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Práce na rekonštrukcii futbalového štadióna sú v záverečnej fáze
Prvý zápas odohrá FK Pohronie už 12. augusta
Rekonštrukciu futbalového štadióna
sa podarilo odštartovať na tretí pokus.
Sereď a Skalica nahradili Topoľčany
a Prievidzu. Na Žiar nad Hronom
sa šťastie usmialo, keď od projektu
odstúpil Dolný Kubín. V novembri
2015 nám tak Slovenský futbalový
zväz potvrdil dotáciu vo výške
750-tisíc eur. V týchto dňoch práce
na veľkej rekonštrukcii futbalového
štadióna finišujú. My sme sa tak
obzreli späť o niekoľko mesiacov, keď
to všetko začalo.
K dotácii Slovenského futbalového
zväzu vo výške 750-tisíc eur najskôr
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad
Hronom schválilo 500-tisíc eur ako
povinnú spoluúčasť a po vypracovaní
projektu pre stavebné povolenie ďalších
500-tisíc eur. „V súčasnosti evidujeme
približne 250-tisíc eur od sponzorov.
Hovoríme preto o investícii presahujúcej 2
milióny eur, pretože v rámci realizačného
projektu bolo potrebné dopracovať
množstvo detailov, s ktorými projekt pre
stavebné povolenie nepočítal,“ približuje
primátor mesta Peter Antal.
Prvé mesiace sa spracovávalo podľa
Smernice UEFA, predpisov SFZ, STN a
miestnych podmienok model moderného
futbalového štadióna v podobe
štúdie uskutočniteľnosti. Nasledovali
potrebné povolenia, rokovanie s prvým
sponzorom, spoločnosťou Nemak, o
financovaní búrania tzv. spartakiádneho
valu a príprava nadlimitného postupu
podľa zákona o verejnom obstarávaní
na dodávateľa nového trávnika a
automatického závlahového systému.
„Pre výstavbu nových tribún a stožiarov
osvetlenia hracej plochy sme spracovali
geologický prieskum, na základe ktorého
statici vypracovali spôsob osadenia
týchto prvkov. Prvé stavebné práce začali
v máji 2016, a to odstránením kovových
častí valu s jeho následným odstránením.
Časť zeminy sme použili pri výstavbe
pumptrackingovej dráhy na „Hviezdoške“.
Zaujímavosťou bolo, že sme pri prácach
narazili na nevybuchnutú raketu z
2. svetovej vojny,“ vracia sa do nedávnej
minulosti primátor.

Na stavbe sa podieľali
desiatky ľudí

Konečné práce mesto ešte len čakajú.
Po osadení takmer 38-metrových
stožiarov hlavného osvetlenia je
potrebné dokončiť osadenie schodísk,
vybudovanie
spevnených
plôch,
oplotení, brán, pokladní, zrealizovať
úradné skúšky vyhradených technických
zariadení a vybaviť exteriér a interiér
potrebným vybavením. „Na začiatku

sme mali najväčší problém so zladením
požiadaviek stavebného zákona o
verejnom obstarávaní. V decembri
2016 sme sa rozhodli rozšíriť činnosť
mestských Technických služieb o
realizáciu stavieb. Aj preto bolo
potrebné prijať do pracovného pomeru
nových pracovníkov so skúsenosťami
v stavebníctve. Elektrikárov, vodárov,
murárov....,“ vyratúva Antal s tým, že na
stavbe sa podieľali desiatky pracovníkov.
„Vzhľadom na to, že ide o verejnoprospešnú zákazku, sme v podstate
nemali problém presvedčiť miestnych
podnikateľov, aby nám zapožičali
odborných zamestnancov. Napríklad
miestna personálna agentúra nám
prenajala dvoch robotníkov s tým, že
výšku ich mzdy nám vrátia vo forme
reklamy. Dokonca sa rozhodli podporiť
aj financovanie športovej haly na dobu
takmer troch rokov,“ vysvetľuje žiarsky
primátor a ako podotýka, niektoré firmy
pomohli vlastnou pracovnou silou a
iné sa vysúťažili, napríklad dodávateľov
stavebnej techniky, tovaru či služieb.

Počíta sa s vyššou diváckou
návštevnoťou

S otvorením štadióna sa počíta aj
s oveľa väčšou diváckou návštevnosťou.
Primátor prezrádza, ako bude fungovať
vstup na štadión: „Na predaj lístkov
využijeme internetové služby a dve
dvojpokladne. Jedna bude pred hlavnou
tribúnou a druhá pri bráne „borcov“.
Vedľa hlavnej tribúny budú dva, pri
každej z nových tribún po jednom
vstupe a aj sektor hostí bude mať vlastný
samostatný vstup. Teda päť. Dve brány
budú aj smerom na Greenpark, ale tieto
sú pripravené na prepoj s občerstvením
po dostavbe areálu, kde by mal byť hotel,
pivovar a parkoviská,“ uzatvára Peter
Antal. Predpokladá sa, že budú vždy
otvorené všetky tribúny. Pokiaľ nepôjde
o nebezpečný zápas, tak nebude
uzatvorený ani sektor hostí. To znamená,

že návštevníci budú mať prístup dookola
štadióna poza nové tribúny s vylúčením
prechodu popred hlavnú tribúnu.
Na poriadok na štadióne bude počas
zápasov dozerať usporiadateľská služba
a mimo zápasov správca, personál a
činovníci futbalového klubu.

Úplne nový trávnik
za tisíce eur

Trávnik na futbalovom štadióne je tiež
úplne nový a jeho osadenie realizovala
spoločnosť Eurogreen Slovensko v sume
približne 146-tisíc eur. Potrebné bolo
preto kúpiť novú kosačku.„Ešte minulý rok
sme kúpili zánovnú vretenovú kosačku
so šírkou záberu 1,85 metra. To znamená
kosenie, hnojenie, prevzdušňovanie
a podobne. V prípade dažďa závlahu
vypne senzor. Keďže sme neurobili
vykurovaný trávnik, budeme sa oň starať
tak ako o vedľajšie ihrisko s maximálnym
možným využitím umelého trávnika pre
tréningový proces,“ spresňuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg. V prvej etape rekonštrukcie
pribudne takmer 100 parkovacích miest
pre osobné autá. Rozšírením parkoviska
pred športovou halou pribudne aj jedno
miesto pre autobus. „Budú tam teda tri
miesta a budeme musieť reorganizovať
aj vodorovné dopravné značenie podľa
platných predpisov. V druhej etape
pribudne 130 parkovacích miest pozdĺž
väčšej novej tribúny smerom k bráne
„borcov“,
konkretizuje
Rozenberg
s tým, že pred začiatkom rekonštrukcie
priľahlého Greenparku vznikne v jeho
blízkosti ďalších 50 parkovacích miest s
dvomi miestami pre státie autobusov.

Predaj vstupeniek na celú
sezónu dopredu

Prvý oficiálny zápas sa na žiarskom
štadióne odohrá už 12. augusta
s mužstvom Spišskej Novej Vsi. Pôjde
o prvé domáce kolo 2. ligy odohrané v
Žiari nad Hronom hráčmi FK Pohronie.

Vstupné na zápasy bude pravdepodobne
2 eurá na nové tribúny, 3 eurá na hlavnú
tribúnu a cena VIP sa určí v krátkom
čase. „Novinkou by mal byť predaj
vstupeniek na celú sezónu dopredu. A
to jednorazovým zaplatením celoročnej
vstupenky bez zľavy. V tomto prípade
by nemalo ísť o zľavnenú službu, ale o
podporu domáceho klubu konkrétnou
osobou. Každý, komu záleží na rozvoji
futbalu, môže týmto spôsobom podporiť
adresne jeho rozvoj. Napríklad zaplatením
30 eur na celú sezónu dopredu si kupuje
vopred 15 vstupov či na futbal príde,
alebo nie. Týmto ide defacto o priamu
finančnú podporu v rámci individuálnych
finančných možností jednotlivca. Veríme,
že pozeranie spoza plota bude len
pre okoloidúcich návštevníkov parku,“
konštatuje Igor Rozenberg.

Domáce zápasy vždy v piatok
podvečer

O tom, aké zápasy sa na vynovenom
štadióne budú hrať, bude rozhodovať
futbalový klub. Prioritne ale pôjde o
hru A-tímu na hlavnom ihrisku. Mládež
bude mať toľko hracieho času, aby sa
trávnik stihol regenerovať. Pomocné
ihrisko a umelá tráva je prioritne určená
pre mládež, ale podľa možností aj pre
A-tím. V tomto prípade však hovoríme
len o hracích plochách. Celé zázemie pre
mládež, A-tím aj súperov je vybudované
na novom hlavnom ihrisku, pričom
v hlavnej tribúne sú aj šatne pre dve
mužstvá a všetkých činovníkov. „Máme
14 kategórií, vrátane dievčat a A-tímu.
Dorastenci U17 a U19 budú podľa
všetkého hrávať v Dolnej Ždani. Ostatní
v Žiari. O tréningovom mieste pre A-tím
zatiaľ nie je rozhodnuté. Hrávať však
budú v Žiari. Domáce zápasy budú v
nasledujúcej sezóne bývať v piatok
večer. Pracujeme na tom, aby sme ich
mohli odohrať v druhom polčase už pod
novým osvetlením,“ dodáva na záver Igor
Rozenberg.
(li)

Otvorenie futbalového štadióna
Sobota 12. augusta o 16.30 hodine
Exhibičný zápas bývalých hráčov žiarskeho FK a bývalých reprezentantov SR (ČSSR)
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Ďalšie ocenenie pre mesto za prácu s mládežou Hendikepovaný Peter Káčer navštívil
V týchto dňoch sa uskutočnil druhý
ročník udeľovania cien Komunita
priateľská deťom a mladým ľuďom.
Ide o ocenenie samospráv, ktoré
aktívne pracujú s deťmi a mládežou.
Čestné uznanie získalo aj mesto Žiar
nad Hronom.
Organizátorom podujatia je Nadácia
pre deti Slovenska. Cena bola víťazom
odovzdaná na slávnostnom stretnutí
ZMOS v Bratislave.
Na ocenenie sú nominované komunity
a samosprávy, ktoré napĺňali princípy
Komunity priateľskej deťom a mladým

ľuďom v období od januára do decembra
2016. „Medzi laureátov sa v druhom
ročníku udeľovania cien dostalo spolu
päť obcí a miest, a to Považská Bystrica,
Žiar nad Hronom, Banská Bystrica,
Prešov a obec Tuchyňa,“ informuje
koordinátorka práce s mládežou
Dominika Švecová a konkretizuje: „Mesto
Žiar nad Hronom získalo čestné uznanie
za systémové kroky v roku 2016, ktorými
sa priblížilo k tomu, aby sa z neho stala
Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom. Týmto istým uznaním bolo
ocenené aj vlani za rok 2015.“

Už teraz sa otvára tretí ročník, do ktorého
sa môže počas roka 2017 zapojiť každá
obec či mesto na Slovensku. Podmienkou
je dlhodobé a systematické podnikanie
krokov v prospech detí a mladých ľudí.
Mesto Žiar nad Hronom v roku 2016
pre deti a mladých ľudí zrealizovalo
viacero aktivít. V žiarskych škôlkach
sa nainštalovalo nové LED osvetlenie,
ktoré najviac pripomína denné svetlo.
Deti tak majú v materskej škôlke vyšší
komfort a zároveň je chránený aj ich zrak.
Spustila sa rekonštrukcia futbalového
štadióna (máj 2016), v parku pribudol
Rozprávkový domček, vybudoval sa
Letný pavilón na námestí, otvorená
bola Oddychová zóna Etapa, vznikla
pumptracková dráha. „Mesto aj minulý
rok podporilo aktivity neformálnych
skupín mladých ľudí na podujatiach
ako Geekfest, Mladí s ambíciami, Ride
up či akcie Mestského mládežníckeho
parlamentu a Klubu M a tiež podujatia
pre deti a mládež zorganizované MsKC
a CVČ,“ uzatvára Dominika Švecová a ako
dodáva, podporených bolo aj množstvo
aktivít zorganizovaných v rámci osláv
770. výročia udelenia mestských práv.
(li)

na bicykli aj Žiar
V pondelok 26. júna navštívil
naše mesto správca Nadácie TA3
Peter Káčer. Človek, ktorý sa narodil
s detskou mozgovou obrnou,
sám v rámci nadácie pomáha
sociálne slabým obyvateľom. Počas
posledného júnového týždňa prešiel
trasu z Bojníc do Tatier.
Peter Káčer sa pustil do športovania
za účelom pomôcť ľuďom s rovnakým
hendikepom. V rámci nadácie pomáha
sociálne slabým obyvateľom, ktorí
majú zdravotné problémy a nemôžu
si dovoliť liečenie. Už niekoľko rokov
na svojom špeciálne upravenom
bicykli v rámci charitatívnej cyklojazdy

absolvuje trasu po celom Slovensku.
V Žiari ho priamo na námestí privítal
primátor Peter Antal. „Je obdivuhodné,
že človek, ktorý je sám hendikepovaný,
pomáha iným. Môže byť vzorom pre
nás všetkých,“ povedal Antal krátko po
stretnutí s Petrom Káčerom.
Špeciálna rehabilitačná liečba je
náročná, ale má dobré výsledky.
Zdravotné
poisťovne
ju
však
nepreplácajú. S bicyklovaním Peter
Káčer spojil svoju pomoc preto, lebo
bicyklovanie je pohyb a rehabilitácia
je o tom, aby sa im zlepšilo pohybové
ústrojenstvo a aby sa lepšie hýbali. (li)

Plážové kúpalisko je toto leto otvorené v nezmenenom režime
Minulý rok sa na plážovom kúpalisku
zaviedol náramkový systém. Keďže
však nenaplnil očakávania, zrušili ho.
Plážové kúpalisko je tak počas tohto
leta otvorené v nezmenenom režime.
Ako po minulé roky, aj tento rok sa
sezóna na kúpalisku začala už v júni. „Po
júnových teplách sú teploty nižšie, čomu
nasvedčuje aj návštevnosť. Za jún sme
zaznamenali 3169 návštevníkov a za júl
zatiaľ 1051, čo je dosť málo, no veríme,
že sa to ešte zlepší,“ informuje zástupca
riaditeľa mestských Technických služieb
Peter Jagoš. Ako priznáva, tento rok
poňali prípravy na sezónu veľmi úsporne.
„Nevykonávali sa žiadne rekonštrukcie
ani investície. Takisto sa snažíme
ekonomicky postupovať aj v personálnej
oblasti, keďže na kontrolu náramkového
systému boli vyčlenení dvaja ľudia na
celú sezónu a tento rok sme od toho
upustili,“ vysvetľuje. Minulý rok dostali
návštevníci, ktorí zaplatili vstupné
náramky. Zistilo sa však, že veľa ľudí si ich
po odchode z poklade dáva dole a nenosí
ich. A keďže nie je v moci plavčíkov, aby
chodili po areáli a sledovali, či ľudia
náramky majú, alebo ich iba odložili,
rozhodlo sa o tom, že náramkový systém
na kúpalisku zrušia. Napriek tomu neboli

Petra Káčera v Žiari privítal primátor.

Vysvedčenia odovzdali
takmer 1700 žiakom
zaznamenané vstupy načierno, pretože
ľudia už ploty nepreskakujú, ako tomu
bolo v minulosti.
Takmer každý rok sa nájdu návštevníci,
ktorí nie sú spokojní so službami v oblasti
občerstvovania. „Platná je dlhoročná
zmluva so súčasným nájomcom. Budeme
aktívne komunikovať o zlepšení služieb
a hľadať riešenia,“ podotýka Jagoš.
Návštevníkom kúpaliska sú k dispozícii
aj športoviská. Cenník za využitie týchto
služieb sa nemenil. Za plážový volejbal
a nohejbal zaplatíte 4 eurá na hodinu,
stolný tenis vás vyjde na 1,40 eura,
prípadne 7 eur na celý deň, bedminton
1 euro, prípade 5 eur na celý deň a tenis
si zahráte za 3,50 eura na hodinu. Okrem
toho je možné zapožičať si na celý deň

lehátka aj slnečníky. „Za túto službu
zaplatí návštevník 1 euro,“ spresňuje
Peter Jagoš.
Technické služby sa o areál kúpaliska
starajú denne pred otvorením aj po
uzavretí kúpaliska. „Dozerá sa najmä
na čistotu areálu, sociálnych zariadení
a bazénov, pranie bazénových filtrov,
dopúšťanie vody a chemizáciu,“ dodáva
Peter Jagoš na záver.
Kapacita plážového kúpaliska je 2000
ľudí denne. Pri vysokých horúčavách
a cez víkendy sa sem príde schladiť 1500
- 1800 ľudí. Kúpalisko má 3 bazény veľký
plavecký, neplavecký a detský, kde vodu
vyhrievajú tepelným čerpadlom. Teplota
tu dosahuje 26°C, čo sa však vzhľadom k
počasiu mení.
(li)

Piatok 30. jún bol posledným dňom,
kedy pred prázdninami zasadli žiaci
do školských lavíc. V tento deň si už
len prišli vyzdvihnúť vysvedčenia,
rozlúčili sa so svojimi pedagógmi,
spolužiakmi a rozpŕchli sa na
prázdniny.
Prvýkrát si svoje ozajstné vysvedčenia
z rúk triednych učiteľov prevzali malí
prváci. Naopak, naposledy si preň prišli
deviataci, ktorí po prázdninách začnú
navštevovať stredné školy. Najviac
ich odišlo zo Základnej školy na Ulici
Dr. Janského, a to 42. Základná škola
na Ulici M. R. Štefánika sa rozlúčila
s 31 deviatakmi, Základná škola na
Jilemnického ulici s 23 a Základná
škola s materskou školou Štefana
Moysesa vyprevadila na stredné školy

37 deviatakov. Celkovo žiarske školy
navštevovalo v uplynulom školskom
roku 1676 žiakov, z toho na „Jednotke“
ich bolo 461, na „Dvojke“ 595, na
„Štvorke“ 292 a na cirkevnej škole 328.
(li)

Šášovské hradné hry začnú tradičným výstupom na hrad
Trinásty ročník Šášovských hradných
hier sa tento rok uskutoční v sobotu
29. júla. Ešte deň pred podujatím bude
návštevníkom sprístupnená aj Pamätná
izba, ktorá prešla rekonštrukciou.
Organizátorom podujatia je už tradične
Združenie na záchranu hradu Šášov, ktoré
bolo založené v roku 2003. Združenie
sa už niekoľko rokov neúnavne venuje
postupnému
zveľaďovaniu
hradu
a organizuje pravidelné brigády zamerané na
čistenie areálu a okolia. Finančné prostriedky
na svoju činnosť pravidelne získava
z rôznych grantov alebo od sponzorov. Tie
sú použité nielen na opravu hradu, ale aj na
archeologický výskum, ktorý sa v hradnom
areáli uskutočnil už niekoľkokrát. Nový objav
sa na hrade našiel len pred pár týždňami. Na
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úrovni 3. nadzemného podlažia severného
traktu východného paláca sa podarilo objaviť
pozostatok krbu a pôvodnú dlážku pod
zásypom sutiny. Vedľa okenného otvoru
tiež vidieť kavernu, pravdepodobne po
vypadnutí konzoly komína krbu, ktorá tvorila
jeho pätu.
Samotný hrad členovia združenia
propagujú prostredníctvom Šášovských
hradných hier. Pred pár rokmi sa vďaka snahe
zakladateľa združenia Rastislava Uhroviča
podarilo v podhradí zriadiť aj Pamätnú izbu
a oddychovú zónu v dolnom hrade. Ďalšia
etapa rekonštrukcie objektu Pamätnej izby,
v ktorej má združenie Múzeum, je už tiež
v týchto dňoch ukončená. Na expozičné
účely tak budú od tohto roku slúžiť všetky tri
miestnosti. Za objektom vzniklo posedenie,

ktoré bude k dispozícii aj kultivovaným ktorými bude mať na podujatí premiéru
návštevníkom hradu, kde si môžu v pokoji novovzniknutý detský folklórny súbor
oddýchnuť.
Susolček. Chýbať nebude ani rozprávkový
les plný tajomných bytostí a kaukliarske
vystúpenia, ktoré sa zakladajú na veľkej
obratnosti. Ako po minulé roky, aj teraz
Program Šášovských hradných hier začína bude možnosť zapojiť sa do tomboly so
v sobotu 29. júla o 14.30 hodine výstupom zaujímavými cenami. Súčasťou podujatia je
na hrad, ktorý je spojený s výkladom tiež množstvo sprievodných akcií. Pripravte
a prezentáciou činnosti združenia. Deň sa tak na lukostreľbu, jazdu na koňoch,
predtým bude otvorená aj zrekonštruovaná spoločné súťaže pre deti aj dospelých, zapojiť
Pamätná izba, tzv. Múzeum. Pre turistov sa môžete do tvorivých dielní s remeselníkmi,
bude v tomto čase sprístupnená zadná časť, nazriete do hospodárskeho dvora a vo
veštiarni sa dozviete čo – to o svojej
v ktorej sa nachádza prístrešok.
V hlavnom programe od 16-tej hodiny budúcnosti. Sladkým prekvapením bude aj
sa môžu návštevníci tešiť na obľúbené tento rok ochutnávka kráľovskej čokolády
šermiarske a sokoliarske vystúpenia, a chýbať nebude ani tradičná razba vlastnej
(li)
predstavia sa aj folklórne súbory, medzi mince.

Malé múzeum sprístupnené
aj s posedením pre turistov

Počas podujatia sa pre turistov sprístupní aj Pamätná izba.
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vyše osemdesiatich budov, ktoré boli
evidované začiatkom dvadsiatych
rokoch 18. storočia. V roku 1728,
čiže dva roky po požiari, ich bolo
šesťdesiattri. Takže všetko nemohlo
zhorieť.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Požiare pokračovali
aj v 18. storočí
Katastrofy ohňa ničiaceho všetko
v jeho okolí pokračovali aj v
18. storočí, a to nevídanou silou.
Opäť ničili to, čo sa s námahou
postavilo. Po požiaroch sa obnovil
pôvodný ráz obydlí, ale nikdy nie
v jeho úplnej autentickej podobe,
polohe alebo rozlohe.
Preto sa niekedy celá plocha
zástavby mestečka zmenšila, no
boli obdobia, keď sa aj pristavalo
a rozšírila sa výstavba na danej
ploche „pohorelca“. Tak aj v roku
1726, keď údajne veľký požiar
vznikol a zhorelo celé mestečko,

Zhoreli aj domy
pri vodných tokoch

ktoré sa z vynaložením veľkých
nákladov pomaly obnovovalo. No
tu musíme poukázať na správy
nie vždy dôveryhodné. Pisateľ,
pravdepodobne
ovplyvnený
situáciou, ktorú zažil, nadsadil a chcel
tak poukázať na strašlivý požiar.
Avšak, v správe po požiari zo šiesteho
mája sa hovorí o asi tridsiatich
domoch, ktoré ľahli popolom z počtu

Amplitúda dvadsiatych rokov
pokračovala rokom 1740, kedy
zhoreli domy stojace pri vodných
tokoch, pri potoku Lutila a rieke
Hron. O to závažnejší, a iste aj rýchle
sa šíriaci, musel byť požiar, keď ani
blízkosť vody nepomohla k jeho
uhaseniu. A znovu zhorel kostol
a fara spolu so školou. Aj keď sa podľa
popisu zdá, že väčšia časť mestečka
nebola požiarom postihnutá, tak už
o šesť rokov neskoršie, v 1746 roku,

Čipkárske školy Kremnica a Hodruša po rokoch
Pod týmto výstižným názvom
pripravilo
Pohronské
osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom
reprezentačnú výstavu dvoch klubov
paličkovania z Kremnice, POS Žiar
nad Hronom a hostí. Výstava bola
pripravená
a
skompletizovaná
mapovaním čipkárok, ktoré vo svojej
tvorbe oživili pôvodné vzory.
Verejnosti bola výstava predstavená
pri
príležitosti
Medzinárodného
festivalu paličkovanej čipky v Prešove
od 22. do 24. júna. Výber z tvorby
100
celopaličkovaných
prikrývok
predviedlo 15 žien z regiónu a rodáčky
z Hodruše-Hámrov. Svojou jedinečnosťou
výstava dokumentovala rôznorodosť
čipiek, pochádzajúcich z čipkárskych
škôl z Kremnice a Banskej Hodruše,
ktoré sa zachovali vďaka niektorým
nadšencom a potomkom starých
čipkárok. Celopaličkované čipky sa v tom
období plietli bielej alebo krémovej
farby, boli na predaj a zhotovovali sa
podľa katalógov z Viedne či Budapešti.

máme záznam v mestskej knihe, v
ktorej predstavení mesta poukazujú
na katastrofálny požiar. Jeho sila bola
tak veľká, že plamene pohltili veľkú
plochu mestečka, vyhorelo skoro
celé. Ako píšu, zachovaná bola len
časť hlavnej ulice, ktorej sa požiar
vyhol. No nevyhol sa zase kostolu
a fare. Na kostolnej veži boli požiarom
zničené zvony. Či spadli po prehorení
nosných trámov a tak sa rozbili, alebo
sa pôsobením žiaru deformovali, to
už správa nehovorí.

aj tým, že domy sa začali stavať už
z kameňa a tehly a tento nehorľavý
materiál bol zachovaný, aj keď
k požiarom dochádzalo. O požiaroch,
ale len lokálnych, máme správy
a svedectvá. Išlo prevažne o zhorenie
hospodárskych stavísk z dreva alebo
drevenej strechy. Po obnove sa
potom na tráme zaznamenal dátum
výstavby (obnovy), ale niekedy aj
dátum požiaru. Kostol však ešte
vyhorel, a to počas vojnových
udalostí. Nebol zapríčinený bojmi, ale
odhodenou ešte horiacou cigaretou
príslušníka Hlinkovej gardy, ktorý
bol na stráži, ale to sa stáva ešte
aj dnes. Vinou nepozornosti alebo
trestuhodnej nedbalosti nám často
Devätnáste storočie už neoplýva na strechách domov zakikiríka
prípadmi katastrofických požiarov ohnivý kohút.
ničiacich mestečko. Možno je to
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Domy z kameňa a tehly
sa požiarom vyhýbali

Útulný a zelený dvor pre najmenších
Materská škola v Žiari nad
Hronom – elokované pracovisko
na Rudenkovej ulici sa zapojila do
grantu Nadácie Volkswagen – Zelená
dobrovoľníkom.
Cieľom projektu bolo zveľadenie
a obohatenie školského dvora
vytvorením záhradky, ktoré zútulní
prostredie dvora, a zároveň vytvorí
náučnú zónu pre deti. Vďaka finančnej

V žiadnej inej baníckej lokalite na
Slovensku členky klubov nezrealizovali
podobnú rekonštrukciu čipiek, tak
rozsiahlu množstvom a motivikou
starých vzorov.
Pri realizácii výstavy POS v Žiari nad
Hronom spolupracovalo s NBS –MMM
v Kremnici, ktoré poskytlo hodnotný
dokumentačný materiál z tvorby

podpore 500 eur od Nadácie
Volkswagen, ako aj sponzorským
a dobrovoľníckym prácam mesta Žiar
nad Hronom, rodičov a pracovníkov
materskej školy sa podarilo projekt
úspešne ukončiť. Deti získali možnosť
naučiť sa, ako sa upravuje záhradka,
sadia a pestujú kvety, rastlinky, bylinky.
Naďalej sa budú mať možnosť o rastliny
starať okopávaním a polievaním
pomocou nového pracovného náradia.
Mgr. Martina Šimková,
riaditeľka MŠ

Vojtecha Angyala, zakladateľa prvej
čipkárskej dielne v roku 1888 v Kremnici.
Úvodné panely výstavy prezentovali
okrem predstavenia zúčastnených
autoriek aj najnovšie aktivity smerujúce
k oživeniu pôvodnej baníckej čipky našej
lokality.
Helena Soboslayová,
odborný zamestnanec POS

Mestská polícia v akcii
V prvý júnový večer neušlo
pozornému
oku
operátora
Monitorovacieho
kamerového
systému
nedovolené
počínanie
Rastislava S. (17) z Pitelovej.
Mladík spokojne pofajčieval na
Centrálnej autobusovej stanici. Po
príchode na miesto hliadka Mestskej
polície zistila, že predtým nezostalo len
pri pofajčievaní, ale bolo aj popíjanie.
A rozhodne nie malé, čo ukázala
aj dychová skúška, ktorá namerala
tínedžerovi 2,18 %. Na policajnej stanici
musel mladík všeličo vysvetľovať nielen
policajtom, ale hlavne svojej matke.

Ponaučenie do života

Ľudský život je najcennejší

Vo štvrtok 15. júna v našom meste
takmer došlo k tragickej udalosti.
Nepriaznivé životné udalosti posledných
dní dohnali Tibora T. (48) z nášho mesta
až na samotný okraj vlastného bytia. Muž
si chcel siahnuť na život vlastnou rukou.
Výborné psychologické pôsobenie
hliadky a neustála komunikácia napokon
slávili úspech. Muž si po čase všetko

rozmyslel a zveril sa do rúk lekárskym ktorá bola odľahčená za podanie
odborníkom. Aj takéto ťažké situácie alkoholu mladistvej osobe “mastnou”
(MsP)
dokáže pri policajnej práci vymyslieť sám blokovou pokutou.
život.

Kto mal vedieť, že prídete?

Táto otázka znela na útvare mestskej
polície vo večerných hodinách v piatok
16. júna. A s ňou potoky krokodílích sĺz.
Pri rutinnej kontrole medziblokových
priestorov v centre mesta hliadka
spozorovala nedovolené požívanie
alkoholu na verejnom priestranstve.
Zisťovanie totožnosti ukázalo, že
Ivana H. (16) z Bartošovej Lehôtky, aj
napriek svojmu veku, nezaostávala za
ostatnými, čo preukázala aj dychová
skúška (0,44 ‰). Po konečnom rozriešení
na policajnej stanici dievčina čelila
nepríjemným otázkam svojej matky
a Erik P. (19) z nášho mesta zas čelil
nepríjemne vyprázdnenej peňaženke,

Poznáte tento strom?

Svoj domov má drevina v skalnatých horách západnej Ameriky. Je to mohutný
strom s urastenou valcovitou korunou, má približne do 6 centimetrov zaoblené
kosákovito zahnuté nahor strieborné ihličie.
Na jar sú jeho mladé výhonky bledozelené a nádherne kontrastujú so starším ihličím.
Strom sa takto stáva dvojfarebným. V staršom veku vytvára zelené alebo bledomodré šišky
dlhé 10 cm. Borka dreviny je sivá, hladká, neskôr šupinatá. Kvety sú samčie, rastú na jar
v oddelených súkvetiach na tom istom jedincovi. Dorastá do výšky do 40 metrov a šírky
5-8 metrov.
Drevina rastie pred bytovým domom na Ul. M.R. Štefánika č.19.
(r)
Jedľa srienistá (Abies concolor)

Lekcia, na ktorú tak rýchlo nezabudnú,
zažili v prvú júnovú sobotu na vlastnej
koži šiesti chlapci, ktorí si z prvkov
Letného pavilónu na Námestí Matice
slovenskej chceli urobiť bojové pole.
Všímavému občanovi sa to nepáčilo
a ohlásil to službu konajúcemu
policajtovi. Po zásluhe skončili Jakub M.
(14) z Lutily, Denis Š. (14), Albín Š. (13),
Marek K. (14), Samuel O. (13) a Simon Č.
(13), všetci z nášho mesta, na policajnej
stanici.
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Záleží nám na budúcnosti našich detí?
Aj keď sú prázdniny, pracovníci
Súkromnej obchodnej akadémie
v Žiari nad Hronom už pripravujú
a zabezpečujú úlohy súvisiace
so školským rokom 2017/18
a nasledujúcim obdobím.
Možno práve vaše deti sú vo veku,
kedy sa spoločne zamýšlate nad tým,
čím sa budú živiť a aké povolanie si majú
vybrať, aby boli úspešné a uplatnili sa
na trhu práce. „Treba pri tom myslieť na
záujem dieťaťa, ale najmä na skutočnosť,
či v ňom nájde uplatnenie na trhu práce,“
vysvetľuje riaditeľka školy Helena Halová
s tým, že odborníci z praxe pravidelne pre
verejnosť a školy poskytujú informácie,
ktoré zamestnania majú v najbližších
5 - 10 rokoch zažívať najväčší rozmach.
„V prvej dvadsiatke medzi nimi je
ekonóm, ktorého pracovnou náplňou je
najmä získavať a vyhodnocovať číselné
údaje a pomocou nich vypracovávať
finančné záznamy. Stále väčší rozvoj
ekonomiky
Slovenska
poskytuje
priestor pre vznik nových firiem. Každá

spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí sa starajú
o jej ekonomiku, ale najmä účtovníctvo.
Prave táto skutočnosť - požiadavka
a potreba praxe mať kvalitných
účtovníkov a audítorov - nás vedie ku
skutočnosti inovovať Školský vzdelávací
program, s cieľom vychovať a vzdelať
absolventov školy so zameraním na
účtovníctvo a audítorstvo,“ približuje

ďalej Helena Halová a ako dodáva,
realizácia a príprava absolventov bude
prebiehať v rámci duálneho vzdelávania,
najmä v praktickej oblasti. V spolupráci
so zamestnávateľmi – firmami, ktoré
vedú účtovníctvo a vykonávajú audit,
bude škola zabezpečovať najmä odbornú
prax, ale počas celej prípravy študentov
na povolanie garantovať vyučovanie

odborných predmetov v spolupráci
s odborníkmi z praxe. „Z našej osobnej
skúsenosti môžeme konštatovať, že
rozhodnutie, čím sa budú živiť naše
deti je veľmi náročné. Na druhej strane,
každodenné skutočnosti poukazujú na
fakt, že voľbe povolania sa nevenuje
dostatočná zodpovednosť a mnohí
žiaci sa rozhodujú o budúcom povolaní
podľa toho, kde ide ich kamarát/ka,
alebo či je škola mimo miesta bydliska.
Absentuje otázka, čo budem robiť po
uplynutí 4 rokov a aké mám šance nájsť
uplatnenie v praxi?,“ pýta sa riaditeľka
žiarskej obchodnej akadémie a na záver
podotýka: „Ekonóm, účtovník, audítor sú
povolania, ktoré vyžadujú zodpovedný
prístup k plneniu svojich pracovných
povinností. Ale sú to povolania, ktoré
sú aj primerane finančne ohodnotené.
Priemerná mzda v oblasti administratíva,
ekonomika,účtovníctvo,
audítorstvo
patrí
medzi
skupiny
najlepšie
odmeňovaných zamestnancov.“
(li)

Materské centrum
Úlik počas prázdnin
v obmedzenom režime

Od 1. júla do 31.augusta bude
Mestské materské centrum Úlik
otvorené len počas pondelkov, a to
v rámci lekcie baby gymu s Lenkou.
Mamičky môžu začať navštevovať Úlik
opäť po letných prázdninách. Opäť
sa bude pokračovať so Slávikovou
hudobnou školou, cvičením s Ivkou,
baby gymom s Lenkou a ďalšími
podujatiami, ktoré budú počas leta v
Úliku pripravovať.
(r)

Predajný automat s tubami od TUBAPACKU aj na letisku v Moskve
Spoločnosť TUBAPACK ešte začiatkom
minulého roku vyrábala pre ruského
klienta tuby, ktoré boli naplnené
stravou pre kozmonautov. Teraz
sa spolupráca rozšírila a tuby od
TUBAPACKu nájdeme aj v moskovskom
metre či na letisku.
Spoločnosť
TUBAPACK
začiatkom
minulého roka začala vyrábať hliníkové
tuby aj pre ruských astronautov. „Išlo o
dovtedy pre nás nového klienta, ktorého
sme získali na základe odporúčania od
nášho iného ruského zákazníka,“ hovorí
na úvod riaditeľ spoločnosti TUBAPACK
Richard Pittner a dodáva, že v súčasnosti
už považujú tohto zákazníka za stáleho,
keďže predmetné tuby tohto roku
vyrábali už po tretíkrát. „Veríme, že sa naša

spolupráca bude do budúcna len rozvíjať.“
Ruská spoločnosť vyrába kozmickú
stravu už od roku 1978. Receptúra spĺňa
požiadavky pre jedlo do kozmu, ktoré je
schválené ako jedlo na IMS. Spoločnosť
TUBAPACK pre ňu vyrába 10 druhov túb,
každú so špecifickou grafikou, do ktorých
sa plnia potravinárske produkty, ako
napríklad boršč, hríbová polievka, kuracie
a zeleninové pyré, kompót, cottage
cheese či pšeničná kaša. „V každom balení
sa nachádza 165g náplne, servítka a
kosmokľúč, ktorý slúži na otvorenie tuby a
vytlačenie náplne. Medzi najpopulárnejšie
náplne patrí bravčové na zelenine, ryžový
nákyp s marhuľami a tvarohový krém,“
dodáva Richard Pittner.
Tuby sú určené nielen pre astronautov,

ale i pre bežných spotrebiteľov. Dôkazom
toho je predajný automat, ktorý sa
nachádza na metro staniciach a tiež na
letisku v Moskve. „Tieto tuby boli vyrábané
štandardným spôsobom, ako naše iné
tuby. Hliníkové tuby majú v porovnaní
s inými materiálmi viacero špecifických
predností. Zaručujú nepriepustnosť
kyslíka, vlhkosti, svetla, UV žiarenia,
vodnej pary, mastných látok či dokonca
mikroorganizmov.
Ich
významnou
výhodou je dlhodobé uchovávanie
potravinárskych produktov. Práve preto
sú ideálnym riešením aj pre balenie
potravín do vesmíru,“ dodáva na záver
riaditeľ spoločnosti TUBAPACK Richard
Pittner.
(kr)

Centrum právnej pomoci čelí v týchto dňoch náporu
Nové pravidlá o osobnom bankrote začali využívať aj Žiarčania

Nové
pravidlá
o
osobnom
bankrote začali využívať tisícky
ľudí
po
celom
Slovensku.
Centrum právnej pomoci (CPP)
v Žiari nad Hronom tak v týchto dňoch
doslova praská vo švíkoch.
Osobný bankrot je zákonom
upravený proces, ktorým sa fyzická
osoba podnikateľ alebo fyzická osoba
nepodnikateľ môže zbaviť svojich
dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia
fyzických osôb dvoma alternatívnymi
spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník
s ohľadom na svoje osobné pomery):
konkurz – znamená likvidáciu majetkovej
podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
alebo splátkový kalendár – znamená
splácanie záväzkov dlžníka podľa
splátkového kalendára. O tom, pre koho
je osobný bankrot určený a čo všetko je
k tomu potrebné, sme sa porozprávali
s vedúcim kancelárie Centra právnej
pomoci v Žiari nad Hronom, Jánom
Valentom.
V platnosti sú nové pravidlá
o osobnom bankrote. Čo táto
skutočnosť znamená pre Centrum
právnej pomoci? Zaznamenali ste

väčší nápor zo strany obyvateľov?
V prvom rade si treba povedať, čo
je to ten osobný bankrot. Osobný
bankrot je hovorový pojem, ktorý sa
používa na pomenovanie zákonom
upraveného procesu, ktorým sa fyzická
osoba podnikateľ alebo fyzická osoba
nepodnikateľ môže zbaviť svojich
dlhov. Zákon rozlišuje dve formy –
konkurz a splátkový kalendár. Všetci
záujemcovia o osobný bankrot musia
požiadať o poskytnutie právnej pomoci
v tejto veci centrum. Takže pre centrum
to znamená, že musí okrem pôvodnej
agendy spracovávať aj novú agendu
a, samozrejme, musí vybaviť násobne
viac klientov. V tejto súvislosti môžeme
hovoriť o naozaj veľkom nápore.
Ktoré skupiny ľudí najčastejšie
žiadajú o túto službu?
Čo sa týka sféry ľudí, ktorí majú záujem
riešiť svoje dlhy, centrum navštevujú
hlavne ľudia v produktívnom veku, zväčša
ide o ľudí, ktorí majú dlhy z podnikania,
ale nezriedka sa stane, že nás navštívia aj
starobní dôchodcovia. Škála žiadateľov
je naozaj pestrá. Značná časť klientov má
dlhy aj u tzv. nebankových spoločností.
Ktorí klienti CPP môžu o osobný
bankrot požiadať?
Každý platobne neschopný dlžník,
ktorý je fyzickou osobou podnikateľom
alebo fyzickou osobou nepodnikateľom,
je oprávnený domáhať sa zbavenia
svojich dlhov. Zákonnou podmienkou
však je minimálne jedna exekúcia
vedená proti dlžníkovi. Tu treba znova
zdôrazniť jeden dôležitý fakt, že ak sa

niekto rozhodne riešiť svoju situáciu
vyhlásením osobného bankrotu, táto
osoba musí navštíviť Centrum právnej
pomoci, keďže celý proces osobného
bankrotu musí prejsť cez nás. Zo strany
zákonodarcu ide o snahu vyhnúť sa
pokútnitvu. Zákonodarca tiež zmenil
podmienky pre právnu pomoc pri
osobnom bankrote, a to tak, že,
jednoducho povedané, poskytujeme
právnu pomoc každému bez rozdielu,
čiže osoba žiadajúca o osobný bankrot
nemusí byť v materiálnej núdzi. Tu by
som chcel upozorniť obyvateľstvo,
že ak niekde uvidia inzerát, alebo im
niekto ponúka službu, že za nich osobný
bankrot vyrieši rýchlejšie alebo nebodaj
bez Centra právnej pomoci, môže sa
jednať o podvodníka.
Aké služby im v tejto súvislosti
ponúka CPP?
Centrum
poskytuje
osobné
konzultácie, kde vysvetľuje podmienky
osobného bankrotu. Snaží sa analyzovať
situáciu konkrétneho záujemcu a nájsť
preňho najvhodnejšie riešenie. Pomáha
so spisovaním žiadostí o poskytnutie
právnej pomoci v tejto veci ako aj
súvisiacich dokumentov, určených
na súd. Centrum v konaní o oddlžení
konkurzom podáva návrhy na vyhlásenie
osobného bankrotu na súd, v konaní
o oddlžení splátkovým kalendárom
určuje na zastupovanie advokáta.
Aké sú poplatky za túto službu?
Ak máte na mysli poplatok
za konzultáciu, ktorá je štandardne 4,50
eura, táto sa pri osobnom bankrote

zo zákona nevyberá. To znamená, že
táto konzultácia je zadarmo. Treba však
poznamenať, že vzhľadom na veľký
záujem o tieto služby objednávame ľudí
na osobnú konzultáciu až na jesenné
termíny. Ak hovoríme o súdnych
poplatkoch za návrh, pri konkurze
poplatok vo výške 500 eur uhrádza
centrum s tým, že dlžník je povinný
túto sumu do 3 rokov vrátiť. V prípade
splátkového kalendára je situácia odlišná
– tam si hradí tento súdny poplatok ako
aj odmenu advokáta sám dlžník.
Čo v prípade, že sa na vás obrátia
klienti, ktorí nespĺňajú kritériá,
napriek tomu chcú využiť vaše služby
– aké sú v takom prípade poplatky?
Prijímate vôbec také žiadosti?
Ak máte na mysli podmienku
materiálnej núdze, túto žiadateľ
o osobný bankrot spĺňať nemusí, takže,
samozrejme, riešime aj tieto osoby. Ak
však dlžník nie je platobne neschopný,
nie je voči nemu vedená exekúcia, alebo
na Slovensku nemá centrum hlavných
záujmov, je zbytočné, aby si vo veci
oddlženia podával žiadosť. Takéto
posúdenie býva zväčša predmetom
spomínanej osobnej konzultácie. Ak
klienti tak či onak potrebujú nejakú
formu právnej pomoci, snažíme sa im
pomôcť v rámci našich kompetencií
riešením konkrétnych sporov či právnych
problémov.
Je osobný bankrot vhodný pre
každého?
Toto je veľmi ťažká otázka. Ako som
už spomínal, osobný bankrot ponúka

dve možnosti zbavenia sa dlhov, a to
prostredníctvom
konkurzu
alebo
splátkového kalendára. Trochu zľahčené
vysvetlenie by mohlo byť také, že pri
konkurze dlžníkovi nezostáva žiadny
jeho majetok a pri splátkovom kalendári
je možnosť ponechania si svojho
majetku. Toto je však téma, ktorá sa nedá
rozpísať do niekoľkých riadkov, a preto je
nevyhnutné, aby dlžník navštívil centrum
a po konzultácii s právnikom môžeme
vyriešiť túto zložitú otázku.
Koľko v priemere riešite mesačne
žiadostí, individuálnych, bez ohľadu
na osobný bankrot?
V období od založenia kancelárie Centra
právnej pomoci v Žiari nad Hronom,
teda od mája 2014 do marca 2017,
naša kancelária riešila v priemere okolo
55 žiadostí mesačne. Od začiatku marca
je tento nárast enormný, a to niekde na
úrovni 150 žiadostí mesačne. Čo sa týka
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom, ako
som už v minulosti viackrát spomínal,
nárast oproti rokom, keď sme kanceláriu
nemali v našom meste, je obrovský,
keďže v období pred rokom 2014 sa ich
počet rátal možno v desiatkach, ale dnes
môžeme konštatovať, že ich počty sa
rátajú v stovkách.
Vracajú sa k vám tí istí klienti?
Áno, dá sa povedať, že niektorí ľudia
sa vracajú, a to hlavne z prozaického
dôvodu, že ak raz našli cestu k nám,
kde im niekto pomohol, dobre poradil,
vyhľadajú cestu k nám aj v budúcnosti.
Preto sa častokrát stáva, že pracujeme
s tými istými ľudmi.
(li)
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Verejná zbierka
Belasý motýľ
– symbol krehkosti

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

Začiatkom júna vyšli do ulíc Žiaru
nad Hronom štyri dobrovoľníčky
zo
Súkromnej
pedagogickej
a sociálnej akadémie EBG
v Žiari nad Hronom oblečené do
modrých tričiek. V rukách mali
informačné letáky a prenosné
pokladničky s logom Organizácie
muskulatúrnych dystrofikov –
belasým motýľom.
Tomu, kto prispel do verejnej zbierky
Belasý motýľ, organizovanej Centrom
voľného času v Žiari nad Hronom,
pripli odznak s belasým motýľom
– symbolom krehkosti. Hlavným
účelom zbierky bola pomoc deťom
a dospelým s nervovosvalovým
ochorením
–
muskulatúrnou
dystrofiou. Vďaka výnosu zo zbierky,
ktorý bude použitý najmä na doplatky
za rôzne kompenzačné a zdravotné
pomôcky, môžu dystrofici žiť
naplno každodenný život. Úprimné
poďakovanie patrí okrem darcom aj
dobrovoľníčkam Martine Lalíkovej,
Adriane
Ondrisovej,
Dominike
Haringovej, Veronike Kmeťovej
a vedeniu SPaSA EBG v Žiari nad
Hronom.
Mária Lancková, koordinátorka
verejnej zbierky Belasý motýľ
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
Dňa 21. júla o 20.00 hod.
Hrozba z nebies
Prázdniny v planetáriu – Uffove
Dňa 14. júla o 20.00 hod.
dobrodružstvá na Marse
Prázdniny v planetáriu – Dominik
Dňa 26. júla o 16.00 hod.
v mesačnom cirkuse
Jean Michel Jarre
Dňa 19. júla 16.00 hod.
Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý Dňa 27. júla o 19.00 hod.
krok pre človeka

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
13.7. 20.00 – 21.00 hod. lek.Nukleus
14.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
15.7. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
16.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
17.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
18.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
19.7. 20.7. 20.00 – 21.00 hod. lek.Dr. Max
21.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
22.7. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
23.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
24.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
25.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
26.7. 20.00 – 21.00 hod. le. Benu
27.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus

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

Sranda banda
Pripravte sa, priatelia, valí sa na vás
tornádo! Sranda Banda show je komediálna Family show, v ktorej sa
miešajú krásne bábky, výborná
bruchovravecká technika a trefný multivrstvový humor. Neinfantilné energické divadlo je popretkávané gagmi
tak, aby pobavilo celú rodinu. Show
je absolútne unikátna a nikde inde
v Čechách a na Slovensku ju neuvidíte.
Vstup voľný. V prípade nepriaznivého
počasia sa akcia uskutoční v MsKC!
Dňa 28. júla o 16.00 hodine v Letnom
pavilóne na námestí.

VI.
6

Mestské noviny | 13. júl 2017

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

„Jednotka“ bilancuje uplynulý školský rok
Aj keď sme len v polovici kalendárneho
roka, ten školský keďže skončil.
Prichádza
čas
bilancovania
a
hodnotenia výsledkov práce počas
desiatich mesiacov. Žiaci dostali
svoje vysvedčenia a tí najlepší na
„Jednotke“ aj ocenenie a titul Žiak
na Jednotku.
Zodpovedne sa pripravovať na súťaže,
obetovať svoj čas a energiu nie je pre žiakov
jednoduché. A preto žiarska „Jednotka“
už tretí rok ocenila svojich žiakov na
slávnostnom podujatí Žiak na Jednotku
v Divadelnej sále MsKC za prítomnosti
nielen spolužiakov, ale aj pedagógov
a rodičov. Ocenenia im spolu s pochvalou
od riaditeľa školy odovzdávajú úspešné
osobnosti z rôznych oblastí života. Tento
rok mala škola takmer stovku ocenených
žiakov. V oblasti techniky: Filip Baláž
(IX. A) za tretie miesto v okresnom kole
Technickej olympiády, Peter Breziansky
(IX. A) za získanie ceny Inoval Slovenskej
akadémie vied v projekte Protech za
inovatívne riešenie v technickej tvorivosti
a 3. miesto v okresnom kole Technickej
olympiády, Miroslav Kútik (V. A) za víťazstvo
v projekte Protech v kat. Legostavby,
Adriana Teszárovicsová (V. B) ako víťaz
kat. Výrobky z dreva, Viktória Vincencová
(VII. A) za víťazstvo v kategórii Modelárske
výtvory a Angelika Kráľová (IV. B) za víťaznú
prácu v kategórii do 10 rokov. Kolektív
VIII. A získal hneď dve ceny v súťaži Protech
– zvíťazili v kategórii Modelárske výrobky

a Výrobky z papiera, kartónu. V oblasti
prírodných vied: Samuel Barcík (VIII. A) za
1. miesto v okresnom kole Geografickej
olympiády, druhé miesto v okresnom kole
Fyzikálnej olympiády, Tomáš Ivan (VIII. A)
za 3. miesto v okresnom kole Fyzikálnej
olympiády, Sabina Matiščáková (VIII. A)
ako Top riešiteľka celoslovenskej súťaže
Expert Geniality Show a umiestnenie medzi
10% najlepších žiakov v medzinárodnej
súťaži Matematický klokan, Kristián
Lovčičan (IV. C) za 1. miesto v okresnom
kole Pytagoriády, Petra Uhrovičová (V. A)

za 1. miesto v okresnom kole Geografickej
olympiády a úspešné riešenie okresného
kola Matematickej olympiády. Petra
zároveň patrí medzi 4% najlepších
slovenských riešiteľov súťaže Matematický
klokan. Ocenenie Žiak na Jednotku získali
aj Vladimír Urblík (V. A) za 2. miesto
v okresnom kole Pytagoriády, Linda
Matušíková (VII. A) za 1. miesto v okresnom
kole Pytagoriády a 4. miesto v okresnom
kole mat. olympiády. Za tretie miesto
v okresnom kole Biologickej olympiády:
Dominik Tóth (VI. A) a Timea Tóthová
(VI. B). Medzi 10 % najlepších riešiteľov
Všetkovedka a 5 % najlepších riešiteľov
Matematického klokana na Slovensku patrí
Radka Mlynárčiková (III. C). Medzi prvých
10 % najlepších v súťaži Matematický
klokan sa prebojovali aj Jakub Holic (I. B),
Tomáš Gubka (II. B) a Dang Tien Hung (III. B).

Humanitné vedy
aj športové úspechy

Žiak na Jednotku.

V oblasti humanitných vied vynikajúce
výsledky dosiahla Viktória Pulišová (IX. A).
V súťaži Pop Hron v kategórii moderná
pieseň si vyspievala v okresnom kole
1. miesto, v speváckej súťaži Pop Banská
Bystrica 1. miesto v celoslovenskom
kole a v súťaži Spievam, spievaš rovnako
1. miesto v regionálnom kole. Adam Dekýš
sa umiestnil na 2. mieste v okresnom
Dejepisnej olympiády, Sabina Matiščáková
(VIII. A) na 3. mieste v okresnom kole
Olympiády v anglickom jazyku a v súťaži
Mladý prekladateľ získala 1. miesto.

Deviataci si svoje vysvedčenia prevzali
slávnostne v Obradnej sále MsKC.
V Olympiáde zo slovenského jazyka sa
umiestnila na 4. mieste v okrese. Ocenenie
Žiak na Jednotku za 1. miesto v okresnom
kole Dejepisnej olympiády dostal aj
Dominik Tóth (VI. A), Aleš Kúšik za 3. miesto
v okresnom kole Olympiády v anglickom
jazyku a Margaréta Zuzana Mikulová
(IV. A) za 2. miesto v okresnom kole
výtvarnej súťaže Mám svojich starkých
veľmi rád. Okrem vedomostných
súťaží sa žiaci venujú aj športu.
Za individuálne športové výkony
ocenili: Simona Záhorcová (IX. A) za
3. miesto v behu na 800 metrov v okresnom
kole v atletike, Tamara Jašková (II. B) za
3. miesto v Behu oslobodenia mesta, kat.
2010-2009, Alex Huraj (II. B) za 3. miesto
v Behu oslobodenia mesta, chlapci 20102009. Radka Môcová (VII. B) dobehla
do cieľa ako prvá v behu na 60 aj 300
metrov v okresnom kole a ako druhá
a tretia v krajskom kole Majstrovstiev
v atletike družstiev a jednotlivcov. Adriana

Za úspechmi žiakov stoja
predovšetkým ich pedagógovia

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVAN IE
Odišiel si bez
rozlúčky, čo nikto
nečakal...
Ďakujeme všetkým
príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa
27. júna 2017 prišli rozlúčiť
s naším drahým manželom,
otcom, synom, bratom
Ivanom Mlynkom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 59 rokov.
Ďakujeme aj za kvetinové dary
a prejavy sústrasti ,
ktorými ste sa pokúšali
zmierniť náš veľký žiaľ.
V našich srdciach zostaneš navždy.
Smútiaca manželka,
syn a rodičia.
SPOMIENKA
Dňa 5. júla sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
a starý otec
Ing. Pavol Snopko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami, vnúčikovia Samko,
Tomáško a Šimonko,
svatovci a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Spomienka
na nášho drahého
Blažeja Šimeka,
ktorý od nás navždy
odišiel dňa 18. júla 2002,
je stále veľmi živá.
Tým, ktorí si spomenú s nami,
ďakujeme.
Manželka a synovia
s ostatnou smútiacou rodinou.

SPOMIENKA
Ľadová búrka
uprostred leta.
Kopija v srdci.
So živým dažďom
život tvoj utiekol.
Stalo sa.
Zostal si v zemi,
ale nevyprcháš z myslí tých,
pre ktorých si bol všetkým.
Dňa 25. júla uplynie päť rokov,
čo sme navždy
stratili nášho
Jurka Škriniara.
S hrdosťou a láskou
spomína celá rodina
a priateľka.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami.
V srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 10. júla nás
navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Kamil Žiak.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry Terézia a Mária
s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 4. júla
sme si pripomenuli
2. výročie, keď
nás navždy opustil
náš drahý otec
Ľudevít Širáň
a dňa 23. júla si pripomíname 3. výročie, keď nás
navždy opustila naša
mama
Katarína Širáňová.
Tí, ktorí ste ich
poznali, venujte im s nami
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

Knapová (VII. A) získala 3. miesto v behu
na 60 metrov v okresnom kole v atletike,
Timotej Ziman (IX. B) 1. miesto v behu
na 300 metrov, Marek Sekáč (IX. B) 2. miesto
v behu na 60 metrov, Samuel Orság (VIII.
B) 3. miesto v behu na 300 metrov, Samuel
Lambert (IX. B) 2. miesto v skoku do výšky
a Daniel Beňo (IX. B) 2. miesto vo vrhu
guľou. V okresnom kole v atletike družstiev
a jednotlivcov boli žiaci úspešní aj ako
tímy. Dievčatá aj chlapci sa umiestnili na
prvých miestach. Športový tím dievčat bol
úspešný aj v obvodnom kole Florbalu, získal
3. miesto v CocaCola Cupe v krajskom kole,
v Jednota Cupe v krajskom kole skončili
piate. V okresnom kole volejbalu vybojovali
dievčatá 3. miesto. Futbalisti z prvého
stupňa získali 3. miesto v okresnom kole
v malom futbale mladších žiakov, starším
sa darilo v Jednota Cupe. Ping-pongové
stoly na chodbách školy priniesli úrodu
v podobe 2. miesta družstva chlapcov v
krajskom kole stolného tenisu.

SPOMIENKA
Čo život rozdelí, smrť spojí naveky...!

Helena Michalíková
ováá Mar
Martin Michalík
*4.7.1927 - †17.11.2015 *24.9.1922 - †21.2.1989

Boli ste dvaja.
Dvaja na všetko
– na lásku, na život, na boj a bolesť
i na hodiny šťastia.
Dvaja na výhry a prehry,
na život a na smrť... dvaja!
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.
Na cintorín červené kvety nosíme
a za pokoj vašich duší sa
pri plamienkoch sviečok modlíme.
S vďakou a úctou myslíme na vás
oboch, na našom cintoríne
v Žiari nad Hronom.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok,
prázdny domov a spomienky
nám ponechal.
Kto v srdciach žije, neumiera.
Dňa 4. júla 2017
sme si pripomenuli nedožitých
90 rokov našej drahej mamičky,
starej mamy
Heleny Michalíkovej
a dňa 24. septembra 2017 si
pripomíname nedožitých 95 rokov
nášho otecka a starého ocka
Martina Michalíka.
Smútenie je daň za lásku.
Odpočinutie večné, daj im Pane.
A svetlo večné, nech im svieti.
Nech odpočívajú vo svätom pokoji.
Amen.
S úctou a láskou spomína
dcéra Helena
a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9. júla uplynulo
10 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
manžel,
otec a starký
Vladimír Kubík
zo Starej Kremničky.
Venujte mu tichú
spomienku s nami.
Spomína manželka, syn,
vnuci a ostatná rodina.

Aj my to dokážeme
Nadácia Slovenskej sporiteľne
vyhlásila v mesiaci apríl I. ročník
grantového programu Inovatívna
základná škola 2017. Medzi
vybrané školy sa prerozdelí celkovo
60-tisíc eur.
Základná škola na Ulici M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom sa
zapojila do tohto grantového
programu a pripravila projekt pod
názvom Aj my to dokážeme.
V mesiaci jún školu kontaktovala
Nadácia
Slovenskej
sporiteľne
o schválení projektu. Tento je
zameraný na prvky inovatívnej
metódy Snoezelen a je určený pre
deti, žiakov, mládež aj dospelých so
zdravotným znevýhodnením.
(r)

V škole sú žiaci, ktorí dosahujú úspechy
aj vo viacerých súťažiach počas jedného
školského roka. Títo žiaci si právom zaslúžili
titul TOP žiak. Tento školský rok sú to Andrea
a Petra Fabianové (IX. A) za vynikajúce
umiestnenia v športových súťažiach,
Dominika Krčmárová (IX. A) za 3. miesto
v okresnom kole Matematickej olympiády
a úspešné riešenie krajského kola,
za tretie miesto v okresnom kole
Dejepisnej olympiády a úspešné riešenie
Chemickej olympiády, Soňa Herková
(IX. A) za 2. miesto v okresnom kole
Matematickej olympiády, 3. miesto
v okresnom kole Biologickej olympiády a
3. miesto v recitačnej súťaži Hviezdoslavov
Kubín, Karolína Lovčičanová (VII. A) za
1. miesto v okresných kolách Geografickej
a Matematickej olympiády a 2. miesto
v Biologickej olympiáde. Všetky tieto
úspechy dosiahli žiaci vďaka talentu,
usilovnosti a pracovitosti. K svedomitej
príprave ich viedli pedagógovia, ktorí sa
im venovali nielen na vyučovaní, ale aj
vo svojom voľnom čase v poobedňajších
hodinách alebo počas Utorkov na
Jednotku. Sú to dni určené práve na
rozvíjanie talentu žiakov. Všetkým patrí
zaslúžená vďaka. Rovnaké poďakovanie
patrí rodičom, ktorí svoje deti neustále
podporujú a povzbudzujú. K dosiahnutiu
takýchto výsledkov žiakov školy prispel
aj Školský vzdelávací program zameraný
na prírodné vedy. Žiaci majú k dispozícii
učebne vybavené najmodernejšími
pomôckami a od budúceho školského roka
sa škola bude hrdiť titulom IT-Akadémia
partner. Znamená to nielen materiálnu
podporu, ale aj nové metódy a formy
práce zamerané na tvorivé a bádateľské
vyučovanie najmä prírodovedných
a technických predmetov. Za spoluprácu
v tomto školskom roku ďakuje vedenie
„Jednotky“
všetkým
pedagógom,
rodičom, žiakom a priateľom školy, ktorí
ho pomohli úspešne ukončiť.
vedenie „Jednotky“
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Cyklistická trénerská legenda František Sitora: Cyklistika je náročný
šport a súčasná generácia toto pravidelné zaťaženie ťažšie znáša

Žiarčan František Sitora je cyklistickej
verejnosti veľmi dobre známy. Cyklistike
sa najskôr venoval ako aktívny pretekár,
dnes je športovou trénerskou legendou.
V minulosti viedol cyklokrosovú aj
cyklistickú reprezentáciu Slovenska
a pripravoval reprezentantov na
Olympijské hry v Aténach. V roku 2005
obnovil činnosť žiarskeho Cyklistického
klubu a od jeho pôsobenia vychoval
niekoľko cyklistických nádejí, pričom
jeho zverenci získali už viacero titulov
majstra Slovenska. Pôsobí aj ako
manažér a hlavný tréner Cyklistického
klubu MŠK Žiar nad Hronom.
František Sitora začínal s cyklistikou
v roku 1969 v Cyklistickom oddiele
Telovýchovnej jednoty ZSNP Žiar nad
Hronom. „K tomuto športu ma priviedol
zakladateľ žiarskej cyklistiky Ladislav
Macko,“ vracia sa do minulosti František
Sitora a približuje, aké boli jeho prvé
najväčšie úspechy: „Bolo to prevažne
v mládežníckych kategóriách. Medailové
umiestnenia na majstrovstvách republiky,
neskôr, v juniorskej kategórii, zaradenie
do československej reprezentácie.“ Sitora
bol členom juniorskej reprezentácie
bývalého Československa. V tom období

mládežnícka cyklistika v Žiari nad Hronom
predstavovala absolútny vrchol. „Mali sme
vynikajúceho trénera, ktorý nás naučil
ľúbiť bicykel a vytvoril nám na tú dobu
vynikajúce podmienky. Zapálil nás na
celý život,“ približuje a prezrádza, v čom
vidí rozdiely medzi cyklistikou v minulosti
a dnes: „Rozdiely určite sú. Deti sú síce
tie isté, ale doba je iná. My sme sa tešili
z maličkostí, lebo nebolo ničoho. To dnes už
neplatí, a preto je aj iná forma prístupu, aby
sme ich zaujali. Ak mám porovnať minulosť
so súčasnosťou, tak vtedy sme robili výber,
dnes robíme nábor. Nie je jednoduché
naučiť deti k systematickému tréningu,
ktorý je základom budúcich úspechov.
Cyklistika je náročný šport a súčasná
generácia toto pravidelné zaťaženie ťažšie
znáša. Mňa osobne veľmi teší, že v našom
klube máme napriek tomu minimálnu
migráciu a deti nám zotrvávajú.“

Pripravoval reprezentáciu
na Olympijské hry v Aténach

Po ukončení aktívnej činnosti pôsobil
František Sitora ako tréner žiarskeho
Cyklistického klubu, neskôr trénoval aj
v Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici
a Podbrezovej. „Na toto obdobie
spomínam rád. Plnili sa mi moje trénerské
predsavzatia, veľa som sa naučil, stretol
som pri tom množstvo fantastických ľudí.
Ja som s prechodom nemal nikdy problém.
S týmto športom som sa stotožnil a vošiel
mi do srdca. Vtedy to pre vás nie je práca,
ale koníček a robíte to s láskou. Snažím
sa o toto isté aj pri svojich zverencoch,“
spomína František na obdobie, kedy sa
z aktívneho pretekára stal trénerom. Ako
podotýka, z pozície trénera sa na niektoré
veci začal pozerať inak ako dovtedy, kým
bol „iba“ pretekárom: „Pohľad pretekára
na funkcionára je skreslený. Hlavne som
musel zvládať množstvo záležitostí okolo
cyklistiky a pretekárov. Prijať hlavne za
svoje rozhodnutia aj zodpovednosť.“

V prvom prípravnom zápase remíza na pôde Podbrezovej

František Sitora s bratmi Foltánovcami a cyklistickým
masérom Tomášom Líškom.
mládeže v Turecku, stal sa víťazom Závodu
míru nejmladších a 5-násobným majstrom
Slovenska. V jeho zbierke je množstvo
etapových víťazstiev na Jugenndtour
a ružový dres, nechýbajú víťazstvá vo
Svetovom pohári juniorov, účasť na
Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách
sveta. Bol by to dlhý výklad. Po prechode
k mužom získal miesto v najlepšom tíme
U23 na svete, v belgickej farme Etixx.
David bol skutočný svetový talent. Trénera
to bolí, keď takýto dar od Boha nerozvíja
ďalej,“ priznáva s trpkosťou Sitora, ktorý
je v súčasnosti stále aktívnym trénerom
Cyklistickéko klubu v Žiari. „Pri značnom
omladení a rozšírení členskej základne
bolo nevyhnutné rozdeliť trénerské posty.
V roku 2005 obnovil František Sitora Snažím sa to ako hlavný tréner koordinovať.
činnosť Cyklistického klubu v Žiari nad Výbornú prácu tu odvádzajú tréneri Jelža
Hronom. Odvtedy jeho zverenci získali a Procner. V prípravke pani Lauková.“.
už niekoľko titulov majstra Slovenska.
Zaujímalo nás, ktorí z cyklistov mu utkvel
najviac v pamäti a považuje ho za najväčší
talent. „Bolo ich viac, ale jednoznačne Cyklistika je na Slovensku aj vďaka Petrovi
najväčším talentom, s ktorým som Saganovi čoraz populárnejším športom.
pracoval, bol David Zverko. Dvakrát ho Holdujú mu mladší, starší a čoraz viac
Slovenský cyklistický zväz ocenil ako rodičov k tomuto športu vedie aj svoje
cyklistický talent roka. Priniesol tiež bronz deti. František Sitora prezrádza, prečo by
z Európskeho olympijského festivalu sa, podľa neho, mali deti venovať cyklistike:

Ako tréner neskôr viedol aj cyklokrosovú
aj cyklistickú reprezentáciu Slovenska
a pripravoval reprezentantov na Olympijské
hry v Aténach. Práve takéto výzvy sú pre
bývalých športovcov veľkou poctou, ale
zároveň aj veľkým záväzkom. „Toto obdobie
bolo náročné, ale veľa mi dalo. Podbrezovský
tím som štartoval a postupne budoval. To,
že sa pripravila olympiáda bol výsledok
našej správnej koncepcie a výkonnostného
rastu. Menovací dekrét je naozaj pocta,
ale v prvom rade zodpovednosť. Mňa
teší, že za svoju prácu v Podbrezovej a pri
reprezentácii som dostal takúto dôveru.“

Vychoval niekoľko majstrov
Slovenska

Cyklistika posúva hranice
morálnych a vôľových vlastností

ktoré vyslalo dve zaujímavé strely, avšak
Podbrezová dokázala skóre otočiť, keď
sa krátko pred uplynutím hodiny hry
nádhernou ranou do rohu brány po
druhýkrát v zápase presadil Válovčan.
Chvíľu na to ale vyrovnal Paraj. Všetkému
predchádzalo zatiahnutie za dres, za čo videl
Kostelný červenú kartu. Následný pas do
šestnástky gólovo využil práve spomínaný
hráč Pohronia. Pohrončania sa dohodli s
domácimi a povolili, aby za vylúčeného
mohol nastúpiť iný hráč. Válovčan mohol
skóre krátko na to vrátiť späť v prospech
Podbrezovej a zároveň zaknihovať hattrick,
no najskôr oblúčikom spoza pokutového
územia bránu prehodil a následne hlavou,
po tvrdej rane Kuzmu a zákroku Urmiského,
dorážal z ofsajdu. V závere mohol skórovať
aj pravý obranca na skúške Federico Real,
jeho hlavička skončila tesne vedľa brány.
(r)

Pretekár musí ovládať
časovku, ale atraktívnejšie
sú cestné preteky

Časovka jednotlivcov bola na programe
aj počas spoločných Majstrovstiev v cestnej
cyklistike 2017 a šampionát vyvrcholil
cestnými pretekmi kategórie mužov
ELITE, v ktorej štartoval aj dvojnásobný
majster sveta Peter Sagan. Niekto sa radšej
pozerá na časovkárov, iný uprednostňuje
cestné preteky. A ako je na tom František
Sitora? „Pretekár, ktorý neovláda časovku
(etapa pravdy), má malú šancu presadiť
sa vo veľkej cyklistike. Osobne, cesta
je ale atraktívnejšia,“ vysvetľuje žiarsky
tréner a na záver prezrádza, ktorý z československých pretekárov sú, podľa neho,
najvýraznejšie osobnosti: „Pretekári z tímov
Pro Tour. Zo Slovákov bratia Saganovci,
Erik Baška, Michael Kolář. Z Čechov určite
Štybar, Kreuziger, König, Vakoč či Bárta.“ (li)

Na futbalovom turnaji nám tesne ušiel postup medzi najlepších

FUTBAL – DOXXBET LIGA

FK Železiarne Podbrezová - FK
Pohronie 2:2 (1:1)
Góly: 32´ a 59´ Válovčan - 8´ Ďungel, 63´
Paraj.
ČK: 62. Kostelný.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Garaj
(34´Thang), Prikryl, Nosko, Blahút, Ďungel
(78´ Peciar), Paraj, Sojka, Frimmel, Župa,
Pavúk (82´Segedij).
Za veľkého dažďa mali Pohrončania
lepší vstup do zápasu a už v úvode išli
aj do vedenia, keď sa po prihrávke za
obranu dokázal strelou okolo Lukáča
presadiť Ďungel.
Chvíľu na to podbrezovský brankár
vytesnil pokus z diaľky od Pavúka do
konštrukcie svoje brány a zasahovať musel
aj proti Ďungelovi v 23. minúte, kedy tento
ofenzívny hráč strieľal z dobrej pozície v
pokutovom území. Podbrezová ožila až
po tejto šanci a viedlo to k vyrovnaniu,
keďže Válovčan dorazil Urmiským vyrazenú
strelu do siete v 32´. V závere si výborne
medzi obrancov nabehol Viazanko, loptu
nasmeroval z päťky tesne nad a v pár
sekúnd pred koncom polčasu zas spojnicu
opečiatkoval krásnou strelou Leško.
Aj druhý polčas začal snahou Pohronia,

„V prvom rade ako pri každom športe – pre
zdravie. V cyklistike je to srdcovo-cievny
systém. Cyklistika patrí k najnáročnejším
športom a systematickým tréningom
posúva hranice morálnych a vôľových
vlastností pretekára,“ približuje a ďalej
konkretizuje, ako vyzerá príprava cyklistov
v žiarskom klube: „Keďže jazdíme na
bicykloch, pripravuje cyklistov aj po stránke
technickej zručnosti. Začínajúci adepti
cyklistiky majú predstavu, že budú jazdiť iba
na bicykloch. Kým sa však postavia na štart
prvých pretekov, musia absolvovať kvalitnú
prípravu, v ktorej komplexne pripravujeme
každého jedinca. Využívame rôzne formy
všeobecnej telesnej prípravy, ako turistiku,
bežecké lyžovanie, plávanie či tréningy
v telocvični. A práve táto komplexnosť deti
baví.“ Aj keď každodenný život žiarskeho
trénera je spojený s cyklistikou, na svoje
pravidelné cyklo tréningy mu už zostáva
o čosi menej času. „Ale pokiaľ mám len
trochu času, rád sa preveziem,“ podotýka.

FUTBAL – U10 – DUKLA CUP 2017

Ďalší turnaj odohrala žiarska
futbalová U10 v obci Priechod, kde
organizovala turnaj Dukla Banská
Bystrica. Veľmi kvalitne obsadeného
turnaja sa zúčastnili mužstvá SK Sigma
Olomouc, FC Nitra, FK Slovan Duslo
Šaľa, MFK Ružomberok, ŠK Novohrad
Lučenec, MŠK Rimavská Sobota,
FC Baník Horná Nitra, FC DAC 1904
Dunajská Streda, TS Podbeskidzie
Bielsko-Biala, FK Pohronie a domáce FK
Dukla Banská Bystrica modrí a Dukla
Banská Bystrica bieli.
Hralo sa v dvoch skupinách systémom
každý s každým. Potom prvé dva tímy
zo základných skupín postupovali do
nadstavbovej skupiny o 1. - 4. miesto, tretie
a štvrté tímy do nadstavbovej skupiny
o 5. - 8. miesto a posledné dva tímy do
skupiny o 9. - 12. miesto.
Nášmu FK Pohronie ušiel postup do
skupiny najlepších štyroch len veľmi
tesne. V poslednom „skupinovom“ zápase
sme ešte dve minúty pred koncom
hrali s Dunajskou Stredou 1:1, čo nám
zaručovalo postup z druhého miesta.
Súperovi sa však dve minúty pred koncom

podarilo skórovať zo štandardnej situácie (Bugár, Kabina)
a už sme na tento gól nestihli odpovedať. FK Pohronie - TS Podbeskidzie BielskoDo finálovej skupiny preto postúpil náš Biala 2:3 (Čerťaský, Laurov)
súper. V skupine o 5. - 8. miesto sme všetko FK Pohronie - FC DAC 1904 Dunajská
vyhrali, a preto sme sa s turnajom rozlúčili Streda 1:2 (Sekerka)
na peknom piatom mieste.
(KRP) VÝSLEDKY - NADSTAVBOVÁ SKUPINA 5.- 8. MIESTO:
FK Pohronie - FK Slovan Duslo Šaľa 2:0
Zostava: Kršiak – Sekerka, Kabina, Hrmo, (Čerťaský, Kocian)
Suchý, Laurov, Truben, Kocian, Čerťaský, FK Pohronie - FK Dukla Banská Bystrica
Bugár, Vanka.
modrí 2:0 (Vanka, Kocian)
VÝSLEDKY - ZÁKLADNÁ SKUPINA:

VÝSLEDKY - ZÁPAS O 5. MIESTO:

FK Pohronie - FC Baník Horná Nitra 7:0 FK Pohronie - FK Dukla Banská Bystrica
(Čerťaský 4, Bugár 2, Kocian)
modrí 4:0 (Vanka, Kocian, Laurov, Sekerka)
FK Pohronie - FK Dukla Banská Bystrica
bieli 1:1 (Čerťaský)
FK Pohronie - MŠK Rimavská Sobota 2:1
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Milan Škriniar sa stal najdrahším Slovákom v histórii slovenského futbalu
Klub Inter Miláno Inter Miláno za neho zaplatil rekordných 23 miliónov eur
FUTBAL

Žiarsky futbalový odchovanec Milan
Škriniar sa stal definitívne hráčom
talianskeho klubu Inter Miláno. Slovenský
reprezentant prestúpil do klubu
osemnásťnásobného talianskeho majstra zo
Sampdorie Janov. Zmluvu má podpísanú na
päť rokov. Za nášho 22-ročného futbalového
stopéra zaplatilo Miláno rekordných
23 miliónov eur.
Škriniar sa tak stal najdrahším Slovákom
v histórii a prekonal rekord Vratislava Greška, za
ktorého kedysi AC Parma zaplatila Interu Miláno
21,5 milióna eur. Sumu, ktorú za žiarskeho
odchovanca Inter Miláno zaplatil, potvrdil
medzi prvými Škriniarov agent Karol Csontó
na sociálnej sieti. O ďalších podrobnostiach
informoval počas tlačovej besedy aj sám
futbalista: „Mám zmiešané pocity. Nečakal
som to. Inter je top klub na svete. Musím sa z
toho aj sám spamätať. Ale už musím prestať

krásne.“ Škriniarovi k prestupu pogratuloval aj
jeho agent Karol Csontó: „Milanovi k prestupu
srdečne gratulujem. Pred mesiacom sme sa so
Sampdoriou dohodli, že zmuvu nepredĺžime
a uvidíme, čo bude po ME. Urobili sme dobre,
lebo suma, ktorú svetové kluby boli ochotné
zaplatiť, narástla. V hre boli aj iné kluby,
napríklad Atletico Madrid. Tam tiež suma bola
na úrovni 20 miliónov plus bonusy. Ale tam to
zastavil trest FIFA pre klub.“ Hoci v hre boli aj
kluby ako Atletico Madrid či nešpecifikovaní
záujemcovia z anglickej Premier League a
nemeckej Bundesligy, osemnásťnásobný
majster Talianska a trojnásobný šampión
starého kontinentu mal zrejme o žiarskeho
rodáka záujem už skôr. Ako Škriniar potvrdil,
transfer sa rodil viac ako mesiac: „Prvé
informácie boli, že Sampdoria ma nechce
pustiť. Potom sa to po EURO rýchlo zbehlo. Že
je to najdrahší prestup, to je taký bonus. Nebolo
ta také isté. Ja som stopercentne ani nevedel, či
to bude Inter alebo Atletico. Sú to, samozrejme,
veľké kluby. Možno, ak by Atletico mohlo
kupovať hráčov, rozmýšľal by som dlhšie. Ale
teraz som neváhal a som rád, že sa to podarilo.“
Milanovi už k prestupu pogratulovali aj viacerí
reprezentační spoluhráči. „Dostal som pár
správ od Mareka Hamšíka, Ďura Kucku, písali
mi aj Jano Ďurica a Maťo Škrtel. Gratulujú mi.
Ale veľký priestor na oslavu prestupu nebude,
určite doma s rodičmi a priateľkou buchneme
šampanské,“ dodal Škriniar.

Reprezentačný tréner Kozák: Je
to veľmi talentovaný futbalista

K prestupu slovenského reprezentanta sa
vyjadril aj tréner A-tímu Ján Kozák: „Dalo sa
čakať, že prestúpi. Čas ukáže, či to bol správny
krok, alebo či mal ešte nejaký rok počkať. Ale
Inter Miláno sa neodmieta a ja verím, že má
všetky predpoklady na to, aby sa v novom
klube presadil. Samozrejme som ho počas
snívať a najmä dokázať na ihrisku, čo vo mne jeho kariéry sledoval. Je to veľmi talentovaný
naozaj je. Potom už odchádzam za mužstvom futbalista. V 21tke hral prím v defenzíve a
na sústredenie. Mať zmluvu na päť rokov je keďže hral dobre, tak som ho povolal aj na

Žiarski veteráni víťazne
na medzinárodnom turnaji
VOLEJBAL

Adam Hudec a jeho 1. miesto.

Majstrovstvá Európy do Francúzska. Myslím si,
že to mu veľmi pomohlo, pretože v tom čase
nehrával v Sampdorii pravidelne. Dostal šancu
proti Anglicku a hlavne proti Nemecku odohral
celý zápas a ukázal sa. Potom sa dostal do
základnej zostavy v Janove aj v reprezentácii,
hral pravidelne a na vysokej úrovni. Jeho
kariéra vyletela strmo hore. Je to hráč s
obrovským potenciálom a teraz je dôležité, aby
dostal v Interi dostatok priestoru a pravidelne
hrával. Verím, že tento prestup dopadne tak,
ako si želá. Ak bude šťastný on, budeme aj my.“
Dvadsaťdvaročný odchovanec žiarskeho
futbalu odštartoval svoju kariéru v MŠK Žilina,
ktorého dres si obliekal v rokoch 2012-2016.
Na jar 2013 ho MŠK poslal na hosťovanie do
ViOnu Zlaté Moravce. Vlani v januári si ho
vyhliadli zástupcovia Sampdorie, ktorí za neho
zaplatili Žiline odstupné vo výške 1 milióna
eur. Po jeden a polroku sa Škriniar etabloval v
Serii A, za janovský klub pravidelne nastupoval
a bol jeho defenzívnou oporou. Kredit si zvýšil
aj účasťou na EURO 2016 vo Francúzsku i na
nedávnych ME hráčov do 21 rokov, na ktorých
sa dostal do ideálnej jedenástky šampionátu.

Ako vidí jeho prestup Oto Brunegraf, asistent
trénera SR 21: „Prestup sme čakali, ale ťažko
bolo predpovedať výšku sumy. No je to niečo
úžasné, veľmi mu to želám a verím, že sa mu
tam bude dariť. Je ohromné, ako sa napriek
zložitejšiemu začiatku dokázal v Taliansku
etablovať. Pri takejto sume treba predpokladať,
že s ním počítajú do prvého tímu, ale ja som
presvedčený, že on si miesto v ňom aj zaslúži
a vybojuje. Je zaujímavé, ako sa z postu
stredopoliara prešiel na stredného obrancu a
naspäť. Práve symbióza týchto dvoch postov z
neho robí výnimočného hráča.“

Kto je Milan Škriniar

Milan Škriniar sa narodil 11. februára 1995
v Žiari nad Hronom. Meria 187 centimetrov
a hrá na poste stopéra a defenzívneho
stredopoliara. Pôsobil v kluboch MŠK Žilina
(2012-2016), ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie,
jar 2013), Sampdoria Janov (január 2016 - júl
2017), Inter Miláno (júl 2017 - ?). Za slovenskú
futbalovú reprezentáciu A-tím štartoval 7-krát
a Slovensko reprezentuje aj v tíme 21-ročných.
Tu má za sebou celkovo 19 štartov a 3 strelené

Adam Foltán nedal súperom šancu,
pripísal si ďalšie víťazstvo
CYKLISTIKA

V nedeľu 9. augusta sa žiarska cyklistická
mládež zúčastnila Majstrovstiev SR
v cestných pretekoch jednotlivcov, ktoré sa
uskutočnili v Prešove.
V kategórii mladších žiakov sa v cieľovom
stúpaní najlepšie zorientoval M. Ďurík, ktorý
skončil na 9. mieste. Ostatné umiestnenia:
F. Jelža 14., P. Antal 17., A. Antal 19., S. Ihring
20., F. Moravec 22., B. Holic 23. a A. Hrčka
V dňoch od 30. júna do 2. júla sa v Ostrave uskutočnil medzinárodný na 27. mieste. J. Benča na svojich prvých počas celých pretekov. M. Baniar bol v
volejbalový turnaj mužov. Slovenskú republiku a mesto Žiar nad pretekoch skončil na 32. mieste. V kategórii dvojčlennom úniku v 2 kolách. Napokon
Hronom na ňom reprezentovalo družstvo veteránov, ktoré v kategórii 60+ žiačok obsadila E. Imrišová 6. miesto. nevydržali až do konca a boli dostihnutí.
Zľava Ema Prachárová, Hana Kmeťová,
Ján stúpaní zabojoval A. Zelina a získal
V cieľovom
jednoznačne vyhralo vo finálovom zápase nad Poliakmi.Účastníci M SR v Košiciach.
Starších
žiakov Jakub
zastupovali
M.a Ivana
Holic, Šureková.
Kolár, Juraj
Hlavnička,
Kukučka
striebornú medailu. M. Baniar prišiel na 14.
Turnaja sa zúčastnili tímy z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Ruska, Poľska,
ktorý prišiel v prvej skupine na 15. mieste
Holandska, Litvy a Fínska, ktoré súťažili vo viacerých vekových kategóriách. a R. Paulík, ktorý skončil na 25. mieste. mieste, , T. Kamenský skončil na 22. a M. Černek
Konkrétne súťažili tímy v kategóriách od 40 do 45 rokov, 45 – 50, 50 – 55, 55 – 60 Kadetka S. Záhorcová bojovala o medailu až do na 26. mieste.
a 60-roční a starší. Za Slovensko štartovalo jediné družstvo, a to práve žiarski konca, napokon obsadila 4. miesto. V. Zelinová Junior Adam Foltán bol v úniku celé preteky
a nedal súperom šancu. Prišiel do cieľa sám a
veteráni.
prišla na 6. mieste a V. Paulíková na 8. mieste. pripísal si ďalšie víťazstvo v Slovenskom pohári.
Za najlepšieho hráča tejto vekovej kategórie vyhlásili nášho Ladislava Kukolíka. V kategórii kadetov boli naši cyklisti aktívni
(r)
(li)

góly.
10 najdrahších prestupov slovenských
futbalistov
1. Milan Škriniar (Sampdoria Janov Inter
Miláno), 23 mil. eur
2. Vratislav Greško (Inter Miláno AC Parma),
21,5 mil. eur
3. Vratislav Greško (Bayer Leverkusen Inter
Miláno), 10,3 mil. eur
4. Martin Škrtel (Zenit Petrohrad FC
Liverpool), 7,7 mil. eur
5. Martin Škrtel (FC Liverpool Fenerbahce
Istanbul), 7 mil. eur
6. Filip Hološko (Vestel Manisaspor Besiktas
Istanbul), 5,6 mil. eur
7. Marek Hamšík (Brescia Calcio SSC Neapol),
5,5 mil. eur
8. Miroslav Karhan (Besiktas Istanbul VfL
Wolfsburg), 5 mil. eur
9. László Bénes (MŠK Žilina Borussia
Mönchengladbach), 5 mil. eur
10. Ondrej Duda (Legia Varšava Hertha
Berlín), 4,5 mil. eur
(li)

Futbalový kemp pre brankárov
FUTBAL

V dňoch 28. až 30. júna zorganizoval FK Pohronie
futbalový kemp brankárov. V troch dňoch sa nádejní
brankári zo Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice
zúčastnili tohto kempu pod vedením trénera Maroša
Pažouta.
Nádejní brankári sa počas kempu zdokonalili v pádoch,
vybiehaní, v rozohrávke a centrovaných loptách, kde každú
tréningovú jednotku zhodnotili na videu a neskôr poukázali
na činnostiach, na ktorých treba popracovať. „Išlo o trojdňový
cyklus, ktorý sa začínal ráno o 9-tej a končil o 17.30 hodine.
Chlapci absolvovali 2 tréningy denne + dvakrát po hodine
teórie a rozbore tréningovej jednotky,“ približuje žiarsky
futbalový tréner Maroš Pažout a spresňuje: „Absolvovali
sme 6 hodín teórie, ktorú sme preniesli aj do 6 tréningových
jednotiek. Chlapci sa mohli vidieť aj na videu, kde najlepšie
pochopili chyby, ktoré treba odstrániť, resp. zdokonaliť.
Výhodou takýchto kempov je hlavne naučiť budúcich
brankárov detailom a konzultovať s nimi zápasové situácie.
Určite budeme v tomto trende pokračovať aj ďalšie obdobia.“
Kempu sa zúčastnili Marek Kapusta, Tomáš Gubka, Šimon
Pažout, Lukáš Struhár, Adrián Šimo, Denis Slaný, Marek
Vendlek, Peter Tabernaus, Patrik Lučaník a Samko Ríz. (r)

