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Tiesňové hlásky v uliciach mesta

V tomto čísle:


Práce na futbalovom
štadióne pokračujú.
Tráva je už vysiata
Strana II


Predškoláci absolvovali
zápis do 1. ročníka. V Žiari
bude viac ako 200 prvákov
Strana III

Pomoc si privoláte gombíkom
Novinkou v uliciach mesta budú
už onedlho takzvané SOS tiesňové
hlásky. V prípade problémov stačí
stlačiť gombík a pomoc príde takmer
okamžite.
Mestská polícia v Žiari nad Hronom už
niekoľko rokov pri svojej práci využíva
pult centrálnej ochrany, Monitorovací
kamerový systém či informačné merače
rýchlosti. Po novom by mali bezpečnosť
v uliciach nášho mesta zvýšiť aj tiesňové
hlásky. Ich prepojením s už existujúcim
Monitorovacím kamerovým systémom
sa vytvoria tzv. bezpečné zóny v okolí
tiesňových hlások s priamym spojením
na bezpečnostné zložky, ktoré budú
súčasne nepretržite monitorované
kamerami. „V rámci Slovenska ide o dosť
progresívne opatrenie,“ informuje
primátor mesta Peter Antal a dodáva:
„Sme jednou z prvých samospráv, ktorá
systém tiesňových hlások zavádza. Je
to novinka, ktorá bude na Slovensku
jedinečná. Vytvoríme tak bezpečnejší
priestor v rámci mesta Žiar nad Hronom.“

Rozmiestnenie
tiesňových hlások


Mesto pripravuje
pre psičkárov agility
priestor a výbehy pre psov

Cieľom projektu je prevencia
kriminality mesta a zvyšovanie jeho
bezpečnosti
vybudovaním
siete
tiesňových hlások v uliciach a jeho
súčasné prepojenie s existujúcim
kamerovým systémom. „Očakávame, že

kooperáciou kamier a tiesňových hlások
sa dosiahne synergický efekt, ktorý by
sa mohol prejaviť v zvýšení bezpečnosti
alebo pocitu bezpečia pre občanov
nášho mesta alebo jeho návštevníkov,“
približuje náčelník mestskej polície
Róbert Šiška a konkretizuje: „Po stlačení
gombíka sa kamery natočia na miesto,
kde je hláska a začne blikať modrý maják.
Svetlo pomôže nielen policajnej hliadke
v orientácii, ale upozorní aj okoloidúcich
ľudí, že niekto potrebuje pomoc.“
Ako ďalej náčelník podotýka, potreba
zavedenia tiesňových hlások vychádza
z riešenia kritických situácií, ako sú
násilné napadnutia občanov, privolanie
rýchlej zdravotnej pomoci, oznámenie
požiaru, prípadne v iných ohrozujúcich
situáciách, kedy občan nemôže použiť
dostupné komunikačné technológie, a to
z dôvodu straty či krádeže mobilného
telefónu. Navrhované miesta, kde budú
hlásky umiestnené, vychádzajú zo
štatistiky mestskej polície a odporúčaní
polície. „Systém tiesňových hlások
bude pokrývať sedem vytipovaných
lokalít v meste. Konkrétne Centrálnu
autobusovú stanicu, križovatku ulíc
A. Kmeťa a Dukelských hrdinov pri
planetáriu, parkovisko pri Základnej
škole na Ulici M. R. Štefánika, parkovisko,
resp. oddychovú zónu pri Hoteli Luna,
križovatku ulíc Chrásteka a Svitavskej
pri bytovom dome Jadran, križovatku

Tiesňové hlásky budú k dispozícii aj v blízkosti
nástupišťa a oproti ZŠ na Jilemnického ulici.
ulíc Jilemnického s Bernolákovou oproti
parkovisku na „Štvorke“ a fitness zónu
v Parku Štefana Moysesa,“ konkretizuje
miesta umiestnenia náčelník.

Ako systém
SOS hlások funguje

Zatlačením tiesňového tlačidla sa
uskutoční okamžité hlasové spojenie
na operačné pracovisko mestskej
polície. V prípade aktivácie sa na
operačnom pracovisku prenáša obraz
z príslušnej kamery. Automaticky sa
aktivuje prídavná optická signalizácia,
ktorá upozorní okoloidúcich občanov
alebo policajtov na tiesňovú situáciu
a umožní zásahovým jednotkám lepšie
sa zorientovať. Následne na to prebehne
hlasová komunikácia. „Prostredníctvom
reproduktorov môže operátor vysielať

hlasové upozornenie a aktivovať
príposluch z ľubovoľnej hlásky,
napríklad, ak odhalí prostredníctvom
kamerového systému podozrivé konanie
v blízkosti. Zároveň vizualizačná aplikácia
automaticky lokalizuje miesto aktívneho
volania na mape. Tým zabezpečíme
možnosť prepojenia na políciu
a ostatné záchranné zložky a okamžité
vyrozumenie
prostredníctvom
vysielačiek,“ spresňuje ďalej Róbert Šiška.
Dotáciu na projekt schválila mestu
Rada vlády pre prevenciu kriminality
a inej protispoločenskej činnosti.
Minimálna výška spolufinancovania
mesta je vo výške 20 percent z hodnoty
diela. V súčasnosti na projekt prebieha
verejné obstarávanie. Konečné náklady
tak budú stanovené až na základe ponúk
v obstarávacom procese.
(li)
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Jarné upratovanie mesta aj s pomocou
aktivačných pracovníkov


Dni jarnej čistoty: Najviac sa
odpadu zbavovali Žiarčania
z Etapy
Strana III

V utorok 11. apríla sa do jarného
upratovania v meste zapojili aj
aktivační pracovníci. Od odpadkov
sa im podarilo vyčistiť takmer všetky
najviac znečistené priestranstvá pri
sídlisku Pod vŕšky.
Jednodňová
upratovacia
akcia
vzišla z rozhodnutia vedenia mesta.
„Dnes sme všetkých aktivačných
pracovníkov, ktorí aktuálne pôsobia
v štruktúrach mesta, vyslali upratovať
verejné priestranstvá na okraji mesta.
Vyčistili okolie Lutilského potoka, lúku
pod Priorom a priľahlé oblasti. Sám
som zvedavý, dokedy poriadok vydrží,“
uviedol primátor mesta Peter Antal. Do
jarného upratovania sa zapojilo viac
ako tridsať aktivačných pracovníkov,
ktorí ručne vyčistili spomínané lokality.
Tie vytipovali pracovníci mesta a práve
verejné priestranstvá pri sídlisku Pod
vŕšky vyhodnotili ako najviac znečistené.

„Takýmto spôsobom pracovníci, ktorí
robia aktivačné práce, majú prispievať
aj k určitým verejnoprospešným prácam
a na jar je to určite robenie poriadku,“
dodal primátor Antal.
Počas čistenia sa aktivačným
pracovníkom podarilo vyzbierať 41 vriec
odpadu. Ako sa ukázalo, doslova raj tu
majú bezdomovci, pretože drvivú časť
odpadu tvorili zelené fľaše od lacného
vína, sklo a plastové vrecká. „Nepochopím
ľudí, čo odpad hodia hocikde,“ napísal na
sociálnej sieti Marek a Valerie sa pridala:
„Ja by som osadila fotopasce a dala
k náhrade vinníkom.“
(li)

Zo sporného ostrovčeka zelený záhon

V strede Ulice Š. Moysesa vzniklo 7
nových parkovacích miest. Pri tejto
úprave stredového pásu odstránili
aj sporný ostrovček, na ktorom síce
vodiči parkovali, avšak parkovanie na
ňom bolo zakázané.
Autá na spomínanom ostrovčeku
parkovali niekoľko rokov aj napriek tomu,
že nešlo o oficiálne parkovacie miesto.
Dokonca tu bolo zakázané parkovať.
Okresný dopravný inšpektorát mesto
požiadal, aby prispelo k bezpečnosti
cyklistov a chodcov. Za parkovanie na
ostrovčeku boli v minulosti udelené
pokuty aj napomenutia. Neskôr mestská
polícia pozastavila sankcie za porušenie
zákazu parkovania na tomto ochrannom

ostrovčeku. Dnes už je zo sporného
miesta záhon, ktorý sa už čoskoro
zazelená. Pretože ak by mesto ostrovček
aj naďalej ponechalo a autá by na ňom
parkovali, nebolo by možné, aby tam
zostal prechod pre chodcov.
Nové parkovacie miesta pribudli aj
na vozovke oproti mestskému úradu.
Pozdĺžne parkovanie sa nahradilo
šikmým, vďaka čomu majú vodiči
k dispozícii dvanásť parkovacích miest.
Takým istým spôsobom sa ďalšie
parkovacie plochy vytvoria v úseku pred
lekárňou Alpinia a na opačnej strane
vozovky, ďalšie pribudnú aj v časti pod
VÚB-kou.
(li)

STAVANIE MÁJA

Skoromájová veselica je späť!

Spojené s jarmokom remesiel

S obľúbenou skupinou Akropola
a Oldies DJ-om Bengálom

Ukážky výroby a predaj remeselných výrobkov
28. apríl
začiatok o 10.00 hod. na Námestí MS
Od 16.00 hod. vystúpenia domácich fs

28. apríl o 20.00 hod. v Hlavnej sále MsKC
Vstupné: 7 €/10 €
v cene vstupenky je večera
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Zakázané mäso z Brazílie sa v našich školských jedálňach nenašlo
Regionálny
úrad
verejného
zdravotníctva v Žiari nad Hronom
vykonal v súvislosti s výskytom
brazílskeho mäsa 147 kontrol za celé
spádové územie troch okresov. Počas
kontroly sa našlo 564,74 kíl mäsa,
mäsových prípravkov a vnútorností
pôvodom z Brazílie.
V meste Žiar nad Hronom sa
skontrolovalo celkom 33 prevádzok.
„Ide o školské a predškolské zariadenia,
nemocnicu, domov dôchodcov, závodné
stravovanie a verejné stravovacie
zariadenia. Z týchto 33 prevádzok bolo
18 školských a predškolských zariadení,
v ktorých sa uvedené výrobky z Brazílie
nenašli. Mäso bolo slovenského
pôvodu,“ informuje Katarína Suchá,
vedúca Oddelenia hygieny výživy

RÚVZ v Žiari nad Hronom. V troch iných
zariadeniach spoločného stravovania
však kontrola výrobky z Brazílie zistila.
Išlo o mrazené kuracie prsia bez kosti,
bez kože, solené v množstve 42 kg
a hlbokozmrazené kuracie pečienky
v množstve 9 kg. „Uvedené výrobky
boli regionálnym úradom verejného

zdravotníctva okamžite podľa zákona
stiahnuté z trhu, až kým nebude
preukázané, že sú zdravotne bezpečné.
Niektorí prevádzkovatelia po objavení
sa prvých informácií o škodlivom
brazílskom mäse v médiách vrátili tieto
výrobky dodávateľom,“ vysvetľuje ďalej
Katarína Suchá s tým, že postupne,
ako prichádzajú laboratórne výsledky
z odobratých vzoriek predmetných
výrobkov, pozastavené výrobky uvoľňuje
RÚVZ do obehu. Podľa platnej legislatívy
je totiž zákaz takých potravinárskych
výrobkov, u ktorých sa preukáže, že nie
sú zdravotne bezpečné. „Za zdravotnú
bezpečnosť potravín zodpovedá ten, kto
s potravinami manipuluje, to znamená
výrobca, dovozca, distribútor a predajca.
V prípade, že podnikateľ vyrába, alebo

Pre žiarskych psičkárov chce mesto vybudovať agility priestor
Žiarski psičkári sa už dlhšiu dobu
dožadujú priestoru, kde by sa
mohli venovať svojim štvornohým
miláčikom aj v oblasti tréningu
a cvičenia. Zámerom mesta je preto
vybudovanie agility priestoru.
V súčasnosti mesto podporuje žiarsky
psí útulok, ktorý spravuje OZ Strážni
anjeli. Víziou mesta pre rozšírenie
aktivít psičkárov je vytvorenie priestoru
na agility výcvik. „Naším zámerom je
zohnať prostriedky na vytvorenie agility
priestoru, a to formou sponzoringu
a partnerstva. Ideálne by bolo napríklad
prostredníctvom
treťosektorovej
partnerskej organizácie, ktorá sa zaujíma
o psov. Následne by sme cvičisko dali
do užívania psičkárom,“ približuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

plocha má rozlohu 70 x 30 metrov,
z toho priestor na agility výcvik by mal
rozlohu 40 x 30 metrov. Priestor by bol
pod dohľadom správcu a mohli by sa
na ňom organizovať aj celoslovenské
podujatia. Svoju činnosť by tu mohol
realizovať aj Mestský kynologický klub.
Samozrejme, ponúka sa tu tiež možnosť
individuálneho tréningu psov pod
dohľadom odborníkov.
V týchto dňoch už mesto pracuje
na
zámere
vytvorenia
agility
priestoru. Z vlastného rozpočtu by sa
financovala výstavba oplotenia plochy
a
zabezpečenie
uzamykateľného

Príležitosť na znovuobnovenie
Mestského kynologického klubu
Tréningová plocha s výbehom pre
výcvik by vznikla na trávnatom priestore
v blízkosti sídliska „Hviezdoška“,
ktorého vlastníkom je mesto. Celková

úložného priestoru, ktorý bude slúžiť
na odkladanie mobilných prekážok
a úschovu vecí vzniknutého Mestského
kynologického klubu. Vízie mesta sa
však podarí naplniť iba s podporou
sponzorov, za ktorých príspevky by sa
nakúpili agility prekážky a mobiliár.

V blízkej budúcnosti vedenie mesta
plánuje aj vytvorenie ďalších výbehových
lúk pre psov. Jedna pribudne v rámci
revitalizácie vnútroblokových priestorov
na Pod vŕškoch a ďalšia, ktorá sa bude
realizovať ako prvá, bude
za tzv. Hronstavom.
S realizáciou výbehov
sa začne v letných
mesiacoch.
Všetky
výbehy, vrátane priestoru
na „Hviezdoške“, budú
oplotené a na noc
sa zamknú. Rovnako
ako detské ihriská,
odomykať a dozerať na
ne bude mestská polícia.
(li)

Žiarčania v nej nájdu najmä nenáročné bylinky

mestské noviny

naša záhradka je na slnečnom mieste
a nemáme tam žiadny tieň, budeme
skúšať,“ približuje ďalej Pribilincová a ako
konkretizuje, skôr pôjde o nenáročné
bylinky, ako je napríklad mäta, medovka,
materina dúška, pamajorán, ligurček,
kostihoj, praslička, žihľava, rebríček,
alchemilka a podobne. „Veríme, že do
leta sa nám podarí povysádzať čo najviac
druhov rastlín a sprístupniť záhradku
verejnosti. Záujemci budú môcť do nej
zájsť v čase pracovnej doby pracovníkov
kultúrneho centra a aj si odtrhnúť lístky z
byliniek pre vlastnú potrebu,“ spresňuje
Michaela Pribilincová. Pri každej rastlinke
nebude chýbať informačná tabuľa,
kde sa Žiarčania dozvedia základné

V školských jedálňach
preferujeme slovenské výrobky

Ako sme už spomenuli, v Žiari nad
Hronom sa skontrolovalo 18 školských
a predškolských zariadení. „Každé
školské zariadenie si samé obstaráva
mäso, pričom preferujeme slovenské
výrobky,“
vysvetľuje
metodička
školského stravovania Dana Štefanková
a ako podotýka, v prípade, že dodávateľ

nevie dodať slovenské mäso, keď sa
napríklad minulo z jeho kapacít, až vtedy
školské jedálne siahajú po zahraničných
mäsách. „Aktuálne sa však u nás žiadne
brazílske mäso neobjavilo. Tak isto
u nás platí už niekoľkoročný zákaz na
poľské mäso, pretože v minulosti sa
v ňom tiež objavili nejaké nákazy. U nás
platí pravidlo, ktoré vedúce školských
jedální musia dodržiavať. To znamená,
že dodávatelia musia mať všetok
tovar certifikovaný a mäso musí byť
vysledovateľné až do šarže. V prípade,
že nastane nejaký problém, alebo
príde nejaká kontrola, aby naše jedálne
vedeli podložiť, odkiaľ presne bolo
mäso kúpené, poprípade kde presne
bolo zviera porazené,“ dodáva Dana
Štefanková.
(li)

Na futbalovom štadióne vysiali
trávu vhodnú pre naše podmienky

Výbehy pre psov

Bylinkovú záhradu chcú sprístupniť už v lete
Ešte minulý rok sa žiarskemu
Mestskému
kultúrnemu
centru
podarilo z projektu Nadácie Tesco
a Nadácie Pontis získať finančné
prostriedky na vytvorenie bylinkovej
záhrady. Cieľom projektu bolo využiť
zatrávnené priestory v okolí budovy.
Tie sa vďaka projektu premenili na
bylinkovú záhradu, ktorá poskytne
priestor na vzdelávanie a oddych.
S výsadbou byliniek sa začalo teraz na
jar. Ešte na jeseň sa urobili prípravné práce
a keďže niektoré bylinky ešte nevyrástli
zo zeme, budú sa postupne dosádzať.
„Touto cestou by sme chceli poprosiť ľudí,
ak majú vo svojich záhradkách nejaké
prebytky byliniek, boli by sme radi, keby
sa s nami podelili,“ hovorí riaditeľka
MsKC Michaela Pribilincová s tým, že ako
sa budú bylinky rozrastať, môže sa zase
aj Céčko podeliť o ďalšie vypestované
kusy. „Niektoré bylinky sme kúpili, nejaké
korene sme doniesli z domu, niečo
sme doniesli z prírody. Uvidíme, čomu
sa u nás bude dariť a čomu nie. Keďže

umiestňuje na trh potraviny, ktoré
nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé
a nevhodné na ľudskú spotrebu, alebo
sú skazené, orgán úradnej kontroly
potravín podľa zákona o potravinách
uloží podnikateľovi pokutu od 1 000 do
500 000 eur,“ dodáva na záver Katarína
Suchá.

informácie o bylinkách, spôsob ich
spracovania, využitie, liečebné účinky.
„Chceli by sme, aby najmä deti zo škôl
mali možnosť spoznať bylinky, naučiť sa
ich rozpoznávať a poznať ich využitie,“
uzatvára Pribilincová.
Vstup do bylinkovej záhrady je zdarma.
Organizované návštevy detí zo škôl
si budú môcť dohodnúť návštevu aj s
výkladom za kultúrny poukaz. Mestské
kultúrne centrum privíta dobrovoľníkov,
ktorí by radi pomáhali pri starostlivosti o
bylinkovú záhradu. Prípadne, ak by chcel
niekto darovať staršiu drevenú lavičku
do záhradky, môžete nás kontaktovať na
e-mailna e-mail: mskcinformacie@gmail.
com.
(li)

Práce na rekonštrukcii futbalového
štadióna sú v plnom prúde. Každý
deň máme možnosť vidieť v plnom
nasadení pracovníkov aj stroje.
A keďže práce sa už blížia do finále,
v týchto dňoch sa už mohlo pristúpiť
k vysievaniu trávnika.
Realizácia vybudovania nového
futbalového trávnika, spĺňajúceho
prísne podmienky na kvalitatívne
a výškové pomery, je technologicky
náročný proces. „Aby bol dodržaný
technologický postup, je potrebná
niekoľkomesačná práca na vrstvení
drenáží, zavlažovania a hmoty, ktorá
vyzerá na prvý pohľad ako hlina,“ hovorí
primátor mesta Peter Antal a ako ďalej
informuje: „Preto sme sa rozhodli
tento špecializovaný proces verejne
obstarať ako službu s dodávkou na
kľúč. Využili sme medzinárodný tender
nadlimitným reverzným postupom.
Úspešným uchádzačom sa stala
spoločnosť Eurogreen - Slovensko
so sídlom v Cabaj – Čápore pri Nitre.
Ide o renomovanú spoločnosť, ktorá
predložila viac ako 100 referenčných
miest s realizáciou aj mimo Slovenska.
Napríklad v roku 2000 pripravovala
náš štadión na finále slovenského
pohára.“ Ide pritom o trávnatú zmes,
ktoré je vhodná pre naše geografické
podmienky. Okrem toho bol vykonaný
rozbor pôdy v nemeckom laboratóriu,
ktorý určil nielen trávnaté semená, ale
aj nevyhnutné opatrenia so zeminou.
„Miešali sme dva druhy piesku
s rašelinou a zeminou vo vopred
určenom pomere. Zaujímavosťou bolo
napríklad zistenie, že piesok slúži ako
ochrana proti dážďovkám, ktoré svojimi
výkalmi znečisťujú hraciu plochu,“

približuje ďalej primátor.

Bezobslužná závlaha sa
naprogramuje a polieva
Ako každá nová vec, aj v tomto
prípade bude väčšina vecí po novom.
Najvýznamnejšia
zmena
bude
viditeľná hneď na prvý pohľad. „Fúrik
s hasičskou hadicou a prúdnicou,
ktorý bolo potrebné premiestňovať
po ihrisku manuálne, nahradila
systémovo najmodernejšia závlaha,
ktorá spĺňa požiadavku minimalizácie,
tzv. pukov v hracej ploche, a teda
závlahových bodov. Ide o bezobslužnú
závlahu, ktorá sa naprogramuje
a polieva,“ spresňuje riaditeľ mestských
Technických služieb Igor Rozenberg.
S rozborom pôdy súvisel aj nový systém
hnojenia špeciálnymi hnojivami.
Špeciálne sú ale len v tom, že sa
hodia pre naše podmienky. „Kosenie
trávnika máme taktiež zabezpečené
inovatívne. 80-centimetrovú kosačku,
ktorú bolo potrebné tlačiť, sme
už minulý rok nahradili kosačkou
so 185-centimetrovým záberom
malotraktorového typu. Obsluha je
už zaškolená, preto údržba trávnika
by mala byť po novom významne
jednoduchšia,“ podotýka Rozenberg.
Keďže na futbalovom štadióne
je približne 34 km zavlažovacích
kanálikov, predpokladá sa, že sa hracia
plocha pomerne rýchlo vysporiada
aj s dažďom. „V tomto čase bude naša
automatika vyhodnocovať zmenu
a nebude polievať, aby nedochádzalo
k zbytočnému plytvaniu s vodou,“
dodáva na záver Igor Rozenberg.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Veľká noc
Obdobie zakončenia fašiangov
bolo nielen rozlúčkou so
zimou, ale zároveň prechodom
do obdobia jari. Vo zvykoch
nastupujúcej jarnej časti roka
je viditeľná snaha podporiť čas
príchodu jari a leta.
V tradícii sviatkov v minulosti
nebolo pravidlom dodržiavanie
jednotlivých úkonov v stanovenom
čase. Tak napríklad vynášanie
Moreny nebolo určené presným
termínom a na južnom Slovensku
sa pomerne dlho dodržiavali
archaickejšie
formy
jarných
obradov. Jarné hry mládeže
v tomto období podporoval aj fakt

40-dňového pôstu, ktorý zakazoval
zábavy. Tak sa hry stali akousi
náhradou, kde sa mládež mohla
pobaviť. V prvej polovici 20. storočia
tieto tradičné hry začali pomaly

ustupovať a stávali sa skôr paródiou
na staršie obrady.
Strava počas veľkonočného
týždňa mala tiež svoje zaužívané
pravidlá v záväznosti na povery
a tradície. Varili len pôstne jedlá,
zatrepanú kapustu, špenát alebo
cestoviny. Na Veľký piatok sa jedli
makové alebo bryndzové opekance,
varené sušené jablká a hrušky, ale aj
makové rezance s medom, lebo sa
verilo, že kto na tento sviatok by
zjedol mäso, do roka mu vyhynie
dobytok. A pôst sa dodržiaval veľmi
prísne. Pri varení sa nepoužívalo ani
maslo ani masť.
Ba aj niektoré práce boli
zakázané. Vo veľkonočnom týždni
sa nesmelo podsýpať pod sliepky

Anonym nahlásil bombu na súde
Skontrolovať museli celý Biely dom
V pondelok 10. apríla zavolal
anonym v Košiciach na číslo 112
a nahlásil, že na okresnom súde
vybuchne bomba. Keďže oznamovateľ
neuviedol konkrétne miesto, musela
polícia preveriť všetky okresné súdy
na Slovensku.
V banskobystrickom kraji boli
vykonané opatrenia na ôsmich
okresných súdoch, vrátane súdu v Žiari
nad Hronom. Polícia musela vykonať
prehliadku celého takzvaného Bieleho
domu, prítomní zamestnanci museli
preto opustiť svoje pracoviská. Na miesto
bol vyslaný policajt so služobným psom
na vyhľadávanie výbušnín. „Výsledok bol
negatívny, polícia výbušninu nenašla,“
uviedla krajská policajná hovorkyňa
Mária Faltániová s tým, že budova boli vypratané od 9.00 do približne 11.35 správy hrozia až 2 roky väzenia, podľa
(kr)
okresného súdu, ako aj celý Biely dom hodiny. Páchateľovi za šírenie poplašnej závažnosti 3 až 8 rokov.

a cez Zelený štvrtok sa nesmela
vykonávať žiadna ťažká práca. Na
Veľký piatok, zavčas rána, sa chodili
dievky, ale aj mládenci umyť na
potok, aby boli celý rok zdraví. Pri
použití špeciálnych úkonoch sa
dalo zbaviť umytím aj zdravotných
potiaží. Na Bielu sobotu sa piekli
mrváňe, orechovníky a makovníky,
medzi zaužívané jedlá patrila aj
huspenina. U gazdov sa varila šunka
a z vývaru sa robila kyslá polievka.
V niektorých obciach jedli aj šunku,
vajíčka a klobásu. V nedeľu sa mäso
nejedlo.
Veľkonočný pondelok sa začal
rannou kúpačkou. Mládenci chodili
spoločne po domoch, kde mali
veľké dievčatá. Pri obchôdzke

ich spravidla sprevádzal spev a
harmonikár. V domoch ich ponúkali
varenými
vajíčkami,
koláčmi,
mäsom a vínom alebo pálenkou.
Za nimi prichádzali malí kúpači,
ktorých odmenili taktiež vajíčkami,
koláčmi a cukrovinkami. Tradičným
darom boli farebné vajíčka, ktoré
dievčatá rozdávali kúpačom. Večer
sa všetci zišli po dlhšom čase na
tanečnej zábave. V utorok boli
dozvuky, kedy dievčence oblievali
chlapcov.
Tradičné zvyky však pomaly
zanikali a v súčasnosti sú to len
spomienky a snáď v niektorých
obciach sa ešte zčasti dodržujú
(Hont).
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Po Dňoch jarnej čistoty skončilo na skládke
takmer 100 ton objemného odpadu
V dňoch 3. až 7. apríla sa v našom
meste konali Dni jarnej čistoty, ktoré
pripravilo mesto Žiar nad Hronom v
súčinnosti s Technickými službami Žiar nad Hronom a. s. Počas týchto
dní sa na skládku vyviezlo 99,83 tony
objemného odpadu.
Počas celého týždňa sa uskutočnilo
129 vývozov, pričom na skládke skončilo
99,83 tony objemného odpadu. „Pre
porovnanie, na jeseň minulého roku
bolo počas dní čistoty vyvezených
118 kontajnerov v objeme 90,08 tony
objemného odpadu,“ konkretizuje Lucia
Šoucová z Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ. Najviac vývozov bolo
počas tohtoročných dní čistoty v piatok,
a to 30 vývozov. Vtedy sa vyviezlo 19,85
tony odpadu. Kontajneri boli v tento
deň rozmiestnené v časti IBV a Šášovské
Podhradie. „Najviac odpadu sa vyviezlo

v pondelok. Pri 24 vývozoch to bolo 27,72
tony, konkrétne z časti Etapa,“ informuje
ďalej Lucia Šoucová a ako dodáva, popri
objemnom odpade sa vyzbieralo aj
6,53 tony dreveného odpadu, 8,89 tony
elektro zariadenia a 0,52 kilogramu
kovového odpadu. Pre porovnanie, na
jeseň to bolo 7,42 tony dreva a 6,01
tony elektro zariadenia. V kontajneroch
pritom najčastejšie končil nepotrebný
nábytok. „Pravidelne sme vykonávali
kontroly, či už zamestnancami odboru
odpadového hospodárstva, alebo
mestskými policajtmi, čím sme dosiahli
plynulé zabezpečenie dní čistoty,“
dodáva na záver Lucia Šoucová.
Ak ste sa objemného odpadu nestihli
zbaviť počas Dní jarnej čistoty, môžete
tak urobiť bezplatne na Zbernom dvore,
ktorý sídli v areáli technických služieb na
Ulici SNP.
(li)

Zápis do prvého ročníka absolvovalo
v Žiari 225 predškolákov
V stredu 5. apríla sa v Žiari nad
Hronom uskutočnil zápis detí do
prvého ročníka základných škôl.
Napriek tomu, že za zanedbanie
povinnosti zapísať svoje dieťa na
povinnú školskú dochádzku hrozí
pokuta, aj tento rok sa našli rodičia,
ktorí so svojimi predškolákmi k zápisu
neprišli.
Na základe údajov z evidencie
obyvateľstva, k zápisu malo prísť 175 detí
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom.
Podľa údajov zo žiarskych škôl, zápisu
sa nezúčastnilo 21 detí. Mesto však
musí počítať s tým, že tieto deti mohli
ísť na zápis do škôl v iných mestách či
obciach, alebo si budú plniť školskú
dochádzku v zahraničí. Až na základe
oznámení z iných škôl bude známe, koľko
predškolákov sa v skutočnosti k zápisu
nedostavilo. V prípade, že sa takí jedinci
nájdu, ich rodičia absolvujú priestupkové
konanie a hrozí im pokuta až do výšky
331,50 eur. Podľa informácií, ktoré nám
poskytli jednotlivé vedenia základných
škôl v meste, celkovo prišlo k zápisu 225
detí, z toho aj deti, ktoré nemajú trvalý
pobyt na území Žiaru nad Hronom.

Na „Jednotke“ v budúcom
školskom roku 2 prvácke triedy
Na „Jednotke“ prišlo k zápisu 49 detí,
z toho 11 detí je odporučených na
vyšetrenie školskej zrelosti. Z daného
počtu plánuje vedenie školy otvoriť
dve prvácke triedy. Na prvákov čaká
v budúcom školskom roku niekoľko
atraktívnych a zaujímavých noviniek.
„Ponúkame
atraktívny
vzdelávací

program s maximálne možnou
dotáciou anglického jazyka po 2 hodiny
v každej prváckej triede,“ konkretizuje
zástupkyňa riaditeľa Oľga Berkešová.
Okrem toho sa budúci prváci budú
vzdelávať aj v predmetoch ako výtvarná
výchova, telesná výchova, prvouka
a matematika, a to metódou clil. „Budúci
prváci sa môžu tešiť aj na moderné
učebne informatiky a pravidelnú prácu
s tabletmi. Novinkou je tiež možnosť
vyučovania v novej letnej učebni,
ktorej súčasťou je záhrada, ktorá učí,“
konkretizuje ďalej Berkešová s tým, že
škola má aj atraktívnu ponuku aktivít
školského klubu detí, vrátane využívania
moderného detského ihriska a širokú
ponuku krúžkovej činnosti.

„Dvojka“ s rekordným počtom
zapísaných detí

spoločenskovedných
predmetov,
tzv.
jazykovú triedu. V ďalšej
triede vo vyučovacom
procese
budú
uplatňované
prvky
Montessori pedagogiky
a dve bežné triedy,“
spresňuje
riaditeľka
školy Ľubica Baranová.
Aj na tejto škole čaká
budúcich
prvákov
množstvo zaujímavých
predmetov a aktivít. „Ponúkame
vyučovanie anglického jazyka od
1. ročníka v jazykových i bežných
triedach prostredníctvom metód jolly
phonics a clil. Tiež využívame moderné
pedagogické koncepcie a metódy
vyučovania, ako je čítanie metódou
Sfumato či uplatňovanie prvkov
pedagogiky Montessori,“ konkretizuje
ďalej riaditeľka. Škola využíva aj skype
vyučovanie vo vybraných triedach pre
dlhodobo chorých a pri projektových
vyučovaniach so školami na Slovensku
či v Čechách. K dispozícii je žiakom aj
areál školy s altánkom na odpočinkovú
a vzdelávaciu činnosť žiakov, relaxačná
miestnosť pre žiakov s poruchami učenia
a správania a študovňou pre žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.

Budúcich prvákov
na „Štvorke“ čaká blokové
vyučovanie

Zápisu na „Dvojke“ sa zúčastnilo
tento rok až 95 detí, z ktorých 10
absolvuje vyšetrenie školskej zrelosti.
V budúcom školskom roku sa tak
otvoria 4 triedy, všetky s vyučovaním Na „Štvorke“ prišlo k zápisu 47
anglického jazyka. „Z nich otvoríme predškolákov, návrh na vyšetrenie školskej
jednu triedu s rozšíreným vyučovaním zrelosti dostalo 16 detí. „Z uvedeného

počtu otvoríme v budúcom školskom
roku dve triedy,“ informuje zástupkyňa
riaditeľa školy Drahomíra Hanzlíková.
Okrem
vyučovania
anglického
a nemeckého jazyka v predmete Zdravý
životný štýl ponúka škola budúcim

školákom novinku,
ktorou je blokové
vyučovanie.
„Už
teraz sa tešíme na
malých
prváčikov,
ktorí v septembri
nastúpia do našich
školských
radov.
Ďakujeme rodičom
za prejavenú dôveru,
ako aj učiteľkám
z materskej školy
za to, že nám každý
rok posielajú také
šikovné deti,“ dodáva
na záver Drahomíra
Hanzlíková.
Okrem troch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je
v Žiari aj cirkevná škola. Tu prišlo na zápis
33 detí, z nich na vyšetrenie školskej
zrelosti odporučili 7 detí.
(li)
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Interpelácie z marcového zasadnutia MsZ
Interpelácia poslanca predstavuje
otázku alebo pripomienku, ktorá
sa vzťahuje na uplatňovanie a
vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb
založených alebo zriadených mestom.
Poslanci interpelácie podávajú buď
písomne, alebo ústne na zasadnutiach
mestského parlamentu. Na ostatnom
zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo
17. marca 2017, podali poslanci
nasledujúce interpelácie.

Stella Víťazková: Požiadala o otočenie
kontajnera na šatstvo, ktorý sa nachádza
na Ulici A. Štefanku, aby nebol vhadzovací
otvor situovaný na cestu.
Gabriela Hajdoniová: Upozornila na
problém pri I. ZŠ na novovybudovanom
chodníku a parkovisku. Autá parkujú
až po obrubník pri chodníku a svojou
prednou časťou zasahujú na chodník
a znemožňujú užívať chodník. Šírka
chodníka nezostane 1,5 m a chodci
sú obmedzovaní. Hoci za autom na
parkovisku zostáva dostatočný priestor
na zaparkovanie tak, aby neobmedzovali

chodcov.
Emil Vozár: Požiadal vytvoriť
prebytkový rozpočet a hospodárenie
škôl I., II., IV. za roky 2015 a 2016.
Norbert Nagy: Ako predseda Komisie
športu a mládeže pri MsZ požiadal
primátora, aby využil svoju momentálne
veľkú autoritu v športe. Do Žiaru sa vracia
mužský futbal, popri basketbalových
mužoch svoju činnosť obnovili
volejbalové ženy. Svoju činnosť zrejme
obnoví hokejový klub. Veľký počet priestorové,
materiálno-technické,
športových klubov v Žiari je potešiteľný. organizačné aj personálne zabezpečenie
Vytvára však veľký tlak na finančné, činnosti
výkonnostného
športu

Deň víťazstva nad fašizmom
Od skončenia vojny uplynulo 72 rokov

Druhá svetová vojna v rokoch 1939
– 1945 bola najväčším vojenským
konfliktom v dejinách ľudstva,
pri ktorom prišlo o život viac ako
72 miliónov ľudí. Straty civilistov
preukázateľne
predstavujú
47
miliónov, vrátane asi 20 miliónov ľudí,
ktorí zomreli počas vojny v dôsledku
hladu a chorôb.
Vojenské straty na životoch sú 25
miliónov, vrátane 5 miliónov vojnových
zajatcov. Spojenci stratili asi 61 miliónov
ľudí, štáty Nemecka a ich spojencov 11
miliónov. Straty rumunskej armády, ktorá
pôvodne bojovala spoločne s Nemcami
a neskôr prešla na stranu spojencov,
sú započítané medzi straty spojencov.
Štatistiky obetí sa niekedy aj rozchádzajú.
Optimistické odhady hovoria o 50
miliónoch a druhé o viac ako 72 miliónoch
mŕtvych. Straty ZSSR, podľa súčasných
predstáv, sú odhadované na necelých
27 miliónov mŕtvych. Počet padlých
nemeckých vojakov sa odhaduje na 5,3
milióna, padlých britského spoločenstva
zahrňuje 12 miliónov. Do tohto počtu sú
započítané aj straty padlých v oblastiach
obsadených japonským fašistickým
vojskom.
Slovo vojna je strašnejšie slovo ako
slovo smrť. Snáď horšie znejúce slová ani
nepoznáme. Smrť vie byť aj milosrdná,
taký je kolobeh života, ale vojna nikdy.
Neexistuje dobrá a zlá vojna. Existuje len
vojna hrozná a krutá, zlá a ešte horšia.
8. mája si pripomíname udalosti, ktoré
pred 72. rokmi ukončili bolestnú vojnu
v Európe. Fašizmus dokázal ľudstvu
celého sveta, že ľudia sami môžu byť
oveľa horší ako hocijaký prírodný živel.
Fašizmus priniesol desiatky miliónov
mŕtvych, zničené mestá, obce, vdovy,
siroty. U nás na strednom Slovensku
položilo svoje životy za oslobodenie
viac ako 17-tisíc sovietskych a 10 458
rumunských vojakov, ktorí sú pochovaní

na vojenskom cintoríne vo Zvolene. Pred
72. rokmi, za cenu potokov preliatej krvi,
človek dokázal, že si slobodu a život
predsa len zaslúži.

Kto nepozná minulosť,
nezaslúži si budúcnosť

Väčšina z nás neprežila vojnové
udalosti na vlastnej koži. Poznáme ich
len sprostredkovane, šírené ústnym
podaním, literatúrou a umením. O to viac
je na nás predchádzať návratu fašizmu
a neonacizmu. Práve nevedomosť môže
spôsobiť obrovské škody vo vedomí
mladých ľudí. Najmä v posledných rokoch
sme svedkami toho, ako sa na miesto
historickej pravdy objavujú prekrútené až
pomýlené informácie o našej minulosti.
Kam smeruje dnešné Slovensko?
Zabudli sme snáď na minulosť, nevieme
o nej, alebo nechceme vedieť, čo sa
odohralo práve tu, na našom strednom
Slovensku. Je smutné, že vo verejných
vystúpeniach niektorých politikov
a v médiách sa o našej novodobej histórii
prekrúcajú a zamlčiavajú pravdivé
udalosti. Pri spomienkach na roky
II. svetovej vojny a vymanenia sa spod
jarma nacizmu a fašizmu si spomenieme
niektoré dátumy. Tým prvým je výročie
oslobodenia nášho mesta z 31. marca
na 1. apríla 1945. Druhým je podpis aktu
o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka,

ktoré poznáme ako Deň víťazstva nad
fašizmom – 8. máj 1945. Tretím je podpis
kapitulácie Japonska 2. septembra1945,
čím sa skončila II. svetová vojna na celom
svete. Ilúzia bezpečnej, stabilnej Európy
dostáva trhliny. Bojuje sa na juhovýchode
Ukrajiny, islamský radikalizmus ohrozuje
svet, do popredia sa opäť derú idey
tretej nemeckej ríše. II. svetová vojna
bude vždy mementom pre ľudstvo tejto
planéty a treba sa častejšie zamýšľať
nad jej vznikom, aké veľké útrapy pre
ľudí priniesla. Pokojný život nás, našich
detí a šťastie ľudstva želáme celému
svetu. Preto poďakujme všetkým, ktorí
obetovali svoj život pri oslobodzovaní
našej vlasti, Európy i sveta. Nech táto
spomienka na udalosti vojny zostane
v pamäti našich občanov. Aby na ňu
nezabudli tí, čo prídu po nás.
Jaroslav Bulko, predseda OV SZPB

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Mesto Žiar nad Hronom v súlade
s §3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu príslušníka mestskej
polície.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady
- úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou alebo vysokoškolské
vzdelanie,
- vek nad 21 rokov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná , telesná a duševná
spôsobilosť,
- znalosť úradného jazyka slovom
a písmom,
- výhodou - odborná spôsobilosť
v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov,
- výhodou - zbrojný preukaz na
držanie zbrane a streliva za účelom
výkonu činnosti príslušníka polície.
Iné kritéria a požiadavky
- dobré komunikačné, organizačné
schopnosti,
profesionálne
vystupovanie,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie práce s PC,
- platný vodičský preukaz minimálne
skupiny „B“.
K prihláške do výberového konania
je potrebné pripojiť:

Vykurovacie období končí 31. mája
V zmysle platnej legislatívy sa
vykurovacie obdobie začína 1. septembra
a končí 31. mája. Na to, aby sa vykurovacie
obdobie ukončilo skôr, musí byť
splnená podmienka nárastu vonkajšej
priemernej dennej teploty vzduchu
nad 13 stupňov počas dvoch za sebou
nasledujúcich dní a podľa predpovede
vývoja počasia nemožno očakávať pokles
vonkajšej teploty pod túto hodnotu. Čo
však robiť v prípade, že teploty klesnú
a naše radiátory zostanú vypnuté? Aj
na túto otázku nám odpovedala Jarmila
Sklenková, manažérka CZT spoločnosti
Veolia Energia Žiar nad Hronom.

Čo robiť, keď sa ochladí aj po vypnutí
radiátorov?
V prípade, že bude chcieť nejaký dom
kúriť aj po skončení vykurovacej sezóny,
stačí, keď o to predseda domu, respektíve
správca, písomne požiada našu spoločnosť
ako dodávateľa tepla a teplej úžitkovej vody.
Kedy dostanú Žiarčania vyúčtovanie za
teplo (kúrenie a teplú vodu)?
Naša spoločnosť je dodávateľom tepla
na tzv. „pätu domu“. Odberatelia našej
spoločnosti (bytové spoločenstvá) už
vyúčtovanie dostali a je len na správcoch
domov, kedy doručia vyúčtovanie konečným
odberateľom (byty). Podľa zákona tak musia
spraviť najneskôr do 31. mája.
Kde si môže odberateľ overiť svoje

v našom meste. Žiar nad Hronom však
v súčasnosti nemá žiadnu Koncepciu
rozvoja športu v meste. Primátora
požiadal o zvolanie a prevzatie záštity
nad usporiadaním stretnutia všetkých
športových odborníkov, funkcionárov,
členov športových komisií poslancov,
rovnako veľkých aj malých sponzorov.
Najlepšie po skončení sezóny 2016/2017,
koncom mája, resp. v júni. Výsledkom by
bola stratégia, resp. Koncepcia rozvoja
športu v našom meste na najbližšie
obdobie 5, resp. aj viac rokov.

vyúčtovanie, príp. kde ho môže
reklamovať?
Konečný odberateľ si môže overiť,
prípadne reklamovať svoje vyúčtovanie u
svojho správcu.
Čo robia žiarski teplári v lete?
Po ukončení vykurovacej sezóny sa bude
naša spoločnosť Veolia Energia Žiar nad
Hronom pripravovať na ďalšiu vykurovaciu
sezónu. Okrem bežnej pravidelnej letnej
údržby, ako sú revízie, čistenie filtrov,
dotlakovanie expanzných nádob, kontrola
šácht či profilaktika elektrických zariadení,
sa budú realizovať aj investičné akcie rekonštrukciu rozvodov tepla. V tomto roku
by sme mali zrealizovať výmenu rozvodov
tepla v okruhu žiarskeho gymnázia.
(li)

- prihlášku do výberového konania,
- profesijný životopis a motivačný
list,
- kópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti na výkon práce
mestského policajta,
- fotokópiu platného vodičského
preukazu,
- fotokópiu platného zbrojného
preukazu,
- písomný súhlas uchádzača
k použitiu osobných údajov pre
potreby
výberového
konania
(v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov).
Prihlášku
s
požadovanými
dokladmi do výberového konania
doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie MsP
– neotvárať“ (poštou alebo osobne)
najneskôr do 2.5.2017 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Termín
a miesto konania výberového
konania
oznámi
vyhlasovateľ
prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do
výberového konania najmenej 7 dní
pred termínom jeho konania.
(r)
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Spomienková slávnosť
pri príležitosti
ukončenia vojny

POĎAKOVANIE
Ď a k u j e m e
v š e t k ý m
rodičom za prejjavenú dôveru a
za správne rozhodnutie
zapísať svoje dieťa
do 1. ročníka na Základnú školu na
Ulici M. R. Štefánika. Považujeme to za
prejav dôvery a ocenenie našej práce.
Naši pedagógovia budú aj naďalej
pristupovať k svojej práci so zanietením a zodpovedne, aby žiaci chodili do školy s radosťou a dosahovali
čo najlepšie výsledky.
Za kolektív pedagogických
zamestnancov
Mgr. Ľubica Baranová,
riaditeľka školy
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne
vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia
a vysvetlí povahu niektorých úkazov.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých poveternostných podmienok
pripravené pozorovanie večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 21.
apríla o 20.00 hod.

Za dverami modrého sveta
Hudobno-relaxačný program venovaný
Vangelisovi. Obdivujte krásu koralov,
nebezpečné žraloky či pohrebiská vrakov
lodí na dne hlboko pod morskou hladinou. Dňa 27. apríla o 19.00 hod.

Okresný úrad, Oblastný výbor SZPB a mesto
Žiar nad Hronom si vás dovoľujú pozvať
na spomienkové oslavy 72. výročia ukončenia
II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, ktoré
sa uskutočnia v piatok 5. mája 2017 o 11.00 hod.
na Námestí Matice slovenskej.

Koncert pre mamu
Mesto Žiar nad Hronom, Základná umelecká škola
Zity Strnadovej - Parákovej a Mestské kultúrne
centrum vás pri príležitosti Dňa matiek pozývajú do
Divadelnej sály Mestského kultúrneho centra, kde sa
vo štvrtok 11. mája o 16.30 hodine pri príležitosti Dňa
matiek uskutoční Koncert pre mamu - Motýlia neha.
Súčasťou programu je aj symbolický darček pre
mamičky, babičky, prababičky od umeleckej drotárky
Blaženy Krivákovej.
Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Multimediálny program pre mladších školákov s využitím
možností planetária približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje
znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 28. apríla o 18.00 hod.
Jeho jasnosť Slnko
Audiovizuálny film vo Hviezdnej sále. Program doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie objektov
večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 28.
apríla o 20.00 hod.

ZMENA VÍKENDOVÝCH
OTVÁRACÍCH HODÍN
V ÚTULKU PRE PSOV
Pozor na zmenu
víkendových otváracích
hodín v žiarskom
útulku pre psov.
V sobotu aj v nedeľu
budú bývať rovnako,
a to:
Sobota
12.00 – 15.00 hod.
Nedeľa
12.00 – 15.00 hod.
Počas pracovných dní
je útulok pre verejnosť
otvorený v čase od
13.00 do 16.00 hod.
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Vypaľovanie suchých trávnatých porastov
je prísne zakázané
Teplé a slnečné dní už prichádzajú
a príroda sa plnou silou prebúdza
zo zimného spánku. Jarné počasie
láka na prechádzky do prírody.
S rozpúšťaním snehu sa odkrývajú aj
pozostatky jesene v podobe uschnutej
trávy, kríkov a lístia.
Napriek zákazu ľudia často, v rámci
upratovania, vypaľujú suchú trávu,
lístie či kríky na svojich pozemkoch a v
záhradách. Vôbec si ale neuvedomujú, že
práve pri týchto činnostiach a v takomto
počasí – v trvaní dlhodobého sucha či
veternom počasí, sa rapídne zvyšuje
riziko vzniku požiarov. V dôsledku toho
každoročne narastá počet požiarov,
a tým aj výška spôsobenej škody, čo
potvrdzujú štatistiky požiarovosti na
Slovensku.
Aj napriek neustálemu upozorňovaniu na
zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov
či stromov, občania túto činnosť a riziko
s ňou spojené často podceňujú a hlavne
porušujú! Zo štatistiky požiarovosti za
minulý rok pre územia okresov Žiar nad
Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
vyplýva, že celkovo vzniklo 171 požiarov
s priamou škodou 609 405 eur, z toho v
prírodnom prostredí vzniklo spolu 72
požiarov. Pri požiaroch došlo k zraneniu
troch osôb.

Pokuta do výšky 331 eur
V prípadoch dlhotrvajúceho sucha,
zvýšeného výskytu požiarov a vysokého
požiarneho nebezpečenstva vyhlasuje
Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Žiari nad Hronom
čas
zvýšeného
nebezpečenstva
vzniku požiaru. Veľmi dôležité je tiež
pripomenúť, že vypaľovanie porastov
je, podľa zákona o ochrane pred
požiarmi, prísne zakázané v každom
ročnom období, a to nielen v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku

požiaru. V prípade porušenia tohto
zákazu hrozí, podľa zákona, fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331 eur,
resp. v blokovom konaní do výšky 100
eur a právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi je možné uložiť
pokutu až do výšky 16 596 eur. Občania
by sa mali oboznámiť aj so všeobecne
záväznými nariadeniami obce, ktoré
upravujú spôsob spaľovania odpadov
na voľnom priestranstve a v niektorých
prípadoch ho zakazujú. V prípade
vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov, je akékoľvek spaľovanie
na voľnom priestranstve zakázané.
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa
zbaviť biologického odpadu. Je možné
zbaviť sa ho napríklad kompostovaním,
ukladaním do špeciálnych kontajnerov,
ktorých odvoz zabezpečuje obec alebo
ho priamo vyvážať do zberných dvorov.

pri spaľovaní horľavých látok na voľnom
priestranstve povinná dodržiavať:
•sledovať
klimatické
podmienky,
kontrolovať miesto spaľovania,
•ukladať horľavé látky do upravených
hromád tak, aby neohrozovali svojím
sálavým teplom alebo odlietajúcimi
časticami okolie,
•zabezpečiť
potrebné
množstvo
hasiacich prostriedkov na zabránenie
rozšírenia ohňa,
•vykonávať neustále kontrolu miesta
spaľovania,
•po skončení vykonať dohasenie zvyškov
po spaľovaní a preventívne kontrolovať
okolie po určitý čas.
V prípade vzniku požiaru je občan
povinný, ak je to v jeho silách,
uhasiť požiar všetkými dostupnými
prostriedkami a vykonať nevyhnutné
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
sa. V opačnom prípade je nevyhnutné
okamžite volať linku tiesňového volania
tel. č. 112, alebo priamo tiesňovú linku
Hasičského a záchranného zboru tel. č.
150.
pplk. Ing. Slavomír Búci, vedúci Odd.
Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť
požiarnej prevencie OR HaZZ
na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba

Zásady pri spaľovaní
na voľnom priestranstve

„Jednotka“ ďakuje
cudzieho jazyka aj viac prvouky
a prírodovedy. Na druhom stupni
zas pracujú triedy pre nadaných
žiakov s rozšíreným vyučovaním
matematiky
a
prírodovedných
predmetov. Žiaci z týchto tried sa
vo veľkej miere úspešne zúčastňujú
rôznych predmetových súťaží a
olympiád. Za všetky spomenieme
prvé miesta v okresných kolách
všetkých troch kategórií geografickej
olympiády, prvé miesta v Pytagoriáde,
matematickej olympiáde, druhé a
tretie miesto vo fyzikálnej olympiáde
či úspešných riešiteľov chemickej
olympiády. Krajské kolá na našich
úspešných žiakov ešte len čakajú.
V máji prebehnú prijímacie pohovory
do tried pre žiakov s intelektovým
nadaním. Veľmi sa na nich tešíme
a sme presvedčení, že sa im bude
dariť rovnako dobre ako ich starším
spolužiakom.
Vaša „Jednotka“

Vážení
rodičia,
„Jednotka“
vám ďakuje za
prejavenú dôveru
počas zápisu 2017. Veríme,
že spoločne naplníme vaše
očakávania. Našim pedagogickým
zámerom je udržať v dieťati jeho
prirodzenú zvedavosť a využiť ju
pri vzdelávaní. Vedeli ste, že dieťa
začína logicky myslieť skôr, ako vie
rozprávať?
Je na nás, aby sme jeho logiku a
predstavivosť čo najviac podnecovali
a rozvíjali. V škole sa nám rovno
ponúknu prírodné vedy ako fyzika,
biológia, chémia, matematika...
A práve ZŠ na Ul. Dr. Janského je
školou s rozšíreným vyučovaním
prírodovedných predmetov. Už
niekoľko rokov majú naši žiaci
na prvom stupni oproti bežným
školám okrem vyššieho počtu hodín

Modrotlač – farbenie bavlnenej látky indigom
Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom zorganizovalo v rámci
projektu Textilná tvorba 2017
v utorok 11. apríla zaujímavú tvorivú
dielňu zameranú na zhotovenie
modrotlačovej textílie. Lektorom
dielne bol Matej Rabada z Dolného
Kubína, ktorý prinavrátil Slovensku
takmer zabudnuté remeslo farbenia
bavlnenej látky indigom.
Úvodná
časť
podujatia
bola
venovaná histórii techniky maľby
a technologickému spracovaniu
modrotlačovej metráže. Podujatia sa
zúčastnilo 35 študentov umeleckých
škôl, pedagógovia a neprofesionálni
výtvarníci. Spolu maľovali 10 metrov
bielej bavlnenej látky s výtvarným
prístupom
súčasného
mladého
dizajnéra. Cieľom projektu je
oživovať tradičné textilné techniky
s posunom k modernému dizajnu
tak, ako tomu bolo aj na tvorivej
dielni. Mladí ľudia vytvorili zaujímavé

kompozície modrotlače netradičnými
pomôckami, napríklad pomocou
tekutej rezervy, tzv. pap. Dekorovanú
metráž lektor ešte spracuje farbením
v indigu. Výsledkom celého náročného
procesu farbenia textílie bude nový
dezén modrotlače, ktorú účastníci
podujatia ďalej využijú vo svojej
tvorbe.
Projekt Textilná tvorba a tvorivá dielňa
Modrotlač z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Helena Soboslayová

SPOMIENKA
Po tmavej noci, keď
svitol deň,
odišiel si spať svoj
večný sen.
Zavrel si oči, utíchol
láskavý hlas,
mal si život rád a všetkých nás.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 26. apríla si pripomenieme
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
S láskou na neho spomínajú
manželka, synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu kvety
položíme a pri plamienku sviečky
sa vrúcne pomodlíme.
Štyri smutné roky uplynuli
28. marca, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý
otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka,
synovia Henrich, Vladino a Dávid
s rodinami, vnúčatá a všetci priatelia.

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Dotĺklo srdce,
utíchol hlas,
spomienka
navždy zostane v nás.
Ďakujeme všetkým
príbuzným,
spolupracovníkom, priateľom,
známym, susedom a ostatným,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom,
starým otcom
RSDr. Miloslavom Manicom,
ktorý nás opustil dňa 9.4.2017.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Koho sme milovali,
na toho nikdy
nezabúdame.
Ani roky nám
nevymažú na teba
spomienky.
Dňa 22. apríla
si pripomíname 10. výročie
straty našej milovanej
dcéry, sestry, manželky,
matky, starej matky
a kamarátky
Anky Rajčanovej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

POĎAKOVA NI E
Dňaa 25. marca 2017 nás
D
Dň
nná
áh bez slova rozlúčenia
náhle
opustil náš milovaný,
starostlivý, skromný
a obetavý manžel, otec,
bbrat,
r starý otec a svokor
Stanislav Puťoš
Sta
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme pánovi farárovi Jankovi
Kunešovi za dôstojnú rozlúčku
a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim drahým zosnulým. Ďakujeme
za prejav sústrasti a za kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmieniť náš veľký žiaľ.
Ďakujeme tiež MUDr. Kukolíkovi,
MUDr. Brodovej, MUDr. Dudinskej
a MUDr. Prachárovej za zdravotnú
starostlivosť počas jeho života.
Mal rád ľudí a ľudia ho mali radi za
jeho dobré vlastnosti a ochotu pomôcť
každému aj napriek jeho zdravotným
problémom.Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dotĺklo srdce drahej
mamičky,odišla na večnosť
spať, mamička drahá,
ostaneš s nami
vo večných spomienkach.
Dňa 29. apríla
si pripomíname 11. výročie,
kedy nás opustila
naša milovaná mamička
Emília Kollárová.
Za tichú spomienku ďakujú
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Jediné srdce na svete
sme mali,
čo dokázalo
nás milovať.
Aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli
nedožitých 67 rokov
našej drahej manželky,
mamičky, starej mamy a sestry
Emílie Kvakovej.
Spomíname
a nezabúdame na teba!
Manžel Július, dcéra Renáta
a syn Róbert s rodinami,
vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jožko, Ondrík a Peťo.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti,
čo vzal,
zostali len spomienky
a žiaľ.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku
sviečky sa za teba pomodlíme.
Dňa 30. apríla si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho manžela, otca
a starého otca
Antona Mihálku.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

*8.12.1920
Horné Opatovce
† 22.04.1982
Žiar nad Hronom

Dňa 22. apríla uplynie okrúhle výročie 35 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Mária Líšková,
rod. Kováčová.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú potomkovia:
rodiny Polóniová, Pappová, Selecká,Bánska,
Kútniková, Pílniková, Kleinová, Glezgová, Ivanová,
Paučová, Kozová, Pinková,
Kálajová a rodina Líšková.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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Z majstrovstiev kraja priniesli Žiarčania 25 medailí
PLAVCI

V dňoch 8. a 9. apríla sa v Handlovej
uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti (banskobystrický
a žilinský kraj) kategórie „C“ a „D“
v plávaní. Zúčastnili sa ho plavci
s ročníkom narodenia 2007 – 2008
a 2009 a mladší. Na súťaži nechýbali
ani žiarski plavci.
Na súťaži štartovalo 115 pretekárov
z 13 klubov. Plavecký klub Delfín
reprezentovalo deväť detí, z toho 4
chlapci a 5 dievčat. Zo súťaže priniesli
do Žiaru až 25 medailí.

Beh oslobodenia s účasťou
viac ako 300 pretekárov
V piatok 7. apríla sa uskutočnil
29. ročník Behu oslobodenia mesta.
Zúčastnilo sa ho 310 pretekárov.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom
voľného času, Atletickým klubom MŠK
a Základnou školou na Jilemnického
ulici.
Najviac pretekárov malo zastúpenie
v chlapčenskej kategórii behu na 1 500
metrov, ročník narodenia 2006 – 2005.
Zúčastnilo sa ho 53 pretekárov. Víťazom
sa stal Boris Bátovský z ŠK Atléti Banská

Štiavnica, druhé miesto získal Ján
Jakab zo ZŠ na Jilemnického ulici a
3. miesto Juraj Glezgo zo ZŠ z Hliníka
nad Hronom. Dievčenské kategórie mali
najpočetnejšie zastúpenie v behu na
750 metrov, ročník narodenia 2008 –
2007 a v behu na 1 500 metrov, ročník
narodenia 2006 - 2005, kde v oboch
kategóriách súťažilo 37 pretekárok.
Víťazkami sa stali Vivian Ivaničová
z Banskej Štiavnice a Natália Bieliková
zo ZŠ na Ulici M. R. Štefánika.
(li)

MEDAILOVÉ VÝSLEDKY

Ema Dávidová: 3. miesto 25M VS,
3. miesto 25M znak, 3. miesto 50M znak,
Juraj Hlavnička: 3. miesto 50M motýlik,
Hana Kmeťová: 2. miesto 50M prsia,
1. miesto 100M prsia,
Ján Kolár: 3. miesto 50M prsia,
Jakub Kukučka: 2. miesto 50M VS,
1. miesto 100M VS, 1. miesto 200M VS,
2. miesto 50M prsia, 3. miesto 200M
prsia, 1. miesto 100M polohový pretek,
3. miesto 200M polohový pretek,
Ema Prachárová: 2. miesto 50M motýlik,
1. miesto 100M motýlik,
Filip Šurek: 1. miesto 50M VS, 1. miesto

Žiarski plavci so svojimi trénerkami.
50M znak, 2. miesto 25M prsia, 1. miesto 2. miesto 50M znak, 3. miesto 100M
25M motýlik, 1. miesto 100M polohový znak, 2. miesto 200M znak.
pretek.
Mia Mesárošová, trénerka
Ivana Šureková: 2. miesto 100M VS,

Na foto zľava Jakub Kukučka, Filip Šurek, Ján Kolár
a Juraj Hlavnička.

Veľkonočné plavecké
preteky
V sobotu 1. apríla sa uskutočnil
v žiarskom bazéne 16. ročník už
tradičného Veľkonočného plaveckého
preteku.
Pozvanie prijalo 130 plavcov z 8
plaveckých
klubov,
hlavne
zo
stredoslovenskej oblasti. Naši plavci sa

Na foto zľava Ema Prachárová, Ema Dávidová,
Ivana Šureková, Eliška Klučková a Hana Kmeťová.

konkurencii nezľakli a vyplávali si spolu
27 medailí (5 zlatých, 12 strieborných
a 10 bronzových). Dve zlaté si vo
svojej vekovej kategórii vyplávali Ivana
Šureková (50M znak a 100M znak)
a Dominik Meliš (100M prsia a 50M
motýlik ). Jednu zlatú medailu pridal
Adam Bungyi v disciplíne 25M znak.
Strieborné medaile si vo svojej kategórii
vyplávali Ema Dávidová (25M znak
a 25M prsia), Ján Kolár (50M znak, 100M

znak a 50M prsia), Dominik Meliš (50M
prsia), Hana Pittnerová (100M znak),
Filip Šurek (25M VS a 25M znak), Ivana
Šureková (50M VS a 100M VS) a Tereza
Veselá (100M prsia). Bronz získali
Adam Bungyi (25M VS), Hana Kmeťová
(50M prsia), Jakub Kukučka (100M VS),
Viktória Maliková (100M znak), Dominik
Meliš (50M VS, 100M VS a 50M znak),
Ema Prachárová (50M motýlik) a Terézia
Veselá (50M motýlik a 50M prsia).
(r)

Výborná príprava na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa odohrajú v žiarskej ZUS aréne
BASKETBAL – MLADŠÍ MINI

Naši mladší mini basketbalisti a ďalšie
dve mládežnícke družstvá z MŠK BK
Žiar nad Hronom sa počas víkendu od
13. do 16. apríla zúčastnili 22. ročníka
medzinárodného
veľkonočného
turnaja v Ostrave. Na kvalitne
obsadenom turnaji za účasti 143
družstiev a v našej kategórii 9
družstiev sme sa nestratili.
Odohrali sme dobrý turnaj. Zo šiestich
zápasov sme dva vyhrali, pričom hral
každý hráč a nikto sa nezranil. V štyroch
zápasoch sme podali výborné výkony,
kde sme proti silným družstvám z Litvy
prehrali len tesne do 10 bodov a jeden
zápas skončil väčším rozdielom, pretože
to bolo pre našich chlapcov prvé meranie
síl s družstvom z vyspelej basketbalovej
Európy. V jednom sme prehrali zbytočne
po slabom výkone proti Tatabany
(predposledný zápas) a posledný
zápas sme vyhrali s prehľadom proti

najslabšiemu účastníkovi zo
Slovinska. V posledných dvoch
zápasoch zapracovala únava,
chýbala nám už energia, ale
to aj u našich súperov, ktorí
ale mali väčšiu túžbu po
víťazstve. S neskorším víťazom
našej kategórie U11 Klaipedos
(LTV) sme odohrali v skupine
vyrovnaný zápas, ktorý sme tesne
prehrali. Bola to výborná príprava
na blížiace sa M-SR, ktoré sa budú
konať v žiarskej ZUS Aréne od 2.
do 4. júna.
Výsledky:
ZH – Snakes Ostrava 65:17,
ZH – Plunges (LTV) 33:63, ZH
– Skopije (MCD) 36:46, ZH
– Klaipedos (LTV) 36:42, ZH
– Kobánya (HU) 35:45, ZH – KK
Litija (Slo) 44:12.
Ivan Danko, tréner
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Žiarsky mestský polmaratón už v sobotu 13. mája
BEH

V sobotu 13. mája bude mesto Žiar
nad Hronom svedkom už 8. ročníka
Žiarskeho mestského polmaratónu.
Súčasťou podujatia bude aj 6. ročník
inline pretekov.
Bežecké podujatie, ktoré píše svoju
históriu už osem rokov, pritiahlo v minulých rokoch na túto zaujímavú trať
pravidelne narastajúce množstvo bežcov
a bežkýň. Minulý rok sa polmaratónu
zúčastnili bežci z Kene, Ukrajiny, Maďarska
a, samozrejme, aj zo Slovenska. „Mestský
polmaratón v Žiari nad Hronom má svoju
tradičnú certifikovanú trať, okruh v meste
je divácky atraktívny, bežcom dodáva
neustály kontakt s divákom a srdečné
povzbudzovanie chuť a energiu do ďalších
kilometrov,“ hovorí riaditeľ pretekov Ján
Žiak a ako dopĺňa, atraktívne sú tiež jeho
doplnkové trate a sprievodné aktivity. „Pre

tých, ktorí si netrúfnu odbehnúť celú trať,
je aj tento rok pripravený štafetový beh
a boli by sme radi, keby sa v tomto roku
opäť zvýšil počet štafiet,“ podotýka Žiak
s tým, že minulý rok štartovalo 28 štafiet.

Športové a atletické disciplíny
aj pre škôlkarov a školákov

približuje ďalej Ján Žiak. Cieľom organizátorov je každoročne zvyšovať úroveň
preteku, aby sa všetci pretekári v Žiari nad
Hronom cítili čo najlepšie. „Radi by sme
v našom meste aj v tomto roku privítali
čo najväčší počet pretekárov, a to nielen
zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Opäť by
sme tu radi videli bežcov z Kene, Ukrajiny, Maďarska, ale i z Poľska a Čiech. Aj
tento rok myslíme na deti materských
a základných škôl, pre ktoré sme pripravili
v priestoroch školy zaujímavé športové
a atletické disciplíny pre všetky vekové
kategórie, ktoré zastrešuje domáci Atletický klub MŠK,“ dodáva Ján Žiak, riaditeľ
pretekov.

Už neoddeliteľnou súčasťou žiarskeho
polmaratónu je aj inline pretek a tento rok
je to už v poradí 6. ročník. „Pre najlepších
pretekárov vo všetkých kategóriách má
usporiadateľ pripravené finančné odmeny,
vecné ceny a pretekári, ktorí sa prihlásia do
3. mája, získajú od organizátora upomienkový predmet a medailu žiarskeho mestského polmaratónu. Samozrejmosťou
je poskytnutie pre všetkých účastníkov
Termín uzávierky prihlášok a výška
polmaratónu, štafetového behu a inline
štartovného do 10. mája na 8. ročník
pretekov pitný režim a občerstvenie,“
Žiarskeho mestského polmaratónu, aj

Termín uzávierky prihlášok

štafetový beh, je 10 eur. Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
Registrovať sa možno prostredníctvom
online formulára alebo osobne v deň
pretekov (štartovné sa platí na mieste v
hotovosti). Neskôr prihlásení pretekári
zaplatia štartovné v plnej výške 13 eur za
jedného pretekára. Časový limit pretekára
je 2:20 hod. Viac informácií získate na

webovej stránke www.polmaraton.ziar.
sk. Športový a bežecký deň sa koná pod
záštitou primátora mesta Petra Antala.
Organizátorom podujatia je mesto Žiar
nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom MŠK, Základnou školou na Ulici M. R.
Štefánika, Základnou školou na Jilemnického ulici a Centrom voľného času.
(li)

Žiarski cyklisti víťazne na Českom pohári

Chodecké preteky s olympijskými víťazmi

CYKLISTIKA

ATLETIKA

V dňoch 15. a 16. apríla bolo v Kyjove
odštartované 2. kolo Českého pohára
v cestnej cyklistike. Išlo o preteky
s medzinárodnou účasťou pod názvom Na kole regionem Kyjovské
Slovácko. Na tomto výborne zorganizovanom medzinárodnom podujatí sa úspešne predstavili aj žiarski
cyklisti.
V sobotu 15. apríla bol na programe
dňa cestný pretek jednotlivcov, ktorý sa
jazdil v členitom 15 km dlhom okruhu.
Chladné počasie, vietor a časté kolízie na
trati dokonale preriedili pelotón v jed-

notlivých kategóriách, a tak do cieľa
prichádzali jednotlivci alebo rozdrobené
skupinky pretekárov. Žiarski cyklisti mali
svoje zastúpenie v kategóriách starších
žiakov, kadetiek, kadetov a juniorov.
Starší žiaci a kadetky v spoločnom štarte
absolvovali pretek na 2 okruhy v dĺžke
30 km. Už na desiatom kilometri sa
pelotón rozdelil na dve skupiny. Žiarski
pretekári nezachytili rozhodujúci atak,
zaostali za najlepšími a obsadili Michal
Holic 36. a Rastislav Paulík 43. miesto. U dievčat bola vedúca pretekárka
priebežného poradia Slovenského po-

Kadeti Matúš Baniar (1. miesto) a Andrej Zelina (2. miesto).

hára Simona Záhorcová klasifikovaná
na 10., Vladimíra Zelinová na 11. a Viktória Paulíková na 12. mieste. Kategória
kadetov absolvovala pretek na štyri
okruhy, spolu 60 km. Od úvodných kilometrov hýril aktivitou líder Slovenského
pohára Andrej Zelina, ku ktorému sa pridal klubový spolujazdec Matúš Baniar.
Chlapcom sa podaril husársky kúsok.
Dvojica Žiarčanov vzorne spolupracovala a dotiahla svoj únik do víťazného
konca. Cenné víťazstvo z Českého pohára si odniesol Matúš Baniar pred
Andrejom Zelinom. Tomáš Kamenský
a Matúš Černek prišli do cieľa v hlavnom
pelotóne a boli klasifikovaní na 33. a 38.
mieste. Kategória juniorov absolvovala
pretek na 6 okruhov a po prehľadnom
výkone obsadil Adam Foltán cenné
6. miesto.
V nedeľu 16. apríla pokračoval Český
pohár cyklistickým kritériom v uliciach
mesta Kyjov. Pretek sa išiel ako Memoriál
Jakuba Mrnky. Kritérium sa jazdilo ako
bodovací pretek na okruhu dlhom 1500
metrov. Starší žiaci absolvovali 15 okruhov bodovacej jazdy. Víťazstvo v tejto
kategórii si vybojoval pretekár tímu CyS
– Akadémia Petra Sagana Martin Svrček.
Starší žiaci MŠK Michal Holic a Rastislav Paulík nestačili na najlepších a po
dostihnutí vedúcim pretekárom o kolo
museli z preteku odstúpiť. V kategórii
kadetov, ktorí absolvovali 18 okruhov
bodovacej jazdy, potvrdil Andrej Zelina
svojím pekným celkovým 5. miestom,
že nie náhodou je lídrom Slovenského
pohára. Solídny výkon podali aj ostatní
kadeti MŠK, keď vzorne spolupracovali
a obsadili Matúš Baniar 18., Tomáš Kamenský 22. a Matúš Černek 25. miesto.
Kategória juniorov absolvovala 27 okruhov a junior MŠK Adam Foltán svojím
výkonom potvrdil, že nie náhodou je
oporou žiarskej cyklistiky, ale aj slovenskej reprezentácie. Po peknom výkone
obsadil 8. miesto. Víťazstvo si odniesol
pretekár KOVO Praha Daniel Babor.
F.S.

Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom
a VŠC DUKLA Banská Bystrica srdečne
pozývajú nadšencov športu a športovej
chôdze na 1. ročník žiarskej chôdze
O pohár Jozefa Pribilinca. Chodecké
preteky sa uskutočnia v piatok 5.
mája o 17.00 hod. na Námestí Matice
slovenskej.
V žiarskom Atletickom klube vyrastajú
veľké chodecké nádeje, tak sa vedenie
klubu rozhodlo zorganizovať chodecké
podujatie aj v našom meste a prilákať tak
možno aj ďalšie deti k športovej chôdzi.
Odborným garantom podujatia bude
legenda československej športovej chôdze
Juraj Benčík. Cez jeho trénerské ruky prešlo
mnoho našich reprezentantov, najznámejší
sú naši olympijskí víťazi Jozef Pribilinec
a Matej Tóth. Samotným chodeckým
pretekom bude predchádzať motivačné

stretnutie Juraja Benčíka so žiakmi
základných škôl, kde im predstaví históriu
športovej chôdze spolu s ukážkami.
Neregistrované deti v kluboch SAZ budú
môcť pretekať v amatérskej časti pretekov
na začiatku podujatia. V dopoludňajších
hodinách budú na námestí prebiehať aj
súťaže detskej atletiky pre žiakov škôl.
Vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutoční
počas chodeckých pretekov, kde ceny
jednotlivým družstvám detskej atletiky
a tiež chodcom v detských kategóriách
odovzdajú olympijskí víťazi Matej Tóth
a Jozef Pribilinec.
Podujatie je zaradené aj do celoslovenskej
atletickej ligy družstiev dospelých, tak si
naši diváci môžu „v priamom prenose“
vychutnať boj o cenné body špičky
slovenských chodcov v kategórii mužov a
žien v chôdzi na 5 km.
Miroslav Rybársky

CHODECKÉ PRETEKY SÚ POD PATRONÁTOM PRIMÁTORA
MESTA ŽIAR NAD HRONOM Mgr. Petra Antala

