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Už onedlho sa spustí systém tiesňových hlások
Onedlho sa v uliciach mesta
spustí systém tiesňových hlások.
Ich prepojením s už existujúcim
monitorovacím kamerovým systémom
sa vytvoria tzv. bezpečné zóny
s priamym spojením na bezpečnostné
zložky. Ide pritom o novinku, ktorá
bude na Slovensku jedinečná.
Komunikačný bezpečnostný systém
tiesňových hlások bude pokrývať
sedem vytipovaných lokalít v meste.
Ide o Centrálnu autobusovú stanicu,
križovatku ulíc A. Kmeťa a Dukelských
hrdinov pri planetáriu, parkovisko pri
Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika,
parkovisko a oddychovú zónu pri
Hoteli Luna, križovatku ulíc Chrásteka
a Svitavskej pri bytovom dome
Jadran, križovatku ulíc Jilemického
s Bernolákovou oproti parkovisku na
„Štvorke” a rozprávkový lesík v Parku
Štefana Moysesa. Navrhované miesta
pritom vychádzajú zo štatistík mestskej
a štátnej polície. „Pri lokáciách sme brali
do úvahy, ako je potrebné mať tam
takéto zariadenie a či a ako často sú
v danej lokalite páchané protiprávne
konania,“ približuje náčelník MsP
Róbert Šiška a ďalej vysvetľuje: „Takým
miestom je aj nástupište, kde je vysoká
migrácia obyvateľov a v minulosti sa
tam vo zvýšenej miere vyskytli lúpežné
prepadnutia či krádeže na osobách.
Zvolili sme však aj také miesta, ktoré
majú význam z bezpečnostného
hľadiska, predovšetkým s dôrazom na
najviac chránené osoby spoločnosti,
a to sú mládež a deti. Najmä menšie deti
ešte nenosia so sebou mobily a môže sa
stať, že sa stanú obeťou šikany v blízkosti
školy a práve takýmto spôsobom sa
môžu dovolať pomoci. Tiesňové hlásky
sú tak aj v blízkosti škôl a školských
zariadení. U niektorých hlások sme
nepatrne pozmenili ich umiestnenie
vzhľadom na aktuálnu potrebu alebo
z technicko-konštrukčných dôvodov, ale
lokalita, ktorá sa navrhla, bola dodržaná.
Príkladom je park. Pôvodne malo
byť zariadenie umiestnené pri fitnes
zóne. Keďže však mesto medzičasom
vybudovalo detský rozprávkový lesík a
osadili sme tam kameru, rozhodli sme
sa na toto miesto umiestniť aj tiesňovú
hlásku.“ Ako ďalej náčelník konkretizuje,
budovaním tiesňových hlások sa
sledovali dva dôležité ciele: „Prvým
bolo vytvoriť ďalší nový komunikačný
kanál, ktorým môžu občania nahlásiť
protiprávne konanie. Je to pritom kanál,
ktorý nerieši prioritne to, či má občan
mobilný telefón. Človek, ktorý vidí,
že v lokalite, kde je tiesňová hláska sa
pácha nejaké protiprávne konanie, môže
naň upozorniť jednoduchým stlačením
tlačidla, uviesť, o čo ide a ďalej pokračovať
v ceste a to aj bez toho, že by sa predstavil.
Operátor kamerového systému už
prostredníctvom kamery nasníma
danú udalosť ako dôkaz a oznamovateľ
tak môže zostať v anonymite, ak si to
výslovne želá a jeho svedectvo nie
je potrebné. Druhým cieľom bolo
intenzívnejšie a efektívnejšie využívanie
kamerového systému. Kamerové systémy
mnohých miest a obcí Slovenska sú síce
dostatočne prepracované, sofistikované

a dobre fungujú, ale možnosti, ktoré
súčasná
monitorovacia
technika
poskytuje, nie sú až tak využívané, ako by
sme si predstavovali.“

Funkcia aktívneho príposluchu
a antivandal prevedenie

Technické normy presne stanovujú
parametre, v akej výške má byť tlačidlo
na hláske umiestnené. „V praxi tiesňové
hlásky fungujú tak, že majú dve tlačidlá.
Jedna je na úrovni 80 centimetrov, čo
je určené pre vozičkárov či malé deti
a druhá je vo výške 140 centimetrov,
určené pre dospelého človeka. Toto by
nám však projekt značne predražilo.
Preto sme volili kompromis a tlačidlo
sme umiestnili približne vo výške 120
centimetrov,“ spresňuje Róbert Šiška.
Ako podotýka, aj keď je tlačidlo vo
vyššej výške ako je napríklad malé dieťa,
netreba sa obávať toho, že by hlásku
nemohlo efektívne použiť. „Mikrofón je
dostatočne citlivý, čiže keď ste aj vo väčšej
vzdialenosti od neho, je to v poriadku.
Zariadenie má totiž funkciu aktívneho
príposluchu. Ak sa v jeho okolí, približne
do 10 metrov, deje niečo protiprávne,
bez toho, že by tlačidlo niekto stlačil, ale
spozoruje to stála služba mestskej polície
cez kamerový systém, tak vie hlásku
aktivovať tak, že vidíme a aj počujeme, čo
sa tam deje.“ Tiesňové hlásky sú tiež v tzv.
antivandal vyhotovení. Keďže zariadenie
musí byť chránené proti poškodeniu,
je tam niekoľko úrovní ochrany. „Prvá
spočíva v samotnom vyhotovení hlásky,
ktorá je z dostatočne robustného
materiálu, silne ukotvená k betónovému
podkladu špeciálnymi skrutkami, ktoré
nie je vidieť. Aj samotné zariadenie má
vzadu kryt so špeciálnymi skrutkami.
Druhá úroveň je v tom, že zariadenia
majú v sebe ukryté tzv. otrasové čidlá,
ktoré v prípade, že do toho silno udriete
alebo kopnete, tak sa automaticky
spustí poplach. Kamera sa natočí, začne
blikať maják a otvorí sa komunikačný
kanál. Vtedy už operátor alebo policajt
môže dotyčného upozorniť a na miesto
sa vysiela hliadka MsP. Tretia úroveň
ochrany spočíva v povrchovej úprave,
kde okrem toho, že sú hlásky opatrené
špeciálnym náterom, majú aj špeciálny
antivandalový nástrek, čo znamená,

Tiesňové hlásky inštalovala firma
zo Zvolena.

Komunikačný systém pokrýva sedem
vytipovaných lokalít v meste.
sa všetko vyrieši stlačením tlačidla bez
toho, aby obeť musela hľadať v mobile
telefónne čísla, alebo zisťovať adresu,
kde sa nachádza“ vysvetľuje ďalej Šiška
a ako prízvukuje, zariadenie má slúžiť
aj mládeži a najmä malým deťom, a to
v situáciách, kedy budú chcieť či už
ako svedkovia, alebo obete nahlásiť
protiprávne konanie.

že sa na ňom nedržia sprejerské farby,“
vymenúva stupne ochrany náčelník.

Pocit bezpečia už po privolaní
pomoci
Náčelník mestskej polície si tiež stojí
za názorom, že tiesňové hlásky majú
svoj význam aj v dnešnej dobe, kedy
takmer každý so sebou nosí mobilný
telefón a pomoc si tak môže privolať
kedykoľvek z akéhokoľvek miesta. „Voči
tomu by som sa ohradil. V prípade, že
občan zavolá na telefónnu linku, že sa
niekde niečo deje, policajt toto volanie
zaregistruje a okamžite na miesto vysiela
hliadku. Ale situácia sa ešte nerieši, lebo
nevie a nevidí, čo sa tam deje. Rozdiel
pri SOS hláskach je v tom, že keď sa už
stlačí tlačidlo, kamera sníma, za ňou sedí
operátor, ktorý si vie miesto priblížiť,
vie nahrať, čo sa v okolí deje a takýmto
spôsobom sa zbierajú informácie
a dôkazy na príp. súdne konanie.
Občan by tak mal zažívať relatívny pocit
bezpečia už len preto, že je v zóne,
ktorá je monitorovaná kamerou a aj
v zóne, ktorá je odpočúvaná,“ presviedča
Róbert Šiška s tým, že súčasťou tiesňovej
hlásky je aj maják, ktorý plní orientačnú
funkciu, čo je dôležité z hľadiska
orientácie záchranných zložiek. „Keď
sa na to pozrieme z hľadiska prevencie
viktimizácie, väčšinou sú obete
bezprostredne po spáchaní trestného
činu v šoku. Nedokážu spracovať udalosť,
ktorá sa odohrala, triezvo. V šoku si
nedokážu spomenúť, kam majú volať, čo
povedať, kde sú... V prípade SOS hlásky

Informačná tabuľa
ako súčasť SOS hlásky
V prípade, že sa využívanie tiesňových
hlások stretne s pozitívnym ohlasom,
mali by byť v budúcnosti doplnené
o informačnú tabuľu s mapkou lokality.
„Keď zatlačíte tlačidlo, ukáže vám, kde
sa v tej chvíli nachádzate vy a na mapke
budú zobrazené miesta s tiesňovými
hláskami a kde sa nachádzajú kamery.
Dá sa tak napríklad naplánovať,
predovšetkým v noci, trasa cesty, kadiaľ
je najbezpečnejšie prejsť mestom,“
hovorí o ďalších plánoch náčelník. Ako
tiež podotýka, až budúcnosť ukáže, či
bude potrebné posilniť policajné hliadky.
Mestskí policajti sú však pripravení aj na
to, že zariadenia sa rôzni delikventi budú
snažiť zneužívať. „Sú to verejnoprospešné
a tiesňové zariadenia a ich poškodenie
je trestné. Rovnako trestné je aj ich
zneužívanie. Je to možné definovať ako
prečin zneužívania tiesňovej linky. Ak
si teda niekto z toho bude robiť srandu,
okrem toho, že stlačí tlačido, hneď vieme,
kto to stlačil, keďže ho nasníma kamera.
Predpokladáme však, že ľudia sú dnes
dostatočne uvedomelí, aby zariadenie
ocenili a nebudú ho zneužívať,“ dodáva
na záver náčelník MsP Róbert Šiška.
(li)
Na vybudovanie tiesňových hlások
získalo mesto dotáciu z Úradu vlády
SR pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti vo výške 34-tisíc
eur. Projekt spolufinancuje aj mesto Žiar
nad Hronom, a to vo výške 20 percent
z obstarávacej hodnoty diela.
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Školy otvorili svoje brány
Do lavíc zasadne takmer 1000 školákov
V pondelok 4. septembra sa po dvoch
mesiacoch letných prázdnin opäť
otvorili brány školských zariadení.
Žiarske základné školy budú mať
v novom školskom roku takmer tisíc
žiakov.
Slávnostné otvorenie školského roka sa
tentokrát uskutočnilo v Základnej škole
na Ulici Dr. Janského, kam zavítal privítať
školákov, no predovšetkým malých
prvákov, aj primátor mesta Peter Antal.
„Prvý deň v škole sa neobišiel ani bez
slzičiek, ale napokon sme to spolu zvládli
a aj prváčikovia sa začali usmievať.
Všetkým žiakom želám úspešný školský
rok a veľa dobrých výsledkov,“ hovorí
žiarsky primátor.
Žiarska „Jednotka“ otvára tento školský
rok so 467 žiakmi, pričom do deviateho
ročníka nastúpi 39 a do prvého
52 detí. „Novinkou po prázdninách je
dokončenie letnej učebne, kde sa deti
budú môcť učiť počas horúcich dní,
vytvorenie novej učebne tvorivých
dielní, vynovenie priestorov školy
novými nadpismi a lavičkami na sedenie
a zrekonštruovali sme výdajné okienka v
školskej jedálni,“ vymenúva zástupkyňa
riaditeľa Oľga Berkešová a ako dodáva,
v rámci vyučovacieho procesu sa škola
zapojila do dvoch veľkých projektov,
a to IT Akadémia partner, kde budú
žiaci overovať bádateľské metódy na
prírodovedných predmetoch a škola
tak získala Štatút IT Akadémia Partner
a nadštandardné materiálne technické
vybavenie ako 3D tlačiareň, robotické
stavebnice, tablety, vreckové mikroskopy.

Druhým projektom je Vzdelávame sa bez učebne a relaxačné kútiky pre žiakov
ťažkostí, čím škola získa psychológa a I. stupňa,“ uzatvára riaditeľka „Dvojky“.
dvoch asistentov.
Tretím školským zariadením, ktoré je
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je
„Štvorka“. Od nového školského roka
do nej nastúpilo 290 žiakov. „Máme
Na „Dvojke“ v tomto školskom roku dve prvácke a dve deviatacke triedy“,
zasadne do školských lavíc celkovo konkretizuje riaditeľka školy Drahomíra
656 žiakov. „Naďalej sa chceme Hanzlíková. S príchodom nového
držať hesla Cudzie jazyky nám nie školského roka čaká žiakov novinka
sú cudzie, preto opäť v 1. ročníku v podobe blokového vyučovania žiakov
otvárame jazykovú triedu,“ informuje primárneho vzdelávania, pokračuje sa vo
riaditeľka školy Ľubica Baranová. Z vyučovaní predmetu v cudzom jazyku
celkového počtu bude v 1. ročníku 85 Zdravý životný štýl, pre ktorý v siedmom
žiakov, rozdelených do 4 prváckych ročníku pedagogičky školy vytvorili nové
tried. „V jednej sa budú uplatňovať prvky učebnice. „Zabezpečili sme skvalitnenie
alternatívneho výchovno-vzdelávacieho podmienok pri príprave stravy v školskej
programu Montessori. V druhom ročníku jedálni, doplnili sme motivačné a súčasne
pokračujeme v používaní nespojivého výchovné myšlienky na schodisko
písma Comenia Script. V tomto pre žiakov nižšieho sekundárneho
školskom roku otvárame v našej škole vzdelávania a pripravili sme učebňu
aj nultý ročník s počtom 12 žiakov. Do pre žiakov so špeciálnymi výchovnopiateho ročníka nám zasadne 92 žiakov vzdelávacími potrebami,“ uzatvára nová
v štyroch triedach, z nich dve triedy riaditeľka školy.
budú jazykové,” konkretizuje Ľubica Aj cirkevná škola otvorila svoje
Baranová. Ako podotýka aj naďalej brány. Tento rok ju bude navštevovať
budú v škole pokračovať v príprave 337 žiakov, z toho 29 prvákov a 33
žiakov na matematické, biologické, deviatakov. „S príchodom nového
chemické a fyzikálne olympiády. školského roka pripravujeme tematické
„Aj v nasledujúcom školskom roku dni pri príležitosti významných svetových
chceme podporovať nielen technickú dní, aktivity propagujúce a podporujúce
tvorivosť žiakov, športové nadanie a čítanie kníh a čitateľskú gramotnosť,
talent, ktoré si žiaci môžu rozvíjať v interaktívne besedy v anglickom jazyku
záujmových krúžkoch. Novinkou je o krajinách na hodinách ANJ na 2. stupni,
dovybavenie relaxačnej miestnosti uplatňujeme metódu CLIL na hodinách
pre žiakov so ŠVVP. Na žiakov čaká aj angličtiny a máme aj rozšírená ponuku
novovybudovaná školská záhradka s krúžkov. Počas vianočných trhov sa
oddychovou zónou, zrekonštruované uskutoční charitatívny predaj výrobkov
priestory
ŠKD,
telocvične
či našich žiakov v rámci techniky,“ uzatvára
zrevitalizované basketbalové ihrisko. Na riaditeľka cirkevnej školy Mária Ulrichová.
(li)
prvákov a piatakov čakajú vymaľované

Cudzie jazyky prioritou
žiarskych škôl

Nová tržnica hotová do konca októbra
S výstavbou novej tržnice za
bývalým domom kultúry už mesto
začalo. Hotová by mala byť do konca
októbra.
Výstavbu novej a modernejšej tržnice
priamo na námestí avizovalo vedenie
mesta už pred niekoľkými mesiacmi.
Dnes sa už na jej výstavbe intenzívne
pracuje. Drevená prestrešená konštrukcia
s jedenástimi predajnými stolmi
pribudne v priestore za bývalým domom
kultúry, v časti prepojovacej cesty
medzi dvomi ulicami. Ako pritom pred
časom povedal primátor Peter Antal,
ide o jednoduchý projekt. Dlažbu pod
tržnicou vybuduje Žiarska komunálna
spoločnosť, na čo priklepli poslanci
z mestského rozpočtu 18 200 eur.
V blízkosti tržnice pribudne aj 16 nových

parkovacích miest, dve z nich budú
vyhradené pre súkromnú strednú školu,
ktorá sa nachádza v budove bývalého
kultúrneho domu. Zámerom mesta je,
aby sa na novej tržnici predávalo najmä
ovocie a zelenina, prípadne domáce
výrobky. Malo by ísť o predaj na spôsob
farmárskych trhov.
Tržnica by mala byť podľa zmluvy
hotová do 31. októbra tohto roku.
Pre mesto ju dodá a zmontuje firma
z Komárna. Cenu, ktorú mesto zaplatí, je
približne 36-tisíc eur. „Som presvedčený,
že nová tržnica bude pre obyvateľov
lepšie a dostupnejšie riešenie. A keďže
v prevádzke bude aj v sobotu, v tento
deň môžu využívať aj parkovisko pri
„Dvojke“,“ uviedol pred časom primátor
mesta.

S myšlienkou postaviť vlastnú tržnicu
prišlo vedenie mesta po tom, ako
spoločnosť Coop Jednota vypovedala
mestu zmluvu na prenájom mestskej
tržnice do konca roka 2017. Aj keď neskôr
spoločnosť toto rozhodnutie stiahla,
vyzvala mesto na rokovanie o iných
podmienkach prenájmu.
(li)

Svätokrížsky dom s vymenenou škridľou
Práce na Svätokrížskom dome
pokračujú. Po vymenených oknách
a opravenej fasáde sa pristúpilo aj
k výmene strešnej krytiny.
„Pôvodnú eternitovú krytinu sme
vymenili za škridľu, ktorá je viac ako
storočná. Podarilo sa nám ju získať zo
starej stavby,“ hovorí primátor mesta
Peter Antal s tým, že Svätokrížsky dom
tak bude kompletne prispôsobený
vzhľadu 19. storočia. Po oprave fasády
a výmene viac ako 200 ročných okien
tak prišla na rad aj strešná krytina. „Do
konania Žiarskeho jarmoku chceme
mať práce hotové,“ dodáva primátor.
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Žiarsky jarmok sa bude tohto roku konať
13.-14. októbra.
Svätokrížsky dom kúpilo mesto so
zámerom vytvoriť z neho tzv. skanzen
života našich predkov v 19. storočí a
využívať ho na rôzne podujatia, v rámci
ktorých by sa mladšej generácii priblížil
život našich predkov. V tomto roku
ste mohli práve vo Svätokrížskom
dome vidieť pravú domácu zabíjačku
a ochutnať rôzne zabíjačkové dobroty.
Rovnako budete môcť tradičné špeciality
ochutnať aj počas tohtoročného
jarmoku.
(kr)

Letný dom v parku už prechádza
rekonštrukciou
Práce na rekonštrukcii Letného
domu v Parku Štefana Moysesa začali
11. augusta. Dotáciu na obnovu
získalo mesto z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Dotácia z rezortu kultúry na obnovu
Letného domu je vo výške 20-tisíc
eur, celková cena prác bude viac ako
25-tisíc eur.
Počas rekonštrukcie sa na domčeku
vymenia okná, dvere, upravia sa
vonkajšie i vnútorné omietky a fasády,
schody, podlaha, časti krovu a
vonkajšie kovanie na oknách. Urobia
sa aj terénne úpravy okolo budovy
a spevnia sa plochy.
Historický priestor altánku chce

vedenie mesta v budúcnosti využívať na
malé kultúrne podujatia a spoločenské
formáty, ako sú príležitostné výstavy či
komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia. Uvažuje
sa aj nad vytvorením stálej expozície
Svätokrížskeho sídla biskupov, ktorá by
bola venovaná biskupskému kaštieľu
a biskupskej tradícii v meste.
Projekt Obnova Letného domu v Parku
Štefana Moysesa sa realizuje s finančnou
podporu Ministerstva kultúry SR. Zmluva
o poskytnutí dotácie MK-3270/2017/1.1.
(li)

Pozvánka na zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 28. septembra 2017,
t.j. štvrtok o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s
týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.
3. Správa z vykonaných kontrol
HKM.
4. Informácia o výsledku kontroly
NKÚ.
5. a) Informácia o plnení rozpočtu
mesta,
b) Návrh na IV. zmenu rozpočtu
mesta,
c) Zvýšenie základného imania v TS
spol. s r.o. Žiar nad Hronom.

6. VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach, ktorým sa mení
VZN č. 3/2015.
7. VZN – Trhový poriadok pre
mestskú tržnicu.
8.
Zásady
hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta –
doplnenie.
9. Správa o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku
2016/2017, školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom .
10. Správa o činnosti MsKC za l.
polrok 2017.
11. Koncepcia rozvoja mesta ZH
v oblasti tepelnej energetiky.
12. Interpelácie poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Na zateplenie úradu získalo mesto
dotáciu z enviro fondu

Mesto získalo dotáciu 140-tisíc
eur z environmentálneho fondu
na zateplenie budovy mestského
úradu. Ďalších viac ako 142-tisíc
eur pôjde z mestského rozpočtu.

Už čoskoro sa začne s komplexným
zateplením budovy mestského
úradu. Okrem toho sa na úrade
vymenia okná, dvere, presklené
steny a následne sa urobí
vyregulovanie kúrenia. Súčasťou
projektu zvyšovania energetickej
účinnosti objektu bude aj návrh
novej
bleskozvodovej
sústavy
a elektroinštalácie. Práce vykoná
žiarska spoločnosť ZUS servis, hotové
by mali byť do polovice októbra.
(r)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 3
Dlhé, veľmi dlhé obdobie sídlili
v našom priestore Lužičania. Sídliskové aglomerácie a množstvo
pohrebných urien na ploche
popolnicového pohrebiska nám
dávajú obraz o týchto časoch.
Pri vykopávkach v 80–tych rokoch
minulého storočia, na ktorých
som sa zúčastnil aj ja, sa odkryli
urny s popolom, v ktorých boli
uložené milodary z bronzu. V tom
období vzácneho kovu, z ktorého
si časť obyvateľstva, tá bohatá,
dávala vyrábať šperky a ukladala
si ich do hrobov. Áno, bolo aj veľa
chudobných hrobov, niektoré tvorili
len jamku vyhĺbenú do zeme a v nej
popol, bez milodarov. Vyskytli sa aj
takzvané kenotafi. Boli to symbolické
hroby, ktoré patrili niekomu, kto

Akademická rekonštrukcia germánskeho
sídla v prvopočiatkoch osídlenia mesta.
zahynul ďaleko, alebo sa jeho telo
nenašlo, a tak len mohyla s nádobou
pripomínala, že tu niekedy žil.
Vrátime sa však k bronzovým
predmetom, ktorých veľkú časť
tvorili šperky. Je to jeden z dôkazov,
že tu prekvital obchod. Nenašla sa
totiž ani stopa po mieste – dielni,
kde by sa spracovával bronz, a to či

už ako polotovar, alebo prípadne
stopy po peciach, v ktorých by sa
tavila ruda. Toto obdobie môžeme
skúmať len na základe výpovede
materiálnej kultúry a nálezových
situácií z archeologických výskumov.
V 7. storočí pred našim letopočtom sa
situácia pozvoľna mení. Či sa menilo
aj obyvateľstvo, na to je odpoveď

Letná sezóna na kúpalisku sa vydarila
Tohtoročná sezóna bola pre plážové
kúpalisko viac ako priaznivá. Vďaka
vysokej návštevnosti boli tržby vyššie
ako vlani.
Bránami kúpaliska prešlo počas tohto
leta viac ako 22-tisíc návštevníkov.
Najvyššiu návštevnosť zaznamenali
prevádzkovatelia počas augusta. „V júni
prišlo na kúpalisko 3169 ľudí, v júli 6830
a v auguste 12 080,“ konkretizuje Peter
Jagoš, zástupca riaditeľa mestských
Technických služieb s tým, že najviac ľudí
sa prišlo okúpať 1. augusta, a to 1536.
V júli boli, vzhľadom k premenlivému
počasiu, len dva dni s návštevnosťou nad
tisíc ľudí, a to 20. a 30. júl. „August nám
však slabšiu návštevnosť vylepšil. Tržbu
sme mali do 29. augusta celkovo viac

ako 42-tisíc eur bez DPH,“ dodáva Jagoš.
Od 4. septembra je už opäť otvorená
žiarska plaváreň, ktorej prevádzka
a
otváracie
hodiny
zostávajú
v nezmenenom režime. V pondelok
dopoludnia má plaváreň sanitárny deň a
ranné plávanie od 6. hodiny bude opäť
vo štvrtok. Víkendy sú pre verejnosť
otvorené od 10.00 do 20.00 hodiny,

posledný vstup je o 18.30 hodine. Už na
budúci rok by toto mestské zariadenie
malo prejsť rozsiahlou rekonštrukciou.
Tá sa dotkne vonkajšej vzduchotechniky,
opláštenia, sklenej fasády, strechy,
vykurovania, šatňových priestorov
a súčasné bazény sa vymenia za
modernejšie, nerezové.
(li)

Počas prázdnin sa v škôlkach nezaháľalo
Materské
školy
nemajú
dvojmesačné
letné
prázdniny,
ako je tomu v ostatných školských
zariadeniach. Prevádzka škôlky je
striedavo v jednotlivých elokovaných
pracoviskách prerušená na 4 týždne z
dôvodov potreby dôkladného čistenia
priestorov, dezinfekcie prostredia
a hračiek. Okrem týchto základných
činností však počas tohto leta zvládli
pracovníci zariadení oveľa viac.
Na prelome mesiacov júl a august
sa vymenila podlaha v dvoch triedach
a spálňach v triede na Ulici A. Kmeťa 11.
„Podlaha už bola značne poškodená,
takto sme tak predišli nebezpečenstvu
úrazu,“ informuje riaditeľka žiarskej MŠ
Martina Šimková a ako podotýka, vo
všetkých zariadeniach nepedagogickí
zamestnanci
zvýšili
starostlivosť
o školské areály – nátery prvkov do
detských ihrísk, lavičiek, vyrovnanie
zeminy, kosenie, starostlivosť o zeleň.
Pedagogickí zamestnanci v spolupráci
s rodičmi detí tiež využili letný čas
efektívne. „Aj v rámci svojich dovoleniek
prichádzali do škôlky a podieľali sa

na skrášlení interiérov a exteriérov.
V triede na Ulici Dr.
Janského
vymaľovali chodníky na školskom
dvore detskými motívmi, vybudoval
sa skladový priestor na odkladanie
bicyklov, kolobežiek, odrážadiel a iných
pomôcok. V triede na Rázusovej ulici
zo starých opotrebovaných pneumatík
vytvorili krásne zvieratká - preliezačky,
vyzdobili schodište aj chodníky veselými
postavičkami. Na Sládkovičovej ulici sa
vďaka finančnej podpore Nadácie Tesca
zrekonštruovali drevené domčeky na
školskom dvore. Interiéry sa však skrášlili
na viacerých pracoviskách,“ vymenúva
Martina Šimková s tým, že na Ulici A.
Kmeťa 17 to bolo detskými postavičkami

zložitá. Vieme však , že v nálezoch
z tejto doby sa objavujú výrobky
z iného, nového kovu – železa, a tak
sa tejto etape vo vývoji ľudstva
hovorí doba železná. Delí sa na
staršiu – halštatskú kultúru a mladšiu
– laténsku kultúru, ktorá na našom
území navažuje na lužickú kultúru
a prekrýva ju, alebo, ak chcete, mení.
Na území nášho terajšieho mesta sa
stopy z doby halštatskej vyskytujú len
veľmi sporadicky. Čo sa týka hustoty
obyvateľstva a osídlených plôch, tie
sa s Lužičanmi nedajú ani porovnávať.
Je to však jav, ktorý sa vyskytuje aj
na iných, predtým silne, osídlených
priestoroch. Pripisuje sa to dobe,
kedy sa na trase pohronskou cestou
začal zvýšený pohyb obyvateľstva
(pre
domácich
neznámeho
a pravdepodobne dobyvačného).
Tým trpel celkom určite aj obchod
a rozvoj sídla. Konečne, ako tak

často v nastávajúcich dejinách nášho
mesta. Nemáme žiadne doklady
o trvalejšom osídlení alebo obchode
z tohto obdobia. Materiál – železo,
ktorý bol vtedy veľmi vzácny, a to
až tak, že sa z neho vyrábali šperky,
bol neskoršie prevažné používaný na
výrobu zbraní – mečov. Ojedinelé boli
stopy po pohrebisku v priestoroch
dnešného závodu Slovalco. Tieto
dopĺňa niekoľko náhodných nálezov
z tejto doby. Reprezentanti staršej
doby železnej, Kelti, na prelome
nášho letopočtu priestor opúšťajú
a ich miesto zaberajú germánske
kmene Markomanov a Kvádov. Tí
posledne menovaní sa usídlili aj
na území nášho mesta. A kde inde,
než na nám už známom priestore
mestského parku.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Novú knihu o žiarskom futbale kúpite
v pokladni na futbalovom štadióne
Nová kniha o futbale História
svätokrížskeho a žiarskeho futbalu
mapuje históriu futbalu nášho
mesta od roku 1929 až do roku 2016.
Jej autorom je bývalý futbalový
brankár, úspešný tréner, športový
komentátor, publicista, ktorý sa po
celý život venoval futbalovej histórii
a zbieraniu výsledkov, tabuliek
či zaujímavostí, ktoré súviseli s
futbalom v regióne - Milan Barniak.
Novú publikáciu o futbale pokrstil
počas
slávnostného
otvorenia
futbalového štadión nielen jej
autor, ale aj primátor mesta Peter
Antal a poslanec MsZ Emil Vozár.
Kniha mapuje futbalovú históriu
nášho mesta od roku 1929 až po

rok 2016. „Bola to nádherná robota,
pretože najmä tí starší mi veľmi vyšli
v ústrety,“ spomína na prácu na
knihe Milan Barniak a dodáva, že mu
pomohli nájsť staré publikácie, noviny
i nádherné staré fotografie. „Bola to
radosť robiť. Už o čosi ťažšie bolo pre
mňa písať o novšom období, keď je
prakticky všetko na internete. Ale
podarilo sa. Hlavne obdobie, keď bola
klasická fotografia, na papieri, to bolo
nádherné,“ uzatvára autor knihy Milan
Barniak.
Kniha História svätokrížskeho a
žiarskeho futbalu je už v predaji v
pokladni na futbalovom štadióne.
Kúpiť si ju môžete vždy pred zápasom.
Jej cena je 13 eur.
(kr)

na chodbách a schodišti, vymaľovaním
jedálne na Rudenkovej ulici, výmenou
kobercov na Ulici A. Kmeťa 11 a na
Sládkovičovej aj výmenou nábytku.
„Moje poďakovanie patrí
všetkým
zamestnancom, rodičom, sponzorom
a zriaďovateľovi, ktorým je mesto, za
to, že spoločne vytvárame pre naše
deti príjemné, bezpečné a estetické
prostredie,“ uzatvára Martina Šimková.
(li)

Knihu Milana Barniaka si môžete kúpiť
v pokladni na futbalovom štadióne za 13 eur.

Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kuchynský odpad z domácností
Mesto Žiar nad Hronom zavádza zber realizovať, je sídlisko Etapa, a to Aby sme mohli takúto distribúciu (technické služby) na tel. čísle 0917
zrealizovať, obraciame sa postupne so 699 113 alebo 6780812, kde si dohodnú
od septembra zber biologicky nasledujúce stojiská zberných nádob:
žiadosťou o spoluprácu na jednotlivých presný dátum a čas vyzdvihnutia
rozložiteľných komunálnych odpadov
predsedov a zástupcov, a to, aby svoj vedierok tak, aby bola zabezpečená ich
– kuchynský odpad z domácností
bytový dom zabezpečili prevzatie týchto bezproblémová distribúcia.
(ďalej len BRKO) pre bytovú zástavbu
10-litrových zberných nádob (vedierka). Podrobnejšie informácie o zbere
v KBV. Zavedenie zberu BRKO sa týka
Tieto vedierka budú k dispozícii na v domácností sú uvedené vo Všeobecne
jednotlivých bytových jednotiek,
Technických službách – Žiar nad Hronom záväznom nariadení mesta č. 2/2017
a preto je dôležitá spolupráca
a.s., Ulica, SNP 131, ktoré realizujú o nakladaní s komunálnymi odpadmi
s predsedami bytových spoločenstiev
odovzdanie vedierok. Potom, ako na území mesta Žiar nad Hronom, v
(zástupcami vlastníkov bytov).
kontaktujeme a informujeme predsedov, informačnom letáku alebo na odbore
Zavedenie zberu BRKO zo stojísk
si môžu prevziať vedierka na technických odpadového hospodárstva na tel. čísle
zberných nádob sa bude realizovať
službách, pričom je potrebné min. deň 045/678 71 25 alebo 0905 539 240.
postupne v jednotlivých častiach KBV.
vopred kontaktovať Danicu Hromádkovú Prvý zber sa bude realizovať po
Prvou lokalitou, kde sa bude tento

prevzatí vedierok zo
strany
užívateľov,
plánovanýý termín je
od septembra
mbra 2017.
Tento zber
ber sa
bude postupne
ostupne
rozširovať
do
ďalších
častí
mesta, o čom
om budú
predsedovia
via ako aj
samotní obyvatelia
byvatelia
informovaní.
aní.
OOH
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Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru Bielou pastelkou
Jediná malá biela pastelka
a nevidiaci odrazu nemá strach
pustiť sa do ulíc s bielou palicou.
Miznú obavy z varechy, metly
či žehličky. Braillove bodky sa
začínajú zoskupovať do písmen,
slov a viet, písanie mailov či SMS sa
stáva rutinou.
Každá malá biela pastelka prispieva
k tomu, že sa všetci záujemcovia
so zrakovým postihnutím na celom
území Slovenska môžu v Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
tieto a mnoho ďalších činností,
potrebných pre plnohodnotný
a samostatný život, naučiť. Bezplatne.
Práve biela pastelka už 16 rokov kreslí
na tmavej ceste bielu čiaru.

Aký je život poslepiačky

Vo štvrtok 21. septembra medzi
10.00 a 17.00 hodinou máte ideálnu
príležitosť vyskúšať si ho na vlastnej
koži. Aspoň na chvíľu. V Europa SC
v Banskej Bystrici si Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska rozloží
svoje stánky plné informácií,
rôznych kompenzačných a optických

pomôcok, okuliarov simulujúcich
rôzne druhy zrakového postihnutia
či spoločenských hier pre ľudí so
zrakovým postihnutím. Budete si
môcť napísať niečo v Braillovom
písme, nechať si zmerať zrakové
parametre sebe aj svojim deťom vo
veku od 3 do 6 rokov, ale aj odfotiť
sa s maketou ambasádora Bielej
pastelky 2017, niekoľkonásobným
futbalistom
roka,
Marekom
Hamšíkom.
Biela
pastelka
potrvá
do
31. decembra. Podporiť aktivity

pre nevidiacich a slabozrakých je
možné príspevkom na účet verejnej
zbierky SK23 1111 0000 0014
3025 8006 alebo do stacionárnych
pokladničiek umiestnených vo
vybraných inštitúciách (školy, úrady,
firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo
820 v hodnote 2 eur v sieti všetkých
mobilných operátorov alebo on-line
na www.bielapastelka.sk.
V uliciach miest a obcí po celom
Slovensku sa stretneme 22. a
23. septembra. Za akúkoľvek podporu
ďakujeme.
(r)

Komunitné centrum na návšteve Zveroparku
Pracovníci žiarskeho Komunitného
centra sa už dávnejšie rozhodli ozvláštniť
deťom nejakým spôsobom obdobie
letných prázdnin. Pripravili im preto
prekvapenie v podobe celodenného
výletu do Zveroparku neďaleko Žarnovice,
ktorý navštívili v piatok 18. augusta.
Hlavným cieľom komunitnej aktivity bolo
umožniť deťom, mládeži a aj dospelým
zo sociálne znevýhodneného prostredia
absolvovať celodenný výlet do Zveroparku.
„Práve takíto ľudia majú z rôznych
dôvodov menej príležitostí zúčastniť sa
aktivít podobného charakteru,“ informuje
odborný garant centra Samuel Kováč a ako
ďalej dodáva: „Prostredníctvom tohto
výletu sme tiež chceli zúčastneným zvýšiť
povedomie o potrebe ochrany prírody,
umožniť im priamo nahliadnuť na chov
hospodárskych zvierat a vytvoriť priestor
na spoločnú zábavu, oddych, vzájomné
rozhovory, priateľstvá a pekné zážitky.“
Podujatia sa zúčastnili aj klienti a kolegovia
z Komunitného centra v Starej Kremničke, s
ktorými sa Žiarčania vždy radi a pravidelne
stretávajú a upevňujú si tak priateľstvá.
„Hlavným programom bola prehliadka
zoologickej záhrady s hospodárskymi

zvieratami, návšteva hladkacieho kútika a
športového areálu či spoločné opekanie
a posedenie pri ohni. Účastníci neskrývali
nadšenie, že mohli navštíviť také pekné
miesto a radosť im spravila aj pre niekoho
taká maličkosť, akou je napríklad cesta
autobusom,“ uzatvára Samuel Kováč.
Za zorganizovanie celodenného výletu
patrí poďakovanie poslancovi MsZ Emilovi
Vozárovi a krajskému poslancovi Danielovi
Gelienovi, ktorý pri organizovaní výletu
pomáhali a zabezpečili autobus a vstupné
do Zveroparku.
(li)

Psom v útulku chýbal pohyb
Vďaka dobrovoľníkom dnes majú vybudovaný nový výbeh
Už v máji tohto roku sa začalo
s úpravou terénu pri útulku pre
psov, ktorý sa nachádza v areáli
bývalého
poľnohospodárskeho
družstva. Z pôvodne zanedbaného
a zarasteného pozemku je dnes nový
výbeh, v ktorom sa psy môžu nielen
vybehať, ale aj trénovať agility.
Rozloha pozemku je približne 1300 m2.
Ako prvé sa začalo s odvážaním starej
zeminy a rozhŕňaním novej privezenej
zeminy. „Neskôr sme odstránili staré
silo, ale jeho časti sa následne použili

vo výbehu ako prekážky,“ približuje prvé
práce na novom výbehu predsedníčka
OZ Strážni anjeli Martina Polachová.
Ako dodáva, nasledovali výkopy pre
podbehové dosky, osadili sa stĺpiky,
zváralo oplotenie, ktoré sa neskôr natrelo
a na rad prišla aj nová brána do výbehu,
ktorú však bolo potrebné najskôr
pozvárať. „Gro prác si vlastnými rukami
doslova odmakal správca útulku Dušan
Kováč. Pomáhali však aj dobrovoľníci
Peťka, Nika, Marek... Z času na čas sa
pridalo aj pár ľudí, ktorí reagovali na

našu výzvu na facebooku a pridali ruku
k dielu,“ vymenúva Polachová. Hlavným
dôvodom, prečo sa občianske združenie
rozhodlo pre vytvorenie nového výbehu
bolo to, že psom, ktorí sú celé dni
zatvorení vo voliérach, chýba pohyb.
„Chceli sme im dopriať, aby mohli šantiť
a dostať sa von z kotercov aj v dňoch kedy
je nedostatok venčiarov. Tento priestor
bude slúžiť na ich socializáciu a venčenie
bez vôdzky, keďže venčiari nemôžu psov
venčiť na voľno. Samozrejme, nový výbeh
je veľkým plusom pre problémových

psov, ktorí sa z koterca dostanú naozaj
iba zriedkavo,“ špecifikuje dôvody
Martina Polachová.
Nový výbeh je síce veľký, pekný
a nechýba v ňom aj niekoľko prekážok,
ktoré darovali dobrovoľníci a môžu slúžiť
pri výcviku agility, ale ešte mu čosi chýba.
„Do budúcnosti by sme radi plochu
zatrávnili, vysadili stromy, aby sa mali
kde schovať pred slnkom a tiež by sme
chceli panelový plot zmeniť maľbami na
krásnu prírodu,“ hovorí o ďalších plánoch
Polachová.

Nový výbeh pre psov sa podarilo
postaviť aj vďaka finančným príspevkom
od dobrovoľníkov. Vďaka nim sa
vyzbieralo 1703 eur. „Hneď po uverejnení
príspevku, že je výbeh hotový, sme darom
dostali aj niekoľko agility prekážok, za
čo sme veľmi vďační,“ uzatvára Martina
Polachová.
(li)

Ovce v meste odchytávali mestskí policajti
V sobotu 2. septembra videli
obyvatelia nášho mesta v uliciach
voľne pustené ovce. Samozrejme,
ako prvé kontaktovali mestskú
políciu. Tá vo veci však už v tej chvíli
konala. Obyvatelia však MsP obvinili
z nečinnosti.
Pani Lívia nám na mestský
facebookovský profil napísala takýto
podnet: „Keď po meste behá celý deň
splašená ovečka, nie je vážne možnosť
s tým nič urobiť ? Je označená číslom.
Podľa neho sa nedá zistiť majiteľ? Zviera
celé vystresované - deti ju obhadzovali
kameňmi, naháňali. Bola ohrozená
premávka počas celého dňa a MsP
tvrdí, že oni s tým nič nemôžu urobiť
...nemajú ju ako odchytiť, ako odviezť,
kam dať. To vážne ? Žiadne riešenie ? A
po telefonáte iba povedať, že to nie je
vaša starosť ? Mali sme ju pod dohľadom,
obkolesenú...čakajúc donekonečna po
nahlásení MsP. Nuž ale, keď sa nedá
nič...Po opakovanom telefonáte, po pol
hodine ...odpoveď : “To sa vás netýka”.“
Náčelník Mestskej polície v Žiari
nad Hronom Róbert Šiška reaguje:
„V prvom rade nešlo o jednu ovcu, ale
celé zablúdené stádo oviec v meste,
ktoré pobehovali po uliciach a v areáli
základnej školy. Zistili to už ráno operátori
mestského kamerového systému, skôr
než nám zavolali ľudia. Mestskí policajti
to riešili celý deň, a to nielen denná
služba, ale aj nočná, a to popri zvládaní
inej práce - riešenia množstva rôznych
priestupkov (statická doprava, porušenie
zákazu požívania alkoholických nápojov
na verejnom priestranstve, priestupok
na úseku odpadového hospodárstva) a
výjazdov na chránené objekty. Mestskí
policajti v Žiari nad Hronom vykonávajú
v katastrálnom území mesta odchyt

túlavých a zabehnutých psov. Na tento
účel sú riadne vyškolení (v Inštitúte
veterinárneho lekárstva v Košiciach týždňové školenie) a náležite vybavení.
Odchytených psov umiestňujeme
v karanténnej stanici s útulkom pre
psov, ktoré na tento účel zriadilo
mesto. Chránime tak obyvateľov a
návštevníkov pred túlavými psami, ktorí
by ich mohli napadnúť a pohrýzť. Iné či už hospodárske, úžitkové alebo divé
zvieratá, mestská polícia neodchytáva.
Napriek tomu sa snažíme pomáhať a
riešiť aj takéto prípady. Riešili sme už
zabehnuté kone, kravy, kozy, ovce, divé
líšky, srny a diviaky. Chytali ich a zaháňali
mimo mesta, prípadne zisťovali a zháňali
nezodpovedných majiteľov. Odchytávali
sme prasa, poranené lietajúce dravce
aj hady. Ak sa nám podarí takéto zviera
odchytiť, najväčší problém máme
s jeho umiestnením v prípade, ak
nezistíme majiteľa. V takom prípade s
tým naozaj veľa urobiť nevieme. Nie
sme ani technicky vybavení na odvoz
takto odchyteného zvieraťa. V zahraničí
na tento účel slúžia špecializované
firmy, ktoré zabezpečia nielen odchyt
zvieraťa, ale aj ďalšiu starostlivosť o

neho. Bohužiaľ, nie všetky zvieratá
môžeme dať dočasne do našej mini zoo.
Navyše tým riskujeme, že ak je takéto
zviera choré, nakazia sa aj zvieratá v mini
zoo a riskujeme tak úhyn zvieraťa oveľa
vzácnejšieho, než je koza alebo ovca.
Pre názornosť, koľko s tým mali hliadky
MsP starostí a práce, prikladám výpis
zo zvodiek. Z pohľadu zabezpečenia
verejného poriadku a bezpečnosti v
meste je pre nás ako policajtov v prvom
rade dôležité, či je dané zviera v danom
momente nebezpečné pre človeka, alebo
nie, a teda je dôležité správne zvážiť a
vyhodnotiť riziká. Iné je, keď po meste
pobehuje líška, ktorá môže prenášať
besnotu alebo rozzúrený pes a iné, keď
je to krotká ovca. To sa, samozrejme, týka
aj určovania priorít nahlásených alebo
zaznamenaných udalostí v tom istom
čase. Výjazd na základe poplachového
hlásenia z chráneného objektu - napr.
obchodu, kde by mohol byť zlodej, má
prednosť pred výjazdom k zatúlanej
ovci alebo inému zvieraťu, ktoré nikoho
neohrozuje. Táto reakcia na facebooku je
jednostranným a značne subjektívnym
pohľadom občana, ktorý očakáva,
mnohokrát z dôvodu neznalosti zákona
alebo bližších okolností prípadu, že
mestská polícia všetko vyrieši, a to
prakticky ihneď po zavolaní na tiesňovú
linku. Veľakrát nám takéto túlavé zviera
oznamujú aj štátni policajti, ktorí sú na
tom s riešením takýchto situácií rovnako
ako my. Všetkých by som rád uistil,
že sa snažíme v takýchto prípadoch
urobiť maximum a často aj veci, ktoré
nám zákon neukladá v snahe pomôcť
obyvateľom tohto mesta. Očakával
by som však od nich viac tolerancie a
pochopenia a aby nám dali dostatok
času na vyriešenie situácie, najmä ak

sa neviete v nedeľu takmer nikomu
kompetentnému dovolať.
Dôkazom, že mestská polícia situáciu
riešila, je aj táto zvodka:
•7.00 – 7.55 hod. – Hliadkovanie na
Ul. Považana. O 7.02 hodine nahlásené
operátorom MKS, že v areáli IV.ZŠ sa
pohybuje ovca. Hliadka po príchode
(7.04 hod.) zistila, že pred areálom ZŠ sa
pohybujú dve ovce, ktoré sú vyplašené.
Hliadke sa ich podarilo previesť cez cestu
na Ul. SNP a nasmerovať k záhradkám pri
Lutilskom potoku. Pri kontrole blízkeho
okolia bola spozorovaná pri domove
dôchodcov ešte jedna ovca. Hliadka
peši odsledovala ovcu a podarilo sa jej ju
zahnať do dvora STVPS na SNP 125 v Žiari
nad Hronom. Prítomná pracovníčka
bránu uzamkla, aby nedošlo k ohrozeniu
cestnej premávky vyplašenou ovcou.
Vykonaná hliadka pri Lutilskom potoku
na záhradkách so zameraním na zistenie
majiteľa oviec. Získaná informácia, že by
malo ísť pravdepodobne o ovce z Lutily.
Pokus o telefonické kontaktovanie
starostu obce za účelom zistenia
chovateľov oviec v obci – nebral telefón.
•SS OS MsP bol kontaktovaný chovateľ
Zdeno Záhorec, za účelom možnosti
dočasného umiestnenia ovce do jeho
záhrady. Menovaný bol odcestovaný
a nemohol v danej veci pomôcť.
•O 12.40 hod. volala pracovníčka
z vodární, že ovca kope do dverí a okna.
Podaná informácia, že v danej veci sa
ešte nepodarilo vyrozumieť majiteľ
a hliadka sa tam zastaví.
•12.45 – 14.29 hod. – Ohľadom ujdenej
ovce, pravdepodobne z Lutily, sa podarilo
SS OS MsP telefonicky kontaktovať
starostu obce, ktorý poskytol súčinnosť,
ale nepodarilo sa zistiť chovateľa
uvedenej ovce. V predmetnej veci bola

poskytnutá aj súčinnosť hliadky OO PZ,
ktorá sa informovala v obci náhodne
od obyvateľov na chovateľov oviec
s negatívnym výsledkom. Tak isto bol
kontaktovaný MVDr. Mäsiar, ktorý
uviedol, že majiteľ ovce sa bude dať zistiť
podľa štítka ovce na Štátnej veterinárnej
správe, ale až v pondelok. Následne bol
ešte telefonicky kontaktovaný p. Jagoš
z TS, ktorý uviedol, že ovca by sa dala
umiestniť do mini zoo, ale nemá ako
zabezpečiť prepravu, keďže ide o veľkú
ovcu a správca mini zoo je v práci. Hliadka
kontaktovala aj pracovníčku na STVPS
na SNP 125 a vysvetlila jej, že v prípade
vypustenia ovce na verejné priestranstvo
môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti
cestnej premávky a bola požiadaná
o strpenie, keďže sa v danej veci hľadá
riešenie – zobrala na vedomie. Šetrenie
ohľadom majiteľa oviec na záhradkách
pri Lutilskom potoku pod ČS Slovnaft
a Kaufland s negatívnym výsledkom,
kontrola na farme za Lutilským
potokom - nik sa tam nenachádzal, boli
s dobytkom na paši.
•O 16.05 hod. volala pracovníčka
z vodární na SNP 125, že bude
odovzdávať službu a keďže sme si
nezabezpečili odvezenie ovce, vypustí ju
z dvora von.
•O 17.30 hod. telefonoval na MsP
obyvateľ mesta, že pri Bille sa po
ceste pohybuje ovca. Predmetná vec
bola postúpená na OO PZ – podaná
informácia, že to preveria.
•18.15 – 19.00 hod. – séria telefonátov
od občanov, že po meste behá ovca –
vyslaná hliadka – hliadka ovcu odchytila
pri garážach na Ul. Sládkovičovej –
telefonicky sa spojila so správcom mini
zoo – ten prišiel s dodávkou, ovcu naložil
a odviezol do mini zoo.
(kr)

Mestské noviny | 7. september 2017

V.
5

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC

e-mail: inzercia@echo.sk

POZOR, ZMENA V SOCIÁLNOM TAXÍKU
Od 1. augusta upravuje
mesto Žiar nad Hronom
spoluprácu v rámci dopravy
pre sociálny taxík.
Pri objednávaní použite
nasledovné kontakty:
0917 100 202, 0917 100 303
- EKOtaxi.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
14.00 – 21.00 hod. lek. Iris
7.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
16.9. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
8.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
9.9. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
17.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
20.00 – 21.00 hod. lek. Arch.
18.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
10.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
11.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus 19.9. 20.00 – 21.00 hod. lek.Arch.
20.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
12.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
21.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.9. 20.00 – 21.00 hod. lek.Arch.
14.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
22.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
15.9. 8.00 – 14.00 hod. Janského lek.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni 15.00 – 18.00 hod.
MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, ) Zvolen
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e-mail: inzercia@echo.sk

Pozvánka
na slávnostnú
svätú omšu
Občianske združenie Horné
Opatovce vás týmto srdečne
pozýva na slávnostnú svätú omšu,
ktorá sa uskutoční pri príležitosti
stretnutia rodákov v sobotu
16. septembra 2017
o 10.00 hodine
v Kostole sv. Vavrinca
v Horných Opatovciach.
O zábavu sa postarajú: Dychová
hudba Slašťanka, Spevokol Seniorky
Optimistky, Janka Pulišová s dcérami,
Detský folklórny súbor Makovička,
Spevácka skupina zo Sklených Teplíc
a Róbert Mikla.

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili
nášho milovaného
manžela, otca, starého
otca,
prastarého otca,
brata a švagra
Vladimíra Repiského,
ktorý nás navždy opustil
dňa 20. augusta 2017
vo veku 76 rokov.
Ďakujeme tiež
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 18. septembra
si pripomenieme 20 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Emil Sýkora.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú jeho najbližší príbuzní.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínate s namie.

SPOMIENKA
Vždy, keď Boh zatvorí
dvere za životom,
otvorí okno,
aby svietilo naveky.
Dňa 10. septembra
si pripomíname 9 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a dedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária, dcéra
Alenka a syn Roman s rodinami
a vnúčatá Mária, Andrej, Simonka
a Romanka a pravnučka Sofinka.
SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú,
no spomienky, na ktoré sa
zabudnúť nedá,
nám zostávajú...
Na 13. hodinu dňa
14. septembra 1972.
V ten deň si pripomíname
45. výročie smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil manžel a otec
Pavol Gibas
vo veku 38 rokov.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
Za tichú spomienku
ďakujeme.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKA
Milovaní odchádzajú,
ale nikdy nebudú zabudnutí.
Chýbajú nám veľmi...
Tohto roku by sa naši rodičia
Mária a Karol Šipkovskí
dožili 100-ročného životného
jubilea.

Mária Šipkovská
*7.12.1917
†27.7.1989

SPOMIENKA
Dňa 13. septembra
si pripomíname
1 rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila naša
drahá manželka
a matka
Jozefína Mališová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel
Ján a syn Peter.

No svieca plaje a smútok po 28 rokoch
osirenia v srdci zraje...
S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Kto v srdci žije,
nezomiera...
Dňa 14. septembra
si pripomenieme 4. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý a prastarý otec
Jozef Beňo
vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou na neho
spomínajú a za tichú spomienku
ďakujú dcéra Zdena, syn Jozef
s rodinou, vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcelko.

SPOMIENKA
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka na teba je
stále živá.
Dňa 29. augusta sme si
pripomenuli 2 roky, čo nás
navždy opustil otec
a starý otec
Ján Ševčík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína syn Roman s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 3. septembra sme
si pripomenuli 3. výročie
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec
Gabriel Kosznovszki.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka Anna, synovia
Vladimír a Gabriel s rodinami.

Karol Šipkovský
*15.8.1917
†6.4.1989

SPOMIENKA
Kto zostáva žiť
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nikdy nezomrie...
Dňa 27. augusta
sme si pripomenuli
5. výročie, keď nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Marián Baláž.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomínate s nami.
S láskou a úctou spomína
syn Vladimír s manželkou
a vnučky s rodinami.
SPOMIENKA

Spomienky stále
zostávajú...
Dňa 21. júla sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Jozef Zúbrik
a
dňa 18. septembra si pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
drahá mamička a stará mama
Emília Zúbriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

UZÁVIERKA NASLEDUJÚCEHO
ČÍSLA, KTORÉ VYCHÁDZA
21. SEPTEMBRA, JE 14. SEPTEMBRA
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Atletickému klubu sa podaril mimoriadny úspech
ATLETIKA

Poslednú
prázdninovú
sobotu
26. augusta sa v Dubnici nad Váhom
konalo finálové 4. kolo Majstrovstiev
SsAZ v atletike družstiev mladšieho
žiactva a dorastencov. S najväčšou
nádejou a očakávaním na preteky
nastupovali žiarske pretekárky v
kategórii mladších žiačok, ktoré
po troch predchádzajúcich kolách
boli na predbežnom 3. mieste a v
prípade víťazstva a súhre priaznivých
okolností mali šancu na celkové
víťazstvo Stredoslovenskej oblasti.
Všetky dievčatá preto v každej disciplíne
dali do toho všetko, čo v nich je a mnohé
z nich si urobili preto aj osobné rekordy.
Táto snaha sa prejavila aj na celkovom
úspechu. Nielen že vyhrali 4. kolo o 51
bodov, ale aj celú súťaž o titul majsteriek
Stredoslovenskej oblasti v kategórií
mladších žiačok. „Je to mimoriadny
úspech poraziť 15 klubov a získať titul
oblasti. O tento úspech baby tvrdo
makali počas celej sezóny, ba dokonca aj
cez prázdniny s ich trénermi. Za čo im aj
ďakujem a gratulujem k tomuto úspechu.
Dúfam, že tento úspech napodobnia
aj naše staršie žiačky a pripravkárky
s chlapcami,“ hovorí na margo úspechu
prezident AK MŠK Adam Pajunk.
MLADŠIE ŽIAČKY:

60 m prek.:
5. Krajčíková (12,07s), 8. Bieliková
(12,23s), 14. Marčišinová (14,79s)
60 m:
5. Peničková (9,22s), 7. Halčinová (9,18s)
150 m:
4. Peničková (22,24s), 5. Nemčoková
(22,57s),
9.
Halčinová
(23,12s),
14. Marčišinová (24,59s)
600 m:
1. Beliančinová S. (1:50,57), 4. Nemčoková
(1:55,70),5.
Bieliková
(1:56,85),
7.
Beliančinová
N.
(2:08,67),
12.
Kuboučíkova
H.
(2:12,13),
Podhradská
(2:15,18)
1500 m:

1.
Krajčíková
(5:59,19),
2. Liškayová (6:18,75),7. Galusová
(6:33,89),
9.
Kubočíková
K
(6:42,31), 13. Futáková (8:15,75)
2000 m chôdza:
1. Brnáková (11:37,30), 2. Černajová
(12:15,10),
9.
MS
Raffajová
(15:01,10), 13. MS Adamovská (16:54,50)
Kriketka:
6. Krajčíková (38,99m),16. Knapová
(27,10m), 26. Briešková (15,79m)
Guľa:
3. Futáková (8,45m) ,7. Nemčoková
(7,49m) ,15. MS Raffajová (6,09m)
Diaľka:
2. Beliančinová S. (464cm), 5. Bieliková
(434cm),12.
Peničková
(388cm),
19. Halčinová (345cm), 21. Podhradská
(327cm)
Výška:
9. Galusová (120cm),11. Futáková (115cm)
Štafeta:
2. MŠK Žiar nad Hronom A - Kuboučíková,
Beliančínová S., Beliančínová N.,
Brnáková (37,06s), 3. MŠK Žiar nad
Hronom B - Briešková, Černajová,
Knapová,
Marčišinová
(37,48s),
7. MŠK Žiar nad Hronom C - Halčinová,
Kuboučíková H., Liškayová, Podhradská
(40,16s)

MLADŠÍ ŽIACI:

Diaľka:
6. Lipták (437cm)
DORASTENKY:

100 m:
3. Môcová R. (13,44s)
200 m:
18. Pavendová (31,47s)
1500 m:
7. Pavlendová (5:53,72)
10. Beňová (6:52,24)
400 m prek.:
6. Bartková (1:26,18)
Diaľka:
5.Vargovská (452cm), 12. Bartková (413cm)
Oštep: 4. Môcová G. (25,15m)
Guľa:
5. Môcová G. (9,04m)
DORASTENCI:

Nábor do FK Pohronie
Futbalový klub FK POHRONIE Žiar
nad Hronom/Dolná Ždaňa pravidelne
pripravuje futbalové popoludnie
pre najmenších – nábor detí. Príďte
so svojimi deťmi spoznať príjemné
prostredie vynoveného športového
areálu v Žiari nad Hronom, kde trénujú
všetky prípravkárske kategórie.
Hlavné ihrisko - Futbalový štadión
v Žiari nad Hronom
19. septembra od 16.30 hod.
V utorok 19.9.2017 od 16.30 hod. sa
na futbalovom štadióne pri parku v
Žiari nad Hronom uskutoční nábor
do futbalových prípraviek dievčat a
chlapcov, ktorí majú záujem nosiť dres
FK Pohronie.
Nábor je určený pre deti narodené
od roku 2004 po 2012. Budeme však
radi ak prídu aj záujemcovia mimo
tieto ročníky narodenia. Všetkých radi
privítame.
Zo sebou je potrebné si doniesť
športové oblečenie a dobrú náladu.

Podrobnejšie informácie môžete
získať u koordinátorov náboru:
Rastislav
Štanga
(konateľ
FK)
0905
572
196
Rastislav Urgela (športový riaditeľ
mládeže) - 0905 584 543
Prihlásiť sa môžete celoročne
Pokiaľ ste nestihli termín náboru,
nezúfajte. Môžete sa k nám pripojiť
kedykoľvek počas roka. Pre bližšie
info kontaktujte šéftrénera vybranej
kategórie.
Prípravky (ročník 2007 a mladší)
- Milan Nemec, tel.č.: 0907 885 411
Žiaci (ročníky 2006 - 2003) - Rastislav
Urgela, tel.č.: 0905 584 543
Dorast (ročníky 2002 - 1999) - Miroslav
Giertl, tel.č.: 0905 407 610

Michalský beh a Beh zdravia
Srdečne vás pozývame na Michalský
beh a Beh zdravia občanov Trnavej
Hory, ktorý sa uskutoční v sobotu
23. septembra v Trnavej Hore.
Štart pretekov je naplánovaný na 10.45
hod. žiaci a 12.25 hod. dospelí.
Dĺžka trate je 6,6 km.
Kategória: žiactvo, dorast
Muži A 18-39 r.
Muži B 40-49 r.

Muži C 50-59 r.
Muži D 60 r. a viac
Ženy 18-39
Ženy 40 a viac
Informácie: Michal Homola, tel.: 0915
817 511, Pavel Kravec, tel.: 0911 072 072,
Peter Plankenbüchler, tel.: 045/ 677 51
68, e-mail: obectrnavahora@stonline.sk

100 m:
5. Hríň (12,24s)
200 m:
6. Hríň (25,53s)
Diaľka:
1. Hríň (636cm)

FK Pohronie si body delí s Popradom

Sústredenie plaveckého klubu Delfín

FUTBAL – DOXXBET LIGA

PLAVCI

Druhá liga pokračovala svojím piatym
kolom, v ktorom do Žiaru nad Hronom
zavítali futbalisti Popradu. Ambiciózny
tím sa hotoval na víťazstvo, no domáci
vďaka obetavému výkonu berú zo
stretnutia jeden bod.
Diváci, ktorých na štadión v Žiari
nad Hronom prišlo 901, boli v úvode
svedkami opatrného futbalu. Do prvej
šance zápasu sa v deviatej minúte dostal
Hric, no svojou hlavičkou pozorného
Urmiského neprekonal. V nasledujúcich
minútach sa na ihrisku pritvrdilo, čoho
dôsledkom boli dve žlté karty. Tú prvú
inkasoval v 15. minúte popradský
útočník Michal Horodník, druhú po
prehnane tvrdom zákroku v strede poľa
stopér Pohronia, Ján Nosko. Poprad
naďalej pokračoval v dobrom výkone.
V šestnástke Pohronia sa do dobrej
šance dostal Maťas, Urmiský sa však
prezentoval vynikajúcim zákrokom. Po
nesmelom úvode sa Pohronie dostalo
do prvej vyloženej šance až v tridsiatej
minúte, keď Frimmel zakončolval z
vynikajúcej pozície, no jeho gólovú
strelu mu zblokovala obrana Popradu. Po
rýchlom protiútoku sa na druhej strane
dostal do šance aktívny Maťaš, no ani
ten neotvoril skóre tohto stretnutia a do
kabín sa tak išlo za bezgólového stavu.
Do druhého polčasu vstúpili domáci
futbalisti veľmi aktívne, keď si vybojovali
zaujímavú štandartnú situáciu, ktorú
zakončoval tradičný exekútor priamych

kopov, Lukáš Pelegríni. Ten svojou
ľavačkou vystrašil brankára hostí,
lopta preletela tesne okolo ľavej žrde.
V nasledujúcich minútach malo Pohronie
viac z hry, z čoho pramenila ďalšia
štandardná situácia. Pelegríni tentokrát
zamieril lepšie, no výborný zákrok
vytiahol brankár Malec. V 79. minúte mal
gól na kopačke Garaj, ktorý sa rútil sám
na bránu hostí. V zakončení však hráč
domáceho tímu zlyhal, preto sa dnes
na štadióne v Žiari nad Hronom zrodila
remíza 0:0.
Hlasy po zápase:
Stanislav Šesták (asistent trénera
hostí): „Tak bez gólov nemôžeme
vyhrať. Dneska, ako sme ten zápas
mohli vyhrať, keby naša prvá šanca
skončila v bráne, tak sme ho mohli
prehrať, keď hráč hostí išiel sám na
bránu. Je z toho spravodlivá remíza, ale
my sme nespokojní s tým, že sme tu iba
remizovali, chceli sme tu zvíťaziť. Naše
ambície a ciele sú vyššie, no remíza je
asi spravodlivá.”
Miloš Foltán (tréner domácich): „Tak
my sme rovnako nespokojní, tiež
sme chceli vyhrať. Myslím si, že tak
to má byť. Jedno mužstvo chcelo
vyhrať, druhé mužstvo chcelo vyhrať
a skončilo to napokon spravodlivo.
Futbal bol myslím že veľmi kvalitný. My
sme v úvode mali rešpekt zo súpera,
pretože má ambície postúpiť do

najvyššej sútaže. Súper si vypracoval
dobré šance na to, aby išiel do vedenia.
My sme v druhom polčase ukázali tú
našu silu, tú našu tvár, ktorú sme mali
v minulej sezóne. My potrebujeme tie
zápasy hrať na hrane svojich možností,
bojovať. Za druhý polčas nemôžem
hráčom nič vyčítať, išli na dno síl.
Snažili sme sa, hrali sme na víťazstvo
a ten bod nám nestačí. Súper bol
kvalitný, my musíme rešpektovať jeho
silu. Nakoniec nám aj diváci zatlieskali,
čiže pre nás je to odzrkadlenie toho,
že sme ten zápas zvládli. Síce nie
po výsledkovej stránke, ale aspoň
tým nasadením a tým srdcom. Tento
štadión sme chceli udržať ako našu
pevnosť, kde nebudeme prehrávať aj
keď príde takýto kvalitný súper, ako bol
Poprad. Remíza je spravodlivá, ale my
sme siahali na víťazstvo.“
Zdroj:
Patrik Porubský, promosport.sk

Pod vedením tréneriek Martiny
Bartkovej a Miroslavy Mesárošovej
sa uskutočnilo plavecké sústredenie
v Štúrove. V dňoch 19. až 26. augusta
sa sústredenia zúčastnilo 22 plavcov,
ročník narodenia 2001 – 2009.
Plavci mali nabitý program sústredenia.
Pri presunoch na raňajky, obedy,
večere, plavecký bazén, fitness denne
priemerne nachodili 10 – 12 km.
Program sústredenia obsahoval ranné
a večerné tréningy na bazéne, kondičné
cvičenie a hry vo fitness a telocvični.
V rámci tréningu plavci absolvovali aj
lanovú dráhu, ktorá sa najviac páčila
najmladším nádejam plaveckého klubu.
Veľkým zážitkom bola návšteva
ZOO v Budapešti. Po prehliadke ich
autobus odviezol na Citadellu, odkiaľ je
prekrásny výhľad na Budapešť. Na záver
výletu sa ešte povozili loďou po Dunaji,
kde videli prekrásnu nočnú Budapešť.
Ďalším bonusom bola pre každého
plavca masáž, ktorá im pomohla
zregenerovať svalstvo. Posledný deň
sústredenia bola účasť plavcov na 39.
ročníku medzinárodných plaveckých

ZOO Budapešť.

Tereza Veselá (vpravo).
pretekov Štúrovské stovky, kde sa
veľmi dobre umiestnila Tereza Veselá,
ktorá získala dve medaile. Za celú
prípravu a organizáciu sústredenia patrí
poďakovanie hlavne trénerke Martine
Bartkovej.
Výsledky:
Martina Melisa Bartková: 100 m prsia,
6. miesto, Adam Bungyi: 50 m motýlik,
5. miesto, Ema Dávidová: 50 m motýlik,
7. miesto, Andrej Holos: 100 m znak,
10. miesto, Adam Jančok: 100 m prsia,
15. miesto, Eliška Klučková: 50 m znak,
18. miesto, Hana Kmeťová: 50 m prsia,
7. miesto, Alexandra Koštová:
100 m znak, 6. miesto, Viktória Maliková:
100 m znak, 10. miesto, Hana Pittnerová:
100 m znak, 11. miesto, Ema Prachárová:
50 m motýlik, 8. miesto, Ivan Šabata:
100 m prsia, 16. miesto, Tamara
Šabatová: 50 m prsia, 11. miesto,
Filip Šurek: 50 m motýlik, 6. miesto,
Ivana Šureková: 50 m voľný spôsob,
19. miesto, Peter Šurka: 50 m prsia,
8. miesto, Tereza Veselá: 100 m prsia,
3. miesto, 100 m motýlik, 2. miesto,
Šimon Veselý: 100 m prsia, 4. miesto.
(mm)
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Peter Dubeň: Za dvadsať rokov sme
zo Streetballu urobili dospelé dieťa
STREETBALL

V sobotu 16. septembra sa uskutoční už
21. ročník obľúbeného basketbalového
podujatia Streetball. Pred dvomi
desiatkami rokov pri jeho vzniku stál
poslanec MsZ a podpredseda OZ Šport
a mládež ŽIAR Peter Dubeň. Aj keď
tento ročník podujatia už má nových
organizátorov, súčasný poslanec
mestského zastupiteľstva si s nami
zaspomínal na jeho začiatky.
Basketbalové podujatie Streetball sa po
prvýkrát konalo v roku 1996. Ako dnes Peter
Dubeň spomína, robilo sa takpovediac na
kolene. „Stretli sme sa s kamarátom na
námestí a povedali sme si, že ideme skúsiť
zorganizovať Streetball. Vtedy sa nám
prihlásilo asi šesť tímov a občerstvenie sme
si nosili z blízkeho obchodu,“ vracia sa do
minulosti s tým, že miestom konania bol
vtedy a aj na ďalšie roky areál Súkromnej
strednej odbornej školy technickej. Okrem
basketbalu vtedy organizátori stavili aj
na ďalšie atrakcie a k podujatiu pripojili
napríklad aj plážový volejbal, futbal
a rôzne sprievodné podujatia ako bungee
jumping, kolotoče a koníky pre deti.
V tomto období organizátorom nezištne
pomáhal vtedajší, už dnes nebohý, riaditeľ
technických služieb Róbert Mesároš. „Po
prvýkrát sme chceli vyskúšať zorganizovať
Streetball na námestí už pri jeho desiatom
ročníku. Ale nakoniec sme opäť skončili
pri technickej škole. Na naše prekvapenie,
práve pri jubilejnom 10. ročníku mal turnaj
obrovskú divácku návštevnosť, kedy
môžeme hovoriť takmer o tisícke ľudí.
Nakoniec sme ale jeden ročník predsa len
vyskúšali organizovať na námestí, čo sa
veľmi ujalo. Vtedy sme to však robili veľmi
amatérsky – páskami sme natiahli čiary
a hralo sa na dlažbe. Ďalší rok sme sa preto
opäť presťahovali na ihrisko ku technickej
škole,“ spomína ďalej Peter Dubeň. Ako
vzápätí podotýka, už pred organizovaním
20. ročníka podujatia boli spolu
s ďalšími členmi občianskeho združenia
presvedčení o tom, že je to posledný
ročník, ktorý organizujú. „Povedali sme si,
že už stačí. Zo Streetballu sme „vychovali
dospelé dieťa“, o ktorom vieme, že bude
pracovať aj samostatne, bez nás. Nie je
to teda preto, že by sme nemali záujem či
silu a energiu, ale najmä kvôli pracovnej
vyťaženosti,“ vysvetľuje dôvody, prečo
bol jubilejný 20. ročník posledný, ktorý
občianske združenie organizovalo. „A
práve preto sme si povedali, že jubilejný
ročník bude posledný a spravíme ho
veľkolepo na námestí. Dôstojne sme
tak predali žezlo novým nástupcom
a predpokladám, že aj oni po prvých
krokoch, keď sa s organizáciou turnaja
budú musieť zoznamovať, to posunú
zase úrovňou, v Žiari tak populárneho
podujatia, niekam ďalej. Ako občianske
združenie sme však ochotní maximálne
pomôcť,“ podotýka.

Tohtoročný Streetball
na nových ihriskách

Tohtoročný Streetball sa po prvýkrát
uskutoční v areáli Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika, kde OZ Šport a mládež
ŽIAR, mesto Žiar nad Hronom a samotná
škola postavili dva streetballové kurty.

Beh SNP na Šibeničný vrch
V pondelok 28. augusta sa
uskutočnil 16. ročník Behu SNP na
Šibeničný vrch. Súčasťou podujatia
boli aj cyklistické preteky. Spolu
štartovalo 106 pretekárov.
Organizátorom podujatia bolo
mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom MŠK Žiar nad
Hronom a Centrom voľného času
v Žiari nad Hronom.
VÝSLEDKY:

Peter Dubeň sa pričinil o to, že dnes sú v areáli školy
moderné basketbalové kurty.
Dotáciu na ne získalo združenie od
Ministerstva financií SR v celkovej
výške 20-tisíc eur. Z tejto sumy sa
kúpili štyri prenosné streetballové koše
a dve streetballové podlahy. Sumou
5 366 eur prispelo občianskemu združeniu
aj mesto, pričom tieto finančné prostriedky
sa použili na doplatenie jednej podlahy.
Vďaka patrí aj Ivanovi Hrdému, ktorý sa
tiež významnou mierou pričinil o to, že
basketbalová plocha bude slúžiť žiarskym
športovcom. Ihrisko má najmenšie možné
oficiálne rozmery a môžu sa na ňom
organizovať aj medzinárodné zápasy a

oficiálne turnaje. Podlaha je vyrobená
zo špeciálneho tvrdeného materiálu,
ktorý má záruku 10 rokov. „Ihriská sú
vhodné pre akékoľvek vekové kategórie.
Koše majú možnosť nastavenia do troch
polôh, my sme sa ich rozhodli nastaviť na
najvyššiu polohu, to znamená 3,05 m od
zeme. Streetballové ihriská môže na šport
využívať každý. Keďže kurt je celosezónny,
boli by sme radi, keby bolo ihrisko v čo
najväčšej možnej miere otvorené a
využívané verejnosťou aj počas sobôt i
nedelí a aj počas prázdnin,“ dodáva na
záver Peter Dubeň.
(li)

Dievčatá 2011 a ml. - 100 m:
1. Nelka Slašťanová, 2. Zdenka
Líškayová, 3. Martina Pavlendová
(všetky AK MŠK Žiar nad Hronom).
Chlapci 2011 a ml. - 100 m:
1. Alex Jelža, Žiar nad Hronom,
2. Matúš Geško, Žiar nad Hronom,
3. Kristián Krátky, AK MŠK Žiar nad
Hronom.
Dievčatá 2009 a ml. – 100 m:
1. Nikola Slašťanová, AK MŠK Žiar nad
Hronom, 2. Zoja Lakosilová, AK MŠK
Žiar nad Hronom, 3. Sofia Schvejgert,
Žiar nad Hronom.
Chlapci 2009 a ml. – 100 m:
1. Alex Huraj, 2. Christián Jelža,
3. Maximilián Huraj (všetci Žiar nad
Hronom).
Dievčatá 2007 a ml. – 800 m:
1. Sára Marušková, AK MŠK Žiar nad
Hronom.
Chlapci 2007 a ml. – 800 m:

1. Martin Kapusta, AK MŠK Žiar nad
Hronom, 2. Jakub Tapfer, Žiar nad
Hronom, 3. Filip Horváth, Žiar nad
Hronom.
Dievčatá 2004 a ml. – 800 m:
1. Alžbeta Garbuláková, 2. Lenka
Líškajová, 3. Ema Černajová (všetky
AK MŠK Žiar nad Hronom).
Chlapci 2004 a ml. – 800 m: 1. Ivan
Šlúch, Žiar nad Hronom, 2. Andrej
Barcík, Žiar nad Hronom, 3. Adrián
Kňažko, BK MŠK Žiar nad Hronom.
Dievčatá 2002 a ml. – 1800 m:
1. Nina Krajčíková, 2. Miroslava
Pavlendová, 3. Radoslava Môcová
(všetky AK MŠK Žiar nad Hronom).
Chlapci 2002 a ml. – 1800 m:
1. Jakub Babiak, 2. Marek Novák,
3. Marek Grochal (všetci BK MŠK Žiar
nad Hronom).
Chlapci 1998 a ml. – 1800 m:
1. Miroslav Lakosil, Žiar nad Hronom,
2. Ľubomír Orságh, AK MŠK Žiar nad
Hronom, 3. Slavomír Krátky, Žiar nad
Hronom.
Cyklisti – 1800 m žiaci:
1. Jakub Lauko, 2. Adrián Greguš, 3.
Lucia Kamenská (všetci CK MŠK Žiar
nad Hronom().
Cyklisti – 1800 m dorast:
1. Michal Holic, 2. František Moravec,
3. Matúš Ďurík (všetci CK MŠK Žiar
nad Hronom).
(r)

Naš
Klace

Od prameňa Hrona do Žiaru
V piatok 1. septembra absolvovali
milovníci cyklistiky už 19. ročník
cyklistického podujatia Najkrajší
kút - od prameňa Hrona do Žiaru
nad Hronom.
Podujatia
sa
zúčastnilo
42 cyklistov, ktorí absolvovali
spolu 145 kilometrov. Počas
krátkych prestávok sa na trati
občerstvili v Brezne, Nemeckej, na
Sliači a celodenný výlet ukončili
občerstvením v staničnom bufete
v Žiari. Hlavným organizátorom
podujatia bolo mesto Žiar nad
Hronom. Jubilejný 20. ročník sa
uskutoční opäť o rok 1. septembra
2018.
Popis cyklotrasy: Telgárt, Heľpa,
Polomka, Brezno, Nemecká,
Slovenská Ľupča, Banská Bystrica,
Kremnička, Rakytovce, Badín,
Sliač, Kováčová, Budča, Hronská
Breznica Hronská Dúbrava, Trnavá
Hora,
Šášovské
Podhradie,
Ladomerská Vieska, Žiar nad
Hronom.
(r)

