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Stavba dostáva svoj špecifický tvar. Po dokončení bude
patriť k najkrajším zimným štadiónom na Slovensku.
Od otvorenia zimného štadióna nás
delí už iba niekoľko týždňov. Primátor
Peter Antal avizuje termín na druhú
polovicu júna. Pri tejto príležitosti sa
plánuje slávnostné otvorenie s exhibičným zápasom.
Ako je už na prvý pohľad vidieť, stavba
ako celok dostáva svoj špecifický tvar.
„Hlavné stavebné práce sú určite za nami
a dnes už finišujeme s dokončením zimného štadióna,“ hovorí primátor Peter
Antal a ako konkretizuje: „Dokončuje sa
posledná časť tribún, ktoré budú okolo
celej ľadovej plochy. V súčasnej dobe sa
už zavesila a sfunkčnila LED kocka, ktorá
bude na žiarskom zimnom štadióne osadená ako na jednom z mála štadiónov na
Slovensku. Nie všetky štadióny, dokonca
ani extraligové, takúto LED kocku majú.“
Na zimnom štadióne sa pracuje nielen
z vonkajšej časti, práce pokračujú aj vo
vnútri budovy. Robia sa vnútorné inštalácie, dlažby, obklady a záverečné práce
na šatniach či toaletách. „Nasledovať
bude dokončenie technologickej budovy, ktorá sa začala stavať pred niekoľkými
dňami. Montujú sa sedačky a stupne na
tribúnach. Keď bude väčšia časť sedačiek
namontovaná, namontujú sa aj mantinely. Dôležité však bude zvládnuť nielen
technické a fyzické dokončenie, ale aj
papierovú časť spustenia prevádzky,“ podotýka primátor. Dôležitou časťou stavby
bude aj už spomínaná technologická
budova, v ktorej bude tzv. snežná jama.
„Keď rolba vyčistí ľad od snehu, ten je potrebné vypustiť a práve na to slúži snežná
jama. Tu sa sneh premení na vodu, ktorá
sa opätovne použije v rolbe,“ vysvetľuje
Antal.
Zimný štadión by mal byť otvorený deväť
mesiacov v roku, a to nielen pre hokejistov, ale aj pre širokú verejnosť a žiarske


Žiarčanka Dominika Fričová
vydala svoj prvý hudobný album
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školy. „Uvidíme časom, aký bude záujem
o prevádzku. Ale vieme, že ľudia sú doslova hladní po hokeji a po tom, aby si
mohli užívať ľadovú plochu. Na rozdiel
od futbalového štadióna, kde sa na trávnik dostanú len futbalisti, ľadová plocha
bude určená pre každého, kto si ju bude
chcieť užívať, či už na verejnom korčuľovaní, alebo hobby hokejisti. Verím preto,
že zimný štadión bude intenzívne využívané športovisko,“ konštatuje Peter Antal.

„

Žiarsky zimák bude patriť
k najmodernejším štadiónom
na Slovensku.
Chod zimného štadióna sa bude financovať tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcom období. To znamená v kombinácii
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a z finančných prostriedkov získaných
za prenájom ľadovej plochy. Ako Antal
avizuje, mesto má už v tohtoročnom

rozpočte plánovanú sumu na prevádzku
štadióna. „Zimný štadión bude moderný
štadión, ktorý aj z energetického hľadiska bude jedným z najlepších na Slovensku. Ako som si vypočul od viacerých
ľudí, ktorí dnes pracujú v hokeji a boli sa
u nás pozrieť, žiarsky zimák bude určite
aj jeden z najkrajších zimných štadiónov.
Určite to je aj tým, že je robený na spôsob
kotla, to znamená, že zo všetkých strán je
bezprostredne za mantinelom hľadisko.
Takýchto štadiónov je veľmi málo na Slovensku. Dokonca, podľa mojich informácií, sú možno iba tri, vrátane tých najväčších v Bratislave a Košiciach,“ podotýka
ďalej žiarsky primátor.
So spustením zimného štadióna sa počíta aj so znovuobnovením činnosti hokejového klubu. Ambíciou dokonca je, aby
sa v Žiari opäť hrával aj mužský hokej.
„To však nie je tak jednoduché, pretože
sa tu posledných jedenásť rokov nevychovávali žiadni hokejisti. Máme však
predstavu, ako by sme to urobili tak, aby
sa možno už od prvej sezóny hral v Žiari zaujímavý hokej pre ľudí a aby sa na
štadión opäť chodili, tak ako v minulosti,
početné návštevy pozerať na hokej,“ približuje hokejové plány Antal. Hokejový
klub sa podľa slov primátora ide intenzívne venovať najmä mládeži, a to na
všetkých stupňoch vekových kategórií,
aby sa čo najviac detí naučilo korčuľovať:
„K dispozícii by malo byť minimálne 50
párov korčúľ a základnej výstroje, ktorú si
budú môcť deti zo škôl požičať a učiť sa
korčuľovať. Spoločnosť SportTrend, ktorá
hokejový klub v našom meste zastrešuje,
nám predstavila projekt, ktorý je zameraný na to, aby sa opätovne rozbehla činnosť mládežníckych hokejových kategórií. Počíta sa aj so vznikom tzv. hokejovej

Vo vnútri budovy sa robia inštalácie, dlažby, obklady, osadili sa
tribúny. Ako na jednom z mála zimákov tu bude aj LED kocka.

triedy, ktorá by bola v Základnej škole na
Jilemnického ulici,“ naznačuje najbližšie
plány s mládežou primátor Antal.
Suma, ktorá sa doposiaľ na rekonštrukciu
zimného štadióna preinvestovala, je približne 3,5 milióna eur. „Jeden a pol milióna eur nám poskytol Úrad vlády SR, dva
milióny sa použili z rozpočtu mesta a od
Slovenského zväzu ľadového hokeja sme
dostali dotáciu 46-tisíc eur na kúpu mantinelov. Je možné, že bude potrebné ešte
niečo malé dofinancovať a sme tomu
z rozpočtu mesta pripravení pomôcť.
Hľadáme však aj sponzorov, pretože tým,
že pri zimnom štadióne ide o rekonštrukciu, tak nedá sa na 100 percent vypočítať,
čo je ešte potrebné urobiť. Všetko sa robí
len s predpokladanými číslami. Ešte aj
dnes, keď sa pozrieme, tak sa niektoré
veci obstarávajú,“ podotýka Peter Antal.

„

Slávnostné otvorenie
za účasti bývalých
slovenských hokejových
hviezd.
Otvorenie zimného štadióna je naplánované na druhú polovicu júna. Na túto príležitosť žiarski poslanci z mestského rozpočtu odklepli sumu 15-tisíc eur. „Keďže
na rekonštrukciu štadióna nám poskytol
Úrad vlády SR 1,5 milióna eur, chceme na
jeho slávnostné otvorenie pozvať premiéra Petra Pellegriniho. V rámci otvorenia tiež plánujeme exhibičný zápas bývalých slovenských hokejových hviezd proti
bývalým žiarskym hokejistom. Predviesť
by sa mali aj krasokorčuliari a súčasťou
otvorenia bude aj šou a hudobné vystúpenia,“ prezrádza detaily k slávnostnému
otvoreniu žiarsky primátor.
Po znovuspustení bude mať zimný štadión štyri tribúny a kapacitu 2 100 miest
na sedenie aj na státie. Slúžiť bude nielen
športovcom, ale aj verejnosti a žiarskym
školám. Návštevníci štadióna budú mať
k dispozícii aj novovybudované parkovisko. „V týchto dňoch už svoju činnosť avizovali aj krasokorčuliari, pričom družstvo
bude súčasťou nášho nového mládežníckeho klubu. Dohodnutých už máme aj
trénerov tohto športu,“ dodáva na záver
primátor Peter Antal s tým, že aj keď sa
zimák otvorí v polovici júna, podľa záujmu verejnosti sa uvidí, či bude hneď aj
v prevádzke. Ako však avizuje, najneskôr
sa uvedie do plnej prevádzky v auguste.

Centrum zhodnocovania
odpadov spustil svoju prevádzku
VÍNO
V PARKU

(li)

Ide o najväčšiu investíciu samosprávy do odpadového hospodárstva
Festival vína v Žiari nad Hronom

Sobota 18. mája Od 14.00 hod. v Parku Štefana Moysesa
Vinári, príjemná hudba, regionálne špeciality
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Mesto chce odpredať časť budovy bývalého Domu kultúry
Na aprílovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili žiarski poslanci
zámer odpredaja časti objektu bývalého Domu kultúry. Časť budovy by tak
patrila strednej škole a 50-percentným
vlastníkom zostane mesto.
Nemecká spoločnosť EBG, ktorá má
budovu v prenájme už niekoľko rokov,
v priestoroch objektu prevádzkuje strednú školu. Keďže spoločnosť chce do
priestorov zadného traktu, ktorý dnes nie
je využívaný, presťahovať druhý subjekt,
prišla s návrhom, že budovu od mesta odkúpi. „My sme nesúhlasili s návrhom, aby
bola predmetom odpredaja celá budova,“
vysvetľuje primátor Peter Antal a odôvodňuje: „Je to nehnuteľnosť, ktorá patrí do
nášho mesta a patrí do nej v tej podobe,
ako ju dnes poznáme. Nechceme, aby sa
na tom v budúcnosti niečo zmenilo. Navrhli sme preto, že odpredáme iba časť
budovy, naďalej tak zostaneme spoluvlastníkmi a budeme rozhodovať o tom,
v akom stave bude budova v budúcnosti.“ Ako však Antal prízvukuje, priestory,
ktoré zostanú mestu, čaká rekonštrukcia.
„Ide o bývalú kinosálu, k tomu priľahlé
miestnosti, vrátane zázemia a šatní. Tieto
priestory dostaneme do takého stavu, aby
boli využiteľné po celý rok našimi subjektmi. Ide napríklad o školy, ktoré by tu
chceli organizovať stužkové slávnosti, galaprogramy v réžii Mestského kultúrneho
centra, ale priestor dostanú aj spoločnosti
na organizovanie vlastných podujatí,“
konkretizuje ďalej primátor.
Doteraz sa vykurovanie kinosály riešilo
agregátom, čo však nie je možné na dennej báze. Preto sa rekonštrukcia dotkne aj
samotného kúrenia. „Chceme z bývalého
Domu kultúry opäť spraviť dôstojný kultúrny stánok, ktorý bude využívať široká
verejnosť, ale aj naše základné a stredné
školy na rôzne podujatia. Ide o priestor,
ktorý je kapacitne najväčší, čo sa týka
všetkých našich priestorov. K dispozícii je
tu osemsto miest, zároveň je tu veľké pódium a výborná akustika,“ podotýka Peter
Antal.
V praxi bude predaj časti budovy znamenať, že nemecká spoločnosť EBG, ktorá
má budovu prenajatú do roku 2032, sa
stane spoluvlastníkom. „Ich ponuka a návrh bol taký, že mestu zaplatia 600-tisíc
eur. Návrh sme považovali za korektný aj
vzhľadom na zmluvu, ktorá je uzatvorená,
to znamená, ako keby sme dostali zaplatené na dvadsať rokov dopredu. Ponuku
sme vyhodnotili ako výhodnú pre naše

využíva a ktorú si ešte zveľadí. My si zase
necháme kultúrno-spoločenskú časť. Vedenie mesta sa stotožnilo aj s myšlienkami poslancov, ktorí navrhli preinvestovať
finančné prostriedky získané z odpredaja
do rekonštrukcie kinosály, šatní, kúrenia.
O kinosálu majú stále záujem rôzne kultúrne zoskupenia, ktoré tu chcú vystupovať práve kvôli tomu, že je tu taká jedinečná akustika. Vieme, že o tento priestor
majú záujem aj naše základné školy, ktoré
tu chcú organizovať školské podujatia.
Cez zimu je to však problém, lebo tu chýba potrebný komfort. Myslím si, že keď sa
to zrekonštruuje, záujem aj iných organizácií a verejnosti o tento priestor stúpne.“
Mesto má na stole ponuku na odpredaj 50 % časti budovy za 600-tisíc eur.
mesto a pridaná hodnota bude v tom, že
dokážeme aj s týmito peniazmi budovu
zrekonštruovať. Doteraz to bolo v réžii
spoločnosti, v akom rozsahu budovu a jej
priestory opravia. Kým by však došlo k rekonštrukcii bývalej kinosály, tak by to ešte
niekoľko rokov potrvalo, aby mohla byť
plnohodnotne využívaná,“ podotýka primátor Antal.

„

Chceme z bývalého DK
opäť spraviť dôstojný kultúrny
stánok.
Samotný predaj budú poslanci schvaľovať
na júnovom rokovaní. Je preto na mieste
otázka, na čo sa použije suma 600-tisíc
eur, za ktoré sa časť budovy odpredá.
„Chceme urobiť kúrenie, rekonštrukciu
šatní a priestorov, kde sa pohybujú umelci a vystupujúci a dostať ich do stavu
21. storočia. Ostatné peniaze z predaja by
sa použili na opravu interiéru v kaštieli,
ktorý si tiež pýta nemalé finančné prostriedky,“ konštatuje Antal s tým, že hovoríme približne o sume 400-tisíc eur.
„Samozrejme, návrhy poslancov k tejto
problematike sa budeme snažiť zapracovať do zmluvných dokumentov, ktoré
budú pripravené k samotnému predaju.
Či je to alternatíva spätného odkúpenia,
alebo dohoda o užívaní nehnuteľnosti,
kde bude jasne povedané, kto čo užíva vo
výlučnom vlastníctve a čo je v spoločnom
užívaní,“ dodáva na záver Peter Antal.
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci iba zámer predaja. O odpredaji a konečnej sume budú
rokovať v júni. Z 19 poslancov za tento ná-

vrh hlasovalo 14 poslancov, 4 sa hlasovania zdržali a 1 poslanec bol proti. Za zámer
odpredať časť budovy bola aj Stella Víťazková, ktorá svoje hlasovanie odôvodňuje:
„Dom kultúry je neoddeliteľnou súčasťou
nášho mesta a počas svojej existencie
prešiel rôznymi zmenami. Mnohí si ho
pamätáme ako Závodný klub ROH, kedy
ZSNP spravovalo jeho priestory a organizovalo kultúrny život v meste, potom nastalo obdobie útlmu a ZSNP vyhodnotil,
že tento majetok je prebytočný a daroval
mestu budovu za 1 korunu. V tomto čase
sa ZK ROH stal Domom kultúry a vedenie
mesta muselo investovať do jeho priestorov, pretože technický stav bol nevyhovujúci. Opravili sa sedadlá v kine, vymenili závesy na chodbách, vybudovalo sa
múzeum, Galéria Jula Považana a rozšírila
sa Mestská knižnica, ktorá mala exkluzívne priestory. Kino dostalo nový Dolby
Surround System a boli sme 6. mesto na
Slovensku s takýmto zvukom. V tomto
čase sa začalo uvažovať s predajom celej
budovy a vtedy som bola proti predaju,
keďže by došlo ku strate všetkých novovybudovaných priestorov a nebolo ich kde
presťahovať. V súčasnosti mesto uvažuje
s predajom časti budovy, ktorá prevažne
slúži jestvujúcej škole a chce si ponechať
kinosálu a jedno obslužné poschodie
slúžiace pre účinkujúcich. Môj súhlas bol
podmienený prísľubom, že sa vybuduje
kúrenie takého typu, ktoré umožní kinosálu používať celoročne. Súčasné vykurovanie je absolútne nevyhovujúce a na
predstaveniach býva zima. Ďalšou mojou
požiadavkou bola rekonštrukcia sociálnych zariadení a chodbových priestorov,
ktoré sú na dnešnú dobu nevyhovujúce.
Primátor mesta prisľúbil, že v budúcoroč-

nom rozpočte vyčleníme finančné prostriedky na rekonštrukciu, čím by naša jedinečná sála získala opäť svoju funkčnosť
a využite pre školy a hosťujúce agentúry,
ktoré do nášho mesta prinášajú kultúrne
podujatia. Verím, že predaj prispeje k rekonštrukcii a tým sa kinosála stane opäť
funkčným priestorom.“
Zelenú dal návrhu aj poslanec Ladislav
Kukolík: „Bol som jedným zo 14 poslancov, ktorí sme podporili a hlasovali sme za
zámer odpredaja časti Domu kultúry pre
spoločnosť EBG. Za tie roky sa ukázala ako
spoľahlivý partner, keďže zrekonštruovala všetky priestory, ktoré využíva. Vyzerá
to tak, že pôsobenie spoločnosti je beh
na dlhú trať a nie je to iba jej krátkodobá
aktivita v našom meste, keď prejavila záujem o odkúpenie. Myslím si, že je to dobrý
návrh pre mesto, pretože na jednej strane máme vyriešenú tú časť, ktorú škola

Nesúhlasné stanovisko vyjadrila na aprílovom zasadnutí iba poslankyňa Veronika
Balážová: „Snaha o odpredaj kultúrneho
domu tu bola už za bývalého vedenia
mesta. Ja som svoj postoj odvtedy nezmenila. Beriem to tak, že je to klenot na
Námestí Matice slovenskej. V našom meste máme veľmi málo budov, ktoré majú
architektonický výzor a vzhľad. Myslím
si, že by sme mali mať vzťah k takýmto
nehnuteľnostiam a mali by zostať majetkom mesta a nemali by sme ich predávať.
Som za to, aby tu škola bola naďalej v prenájme. Neviem si predstaviť, akým spôsobom sa majú medzi majiteľov jednotlivé
časti budovy rozdeliť. Niektoré časti majú
byť dokonca spoločné. Ja si uvedomujem,
že potrebujeme finančnú injekciu na to,
aby sme túto stavbu udržali. Ale keď sme
už pre toto mesto toľko urobili za posledné obdobie, hlavne čo sa týka športových
stánkov, na ktoré sme si brali úvery a ustáli sme to, myslím si, že predávať polovicu
tejto budovy by bola veľká škoda.“
(li)

Bývalá kinosála má jedinečnú akustiku. Mesto sa chce
pustiť do jej rekonštrukcie.

Zo zasadnutia MsZ: Mesto hospodárilo s prebytkom viac ako 445-tisíc eur

Vo štvrtok 25. apríla sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 19 poslancov.
V úvode poslanci schválili celoročné hospodárenie mesta za rok 2018. Súčasťou
tohto bodu bolo aj schválenie tvorby rezervného fondu v sume 178 595,21 eur zo
zostatku finančných prostriedkov mesta
za minulý rok a tvorbu fondu rozvoja bý-
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vania v sume 120 591,90 eur zo zostatku
finančných prostriedkov mesta a vo výške
celkových príjmov za predané mestské
byty v roku 2018. „Výsledkom hospodárenia mesta za minulý rok je účtovný prebytok vo výške 445 988,40 eur,“ konštatoval
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.
Poslanci sa zaoberali aj druhou zmenou
rozpočtu v tomto roku, ktorá rieši finanč-

denie kamier skomplikovali náročné požiadavky, lebo nechceme iba čítať EČV, ale
aj odlíšiť nákladné vozidlá od osobných.
Veríme, že to bude účelné. Aj tento rok
bola vyhlásená výzva, do ktorej sme sa zaSprávu o činnosti mestskej polície pred- pojili a chceme rozšíriť kamery na všetky
niesol náčelník Róbert Šiška. Ako uviedol, vstupy,“ povedal na margo problematiky
cieľom predkladanej správy je zhodnote- Šiška.
nie činnosti MsP za uplynulý rok a informovanie o stave bezpečnosti v našom Poslancom bola predložená aj správa
meste. Poslancov zaujímala aj téma osa- o prevádzkovaní pohrebísk a informácia
denia kamier pri vstupoch a výstupoch o prevenčných aktivitách. V závere roz mesta. „Projekt počítal s tým, že budeme kovania prišli na rad majetkovo-právne
mať pokrytý každý vstup v meste. Obrov- vzťahy, kde bolo hlavnou témou schváleskou výhodou mesta je, že máme len štyri nie zámeru odpredaja budovy bývalého
vstupy a výstupy, takže nám postačuje Domu kultúry. Posledným bodom, ktorý
osem kamier, čo je však tiež dosť náklad- poslanci schválili, bolo spolufinancovaná položka. Vlani nám v projekte odklepli nie projektu, v rámci ktorého sa obnovia
desaťtisíc eur, čo nepostačuje, a preto sme a zrekonštruujú vnútorné priestory MaĎalšími bodmi aprílového rokovania bolo upravili projekt tak, aby sme nateraz osa- terskej školy – elokovaného pracoviska na
(li)
založenie neziskovej organizácie Domov dili kamery na Ulici SNP pri kaštieli. Osa- Ulici A. Kmeťa 11.
né krytie rozpočtových výdavkov mesta.
V časti bežných výdavkov ide napríklad
o sumu 60-tisíc eur na terénne úpravy
pre cyklochodník popri Lutilskom potoku, 30-tisíc eur na rekonštrukciu kúrenia
v objekte kaštieľa, 160-tisíc eur na opravu
chodníkov a ciest či 44 940 eur v programe Školstvo. Zmena rozpočtu zahŕňa aj
kapitálové výdavky. Tu sa napríklad počíta
so sumou 22-tisíc eur na zakúpenie elektromobilu pre potreby mestského úradu,
2 500 eur sa schválilo na kúpu defibrilátora, 3 000 eur na vybudovanie petangového ihriska, 60-tisíc eur na vybudovanie
nového detského ihriska či 30-tisíc eur na
vybudovanie osvetlenia cyklokomunikácie smerom cez most do priemyselného
parku.

pri kaštieli a prijatie úverového rámca vo
výške 700-tisíc eur so splatnosťou 40 rokov. Týmto témam sa venujeme v samostatnom článku.
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dza v listine panovníka Belu IV. z roku
1237, v ktorej sa mestečko spomína
pod názvom Cristur. V nej panovník
potvrdzuje nárok hronskobeňadickému opátovi na časť mýta, vyberajúceho sa v mýtnici, v mieste pod názvom
Cristur. Je to zároveň doklad názvu
miesta ako aj funkcie, ktorú v tomto
období osada mala. Zároveň poukazuje na jej významné postavenie.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Znak kríža

Pri kristianizácii území s pohanskou
tradíciou sa znak svätého kríža, ako
najstaršieho kresťanského symbolu, používal ako opozičný symbol
na miestach pretrvávajúcich pohanských symbolov. Na Slovensku je
2933 miest a obcí, z nich 56 má vo
svojom znaku kríž.
So znakom jednoduchého kríža je 33,
so znakom rovnoramenného kríža
8, dvojkríža 15 a trojramenného kríža
2. Niekoľko sa vyskytuje aj s upravovanými koncami ramien kríža a jeden
kosouhlý. Medzi obce so znakom jednoduchého kríža patrí aj naše mesto
a je doložený v najstarších písomných
prameňoch u nás, a to aj pri uvádzaní

Vývoj sídla, pravdepodobne osady,
pokračoval v súvislosti kvôli narasv názvoch miest villa Kerestur – Svätý taniu jej významu. To sa potvrdilo
Kríž (terajšie mesto Žiar nad Hronom), 4. februára 1246, vtedy ostrihomský
v názve ktorého bol kríž písomne do- arcibiskup Štefan Vanča osade Svätý
ložený už v roku 1075.
Kríž, nazývanej Sancta Crux, udelil
výsady zemepanského mestečka pod
Zmienka o Žiari nad Hronom sa nachá-

Platan na nádvorí kaštieľa dostal nový šat

Vďaka odbornému rezu dostane do konárov potrebné živiny
Koncom apríla sa novej fasády dočkal
platan, ktorý rastie na nádvorí kaštieľa. O odborný rez sa postaral skúsený
certifikovaný arborista Marcel Trnovský. Naposledy sa ošetrovanie tohto
viac ako storočného stromu robilo pred
takmer dvadsiatimi rokmi.
Vedenie mesta na opílenie stromu oslovilo odborníka s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý vlastní európsky certifikát. Rez
stromu sa urobil vo vhodnom vegetačnom období, kedy ešte len začína pučať
a rozvíjať sa. „Dali sme si záležať na výbere
arboristu, aby bol strom ošetrený správne, vo vhodnom čase a aby ďalej rástol
aj v ďalších rokoch,“ vysvetľuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na zeleň s tým, že
o platan sa roky nikto nestaral a neošetroNové viazanie je dimenzované na váhu 14 ton.
val ho: „V minulosti bolo na platane urobené chybné viazanie. Staré statické viazanie
sa postupne prerezalo cez kôru stromu a narušilo vodivé dráhy pre príjem živín stavili tak, že bude pomerne dobre exisa látok do ostatných častí stromu. Tým, že tovať v prostredí, v ktorom je vysadený.
sme urobili nové, odborné viazanie, ktoré V budúcnosti ho chceme aj hnojiť, pretože
je dimenzované na 14 ton, strom sme od- prirodzene nemá odkiaľ čerpať potrebné
ľahčili a znovu sa v ňom budú obnovovať látky a minerály,“ naznačuje ďalšie plány
bunky a zacelovať rany po nevhodnom so starostlivosťou Marcela Gendiarová.
viazaní.“
Tento rok je už teda o platan postarané.
Strom bol vo vrcholovej časti koruny vy- Urobila sa obvodová redukcia, zlepšil sa
schnutý, čo bolo spôsobené práve nedo- jeho zdravotný stav a nové viazanie ho
statkom potrebných živín a oslabením pripraví na zocelenie rán. „Platan je strom,
po chybnej väzbe. Platan rastúci solitérne ktorý sa dobre regeneruje. V priebehu
v inom prostredí a má približne vek nášho najbližších štyroch rokov sa bude ešte
stromu, dosahuje šírku a výšku 40 met- kontrolovať. Urobí sa aj vizuálna kontrola,
rov. „Náš platan, ktorý je umiestnený vo či nie je niektorá časť vyschnutá. K ošetrovnútri kaštieľa, kde nemá dobré svetelné vaniu budeme mať spracovaný protokol
podmienky, má 25 x 30 metrov. Jeho kore- o ošetrovaní stromu, fotodokumentáciu,
Po dlhých rokoch sa viac
ňový systém zasahuje pod kaštieľ a nemá strom bude mať svoj vlastný zdravotný
ako 100-ročný platan dočkal
možnosť ďalej rásť. Vďaka rezu, ktorým záznam,“ dodáva na záver odborníčka na
ošetrenia
(li)
sme zredukovali korunu, sme ho teraz na- zeleň.

nemeckým právom. V priebehu nasledujúcich storočí tu sídlili ostrihomskí
úradníci, ktorí spravovali hospodársky
celé okolie, vrátane lesov v okolí Kremnice. Správna budova celého dištriktu
stála na mieste terajšieho kaštieľa.
V období nepokojov v 15. storočí ovládal územie v okolí mestečka český
šľachtic Ján Jiskra z Brandýsa, za podpory kastelánov z okolitých hradov
Šášova a Revišťa. Potreboval posilniť
svoju pozíciu na tomto významnom
komunikačnom bode, a tak ovládať
politicky aj hospodársky toto územie.
Z tohto dôvodu vybudoval opevnenie,
pravdepodobne na mieste dnešného
kaštieľa, a tak získal kontrolu nad kri-

žovatkou ciest, spájajúcich Prievidzu,
Zvolen, Kremnicu, Banskú Štiavnicu,
a zároveň kontroloval hlavnú cestu vedúcu Pohroním na Nitru a Banskú Bystricu. V mierovej zmluve medzi Jánom
Jiskrom a Jánom Huňadym z roku
1452 je jednou z podmienok zbúranie
tejto pevnosti vo Svätom Kríži. K tomu
však nikdy nedošlo a pevnosť, ktorá
stála na mieste budovy dnešného
kaštieľa, zostala stáť naďalej. V nej sídlil vysoký úradník spravujúci majetok
a územie ostrihomských arcibiskupov
- špán. Toto územie a aj pevnosť boli
v nasledujúcich obdobiach často využívané na presadzovanie mocenských
záujmov šľachty a panovníka.
Peter Mosný, kastelán

Cyklochodník prepojí Žiar s Lutilou
Na cyklokomunikácii, ktorá prepojí
Žiar s Lutilou, chce mesto začať pracovať už počas letných mesiacov.
Cieľom je spojiť nielen naše mesto
s Lutilou, ale aj s ostatnými obcami.
Vytvoria sa tak lepšie podmienky pre
cykloturistiku.
Cyklochodník bude viesť z Parku Štefana Moyesa až do obce Lutila. Poslanci
na jeho vybudovanie schválili sumu
60-tisíc eur. „Na vytvorenie cyklochodníka použijeme rovnaký štrk, ako sa nachádza v parku. Trasa dlhá približne tri
kilometre bude kopírovať Lutilský potok
po strane nášho mesta. To znamená, že
týmto cyklochodníkom sa nebude prechádzať cez mostíky na druhú stranu,“
informuje primátor Peter Antal s tým, že
štrková cesta sa bude začínať na Partizánskej ulici a končiť bude na ceste do
Lutily.

listov potrebné upraviť. „Trasu upravíme
hlavne v tých častiach, kde dnes nie je
zjazdná, pretože v čase dažďov je nevyužiteľná. Samozrejme, navezený štrk
uvalcujeme a upravíme do takej podoby, aby bola trasa vhodná na behanie
a aby po nej prešli aj cyklisti na malom
bicykli a mamičky s kočíkmi,“ vysvetľuje primátor Antal a ako podotýka, cyklochodník sa začne budovať v letných
mesiacoch, aby mohol cyklistom slúžiť
už v tomto roku.

Niektorí obyvatelia sa dožadovali, aby
bola trasa upravená do takej podoby,
aby po nej mohli prechádzať aj korčuliari. S takouto alternatívou však mesto nepočíta. „Cestu by sme museli vyasfaltovať. Našou prioritou je však asfaltovanie
komunikácií v meste, či už ide o vozovky, alebo chodníky. Do takýchto projektov by sa mal skôr púšťať samosprávny
Dnes už na tejto trase existuje vycho- kraj, pretože ide o regionálne projekty,“
(li)
dená trasa, tú je však pre potreby cyk- dodáva na záver Peter Antal.

Dnes už je do Lutily vychodená trasa. Mesto ju plánuje
vysypať rovnakým štrkom, ako je v parku.

Vybudovanie mestského domova dôchodcov vyjde samosprávu na 1 milión eur
musí mesto dofinancovať zo svojich vlastných zdrojov,“ informuje primátor Peter
Antal s tým, že sa urobil predpoklad financovania. Na základe toho sa počíta s vybavením na úrovni 200-tisíc eur, pričom
gro zariadenia budú tvoriť polohovateľné
postele. „Polohovateľné postele považujeme za nevyhnutnosť v takomto zariadení,“
podotýka primátor.
Po študentoch sa do prístavby nasťahujú seniori.
Ako sme už avizovali, mesto chce v najbližších dňoch začať s výstavbou zariadenia pre seniorov, ktoré sa bude nachádzať v prístavbe kaštieľa. Na tento
účel schválili poslanci prijatie úveru vo
výške 700-tisíc eur.
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci najskôr schválili založenie neziskovej organizácie Domov pri
kaštieli. „Som veľmi rada, že sa našla vôľa
vo vedení mesta aj medzi poslancami na
založenie takejto neziskovej organizácie,
ktorá bude zriaďovať nový typ sociálnej
služby, a to zariadenie pre seniorov nad

O poplatkoch za umiestnenie v tomto za60 rokov. Jeho kapacita by mala byť 40 lô- riadení je ešte predčasné hovoriť, mesto
žok,“ hovorí vedúca Odboru starostlivosti si však urobilo prieskum v podobných
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová.
typoch zariadenia. „Zákon udáva rámec,
v akých intenciách sa môže služba pohyNa výstavbu zariadenia sociálnych služieb bovať. Približné poplatky v našom kraji
chce mesto použiť finančné prostried- za podobné zariadenie sa pohybujú od
ky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 380 eur, v niektorých prípadoch až do
Poslanci preto museli odsúhlasiť prijatie 800 eur na klienta. Všetko závisí od náúverového rámca vo výške 700-tisíc eur so kladov, ktoré takéto zariadenie vynakladá
splatnosťou 40 rokov. „Suma vychádza zo na jedného klienta. Spoluúčasť klienta na
štúdie, ktorú máme k dispozícii. Predpo- financovaní však vždy vychádza z ekonokladané náklady podľa štúdie sa pohybu- micky oprávnených nákladov zariadenia,“
jú na úrovni jedného milióna eur bez za- naznačuje Antal.
riadenia, čiže zvyšné finančné prostriedky

Na to, kým bude môcť mesto začať prevádzkovať zariadenie pre seniorov, si
však ešte klienti niekoľko rokov počkajú.
„Proces je veľmi zdĺhavý. Najprv musí byť
zariadenie postavené, skolaudované, potom môžeme požiadať o zaradenie do siete financovanej z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Vidíme to reálne na rok 2021.
Ku koncu roka si budú musieť ešte klienti
doplácať ako keby celú čiastku za umiestnenie v zariadení, lebo až od roku 2022
budeme môcť čerpať financie na klienta,,“
al.
vysvetľuje Antal.
m sa v súEšte pred časom
budovislosti s vybudova
vaním domova
dôchodcov
hovorilo
aj
ao dennom stacionári. To všakk
priestorové
možnosti tohtoo
oobjektu nedoalej
volia. Aj naďalej
enie
sa však vedenie

mesta bude usilovať o tento typ zariadenia. „Denný stacionár vnímame ako veľmi
potrebný pre ľudí v tomto meste. Nemôžeme ho však vybudovať tak, ako sme
plánovali. Musíme mu hľadať iné priestory,“ dodáva na záver primátor Peter Antal
a ako konkretizuje, do úvahy prichádzajú
aj ďalšie priestory v areáli kaštieľa, konkrétne menšia prístavba.
( )
(li)
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Dominika Fričová: Najviac sa mi páčia pesničky, ktoré sa mi priamo spájajú
so Slovenskom a mojou rodinou
Hudobníčka a pesničkárka, Žiarčanka
Dominika Fričová, vydala pred niekoľkými týždňami svoju prvotinu pod
názvom O poliach a snehu. Pesničky na
albume sú folkové a rozprávajú rôzne
príbehy.
Dominika hrá svoje pesničky pre ľudí
sama, iba so svojou gitarou. „Niekedy je
mi ľúto, že sa hudba nedá jesť. To by boli
chute.“ Takto nejako popisuje svoju vášeň
k hudbe Dominika na svojom profile na
sociálnej sieti. Svoju tvorbu charakterizuje ako folk, pričom hrá to, čo vidí a čo cíti.
So svojimi pesničkami vystupuje nielen
na Slovensku, ale aj v susedných Čechách
a dokonca aj v ďalekých Spojených štátoch. Najradšej hrá a spieva pre ľudí, ktorí
sú ochotní ju počúvať. O svojom prvom
hudobnom albume nám povedala: „Trvalo
naozaj dlho, kým uzrel svetlo sveta.“
Album O poliach a snehu je vašou hudobnou prvotinou. Aké pesničky sú na
ňom a kto by si ich určite mal vypočuť?
Pesničky na albume sú folkové, rozprávajúc rôzne príbehy. Spoločným motívom
pesničiek, a teda aj podnetom k vydaniu albumu, je pominuteľnosť. Kde sme,
s kým sme, kým sme a čo cítime je dočasné. Pevne verím, že album je o nás všetkých, a teda by mohol osloviť všetkých.

Foto: Anna Cág.
(Nevďačná a O poliach a snehu) zaznelo
violončelo, na ktoré hrala Alexandra Strelková a v jednej pesničke (Cesta) aj piano
v podaní Braňa Višňanského.
Neplánujete urobiť k niektorej z pesničiek videoklip?
Taký „polo-domácky“ videoklip vyšiel k titulnej pesničke albumu O poliach a snehu. V pláne mám dva ďalšie videoklipy
k piesňam Z vlaku a To do.

Ako dlho ste album pripravovali?
Je to môj prvý album a vznikal v princípe
od vtedy, ako som prvýkrát verejne vystúpila s mojimi piesňami, čo je už 13 rokov.
Album bol úplne hotový 2 roky dozadu,
ale stál u mňa v počítači a čakal na ten
správny okamih, ktorý napokon prišiel Máte obľúbenú pesničku? Ak áno, ktorú a prečo?
tento rok.
V rôznych fázach tvorby a nahrávania
Kto sa podieľal na tvorbe albumu tex- albumu som mala rôzne obľúbené pesničky. Mám rada všetky, je to pre mňa
társky aj hudobne?
Autorom textov aj hudby som ja. Na sa- jeden veľký celok a neviem si album bez
motnej tvorbe albumu sa producentsky hociktorej z pesničiek na ňom predstaviť.
podieľal Erik Horák, ďalej Ozo Guttler, Každá pieseň je časťou jedného príbehu.
ktorý hral na bicích, v dvoch pesničkách Momentálne tým, že stále pôsobím v za-

hraničí, sa mi najviac páčia pesničky, ktoré sa mi priamo spájajú so Slovenskom
a mojou rodinou. Sú nimi napríklad piesne Z vlaku, pri ktorej sa mi vždy vynorí
cestovanie vlakom domov alebo pesnička
Margita, ktorá je o mojej prastarkej, ale
tak isto aj pieseň O poliach a snehu, ktorá
mi pripomína naše šíre polia a sneh, ktorý
som už 3 roky nevidela, keďže žijem na
Floride a tu nesneží.
Keď tvoríte nové skladby, čo je zdrojom
vašej inšpirácie?
To, čo zažívam a to, čo zažívajú ľudia okolo
mňa. Pieseň je skrytá vo všetkom, len ju
treba nájsť.

Foto: Gabriela Bauerová.
Išli na album všetky piesne, ktoré doteraz neboli zverejnené, alebo ešte máte
v šuplíku nejaké schované na ďalší
album? Ak áno, prečo sa nedostali na
tento album a prečo dostali prednosť
práve tie, ktoré na albume sú?
Myslím, že som za svoj život zložila určite cez 50 piesní, ktovie, možno aj 100.
Niektoré časom vymizli, lebo neboli zdokumentované, niektoré zostali nedokončené, niektoré hrám len na koncertoch.
Na albume je 11 piesní, pretože pôvodne
mal album vyjsť 11 rokov od môjho prvého verejného vystúpenia. Tiež to bolo 11
piesní, ktoré mi tematicky najviac sedeli
do toho, čo chcem albumom povedať.
Nevyznávam veľmi to, že každá pesnička,
ktorú zložím, musí byť na nejakom albume. Album ako celok je pre mňa osobitné
dielo a treba pozorne vyberať, ako takéto
dielo vyskladať.

O čom najradšej spievate?
To je ťažké povedať, všetky svoje pesničky
spievam rada. Veľakrát sa snažím používať
skryté významy a slovné zvraty a najradšej mám, keď vidím, na tvárach ľudí v publiku, že ten význam našli a pochopili.
Kde si fanúšikovia môžu vaše CD O poliach a snehu kúpiť?
Čo počúvate vy, aký druh hudby, žáner, Album zatiaľ existuje len v digitálnom
interpretov...
svete, je možné ho kúpiť na rôznych digiNajradšej počúvam pesničkárov a folk, tálnych hudobných stránkach ako iTunes,
mám veľmi rada jednoduchosť; jednodu- Spotify, Apple music, Amazon music, Yoché hudobné linky, jemné nástroje a pes- uTube a iné.
ničky postavené na sile slov. Tiež, ako Pôvodne som albumu nechcela dať fyžijem v zahraničí, viac inklinujem k slo- zickú podobu CD-čka, lebo hudba je pre
venskej hudobnej scéne, pretože mi veľmi mňa nehmatateľná. Ale keďže som dostachýba slovenčina.
la veľa požiadaviek práve na CD verziu,
pripravujem aj limitovanú edíciu pár CD-

-čiek, ktoré si bude možné kúpiť na koncertoch.
Kde a pre koho najčastejšie hráte počas
vystúpení?
Keďže som momentálne v USA, koncertov
veľa nehrávam. Naposledy som mala česť
vystúpiť na Slovenskom dni v Orlande.
Rok predtým v New Yorku. Hrám všade,
kde sú ľudia, ktorí radi počúvajú a hrám
najradšej pre tých, ktorí radi počúvajú.
Kto a aký je váš fanúšik? Stretávate sa
s nimi, máte spätnú odozvu?
Podľa mňa je môj fanúšik hĺbavejší typ.
Niekto, kto nehľadá prvý plán predostretý na tanieri. S fanúšikmi sa stretávam na
koncertoch a je to vždy veľmi prijemné.
Majú vaše piesne nejaké posolstvo,
alebo sú iba tak – do pohody?
Ja som presvedčená, že majú posolstvo.
Ako som to spomínala už pri téme celého
albumu. Moje pesničky sa nedajú počúvať
tak, že ich nepočúvate. Teda ak nepočúvate ich slová, stráca sa celý zmysel mojej
hudby.
Je ťažké presadiť sa na slovenskom
trhu?
Pokiaľ hovoríme o profesionálnom sa
presadení v zmysle toho, že by ste sa živili
iba hudbou, určite to nie je na Slovensku
ľahké. Ale to nikdy nebolo mojim cieľom.
Nemáte pocit, že aj keď to zákon prikazuje, naďalej sa v našich rádiách hrá
málo slovenských pesničiek?
Toto opäť neviem úplne posúdiť, keďže
žijem v zahraničí. A keď som na Slovensku, počúvam rádio, ktoré hrá aj veľa slovenských pesničiek. Myslím, že to je aj na
výbere poslucháča, aké rádio počúva.
Vystúpite niekedy v blízkej budúcnosti
aj v rodnom Žiari?
Plánujem jeden koncert počas mojej
krátkej návštevy Slovenska v máji, práve
v mojom rodnom meste, a to 24. mája.
Uvidíme, či to zvládneme zorganizovať.

Foto Maňo Štrauch.

Dominika však nie je iba skvelá hudobníčka, ale na profesionálnej úrovni sa venuje
vede. V súčasnosti pracuje na špičkovej
Department of Neuroscience Mayo clinic v
USA na Floride, kde sa zaoberá výskumom
Parkinsonovej choroby. Jej výskum je zameraný na štúdium dedičných foriem tejto
choroby. „Mojim cieľom je prispieť k liečbe
tohto ochorenia, pretože verím, že veda =
zmena.“
(li)
Zdroj: archív DF.
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PLAVÁREŇ OTVORENÁ O MESIAC DLHŠIE

NAHLASOVANIE SPAĽOVANIA HORĽAVÝCH LÁTOK

Z technických príčin
sa rekonštrukcia
krytej plavárne
posúva na začiatok
júna, preto bude
otvorená ešte
o mesiac dlhšie,
a teda do konca
mája. Môžete si
ísť zaplávať, alebo
využiť služby, ktoré
sú v tomto objekte
ponúkané.

Z pera čitateľa
Vojenský život
v Hradci Králové

návštevníci naskákali do bazéna. Boli sme
z toho vyvalení a zrazu začali umelé vlny, čo
bolo príjemné. Ale trvalo to iba desať minút.
Prišiel aj čas kuchárskych skúšok. Skončila
sa karanténa. Vyliečený kuchári prišli do
kuchyne. Predstúpili sme pred skúšobnú
komisiu. Každý absolvent kurzu si vytiahol
obálku, kde bol recept jedla polievka
a hlavné jedlo.
Ja som varil frankfurtskú polievku s párkom.
Varenie ma bavilo. Ako hlavné jedlo som
dostal segedínsky guláš s knedľou. Komisia
ohodnotila moje jedlo známkou „výtečný“.
Po skúškach sme sa zbalili a s plnou poľnou
sme sa vrátili do materských kasární do
Přerova na letisko. Prijal nás veliteľ a za
dobré reprezentovanie bola vychádzka.

V Hradci Králové, počas karantény,
boli zakázané vychádzky pre všetkých
záklaďákov, len my, kuchári, sme mali
povolené.
To sme aj náležite využívali a chodili sme do
vinární, kaviarní, na plavárne a futbalové
zápasy. Na jednej zábave v kultúrnom dome
sme sa stretli s dievčatami zo Žiaru, a to
s Vierou S., Zdenkou M. a Džinou D. Všetky
pracovali v závode na sklené vlákna. Od
toho dňa sme sa pravidelne stretávali, nosili
sme im proviant – sadlo, slaninu, klobásy,
maslo, cukor a iné. Baby nám za to platili
na zábavách víno, pivo a iné občerstvenie.
Často sme chodili na plaváreň a tam pri
prvej návšteve sme mali zážitok. Plávali V pokračovaní o nástupe do VZK –
sme a zrazu zaznel zvonec a na to všetci vojenská závodná kuchyňa.

Na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Banskej
Bystrici je potrebné od 1. apríla 2019,
z dôvodu skrátenia času blokovania linky 150
a operačného dôstojníka, nahlásiť čas spaľovania
horľavých látok právnickou osobou alebo
podnikateľom vyplnením a zaslaním formuláru,
ktorý sa nachádza na stránke MV SR www.minv.
sk. Po zaslaní formulára príde oznamovateľovi
potvrdzujúci e-mail s upozornením na nahlásenie
aj telefonicky v zmysle § 7 písm. e) vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z. z. Na linku tiesňového volania
č. 150 je potrebné potom oznámiť len začiatok
spaľovania bez časového obmedzenia pred
začatím spaľovania.
pplk. Ing. Ivan Pružina, riaditeľ OR HaZZ
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dňa 6. mája bude v čase od 8.30 do 15.30 hod.
prerušená distribúcia elektriny, a to pre odberné
miesta, číslo domu:
SNP 19,
Svätokrížske námestie 3, 5 – 16, 18, 20 - 22, 24 –
27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 134, 259.
Dňa 14. mája bude v čase od 8.30 do 14.00 hod.
prerušená distribúcia elektriny, a to pre odberné
miesta, číslo domu:
A. Kmeťa 6, 11, 14, 16, 18, 20, 22,
Cyrila a Metoda 23, 25,
Dukelských hrdinov 14, 16, 18,
SNP 85,
Š. Moysesa 19, 21, 23, 25, 27, 414.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

6.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
7.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
8.5. 7.00 – 12.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
13.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
9.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
10.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
11.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
12.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
13.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
14.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
15.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
16.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
17.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
18.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
19.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
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V. ročník Nemak mikroliga: Po prvom kole vedie „Štvorka“
BASKETBAL

Vo štvrtok 25. apríla sa v priestoroch
Základnej školy na Ulici Dr. Janského
uskutočnilo prvé kolo V. ročníka Nemak basketbalovej mikroligy.
Tento úspešný formát, obľúbený najmä
medzi deťmi, už po piatykrát nesie meno
generálneho partnera, spoločnosti Nemak. Vďaka finančnej podpore sa môžeme opäť tešiť z telocvične plnej detí,
ktoré predvádzajú neskutočné športové
výkony. Ani tentokrát tomu nebolo inak.
Už prvé kolo naznačilo, že súťaž nemá
svojho jednoznačného favorita, keďže
každá škola našla aspoň v jednom zápase svojho premožiteľa. Po záverečnom
hvizde môžeme konštatovať, že víťazom
prvého kola sa stala „Štvorka“, ktorá týmto výsledkom urobila veľkú radosť, keďže
sme v jej radoch videli po mnohých rokoch začínajúcich basketbalistov.
dú stredu od 17.30 hod. a štvrtok od „Dvojka“ – „Štvorka“ 7:22
„Dvojka“ – cirkevná 7:25
16.30 hod. v priestoroch II. ZŠ.
Tento rok si basketbalový klub pripra„Štvorka“ – „Jednotka“ 8:26
vil pre účastníkov Nemak basketbalo- Výsledky
Umiestnenie po 1. kole: 1. „Štvorka“,
vej mikroligy prekvapenie, a to formou „Jednotka“ – „Dvojka“ 21:25
2. cirkevná, 3. „Dvojka“, 4. „Jednotka“
ďalších tréningov basketbalu pre každé „Štvorka“ – cirkevná 27:22
MŠK BK
dieťa, ktoré bude mať záujem, a to kaž- „Jednotka“ – cirkevná 18:24

Tábory v žiarskom Centre voľného času
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom organizuje nielen letné tábory,
ale aj jarné. Ten tohtoročný sa uskutočnil ešte v mesiaci marec.
Jarný ProTech tábor prebiehal v dňoch
4. a 5. marca. Zúčastnili sa ho žiaci 6. až
8. ročníka z troch základných škôl zo
Žiaru nad Hronom, a to ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika, ZŠ na Ul. Dr. Janského a ZŠ na
Jilemnického ulici. Účastníci tábora boli
aj na Súkromnej strednej odbornej škole
technickej v Žiari nad Hronom. V priestoroch špecializovanej učebne si pre účastníkov tábora pedagogička A. Kosorínska

pozostával z niekoľkých častí: audiovizuálneho premietania v celooblohovej
fulldome projekcii s názvom Prázdniny
v planetáriu v hviezdnej sále, poučnej
interaktívnej prednášky spojenej s diskusiou o vesmíre v UFO sále a pozorovania
oblohy hvezdárskym ďalekohľadom so
sprievodným slovom v pozorovateľni.
Popoludnie účastníci tábora strávili oddychovo, a to zaplávaním si v žiarskej
Počas druhého dňa tábora bol pre žia- mestskej plavárni.
kov pripravený Team Work (kreatívna
technická dielňa – výroba výrobkov z Jarný prímestský tábor sa konal v dňoch
dreva) a program v KHaP M. Hella, ktorý od 4. do 7. marca. Počas prvého dňa tábora deti načerpali vedomosti, ako podať
prvú pomoc, ako si sám sebe pomôcť
v krízovej situácii pod dohľadom skúsených dobrovoľníkov zo Slovenského
Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom.
Druhý deň sa deti zúčastnili interaktívnej
prednášky v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom, kde
sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Zabavili sa tiež s robotickým
LEGO-m, pozreli si v Kine Hron rozprávku
Spiderman a zrelaxovali sa na mestskej
plavárni. Tretí deň bol v znamení výroby
Maestropizzy CVČ. Deti si vlastnoručne
vyrábali pizzu z rôznych materiálov, boli
šikovné, originálne a kreatívne. Záverečný deň tábora deti strávili na celodennom výlete vo Zvolene. Absolvovali aj
interaktívnu výstavu Vedhračka, videli
rôzne vedecké hračky, hlavolamy, fyzikálne experimenty.
Kolektív CVČ
pripravila workshop na tému: Viem si
nakresliť schému elektrického obvodu na
PC a viem si ho aj prakticky zapojiť. Počas dopoludnia žiaci pracovali v elektrotechnickom kresliacom softvéri ProfiCAD
(zamerané na PC zručnosti) a popoludní
zapájali elektroinštalačné obvody na
cvičnom paneli (zamerané na manuálne
zručnosti).

Praktickú časť súťaže Skills Slovakia zvládli študenti
takmer na 100 percent
Študenti SSOŠ technickej v Žiari nad
Hronom z odboru mechanik mechatronik preukázali na školskom kole súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik vynikajúce zručnosti z oblasti PLC
programovania.
Na súťaži študenti školy ukázali veľmi
dobré vedomosti, zručnosti a pripravenosť na povolanie. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch počas dvojhodinového
časového limitu v zručnostiach z oblasti
programovania a konfigurácie PLC (S7300).
Do súťaže sa prihlásili tri družstvá žiakov

4. ročníka odboru mechanik mechatronik:
1. družstvo - Pavel Mráz, Veronika Hulinová
2.
družstvo
–
Dominik
Kašiar,
Dominik
Klinovský
3. družstvo – Libor Valenta, Adrian Dobrovič
Všetky tímy zvládli praktickú časť v programovaní PLC skoro na 100 %, začo si vyslúžili pochvalu od odbornej poroty, ktorá sa
skladala z vyučujúcich a zástupcu spoločnosti Nemak Slovakia Michala Maruniaka.
Keďže tento rok sa nekoná celoslovenská

súťaž, do ktorej by študenti postúpili a
vzhľadom k veľkej vyrovnanosti súťažiacich sa komisia rozhodla neurčiť poradie.
Odborná komisia všetky práce ocenila za
vynikajúcu úroveň, a preto všetkým družstvám udelila rovnaké umiestnenie. Súťaž
poukázala na študentskú pripravenosť na
povolanie, keďže práve mechatronika je
mimoriadne perspektívny odbor s vysokou mierou uplatnenia v našom regióne.
SSOŠT
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Použitý jedlý olej
z domácností
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mieňajú. Obe zberné nádoby sú hnedej farby, preto sme zabezpečili
ich dôkladné označenie farbenými nálepkami. Záleží už len od nášho
individuálneho prístupu odovzdať vyseparovanú zložku do správnej
zbernej nádoby a pristupovať k separovaniu zodpovedne.
Informačná nálepka na veku nádoby.

Naším spoločným záujmom by malo byť úsilie znížiť množstvo
tvorby odpadu, ale aj odpadu, ktorý je zneškodnený na skládke
odpadov. V rámci domácnosti sa stretávame aj s odpadom, ktorým je použitý jedlý olej z domácností.
Napriek tomu, že takýto odpad bežne v domácnosti pri varení vzniká, nie každý však vie, ako sa použitého oleja správne zbaviť. Údaje z
mestskej štatistiky o vyzbieraní použitého jedlého oleja z domácností
v rámci stojísk a zberného dvora nám poukazujú na negatívny trend.
Po zavedení zberu použitého kuchynského oleja bol v rámci nasledujúceho roka rapídny nárast. Následne však každým rokom na území
mesta dochádzalo k čoraz menšiemu množstvu vyseparovaného použitého jedlého oleja z domácností (od roku 2011 do 2018). Minulý
rok sa nám podarilo opätovne zdvihnúť krivku a veríme, že v takomto
trende budeme pokračovať.

Ako zbierať?
Pripomeňme si teda základné zásady, prečo takýto olej separovať,
a ako správne postupovať pri takto vzniknutom odpade v domácnosti. Pre občanov žijúcich v KBV sú v stojiskách k dispozícii hnedé 240 l
plastové nádoby s označením Použitý jedlý olej z domácností a pre občanov v časti IBV sú na verejných priestranstvách umiestnené hnedé
1100 l zberné nádoby. Olej môžu odovzdať aj na Zbernom dvore. Pod
zbieraním použitého jedlého oleja z domácností sa rozumejú všetky
rastlinné oleje, ktoré nám vznikajú v domácnosti po príprave jedál. Olej
zbierame vychladnutý, v čistých a suchých PET fľašiach, ktoré následne
ukladáme do zberných nádob označených nálepkami s názvom komodity, ktorá do zbernej nádoby patrí. Obsah nečistôt by však nemal
presiahnuť 10 %. Olej zásadne nevylievame priamo do zbernej nádoby, ale ukladáme v PET fľašiach!

Prečo zbierať?
Takto vyseparovaný použitý olej sa môže použiť na výrobu bionafty.
Spoločnosti, ktoré spracovávajú odpadové oleje majú technológie,
ktorými rastlinný olej zbavia vody, mechanických nečistôt, a tak ho pripravia na následné využitie. Spracovaná druhotná surovina môže byť
využitá ako zložka biopalív, v agrosektore ako súčasť postrekov alebo
v inom chemickom odvetví. Prečo teda nevyužiť efektívne použité jedlé oleje, keď vylievanie použitých kuchynských olejov do výlevky a ich
cesta do kanalizácie je škodlivá pre odpadové potrubie v dome, vo
verejnej kanalizácii a prekáža správnemu chodu čistiarní odpadových
vôd. Recykláciou sa:

zmenší množstvo odpadu,
neznečisťuje sa životné prostredie,
z nepotrebného odpadu sa vyrobia
nové výrobky,
výroba z recyklovaného odpadu
je lacnejšia.

Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť
niečo dobré pre naše životné prostredie. Pri správnom zaobchádzaní
Na čo si dať pozor?
Od spustenia triedenia ďalšej komodity – biologicky rozložiteľného s použitým olejom v konečnom dôsledku zabránime znečisteniu našej
kuchynského odpadu, tzv. BRKO, sme monitorovaním zistili, že oby- pôdy a našich vôd a získame druhotnú suroviny.
Zdroj: internet, OŽP
vatelia si zberné nádoby na použitý jedlý olej a BRKO v stojiskách za-
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Európsky
imunizačný
týždeň
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW), do ktorého
sa každoročne Slovenská republika
zapojila. V tomto roku EIW prebiehal
od 24. do 30. apríla.
Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti
očkovania a udržať politickú podporu
pre imunizáciu. Vzdelávacími aktivitami
podporiť provakcinačné správanie a tým
pomáhať budovať a udržiavať kolektívnu
imunitu v celom európskom regióne. Slogan - Predchádzať Chrániť Očkovať - vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.
Kampaň EIW 2019 sa nesie pod heslom:
Hold podporovateľom očkovania.

Heslom kampane EIW 2019 je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že
žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým spôsobom predchádzať závažným
infekčným ochoreniam, a to očkovaním.
Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať
cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom
chránia seba a svoje okolie pred vznikom
a šírením závažných infekčných ochorení.

Na podstatu očkovania prišiel
v 18. storočí doktor Edward Jenner vakcináciou varioly, závažného ochorenia,
ktoré zabíjalo a mrzačilo ľudstvo. Systematickým očkovaním sa podarilo variolu

celosvetovo vykoreniť (eradikovať). Aj
Slovensko je hrdé na odvahu župného lekára v Prešove, doktora Jána Adama Reymana, ktorý prvýkrát v roku 1721 použil
variolizáciu na kontinentálnej Európe.

nie bolo celoplošne dostupné všetkým.
Štátne zriadenie zabezpečuje sieť zdravotníckych zariadení, vzdelávacích inštitúcii a sociálnych zariadení pre spravodlivý prístup k informáciám, očkovacím
látkam a k očkovaniu.


Veľké ďakujem patrí všetkým,
ktorí vyhľadávajú informácie o očkovacích látkach založené na dôkazoch
a prispievajú k predchádzaniu závažným
infekčným chorobám.


Hold patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí neúnavnou
systematickou prácou zabezpečujú očkovanie populácie. Sú zdrojom dôvery
a informácii pre očkovancov. Desaťročia
zdravotnícki pracovníci, hlavne v odbore
pediatria, sa venujú očkovaniu a dosiahli
veľké úspechy. Miera zaočkovanosti vo
vybraných ročníkoch dosahovala až 100
percent.

Musíme podporiť každú snahu o zabezpečenie očkovania, hlavne v súčasnej
dobe, kedy sa reálne znovu objavilo závažné ochorenie na osýpky. Proti tomuto
ochoreniu jedinou zbraňou je očkovanie.
Odmietanie očkovania je rovnako staré
ako očkovanie samé. Podpora očkovania
na všetkých stupňoch musí pokračovať
ďalej.
RÚVZ Žiar nad Hronom


Veľký hold patrí všetkým lekárom a vedcom, ktorí objavili a vyvinuli
ďalšie bezpečné a účinné očkovacie lát- 
Hold a poďakovanie patrí
ky. Veď v súčasnej dobe je možnosť očko- každej matke, rodičovi, ktorí podporujú
vať sa proti asi 22 ochoreniam.
očkovanie svojich detí a zabezpečujú
pre svoje deti potrebné očkovanie a tým

Hold patrí spoločenskému prispievajú k odolnosti jednotlivcov a kouvedomeniu krajín, kde odborníci vy- lektívnej imunite v školách, kolektívoch,
svetlia a zdôvodnia potrebu očkovania ale aj populácie.
politikom a zákonodarcom, aby očkova-

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom
č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej
č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:

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:
 CKN parcela č. 461/1 vedenej na LV 1136 ako ostatné plochy s výmerou 3.945 m2 a parc.
č. EKN 868 (v operáte parcely č. 461/28) vedenej na LV 1136 ako ostatné plochy s výmerou 7.676 m2, a to jednu súvislú plochu na prenájom v časti celkom s výmerou orientačne
190 m2, ktorá sa nachádza vo vnútro bloku bytových domov súp. č. 432, 433, 434, 353 a 354
na Ulici Š. Moysesa a Ul. Cyrila a Metoda v Žiari nad Hronom.

 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2, odčlenená:
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu/bytových
domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta
Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod
vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie navrhovatelia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

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 14-tich osobných
motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome
súp. č. 434,
doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý
prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok,
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 17.5.2019 do 09.00 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. 461/1neotvárať“.

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)
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Uplynulo 74 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny
Druhá svetová vojna v rokoch 1939 –
1945 bola najväčším vojenským konfliktom v dejinách ľudstva, pri ktorom
prišlo o život približne 60 – 70-miliónov ľudí, z toho 27 miliónov v dôsledku priamych vojenských operácií. Pred
74. rokmi, 8. mája 1945, fašistické Nemecko podpísalo bezpodmienečnú
kapituláciu.
Druhá svetová vojna v Európe definitívne
skončila a naša vlasť a ďalšie štáty sveta
boli oslobodené. Vojna pokračovala ešte
v Ázii, až do septembrovej porážky fašistického Japonska. Tu prvýkrát v dejinách
ľudstva bola v rámci vojenských operácií
americkou armádou použitá atómová
zbraň na mestá Hirošima a Nagasaki.
Musíme zdôrazniť, že minulé 20. storočie bolo charakteristické vznikom dvoch
svetových vojen, ktoré predovšetkým postihli národy Európy. Ešte sa v plnom rozsahu nestačili za dvadsať rokov od prvej
svetovej vojny zahojiť rany a zabudnúť na
hrôzy a utrpenia, ako i biedu tejto vojny,
už sa na obzore črtala ďalšia vojna. Tak
ako plynie čas od týchto udalostí, tak nás,
žiaľ, zákonite čoraz viac opúšťajú priami
účastníci a pamätníci.
Občania Slovenska bojovali po boku spojencov na východnom fronte, keď z malej
vojenskej jednotky pešieho práporu v sibírskom mestečku Buzuluk sa postupne

Koniec vojny privítali všetky národy. Foto: zdroj internet.
rozrástla na armádny zbor. V jej zostave
bojovalo mnoho Slovákov, ktorí odmietli
bojovať proti ZSSR a prešli na stranu spojencov. Spolu s Červenou armádou ZSSR
bojovali pri oslobodzovaní sovietskych
miest, Biela cerkev, Kijev, Jaslo až do víťazného prekročenia hraníc na Dukle
6.10.1944. Slovenskí vojaci sa podieľali
aj na bojoch na západnom fronte, vo
Francúzsku, Veľkej Británii, ale bojovali
aj v Ázii a Afrike. Tam všade sú pomníky
Čechov a Slovákov, ktorí tam bojovali. Tak
ako odchádzajú priami účastníci bojov,

tak sa niekedy zdá, ako keby odchádzala
aj historická pamäť. Niekedy sa zdá, ako
keby každý, kto prechová úctu a vďaku
k vojakom ČA bývalého ZSSR, bol platený ruský agent. Médiá takto vytvárajú
atmosféru, v ktorej sa ťažko bude prezentovať historická pravda. S plynutím času
sa začínajú objavovať tzv. historické fakty, ktoré spochybňujú samotné udalosti
2. svetovej vojny a popiera sa historická
pravda, že to boli vojaci ČA ZSSR, ktorí sa
najviac podieľali na porážke fašistického
Nemecka a oslobodenia porobených

štátov. Pamäť národa je však taká, že
nacizmus zavraždil 6 miliónov občanov
židovského pôvodu, z toho na Slovensku
60-tisíc. Vraždenie a vypaľovanie miest
na Slovensku, ktorých je 104, umučených
a zavraždených vojnových zajatcov, hlavne vojakov ČA. Historické fakty sa nedajú
zmeniť. Slovensko oslobodili vojaci ČA
bývalého ZSSR spoločne s kráľovskou
Rumunskou armádou a Čs. armádnym
zborom. Pri oslobodzovaní padlo na
Slovensku 63-tisíc Červenoarmejcov,
pričom ich hroby sú na 186 miestach na
Slovensku. Svoju úlohu zohrali i partizáni a príslušníci domáceho odboja, ktorí
v SNP postavili 60-tisícovú armádu proti
domácemu fašistickému režimu. Všetky
pomníky a pamätníky, ktoré sú na Slovensku, nie sú pamätníkmi ideológie, ale
pamätníky padlých, ktorí obetovali životy
za našu slobodu. Vojna nezmizla z našej
reality, je súčasťou nášho sveta. My, Slováci, máme vzácne šťastie nepretržite
prežívať 74 mierových rokov. Kladieme
si otázku, treba stáť na námestiach pri
pamätníkoch osloboditeľov a pripomínať
si ukončenie vojny a oslobodenie našej
vlasti? Odpoveď je - áno, spomíname na
obete vojny, v ktorej bojovalo 64 štátov,
zahynulo v nej 60 – 70 mil. ľudí, z toho
takmer 13 mil. v koncentračných táboroch. 60 mil. zmarených nádejí na život,
60 mil. ľudských tragédií a nešťastných

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba, otecko, žiť.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného manžel, otca,
starého a prastarého otca
Viliama Hároníka,
ktorý nás navždy opustil dňa
23. marca 2019
vo veku nedožitých 85 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš spoločný žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim milovaným
otcom, manželom,
svokrom a starým otcom
Imrichom Kállayom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 14. apríla 2019 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavené sústrasti,
slová útechy a kvetinové dary, ktoré
ste priniesli na znak vašej úcty
a lásky k blížnemu.
Smútiaca manželka, syn a dcéra
s rodinou.
SPOMIENKA
Čas plynie,
nevráti, čo vzal,
zostali spomienky
a žiaľ.
Dňa 6. mája si
pripomíname
7. výročie úmrtia
Ľubomíra Jančoka.
Spomeňte si na neho,
ktorí ste ho poznali.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
čo si mal rád.
Navždy prestali
pre teba hviezdy svietiť,
už navždy pre teba
slnko svietiť,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 4. mája sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Anton Víťazko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihol si povedať:
zbohom, rodina moja.
Ďakujeme ti za tvoju
dobrotu,
lásku a úsmev,
ktoré si rozdával.
Dňa 29. apríla uplynuli 4 roky, čo nás
náhle opustil náš drahý manžel, otec,
brat, starý otec a prastarý otec
Viktor Obertáš.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Zhasli oči plné lásky
našej drahej mamičky,
nezhasnú však nikdy
na ňu v srdci
naše spomienky.
Dňa 6. mája si
pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Etela Sedliaková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
10. a 30. výročie úmrtia
našich rodičov
Veroniky Šujanovej a Jána Šujana.
S láskou na nich spomínajú dcéry
Mária a Viera s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Dňa 13. marca sme
si pripomenuli
8. výročie, kedy
nás navždy opustila
naša drahá mamička
Anna Gáková
a
dňa 21. apríla
sme si pripomenuli
6. výročie,
kedy nás navždy
opustil
náš drahý ocko
Július Gáka.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomíname s láskou.
Syn Julo s manželkou Ľudmilou,
vnučka Diana a pravnučka
Marína Esmeé.

SPOMIENKA
Dňa 23. apríla
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
nášho manžela, otca
a starého otca
Mgr. Jána Beňu.
Spomíname.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišla si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišla si bez toho, aby
nám tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 11. mája si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a stará mama
Ružena Balážová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Láska je
v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je
od nás preč tá,
ktorú sme milovali.
Dňa 13. mája si
pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás opustila
naša drahá mamina,
stará a prastará mama
Mária Orságová.
S láskou a úctou spomínajú štyri
dcéry s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH
CH NO
NOVINÁCH.

osudov. Kto spočíta slzy otcov a matiek
nad stratou svojich najbližších. Zahynuli celé rodiny, na trosky boli premenené
celé mestá a mestečká. K tomu treba pridať utrpenie utečencov a bezdomovcov.
Dodnes žijú medzi nami vojnové siroty,
ktoré prišli o rodiny a domovy.
Pri spomienke na porážku nemeckého fašizmu a obete 2. sv. vojny s úctou spomíname na vojakov z USA, ktorí z Ameriky
prišli do Európy a spoločne so spojencami anglického kráľovstva, Francúzska, ale
aj ďalšími národmi Európy sa podieľali na
porážke fašizmu a oslobodzovaní hlavne
západnej Európy. Vo všetkých nás žije
veľké srdce slovenského národa, ktorý sa
ozbrojeným povstaním v auguste 1944
vzoprel proti fašizmu a prihlásil sa do
rodiny európskych demokratických spoločenstiev. Je našou povinnosťou z úcty
k našim predkom a obetiam 2. svetovej
vojny urobiť všetko pre pokrok a rozkvet
našej slovenskej domoviny. Tí, ktorí padli
na všetkých frontoch a iných bojiskách,
obetovali svoje životy pre budúce generácie. Z minulosti sa treba poučiť, ona
je zároveň začiatkom dneška. Nech táto
spomienka na udalosti vojny vydrží v pamäti občanov Slovenska.
Jaroslav Bulko,
predseda Obl. organizácie SZPB
Žiar nad Hronom

Hasičský
a záchranný zbor
má prvý dron
Koncom apríla si hasiči od Ministerstva vnútra SR prevzali prvý
z troch dronov, ktoré budú pridelené k modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí (západ, stred a východ).
Hasiči budú dron využívať pri požiaroch v prírodnom prostredí, a to
najmä na monitoring, prieskum
a na efektívnejšie zisťovanie smeru
šírenia požiaru. Dron nájde svoje
uplatnenia aj pri vyhľadávaní nezvestných osôb, zisťovaní prejazdnosti ciest pre techniku HaZZ, pri
povodniach, živelných pohromách
a iných náročných zásahoch.
Dron je vybavený tromi akumulátormi, čím sa výrazne zvyšuje
jeho letová doba a taktiež disponuje možnosťou živého vysielania
z miesta udalosti prostredníctvom
aplikácie. Vďaka tomu bude možné
postup pri zásahu konzultovať aj
s príslušníkmi, ktorý sa nenachádzajú na mieste udalosti. V rámci HaZZ bude zatiaľ vyškolených
9 príslušníkov spôsobilých lietať s
dronom.
HaZZ SR

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH
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V odvetnom zápase s Prievidzou sme ťahali za kratší koniec
BASKETBAL- MLADŠÍ MINI

MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 69:34 (15:2, 25:13, 8:9, 21:10)
Body: A. Huraj 9, Roško, M. Huraj 7, Golebiowski 4, Kvačkaj 3, Dekýš, Tapfer 2.
Hrali: Polák, Oťapka, Mališ, Kukučka,
Škorec, Barniak, Frič, Repiský, Hlaváč,
Barniak.
Poslednú aprílovú sobotu odcestovali
naši mladší mini basketbalisti na odvetný zápas do Prievidze.
Celý zápas sme pôsobili zaspatým dojmom. Nedôsledná obrana, niekedy
dvaja obrancovia na jednom útočiacom
hráčovi, chabá bojovnosť o loptu, zlé
prihrávky. Do toho sa pridala absolútna
strelecká nemohúcnosť – až 22 nepremenených rýchlych protiútokov alebo
streľba spod koša vo vyloženej šanci síce vychytal zopár lôpt, ale nepremenil že zápas nepotiahnu 1 - 2 hráči a ostatní
- len za jeden polčas. Zo 16 trestných ho- ani jednu šancu spod koša. Aj keď sme hráči sa budú prizerať.
dov sme premenili len tri. Martin Barniak o rok mladší, chalani si musia uvedomiť,
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri

Na medzinárodnom turnaji v Ostrave si zahrali všetci naši hráči
BASKETBAL- MLADŠÍ MINI

V dňoch 18. až 21. apríla boli mladší
mini basketbalisti na medzinárodnom
turnaji v Ostrave.
Nemali sme veľké ambície, pretože okrem
štyroch hráčov našu zostavu tvorili hráči
o rok - dva mladší a ako sme neskôr zistili,
aj skoro o hlavu nižší. Tomu zodpovedali
aj naše výsledky.

sme si dali, sme splnili. Išlo nám o to, aby si
zahrali všetci hráči, aj tí, ktorí počas súťažných zápasov dostávajú menej priestoru.
Chalani sa od zápasu k zápasu zlepšovali,
začínali si veriť, aj keď v obrane sme robili
hrozné chyby.

Body: M. Huraj 7, Dekýš 6, Golebiowski 5,
Škorec 4, Kukučka, Mališ 2.

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Karlovka Bratislava 71:27 (28:1, 6:16, 15:8,
22: 2)
Body: Roško 24, A. Huraj, Dekýš 12, M.
Výsledky:
Huraj 7, Tapfer 4, Kukučka, Golebiowski,
BK Snakes Ostrava – MŠK BK Žiar nad Mališ, Hlaváč, Kvačkaj, Repiský 2.
Hronom 96:23 (24:7, 32:0, 6:11, 34:5)
Body: Roško 7, M. Huraj, Dekýš 5, Gole- MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Galaxy
biowski 3, Kvačkaj 2, Tapfer 1.
Košice 36:37 (14:4, 3:11, 9:9, 10:13)
Body: Roško, M. Huraj 10, A. Huraj 7, DeKöbányia Daraszak Budapešť – MŠK BK kýš 4, Tapfer, Golebiowski 2, Kvačkaj 1.
Žiar nad Hronom 84:17 (17:7, 30:0, 12:6,
25:4)
Okrem spomínaných hráčov sa turnaja
Body: Tapfer 7, Golebowski 6, Kvačkaj 4. zúčastnili Frič, Volentier, Plencner a Mráz.

Odohrali sme päť zápasov. Tri sme prehrali s veľkým bodovým rozdielom. Zápas
s Karlovkou Bratislava sme vyhrali o 40
bodov. A s naším posledným súperom
Galaxy Košice sme odohrali zápas, ktorý
bol nervákom až do konca. Prakticky sme
viedli celý zápas, ale zlými prihrávkami,
nie vždy dôslednou obranou a hlavne
osemnástimi nepremenenými trestnými
hodmi sme zápas prehrali o 1 bod. Celko- ŠBK Sereď – MŠK BK Žiar nad Hronom
vo sme skončili na 11. mieste. Cieľ, ktorý 68:26 (20:6, 16:1, 10:13, 22:6)

V. Fridrichová a P. Vívoda,
tréneri

Starší žiaci štartovali na turnaji Easter Euro Basket Praha
BASKETBAL- STARŠÍ ŽIACI

Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
využili Veľkonočné prázdniny na možnosť konfrontovať sa po dlhej sezóne
konečne aj s inými ako slovenskými
súpermi. Celoslovenská 1. liga starších
žiakov sa pre nich už skončila, využili
preto voľno a prihlásili sa na veľký medzinárodný turnaj v Prahe.
Easter Euro Basket Praha je jeden z najväčších mládežníckych turnajov v Európe, má 20-ročnú tradíciu a patrí medzi
mládežnícke turnaje, podporované basketbalovou federáciou FIBA Europe. Sídlo
organizačného štábu a 6 hlavných kurtov
turnaja si našli svoje miesto vo veľkolepom historickom areáli Priemyslového
paláca Výstaviska v Pražských Holešoviciach. Voľný čas medzi zápasmi celá naša
výprava využila na prehliadku najatraktívnejších pamiatok a zaujímavostí po celej kovo aj fyzicky veľmi dobre disponovaný.
Prahe.
Chlapci sa do Maďarov pustili bez rešpektu a veľmi agresívne. Šli sme rýchlo do veNaši starší žiaci štartovali v kategórii denia. Výbornou obranou sme nedovolili
chlapcov, ročník narodenia 2004. V skupi- súperovi skórovať a z doskočených lôpt
ne sme v prvom zápase narazili hneď na sme dokázali zakladať protiútoky, z ktoneskorších víťazov celého turnaja. Litov- rých sme si vybudovali rýchlo náskok.
ci boli nad naše sily, chlapci ale bojovali Potom nás však „zarezala“ rozhodkyňa,
a dokázali s nimi nakoniec uhrať celkom ktorá nám zapískala 18, kým súperovi len
slušný výsledok. Dostali sme lekciu z rých- 5 faulov. Až traja naši najlepší hráči sa vylosti aj agresivity. Ale presne pre takéto faulovali a zápas sme nakoniec frustrovaní
skúsenosti sme sem šli. V druhom zápase prehrali. Vyzdvihnúť však treba neskutočskupiny sme si suverénne poradili so sú- nú bojovnosť počas celého zápasu, ktorú
perom z Dubaja. Všetci šestnásti chlapci si sme v chlapcoch vo väčšine zápasov pov zápase zahrali a podali výborný výkon. čas celej sezóny postrádali.
V treťom zápase s Maďarmi sme hrali
o druhé miesto v skupine a išlo teda o po- V bojoch o 5. - 8. miesto sme si najskôr
stup do semifinále turnaja. Súper bol výš- poradili s Kežmarkom a nakoniec sme

narazili na sebavedomých Čechov, ktorých sa nám podarilo počas prvých troch
štvrtín dokonale zaskočiť. Viedli sme o
10 a viac bodov, ale naša klasika zo súťažnej sezóny sa opäť dokonale zopakovala.
Chlapci prestali hrať basket, ktorým sme
boli úspešní, poľavili v obrane, rovnako
aj v útoku, kde sa ponúkali, kto môže zakončiť. Naše trestuhodné poľavenie v poslednej štvrtine náš súper dokonale využil
a zápas nakoniec vyhral zaslúžene o dva
body. Na turnaji sme tak obsadili konečné
6. miesto. Dôležitejšie ako výsledky sú ale
skúsenosti, ktoré si chlapci z turnaj domov
doniesli a ktoré ich naštartujú do ešte väčšieho tréningového nasadenia do novej
sezóny.
Norbert Nagy, tréner

Jakub Kukučka úspešný na Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti v plávaní
PLAVCI

Dňa 13. apríla organizoval žilinský
plavecký
klub
Majstrovstvá
Banskobystrického a Žilinského kraja
v plávaní všetkých vekových kategórií
(okrem najmladších C).
Medzi 320 pretekármi zo 17 klubov bolo
aj 14 žiarskych plavcov. Najúspešnejší
boli Jakub Kukučka so štyrmi medailami
a Hana Kmeťová s jednou striebornou
medailou v kategórii 100 m prsia.
Výsledky
Juraj Hlavnička:
8. miesto 100 m prsia, 1:54,15
Diana Karásková:
18. miesto 200 m znak, 3:33,19
Eliška Klučková:
16. miesto 200 m znak, 3:31,37
Hana Kmeťová:
2. miesto 100 m prsia, 1:29,68
Jakub Kukučka: 1. miesto 400 m

polohové preteky, 6:20,26, 2 x 2. miesto
100 m prsia, 1:35,08, 200 m znak, 3:06,76,
3. miesto 100 m voľný spôsob, 1:15,10
Viktória Maliková:
14. miesto 200 m znak, 2:56,40
Hana Pittnerová:
20. miesto 100 m prsia, 1:49,02
Ema Prachárová:
6. miesto 200 m motýlik, 3:33,58
Sarah Procnerová:
23. miesto 100 m prsia, 1:58,06
Melinda Ruislová:
11. miesto 100 m prsia, 1:39,84
Ivana Šureková:
7. miesto 100 m voľný spôsob, 1:17,76
Olívia Ťahúnová:
11. miesto 200 m znak, 3:16,67
Tereza Veselá: 4. miesto 50 m prsia, 40,84
Nina Živčicová: 19. miesto 100 m prsia,
1:47,07
Mia Mesárošová

Najúspešnejší plavec žiarskeho PK Delfín, Jakub Kukučka.
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Z Grand Prix Žilina so 14 medailami
KARATE

V Poprade sme stratili bod v samom závere
FUTBAL – II. LIGA

Do Popradu sme cestovali posilnení
domácim víťazstvom 3:0 nad Skalicou.
Prípadná výhra nás mohla zásadným
spôsobom posunúť ku konečnému víťazstvu v II. lige, remíza by bola taktiež
prijateľná.

V sobotu 27. apríla Žilina privítala
na karatistickom turnaji Grand Prix
Žilina 539 pretekárov z 55 klubov
zo Slovenska, Čiech a Poľska. Pre
slovenských pretekárov do 12 rokov
to bola posledná šanca nominovať sa
na májové Majstrovstvá Slovenskej
republiky.
Turnaj
bol
posledným
kolom
trojkolového
otvoreného
pohára
Stredoslovenského zväzu karate, kde
kluby bojovali o celkové umiestnenie
v rebríčku.
Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom sa opäť
v medzinárodnej konkurencii dokázali
medailovo presadiť. V súborných
cvičeniach kata sa najviac darilo
Šimonovi Sečkárovi, ktorý vo svojej
kategórii zvíťazil. Striebro z kata si
domov odniesol Patrik Fuzák a bronz
Jozef Šipkovský a Olívia Černáková.

Žiarske finále v kategórii kadetov, 1. miesto
Šimon Sečkár a 2. miesto Patrik Fuzák.

Martykán, Natália Rajčanová a Zdenko
Vanka. Striebro si vybojovali Alexandra
Kalamárová,
Radoslava
Kučerová
a Šimon Sečkár. Zbierku žiarskych kovov
uzavreli bronzom Adam Dolnický a
V disciplíne športový zápas kumite bez Viktória Frolová.
prehry a so zlatom na krku domov odišli
Andrej Baláž, Olívia Černáková, Timotej Počas troch kôl sa v súťaži o pohár klubov
predstavilo 62 klubov zo Slovenska,

Aj keď domáci FK Poprad sa od začiatku
snažil tlačiť a otvoriť skóre, naša obrana
bola pozorná a vývoj stretnutia sme kontrolovali. V 32. minúte sme sa radovali, keď
po rohovom kope poslal Pohronské osy do
vedenia Paťo Abrahám, ktorého zakončenie hlavou bolo dokonalé. Poprad si v prvom polčase vypracoval niekoľko menších
príležitostí, no do kabín sa kráčalo veselšie
po ukončení 1. polčasu našim hráčom.
Do druhého dejstva však nevstúpili najlep-

šie. Už v 48. minúte sa domácim podarilo
vyrovnať, keď sa šťastným strelcom stal
Vladimír Kukoľ. Vyrovnávajúci gól priniesol Popradu energiu a v priebehu druhého
polčasu si vypracoval niekoľko gólových
príležitostí, v ktorých sa ocital najmä kanonier Stanislav Šesták. Keď sa už zdalo,
že výsledkom stretnutia bude remíza 1:1,
v nadstavenom čase, s veľkou dávkou
šťastia, skóroval vyššie menovaný Stano
Šesták a v Národnom tréningovom centre v Poprade zavládla obrovská radosť.
Z Popradu sme odišli naprázdno,
napriek tomu, že sme siahali na tri
body a od remízy nás delila necelá minúta. Aj taký však býva futbal.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Čiech, Poľska, Ukrajiny a Rumunska.
Žiarčanom tesne nevyšla obhajoba
prvenstva z minulého roka, keď skončili
na druhom mieste (128 bodov) za Kachi
Nitra (134 bodov). Napriek tomu ide
o veľmi dobrý výsledok, kde sa opäť
ukázalo, že v žiarskom karate klube sa
odvádza výborná práca s mládežou.
(ľs)

Muži posledný zápas sezóny odohrali so cťou
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 1. – 6. MIESTO

VŠEMvs Karlovka Bratislava –
MŠK BK Žiar nad Hronom 96:77
(22:12,56:35,83:52)
Body: Vrtík 26, Dolník 13, Huljak 12,
Obert 9, Supuka 7, Bendík 7, Šušanský 3.
Hrali: Medveď, Nagy.
V sobotu 27. apríla naši muži vycestovali na posledný zápas sezóny do
Bratislavy. V zostave nám chýbali hráči Mokráň a Kádaši, ktorí bojujú v extralige o medaily, a tak isto dlhodobo
zranení domáci hráči Fábry a Oravec.
Napriek tomu naši chlapci podali na palubovke lídra súťaže veľmi sympatický
výkon. Zápas sa od začiatku hral v dobrom tempe a domáci nás prekonávali
hlavne v rýchlosti. My sme mali problém
so zakončením, nepremenili sme veľké
množstvo otvorených striel. Problém
nám robila aj agresívna obrana domácich na hráča s loptou. Prvý polčas sme
tak prehrali, ale v druhom sa naša hra
zlepšila a pre domácich sme boli stále
nebezpeční. Zmenou obrany sme dokázali hru vyrovnať, ale na obrat vo výsledku to už nestačilo. Sme radi, že v posled-

Žiarsky polmaratón bude ešte zaujímavejší,
jubileum oslávi viacerými novinkami

nom zápase sezóny dostali šancu zahrať
si všetci hráči. Na palubovke sa mohli
prezentovať aj mladí žiarski hráči, ktorí
počas posledných zápasov nemali toľko
možností zahrať si. Záver zápasu sme
dohrávali len s domácimi Žiarčanmi, čo
bolo veľmi sympatické a pozitívne.
Sezóna bola pre nás úspešná. Dostali
sme sa do bojov o 1. – 6. miesto, do-

konca sme dlho bojovali o prvú štvorku,
ktorá by nám zaručovala účasť vo Final
four a boj o celkové prvenstvo v súťaži.
Nakoniec však musíme rešpektovať silu
našich súperov a tešiť sa z dosiahnutých
víťazstiev.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

ŽIARSKY
MESTSKÝ
POLMARATÓN

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA

10. ročník

Sobota 11. mája

Sobota 11. mája
Štart pretekov o 10.00 h

PLESOVÉ CHOREOGRAFIE,
EXHIBÍCIE A SHOWDANCE

o 15.30 h

Hlavná sála MsKC

Jedna z najväčších športových udalostí
v našom meste sa blíži. Žiarsky mestský
polmaratón odštartuje už o niekoľko
dní a organizátori sľubujú, že bude ešte
výnimočnejší ako v minulosti.
V sobotu 11. mája napíše obľúbené atletické podujatie už svoju desiatu kapitolu a
pri príležitosti okrúhleho jubilea prinesie
hneď niekoľko zaujímavých noviniek.
Tou prvou je úplne nová disciplína, ktorá
obohatí program pretekov. Kým doteraz bežci súťažili len v polmaratóne a v
polmaratónskej štafete (4 x 5,5 km), po
novom sa môžu ako jednotlivci prihlásiť
aj na beh na 5 kilometrov. Všetci tí, ktorí
majú radi beh, no na polmaratón si ešte
netrúfajú, nemusia byť sklamaní. Vďaka
behu na 5 km majú možnosť zažiť jedinečnú atmosféru podujatia priamo na trati.
Ďalšou pútavou novinkou je úplne nová
medaila, ktorú dostane každý z účastníkov, ktorému sa podarí prísť do cieľa. Či
už pôjde o polmaratónca, bežca na 5 km
alebo člena polmaratónskej štafety.
Okrem rekreačných bežcov sa v priebehu

dekády stal Žiarsky polmaratón atraktívnym aj pre špičkových atlétov. Do Žiaru
ich každoročne lákajú štedré ceny či skutočnosť, že trať je oficiálne certifikovaná a
vrcholoví bežci si tu môžu zabehnúť oficiálne platné atletické rekordy. Vďaka tomu
sme v našom meste na uplynulých ročníkoch videli špičkových vytrvalcov z Kene,
Ukrajiny či Maďarska a takisto súčastne
najlepšieho slovenského maratónskeho
bežca Tibora Sahajdu. Na skvelé športové
divadlo sa môžu diváci tešiť aj tento rok.
Bežci, ktorí sa prihlásili do 3. mája, obdržia od organizátora a sponzorov pamätný
balíček. Online prihlásenie je možné do
8. mája, bonusom pri online-registrácii
je zvýhodnené štartovné. Prihlásiť sa na
preteky však bude môžné aj priamo na
mieste v deň pretekov.
Podujatie organizuje Atletický klub MŠK
Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom a občianskym združením Žiar v pohybe, pod záštitou primátora mesta Žiar nad Hronom Petra Antala.
Peter Kováč

