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Udalosť roka – Žiar sa pripravuje
na prestížne majstrovstvá v cyklistike

V tomto čísle:


Majstrovstvá v cyklistike:
rozhovor s primátorom
Petrom Antalom

Žiar nad Hronom sa na štyri dni stane
dejiskom prestížnych Majstrovstiev
Slovenskej a Českej republiky v cestnej
cyklistike 2017. V majstrovskom
závode mužskej kategórie Elite sa
počíta aj s účasťou majstra sveta,
Petrom Saganom. Preteky tak prinesú
divácky zážitok, veľké množstvo
fanúšikov, ale aj úplnú uzáveru
niektorých ciest na trase preteku.
Majstrovstvá Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 2017 sa
uskutočnia v dňoch od 22. do 25. júna.
Medzi pretekármi sa predstavia cyklistické
esá známe zo závodov profesionálnych
tímov, ktorými sú napríklad Erik Baška,
Jan Bárta, Michael Kolar, Leopold König,
Roman Kreuziger či brat cyklistického
majstra sveta Juraj Sagan. Pre divákov
bude určite najväčším lákadlom nedeľný
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Máj sme museli postaviť
za pomoci žeriava
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majstrovský závod mužskej kategórie
Elite, do ktorého prisľúbil účasť Peter
Sagan, dvojnásobný majster sveta a
v súčasnosti najpopulárnejší cyklista
nielen na Slovensku.

Počíta sa s 30-tisíc divákmi
V minulosti sa už naše mesto
niekoľkokrát stalo dejiskom významným
športových, predovšetkým futbalových
podujatí, no cyklistické majstrovstvá
budú určite športovou udalosťou,
ktorá v jeho histórii nemá obdobu.
Odhaduje sa, že divácky atraktívne
cyklistické preteky si príde pozrieť až 20
až 30-tisíc návštevníkov. Počas štyroch
dní sa môžu tešiť na časovky juniorov,
žien, mužov do 23 rokov a mužov Elite.
Chýbať nebudú ani cestné preteky
spomínaných kategórií. Počas konania

jednotlivých pretekov musia Žiarčania
počítať aj s výraznými obmedzeniami
dopravy. Organizačný štáb pretekov
chystá informačnú kampaň, v ktorej
bude podrobne o všetkých dopravných
obmedzeniach včas informovať.

Fun zóna aj priame prenosy
na LED obrazovke
Diváci sa okrem samotných pretekov
môžu tešiť aj na sprievodné podujatia.
Centrom pretekov bude priestranstvo
pred Mestským kultúrnym centrom.
Fun zóna sa postará o zábavu a oddych
návševníkov, chýbať nebudú stánky
s jedlom, občerstvením, animačné
aktivity pre všetky vekové kategórie,
predaj suvenírov a samozrejmosťou
bude aj televízny prenos pretekov na
veľkej LED obrazovke, ktorý bude snímať
verejnoprávna RTVS. O hladký priebeh
pretekov sa postarajú zdravotné zložky,
hasiči a policajní príslušníci.

Ambasádorom podujatia
je Ján Svorada


Už o niekoľko dní vyjde
nová kniha o meste
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Tešiť sa môžete aj na preteky juniorov.

Organizátormi
podujatia
sú
spoločnosť Slovalco, mesto Žiar nad
Hronom a žiarsky Cyklistický klub MŠK.
Prípravu pretekov zastrešuje občianske
združenie Cyklistika 2017, ktoré založili

Účasť na majstrovstvách
prisľúbil aj Peter Sagan.
predstavitelia spomínaných organizácií.
Riaditeľom pretekov je generálny riaditeľ
Slovalca Milan Veselý. Ambasádorom
sa stal bývalý vynikajúci reprezentant
a špičkový cyklista Ján Svorada, ktorý
povedie v sobotu 24. júna pelotón
majstrovského okruhu pre naturálnych
cyklistov, tzv. Charity ride.
K podujatiu je vytvorená aj webová
stránka www.cyklistika2017.sk, na ktorej
sa dozviete všetky potrebné informácie.
O blížiacich sa majstrovstvách sme sa
porozprávali aj s primátorom mesta
Petrom Antalom. Rozhovor nájdete
na 2. strane.
(li)


Banskobystrickí poslanci
schválili dotáciu
na rekonštrukciu ciest

Ďalších takmer 20 parkovacích miest pribudne aj na Etape
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Snúbenci sa môžu sobášiť
v novom drevenom altánku
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S budovaním nových parkovacích
miest pokračuje mesto aj v ďalších
častiach mesta. V týchto dňoch
sa nové parkovisko buduje na
ploche pred Základnou školou na
Jilemnického ulici.
Aj keď pred budovou školy autá
parkovali aj doteraz, oficiálne nešlo
o parkovisko a parkovanie na tomto
priestranstve sa vodičom tolerovalo.
„Práce na novom parkovisku pred
školou sa začali v stredu 19. apríla. Po
dokončení tu bude vytvorených 19
parkovacích miest,“ informuje Miloslav
Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom
a ako dodáva, po novom tak budú
vodiči parkovať usporiadane a nebudú
sa navzájom blokovať, ako tomu bolo
doteraz. „Pri projekte sa počítalo aj
s dopravným priestorom pre autobusy,
ktoré vozia deti napríklad na výlety či
exkurzie,“ podotýka ďalej Baranec.
Keďže doteraz nebola plocha pred
školou oficiálne uznaná ako parkovisko,

nutné je urobiť niekoľko väčších či
menších stavebných úprav. „Vybúrajú
sa obrubníky v strede plochy okolo
trávnatého miesta a obrubníky na ľavej
strane. To je potrebné kvôli rozšíreniu
plochy, aby sa zabezpečili zákonné
technické parametre pre pakovanie
a premávku vozidiel. Musíme tiež opraviť
a zodvihnúť uličný vpust do nivelity
budúceho parkoviska,“ konkretizuje
Miloslav Baranec s tým, že vybrané
plochy sú už zabetónované a osadilo
sa 13 metrov nových obrubníkov.
K asfaltovaniu plochy by sa malo
pristúpiť v druhej polovici mája. „Do

konca mája, najneskôr začiatkom júna
sa urobia deliace ostrovčeky, vodorovné
dopravné značenie a výsadba zelene
v ostrovčekoch,“ vymenúva ďalej
Baranec a ako zdôrazňuje, parkovanie
na tomto priestranstve nebude
nijako vyhradené, ale bude verejné.
Spustenie prevádzky parkoviska je
tiež podmienené preložením zastávky
MHD, ktorá je pred školou, a to tým,
že sa v smere k Ulici Tajovského musí
vybudovať odstavný pruh pre autobus
a ku nemu minimálne 1,50 – 2-metrový
nástupný
ostrovček
prepojený
s parkoviskom.
(li)

V parku osadia
ďalšiu kameru
V týchto dňoch sa v Parku Štefana
Moysesa, pri Perníkovej chalúpke,
rozširuje verejné osvetlenie. Osadená
tu bude aj ďalšia kamera, napojená
na mestský kamerový systém. Tým sa
prispeje k ochrane tohto rozprávkového
lesíka, ktorý vandali už viackrát poškodili.
Zároveň s týmito výkopovými prácami sa
osádza aj elektrický prívod na tiesňovú
hlásku.
(kr)

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike 2017 22. až 25. júna 2017
Slovenská a česká elitná skupina cyklistov
svetového formátu Za účasti dvojnásobného
majstra sveta Petra Sagana
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Peter Antal: Majstrovstvá v cestnej cyklistike sú udalosť, ktorá v Žiari nemá obdobu
Myšlienka usporiadať spoločné
majstrovstvá v cestnej cyklistike
v Žiari nad Hronom vznikla pred dvomi
rokmi na tomto podujatí v Žiline, kde
sa primátor Peter Antal a generálny
riaditeľ Slovalca Milan Veselý stretli
s prezidentom Slovenského zväzu
cyklistiky.
Pri spoločnej debate a sledovaní
cyklistického podujatia tak padol návrh,
že Majstrovstvá Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 2017 by
sa mohli zorganizovať aj v našom meste
a okolí. Nápad sa ujal, a tak sa v dňoch od
22. do 25. júna stane Žiar dejiskom týchto
prestížnych majstrovstiev. Záštitu nad
podujatím prevzal premiér Robert Fico
a ambasádorom sa stal bývalý vynikajúci
československý cyklista Ján Svorada. Ako
však počas rozhovoru primátor priznal,
nie je jednoduché zorganizovať tak
veľké podujatie. Organizačne aj finančne
sa to však dá zvládnuť najmä vďaka
partnerom.
Ako konkrétne sa mesto na prestížne
spoločné majstrovstvá pripravuje?
S plnou vážnosťou môžeme povedať,
že ide nie o udalosť roka, ale o udalosť,
ktorá v dejinách Žiaru nad Hronom

nemá obdobu. Doteraz sa v našom
meste nič väčšie neorganizovalo.
Z odozvy bývalých organizátorov
a zväzu cyklistiky predpokladáme,
že môžeme očakávať návštevnosť do
30-tisíc ľudí. Veľmi dôležitá bude preto
komunikácia vo vzťahu k obyvateľom
mesta a okolitých obcí. Robíme na tom,
aby ľudia dostatočne dopredu vedeli,
že podujatie je spojené predovšetkým
s rôznymi obmedzeniami, ktoré súvisia
s bezpečnosťou celého preteku. Naša
energia tak momentálne najviac smeruje
do toho, aby sme to dostatočne včas
stačili s obyvateľmi odkomunikovať.
Zároveň je potrebné si uvedomiť, že do
Žiaru prinášame podujatie, ktoré poteší
každého, nielen fanúšikov cyklistiky. Veď
účasť na majstrovstvách prisľúbil Peter

Sagan, ktorý je dnes určite celosvetovým
fenoménom a chýbať nebude ani celá
slovenská a česká cyklistická špička.
Na koho okrem Petra Sagana sa
môžu diváci v Žiari tešiť?
Príde napríklad jeho brat Juraj Sagan,
Michael Kolar, Roman Kreuziger, Jan
Bárta, ale tiež celá slovenská špička, ktorá
sa chce pobiť o majstrovský dres. Ten, kto
vyhrá v Žiari nad Hronom, celý rok nosí
slovenský znak na svojom klubovom
drese. Cyklisti tieto preteky berú ako
prestíž, a to všetci do jedného. Zúčastniť
sa ich môžu len držitelia medzinárodnej
licencie UCI.
Kto sú hlavní organizátori podujatia
a na čom konkrétne sa v rámci
organizácie podieľa samotné mesto?
Hlavným organizátorom je mesto Žiar
nad Hronom a Cyklistický klub MŠK,
ktorí organizáciu celého podujatia
zverili občianskemu združeniu Cyklistika
2017. Cez toto združenie získavame
finančné prostriedky a zabezpečujeme
organizačne celé podujatie. Okrem
toho, že mesto poskytlo občianskemu
združeniu dotáciu vo výške 10-tisíc eur,
na príprave podujatia sa podieľajú aj
jeho pracovníci, ktorí sú zvyknutí na
organizáciu veľkých podujatí.

Ako sme ťa budovali – nová kniha o Žiari
V týchto dňoch
sa pripravuje nová
kniha o Žiari nad
Hronom, ktorá vyjde
už v júni. Publikácia
sa zameriava na
históriu mesta po založení Závodu
SNP.
Pôjde pritom o literatúru faktu, ktorá
sa zameriava na modernú históriu
Žiaru. „V publikácii sa nezameriavame
na históriu Svätého Kríža. Práve
naopak, na históriu po založení Závodu
SNP,“ informuje Martin Baláž, vedúci
kancelárie primátora mesta a ako
podotýka, v publikácii nebudú chýbať
kapitoly, ktoré hovoria presne o tom,
ako sa stavala fabrika, ako postupne
napredovala výstavba bytových domov,
akým spôsobom sa zakladala napríklad
telovýchovná jednota, kultúra v Žiari
nad Hronom, školstvo či ďalšie zložky.
V knihe budú tiež spomienky niektorých
Žiarčanov – pamätníkov, ktorí zažili
tieto obdobia, alebo sa na nich nejakým
spôsobom podieľali. Pre svoje potreby
si zatiaľ mesto objednalo 1000 kusov.

„Pripravujeme založenie Informačného
centra, kde posunieme určitú časť tohto
nákladu. Samozrejme, kniha pôjde aj do
knižníc našich zariadení,“ dodáva Martin
Baláž a ako ďalej prezrádza, mesto
Žiar nad Hronom začína pracovať aj na
vydaní monografie, čo už bude skôr
vedecká kniha o Žiari nad Hronom. „Vyjsť
by mala v druhej polovici budúceho
roka,“ uzatvára Baláž.

Spomienky a príbehy
neodpísané z archívov

Obrazovo-textová kniha Žiar nad
Hronom – Ako sme ťa budovali vyjde
v edícii vydavateľstva AB ART press Ako
sme tu žili, ktorá približuje život ľudí
vo vybraných slovenských mestách.
Autorom námetu je Vladimír Bárta,
uznávaný slovenský fotograf, publicista
a autor viacerých kníh literatúry faktu.
Publikácia Žiar nad Hronom – Ako sme
ťa budovali, ktorú zostavil zo zážitkov
svojich spoluautorov – Karola Krista,
Ivana Bubelínyho, Emila Copláka
a ďalších, je úžasnou, pravdivou
výpoveďou ich osobných spomienok,

ktoré v časoch svojho pobytu vo Sv. Kríži
a neskôr v Žiari nad Hronom zažili. „Nové
knižné dielo prinesie zaujímavé udalosti,
spomienky a príbehy ľudí, ktorí na zelenej
lúke začali stavať fabriku a neďaleko
neho aj mesto,“ približuje spoluautor
a zostavovateľ knihy Vladimír Bárta.
Ako dodáva, sú to príbehy neodpísané
z archívov, príbehy generácie, ktorá
dokázala priam neuveriteľné veci. Texty
dopĺňajú farebné fotografie Vladimíra
Bártu, ktoré zhotovil v 80. a 90. rokoch
minulého storočia. Zobrazujú žiarske
ulice, obrázky dymiacich fabrických
komínov, ale aj vtedy obľúbeného
Nočného sanatória, ktoré vedenie ZSNP
pre svojich zamestnancov dalo postaviť
v Sklených Tepliciach. „Kniha prezrádza aj
málo známu udalosť, že práve v Nočnom
sanatóriu pripravovala sovietska tajná
služba vtedy ešte pomerne neznámeho
politika, Babraka Karmala, na post
budúceho afganského komunistického
prezidenta,“ prezrádza na záver jednu
zo zaujímavostí Vladimír Bárta, autor
publikácie.
(li)

Kde
bude
hlavné
dejisko
šampionátu?
Štart aj cieľ budú na Ulici SNP pred
Mestským kultúrnym centrom. Časovka
bude na úseku od MsKC, smerom na
Lutilu, Slaskú, Kosorín, kde sa cyklisti
otočia, idú do Dolnej Ždane a späť do
Žiaru, kde končia pred MsKC. Hlavný
cestný pretek, ktorý bude mať v mužskej
kategórii skoro 200 km, bude na okruhu
od MsKC v smere na Dérerov mlyn,
Janovu Lehota, Kosorín, Slaskú, Lutilu
a naspäť do Žiaru, kde sa na Ulici SNP
na križovatke pri Orange cyklisti znovu
otočia a tieto okruhy urobia osemkrát.
Diváci teda budú mať možnosť vidieť
pretekárov pomerne často.

Ako budú Žiarčania informovaní
ohľadom dopravných obmedzení?
Do schránok dostanú letáky spolu
s programom. Reklamné plochy na
nástupišti a v okolí námestia využijeme
tiež na informovanie o programe,
a zároveň o uzávierkach, ktoré budú
v meste. Občanov budeme informovať
aj prostredníctvom všetkých mestských
médií, kde nájdu informáciu, kedy počas
akého času je obmedzená doprava
v Žiari, príp. ktoré parkoviská budú
k dispozícii. Časovka je pretek, kedy
je doprava absolútne vylúčená a na
trať sa nedostane žiadne auto. Čo sa
týka cestného preteku, tam je doprava
čiastočne možná, avšak len v smere
jazdy pelotónu. Ľudia sa tomu budú
musieť určitým spôsobom prispôsobiť,
preto budú o tom v dostatočnom
predstihu informovaní. Vzhľadom na
to, že sa preteky uskutočnia na Ulici
SNP, konkrétne pred MsKC, kde sa
v okolí nachádzajú všetky nákupné
centrá, nebude možné prísť autom
ani do nákupných centier. Parkoviská
centier budú využité na parkovanie pre
návštevníkov podujatia. Uzavretá bude
aj Chrástekova ulica, kde budú tímové
autá.
(li)

Svadby v romantickom prostredí parku.
Drevený altánok je už na svojom mieste
takéto sobáše využíval provizórny
rozkladací stan. To je už minulosťou.
Mesto ešte koncom minulého roka
rozhodlo o tom, že ho nahradí
dôstojnejším
trvalým
dreveným
altánkom. „Priamo v altánku sa môžu
konať nielen sobášne obrady, ale ľudia
ho môžu voľne využívať napríklad aj na
fotografovanie. Park Štefana Moysesa je
najmä na jar a na jeseň veľmi atraktívny
aj na takéto príležitosti, keďže scenéria
je naozaj veľmi romantická,“ hovorí
Martin Baláž, vedúci kancelárie
primátora mesta. Ako sme zistili,
najväčší záujem o sobáše v parku majú
snúbenci v mesiacoch jún, august
a september. V tomto roku však bude
prvý sobáš pod holým nebom už v máji.
Biely drevený altánok má svoje miesto.
Osadený je na mieste, kde sa doteraz
vykonávali obrady, a teda v blízkosti
fontány na trávnatej ploche, lemovanej
živým plotom z krušpánu. Mesto vyšiel
na 2 168 eur.
(li)

V Parku Štefana Moysesa pribudol
koncom apríla drevený altánok.
Využívať sa bude najmä počas
sobášnych obradov.
O sobáš pod holým nebom
v romantickom prostredí žiarskeho
parku prejavuje v poslednom období
čoraz viac snúbencov. Doteraz sa na

Do stojísk pribudnú nové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad
Pracovníci odboru odpadového
hospodárstva urobili v rámci
komplexnej bytovej výstavby v Žiari
nad Hronom rozbor zmesového
komunálneho odpadu. Cieľom bolo
zistiť, aké podiely jednotlivých
druhov odpadov sa v tomto odpade
nachádzajú.
Keďže mesto stále vidí dosť vysoký
potenciál zintenzívnenia triedeného
zberu, rozborom chceli pracovníci
odpadového hospodárstva zistiť reálny
stav, ktorým by obyvateľom mesta
mohli ukázať, čo všetko ešte hádžu do
nádoby na zmesový komunálny odpad.
„Analýzou sme si potvrdili celoslovenský
priemer, ktorý hovorí, že celkovo sa
v komunálnom odpade nachádza
30 – 40 % biologicky rozložiteľného
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Vo vzorke sa nachádzalo
až 51,96 % BRO.

Ivana Martincová z OOH a ako spresňuje,
v rámci analýzy sa tak zistilo, že Žiar sa
nachádza na úrovni až 52 % podielu
BRO v ZKO, ktorý by mal byť z nádob na
zmesový komunálny odpad vytriedený
a mal by ísť po inej línii. „Kuchynský
odpad do zbernej nádoby na biologicky
rozložiteľné kuchynské odpady alebo do
domáceho kompostéra a zelený odpad
domácim kompostovaním, alebo v rámci
mesta individuálnym spôsobom zberu,“
podotýka.

Správnym separovaním
šetríme svoje peňaženky

odpadu (BRO), v samotnom zmesovom
komunálnom odpade (ZKO) sa BRO
pohybuje v priemere na úrovni 45%. To Vďaka analýze sa mesto utvrdilo
znamená zelený odpad, ale aj kuchynský v tom, že je stále dosť veľký potenciál
odpad, ktorý vzniká v domácnostiach zlepšiť triedenie ostatných zložiek
ako zvyšky z varenia či nespotrebované komunálneho odpadu. „Ide najmä o
alebo pokazené potravín,“ približuje

plasty, pretože tie sa v analyzovanej
vzorke nachádzali v podiele 12,3 %
vo váhovom ukazovateli. Objemovo však
môžeme predpokladať, že je to až 50 %
objemu zbernej nádoby na zmesový
komunálny odpad, za čo v konečnom
dôsledku zaplatíme. Okrem plastov sa
tam nachádzali aj iné zložky ako papier,
kovy, sklo, tetrapaky, texil a šatstvo, ktoré
keď umiestnime do správnych nádob,
sa odvážajú bezplatne,“ prízvukuje ďalej
Ivana Martincová. Ak budeme správne
triediť suchý odpad a budeme oddeľovať
BRO do samostatnej nádoby, ktorá nám
pribudne v nasledujúcich mesiacoch,
tak vyčleníme z celého množstva
značné percento odpadu, za ktorý
nemusíme platiť a vytriedené komodity
sa ďalej využívajú ako druhotné suroviny.

„Prejaví sa to aj v tom, že obyvatelia
budú potrebovať realizovať menej
často vývozy, alebo budú potrebovať
menej zberných nádob, čo sa zobrazí aj
na celkovom poplatku za odpad. Treba
si tiež uvedomiť, že zákon o odpadoch
hovorí, že komodity, ktoré sme počas
rozboru našli v nádobe, je povinnosť
triediť a zároveň je zakázané ich
skládkovať. Nemali by byť likvidované
zneškodňovaním na skládke ako súčasť
zmesového komunálneho odpadu,“
podotýka Martincová. Ako sme už teda
spomenuli, už onedlho čaká Žiarčanov
zmena v separovaní. „Do stojísk pribudnú
nové zberné nádoby na BRO, ktoré budú
obyvatelia mesta dostávať na etapy.
O všetkom budeme včas informovať,“
uzatvára Ivana Martincová.
(li)
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na náklady
ostrihomského
arcibiskupa Františka Forgáča, ktorý
v ňom býval a v roku 1615 v ňom aj
zomrel. Kaštieľ sa opäť stal letným
sídlom ostrihomských arcibiskupov,
ktorí ho pravidelne navštevovali.
Postavila sa škola a v meste stál aj
ubytovací hostinec, z ktorého pre
pokladňu mesta tiež plynuli peniaze.
Kríž v roku 1615 za richtára Štefana
Rauka hospodársky prosperoval.
Stálo tu 26 hospodárskych usadlostí,
od ktorých z daní malo mesto príjem
ďalších približne 30 florénov ročne.
V tom čase richtár Kríža Štefan
Rauka vlastnil časť usadlostí, od
ktorých neplatil žiadne dane. Doba to

Rok 1615:
richtár Štefan Rauka
Mestská kniha Kríža bola
významným dokumentom nielen
o živote v meste, ale aj ako
pozemková kniha. Bola uložená
u richtára Kríža, ktorý za ňu
zodpovedal.
Zápisy do nej sa konali tak v dome
richtára, ako aj na fare alebo v kaštieli.
Zo zápisov vyplýva, že mesto si každý
rok v priebehu mesiaca máj volilo
nového richtára a radu mesta. Mesto
v tomto čase hospodársky rástlo,
obnovil sa arcibiskupský kaštieľ

Na plavárni sa nepretržite používa ozonizátor
Pred niekoľkými rokmi sa na žiarskej
plavárni začal používať ozón, ktorý
z časti nahrádza chlór. V posledných
dňoch boli zaznamenané ohlasy od
návštevníkov plavárne, podľa ktorých
je voda prechlórovaná. Ako je to
naozaj, nám vysvetlil Igor Korbela,
vedúci športových zariadení v meste.
„Na plavárni sa ozonizátor používa
nepretržite,“ vysvetľuje Igor Korbela
s tým, že to ale neznamená, že sa
nepoužíva aj chlór. Chlóru sa používa
len polovičné množstvo ako pri bežných
bazénoch, druhú polovicu nahrádza
ozón. „Chlór sa dávkuje automatickým
dávkovačom, takže nepredpokladáme, že
by bola voda prechlórovaná. Okrem toho,
trikrát denne meriame hladinu chlóru
vo vode,“ podotýka ďalej. Samozrejme,
môže sa stať, že pri istých situáciách ľudia
s jemnejším čuchom chlór môžu vo vode
cítiť. Stáva sa to napríklad aj pri pitnej
vode, kedy je možné, že cítite chlór, ale
to neznamená, že je prechlórovaná. „Na

kontrolu na plaváreň chodia hygienici,
ktorí si tak isto chlór premeriavajú. Každý
mesiac na plaváreň chodí akreditované
laboratórium, odoberá vzorky vody

Na rekonštrukciu ciest schválili
krajskí poslanci viac ako 540-tisíc eur
V pondelok 24. apríla sa v Českom
Brezove, okres Poltár, uskutočnilo
riadne zasadnutie zastupiteľstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja.
Okrem iných bodov programu krajskí
poslanci schválili aj prerozdelenie 9
miliónov eur na rekonštrukciu ciest II.
a III. triedy v našom kraji. Krajskí poslanci
za okres Žiar nad Hronom Božena
Kováčová, Ladislav Kukolík, Daniel Gelien
a Vladimír Flimer spoločne navrhli za náš
okres zaradiť úseky ciest v havarijnom
a nevyhovujúcom stave. Na zoznam
rekonštrukcií vybraných úsekov ciest na

rok 2017 sa tak dostali cesty Nevoľné –
Kremnica, Šášovské Podhradie, Trubín
a vybrané úseky Lutila – Slaská a Lúčky –
Kopernica. Celková cena za rekonštrukciu
ciest v žiarskom okrese tak bude viac ako
540-tisíc eur.
(li)

a vyšetruje aj chlór aj mikroorganizmy.
Výsledky týchto vyšetrení sú vyvesené
na pokladni k nahliadnutiu verejnosti,“
uzatvára Igor Korbela.
(li)

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pomohli prírode
Celý svet každoročne slávi 22. apríl
ako Medzinárodný deň Zeme. Ide
o ekologicky motivovaný sviatok,
ktorý upozorňuje ľudí na dopady
ničenia životného prostredia a rozvíja
diskusiu o možných riešeniach.
Pri tejto príležitosti Komunitné
centrum v Žiari nad Hronom v stredu
26. apríla zorganizovalo akciu
Pomôžme prírode.
S deťmi a mládežou sa pracovníci
komunitného centra stretli, aby sa
porozprávali o správnom nakladaní
s komunálnym odpadom a tiež
o separovaní a recyklácii odpadu.
„Pripravili sme si tiež pomôcky
a presunuli sme sa k časti Lutilského
potoka, aby sme splnili hlavný cieľ,
a to zber komunálneho odpadu v tejto
lokalite,“ približuje odborný garant
komunitného centra Samuel Kováč
a dodáva: „To sa nám aj podarilo,
pretože na nemalej ploche sme
vyzbierali plných 6 vriec rozličného

odpadu, ako napríklad plechovky, PET
fľaše, papiere či plastové obaly. Vrecia
s odpadom sme potom zaniesli do
Zberného dvora.“ Prostredníctvom
tejto aktivity sa pracovníci centra snažili
u zúčastnených rozvíjať pozitívne
postoje k ochrane a tvorbe životného
prostredia a poukázať na potrebu
ochrany životného prostredia vôbec.
Keďže aktivita sa všetkým zúčastneným
páčila, komunitné centrum plánuje
podobné podujatie zorganizovať aj
v budúcnosti.
(r)

Žiar je inšpiráciou aj pre iné samosprávy
O naše mesto sa zaujímajú aj iné samosprávy. Inšpirovať sa oddychovými
zónami či futbalovým štadiónom prišli
zástupcovia z Kežmarku a Spiškej
Novej Vsi.
Oddychové zóny a s nimi spojené
zlepšovanie kvality života v meste
nachádza odozvu aj v iných samosprávach. Žiar nad Hronom tak navštívila
projektová manažérka a architekt z
mesta Kežmarok, ktorí sa prišli inšpirovať
pôvodným konceptom oddychových
zón. Ten totiž pripravujú aj v Kežmarku.
Návštevu nadchla nielen Oddychová
zóna Etapa a Letný pavilón, ale aj Park
Štefana Moysesa, Minizoo či Perníková aj zástupcovia zo Spišskej Novej Vsi. Tí práve rekonštruovanom futbalovom
(r)
chalúpka. O deň neskôr mesto navštívili sa zase zaujímali a hľadali inšpirácie na štadióne.

Máj postavili za pomoci ťažkej techniky
Pre tradičné stavanie Mája sa tento
rok rozhodli organizátori v piatok
28. apríla. Bohužiaľ, počasie podujatiu
neprialo a tak musela prísť na rad
ťažká technika.
Stavaniu Mája predchádzal Jarmok
remesiel, ktorý sa aj napriek daždivému
počasiu uskutočnil tak, ako bolo
avizované.
Mnohých
Žiarčanov

však nebola jednoduchá a pokojná
už vôbec nie. Dvestoročné napádanie
a devastovanie obyvateľstva a jeho
majetku zanechávalo stopy nielen
na majetku, ale aj na životoch ľudí.
Turci, Tatári, kuruci, slobodní hajdúsi
a s týmito všetkými bojujúci cisárski
vojaci rovnou mierou hľadeli ukájať
svoje baženie po cennostiach na
úkor chudobného, poddaného ľudu.
Rozdiel bol len ten, že Turci a Tatári
ľudí i odnášali so sebou a vôbec
nešetrili životy. Bola to doba, v ktorej
post richtára nebol tým najlepším, ale
určite najzodpovednejším miestom.

dážď neodradil a prišli sa na prácu
remeselníkov pozrieť či nakúpiť ich
výrobky. Nechýbali ani malé motorky,
ktoré v čase, keď nepršalo, mohli využíť
naši najmenší. Stavanie Mája býva už
tradične za spevu a vystúpení domácich
folklórnych súborov. Tento rok sa však
od ich vystúpení upustilo. Ľudovú
atmosféru navodili svojím spevom aspoň
speváci z Mužskej speváckej skupiny
Sekera. A keďže stavanie Mája holými
rukami by na mokrom podlaží bolo
nebezpečné, rozhodnutie padlo na ťažkú
techniku. Žeriav prišiel na námestie
a spoločne s hŕstkou chlapov sa nakoniec
Máj podarilo postaviť. A aby tým, ktorí
prišli aj v daždi nebolo smutno, mohli
sa potúžiť domácou pálenkou, ktorú im
nalieval primátor Peter Antal.
Nič
však
neohrozilo
večernú
SkoroMájovú veselicu, na ktorej zahrala
obľúbená kapela Akropola a do tanca
hral aj DJ Bengál.
(li)
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Európsky týždeň nosenia detí aj v Žiari nad Hronom
Pod záštitou OZ Nosma oslávime prvý
ročník Európskeho týždňa nosenia
detí, ktorý sa bude konať v dňoch od 8.
do 14. mája v 41 slovenských mestách
a zároveň v 26 európskych krajinách.
Podujatie zavíta aj do nášho mesta, kedy
bude zaujímavý program pripravený aj
v Mestskom materskom centre Úlik.
Heslo Európskeho týždňa je Stále ťa nosím.
Organizátori radi uvidia fotografie nosiacich
rodičov, ktoré ukážu nosenie ako súčasť
bežného života, ako podporu v praktickom
živote rodičov a detí. Regionálne skupiny
pripravujú podporné stretnutia nosiacich
rodičov a prednášky či workshopy s témami,
ktoré zaujímajú hlavne čerstvé mamičky.
Vyvrcholením týždňa bude Festival Nos! v
Banskej Bystrici 13. mája.
„V Žiari nad Hronom sa tešíme na Baby
Salsu vo Fitness Apolon a na Nosičský piknik
v parku,“ informuje dobrovoľníčka Nadežda
Bírešová Gruľová a dodáva: „V Mestskom
materskom centre Úlik sa bude konať

ochutnávka zdravých sladkostí s Martinou
Majzlíkovou, miniburza nosiacich pomôcok
či prednáška fyziomamy a fyzioterapeutky,
mamičkám známej zo sociálnej sieti
facebook. Sme radi, že zavíta do Žiaru nad
Hronom a priblíži nám psychomotorický
vývoj dieťatka, manipuláciu s bábätkom
a zásady ergonomického nosenia detí.“
Program Európskeho týždňa nosenia detí
nájdete na webovej stránke Nosma a na
facebooku, v skupine Nosíme v Žiari nad
Hronom a okolí a Úlik Žiar nad Hronom
– Materské centrum. Týždeň nosenia

detí je podujatie, ktoré nadväzuje na
Medzinárodný týždeň nosenia detí.
Po uplynulom ročníku záujem rodičov
o nosenie detí výrazne stúpol a vznikla tak
potreba vytvoriť nové podujatie, ktoré by
sa zameriavalo na krajiny Európy. Cieľom je
vytvoriť informačný, edukačný a podporný
priestor pre všetkých priaznivcov
ergonomického nosenia. Podujatie je tiež
príležitosť poukázať na výhody nosenia
a jeho prospešnosť nielen pre dieťa, ale aj
pre rodičov.
(li)

Počas akcie Rýchlostný maratón zistených 167 porušení
Zo stredy 19. apríla na štvrtok 20. apríla
sa na celom Slovensku konala osobitná
kontrola Rýchlostný maratón 2017.
Polícia si „posvietila“ na dodržiavanie
rýchlosti na cestách aj v našom regióne.
Rýchlostný maratón 2017 sa konal od 6.00
hodiny 19. apríla do 6.00 hodiny 20. apríla
aj v Banskobystrickom kraji na 83 úsekoch.
Polícia tu zaznamenala 167 porušení
pravidiel o rýchlosti jazdy, z toho 13
na rýchlostných cestách, 25 na cestách

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

mimo obcí a 129 na cestách v obciach.
Najviac priestupkov – 109, bolo
zaznamenaných cez deň od 6.00 do 18.00
hodiny, v noci od 18.00 do 6.00 hodiny to
bolo 58 priestupkov. Ženy sa počas akcie
dopustili 21 priestupkov, muži 146-krát
porušili pravidlá o rýchlosti jazdy. V Žiari
nad Hronom polícia kontrolovala vodičov
na Ulici SNP, rýchlostnej ceste R1 a R2
v Šášovskom Podhradí a na Priemyselnej
ulici.
(kr)

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, a to:
•EKN 530/2 (v operáte KN
identifikovaná ako časť CKN
parcela č. 700/36) – ostatné
plochy s výmerou 4 494 m2 na LV
č. 3327, a to plocha na prenájom
v časti s výmerou 669,50 m2,
ktorá sa nachádza pri severnej
strane bytového domu súp.
č. 535 medzi ulicami Vansovej a
Svitavská 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
27
osobných
motorových
vozidiel
vyhradených
pre
užívateľov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 535,

•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 €/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 9.5.2017 do 9.00
hod. na Mestský úrad v Žiari
nad Hronom - Odbor životného
prostredia a infraštruktúry,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 700/36
- 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 a infraštruktúry
č. dverí 6, v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod., tel.
č.: 045/678 71 43.
(r)

Sezóna kliešťov sa začala. Poradíme vám, ako sa pred nimi brániť
V našich podmienkach sa môžeme
stretnúť s viacerými druhmi kliešťov,
najčastejšie s kliešťom obyčajným,
pijakom stepným alebo lužným a Haemaphysalis. Z epidemiologického
hľadiska je pre ľudí najvýznamnejší
kliešť obyčajný, ktorý zohráva, ako
vektor, najdôležitejšiu úlohu v prenose ochorení na človeka - zápal
mozgových blán, lymeská borelióza,
Q-horúčka, babezióza, anaplazmóza,
ricketsiózia, tularémia a mnohé ďalšie,
ktorých prejavmi sú predovšetkým
horúčka, bolesti hlavy, svalov,
malátnosť či kožné prejavy.
Kde všade si musíte na kliešte dávať
pozor, ale aj o mnohých ďalších veciach
sme sa porozprávali s MUDr. Zinou
Košťanovou z Oddelenia epidemiológie
a Oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ
v Žiari nad Hronom.
Kedy začína sezóna kliešťov?
V teplých obdobiach možno kliešte
objaviť už v januári a ich aktivita trvá
až do decembra (niektoré druhy).
Donedávna platilo, že aktivita kliešťov
začína od teploty 10 °C, ale v posledných
rokoch bol výskyt kliešťov zaznamenaný
už pri teplote 5 °C. Najvyššia sezóna je
od marca do septembra. Dôležitú úlohu
zohráva teplota a vlhkosť vzduchu. Počas
suchých horúcich dní je ich aktivita
utlmená, vyhovujú im zatienené lokality
s miernou vlhkosťou (krovinatý porast na
okrajoch lesov, lesné chodníky, plochy
s vyššou nepokosenou trávou a i).
Vyskytujú sa kliešte iba na trávnatej
ploche alebo môžu byť aj v meste?
Ich častý výskyt sa predpokladá
v zmiešaných lesoch s krovinatým
porastom, v dubových alebo dubovohrabových a dostatočne vlhkých lesných
porastoch a zdržujú sa vo výške okolo 25
- 50 cm od zeme. V našich podmienkach
žijú kliešte v nadmorskej výške do 800 až
1000 m.n.m, no v posledných rokoch bol
potvrdený ich výskyt aj z vyšších miest,
kde predtým zaznamenané neboli (napr.

Vysoké Tatry v nadmorskej výške 1100
m.n.m.). Je to postupný jav, ktorý súvisí
s globálnym otepľovaním. Možno ich
však nájsť aj v záhradách v obciach (aj
mestách), parkoch i väčších miest, kam
ich z voľnej prírody mohli preniesť vtáky,
psy, mačky, no i hlodavce. V prírode veľmi
trpezlivo číhajú na svojich hostiteľov.
Vyliezajú na vyššie steblá tráv, kríky alebo
kúsky dreva, kde sa držia troma zadnými
pármi nôh a prvý predný pár vztýčia a
roztiahnu, pričom ich otáčajú do rôznych
smerov. Hlavným zdrojom informácií pre
kliešťa sú fyzikálne a chemické vnemy
okolia.
Ako sa brániť pred nimi?
Prevencia je ten najspoľahlivejší
prostriedok ochrany pred infekciami
prenášanými kliešťami. Proti prichyteniu
kliešťa na koži môže ochrániť
vhodný turistický odev (dlhé rukávy,
nohavice, vysoká obuv, klobúk), ale
nápomocný môže byť aj insekticídny
repelent. Po každom návrate z oblastí
s predpokladaným výskytom kliešťov si
treba starostlivo prezrieť šatstvo i celé
telo. Dôležité je ešte raz prezrieť celé
telo aj po sprchovaní, nezabúdať, že
najčastejšie sa prisajú na teplé, spotené
miesta s jemnou pokožkou (ako napr.
kolenné jamky, podpazušie, pod
prsníkmi, medzi stehnami, medzi prstami
a pod.) a svoje miesto na uchytenie
dokážu kliešte hľadať aj 24 hodín.
Ak sa už stane, že si na tele nájdeme
kliešťa, ako postupovať?
Ak kliešťa odstraňujeme, či už človeku,
alebo zvieraťu, treba sa vyvarovať
rozmačknutiu kliešťa v prstoch pri
odstraňovaní, vstreknutiu obsahu čreva

kliešťa do očí a pod. Najlepšie je používať
špeciálnu pinzetu, ktorá sa dá kúpiť v
lekárni alebo aj v obchodných sieťach.
Dostupný je aj sprej na odstránenie
kliešťa, ktorý umožní jeho ľahšie,
bezpečnejšie odstránenie. Dôležitú
úlohu zohráva aj čas od prisatia kliešťa
do jeho odstránenia. K prenosu lymeskej
boreliózy môže dôjsť počas 24 - 48 hodín
od prisatia kliešťa (pôvodca sa nachádza
v črevnom trakte kliešťa), no netreba
sa na to úplne spoliehať. U kliešťovej
encefalitídy do niekoľko hodín (vírus
sa nachádza v slinách kliešťa). Pozor
však na nymfy, ktoré sú niekedy menšie
ako špendlíková hlavička, a preto ľahko
prehliadnuteľné!
Môžeme predísť ochoreniu od
kliešťov? Ak áno, aká prevencia je
najlepšia?
Najlepšou prevenciou pred ochorením
na kliešťovú encefalitídu je očkovanie,
ktoré je najlepšie zahájiť v období
s nižšou aktivitou kliešťov. Informácie
o očkovaní je možné dostať, buď
u svojho všeobecného lekára, alebo
na oddelení epidemiológie RÚVZ so
sídlom v Žiari nad Hronom. U kliešťovej
encefalitídy nesmieme zabúdať, že
nakaziť sa môžeme aj konzumáciou
nepasterizovaného mlieka alebo jeho
výrobkov pochádzajúcich z endemických
oblastí.
Ako môžeme pred kliešťami
ochrániť svojich domácich miláčikov,
predovšetkým psov a mačky?
Jedným z dôležitých prevenčných
opatrení je aj ochrana domácich
miláčikov, ktorí s nami chodia do
prírody a takisto sú vystavení riziku

vzniku ochorení prenášaných kliešťami.
Spočíva v použití repelentov určených
pre zvieratá, použití obojkov alebo
iných prípravkov, ktoré sú k dispozícii,
buď u veterinárnych lekárov, alebo
v obchodnej sieti. Podobne ako aj u ľudí
je dôležité prezrieť aj zvieratá pri návrate
domov, aby sa zabránilo možnému
dovlečeniu kliešťov do domácnosti.
Ako najúčinnejšie a najspoľahlivejšie
kliešťa z tela odstránime?
Ak objavíme kliešťa, snažíme sa ho
čo najrýchlejšie odstrániť. Nesmieme
ho však dusiť olejovými alebo inými
podobnými prípravkami (keďže pôvodca
LB sa nachádza v črevnom trakte kliešťa,
pri dusení ich kliešť zvracia do ranky).
Miesto s prichyteným kliešťom najprv
vydezinfikujeme 60 % alkoholom.
Kliešťa odstraňujeme pinzetou tak, že
ho uchopíme za pevnú časť hlavičky
a opatrným vykývaním do strán ho
neustále ťaháme von. Pritom dbáme, aby
v koži nezostala hlavička alebo jej časť. Ak
sa tak stane, treba ju urýchlene odstrániť.
Miesto s rankou je potrebné ošetriť 60 %
alkoholom, jódovou tinktúrou, v krajnom
prípade aj alpou. Ak sa objavia horúčky,
kožný erytém, neurologické, kĺbne alebo
kožné problémy, ihneď treba vyhľadať
všeobecného lekára alebo odborného
kožného lekára, prípadne neurológa.
Čo nám hrozí, ak zanedbáme
prevenciu?
Ak zanedbáme prevenciu, musíme
počítať s možnosťou, že kliešť môže
byť infikovaný jedným alebo viacerými
pôvodcami nákaz naraz. V Európe to
môžu byť ochorenia, z nich najznámejšie
zápal mozgových blán a lymeská
borelióza, v súčasnosti už menej známe
Q-horúčka, tularémia, takmer neznáme,
anaplazmóza a ricketsiózia a mnohé
ďalšie, ktorých prejavmi sú predovšetkým
horúčka, bolesti hlavy, svalov, malátnosť
či kožné prejavy.
Kde v našom okolí zaznamenávame
najväčší výskyt kliešťov?
Zvýšenú pozornosť treba venovať

lokalitám, kde sú známe zmiešané
ohniská nákaz prenášaných kliešťami.
Vďaka
spolupráci
pracovníkov
epidemiológie RÚVZ v Žiari nad
Hronom s Virologickým ústavom
SAV v Bratislave, boli odkryté lokality
s možnosťou expozície obyvateľstva aj
inými pôvodcami nákaz, okrem rizika
infikovania pôvodcom LB a vírusom KE,
aj v našich okresoch. Riziko infikovania
boréliou je takmer na celom území nášho
regiónu, endemické oblasti vírusu KE boli
zaznamenané v lokalitách krajinných
oblastí Kremnických, Štiavnických
vrchov a pohoria Vtáčnik. Pôvodca
anaplazmózy bol potvrdený v kliešťoch
aj v okrese Žiar nad Hronom, a to hlavne
v lokalitách obce Lutila a Horná Ves.
Bola zistená aj prítomnosť neskorých
protilátok (IgG) u 25% vyšetrených
ľudských sér, čo je dôkazom, že
v týchto ohniskách môžu byť obyvatelia
exponovaní okrem LB aj anaplazmóze.
Anaplazmóza je ochorenie vyvolané
baktériou Anaplasma phagocytophila,
toto ochorenie prebieha hlavne pod
obrazom teplôt, bolestí kĺbov, hlavy, s
kožným prejavom podobným ako u LB.
Podobný klinický obraz má ochorenie
ricketsióza. U obyvateľov kremnickej
oblasti boli neskoré protilátky Rickettsia
SFG (skupina purpurových horúčok)
zachytené aj u ľudí. Aj keď v našich
podmienkach ochorenia na anaplazmózu
alebo rickettsiózu prebiehajú často
bezpríznakovo, prípadne pod ľahkým
klinickým obrazom, môžu podstatne
skomplikovať klinický obraz a liečbu LB,
KE alebo iného závažného ochorenia. (li)

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC
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Blahoželanie

Svoje 6. narodeniny
oslávila 21. apríla

Klárka Jankovová

zo Žiaru nad Hronom.
Tak ako lodička na mori,
nech tvoje rôčky plynú v pokoji.
Nech je tvoj život plný smiechu,
šťastia a radosti.
Všetko najlepšie do ďalšieho života
prajú maminka, tatík, Robko,
starí rodičia Jankovoví, strýco Tibo,
Natálka a Janka.

SOCIÁLNY TAXÍK - ZMENA DOPRAVCU

Od 1. mája mení
mesto Žiar nad Hronom dopravcu
pre sociálny taxík.
Pri objednávaní využite
nasledovné kontakty:
0907 250 316 (p. Kicko)
a 0917 100 202, 0917 100 303
(EKOtaxi).

Zmena víkendových
otváracích hodín v útulku
pre psov
Pozor na zmenu víkendových otváracích hodín v žiarskom útulku
pre psov. V sobotu aj v nedeľu 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.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

4.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
5.5. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
6.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
7.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
8.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
9.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
10.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
11.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
12.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
13.5. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
14.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
15.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
16.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
17.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
18.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ 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

V.
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Stredoškolskí pedagógovia z Holandska
vyučovali na cirkevnej škole
V pondelok 24. apríla potešila
žiakov cirkevnej školy návšteva
stredoškolských
pedagógov
z Eindhovenu z Holandska, ktorá
deviatakov utvrdila v tom, že
angličtina je skutočne svetový jazyk,
ktorým sa môžu dohovoriť s ľuďmi
z mnohých krajín, nielen z Anglicka.
Spolu s Keesom Hessels, jeho manželkou
Evkou a ich dcérou Hankou strávili
deviataci dvojhodinovku angličtiny
plnú zážitkov. Počas prvej hodiny každý
žiak mohol ukázať svoje komunikačné
schopnosti a na druhej sa dozvedeli
množstvo zaujímavých informácií
o Holandsku, školskom systéme i o živote
v tejto krajine. Ochutnali tiež typické
holandské syry a sušienky.
To, že sú to pedagógovia bolo cítiť
na ľahkosti komunikácie i celkovej
atmosfére. Preto vedenie školy spätná
väzba deviatakov neprekvapila: „veľmi
milí a zábavní ľudia, ktorí vedia, ako si
získať žiakov“, „aktivita bola originálna
a vďaka nej prehovoril každý žiak“,
„páčilo sa mi, že sa snažili porozprávať
so všetkými a zaujímali sa o to, čo radi
robíme“, „prednáška o Holandsku bola
zaujímavá, rozumel som všetkému“,
„naučila som sa niečo nové“, „určite
by som sa ešte chcel s nimi stretnúť“,

„celkovo dobré aktivity, ukázali mi, v čom
sa mám zlepšovať“, „pozitívna atmosféra,
nemala som stres hovoriť anglicky“,
„mali dobrú výslovnosť, väčšinou som
rozumel a dozvedel som sa, ako sa tam
žije“. Väčšina žiakov sa zhodla v tom,
že dve hodiny boli málo. Návšteva

pokračovala u šiestakov, ktorí spontánne
lektora zahrnuli množstvom otázok,
nazval ich vodopád. Taktiež boli spokojní
a prekvapení, ako dobre porozumeli. To,
že žiakom nerobila angličtina problém,
potvrdili pochvalné slová lektorov.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Beháme pre zdravie, beháme pre radosť, beháme pre „Štvorku“
Aj vy môžete byť pri tom, ako sa
podarí získať Športovú akadémiu
Mateja Tótha (ŠAMT) pre Základnú
školu na Jilemnického ulici.
O akadémiu súťaží spolu 72
škôl, ktoré vybral tím Mateja
Tótha, no vyhrať ju môže len 24
z nich.
Čo je Športová akadémia Mateja
Tótha? Je to projekt zameraný na
deti mladšieho školského veku.
„V prípade výhry jej zriadením vzniknú
v našej škole nielen ďalšie športové
krúžky, no získame i prestížnych
trénerov, ktorí sa budú deťom
venovať dvakrát do týždňa,“ približuje
zástupkyňa riaditeľa školy Drahomíra

Hanzlíková a ako dodáva, podpornými
sa stanú aj metodiky pre pedagógov
školy a športové vybavenie, ktoré
budú podnecovať výkonnostný rast
zverencov školy. „Je pre nás cťou, že
patríme medzi vybrané školy a veríme,
že aj s vašou podporou sa nám podarí
získať športovú akadémiu,“ dodáva
Drahomíra Hanzlíková.
Zapojením sa do súťaže o grant
prostredníctvom webovej stránky
www.dobrybeh.o2.sk môžete aj
vy prispieť svojimi nabehanými
kilometrami k tomu, aby sme ju získala
práve žiarska škola.

Ako súťažiť a pomôcť

„Štvorke“
- zaregistrujte sa na stránke www.
dobrybeh.o2.sk
prostredníctvom
vášho google účtu či facebooku,
- vyberte si aplikáciu, s ktorou
chcete behať a stiahnite si ju do
svojho smartfónu, v ponuke je
napr. Runkeeper, ktorú si inštalovali aj
pedagógovia či žiaci školy,
- vytvorte si v danej aplikácii svoje
užívateľské konto, s ktorým sa
prihlásite počas registrácie,
vyberte
si
kraj
- Banskobystrický a okres Žiar nad
Hronom, pre ktorý budete súťažiť,
- a behajte, bicyklujte...
(li)
SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Medzi
prvým vdychom
M
Me
a pposledným výdychom
je krátky život!
Z úprimného srdca
ďakujeme všetkým
ppríbuzným, susedom,
priateľom
pria
ateľom a známym, ktorí
sa dňa 12. apríla 2017
prišli rozlúčiť s našou milovanou
dcérou, sestrou a vnučkou
Veronikou Mlynkovou,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 33 rokov.
Ďakujeme aj za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
pokúšali zmierniť náš veľký žiaľ.
V našich srdciach zostaneš navždy.
Smútiaci rodičia a brat.

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

SPOMIENKA
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 4. mája si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Anton Víťazko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 2. mája sme si
pripomenuli 20 rokov
od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama
a stará mama
Mária Urblíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína syn a vnukovia
Stanko a Peťko s rodinami.

SPOMIENKA
Čas tíško plynie, nevráti,
čo vzal,
ostal len v srdci žiaľ.
Ty snívaš svoj večný sen
a my sme
v spomienkach
pri tebe každý deň.
Dňa 6. mája si pripomíname
5 rokov, kedy navždy odišiel
Ľubomír Jančok.
Kto ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Ten, kto ťa poznal, spomenie si,
kto ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 15. mája uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otecko,
starý otec a dedko
Juraj Kovács.
S láskou spomína manželka Anna,
dcéry Zuzana, Blanka a Žaneta
s rodinami.Navždy budeš
v našich srdciach.
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V súťaži klubov sa Žiarčania umiestnili
už štvrtý rok po sebe na 1. mieste
KARATE

V apríli bola súťažná sezóna už naplno
rozbehnutá a tak naši karatisti z MŠK
Žiar nad Hronom opäť zabojovali
na súťažných tatami a pre naše
mesto vybojovali množstvo cenných
umiestnení.
Hneď 1. apríla sa v Starej Ľubovni
konalo záverečné kolo Slovenského
pohára detí a žiakov. Popri bojoch
o postup na Majstrovstvá Slovenska sa
bojovalo aj o posledné body do rebríčka
Slovenského pohára. V disciplíne agility
sa najviac darilo Adamovi Hudecovi
a Ester Šiškovej, ktorí získali zlato.
Striebro pridala Viktória Frolová a bronz
Jozef Šipkovský. V disciplíne kata
nenašiel premožiteľa Šimon Sečkár,
ktorý sa stal aj celkovým víťazom
Slovenského pohára. Ester Šišková
si vybojovala bronz, no v celkovom
poradí sa aj ona stala celkovou víťazkou
Slovenského pohára. Katistickú zbierku
kovov uzavrela bronzom Karolína
Kortišová. V disciplíne kumite opäť
zahviezdil Šimon Sečkár, ktorý vyhral
všetky zápasy, a tak sa stal aj v kumite
víťazom Slovenského pohára. O dve
strieborné umiestnenia v kumite sa
postarali Bibiana Černáková a Radoslava
Kučerová. Medailovú zbierku kumiťákov
uzavrela bronzom Ivana Gahírová.
Celkovo sa náš klub umiestnil na
7. mieste zo 48 zúčastnených klubov.
8. apríla sa v Galante uskutočnili
seniorské Majstrovstvá Slovenska. MŠK
Žiar nad Hronom zastupovali Michaela
Ďurišová a Milan Laurov. Medailu sa
podarilo nakoniec vybojovať Michaele
Ďurišovej, ktorá našla premožiteľku len
vo finále, a tak si odniesla z majstrovstiev
titul vicemajsterky Slovenska v kategórii
kumite ženy do 61 kg. Milanovi
Laurovovi ušla medaila o vlások, keď
prehral boj o bronz. Ďalšou úspešnou
aprílovou súťažou bol medzinárodný
turnaj Galanta Cup. Konal sa 22. apríla
v Galante za účasti 279 pretekárov zo
Slovenska, Rakúska, Čiech, Chorvátska
a Ukrajiny. Žiarčania opäť ukázali svoju

Úspešní nováčikovia Gregor Sukop (zlato) a Maxim Uhrík (striebro).
silu, keď sa ako klub umiestnili v bodovej
štatistike na 2. mieste za ukrajinským
karate tímom. Jedinú medailu v kata
vybojoval Šimon Sečkár, keď obsadil
bronzovú priečku. V disciplíne kumite
vďaka povoleným násobným štartom sa
podarilo niektorým našim pretekárom
bodovať aj vo viacerých kategóriách. Na
stupne víťazov sa postupne prebojovali
Alexandra Biela, Aris Nikolas Čela,
Ariana Nikoleta Čela, Adam Dolnický,
Nikol Ďurianová, Michaela Ďurišová,
Ivana Gahírová, Karin Hanáková, Natália
Rajčanová, Šimon Sečkár, Zdenko Vanka,
Patrícia Vanková a Natália Veisová.

Žiarsky Karate klub
vyhodnotený ako najlepší klub

Najviac
očakávanou
aprílovou
súťažou bolo posledné kolo Pohára
Stredoslovenského
zväzu
karate,
ktoré sa konalo 29. apríla v Čadci. Pre
kategórie do 12 rokov to boli otvorené
majstrovstvá kraja a posledná možnosť
vybojovať si postup na májové MS
detí a žiakov a pre klub ako celok to
bol boj o celkové víťazstvo v súťaži
klubov. S 9 - bodovou stratou na prvú
Prievidzu stála pred Žiarčanmi neľahká
úloha. V konkurencii 457 pretekárov
z 49 klubov z celého Slovenska a Čiech
sa Žiarčanom opäť podarilo vybojovať

cenné umiestnenia. V disciplíne kata
chlapci 5 – 7-roční si titul majstra
SZK vybojoval Jozef Šipkovský.
Po bronze ešte pridali Šimon Sečkár
a Karolína Kortišová. V disciplíne kumite
popri už stabilných medailových
umiestneniach našich najskúsenejších
pretekárov sa podarilo presadiť aj
našim najmladším zápasníkom, čo
svedčí o ich výkonnostnom raste. Tituly
majstrov kraja si medzi najmenšími
vybojovali Urban Beňo, Nikol Ďurianová,
Alexandra Kalamárová, Šimon Sečkár a
Gregor Sukop. Prvé miesta zo starších
kategórií obsadili Aris Nikolas Čela,
Karin Hanáková, Nina Jelžová, Milan
Laurov, Natália Rajčanová, Zdenko
Vanka a Michal Výrostko. Svojimi
bodmi za umiestnenia prispeli aj
Kornélia Bugárová, Ariana Nikoleta
Čela, Šimon Ďurian, Patrik Fuzák, Ivana
Gahírová, Radoslava Kučerová, Tamara
Martikánová, Viktória Snopková, Maxim
Uhrík a Natália Veisová. Bodová štatistika
sa počas súťaže pre nás nevyvíjala
veľmi dobre. Počas súťaže sme klesli aj
na tretie miesto, no záverečné
boje patrili našim najskúsenejším
pretekárom, ktorí nenechali nič na
náhodu a vo svojich kategóriách porážali
všetkých svojich súperov. Rozhodlo sa
až úplne s poslednou kategóriou, kde
dominoval Milan Laurov. Vďaka všetkým
medailovým umiestneniam zo všetkých
3 kôl sa nakoniec podarilo Žiarčanom
už štvrtý rok po sebe umiestniť na
1. mieste, len jeden bod pred Prievidzou.
MŠK Žiar nad Hronom bol vyhodnotený
aj ako najlepší klub záverečného kola, za
čo sme obdržali Pohár primátora mesta
Čadca.

Záverečné skúšky rozhodcov

Na súťaži prebiehali aj záverečné skúšky
rozhodcov, ktoré popri súťažných
povinnostiach absolvovali aj Nina
Jelžová, Milan Laurov a Michal Výrostko.
Všetci traja ich úspešne absolvovali,
Naši noví rozhodcovia Nina Jelžová, Milan Laurov a Michal Výrostko. k čomu im srdečne gratulujeme.
(ľs)

Našu úspešnú sériu prerušil Bardejov
FUTBAL – DOXXBET LIGA

5. kolo o postup do Fortuna ligy:
Bardejov – FK Pohronie 4:0 (0:0)
Góly: 57. Patarocha, 67. Santos, 69.
Horodník, 73. Verčimák.
Zostava FK Pohronie: Urminský –
Nosko, Prikryl, Ďungel, Frimmel, Garaj,
Hudák, Gregáň (82. Orság), Paraj, Sojka
(87. Bahna), Blahút (84. Bugár).
Po vyrovnanom prvom polčase,
v ktorom boli hostia domácim
vyrovnaným súperom, sa vrece s gólmi Potom Bardejovčania hostí zlomili tromi
roztrhlo v 57. min., kedy po zlom odkope prekrásnymi gólmi za tri minúty a bolo
Stanislav Neuschl
naštartoval domácich Rus Patarocha. po zápase.

Tabuľka po 5. kole
1. VSS Košice
2. Bardejov
3. Lok. Košice
4. Skalica
5. Nitra
6. L. Mikuláš
7. FK Pohronie
8. Sereď
9. Šamorín
10. Žilina B
11. Zvolen
12. S. Nová Ves

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
13
12
11
12
11
12
11
10
10
8
9

4 4 33:19
3 7 38:23
5 6 47:29
7 5 32:16
4 7 44:30
6 6 32:21
3 8 28:32
5 7 43:24
7 6 32:22
6 7 50:33
6 9 33:32
1 1335:46

49
42
41
40
40
39
39
38
37
36
30
28

V Dolnom Kubíne si Žiarčania vyplávali
15 osobných rekordov
PLAVCI

V dňoch 22. a 23. apríla osem
žiarskych plavcov z plaveckého klubu
Delfín reprezentovalo mesto na XV.
ročníku Veľkej ceny Dolného Kubína,
tzv. Žinčicovom mítingu. Tento pretek
je veľmi populárny medzi plavcami,
a preto sa ho zúčastnilo až 152 žien a
172 mužov. Spolu 324 pretekárov z 36
klubov Slovenska a 3 kluby z Poľska.
Organizátori podujatia boli veľmi
pohostinní, pretože aj rodičia aj
pretekári
sa
mohli
ponúknuť
korbáčikmi,
ovčím
syrom,
žinčicou,
koláčikmi,
chlebíkom
so škvarkovou alebo bryndzovou
nátierkou. Žiarski plavci si urobili
15 osobných rekordov. Poďakovanie za

prípravu plavcov patrí trénerkám Martine
Bartkovej a Miroslave Mesárošovej.
VÝSLEDKY

Juraj Hlavnička: 5. miesto 100 m znak,
Ján Kolár: 3. miesto 50 m voľný spôsob,
2. miesto 100 m znak, 2. miesto 50 m
prsia, Jakub Kukučka: 3. miesto 50 m
prsia, 2. miesto 100 m prsia, Viktória
Maliková: 7. miesto 200 m znak, Dominik
Meliš: 4. miesto 100 m motýlik, Ivana
Šureková: 4. miesto 50 m voľný spôsob,
2. miesto 100 m znak, 4. miesto 50 m
prsia, Tereza Veselá: 6. miesto 200 m
motýlik, Šimon Veselý: 12. miesto 100 m
prsia.
(pk delfín)

Najúspešnejší Žiarčania. Zľava Ján Kolár, Ivana Šureková a Jakub Kukučka.

V prvom dvojzápase playoff
Žiarčania dominovali
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED – ŽIACI

MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 42:60 (20:20, 5:14, 12:12, 5:11)
Body: Kret 18, Šonkol a Ďurica po 10,
Balogh 8, Dekýš 7, Bobok 4, Žemľa 2, M.
Kosmeľ 1.
MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar
nad Hronom 46:53 (11:11, 8:10, 8:20,
19:12)
Body: Šonkol 19, Kret 16, Balogh 10,
Ďurica 4, Žemľa a Dekýš po 2.
Naši chlapci nastúpili poslednú
aprílovú nedeľu na prvý dvojzápas
playoff skupiny na palubovke nášho
súpera v Žiline a už od začiatku zápasu
bolo na našich chlapcoch vidieť
odhodlanie a chuť po víťazstve.
V prvej štvrtine obe družstvá nastúpili
vo vysokom tempe a na palubovke
dominoval hlavne útok z oboch strán,

čomu nasvedčuje aj skóre po prvej
perióde 20:20. Chlapci však rýchlo
pochopili, aká dôležitá je precízna a
dôsledná obrana a v ďalšom dianí hry
následne dovolili súperovi v 3 štvrtinách
nastrieľať spolu 22 bodov, čím si na konci
zápasu zabezpečili víťazstvo.
V rovnakom duchu sa pokračovalo aj
v druhom zápase, kde napokon už od
začiatku zápasu dominovala hlavne
obrana a po veľmi dobrej hre našich
chlapcov sme si zo súperovho ihriska
napokon mohli odniesť dve víťazstvá.
Veríme, že takéto zápasy chlapcom
dodajú potrebnú sebadôveru a nabudia
ich do ďalších bojov v ich ceste za
úspechom na Majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa uskutočnia koncom mája.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent
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Na začiatku sezóny fantastický úspech atletického klubu. Po prvom kole sú žiarski atléti na čele tabuľky
ATLETIKA

V sobotu 22. apríla odštartovala
v Banskej Bystrici hlavná atletická
sezóna 1. kolom Majstrovstiev SsAZ
družstiev dorastu a mladších žiakov.
V daždivom počasí úspešne vstúpili
do sezóny aj atléti AK MŠK Žiar nad
Hronom.
V kategórii dorasteniek najviac bodov
na konto AK získala Radoslava Môcová,
ktorá v šprinte na 100 m z tretieho miesta
postúpila z rozbehov do finále, v ktorom
3. miesto zopakovala. Na dvojnásobnej
trati svoju dobrú formu potvrdila
4. miestom. Ďalšie body pre klub
pridala Gabriela Môcová vo vrhu guľou
(8. miesto) a v hode oštepom (6. miesto).

Ako posledná bojovala Nicol Kováčová,
ktorá kvôli zdravotným problémom len
doklusala do cieľa. Naše dorastenky
v bodovaní družstiev obsadili priebežné
7. miesto.
V kategórii mladších žiakov si vynikajúco
počínal Matej Hudec, ktorý vyhral beh
na 600 m a v behu na 150 m obsadil
6. miesto. V skoku do diaľky bodovali
Richard Zorvan (5. miesto) a Marek
Húsenica (7. miesto). Štafeta mladších
žiakov v zložení Matej Hudec, Marek
Húsenica, Ľubomír Lavirac a Aurel Lipták
dobehlia na 5. mieste. Družstvo mladších
žiakov je po 1. kole v bodovaní družstiev
na 5. mieste.

Najväčšie úspechy vďaka
mladším žiačkam
Najväčšie úspechy na 1. kole Majstrovstiev
SsAZ zaznamenali mladšie žiačky.
V tejto kategóriii za AK MŠK nastúpilo
15 atlétok, z ktorých niektoré zažili
v takýchto pretekoch na tartane svoju
súťažnú premiéru. V jednotlivých
disciplínach sme najviac bodovali v
disciplíne 1500 m, ktorú vyhrala Nina
Krajčíková, hneď za ňou dobehla Paulína
Gálusová, na 6. mieste bodovala Lenka
Líškayová a 2 body pre klub pridala na
9. mieste Katarína Kuboučíková. Ďalšou
úspešnou disciplínou bol beh na 150 m,

kde podala perfektný výkon najmladšia
pretekárka zo štartového poľa Viviene
Ivaničová. Dobehla na 2. mieste, tretia
skončila Paulína Peničková a úspech v tejto
disciplíne potvrdila 5. miestom Adriana
Knapová. V najkratšom šprinte na 60 m
Paulína Peníčková tretím najrýchlejším
časom postúpila do “A“ finále, v ktorom
tretie miesto potvrdila. Adriana Knapová
z 10. miesta postúpila do „B“ finále, ktoré
vyhrala a celkovo obsadila 9. miesto. V
skoku do diaľky Nina Krajčíková obsadila
3. miesto, Paulína Peníčková 6. miesto
a Natália Bieliková 10. miesto. Vo vrhu
guľou Viktória Futáková skončila na
6. mieste. V behu na 600 m Viviene
Ivaničová bodovala na 6. mieste, Natália
Bieliková na 9. mieste, Ema Černajová
na 13. mieste a Hanka Kuboučíková ako
najmladšia pretekárka na 21. mieste. V
skoku do výšky Mia Marčišinová bodovala
na 7. mieste, Viktória Futáková obsadila
11. miesto. Keďže súbežne s týmto
podujatím sa konali chodecké preteky
v Borskom Mikuláši, na ktorých súťažila

slovenská chodecká špička, vrátane našich
pretekárov (Barbora Brnáková, Benjamín
a Zoja Lakosilovci), svoju chodeckú
premiéru na 2 km trati absolvovali Sára
Marušková a Karin Krátka, ktoré obsadili 9.,
resp. 10. miesto. Bodovú žatvu potvrdila
štafeta v zložení Paulína Gálusová,
Daniela Halčinová, Viviene Ivaničová,
Katarína Kubovčíková 4. miestom. Po
prvom kole sa družstvo AK MŠK so ziskom
104,5 bodu usadilo na čele poradia
družstiev s 27,5-bodovým náskokom pred
druhým AO Olympia P. Bystrica. Veľkým
prísľubom pre budúcnosť klubu je fakt,
že v kategórii mladších žiačok nastúpili
aj pretekárky, ktoré ešte vekovo patria do
kategórii prípraviek a predsa vo svojich
pretekoch obsadili popredné miesta.
Slová prezidenta klubu Adama Pajunka
k tomuto výkonu: „Lepší výsledok sme ani
nemohli dosiahnuť. Baby ukázali skvelú
bojovnosť pri ich výkonoch. Na čo som aj
pyšný. Ešte sú pred nami tri kolá, ale verím
tomu, že na každom kole potvrdíme taký
výsledok.“
Zdeno Liškay

Na štart 1. kola Slovenského pohára
v MTB XCO sa postavilo 23 Žiarčanov
CYKLISTIKA

Na medzinárodne obsadenom turnaji v Ostrave pekné 6. miesto
BASKETBAL - ŽIACI

Žiarski chlapci v kategórii žiaci a rovnako tak aj ďalšie dve družstvá z nášho
mesta sa v dňoch od 13. do 16. apríla
zúčastnili na medzinárodne obsadenom turnaji v Ostrave. V našej kategórii sa na tomto v poradí už 22. ročníku
turnaja zúčastnili okrem slovenských
družstiev aj chlapci z Česka, Poľska,
Maďarska, Litvy či Macedónska.
Už v úvodnom zápase proti domácim sme
rýchlo pochopili, ako kvalitný tento turnaj vlastne je. Po veľmi dobrom a hlavne
bojovnom zápase, v ktorom naši chlapci
zvíťazili o 2 body po predĺžení, sa nám
postupne do cesty postavili aj ďalšie dve
družstvá z Česka a jedno z Macedónska. Po prvom hracom dni sme na svojom
konte mali už dve výhry a v našom ťažení
nás dokázali zastaviť až chlapci zo Skopje, s ktorými sme odohrali vynikajúce a
vyrovnané tri štvrtiny. O zápase nakoniec
rozhodla prvá štvrtina, v ktorej sme sa
od úvodu nevedeli dostať do nášho klasického tempa a hrať našu hru. Chlapci
sa však po smolnej štvrtine, v ktorej
súperovi padali body aj z nemožných
pozícií, dokázali znova nakopnúť a ukázať
súperovi, že aj my vieme hrať basketbal.
Nanešťastie sa nám už súperom nahratý
náskok nepodarilo zmazať a touto prehrou
sme si znemožnili zabojovať o medailové
pozície a ako sa neskôr ukázalo, chlapci
zo Skopje nakoniec dokázali vyhrať celý
turnaj. Druhé miesto v tabuľke nám
zaručovalo pokračovať v turnaji v bojoch
o 5. až 8. miesto, kde sa nám postavili do
cesty chlapci z Litvy. V zápase sme už od

úvodu prevzali taktovku, keď sme hrali
svoju hru a po víťazstve nás už čakali
chlapci z Poľska. V tomto smolnom zápase
sa už postupne začala na našich chlapcoch
ukazovať únava z predchádzajúcich veľmi
ťažkých zápasov a po prehre sme na turnaji obsadili konečné 6. miesto spomedzi
17 družstiev. O kvalite našich chlapcoch
na turnaji hovorí aj fakt, že v individuálnych súťažiach dokázal náš Maťo Holic
dominovať v kategórii basketbalových
zručností a Adam Dekýš nám v súťaži trojkových hodov ukázal, aký dobrý strelec
je, aj keď po chybe časomiery sa nakoniec
jeho pokus nezarátal. Na turnaji sme videli, že basketbalovo ideme dobrou cestou,
ale je stále ešte veľa vecí, na ktorých musíme na tréningoch popracovať, aby sme

dokázali vyniknúť aj na blížiacich sa M-SR.
Marek Marko a Jozef Oravec, tréneri
a Peter Kaňa, vedúci družstva
Výsledky
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK NH
Ostrava (CZE) 72:70 pp.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Sokol Vyšehrad
(CZE) 63:52
MŠK BK Žiar nad Hronom – KK Junior Skopje (MKD) 45:72
MŠK BK Žiar nad Hronom –
BK Beroun (CZE) 74:36
MŠK BK Žiar nad Hronom –
Klaipedos KM (LTU) 73:61
MŠK BK Žiar nad Hronom – UKS MOSM Bytom (POL) 43:59

V nedeľu 23. apríla sa uskutočnilo
1. kolo Slovenského pohára v MTB
XCO. Od rána vládlo chladné počasie a
počas pretekov sa dokonca rozsnežilo
ako v januári. Náš klub mal na štarte
23 pretekárov od mini až po kadetov.
V kategórii mini chlapci nás úspešne
reprezentoval
J.
Benča,
ktorý
po bojovnom výkone obsadil 3. miesto.
D. Sochan prešiel cieľom na 7. mieste.
Na 14. mieste skončil F. Kazár, A. Greguš
na 24. mieste, J. Lauko na 27. mieste a A.
Bujňák na 29. mieste.
V kategórii mini dievčatá obsadila T.

Ďuríková 6. miesto a L. Kamenská 9. miesto.
V kategórii mladších žiakov, nová
posila nášho klubu F. Moravec skončil
na 19. mieste, U. Stajník na 23., P. Antal
na 24., M. Ďurík na 27., R. Jackuliak na
30., S. Ihring na 31., F. Jelža na 34., A.
Antal na 35., B. Holic na 36. a A. Hrčka
na 39. mieste.
V kategórii starších žiakov skončil
M. Holic na 24. mieste a F. Stajník
na 26. mieste. Staršia žiačka E. Imrišová
obsadila konečné 11. miesto. Kadetky S.
Záhorcová prišla na 4. mieste a V. Zelinová
na 5. mieste.
(r)

