspech. A k tomu, aby boli úspešné, potrebujú prežiť čím viac
šťastných momentov, ktoré obohacujú ich detstvo. Každý,
kto prišiel, zažil neopakovateľnú atmosféru priateľstva, zábavy, tvorivosti. Projekty sa vydarili a domov všetci odchádzali
s pocitom krásne prežitého popoludnia.
Gabriela Sklenková, dobrovoľníčka OZ Okáčik

Najlepšie školy projektu Kockaté hlavy získajú technické vybavenie
Najlepšie školy v rámci súťaže Kockaté hlavy,
ktorá bola ako pilotný projekt realizovaná
v Banskobystrickom kraji a zameraná na
vyhľadanie mladých IT talentov medzi žiakmi
8. a 9. ročníkov základných škôl či osemročných
gymnázií, získajú v najbližších dňoch špeciálny
dar od organizátora súťaže – technické vybavenie
v podobe stolových počítačov a notebookov.
Najúspešnejšiu školu, Gymnázium Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom, z ktorej bola do TOP 10-tky
najlepších riešiteľov zaradená až trojica mladých
IT talentov, ocenila zástupkyňa spoločnosti Ness
Slovensko, Katarína Benková, ako prvú, a to už
18. júna 2014. V nasledujúcom období budú
postupne počítače odovzdané aj do ďalších škôl.
„Uvedomujeme si, že školy v rámci vyučovacieho
procesu neustále potrebujú pre vzdelávanie svojich
žiakov kvalitné technické vybavenie,“ hovorí Katarína

Benková a dodáva: „Teší nás preto, že môžeme oceniť
tie, z ktorých vzišla najlepšia desiatka detí projektu
Kockaté hlavy. Spoločnosť Ness Slovensko sa preto
rozhodla, že za každého žiaka z TOP 10-ky poskytne
škole notebook. Navyše, škola víťaza spolu so
školou, z ktorej boli až traja žiaci v absolútnom finále,
dostanú zároveň aj stolové počítače s kompletným
príslušenstvom. Takýmto spôsobom chceme ďalej
motivovať školy i samotných žiakov v ich aktivite a
ukázať tak, že zapojenie sa do projektov má zmysel
a môže priniesť ďalšiu formu podpory vzdelávania aj
zo strany súkromného sektora.“
Projekt Kockaté hlavy bol iniciatívou spoločnosti
Ness Slovensko, ktorá aktívne reagovala na aktuálnu
situáciu na pracovnom trhu a nedostatočný počet
absolventov v odbore informačných technológií.
Základným cieľom projektu Kockaté hlavy bolo
spopularizovať toto odvetvie medzi staršími žiakmi

noviny.ziar.sk

Najúspešnejšou školou bolo
žiarske gymnázium.
základných škôl, otvoriť svet IT technológií čo
najširšiemu spektru detí a ukázať, že IT odvetvie
je svet plný kreativity, možnosti sebarealizácie
i profesionálneho uplatnenia v budúcnosti.
(li)
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Dvanásty ročník majstrovstiev karate v Žarnovici
KARATE

Začiatkom júna už po dvanásty raz organizoval Oddiel
karate MTKTatran Žarnovica v spolupráci s CVČ Žarnovica majstrovské podujatie.
Dvesto pretekárov zo 16 klubov karate si zmeralo sily a zaslúžilo sa o vynikajúci zážitok zo športovej soboty. Do Žarnovice zavítali kluby z miest ako Nitra, Zvolen, Žiar nad Hronom,
Prievidza, Nováky, Kanianka, Nová Baňa, Šahy, Čadca, Krupina, Dobrá Niva, Banská Bystrica a domáca Žarnovica.
Areál SOŠ v Žarnovici v príjemnom prostredí a perfektne
pripravených priestoroch privítal aktérov a priaznivcov bojového športu. Pretekári Žarnovice nastúpili aj s novými posilami. Tým je generácia karatistov 7 – 11-ročných. Prezentovali
sa po boku ostrieľaných harcovníkov v kata aj v kumite a rozhodne nesklamali. Samotný pretek prebehol v bojovom, ale
férovom ovzduší. K vysokej úrovni prispel výkon rozhodcov,
ako aj pomoc a prístup vedúcich družstiev a trénerov jednotlivých klubov. Pred letnými prázdninami je tento júnový
pretek neoficiálnou bodkou za ťažkou, ale určite úspešnou
sezónou pre farby Žarnovice. Pod úspešnú sezónu sa podpísali aj zápasníci juniorskej a seniorskej vekovej kategórie. Milan Tomka ml. a Filip Katina svojimi výsledkami a nasadením
dokázali, že patria k špičkovým zápasníkom.

FUTBAL - BENEFIČNÝ ZÁPAS

Hviezdni hráči s Dankom Magdolenom.
Foto: Jaroslav Slašťan
Slávnostné otvorenie súťaže.

Poďakovanie patrí za končiacu sa sezónu všetkým cvičencom, lebo odvaha a chuť popracovať na sebe aj po fyzickej stránke je dnes vzácnosť. Netreba prehliadnuť prístup
pracovníkov CVČ Žarnovica, Mestského úradu Žarnovica
a profesionálny prístup riaditeľa SOŠ Stanislava Hlavnu pri
organizovaní mládežníckej súťaže. Ďakujeme za opakované
sponzorovanie Marošovi Královi a firme Metal Craft Žarnovica a firme Cool Food – Kremnická pekáreň, Dušan Sobela.
MilanTomka st.

Streetball 2014
Streetball 2014

18. ročník turnaja v Streetballe sa uskutočnil v sobotu
21. júna na basketbalových kurtoch Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Ako každý predchádzajúci ročník, aj tento sa vyznačoval príjemných letným
počasím, no tento krát bez úmorných horúčav a spálených tvárí.
Turnaja sa zúčastnilo 150 aktívnych hráčov, ktorý tvorili
38 družstiev nielen z nášho mesta. Turnaj teda naberá stále
väčší a väčší rozmer a účasť družstiev z Handlovej, Zvolena,
Banskej Bystrice, Krupiny či Veľkého Krtíša je toho dôkazom.
Čo nás však najviac teší, je stále väčší záujem mládeže, na
báze ktorej chceme stavať toto podujatie. Kategórie Little
MINI, MINI, Žiaci a Juniori prekvapili svojou vysokou účasťou
i kvalitou. Neodmysliteľná kategória pri organizovaní žiarskeho Streetballu je kategória OLD-YOUNG, ktorú organizátori
v tomto roku zúžili na účasť dieťaťa do 10 rokov veku. Ukázalo sa, že sme spravili dobrý krok, pretože účasť 10 družstiev
nám to potvrdila. Streetball v Žiari nad Hronom sa skončil
úspechom športu v meste a vynikajúcou atmosférou, o
ktorú sa pričinili všetci účastníci. Ďakujeme všetkým sponzorom, mestu, Technickým službám, s. r. o., Technickým službám, a. s., MŠK, OZ Šport a mládež ŽIAR, Súkromnej strednej
odbornej škole technickej, CVČ v Žiari nad Hronom, ktorého

Pre Danka sa vyzbieralo
viac ako 6-tisíc eur

členovia pripravili pre nás úvodný program, samotným organizátorom, ktorí tento ročník pripravovali, Vladovi Fabovi
za hudbu, Ivanovi Šimičovi, Ľubovi Kutišovi a Marošovi Kartíkovi a súkromným spoločnostiam. Ďakujeme všetkým,
ktorí materiálne a finančne podporili všetky predchádzajúce
ročníky i tento ročník podujatia, ktoré sa v našom meste stalo
jedným z najväčších a už neoddeliteľne patrí k súčasti mesta.
(pd)
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V sobotu 14. júna sa na futbalovom štadióne v Lovči
odohral benefičný zápas medzi futbalovými a hokejovými reprezentantmi Slovenska a Futbalovým oddielom Lovča. Zápas mal charitatívny charakter, výťažok zo
vstupnéhopôjdenakúpuvozíkapretelesnepostihnutého Danka Magdolena zo Žiaru.
Na futbalový zápas prišlo viac ako štyritisíc fanúšikov, ktorí
kúpou vstupného prispeli na skvalitnenie života hendikepovaného Danka Magdolena. Vyzbieraná suma 6 500 eur bude
podľa Dankovho otca použitá na kúpu elektrického invalidného vozíka.Výťažok zo vstupného a z dražby dresov mal byť
použitý aj na polohovateľnú posteľ.Tú však nakoniec Dankovi
darovala firma, ktorá vyrába polohovateľné rošty a ku ktorej
sa pripojila aj druhá spoločnosť. Benefičný zápas sa nakoniec
skončil remízou 10:10.
Medzi najväčšie hviezdy spomedzi slovenských reprezentantov patril nepochybne futbalista talianskeho SSC Neapol,
Marek Hamšík, ktorý sa svojou účasťou snaží podporovať podobné akcie po celom Slovensku. Zápas bol spojený okrem
dražby dresov aj s autogramiádou.
FO Lovča – Reprezentanti SR 10:10 (5:5) – 9:6 pk
Góly: M. Páleník, Kukučka (2), J. Páleník, Rapčan (2), Struhár
(2), Weber, Beňo, Jendrišek (4) , Jurčo, Špirko (2), Surový (2),
Lintner.
Zostava Lovče: Weber – Beňo, Struhár, F. Páleník, Neuschl,
Ondrík, Kováč, Rapčan, Šebeň, M. Páleník, Budinský, J. Páleník,
Hrmo, Kukučka, Greguš, Červienka,Tatár.
Zostava Reprezentantov: Petrovický – Hamšík, Mezei,
Jendrišek, Gyomber, Švárny, Lašák, Mikuš, Cingel, Šťastný,
Hrivík, Viedenský, Bližňák, Špirko, Lintner, Jurčo, Surový, Graňák.
(li)

VÝSLEDKY

Little MINI: 1. Spalding team, 2. BMK, 3. Perminíci z Bel Ej
MINI: 1. Ja neviem Uš, 2. Rebeli, 3. Sufusky
ŽIACI: 1. PaRaŠaOs, 2. Fideri, 3. Motorko Zidan
JUNIORI: 1. Nešťastnikos, 2. Ružoví panteri, 3. Krupina
Wariors
MUŽI: 1. Ja neviem Už, 2. A 1, 3. Flush
OLD – YOUNG: 1. Ociko + Maciko, 2. EMAPAPA, 3. Galko
Team
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Žiarski cyklisti na čele Slovenského pohára

Na majstrovstvách
Lukáš Muha druhý

CYKLISTIKA

Počas víkendu v dňoch 14. a 15. júna pokračoval
Slovenský pohár v cestnej cyklistike piatym a šiestym
kolom, ktorého organizátorom bola Slávia Športové
gymnáziumTrenčín.
Piate kolo Slovenského pohára sa išlo na členitom 5,5 km
okruhu v obci Haluzice. Za ideálneho cyklistického počasia
sa ako prví vydali na trať kadeti, ktorí absolvovali 10 okruhov,
spolu 55 km. Líder Slovenského pohára v tejto kategórii, cyklista MŠK Žiar nad Hronom Adrián Foltán, potvrdil rolu favorita a v záverečnom špurte zvíťazil pred Matúšom Štočekom
z CyS Žilina. Henrich Hasch po bojovnom výkone obsadil 8.
miesto, JakubVarhaňovský 12., Ján Gajdošík 19. miesto a Matej Foltán pre zdravotné problémy pretek nedokončil. Juniori
štartovali ihneď po dojazde kategórie kadetov a absolvovali
14 okruhov, spolu 77 km. Aj v tejto kategórii potvrdili cyklisti
MŠK, že sú právom lídrami Slovenského pohára. Víťazstvo si
po famóznom sólovom úniku odniesol Žiarčan Kristián Zimány pred Ladislavom Knihom z CyS Žilina. Aj tretia priečka
patrila Žiarčanovi, Davidovi Zverkovi. Nicolas Jelža nestačil
vysokému tempu a z preteku odstúpil. Kategória starších žiakov absolvovala pretek na 5 okruhov v dĺžke 27,5 km. Naše
želiezko v ohni, talentovaný Adam Foltán nesklamal a obsadil výborné 2. miesto. Víťazstvo si tentokrát odniesol cyklista
CyS Žilina, Matej Blaško. Výborne si na trati počínal aj Lukáš
Lajtoš, ktorý obsadil bodované 7. miesto. Luboš Kovár a Matúš Černek zaostali a obsadili 19. a 28. miesto.

Žiarčania v tesnom vedení pred Žilinou
V nedeľu 16. júna pokračoval Slovenský pohár v cestnej
cyklistike šiestym kolom, ktoré sa konalo v obci Horná Súča.
V prekrásnom prostredí Súčanskej doliny pripravil organizátor preteku pre cyklistov nesmierne náročný kopcovitý
14 km okruh, ktorý dokonale pretriedil peletón. Ako prvý sa
na trať opäť vydali kadeti na 4 okruhy, spolu 56 km. V tomto
preteku sa vo výbornom svetle predviedol úradujúci majster
republiky do vrchu, kadet MŠK Henrich Hasch, ktorý hýril nesmiernou aktivitou a postaral sa o dokonalé roztrhanie peletónu. Aj keď sa jeho sólový únik nakoniec nevydaril a obsadil
konečné 13. miesto, za predvedený výkon si zaslúži pochvalu
a uznanie. Víťazom tejto kategórie sa stal po vydarenom záverečnom ataku cyklista CyS Žilina, Juraj Michalička. Adrián

ATLETIKA

Foltán došpurtoval na 4. mieste a udržal si vedúce postavenie
v konečnom hodnotení Slovenského pohára. Jakub Varhaňovský obsadil v preteku 9. a Ján Gajdošík 14. miesto.
Juniori absolvovali 6 okruhov, spolu 84 km. Víťazom tejto
kategórie sa po sólovom úniku stal bývalý Žiarčan, dnes
pretekár talianskeho tímu Firefly, Juraj Bellan. Po peknom
výkone obsadil Kristián Zimány druhé miesto a aj on si udržal vedúce postavenie v konečnom hodnotení Slovenského
pohára. David Zverko po odovzdanom výkone obsadil piate
miesto. Nicolas Jelža tentokrát zabojoval a obsadil bodované
11. miesto.
Starší žiaci absolvovali 3 okruhy, spolu 42 km a víťazstvo si
odniesol po sólovom úniku poľský cyklista Kacper Poltorak
z klubu KS Sléza MAT Sobótka. Vo vedúcej 10-člennej skupine aktívne jazdili naši Adam Foltán a Lukáš Lajtoš. V záverečných kilometroch tvrdo atakovali aj neférovým spôsobom
pretekári CyS Žilina, na čo doplatil Adam Foltán, ktorý po
kolízii spadol a tým stratil možnosť na dobré umiestnenie.
Lukáš Lajtoš nakoniec obsadil pekné 7. miesto, Adam Foltán 12., Matúš Černek bol klasifikovaný na 21 a Luboš Kovár
29. mieste.
Aj po šiestich kolách Slovenského pohára si cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom udržali tesné vedenie v tabuľke pred svojím najväčším súperom – Cyklistickým spolkom Žilina. Ihneď
po skončení pretekov zasadala komisia mládeže SZC, ktorá
rozhodla o nominácii na Svetový pohár juniorovTrofeo Karlsberg (GER). V šestici, ktorá nás reprezentovala na tomto významnom podujatí, boli aj cyklisti MŠK David Zverko a Kristián Zimány.
František Sitora

Cez víkend 14. a 15. júna sa v Dubnici nad Váhom
konali atletické Majstrovstvá Slovenska dorastencov.
Na nich mal najväčšie šance Lukáš Muha, ktorý ich
nakoniec aj potvrdil.
Na trati 800 m skončil Lukáš Muha na 2. mieste s osobným rekordom 2:03,00. Ďalšia jeho disciplína bola
1500 m, na ktorej držal titul majstra Slovenska z haly tohto roku. Na tejto trati obsadil 3. miesto s časom 4:20,48.
Náš klub reprezentovala aj Simona Repiská. V trojskoku
obsadila 7. miesto a v diaľke skončila na 20. mieste. Napriek zdravotným problémom nastúpila na 5 kilometrov
chôdze Nikola Bahnová, ktorá obsadila 8. miesto. Ako staršie žiačky okúsili atmosféru majstrovstiev Zuzana Krajčíková a Lenka Fekiačová. Obe nastúpili na 800-metrovej trati.
Úspešnejšia bola Krajčíková, ktorá dobehla na 11. mieste.
Fekiačová skončila na 13. mieste. Dúfame, že ich výkony
budú do Majstrovstiev Slovenska starších žiačok napredovať a v jeseni sa pobijú o medailové priečky.
Adam Pajunk, prezident AK MŠK

Mladí tenisti nezvládli rozhodujúce zápasy
TENIS

Dorastenci Tenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom
nastupovalinarozhodujúcizápasnakurtochLTCLieskovec. V prípade, že by prehrali aj 2:4, stali by sa víťazmi III.
B triedy, keďže na LTC Lieskovec vyhral Sliač, ktorý naši
chlapci zdolali 5:1.
Dominik Pápay prehral s Marošom Čabákom 2:6 a 3:6,
Martin Čakovský prehral s Tomášom Holým 3:6 a 4:6, Nikolas
Koňarik porazil Adama Kreta 6:1 a 6:4, Lukáš Kravár prehral
s Matejom Žákovicom 6:7 a 1:6, následne prehrali aj obe
štvorhry a celkovo tak prehrali 5:1 a v konečnom zúčtovaní
obsadili 2. miesto.
Konečná tabuľka
Lieskovský TK – LTC (B)
TK MŠK Žiar n. Hr. (A)
TK Sliač
TK B. Bystrica
TK MŠK Žiar n. Hr. (B)

4
4
4
4
4

3
3
3
1
0

1
1
1
3
4

19:5
16:8
14:10
11:13
0:24

7
7
7
5
4

Starší žiaci žiarskeho Tenisového klubu privítali na domácich kurtochTenisový klub z Novej Dubnice.
Matej Piatrik nestačil na Lukáša Kučeru 2:6 a 0:6, Erik Kováč
nepodal štandardný výkon a prehral 3:6 a 1:6, Mareka Kabinu
porazil hráč, ktorý napodobňuje Rafaela Nadala 2: 6 a 0:6. Bod

mohol získať Lukáš Kravár, ktorý prvý set vyhral pomerne
hladko 6:1, ale potom sa z jeho súpera Christiana Bartošeka
stala stena, ktorá každú loptu vrátila na Lukášovu polovicu.
V zápase, ktorý trval skoro 3 hodiny a boli výmeny, keď lopta
cez sieť prešla aj 50-krát, nakoniec Lukáš ďalšie dva sety prehral 4:6 a 4:6.V následných štvorhrách Matej s Erikom prehrali
3:6 a 3:6 a Lukáš s Marekom vyhrali 6:4 a 7:6, čím celkovo prehrali 5:1 na zápasy a obsadili 2. miesto v súťaži.
Poradie na 1. a 2. mieste je konečné
TK N. Dubnica
6
TK MŠK Žiar n. Hr.
6
TK Relax L. Mikuláš
5
– 7.TK B. Bystrica (B)
4
TK Tenis Centrum Bojnice (B) 4
TK NCHZ Nováky
5
ŠK Spartan Púchov
6

6
5
2
2
2
1
0

0
1
3
2
2
4
6

34:2
27:9
11:19
12:12
9:15
10:20
5:31

12
11
7
6
6
6
6

Vedenie TK MŠK Žiar nad Hronom aj tak vyjadrilo spokojnosť s účinkovaním našich družstiev v súťažiach a želá chlapcom veľa športových úspechov v individuálnych turnajoch
v ďalšom priebehu sezóny.
Štefan Stripaj, prezidentTK MŠK
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Lukáš Kravár (vľavo) a
Nikolas Koňarik.
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Adrián Foltán
vo víťaznom ťažení
CYKLISTIKA

Medzinárodnými etapovými pretekmi regiónom
Nitrianskeho kraja pokračovala v dňoch 21. a 22. júna
dlhodobá súťaž Slovenského pohára mládeže v cestnej
cyklistike.
Trojetapové preteky boli zahájené v sobotu dopoludnia
21. júna I. etapou , ktorá sa išla ako časovka do vrchu s hromadným štartom. Trať merala 5 km a mala prevýšenie 157
metrov. V poobedňajších hodinách bola na programe II. etapa, časovka jednotlivcov v obci Podhorany a tretia záverečná
etapa sa išla v nedeľu 22. júna vo Vrábloch ako kritérium.
Už od úvodnej etapy preukázali cyklisti MŠK svoju dobrú
pripravenosť. V kategórii starších žiakov unikla od štartu
trojica pretekárov Marek Bugár z CK Dynamax Nitra spolu
s vedúcim pretekárom Slovenského pohára starších žiakov
Blaškom z CyS Žilina, ku ktorým sa pridal Adam Foltán z MŠK
Žiar nad Hronom. Vedúca trojčlenná skupina si vytvorila nepatrný náskok, ktorý si udržala až do cieľa, kde v záverečnom
špurte zvíťazil domáci pretekár Marek Bugár, druhá priečka
patrila Matejovi Blaškovi a tretia Adamovi Foltánovi. Ostatní
starší žiaci MŠK boli klasifikovaní: Lukáš Lajtoš na 6. mieste,
Ľuboš Kovár na 14., Matúš Černek 19. a Tomáš Kamenský 28.
mieste. Do žltého trička sa do druhej etapy obliekol Marek
Bugár z CK Dynamax Nitra.
V kategórii kadetov dominoval vedúci pretekár priebež-

ného poradia Slovenského pohára cyklista MŠK Žiar nad
Hronom, Adrián Foltán, keď úvodnú etapu suverénne vyhral
pred Matúšom Štočekom z CyS Žlina. Ostaní kadeti MŠK obsadili: Henrich Hasch 6., Jakub Varhaňovský 14., Ján Gajdošík
15., Adrián Žarnovičan 19. a Jakub Friedmann 36. miesto. Do
žltého trička sa do druhej etapy obliekol pretekár MŠK Žiar
nad Hronom, Adrián Foltán. V kategórii juniorov si prvenstvo
odniesol pretekár Jump Sport Košice, Adam Szász. Juniori
MŠK obsadili: Nicolas Jelža 12. a MatejTruban 16. miesto.

Víťazstvo v etape vynieslo i Haschovi
tretie miesto
Druhá etapa sa išla ako časovka jednotlivcov v obci Podhorany. Starší žiaci absolvovali trať dlhú 9 km a tesné dvojsekundové prvenstvo si odniesol Matej Blaško z CyS Žilina
pred Žiarčanom Adamom Foltánom. Lukáš Lajtoš zabojoval
a obsadil pekné 5. miesto, Matúš Černek bol klasifikovaný na
16., Luboš Kovár na 23. a Tomáš Kamenský na 28. mieste. Kategória kadetov absolvovala časovku na 13 km a jej víťazom
sa stal pretekár TJ Slávia ŠG Trenčín, Samuel Oros pred Adriánom Foltánom z MŠK Žiar nad Hronom. Vynikajúci výkon
podal Henrich Hasch, ktorý obsadil tretie miesto. Jakub Varhaňovský obsadil v etape pravdy 6., Ján Gajdošík 19., Adrián
Žarnovičan 30. a Jakub Friedmann 36. miesto. Adrián Foltán
si aj do záverečnej etapy udržal žlté tričko lídra pretekov. Kategória juniorov absolvovala časovku na 19 km a jej víťazom
sa stal rakúsky pretekár Marcel Huber. Nicolas Jelža po snaživom výkone obsadil 5. miesto a MatejTruban 16. miesto.
Záverečná etapa sa išla ako kritérium v uliciach mesta

Vráble na okruhu dlhom 1050 metrov. Starší žiaci absolvovali 15 okruhov bodovacej jazdy a víťazom tejto kategórie sa
stal pretekár CyS Žilina, Matej Blaško. Adam Foltán obsadil 3.
miesto, Lukáš Lajtoš 10., Matúš Černek 14. miesto, Ľuboš Kovár a Tomáš Kamenský pretek nedokončili. Pretek kadetov
na 21 okruhov bodovacej jazdy sa išiel v réžii Žiarčanov. Po
vydarenom sólovom úniku sa z prvenstva radoval Henrich
Hasch z MŠK Žiar nad Hronom pred Davidom Klátikom z CK
Olympik Trnava. Adrián Foltán došprintoval na 3. mieste,
Jakub Varhaňovský 9., Ján Gajdošík 13. mieste, Adrián Žarnovičan a Jakub Friedmann pretek nedokončili. Juniori absolvovali 30 okruhov bodovacej jazdy a víťazstvo v tejto kategórii si
opäť odniesol rakúsky pretekár Marcel Huber. Matej Truban
obsadil 18. miesto a Nicolas Jelža pretek nedokončil. Celkovým víťazom Medzinárodných etapových pretekov regiónom Nitrianskeho kraja zaradených do Slovenského pohára
v cestnej cyklistike mládeže sa v kategórii starších žiakov stal
Matej Blaško z CyS Žilina pred cyklistom MŠK Žiar nad Hronom, Adamom Foltánom. Ostatní starší žiaci MŠK obsadili
v konečnom hodnotení: Lukáš Lajtoš 7., Matúš Černek 16.,
Ľuboš Kovár 20. a Tomáš Kamenský 28. miesto. V kategórii
kadetov si celkové prvenstvo a žltý dres vybojoval cyklista
MŠK Žiar nad Hronom, Adrián Foltán, ktorý si víťazstvom na
tomto podujatí upevnil vedenie v Slovenskom pohári. Druhé
miesto obsadil preteká ŠG Trenčín Samuel Oros. Víťazstvom
v záverečnej etape sa na tretiu priečku podujatia prebojoval
Žiarčan Henrich Hasch. Jakub Varhaňovský skončil celkovo
na 9., Ján Gajdošík 23., Adrián Žarnovičan 29. a Jakub Friedmann 35. mieste. Juniori MŠK neoslnili a obsadili: Nicolas Jelža 11. a MatejTruban 20. miesto.
F.S.

Futbalová prípravka U11 na záver sezóny v neskutočnej forme
FUTBAL - U11

Posledným turnajom sezóny na Kraľovany Cup 2014
sa žiarska prípravka U11 lúčila s kategóriou prípraviek.
A bolo to parádne rozlúčenie, malí futbalisti skončili na
1. mieste.
Chlapci predviedli všetko, čo sa za necelé štyri roky naučili
a suverénnym spôsobom nechali za sebou všetkých 18 tímov, ktoré sa turnaja v Kraľovanoch zúčastnili. Od začiatku až
do konca doslova kraľovali a zvíťazili vo všetkých ôsmich zápasoch s impozantným skóre 45:3. Bola radosť sa pozerať na
ich kombinačnú hru, ktorou nedali súperom žiadnu šancu.
Ak sa im aj niečo podarilo, bolo to väčšinou na náhodu. Naopak, naši najmenší hrali s neskutočnou chuťou, loptu držali
vo svojej moci, dávali gól za gólom a predvádzali futbal, ktorý
všetkých bavil. Jednotlivcom nie je potrebné vyzdvihovať,
pretože by musel byť spomenutý celý tím. Všetci hrali vynikajúco. Najlepším strelcom turnaja sa stal Samuel Urgela so
14 gólmi, ktorému dýchal na chrbát v útoku Viktor Tatár s 12
gólmi. Chlapci sa od septembra 2010 prepracovali na absolútnu TOP špičku Slovenska a tréneri sa tešia na ďalšie obdobie práce s nimi, keďže prechádzajú spoločne do kategórie
mladších žiakov. Ďakujeme im za krásne zážitky, Radovi Urgelovi, bratovi a kolegovi trénerovi za spoluprácu a všetkým

rodičom, ktorí boli našim verným fanúšikom.
Rastislav Urgela, tréner
Výsledky zápasov:
FK Pohronie –Vrútky 2:0, góly: Urgela, Sučák
FK Pohronie – Istebné 7:0, góly: Rajčan (3), Urgela (2),
Tatár, Skučka
FK Pohronie –V
Výber Oravy 7:0, góly: Tatár (2), Urgela (2), Šuster, Sučák,
T. Kukučka
FK Pohronie – Poprad 10:0, góly: Urgela (4), Sučák (2),
Ščepko, R. Beňo,T. Kukučka, Šuster
FK Pohronie – KAC Košice 5:1, góly: Tatár (3), Pivarči, RajčanUmiestnenie v skupine: 1. miesto, 5 – 0 – 0 so skóre 31:1,
15 bodov
Štvrťfinále:
FK Pohronie – FAMT Prešov 4:1, góly: Tatár (3), Urgela
Semifinále:
FK Pohronie – MFK Ružomberok 5:1, góly: Urgela (3),
Rajčan (2)
Finále:
FK Pohronie – FK Dukla B. Bystrica 5:0, góly: Tatár (3),
Urgela, Sučák

Zostava FK Pohronie: Krištof (Žember) – Pivarči, Šuster,
S. Urgela, Tatár, Rajčan – T. Kukučka, R. Beňo, Skučka, Sučák,
Ščepko – Netolický.
Strelci gólov: S. Urgela (14), Tatár (12), Rajčan (6), Sučák (5),
Šuster (2),T. Kukučka (2), Pivarči, Ščepko, Skučka, R. Beňo.
Poradie turnaja: 1. FK Pohronie, 2. FK Dukla B. Bystrica, 3.
MFK Ružomberok, 4. FŠ Mareka Hamšíka, 5. Výber Oravy, 6.
Tvrdošín, 7. FAMT Prešov, 8. KAC Košice.

Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok po prvýkrát na Slovensku
ATLETIKA

Tento rok sa prvýkrát na Slovensku konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v atletike. Preteky sa
uskutočnili 21. júna v Dubnici nadVáhom.
Platilo tu pravidlo, že pretekári museli pretekať v dvoch
rôznych disciplínach. Najlepšie sa darilo Leonie Sophie Engel, keď na 150 m došprintovala na 5. mieste s časom 21,12
sekúnd a 34 stotín ju delilo od medaily. Jej druhá disciplína
bola hod kriketkou a s výkonom 29,07 m sa umiestnila na
20. mieste. V tejto disciplíne ju prekonala Nicol Kováčová.
S výkonom 34,86 m sa umiestnila na 13. mieste. Kováčovej
hlavná disciplína bola 600 m, kde mala s jej osobným časom

1:51 min. nádej na medailu. Pod veľkým stresom z majstrovstiev a veľkej konkurencie 51 bežkýň zabehla čas 1:57,90, a to
jej stačilo na 14. miesto. Na 600 m trati sa prestavil aj Adam
Hriň, kde s výkonom 1:49,21 obsadil 8. miesto. Jeho druhá
disciplína bola skok do diaľky.Tam sa mu veľmi nedarilo a obsadil 24. miesto. Ako najmladšia nás reprezentovala Barborka
Brnáková, najskôr na 60 m, kde sa len zahriala na chôdzi, keď
na 2000-metrovej trati urobila viac ako minútový osobný rekord a s o tri roky staršími chodkyňami sa umiestnila s časom
13:11,23 na skvelom 9. mieste.
Adam Pajunk, prezident AK MŠK
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Nicol Kováčová, vľavo a Leonie Sophie Engel.
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Nina Jelžová je majsterkou Európy v štýle šitoryu
KARATE

Poslednými súťažami sezóny 2013/2014 boli pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom dva medzinárodné turnaje, ktoré sa konali v sobotu 14. júna.
Tým prvým bol Európsky turnaj mládeže v Bratislave.
Za účasti 386 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska,
Chorvátska, Slovinska a Litvy sa podarilo medailovo presadiť
aj našim pretekárom. V súborných cvičeniach kata sa podarilo Ivane Gahírovej v kategórii 5 – 7-ročných dievčat vybojovať
bronz. V športovom zápase si v kategórii dievčatá 5 – 7-ročné
do 24 kg vybojovala striebro Bibiána Černáková a zbierku
medailí ukončil bronzom Milan Laurov v kategórii športový
zápas starších dorastencov do 63 kg.
Druhým turnajom boli 2. Majstrovstvá Európskej šitoryu karate asociácie, ktoré sa konali v Nových Zámkoch.Túto štýlovú
asociáciu v súčasnosti tvorí 11 národných asociácií z krajín
Slovensko, Česko, Rusko, Rumunsko, Nemecko, Maďarsko,
Macedónia, Chorvátsko, Rakúsko, Bielorusko a Azerbajdžan.
Každá národná asociácia mala možnosť do každej kategórie
postaviť až piatich pretekárov. Do reprezentácie Slovenskej
šitoryu asociácie sa tento rok zo štýlových Majstrovstiev Slovenska prebojovalo 14 pretekárov z MŠK Žiar nad Hronom.
Všetci štartovali v disciplíne športový zápas kumite.
Hneď najmladšie kategórie nám spravili radosť, keď si
Adam Dolnický v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov do 25 kg
a Veronika Viglašská v kategórii 10 – 11-ročných dievčat do
35 kg vybojovali bronz. Veľmi pekne mal rozbehnutú súťaž
aj Aris Nikolas Čela v kategórii chlapci 10 – 11 rokov do 42 kg,
ktorý s prehľadom vyraďoval svojich súperov, no ruský reprezentant v semifinále bol nad jeho sily. V boji o bronz však opäť
zvíťazil. V kategórii 12 – 13-ročných chlapcov nad 50 kg čakal
na Marka Kováča hneď v prvom kole o hlavu vyšší nemecký
pretekár, no Marko ukázal srdce bojovníka a súpera porazil.
Aj keď v semifinále prehral s Rumunom, tretie miesto mu už
neušlo.

Do Žiaru priniesli 8 medailí
S blížiacim sa koncom súťaže sa blížili aj kategórie našich
najskúsenejších pretekárov. V kategórii mladších dorasteniek
12 – 13-ročných do 48 kg sa cez rumunskú pretekárku dostala

reprezentantka. Finále bolo veľmi opatrné a vyzeralo to, že
skončí bezbodovou remízou. Nina sa doslova sekundu pred
vypršaním časového limitu pokúsila o posledný útok, ktorý jej
rozhodcovia uznali a stala sa tak majsterkou Európy v štýle šitoryu! Počas celého šampionátu sa súperkám nepodarilo na
ňu ani raz zabodovať.
Zisk 8 medailí na takomto podujatí je naozaj veľkou odmenou pre súťažiacich, ale aj trénera. Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom sa nemalou časťou podieľali aj na celkovom druhom
mieste Slovenskej šitoryu asociácie na tomto podujatí.
Túto sezónu je dobojované a nám na záver ostáva poďakovať pretekárom a trénerom za predvedené výkony, sponzorom, mestu Žiar nad Hronom, Mestskému športovému
klubu a v neposlednom rade riaditeľstvu 4. ZŠ na Jilemnického ulici za vytvorenie dobrých podmienok na trénovanie.
Pevne veríme, že naši pretekári aj v budúcej sezóne nadviažu
na tohtoročné úspechy.
Ľubomír Striežovský,
tréner Karate Klub MŠK Žiar nad Hronom
Medailisti Karate klubu MŠK.
do finále Natália Rajčanová, kde však už na kolegyňu z reprezentácie nestačila. Jej zisk striebra však našu výpravu veľmi potešil. Horúcim adeptom na zisk titulu bola Dominika Veisová.
Semifinále s Ruskou však nedopadlo podľa našich predstáv, a
tak sa Dominika musela uspokojiť s bronzom. Michal Výrostko hneď svoj prvý duel v kategórii starších dorastencov nad
57 kg vyhral nad Chorvátom vysokým rozdielom 10:0. V postupe do finále ho zastavil až semifinálový boj. V boji o bronz
opäť zvíťazil.
Poslednou nádejou na zisk titulu bolo vystúpenie Niny Jelžovej v kategórii mladších dorasteniek 12 – 13-ročných nad
48 kg. Rozlosovanie jej do prvého kola pridelilo Rusku. Rusi
prišli na šampionát veľmi dobre pripravení a práve oni boli
vo väčšine prípadov dôvodom vyradenia našich pretekárov
vo vyraďovacích kolách. Nina mala za naše farby čo oplácať, a
tak sa k tomu aj postavila. Prvé kolo vyhrala nad Ruskou 6:0. Jej
ďalšie výhry ju dostali až do finále, kde na ňu opäť čakala ruská

Fantastický David Zverko
zaznamenal historický výsledok
CYKLISTIKA

Správa prišla z Nemecka, kde od piatka 20. júna
do nedele 22. júna štartovala slovenská juniorská reprezentácia na pretekoch Svetového pohára juniorov
Trofeo Karlsberg.
Cyklista MŠK Žiar nad Hronom, David Zverko, zaznamenal historický výsledok nielen pre žiarsku, ale aj slovenskú
cyklistiku, keď zvíťazil v úvodnej etape pretekov najvyššieho

rangu a obliekol sa do žltého trička podujatia. K fantastickému prvenstvu pridal v záverečnej etape ešte krásne druhé
miesto a v celkovej klasifikácii pretekov obsadil bodované
deviate miesto. Postaral sa o zisk 23 bodov do Svetového
pohára pre Slovensko.Takýmto výsledkom pre Slovensko sa
naposledy mohol pochváliť v rokoch 2007 a 2008 iba Peter
Sagan.
(r)

Nina Jelžová so svojím trénerom,
Ľubomírom Striežovským.

