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Sociálny taxík jazdí po novom iba počas pracovného týždňa

V tomto čísle:



Klient zaplatí za prepravu, nie za počet osôb

Škôlkari dostanú
nové dopravné ihrisko

Už viac ako rok môžu Žiarčania
využívať služby sociálneho taxíka.
Od 1. mája dochádza k niekoľkým
zmenám v pravidlách fungovania
tejto služby.
Služby sociálneho taxíka sú
určené pre seniorov a zdravotne
postihnutých občanov. „Od 1. mája
dochádza k niekoľkým zmenám.
Kým doteraz sa za využívanie taxíka
platilo za osobu, odteraz to bude
za prepravu,“ vysvetľuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin
Baláž a konkretizuje: „Za jednu
prepravu na území mesta zaplatí
klient 1 euro a za jednu prepravu
do časti Šášovské Podhradie
alebo k hlavnej vrátnici Závodu
SNP na Priemyselnej ulici 1,50
eura. Preprava pre fyzickú osobu
sprevádzajúcu
prepravovaného
invalidného dôchodcu s preukazom
ŤZP s doprovodom je na území
mesta zadarmo.“ K zmene dochádza
aj pri maximálnom možnom počte
objednaných jázd. „Senior alebo
invalidný dôchodca má nárok
maximálne na tri prepravy denne,“
podotýka ďalej Baláž.
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Spevácky zbor
Seniori optimisti
oslávil 15 rokov
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Kontroly odhalili
nedostatky
na detských ihriskách
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Odkrývame
históriu mesta:
Fara
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Problém vo vašom
okolí nahlásite
cez novú aplikáciu

Za prvý rok absolvovali
taxikári takmer
10-tisíc jázd
Samospráve sa služba osvedčila,
o čom svedčí takmer 10-tisíc jázd
za prvý rok jej fungovania. Mesto
spolupracuje s dvomi taxislužbami,
ktoré pôsobia na území mesta.
Občan si za službu zaplatí jedno
euro, príp. 1,50 eura, ostatné
náklady spojené so sociálnym
taxíkom hradí mesto zo svojho
rozpočtu. „Sociálny taxík je služba
určená občanom mesta, a to
starším ako 62 rokov, obyvateľom s
nepriaznivým zdravotným stavom
poberajúcim invalidný dôchodok a
fyzickým osobám sprevádzajúcim
invalidného občana s preukazom
ŤZP s doprovodom,“ konkretizuje
Lívia Hricová z Mestského úradu
v Žiari nad Hronom s tým, že
sociálny taxík je možné využiť na
prepravu osôb do zdravotníckych
zariadení v rámci územia mesta,
do zariadení sociálnych a
zdravotníckych služieb, na nákup
potravín a ostatných osobných

potrieb, kultúrnych podujatí, pošty,
banky či úradov, a to po železničnú
stanicu, vrátane Šášovského
Podhradia a pred Závod SNP na
hlavnú vrátnicu. Zmena nastáva
od mája aj v čase premávania.
„Sociálny taxík premáva od mája už
iba počas pracovného týždňa od
pondelka do piatku v čase od 7.00
do 16.00 hodiny,“ dodáva Hricová.

SOCIÁLNY

TAXÍK

0907 270 750
0904 496 400
0907 250 316

Pravidlá fungovania
Každý, kto si sociálny taxík
objedná, je povinný preukázať
sa vodičovi platným občianskym
preukazom
a
rozhodnutím
Sociálnej poisťovne o priznaní
starobného, resp. invalidného
dôchodku a vodičovi taxislužby je
povinný nahlásiť všetky potrebné
údaje. V prípade klienta, ktorý
potrebuje doprovod, je potrebné
preukázať sa preukazom ŤZP s
doprovodom.
Telefonický kontakt na sociálny
taxík: 0907 270 750, 0904 496
400 (p. Šipkovský) a 0907 250 316
(p. Kicko).
(li)

služby poskytujeme
Pondelok – Piatok

7.00 – 16.00 hod.

Výška úhrady
JEDNA PREPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA ŽIAR NAD HRONOM (OBVOD A) 1,00 €
JEDNA PREPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA ŽIAR NAD HRONOM,
ČASŤ ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE (OBVOD B)

1,50 €

JEDNA PREPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA ŽIAR NAD HRONOM,
ZSNP – HLAVNÁ VRÁTNICA (OBVOD C)

1,50 €

JEDNA PREPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA ŽIAR NAD HRONOM
PRE FYZICKÚ OSOBU SPREVÁDZAJÚCU
PREPRAVOVANÉHO ID S ŤZP SO SPRIEVODOM

0,00 €

Občan SD alebo ID má nárok max. na 3 prepravy denne

Kúpalisko sa už pripravuje na letnú sezónu
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Hoci je ešte iba začiatok mája, mesto
sa spolu so svojimi Technickými
službami už teraz pripravuje na letnú
sezónu na plážovom kúpalisku. Ako
každý rok, aj teraz prejde menšími
úpravami.
Uplynulú letnú sezónu možno
hodnotiť ako úspešnú. Plážové
kúpalisko zaznamenalo návštevnosť
32 383 ľudí s rekordnými tržbami
takmer 66-tisíc eur. Minulý rok sa pred
sezónou upravila a zrekonštruovala
obvodová časť kúpaliska, kde pribudla
zóna so zámkovou dlažbou a ležadlami
Nový chodník
so slnečníkmi. Okrem toho pribudli
bude zo zámkovej dlažby.
sprchovacie rampy a zrekultivovala sa
aj trávnatá plocha. Zrekonštruované Pred tohtoročnou sezónou pribudne
boli aj chodníky vedúce do bazéna. nový chodník aj pozdĺž plaveckej časti,

Kompletný
program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
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Jarmok remesiel
aj stavanie Mája,
také boli
Skoromájové slávnosti
Strana III

vrátane prepojenia k sprchám. „V areáli
kúpaliska sme už stihli zrealizovať
terénne úpravy. Čakajú nás ešte úpravy
na tobogane a oprava vonkajšieho
osvetlenia. Samostatná elektrická
prípojka bude zavedená aj do bufetu,
čím by sa mali výrazne skrátiť čakacie
doby v radoch na občerstvenie,“
informuje prednosta MsÚ Juraj Miškovič
a ako dodáva, opravou prejde aj vstupná
brána do areálu kúpaliska a zavedený
bude náramkový systém po predaji
lístka.

a diamantovej kategórie. Na uplatnenie
voľného vstupu postačí darcom predložiť
plaketu pri pokladni. V ostatných
dňoch sa už začalo aj s rekonštrukciou
futbalového štadióna, okolo ktorého
sa prechádza aj k hlavnému vchodu
kúpaliska. „Rekonštrukcia futbalového
štadióna prechod ku plážovému
kúpalisku zásadne neovplyvní. Možno
čiastočne obmedzí, pretože tam bude
pohyb mechanizmov. Rekonštrukcia
však bude prebiehať v telese hlavného
ihriska. Pred začiatkom sezóny určite
verejne oznámime prípadné dopravné
či parkovacie obmedzenia,“ dodáva
Ešte vlani boli zavedené aj bezplatné
Miškovič. Mesto uvažuje o otvorení
vstupy pre darcov krvi, držiteľov
kúpaliska už v sobotu 4. júna, všetko však
Janského plakety striebornej, zlatej
závisí od počasia.
(li)

Voľné vstupy pre darcov krvi

Cestu na železničnú stanicu kraj konečne kompletne opraví
Cesta na železničnú stanicu je už
niekoľko rokov v dezolátnom stave.
Upozorňujú na to nielen vodiči, ale
aj chodci. To sa už čoskoro zmení,
poslanci BBSK totiž na aprílom
zasadnutí na rekonštrukciu ciest
vyčlenili 2 700 000 eur a v rámci nášho
okresu dostala konečne zelenú aj
cesta na železničnú stanicu v Žiari nad
Hronom.
Spomínaná cesta sa nerekonštruovala
od svojho postavenia, čo sú už desiatky
rokov. Aj keď tento úsek cesty je v katastri
obce Ladomerská Vieska, záujem riešiť
problematický úsek malo aj vedenie
mesta a žiarski poslanci. Primátor Peter
Antal ešte v roku 2013 ako zastupujúci
primátor požiadal vtedajšieho župana
Vladimíra Maňku o to, aby kraj zaradil
do svojich priorít aj opravu tejto cesty.

Zostalo však iba pri sľuboch a kraj aj
naďalej zabezpečoval iba bežnú údržbu,
ako sú napríklad opravy výtlkov. Podľa
vtedajšieho vyjadrenia hovorkyne
BBSK, cesta je v dezolátnom stave
najmä kvôli ťažkej doprave, k čomu
prispieva aj absencia akéhokoľvek
odvodnenia. Na úseku veľkom približne

dvetisíc metrov štvorcových dlhom
270 metrov sú poruchy na živičnom
kryte, výtlky, deformácie, poruchy
ložnej vrstvy a cestného telesa. „V rámci
balíka investícií, ktorý bol schválený
na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK 25.
apríla, sa nachádza aj cesta III/2485
Žiar nad Hronom, železničná stanica.
V odsúhlasenom uznesení sa táto
investičná akcia nachádza pod číslom 20.
ako Rekonštrukcia cesty III/2485 Žiar nad
Hronom, žel. stanica, s predpokladanou
hodnotou 136 981 eur,“ uviedla
hovorkyňa BBSK Michaela Piliarová s tým,
že termín realizácia sa predpokladá na 3.
kvartál 2016.

v Banskobystrickom samosprávnom
kraji štyria poslanci, ktorí rovnako ako
vedenie mesta považujú rekonštrukciu
cesty k železničnej stanici za prioritu. „Na
mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva
BBSK sa prerozdelilo 2,7 milióna eur
na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy
v banskobystrickom kraji. Za okres
Žiar nad Hronom bola schválená
rekonštrukcia účelovej komunikácie na
železničnú stanicu, čo je dobrá správa
pre ľudí širokého regiónu, ktorí využívajú
železničnú dopravu,“ uviedol krátko po
zasadnutí žiarsky viceprimátor a zároveň
poslanec BBSK za žiarsky okres Ladislav
Kukolík. Ako však podotkol, bolo to
niekoľkoročné úsilie. „Som veľmi rád,
že krajskí poslanci za náš obvod sme
sa vedeli spoločne dohodnúť na tejto
Okres Žiar nad Hronom zastupujú priorite pre náš okres. Po schválení

Na rekonštrukcii sa zhodli
všetci štyria žiarski poslanci

záverečného účtu BBSK bude znovu
vyčlenených niekoľko miliónov eur na
ďalšie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy
v našom kraji, a teda aj v našom okrese, na
ktorých sa znovu dohodneme príslušní
okresní poslanci,“ dodal Ladislav Kukolík.
Spokojný je aj žiarsky primátor
Peter Antal, ku ktorému najčastejšie
smerovali sťažnosti občanov. „Konečne
po niekoľkých rokoch intenzívnych
žiadostí župa túto cestu opraví.
Napriek tomu, že nie je v katastri nášho
mesta, sťažnosti smerovali k nám.
Ďakujem poslancom BBSK za žiarsky
obvod ako aj starostovi Župkova
Jánovi Tomášovi, členovi komisie
dopravy pri BBSK, za jeho intenzívnu
snahu a podporu o presadenie tejto
rekonštrukcie,“ vyjadril poďakovanie
Antal.
(li)
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Po revízii na detských ihriskách
je niektoré zariadenia zakázané používať
Mesto v týchto dňoch urobilo
pravidelnú ročnú kontrolu na
detských ihriskách. Cieľom revízie je
bezpečnosť prevádzky ihrísk a predchádzanie úrazov.
Kontroly sa robili na detských ihriskách
Vetrík, Mravček, Terezka, Guliver, na
detskom ihrisku v Oddychovej zóne
Hviezdoška a v Parku Štefana Moysesa,
ktoré sú určené pre deti do 12 rokov.
Revízia odhalila niekoľko poškodených
hracích prvkov, a to na všetkých
detských ihriskách. „Nedostatky, ktoré
vznikli, a ktoré ohrozujú bezpečnosť,
sa musia odstrániť, čo si vyžaduje čas.
Zistili sa najmä poškodené schodíky,
prechodové mostíky či hranoly, ktoré je dová z MsÚ, ktorá sa revízií zúčastnila
potrebné opraviť,“ uviedla Denisa Min- a dodala: „Žiadame preto o trpezlivosť

a hlavne o zvýšenú bezpečnosť
a opatrnosť.“
Na detských ihriskách sú umiestnené
tabuľky s označením Zákaz používania,
ktoré je potrebné nechať na svojom mieste a v žiadnom prípade ich
neodstraňovať. „Takto označené sú tie
zariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky
na bezpečnosť. Tieto označené detské
herné prvky preto nepoužívajte
a tabuľky neodstraňujte,“ upozornila
ďalej Mindová s tým, že dôraz sa kladie
na zariadenia, ktoré majú odmontované
časti, ktoré sú poškodené a práve pri
nich hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Revízie detských ihrísk v našom meste
vykonáva každoročne autorizovaný
technik.
(li)

Futbalový štadión už bez starých tribún
S kompletnou rekonštrukciou futbalového štadióna sa začalo v polovici apríla. Oceľové konštrukcie,
ktoré slúžili ako ochrana pred neoprávneným vstupom na športovisko
či 20-metrové tribúny sú už
minulosťou.
Súbežne s rekonštrukčnými prácami
pokračuje príprava projektu pre stavebné povolenie, komunikácia s dotknutými orgánmi v rámci prípravy stavebného konania a príprava podkladov pre
verejné obstarávanie. Ak pôjde všetko
podľa plánu, hlavné práce by mali začať
v druhej polovici júna. V súlade so smernicami UEFA a Slovenského futbalového
zväzu pre infraštruktúru štadiónov bude
v Žiari nad Hronom štadión 2. kategórie pre hranie druhej ligy s kapacitou
prevyšujúcou 2 000 divákov na sedenie.

Primátor vymenoval veliteľa dobrovoľných hasičov
Na
ostatnom
mestskom
zastupiteľstve žiarski poslanci schválili znovuobnovenie Dobrovoľného
hasičského zboru obce. Dobrovoľní
hasiči by mali svoju činnosť opäť po
rokoch rozbehnúť od mája tohto
roku.
Primátor do funkcie veliteľa DHZO
menoval v piatok 29. apríla Jána Kobelára, ktorý je zároveň profesionálnym hasičom. Členmi dobrovoľného
hasičského zboru budú aj niektorí
ďalší profesionálni žiarski hasiči,
mesto však v budúcnosti počíta aj s

dobrovoľníkmi z radov občanov. Vítaná
je najmä mládež, ktorá by sa okrem
zásahov zúčastňovala aj hasičských
súťaží. Zbor je v súčasnosti zaradený
do kategórie C. Ako však primátor Peter Antal prisľúbil, mesto sa bude snažiť
zaobstarať vyhovujúcu požiarnu techniku a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej
kategórii. Spoločne s Jánom Kobelárom
a riaditeľom žiarskych hasičov Ivanom
Pružinom už bol na obhliadke priesto- Mesto sa pre znovuobnovenie
rov v areáli mestských Technických DHZO rozhodlo na základe zákona o
služieb, ktoré by mali slúžiť ako hasičská ochrane pred požiarmi, podľa ktorého
je povinné zriadiť dobrovoľný hasičský
zbrojnica.

zbor obce na zdolávanie požiarov a
vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať
jeho akcieschopnosť a zabezpečovať
jeho materiálno-technické vybavenie. Povinnosťou je tiež zabezpečovať
odbornú prípravu dobrovoľného
hasičského zboru mesta, vypracovať
a viesť dokumentáciu ochrany pred
požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO
mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako
hasičská zbrojnica.
(li)

Nové dopravné ihrisko pre škôlkarov
Škôlkarom z elokovanej triedy na
Ulici A. Kmeťa 11 už čoskoro urobia
radosť nové detské bicykle, šliapacie
autíčka,
kolobežky,
trojkolky
a odrážadlá. A to všetko vďaka projektu Hravo a bezpečne, ktorý podporí Nadácia Volkswagen sumou dva
a pol tisíca eur.
Vlastnými zdrojmi prispeje do projektu
aj samotná materská škola, mesto Žiar
nad Hronom a časť bude hradená aj
z iných externých zdrojov. „Cieľom tohto
dopravného projektu je docieliť, aby
si detičky hravým spôsobom osvojili
pravidlá bezpečného správania sa

v cestnej premávke, poznali základné
dopravné značky, vedeli sa podľa nich
riadiť a chápať ich význam,“ priblížila
Silvia Grúberová z Oddelenia mestských
projektov MsÚ. Na existujúcich vzájomne
prepojených plochách na školskom

dvore materskej školy sa vybuduje
dopravné miniihrisko s dopravnými
značkami, ktoré bude vybavené
detskými dopravnými prostriedkami. „Je
nesmierne dôležité, aby sa deti naučili,
ako sa v modelových dopravných
situáciách správne rozhodnúť, či už
v úlohe chodca, cyklistu, či vodiča.
Deti sa tak stanú nielen účastníkmi
a riešiteľmi modelových situácií,
ale aj spolutvorcami pri vytváraní
problémových otázok a modelových
dopravných situácií. Zároveň sa naučia
správne zaobchádzať s dopravnými
prostriedkami a udržiavať ich v dobrom

Líška v meste
V utorok 19. apríla bola v
popoludňajších hodinách, za asistencie
mestskej polície, odlovená líška, a to v
bezprostrednej blízkosti budovy Úradu
justičnej a kriminálnej polície na Ulici
SNP.
Líška bola v tejto časti mesta spozorovaná viackrát. Už viac ako mesiac chodila
do areálu Úradu justičnej a kriminálnej
polície v Žiari nad Hronom, prevádzky
susediacej firmy a potulovala sa aj v okolí
úradu práce. „Odlov líšky zabezpečila
poľovnícka spoločnosť na základe povolenia na jej mimoriadny odlov vydaného
Pozemkovým a lesným odborom OÚ v
Žiari nad Hronom. Privolaný poľovník
odlovenú líšku zobral na rozbor do Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy v našom meste za účelom preverenia, či nebola nakazená besnotou,
alebo inými nebezpečnými zoonózami
prenosnými na človeka,“ spresnil náčelník
MsP Róbert Šiška. Je na mieste obávať sa,
že líška, ktorá sa nebojí prísť do okolia
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1990 sa preto každoročne uskutočňuje na
celom Slovensku veľkoplošná perorálna
vakcinácia líšok proti besnote.

Vandalizmus ho vyjde draho

ľudských obydlí, môže byť besná. Napriek
tomu, nemusí však ísť o príznaky besnoty.
Ohniská besnoty sa vyskytujú iba na hraniciach s Ukrajinou a Poľskom. Líšky sa do
miest vyberú aj z inej príčiny, a tou môže
byť napríklad aj dostatok jedla. Preto stratili plachosť a neodporúča sa, aby sa ľudia
k divým líškam približovali. Líška hrdzavá
totiž trpí mnohými chorobami, z ktorých
niektoré sú veľmi nebezpečnými nákazami prenosnými aj na človeka. Besnota je
nebezpečná v tom, že vírus napáda nervovú sústavu a vždy končí smrťou. Od roku

Ďalší prípad, ktorý museli v ostatných
dňoch riešiť mestskí policajti, im pripravil
podgurážený mladík. Ten sa vo večerných
hodinách snažil vyliezť na pouličnú lampu.
„Na podnet občana nášho mesta zadržala
hladka mestskej polícia 26-ročného Jána,
ktorý sa pod vplyvom alkoholu snažil
vyliezť na pouličnú lampu. Keďže sa mu
to nepodarilo, aspoň ju rozkýval. Tým sa
však uvoľnil kryt, spadol na zem a rozbil
sa. Tento nerozvážny čin sa mladíkovi
poriadne predražil,“ uviedol Róbert Šiška
s tým, že sa začala 30-dňová objasňovacia
lehota. Počas týchto dní sa vyčísli škoda
a potom sa rozhodne o výške pokuty pre
mladého muža. Okrem toho bude musieť,
samozrejme, uhradiť aj spôsobenú
škodu.
(li)

stave,“ spresnila ďalej Grúberová.
Dôležitým faktom je tiež to, že škôlkarom
nebude chýbať pravidelný pohyb na
čerstvom vzduchu, ktorý pozitívne
prispeje k ich plnohodnotnému
a zdravému tráveniu času.
Realizáciu projektu Hravo a bezpečne
podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia
v rámci programu Bezpečne na cestách
sumou 2 500 eur.
(li)

Súčasné rozpočtové náklady projektu
sú 1,25 milióna eur, pričom 750 000 eur
poskytnutých Slovenským futbalovým
zväzom je určených na výstavbu dvoch
nových tribún. Verejné obstarávanie
vyhrala spoločnosť, ktorá vybuduje
6-radové tribúny. Tie budú vybudované
a nasadené na základových pätkách.
(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 20. máj 2016, t. j. piatok
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.Plán kontrolnej činnosti HKM na II.
polrok 2016.
4.Informácia o plnení rozpočtu mesta.
5.VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta
Žiar nad Hronom.
6.a) Protest prokurátora,
b) Návrh na zrušenie VZN č. 1/2013.
7.a) Správa o činnosti MsKC za rok 2015,
b) Správa o výsledku hospodárenia
činnosti TS spol. s r. o. Žiar nad Hronom
za rok 2015.
8.Zosúladenie erbu mesta s
požiadavkami Heraldickej komisie MV
SR.
9.Interpelácia poslancov.
10.Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
11.Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

Mesto prichádza s novou službou
– Odkaz pre starostu

Mesto už čoskoro plánuje
sprístupniť pre svojich obyvateľov
novú službu Odkaz pre starostu.
Priamo cez mobilnú aplikáciu budete môcť upozorniť na problém vo
vašom okolí a sledovať jeho riešenie
v súčinnosti so samosprávou.
Obyvatelia mesta budú mať opäť
viac možností, ako upozorniť na problém, ale nevedia, na koho sa kvôli jeho
riešeniu obrátiť. Prostredníctvom webovej stránky www.odkazprestarostu.sk
a jednoduchej mobilnej aplikácie nahlásite problém vo svojom okolí, pričom
podnety budú komunikované priamo
so samosprávou. Aplikáciu si do mobilného telefónu stiahnete a nainštalujete
sami rýchlo a jednoducho v priebehu
niekoľkých minút. Nahlásiť môžete
problémy týkajúce sa hmotných vecí,
ktoré môžu byť upratané, opravené,
vymenené alebo odstránené. Podnet

sa musí viazať ku konkrétnej lokalite,
preto je pri nahlasovaní potrebná fotografia. Nahlásiť ho môžete v kategóriách
cesty a chodníky, dopravné značenie,
opustené a nepojazdné vozidlá, zeleň
a životné prostredie, mestský mobiliár,
verejný poriadok, verejné služby, čierne
stavby a stavebné úpravy.
Portál bol spustený ešte v roku 2010
a odvtedy sa už podarilo vyriešiť takmer
11 700 podnetov. Dnes ho už využíva
osem krajských miest, 36 miest a 20
obcí .
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Historická budova fary ako pamätník dôb dávno minulých
K historickým stavbám nášho
mesta patrí nepochybne budova
fary. Postavená v bezprostrednej
blízkosti kostola na jeho južnej
strane. Už podľa jej polohy a plochy
stavby, ako aj architektúre mohutných klenieb, sa k nám prihovára
ako pamätník dôb dávno minulých.
No, bohužiaľ, tak ako všetko sa
v súčasnosti mení v záujme zisku,
aj fara už nie je objektom slúžiacim
pre účely, ku ktorým bola postavená
a je v súkromných rukách. Takže
návštevník mesta a záujemca o staršiu

architektúru, ktorej je v meste tak
málo, nemá možnosť si prezrieť tieto
priestory. Farnosť v Kríži sa spomína
už v roku 1237 a že patrila medzi
ozaj ekonomicky významné miesta

svedčí aj fakt o snahách ju získať ako
obročenie arcibiskupov. V rokoch
1253 až 1262 na príhovor pápeža
Inocenta IV. ju dostal Talian magister
Gerhard z Parmy, po jeho smrti 1264
chorvátsky prelát Vrbas. Obidvaja
však v Kríži držali svojich správcov. No
Vrbas sa často zastavoval a prebýval
na fare, lebo dohliadal na výstavbu
Šášovského hradu, ktorý v tom čase
staval spolu so svojim príbuzným
Tomášom. V písomných prameňoch sa
kostol spomína aj v roku 1527, z čoho
logicky vyplýva existencia fary ako

Aj tohto roku bude žiarska Veolia Energia
rekonštruovať rozvody tepla
Už niekoľko rokov rekonštruuje
žiarska Veolia Energia počas letných
mesiacov rozvody tepla v našom
meste. Inak tomu nebude ani tohto
roku.
„Spoločnosť Veolia Energia Žiar
nad Hronom plánuje aj v tomto roku
rekonštruovať rozvody tepla v meste, a to na uliciach Cyrila a Metoda,
J. Kollára, Komenského a Jiráskovej
ulici,“ hovorí manažérka spoločnosti
Jarmila Sklenková a dodáva, že celková
rekonštruovaná dĺžka rozvodov by
mala byť približne 670 metrov. „Práce
sú predbežne naplánované na letné hajú výberové konania na dodávateľa
obdobie, a teda na mesiace jún až sep- stavby,“ dodáva Sklenková.
tember tohto roku. V súčasnosti prebie- Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad

sídlo kňaza. Pravdepodobne bola pri
požiaroch v 17. a 18. storočí zasiahnutá
spolu s kostolom a čiastočne zničená.
Na fare býval Michal Chrástek,
prvý tajomník Matice slovenskej a
svätokrížský farár, ktorý je pochovaný
na miestnom cintoríne. Zaslúžil sa
o povznesenie slovenského národa
svojím celoživotným postojom
a prácou v Matici slovenskej.
Bol blízkym spolupracovníkom
banskobystrického biskupa a prvého
predsedu Matice slovenskej, Štefana
Moysesa.

Na základe datovania prvej zmienky
o kostole je predpoklad, že bol vystavaný už v prvej polovici 13. storočia
a možno aj skôr ako románska stavba.
Tieto predpoklady, ako aj presný
dátum vybudovania fary a kostola
môžeme zistiť len z výsledkov historicko– architektonického a archeologického výskumu. Tie by na základe
získaných informácií o materiálnej
kultúre a stavebno-umeleckých
prvkoch stavby datovali budovy do
rokov ich výstavby.

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Žiarsky deň detí aj s mimoňom

Hronom obhospodaruje približne 16
kilometrov primárnych rozvodov, od
bodu Z, ku konečným odberateľom
tepla. Tieto rozvody postupne od roku
2004 rekonštruuje. „Do dnešného
dňa máme vymenených približne
65 percent rozvodov za moderné
predizolované rozvody. Staré rozvody
boli vsadené v kanáloch, teraz
používame bezkanálové vedenie, čo
je modernejšia, úspornejšia a menej
prácnejšia technológia,“ hovorí ďalej
Jarmila Sklenková. Ďalšou výhodou
tejto novej technológie je aj pri únikoch
tepla, keďže ide o vopred zaizolované
potrubie izolačnou vrstvou.

(kr)

Aj tento rok pripravuje žiarske
Céčko pre všetky deti a ich rodičov
celomestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Žiarsky deň detí
sa uskutoční v sobotu 28. mája
v Parku Štefana Moysesa.
Oslavy dňa detí sa už v Žiari stali
tradíciou a malí i veľkí si tak každoročne
prídu na svoje. „Pripravili sme krásne
divadelné rozprávočky pre malých aj
veľkých. Samozrejme, nebudú chýbať
ani nafukovacie atrakcie, hasičská
technika, smetiarske autá, ukážky
práce policajného zboru, rôzne hry
a súťaže,“ pozýva producent MsKC
Janko Kulich, a zároveň upozorňuje,
že v prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie uskutoční v priestoroch
Mestského kultúrneho centra.

V rámci programu sa deti môžu tešiť
na dve divadelné rozprávky. O 10.30
hodine to bude Šašo múdrejší ako
kráľ a o 14.30 hodine predstavenie
Z rozprávky. A možno príde aj
ozajstný mimoň. Vstup na podujatie
je voľný.
(li)

Jubilujúci Seniori optimisti
Pri príležitosti 15. výročia založenia speváckeho zboru Seniori optimisti sa v piatok
22.apríla uskutočnil slávnostný koncert v
spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku a Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom.
V úvode slávnosti sa jubilanti predstavili známou hymnickou piesňou Aká si mi krásna... pod
taktovkou dirigentky zboru Valérie Barcíkovej,
ktorá ho vedie už od roku 2008. Zbor počas celého
večera sprevádzal akordeonista Dušan Droppa.
Moderným tancom pozdravili svojich kolegov
tanečníci Seniori optimisti pod vedením choreografky Stelly Víťazkovej. Oslávencom zablahoželal
aj primátor mesta Peter Antal. Slová uznania adresoval súčasným, ale aj bývalým členom zboru.

Ďakovný list venoval jednej z prvých speváčok
zboru Valérii Krivákovej, autorke textov piesní i
hudby Márii Szolnokyovej a zakladateľke zboru
Oľge Trčkovej. Poďakovanie patrilo aj bývalej dirigentke Márii Halenárovej. Členovia zboru si zaspomínali aj na zosnulého Eda Drienka. Skladba
Doznievanie, pod ktorú sa autorsky podpísal,
pripomenula divákom obdobie, v ktorom zbor
viedol a dirigoval. K ďalším gratulantom patril
predseda okresnej organizácie JDS Ján Truben.
Prezradil divákom termíny najbližších vystúpení,
vrátane blížiacej sa celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych zborov. Hosťami slávnostného koncertu boli aj členovia Mužskej speváckej
skupiny Sekera, ktorá svojimi silnými hlasmi
rovnako očarila prítomných divákov. Účinkujúci

Primátor odovzdal Ďakovný list trom
členkám zboru za ich dlhoročnú prácu.

zožali standing ovation, ktoré bolo odmenou
za ich dlhoročnú prácu. Potlesk patril nielen
členom zboru, ale aj súčasnej dirigentke Valérii
Barcíkovej a akordeonistovi Dušanovi Droppovi
za dlhoročný hudobný doprovod. Celým programom sprevádzala Jela Šuleková z MsKC, ktorá
priblížila divákom pätnásťročnú cestu zboru až
po úspešný dnešok. Koncert ukončili spoločným
vystúpením všetci účinkujúci. K ich evergreenom
z 50. a 60. rokov minulého storočia sa pridali aj
diváci, čím umocnili výbornú atmosféru celého
podujatia. Poďakovanie patrí organizátorom
koncertu, prítomným divákom a Nadácii ZSNP a
Slovalco, ktorá mestskú organizáciu JDS finančne
podporuje.
Mgr. Soňa Šátanová, členka zboru

Jarmok remesiel, stavanie Mája či ľudové piesne a tance, aj také boli Skoromájové slávnosti
Skoromájové slávnosti pripadli
tento rok na sobotu 30. apríla. Jarmok
remesiel mohli Žiarčania navštíviť
už v dopoludňajších hodinách
a popoludní prišlo na rad aj tradičné
stavanie Mája.
Jarmočníci otvorili svoje stánky o 9-tej
hodiny dopoludnia. Ponuka bola opäť
bohatá. Nechýbali výrobky z drôtu,
kože, textilu, klobúky, drevené varešky,
paličkovaná čipka, obrazy, rezbárske
diela, šperky zo skla, ovčie syry, jarná
bryndza, čerstvá žinčica či medovina.
Stavanie Mája prišlo na rad o 14-tej
hodine a už tradične sa nezaobišlo
bez spevu Mužskej speváckej skupiny
Sekera. Ľudové zvyky, tance a piesne
si mohli návštevníci podujatia pozrieť
v podaní Detského folklórneho súboru
Hroniarik a Folklórneho súboru Hron.
Medzi zabávajúcich sa Žiarčanov zavítal
aj primátor Peter Antal spolu so svojim
zástupcom Ladislavom Kukolíkom. Pri
stavaní Mája je potrebné posilniť sa,
a preto nezabudli prítomných chlapov
pohostiť pravou domácou pálenkou.
Bodku za sobotným programom dala
SkoroMájová šláger veselica, v ktorej
vystúpili žiarska skupina Akropola

a špeciálny hosť Milan Iván.

Májové zvyky a pranostiky

Májové slávnosti sa aj v minulosti
na Slovensku spájali s tradičnými
zvykmi. V priebehu tohto mesiaca
sa v ľudovom zvykosloví stretávame
s úkonmi a predstavami, ktoré sa viažu
už k letnému obdobiu. Ak napríklad
prvý májový týždeň pršalo, dážď bol
predzvesťou bohatej úrody. Prvomájovú
rosu považovali na celom Slovensku za
účinný liek a za preventívny prostriedok
proti bolestiam. Ľudia si ňou umývali

oči či natierali lišaje. Na strednom
Slovensku sa dievčatá dokonca postavili
na dážď a trikrát odriekali verš, vďaka
ktorému verili, že im budú rásť vlasy.
Všetko živé, čo prišlo na svet v máji,
malo sa zdarne vyvíjať. Mláďatá zvierat
mali byť na chov najvhodnejšie. Deti
narodené v tomto mesiaci majú byť
šťastné, ale keďže sú stromy obsypané
bielymi kvetmi, ľudia narodení v máji
začnú skoro šedivieť. Zaujímavé je,
že pre uzatváranie sobášov bol máj
považovaný za najmenej vhodný
mesiac z celého roka. Medzi zvyky

patrí aj stavanie stromu ozdobeného
stužkami, ktorý dostal pomenovanie
Máj. Staroveké národy dávali pred 1.
májom na domy a hospodárske budovy
tieto stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Zaujímavé sú
aj niektoré májové pranostiky. Keď sú
začiatkom mája noci mesačné, studené
a rosnaté, taký by mal byť celý máj.
7. máj – Stanislav ráňa orechy. Ak na
Stanislava padá dážď, bude na jeseň
prázdny sad. 13. máj – pred Servácom
niet leta, po Serváci niet mrazu.
12. – 14. máj – Pankrác, Servác, Bonifác

– zamrznutí svätí, 15. máj – Žofia ich
potvrdí a Urban 25. mája uzavrie. Na
ľadových svätých mráz všetky kvety
spáli. Keď tŕnie kvitne na troch ľadových
svätých, obyčajne býva zima a slota. So
Žofiu sa spája aj pranostika, že sa po
nej sadieva paprika. Svätá Žofia stromy
rozvíja a dážď na ňu slivky veľmi ubije.
Žofia tiež pole často zalieva, ale aj víno
vypíja a dobré ľany dáva. 25. máj – po
svätom Urbanu mráz neškodí sadu a
26. mája na sv. Filipa tráva už rozkvitá.
(li)
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Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1136, a to:
•CKN parcela č. 566/1 – ostatné plochy s výmerou 10 448 m2
nachádzajúceho sa pred bytovým domom súp. č. 400 na Ul.
Jiráskova v Žiari nad Hronom, s výmerou 128,65 m2 .
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov
a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy (parkoviska),
na účel parkovania šiestich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov v bytovom dome č. 400,
doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti
zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších zmien
a doplnkov, vo výške 1 €/parkovisko, pričom sa z dôvodu
stavebného riešenia spevnenej plochy táto posudzuje ako
jedno ucelené parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr
do 17.5.2016 do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom - Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej
obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela
č. 566/1 - neotvárať“. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať
ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor životného prostredia č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71
43.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č.
1136, a to:
•CKN parcela č. 442/6 – ostatné plochy s výmerou 9 897 m2, a to v časti
nachádzajúcej sa vo vnútro bloku pred bytovým domom súp. č. 360 na
Ul. Cyrila a Metoda v Žiari nad Hronom s výmerou 37,20 m2 a
•CKN parcela č. 442/9 – ostatné plochy s výmerou 1 301 m2 umiestnenej
na parcele EKN č. 868 – ostatné plochy s výmerou 7 676 m2 v časti
nachádzajúcej sa vo vnútro bloku pred bytovým domom súp. č. 360 na
Ul. Cyrila a Metoda v Žiari nad Hronom s výmerou 37,20 m2 .
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy (parkoviska), na účel
parkovania štyroch osobných motorových vozidiel vyhradených pre
užívateľov bytov v bytovom dome č. 360,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 VZN č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších
zmien a doplnkov, vo výške 1 €/parkovisko, pričom sa z dôvodu
stavebného riešenia spevnenej plochy táto posudzuje ako jedno
ucelené parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do
10.5.2016 do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom – pozemok CKN parcela č. 442/6 - neotvárať“. Mesto Žiar nad
Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť. Bližšie
informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
– Odbor životného prostredia, č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností –
pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1136, a to:
•CKN parcela č. 615/1 – ostatné plochy s výmerou 23.015 m2,
a to plocha v časti s výmerou 148,5 m2 , ktorá sa nachádza vo
vnútro blokovom priestore pred bytovým domom č. 452 na Ul.
M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a
nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel
parkovania celkom 11-tich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov
v dome súp. č. 452,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti
zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 VZN č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie,
že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr
do 10.5.2016 do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
– Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s
nadpisom „Priamy prenájom – pozemok CKN parcela č. 615/1 neotvárať“. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť. Bližšie informácie
záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor životného prostredia č. dverí 6 v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43.
(r)

Interpelácie zo zasadnutia MsZ
Na ostatnom zasadnutí MsZ, ktoré
sa uskutočnilo vo štvrtok 31. marca,
podali poslanci nasledujúce interpelácie, ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Stela Šeševičková: 1. Upozornila na to, ž
na vedľajšej ceste vedúcej od obchodu Mark
smerom k II. ZŠ je na vjazde na hlavnú cestu
veľmi zlá viditeľnosť pre vodičov, práve kvôli
parkovaniu vozidiel hneď od začiatku chodníka.
2. Požiadala prednostu MsÚ žiadať
odstránenie mreže umiestnenej na podchode, v ktorom je prevádzka herne (pri
gymnáziu), pretože výrazne znižuje výhľad
vodičom v križovatke.
3. Opýtala sa, či žltá čiara na komunikácii pri prevádzke Patriot pri Slovenskej
sporiteľni platí alebo neplatí, nakoľko majitelia kníhkupectva a Emporia stávajú vozidlami pri svojich prevádzkach.
4. Upozornila na opakujúce sa uskladnenie

odpadu v podchode pri Emporiu, požiadala
zabezpečiť, aby sa to už neopakovalo.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník
MsP: Viditeľnosť sa znížila tým, keď sa povolilo parkovanie na chodníku v blízkosti
križovatky. Je to otázka rozhodnutia, či
zrušiť ďalšie parkovacie miesto.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Budeme komunikovať s prevádzkovateľmi
obchodov na námestí, aby dodržiavali pravidlá parkovania a tiež zásady likvidácie odpadu na území mesta. Čo sa týka mreže na
podchode, to bude potrebné komunikovať
s dopravným inšpektorátom. O stanovisko sme požiadali aj Okresný dopravný
inšpektorát v Žiari nad Hronom.
________________________________
Norbert Nagy (interpelácia predložená
písomne, citovaná doslovne): „Pán
náčelník MsP, pred viac ako štyrmi rokmi
ešte za Vášho predchodcu, ešte za primá-

torovania Ivana Černaja, sa traja príslušníci
MsP rozhodli nemlčať. Sťažovali sa na zlé
riadenie MsP v Žiari nad Hronom. Sťažovali
sa primátorovi mesta a nám novým poslancom MsZ. Za svoje konanie boli vtedy
bezprecedentne z radov MsP prepustení.
Údajne z organizačných dôvodov. Už vtedy
som spolu s viacerými kolegami poslancami Vášho predchodcu aj primátora mesta
upozorňoval, že sa porušil zákon o obecnej
polícii aj zákon o sťažnostiach. Po 4 rokoch
súdov sa všetci traja bývalí policajti dovolali
pravdy a súd uznal ich vtedajšie výpovede
za neplatné. Občanov mesta, resp. mestský
rozpočet to bude stáť okolo 100 000 eur
na ušlej mzde. Ako to vnímate Vy ako šéf
MsP, ktorej rady sa rozšírili o staronových 3
príslušníkov?
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: V prvom rade, rozsudok mestu ešte
doručený nebol, čiže nedá sa k tomu zaujať
adekvátne stanovisko. Na druhej strane

treba povedať, že súd rozhodoval o právoplatnosti výpovedí, pričom v minulosti
rozhodol, že sú právoplatné a v súlade zo
zákonom. V žiadnom prípade o nejakých
sumách na ušlých mzdách, takže spomínané
číslo je úplne mimo rámec tejto témy.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník MsP:
Tento problém som zdedil po svojom predchodcovi. Neviem sa vyjadriť k situácii, kedy
rozsudok nebol doručený mestu a nenadobudol právoplatnosť.
_______________________________
Branislav Šťastný: Upozornil na veľkú
dieru v plote okolo kúpaliska pri detskom
ihrisku v Parku Štefana Moysesa (kde je
prehradený mlynský náhon). Skutočnosť
dávnejšie hlásil už aj mestskej polícii a
podľa jeho informácií má mať vedomosť o
tomto stave aj mesto, avšak pred niekoľkými
dňami tam diera stále bola. Požiadal o
promptnú opravu plotu.

Odpovedá Juraj Miškovič, prednosta
MsÚ: V rámci príprav kúpaliska na letnú
sezónu bude oplotenie opravené na tomto,
aj na iných miestach.
________________________________
Veronika Balážová: 1. V súvislosti s pripravovanou zmenou dopravného značenia
v meste požiadala zahrnúť do tejto zmeny
aj označenie pešej zóny na Námestí Matice
slovenskej.
2. Navrhla zriadiť v Parku Š. Moysesa a na
oddychových zónach v meste prírodnú mobilnú knižnicu.
3. Požiadala prednostu MsÚ, aby SPP v
súvislosti opravil časť chodníka tržnici na Ul.
M. Chrásteka, kde realizoval prípojku plynu.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Mobilná knižnica v parku je inštalovaná už
niekoľko rokov. V blízkosti menšieho jazierka. Ostatné dve veci budeme riešiť.

Nechcime vojnu, dejiny ukazujú jej hrôzy
Druhá svetová vojna trvala šesť rokov,
presne 2195 dní. Začala sa 1. septembra
1939, kedy fašistické Nemecko napadlo
Poľsko. Skončila 2. septembra 1945,
keď Japonsko kapitulovalo. Do druhej
svetovej vojny sa postupne zapojilo
62 štátov, v ktorých žilo približne 82 %
svetového obyvateľstva.
Treba povedať, že v rovnakom čase
ako Nemecko napadlo poľské územie,
aj Slovensko vyhlásilo vojnu Poľsku a
napadlo ho. Oficiálne zdôvodnenie zo
strany Slovenského štátu bolo, že nám ide
o návrat predtým zobratých území, hlavne
z oblasti Spiša. Málo známym údajom je,
že od momentu pripojenia sa k vojne proti
Poľsku a ZSSR, slovenskí vojaci prešli p
boku nemeckých vojsk územiami desiatich
európskych krajín: Poľsko, Ukrajina,
Bielorusko, Rusko, Moldavsko, Rumunsko,
Maďarsko, Rakúsko, Taliansko a Česko.

Navyše, Slovensko bolo aj poslednou
krajinou, ktorá vydržala po boku Nemecka
až do jeho bezpodmienečnej kapitulácie.
Kladieme si otázku, prečo sa Slovenský štát
stal účastníkom vojny. Bolo to z dôvodu, že
malo s Nemeckom podpísanú dohodu o tzv.
ochrannej zóne a tá obsahovala aj záväzok
slovenskej strany uskutočňovať svoju
zahraničnú politiku v súlade so zahraničnou
politikou nacistického Nemecka, a zároveň
podriaďovať vojenskú politiku výstavby
a použitie slovenskej armády nemeckým
požiadavkám.

Bilancia je viac ako 72 miliónov
mŕtvych

Celkové straty na životoch spôsobené
druhou svetovou vojnou predstavujú
viac ako 72 miliónov ľudí. Straty
civilistov, ktorých hodnoty sú najslabšie
preukázateľné, predstavujú asi 47 miliónov,

vrátane asi 20 miliónov ľudí, ktorí zomreli
počas vojny v dôsledku hladu a chorôb.
Vojenské straty predstavujú asi 20 – 25
miliónov, vrátane 5 miliónov vojnových
zajatcov. Štatistiky obetí sa v závislosti od
zdroja výrazne rozchádzajú. Zdroje použité
v tomto článku pochádzajú zo súčasných
odhadov. Dôležité boli hlavne výskumy v
Rusku po páde komunizmu. Straty ZSSR
podľa odhadu predstavujú asi 26,6 milióna
mŕtvych. Z tohto počtu podľa najnovších
podkladov zo strany archívov ruskej armády
hovoria, že zahynulo skoro 9 miliónov
ruských vojakov na frontoch i po zraneniach
a v koncentračných táboroch. Presné počty
hovoria o 8 866 400 mŕtvych. Historici v
Poľsku odhadujú straty etnických Poliakov
a Židov na 4,9 milióna. Historici zaoberajúci
sa nemeckou armádou odhadujú straty
na 5,3 milióna. Počet padlých Britského
spoločenstva zahrňuje odhadom 12

miliónov. Do tohto počtu sú zahrnuté straty
Britského spoločenstva z Ázie a Afriky. Pri
oslobodzovaní Slovenska najväčšie straty
boli spôsobené červenoarmejcom ZSSR
v počte 63 381 vojakov. Títo sú pochovaní
na Slovensku na 186 miestach. Z toho na
Slavíne ich leží 6 845.
Na Slovensku žije už tretia generácia ľudí,
ktorá nezažila druhú svetovú vojnu. A teda
aj poznatky o nej sa nám z nášho vedomia
vytrácajú. Pred nami stojí úloha, aby sme
varovali ľudí pred nebezpečenstvom
a katastrofálnosťou akýchkoľvek teórií
a praktík nadvlády a výnimočnosti
jednotlivých krajín, aby sme zabránili
pokusom o znovuzrodenie myšlienok
ultranacionalizmu, nacizmu, xenofóbie
a antisemitizmu. Je našou morálnou,
ale predovšetkým ľudskou povinnosťou
nezabúdať a pamätať na pomoc ZSSR a jeho
spojencov, Veľkej Británie, USA, Francúzska

a Rumunska. Vzdajme hold všetkým
Európanom a antifašistom, ktorí bojovali
proti nacizmu. Desaťročia od vojny síce
prešli, no ľudstvo sa nestalo ani múdrejším
ani zodpovednejším. Čo dnes vidíme?
Snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú
a ktovieakú nadvládu. Po celom svete sa
rodia hnutia a dokonca aj politické strany,
ktoré nielen ospravedlňujú, ale dokonca aj
velebia zločiny fašistov a nacistov. Nie je
tomu inak ani u nás, na Slovensku. Poučenie
z vojny varuje. Ľahostajnosť a nezáujem
nevyhnutne vedie k hroznej tragédii.
Pretože s prekrúcaním dejín hrozí aj návrat
fašizmu. Je našou úlohou chrániť historickú
pravdu o spoločnom víťazstve spojencov,
porážke fašizmu, nech v každom z nás
zostane pamiatka na každého osloboditeľa,
ktorý padol a túto pamiatku odovzdávajú
nasledujúcim generáciám. Jaroslav Bulko,
predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom
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PRÍMESTSKÉ TÁBORY CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Klárka
Jankovová

21. apríla 2016
oslávila 5 rokov

Svetlé vlásky, zelené očká,
už je z teba veľká kočka.
Nech slniečko ti stále žiari
ako úsmev v tvojej tvári.
Všetko najlepšie ti prajú ocino,
mamina, brat Robko, strýco Tibor,
Janka, Natálka,
starká.
atállka, starký a star

Jednota dôchod
dôchodcov
o cov Slovenska
Slove
pozýva na dovolenkový pobyt
pri mori
Jednota dôchodcov Slovenska – Základná
organizácia Žiar nad Hronom oznamuje
svojim členom, ale aj nečlenom, že organizuje
dovolenkový pobyt pri mori v Chorvátsku
– Makarská riviéra, destinácia Gradac v
termíne od 17.6. do 26.6.2016 cez cestovnú
kanceláriu v Žiari nad Hronom. Hotelové
ubytovanie, polpenzia raňajky a večere
formou bufetových stolov, autobusová
doprava. Cena: 344 €. Komplexné cestovné
poistenie: 11 €. Informácie a prihlásenie sa na
tel. čís. mob.: 0902132999 alebo v mestskom
Klube seniorov v klubové dni utorok, štvrtok
od 13.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcom
telefonickom dohodnutí. Neváhajte poďte s
nami na dobrú dovolenku, miesta sa zapĺňajú,
prihláste sa čím.
Ján Truben,
predseda ZO-JDS Žiar nad Hronom

FajnNové leto s CVČ
Trojdňový maratón plný zábavy ukončený
opekačkou s kempovaním v CVČ.
Termín: 6.7. – 8.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/na deň.
V cene je zahrnuté:
obed, pitný režim, materiál.
Neobyčajné dobrodružstvo
Neobyčajné dobrodružstvo vlakom
na východ Slovenska, plný zábavy
a spoznávanie nových vecí.
Termín: 18.7. – 22.7.2016 od 7.30 do 15.30
hod.
Cena: 12 €/ na deň (v cene je dvojdňový výlet
do Košíc). Ak je záujem len o dvojdňový výlet
do Košíc, cena je 30 € na dieťa.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, cestovné.
Leto v plnom prúde
Voda, slnko zábava a dobrá nálada nás
budú sprevádzať celým týždňom v CVČ.
Termín: 8.8. – 12.8.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/ na deň.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, cestovné.
Termín podania prihlášok je do 24.6. 2016.
Zmena programu vyhradená. Prihlášky
a bližšie informácie nájdete na stránke CVČ
www.cvczh.edupage.org, alebo sa môžete
informovať osobne v čase od 8.00 do18.00
hod. v CVČ na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad
Hronom, prípadne telefonicky: 045/673 33 48,
0905 295 556.

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
tiež pohľad na nočnú oblohu, predstaví
najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov. Po skončení programu je
za priaznivých poveternostných podmienok
pripravené pozorovanie večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 6. mája o 20.00 hod.
•Európske solárne dni 2016
Tematické popoludnie venované našej
materskej hviezde – Slnku.
Dňa 9. mája od 13.00 do 19.00 hod.
Prechod planéty Merkúr popred Slnko:
13.00 – 19.00 hod., verejné pozorovanie
zaujímavého astronomického úkazu astronomickou technikou so sprievodným slovom
pozorovateľov KHaP, prebiehať bude iba za
priaznivého počasia.
Jeho jasnosť Slnko: 16.00 hod., premiéra
audiovizuálneho filmu vo Hviezdnej sále.
Vstup na podujatie je voľný.
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy
s pomocou planetária a sprievodným slovom
lektora. Za priaznivého počasia sa uskutoční
pozorovanie večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 13. mája o 20.00 hod.
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý
krok pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na
najväčšie technologické dobrodružstvo
histórie a priblíži cestu, ktorá k nemu viedla.
Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným slovom
lektora a za priaznivých poveternostných
podmienok
nasleduje
pozorovanie
objektov večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom.
Dňa 20. mája o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
5.5. 20.00 – 21.00 hod. Janského
lekáreň
6.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň
Nukleus
7.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia,
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
8.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
9.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
10.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáre Archangelika
11.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
12.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
13.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
14.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
15.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
16.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
17.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
18.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
19.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
do 12.00 hod. Lekáreň v Tescu a v Kauflande
sú otvorené do 20.00 hod.
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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Obmedzenia počas plaveckých výcvikov
Piatok 6.5.:
8.00 - 11.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Piatok 13.5.:
8.00 - 11.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Štvrtok 12.5.:
8.00 - 11.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Streda 11.5.:
8.00 - 11.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Utorok 10.5.:
8.00 - 11.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Utorok 17.5.:
9.00 - 12.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Streda 18.5.:
9.00 - 12.00 - výukový bazén + 2 dráhy
Štvrtok 19.5.:
9.00 - 12.00 - výukový bazén + 2 dráhy
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Krajské kolo fyzikálnej olympiády
na pôde žiarskej „Dvojky“

Nové príležitosti pre žiarsku mládež
Centrum voľného času v spolupráci s mestom Žiar nad
Hronom organizuje dva projekty, v ktorých si mladí ľudia
môžu otestovať svoje organizačno – herecko – animátorské schopnosti. Ak sa chceš stať dobrovoľníkom, neváhaj
a prihlás sa.
Cieľom projektu Cesta rozprávkovým lesom je živé hranie
scénok známych rozprávok pre deti materských škôl, a to
priamo v Parku Štefana Moysesa. „Pri tomto projekte budú
mať stredoškoláci za úlohu pripraviť si scenár, zohnať kostým,
nacvičiť rozprávku a následne ju neskôr zahrať pre deti materských škôl. Pôjde pritom o klasické slovenské rozprávky ako
napríklad Janko Hraško či Tri prasiatka,“ približujú organizátori
z Centra voľného času a ďalej konkretizujú: „Aktivity na stanoviskách budú riadiť samotní dobrovoľníci. Deti budú plniť
rôzne zábavné úlohy či súťaže.“

Po viac ako desiatich rokoch sa v stredu 13. apríla Základná škola na Ulici
M. R. Štefánika stala hostiteľom takmer
päťdesiatky skvelých fyzikov, žiakov
a ich pedagógov zo základných škôl
a osemročných gymnázií v banskobystrickom kraji.
Do krajského kola postupujú víťazi
okresných kôl kategórie E, čo sú žiaci deviatych ročníkov. Žiarsku školu reprezentovali zatiaľ len ôsmaci Jakub a Matej
Klimentovci. Príklady neboli jednoduché
a aj preto veľa súťažiacich riešilo zadania
štyroch úloh celé štyri hodiny tak, ako to
bolo povolené v pravidlách tejto súťaže.
Počas súťaže im docent Baník predviedol
zaujímavé a inšpirujúce fyzikálne pokusy
z bežného života v duchu sloganu Fyzika
je všade okolo nás. V súčasnosti poznáme
už aj výsledky krajského kola. A tie sú pre
našu školu skvelé. Jakub Kliment získal
tretie miesto a zanechal tak za sebou 28
skúsených fyzikov, prevažne deviatakov.
„Sme na jeho úspech hrdí a blahoželáme
mu. Spolu s bratom Matejom, ktorí sa

Hľadanie odpovedí na zvedavé otázky škôlkarov

Každý rodič, ktorý má doma škôlkara, sa už určite stretol
s množstvom zvedavých otázok. V projekte Prečo budú
hľadať odpovede na otázky detí práve stredoškoláci. „Úlohou
stredoškolákov bude zábavnou formou natočiť odpovede na
otázky, ktoré získajú od deti zo škôlky. Na základe toho vznikne
krátky náučný miniseriál, ktorý sa bude distribuovať do škôlok,
na web a v prípade záujmu aj do miestnej televízie,“ spresňuje
organizátor s tým, že šancu majú dobrovoľníci, ktorí sú kreatívni a ochotní pustiť uzdu svojej fantázii. Natáčanie miniseriálu
bude prebiehať v letnom období. Ak máte záujem, neváhajte a
prihláste sa do 15. mája. Viac informácií získate priamo v Centre voľného času na Ulici M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.
(li)

tiež zaradil medzi úspešných riešiteľov,
opäť dokázali, že aj v triede s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov sú skvelí
fyzikári,“ povedala riaditeľka školy Ľubica
Baranová, ktorú okrem úspešného záveru
tešia aj slová uznania od pedagógov sprevádzajúcich svojich žiakov za príjemne
strávené dopoludnie síce v školskom, ale
netradične zrekonštruovanom prostredí.
„Budúci 58. ročník berieme ako výzvu a
dúfame, že bude pre nás ešte úspešnejší,“
dodala Baranová.
Organizátorom podujatia Krajského kola
fyzikálnej olympiády je každoročne Katedra fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády.
Práve z týchto pôsobísk zavítali na pôdu
žiarskej školy Igor Kmeť, Rastislav Baník a
Milan Grendel, ktorí boli zároveň členmi
poroty tohto už 57. ročníka súťaže.
Dohľad na priebehom olympiády mal
Jozef Gašparec z CVČ-JUNIOR v Banskej
Bystrici.
(r)

Vitajte v knižnici, prváci
Je veľmi dôležité nezmeškať
najvhodnejší okamih prvého stretnutia dieťaťa s knihou. Čítanie otvára
deťom cestu k novým informáciám a
poskytuje im bohatý, zážitkový svet.
Jednou z úloh Mestskej knižnice Michala Chrásteka je zvyšovanie čitateľskej
gramotnosti detí mimo školy. „Snažíme
sa ich do knižnice prilákať nielen nákupom nových kníh, ale aj zaujímavými
akciami,“ hovorí Božena Kaššová, odborná pracovníčka mestskej knižnice
a spresňuje: „Každoročne v apríli k
nám pozývame prváčikov zo všetkých
základných škôl v meste. Aby sa do
ich srdiečok navždy zapísal prvý deň
v knižnici, pripravili sme pre nich
pasovačku za oficiálnych čitateľov.“
Prváčikov tento raz netradične privítala
čarodejnica Eulália a pozvala ich do
Rozprávkova. Tam na nich čakalo veľa
prekvapení a úloh. „Princom hľadali
cestu do správneho kráľovstva a smutnej knižke museli vrátiť stratené rozprávky. Po splnení úloh čakala na nich
slávnostná pasovačka. Najskôr zložili
čitateľský sľub, ktorý je doslova a do

Prijímacie pohovory do jazykovej triedy na „Dvojke“

písmena záväzný. S úprimnosťou v
hlase sľubovali, že budú knižky čítať a
chrániť. Po zložení sľubu boli rytierskym
mečom povýšení do stavu čitateľského
a po celý rok si budú môcť knižky
požičiavať zadarmo,“ konkretizuje ďalej
Kaššová. Každý prvák tiež dostal na

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabúda...
Dňa 6. mája
si pripomíname 4 roky od smrti
Ľubomíra Jančoka.
Spomeňte si, kto ste ho poznali.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Dňa 22. apríla
uplynulo 34 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 dcéra Emília
a nevesta Ľubica s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Dňa 29. apríla
uplynulo 5 rokov
od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustila
manželka, mama a stará mama
Alena Herineková.
Kto ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomíname.

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

pamiatku záložku do prvej požičanej
knižky a malú pozornosť. „O tom, že sa
deťom pasovačka páčila, niet pochýb a
už teraz sa tešia na krásne knižky, ktoré
na nich u nás čakajú,“ dodáva Božena
Kaššová.
(r)

Si štvrták a baví ťa angličtina? Páčilo
by sa ti pracovať s eBeam tabuľou,
mininotebookom, v audio či multimediálnej učebni, komunikovať
so zahraničnými stážistami? Navštíviť
Londýn? Práve tebe ponúka ZŠ na Ul.
M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom
v novom školskom roku 2016/2017
možnosť začleniť sa do 5. triedy
so zameraním na rozšírené vyučovanie
spoločenskovedných predmetov (jazyková trieda).
Prijímacie pohovory sa uskutočnia
11. mája 2016 o 8.00 hod. (streda) v

priestoroch školy. Prines si so sebou písacie potreby. Podrobné informácie a kritériá prijatia nájdete na www.zsstefanikazh.
edu.sk.
(r)

Európsky imunizačný týždeň
Svetová
zdravotnícka organizácia
každoročne vyhlasuje
Európsky
imunizačný týždeň
(EIW), do ktorého sa každoročne zapojila aj Slovenská republika. V tomto
roku EIW prebiehal od 24. do 30. apríla. Cieľom Európskeho imunizačného
týždňa je zvýšiť povedomie širokej
verejnosti o dôležitosti očkovania ako
jednej z najjednoduchšej, bezpečnej
a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.
Heslom EIW bolo Vyplňme medzeru
v imunizácii. Kampaň sa zameriavala
na opatrenia, ktoré je potrebné prijať
v európskych krajinách, aby bola
zabezpečená primeraná ochrana pred
výskytom a šírením osýpok a rubeoly
v európskom regióne. Koordinátorom
aktivít je Úrad verejného zdravotníctva
SR. Na realizácii aktivít EIW participujú
všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR. V predchádzajúcich rokoch v kontrolovaných ročníkoch nášho

regiónu bola zaznamenaná 98 – 100%
zaočkovanosť detskej populácie, čo
znamenalo, že sme sa nemuseli obávať
lokálnych epidémií. Avšak ostatné tri
roky dochádza aj v našom regióne k
nárastu odmietnutia očkovania. Alarmujúce je, ak klesne úroveň očkovania pod
95 % a lokálne epidémie dnes už neznámych, ale veľmi závažných ochorení sa
opäť objavia. Preto pre zabezpečenie
kolektívnej imunity populácie SZO
odporúča dosiahnutie minimálne 95
% zaočkovanosti. Z výsledkov kontroly
očkovania v ambulanciách všeobecných
lekárov nášho regiónu v roku 2015 ako
následok odmietania očkovania detí
ich rodičmi bolo zistené, že v sledovanom ročníku narodenia detí v roku 2013
základné očkovanie proti osýpkam,
ružienke a mumpsu pokleslo v okrese
Žiar nad Hronom až na 89,2%, u ďalších
ročníkov narodenia preočkovanosť v
ročníku 2012 bola 91,7% a v ročníku
2011 dosiahla 95,8 %.
Z týchto výsledkov očkovania je zrejmé,
že detská populácia nie je dostatočne

chránená a pri ďalšom poklese očkovania
reálne hrozí výskyt detských ochorení,
s ktorými sme sa vďaka očkovaniu
už v ambulanciách detských lekárov
nestretávali. Na Slovensku očkujeme
podľa prepracovaného imunizačného
programu, ktorý je jedným z najlepších
v Európe a pokiaľ sa nám nepodarí tento
systém zachovať, otvárame tým dvere
infekciám, ktoré môžu mať nebezpečný
dopad na zdravie a životy detí i dospelých. Pokles zaočkovanosti odzrkadľuje
vzrastajúcu vlnu odmietaní povinného
očkovania rodičmi detí. V roku 2015
sme evidovali spolu 73 prípadov odmietnutí očkovania v ambulanciách
praktických lekárov pre deti a dorast,
z toho 53 rodičov odmietlo očkovanie
proti osýpkam, ružienke a mumpsu.
Odmietanie očkovania je založené na
nepodložených a klamlivých tvrdeniach
antivakcinačných hnutí, ktoré majú za
cieľ vyvolať obavy, strach a emocionálny
tlak na rodičov.
RÚVZ Žiar nad Hronom
Zdroj: ÚVZ SR, ECDC, SEVS
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Tenistom začali súťaže
TENIS

Dorastenci TK MŠK. Zľava Lukáš Kravár, Miloš Kravár (nehrajúci kapitán), Michal Grznár, Samuel Kúštik a Erik Kováč.
Chýba Lukáš Lovčičan.

Dorastenci tenisového
klubu MŠK Žiar nad
Hronom v nedeľu 1.
mája odštartovali novú
sezónu v súťaži II. triedy
družstiev.
Na úvod doma prehrali
s TK Ružomberok 1:7, keď
svoj zápas vo dvojhrách
vyhral
Lukáš
Kravár
a Michal Grznár, Samuel
Kúštik a Erik Kováč dvojhry
prehrali. Vo štvorhrách
mohli naši chlapci ešte
zápas zdramatizovať, no
nezvládli závery setov
a Kúštik s Kravárom
prehrali dvakrát 5:7, Grznár
s Kováčom dvakrát 4:6.
V ďalších kolách naše
družstvo v tenise čakajú
ešte zápasy s TC Baseline
Banská Bystrica, Lieskovský
tenisový klub-LTC, TK

Banská Bystrica a TK
Žilina. Okrem dorastencov
tenisový klub MŠK ma
v súťaži družstiev mužov,
ktorí hrajú III. B triedu
a seniorov nad 35 rokov I.
triedu.
Tréningy a zápasy tenisti
MŠK hrajú na kurtoch
plážového
kúpaliska,
kde majú svoj domovský
stánok.
Aj touto cestou pozývame
mladých
záujemcov
o tenis, chlapci 8 – 10
rokov, na tenisové kurty
na plážovom kúpalisku
(vchod pri altánku v parku
pod kúpaliskom), ktorým
sa budú venovať traja
kvalifikovaní tréneri utorky
a piatky od 16.00 hod.
Štefan Stripaj,
prezident TK MŠK

Proti lídrovi z Prešova sme podali kvalitný výkon
FUTBAL – DOXXBET LIGA

O postup, 4. kolo: Pohronie – Prešov 0:1
(0:1)
Gól: 21. Hruška.
Vo štvrtom kole nadstavbovej časti
o postup do Fortuna ligy privítali
Pohrončania lídra z Prešova. V súboji
s kvalitným tímom si domáci hanbu
nespravili, no Prešovu nakoniec podľahli
0:1.
V súboji s lídrom tabuľky si Pohrončania
hanbu nespravili. Do Dolnej Ždane
pricestoval najlepší súper a hral sa
otvorený futbal. Už v 1. min. sa cez troch
hráčov uvoľnil Paraj, nahral Garajovi, no
ten nedal. V 6. min. zas vysunul Garaja
Frimmel, ale opäť z toho gól nebol. Po
rohu v 11. min. hlavička Noska letela vedľa.
V 14. min. vytiahol po strele Macka zákrok
Packo. Rozhodnutie padlo v 21. min., keď
po dlhej lopte nepokryl Blaho Hrušku,
ktorý z uhla krížnou strelou dal jediný gól
stretnutia - 0:1. V 30. min. hostia krásne
zakombinovali a Packo vyrazil gólovú šancu
Katonovi. V druhom polčase vial domácim

vietor do chrbta, a tak sa tlačili dopredu.
V 57. min. sa po pravej strane uvoľnil Garaj,
jeho center poslal hlavou Frimmel, ale na
čiare zázračne vyrazil Talian. V 70. min. zas
po rohu hlavičkoval v šanci Blaho nad. V 90.
min. po dlhom pase Poliačika prekonal
popod nohy aj brankára Blahút, ale lopta
skončila tesne vedľa. Body si tak odniesol
líder z Prešova.

upravil na 2:1. V 39. min. zlú rozohrávku
Sekereša zachytil Mukendi, ale zakončil
len do Packa. V 47. min. ušiel Garaj, no
vystrelil slabo. V 51. min. center Pelegríniho
prešiel cez celú šestnástku, ale Blahút
zakončoval nad. Od tohto momentu hostia
domácich zavreli, ale vyloženú šancu si
nevypracovali. V 74. min. vysunul Paraj
Blahúta, ale Ružinský zakročil. Záverečný
tlak hostí domáci prežili, a tak si zaknihovali
historické víťazstvo nad VSS Košice.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Zdolali sme adepta
na postup do Fortuna ligy

Tabuľka po 5. kole

O postup, 5. kolo: FK Pohronie – VSS
Košice 2:1 (2:1)
Góly: 23., 38. Matuškovič – 13. Mukendi.
V piatom kole nadstavbovej časti
futbalisti Pohronia zvíťazili, dvomi gólmi
sa blysol Matuškovič.
Diváci videli ďalší dobrý zápas pri Hrone,
tentoraz s víťazným koncom pre Pohronie.
Už v 1. min. našiel Matuškovič na päťke
Garaja, ale ten sám hlavou minul. Hostia

sa ujali vedenia po priamom kope,
keď hlavičkoval do siete Mukendi - 0:1.
Pohrončania to hosťom vrátili v 23. min.
po narážačkách, keď technickou strelou

od žrde vyrovnal Matuškovič - 1:1. V 38.
min. uvoľnil Frimmel krásne Garaja, ktorý
si loptu zle prebral, ale brankárovi ju spoza
chrbta vypichol Matuškovič a s prehľadom

1. FC Tat. Preš. 24
FC VSS Košice 25
MFK Tat. L. M 24
FC Lok. Košice 24
Partizán Bar. 24
FK Pohronie 23
MFK Lok. Zvo 25
MŠK Žilina B 24
FC Nitra
23
ŠKF Sereď
23
ŠK Slovan BA B 23

13
15
13
13
13
12
11
9
9
8
8

8 3
5 5
7 4
5 6
4 7
4 7
5 9
7 8
6 8
4 11
3 12

51:21 47
41:19 47
45:22 46
38:24 44
35:27 43
29:27 40
28:26 38
33:28 34
42:29 33
23:30 28
33:46 27

14
14
10
5
7
1
2
-3
-3
-5
-12

BASKETBAL

Sezónu sme ukončili
v Bratislave bez výhier
1. LIGA MUŽI – 1. – 8. MIESTO

MŠK Iskra Petržalka – MŠK BK Žiar nad
Hronom 98:83 (22:22, 27:25, 27:11, 22:25)
Body: Minárik 31, Rozim 18, Vrtík 16,
Skladan 6, Nemčok 6, Fábry 2, Fábry 2,
Košťál 2.
V zápase sme začali koncentrovane
a držali sme so súperom krok celý prvý
polčas. Zápas bol veľmi útočný, padlo
veľa bodov. Každú našu chybu v obrane
súper nekompromisne trestal. V tretej
štvrtine sa k tomu pridali nepremenené
naše strelecké pokusy a urobili sme
niekoľko strát v krátkom slede, čo malo
za následok odskočenie súpera na rozdiel
15 bodov. V ďalšom priebehu zápasu sme
už nedokázali tento náskok skorigovať
a zápas sme dohrali vo vyrovnanej partii.
Bohužiaľ, víťazstvo sme už nedosiali.
Podali sme dobrý výkon, hlavne v útoku,
čoho výsledkom je strelených 83 bodov na
palubovke silného súpera.
VŠEM vs Karlovka Bratislava B – MŠK BK
Žiar nad Hronom 80:58 (28:17, 24:12,
17:12, 11:17)
Body: Rozim 15, Minárik 13, Nemčok 9,
Fábry 8, Vrtík 4, Tkáč 4, Fábry 3, Kaňa 2.
V úvode zápasu sme držali so súperom

v prvej štvrtine krok. Veľká škoda 3 - 4
stratených lôpt na konci štvrtiny, kde si
súper vytvoril 12-bodový náskok. Začiatok
2. štvrtiny bol opäť vyrovnaný. Získali
sme našou agresívnou obranou pár
lôpt, z ktorých sme bodovali. Škoda, že
sme nevyužili viaceré presilové situácie.
Druhý polčas sa hral agresívny zápas na
oboch stranách. Súper bol úspešnejší
v zakončovaní a hlavne svojou rýchlo
hrou dával ľahké koše, ako aj úspešnými
trojkovými pokusmi. My sme sa však
nezdali a v 4. štvrtine sme držali súpera
bez bodovania niekoľko minút. Vďaka
tomu sme stiahli náskok súpera na
prijateľných záverečných 22 bodov. Boli to
naše posledné zápasy v sezóne 2015/2016.
Chlapci si z chuti zahrali a priestor na
palubovke dostal každý z družstva.
Ďakujem hráčom za celoročnú snahu,
bojovnosť a vytrvalosť, či už v tréningovom
procese, ako aj v zápasovom nasedení.
Máme za sebou úspešnú a ťažkú sezónu.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent

29:11)
Body: Šály 23, Nagy 11, Kuchár 8, Štábel
6, Šarközi 6, Medveď 5, Boroš 4, Mihálka 3,
Vinarčík 2, Kotlárik 2.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent

Súpera z Handlovej sme
zdolali v oboch zápasoch
ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

Golebiowski 8, Balogh 8, Matuška 7 (1),
Novák 7, Babiak 5, Greguš 3, Švec 2, Király
1.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Mladší žiaci s vysokými
víťazstvami, finálový turnaj
o majstra Slovenska majú
vo vrecku
MLADŠÍ ŽIACI - OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 86:25 (31:4, 18:8, 18:8,
19:5)
Body: Balogh 19, Holic 18, Ďurica 16,
Tončík 10, Ziman 8, Bobok 6, Dekýš 6, M.
Kosmeľ 3.

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 101:28 (32:6, 30:5,
22:5, 17:12)
Body: Holic 22, Dekýš 18, Balogh 13, Bobok
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad 8, Ďurica 8, Tončík 8, M. Kosmeľ 7, Ziman 7,
Hronom 53:60 (15:12, 29:24, 39:37, 53:60) Baláž 4, Galko 2, Herich 2, R. Kosmeľ 2.
Body: Greguš 14, Kucej 14, Babiak 8,
Matuška 5 (1), Grochal 4, Golebiowski 4, Mladší žiaci už majú postup na finálový
Novák 4, Balogh 3 (1), Barcík 2, Truben 2.
turnaj o majstra Slovenska vo vrecku.
Napriek tomu vstúpili do oboch zápasov
KADETI – 9. – 13. MIESTO
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad proti výkonnostne slabšiemu súperovi
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK Inter Hronom 57:65 (19:11, 30:29, 34:50, 57:65) veľmi dôrazne.
Bratislava 70:73 (12:28, 17:18, 15:16, Body: Kucej 13 (1), Grochal 11 (2), Ovládli suverénne palubovku v obrane

Posledný zápas sezóny
s tesnou prehrou

aj v útoku a rýchlo si vybudovali vysoký
náskok. Príležitosť vybehnúť na palubovku
dostali všetci dvanásti domáci hráči. Každý
sa dokázal bodovo presadiť, čo je pred
blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska
veľmi dôležité.
Tie sa uskutočnia v dňoch 20. – 22.
mája vo vynovenej ZUS aréne v našom
meste. Basketbalový klub sa úspešne
uchádzal o zorganizovanie finálového
turnaja šiestich najlepších slovenských
tímov v kategórii mladších žiakov.
Z rozhodnutia Hracej komisie SBA sa
tak žiarski basketbaloví priaznivci môžu
po dvoch rokoch tešiť opäť na veľký
basketbalový zážitok, ktorý dramatické
boje o titul majstra Slovenska počas troch
dní ponúknu.
Norbert Nagy, tréner a Ladislav Balogh,
asistent
STARŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 30:38 (9:13,4:11,9:7, 8:7)
Body: Tončík 13, Štefanča, Kňažko, Barcík
4, Považan, Krestianko 2, Galko 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 44:39 (10:8, 14:12, 2:19, 18:8)
Body: Tončík 18, Melaga 6, Štefanča 5,
Považan, Krestianko 4, Barcík 3, Kňažko,
Bielik 2.
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Adrián Foltán figuruje ako líder slovenskej reprezentácie, stal sa víťazom Českého pohára
CYKLISTIKA

V nedeľu 17. apríla sa cyklisti CK MŠK
Žiar nad Hronom zúčastnili na pretekoch
Českého pohára v cestnej cyklistike,
ktoré sa konali v meste Kyjov. Pretekalo
sa na náročnom 15 km okruhu, ktorý
viedol okolím mesta. Na trati nechýbali
náročné stúpania, nebezpečné zjazdy
a technické pasáže.
Na štarte pretekov sa zišla silná
medzinárodná konkurencia, o čom
svedčí aj fakt, že v každej z jednotlivých
kategórii bolo viac ako 100 štartujúcich
pretekárov. Najvýznamnejší výsledok na
pretekoch zaznamenal Adrián Foltán,
ktorý CK MŠK ZH reprezentoval v kategórii
juniori a absolvoval tak trať dlhú 90 km, čo
predstavovalo 6 okruhov. Juniorskí pelotón
tvorilo 110 pretekárov. Desať kilometrov
po štarte Adrián Foltán vyprovokoval únik,
do ktorého išli spolu s ním aj ďalší traja
pretekári. Náskok na pelotón sa pohyboval
v rozmedzí od 30 do 60 sekúnd. Dvaja českí
pretekári neboli schopní stíhať tempo
úniku, a tak sa v polovici pretekov vrátili
späť do hlavného pelotónu. Adrián Foltán

Adrián Foltán na stupni víťazov.

Medailová žatva mladých plavcov

25 m voľný spôsob, 25 m motýlik, Tamara
Šabatová 25 m znak, 25 m motýlik,
Stanislava Sivičeková 50 m prsia, 50 m
motýlik, Olívia Ťahúňová 50 m voľný
spôsob, 50 m motýlik a Šimon Veselý
50 m prsia.
Výsledky ostatných plavcov: Ema
Dávidová 5. miesto 25 m motýlik,
6. miesto 25 m znak, Eliška Klučková
6. miesto 25 m voľný spôsob, 6. miesto
25 m prsia, Ján Kolár 4. miesto a 8. miesto
100 m voľný spôsob, Dominik Meliš
6. miesto 50 m motýlik, 8. miesto 100 m
voľný spôsob, Hana Pittnerová 5. miesto
50 m znak, 7. miesto 100 m voľný spôsob,
Sarah Procnerová 9. miesto 25 m znak,

9. miesto 25 m prsia, Matej Siheľský 8.
miesto 50 m znak, 8. miesto 200 m prsia,
Ivana Šureková 5. miesto 100 m voľný
spôsob, 9. miesto 50 m znak, Terézia
Veselá 4. miesto 50 m motýlik, 5. miesto
50 m znak.
(PK MŠK)

Memoriál Jozefa Juhaňáka
Súťaž karate Sobota 7. mája o 9.00 hod.
ZUS aréna Žiar nad Hronom Vstup voľný

síl a vyhral som. Toto víťazstvo si veľmi
cením, pretože ma stálo veľa energie,“
zhodnotil preteky Adrián Foltán. Jazda
v úniku je veľmi špecifická a náročná,
pretože cyklisti, ktorí sa nachádzajú
v úniku, musia ísť rýchlejšie tempo ako
hlavná skupina pretekárov. Keďže únik
vždy tvorí menšia skupina pretekárov ako
je hlavný pelotón, tak cez špicu skupiny
prechádza menej cyklistov ako je cyklistov
v pelotóne, čo znamená, že cyklisti v úniku
nemajú takú aerodynamickú výhodu,
preto musia vynaložiť omnoho viacej
energie ako cyklisti jazdiaci v hlavnom
pelotóne. Adrián strávil v úniku 80 km, čím
potvrdil, že v súčasnej dobe je vo výbornej
kondícii a pred blížiacimi sa Závodom
míru v Českom Terezíne figuruje ako líder
Slovenskej reprezentácie.
Ostatní cyklisti CK MŠK ZH
Kadeti: Adam Foltán 5. miesto, Andrej
Zelina, Tomáš Kamenský, Matúš Černek
– klasifikovaní v prvej skupine. Juniori:
Martin Vlčák klasifikovaný v prvej skupine.
Michal Procner, tréner

Žiarsky mestský polmaratón

PLAVCI – BANSKOBYSTRICKÝ PLAVECKÝ POHÁR

V sobotu 9. apríla sa plavci
z Plaveckého klubu Delfín MŠK Žiar
nad Hronom zúčastnili 3. kola XII.
ročníka Banskobystrického plaveckého
pohára, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkom
Krtíši. V konkurencii 176 plavcov z
12 plaveckých klubov sa opäť dokázali
presadiť a domov si odniesli spolu 40
medailí.
Prvé miesto a zlaté medaily sa vo svojej
vekovej kategórii podarilo vyplávať Eme
Barančokovej v disciplíne 50 m znak,
Diane Karáskovej 50 m voľný spôsob, Hane
Kmeťovej 50 m prsia, Eme Prachárovej
25 m znak, Melinde Ruislovej 200 m
polohové preteky, Jakubovi Siheľskému
50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob
a 50 m znak a Olívii Ťahúňovej 50 m znak,
100 m znak a 50 m prsia.
Strieborné medaily pridali Ema
Barančoková na 100 m voľný spôsob, 100
m znak, Diana Karásková 50 m motýlik,
200 m polohové preteky, Alexandra
Koštová 50 m prsia, Jakub Kukučka 25
m prsia, Ema Prachárová 25 m motýlik,
Melinda Ruislová 50 m voľný spôsob, 50 m
znak a 50 m prsia, Tamara Šabatová 25 m
voľný spôsob, Jakub Siheľský 50 m motýlik
a Šimon Veselý 100 m voľný spôsob.
Bronzové medaily nakoniec pridali Ema
Barančoková 50 m voľný spôsob, Andrej
Holos 50 m znak, Diana Karásková 100 m
znak, Jakub Kukučka 25 m znak, Viktória
Maliková 50 m znak, Ema Prachárová

spolu s pretekárom Alexom Zemanom
zo Športovej školy v Trenčíne sa nevzdali
a pokračovali v úniku ďalej vo dvojici. Po
piatom okruhu pretekári, nachádzajúci
sa v hlavnom pelotóne, začali taktizovať,
a tak sa náskok úniku zastabilizoval na
hodnote 60 sekúnd. Adrián Foltán spolu
s pretekárom Alexom Zemanom prišli do
cieľovej roviny vo dvojici. V záverečnom
špurte si to rozdali takzvane na „férovku“,
z ktorej vyšiel víťazne Adrián Foltán.
„Dnešné preteky boli veľmi náročné po
fyzickej aj psychickej stránke, pretože
hlavný pelotón cyklistov nás mal miestami
na dosah. My sme sa však nevzdali a
našťastie jazdci, nachádzajúci sa v hlavnej
skupine, ktorá nás stíhala, neboli
kompaktní, nespolupracovali spolu, a tak
nás nedostihli. Vedel som, že ak nás nedôjdu
po piate kolo, začnú taktizovať, a tak sa
aj stalo. S Alexom sme prišli do cieľovej
roviny sami dvaja. V záverečnom špurte
som si veril, pretože bol dlhý a spomedzi
cyklistov patrím k lepším špurtérom. Do
nástupu som dal zostatok všetkých svojich

Mestský okruh v Žiari nad Hronom
sa 14. mája stane svedkom v poradí
7. ročníka Žiarskeho mestského
polmaratónu. Bežecké podujatie
pritiahlo v minulých rokoch na
túto zaujímavú trať pravidelne
narastajúce množstvo bežcov
a bežkýň.
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. „Atraktívne sú tiež
jeho doplnkové trate a sprievodné
aktivity. Pre tých, ktorí si netrúfnu
odbehnúť celú trať je vhodnou
voľbou štafetový beh,“ informuje Ján
Žiak, riaditeľ pretekov. Organizátor
podujatia 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 mysleli aj na deti a mládež. „Pre
deti všetkých vekových kategórii budú
pripravené behy rôznych vzdialeností,
ale aj iné zaujímavé športové
disciplíny,“ pozýva ďalej Ján Žiak.
Žiarsky mestský polmaratón sa v tomto
roku zaradil aj do série Bin run 2016
a je zároveň 1. kolom roku 2016. Na
Žiarskom polmaratóne sa vyhodnotí
aj BIN RUN spa serie za rok 2015, ktoré
bude zverejnené v najbližších dňoch.
Inline pretek zaradený do Slovenského

pohára
Už neoddeliteľnou súčasťou žiarskeho
polmaratónu je aj inline pretek, ktorý
je zaradený do Slovenského pohára
(1. kolo SIP 2016). Termín uzávierky
prihlášok a výška štartovného,
aj s realizovaním platby na účet
organizátora do 11. mája, na 7. ročník
Žiarskeho mestského polmaratónu
aj štafetový beh je 9 eur . „Pretekári
prihlásení do 4. mája dostanú od
organizátora upomienkový predmet.
Registrácia je platná až po zaplatení
štartovného poplatku. Štartovné
obsahuje aj občerstvenie po skončení
preteku. Registrovať sa možno
prostredníctvom online formulára
alebo osobne v deň pretekov,
pričom štartovné sa platí na mieste
v hotovosti,“ spresňuje Žiak a ako
podotýka, neskôr prihlásení pretekári
zaplatia štartovné v plnej výške 12 eur
za 1 pretekára. Časový limit pretekára
je 2:20 hod. Podujatie sa koná pod
záštitou primátora Petra Antala. Viac
informácií nájdete na webovej stránke
www.polmaraton.ziar.sk.
(r)

ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN
ŽI
7. rročník Sobota 14. mája
INL
INLINE preteky – 1. kolo Slovenského pohára SIP 2016
Sob
Sobota 14. mája

