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V tomto čísle:
ĎALŠÍ ROČNÍK ŠÁŠOVSKÝCH
HRADNÝCH HIER

Po prietrži mračien zaplavilo
Šášovské Podhradie

V sobotu 30. júla sa
uskutoční už siedmy ročník obľúbeného podujatia, ktorého sa zúčastňujú návštevníci z celého
Slovenska. Počas tohto
ročníka je pripravených
i niekoľko noviniek . Viac
na strane 5.
JEDLÉ OLEJE BUDEME SEPAROVAŤ
OD AUGUSTA

V súčasnosti v našom meste separujeme v stojiskách päť zložiek. K papieru, tatrapakom, plastom, kovom a sklu pribudne od augusta aj jedlý
olej. Bližšie informácie na 4. strane.

STRANA 2

Foto: mb.

INDIÁNSKY TÁBOR WAKANY

Primátor sa stretol
so splnomocnencom
vlády
Centrum
voľného
času
pripravilo pre deti indiánsky tábor. V chatovej osade sa tak na celý týždeň zmenili
na ozajstných indiánov. Dozeral na nich aj veľký
šaman. Strana 7.

STRANA 2

ZISTILI SME PRE VÁS

Malých pacientov
navštívila
aj Daniela Hantuchová
Mnohí z vás nakupujú ovocie a zeleninu v nákupných strediskách. My sme sa rozhodli navštíviť žiarsku Mestskú tržnicu a od súkromných
pestovateľov sme pre vás zistili ceny ponúkaného tovaru. Viac na strane 6.
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Poslanecká kancelária
bude počas letných mesiacov
otvorená v dvojtýždňových intervaloch.
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Žiarsku samosprávu navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity

V utorok 19. júla absolvoval primátor mesta
Ivan Černaj pracovné stretnutie so splnomocnencom Vlády SR pre rómske komunity, Miroslavom Pollákom. Okrem iného ho informoval
aj o nepolitickej iniciatíve Zobuďme sa, ktorá
sa stretla s veľkým záujmom primátorov a starostov.
Primátor Černaj: „Z tohto rokovania jednoznačne vyplynulo, že slovenský systém riešenia tzv.
rómskeho problému je od základov zlý a veľmi
pokrytecký. Za môjho pôsobenia som sa stretol
so všetkými splnomocnencami. Tento úrad, na čele
s Miroslavom Pollákom, je úrad, na ktorom sú odborníci. Treba však konštatovať, že úrad bol zriadený formálne, nemá kompetencie, právomoci, takže
je iba poradným orgánom Vlády SR. Myslím si, že
je preto potrebné poskytnúť úradu kompetencie
a dať mu jasné pravidlá aj s rozpočtom. V opačnom prípade ho vláda nemusí držať pohromade.“
Ako ďalej primátor prízvukoval, za posledných
20 rokov sa do riešenia tzv. rómskeho problému
preinvestovalo takmer 700 miliónov eur. To predstavuje približne jeden milión eur na jednu osadu.
Pred 20 rokmi sme pritom určite nemali 700 osád,
ktoré máme dnes. Tieto prostriedky tak boli podľa Černaja vyhodené do vzduchu. „Prostriedky sa
nepoužívajú správne a rómsky problém sa nerieši,
resp. sa rieši veľmi pokrytecky. Aj preto vznikla iniciatíva Zobuďme sa, ku ktorej sa do dnešného dňa
prihlásilo takmer 400 obcí a miest. To je dôkazom
toho, že obce a mestá cítia, že sa tento problém
nerieši.“ Podľa primátora je tiež zarážajúce, že ani
úrad splnomocnenca vlády nie je schopný presne
definovať, akým spôsobom a ako boli tieto finančné prostriedky rozdelené a na aké produkty sa

používali. „Financie boli pravdepodobne míňané
na projekty, ktoré nič nepriniesli pre riešenie rómskej problematiky. Takýmto spôsobom sa možno
nabalili rôzne vzdelávacie agentúry, nič to však neprinieslo v riešení spomínaného problému.“
Vláda sa rómskym problémom musí zaoberať
naozaj, nie iba formálne, na papieri
Na riešenie rómskeho problému sú podľa splnomocnenca Polláka štyri piliere – bývanie, zdravotníctvo, zamestnanosť a vzdelávanie. S týmto
názorom sa stotožňuje aj žiarsky primátor. „Na Slovensku však doteraz týchto ľudí iba vzdelávame.
Učíme ich umývať sa či pracovať s počítačmi. To
sú, podľa mňa, absolútne absurdity. Títo ľudia totiž potom prídu naspäť do osady, kde žijú doslova
medzi výkalmi a potkanmi. Na prvom mieste by sa
preto malo riešiť bývanie. Začať by sa malo s riadeným bývaním, čo znamená postaviť a riadiť. A riadiť
by to mali práve mestá a obce.“ Občania, ktorí tak
dostávajú finančné prostriedky zo systému, by tak
tieto peniaze vrátili naspäť aj prostredníctvom platenia nájomného. Potom môžu vzniknúť komunitné centrá, kde sa môže ďalej riešiť i zdravotníctvo,
zamestnanosť či vzdelávanie. Primátor sa tiež dištancuje od pojmu, že budeme Rómov sťahovať do
kontajnerov. „Nazval by som to sťahovanie z osád
do slušného bývania. V našom meste chceme neprispôsobivých, sociálne slabých sťahovať do kolónie, ktorá by bola riadená. Vybrali sme preto tzv.
kontajnerové bývanie, lebo nám vychádza ako najlacnejšie, čiže s najnižšími nákladmi.“
Momentálne bude preto primátor apelovať
na premiérku Radičovú, ktorá si úrad splnomocnenca vzala priamo pod seba. „Týmto problémom
sa musia zaoberať naozaj, nie iba formálne. Nestačí
si iba spraviť záznam na papieri, že kde sa vložili aké
prostriedky.“
Ako sme vás už informovali, zámer riadeného bývania v Žiari nad Hronom odsúhlasili aj žiarski poslanci. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia. Ak bude projekt úspešný, s výstavbou sa
začne na jar budúceho roka. Na takéto bývanie sa
tešia aj samotní Rómovia. „Pre nich je to určite posun. Poviem to veľmi tvrdo, išli by z bahna do normálneho prvostupňového bývania. Stretol som sa
s desiatkami Rómov, ktorí si to pochvaľujú a boli by

radi, keby to bolo už dnes. I keď je pravda, že možno nevedia detaily o tom, že budú riadení a budú
musieť platiť nájomné,“ dodal na záver Ivan Černaj.
(li)

Takéto obydlia v našom meste budú možno
minulosťou.
Po pracovnom stretnutí primátora so splnomocnencom Vlády SR pre rómske komunity
sme oslovili aj Miroslava Polláka.
Čo bolo dôvodom a hlavným cieľom stretnutia so žiarskym primátorom?
Bolo to prvé stretnutie, vzhľadom na to, že primátor Černaj je iniciátorom petície za riešenie
rómskej problematiky ako-takej z titulu samospráv. Dôvodom stretnutia bol i problém bývania rómskej menšiny v Žiari nad Hronom.
Aké sú výsledky dnešného stretnutia?
Na čom ste sa dohodli?
Najskôr sme si museli objasniť pohľady obidvoch strán, čo si myslím, že bolo určite užitočné. Dozvedeli sme sa o zámeroch a plánoch
mesta, na ktorých chceme byť účastní a chceme
hľadať ideálne riešenie. Pôvodne sme boli proti
návrhu kontajnerového bývania. Teraz však vidíme, že to nie je izolovaný nápad na riešenie.
Chceme, aby to bolo prepojené na akési prestupné bývanie, aby títo ľudia mali možnosť
zlepšovať si svoje bývanie aj jedným i druhým
smerom. Keď bude toto zachované, tak je možná aj spolupráca a vzájomná pomoc. Rozprávali
sme sa tiež o alternatívach, kde na toto zháňať
finančné prostriedky a koľko to asi môže stáť.
(li)

Po prudkom lejaku zostalo Šášovské Podhradie pod vodou
V stredu 20. júla sa v predpoludňajších hodinách
vylial potok v Šášovskom Podhradí. Táto mestská časť bola takmer odrezaná od sveta, pretože
po miestnej komunikácii tiekol veľmi silný prúd vody.
Dostať sa tam dalo iba po prvú autobusovú zastávku.
Primátor preto vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity. Ivan Černaj: „Tento problém sa dotýkal všetkých
občanov Šášovského Podhradia, čo je takmer
300 obyvateľov. Do mestskej časti sa nemohli dostať
a tí, ktorí v nej boli, nemohli zo svojich domov vyjsť.
Súvisle celou cestou sa totiž valila obrovská voda.“
Na mieste sme sa boli pozrieť aj my. Ľudia iba
bezradne stáli a pozerali, ako sa po ceste valí voda
z potoka. Ako nám niektorí povedali, potok sa za-

čal vylievať približne o jedenástej hodine doobeda.
Ešte ani hodinu po jeho vyliatí nemali žiadne správy
o spoluobčanoch z hornej časti. Tí šťastnejší už stihli
vypratávať dvory a vylievať z nich vodu. To sa však
darilo iba obyvateľom, ktorí bývajú hneď na začiatku Šášovského Podhradia. Na rad prišli aj ťažké mechanizmy z Technických služieb, a. s. Potrebné bolo
vyťahovať zapadnuté autá, odčerpávať vodu z dvorov a v neposlednom rade bolo dôležité dostať sa
do hornej, najviac zaplavenej časti.
Na mieste sa bol pozrieť aj primátor Černaj, ktorý
sa zastavoval pri každom dome a zisťoval, aké sú
škody na majetku jednotlivých rodinných domov.
(li)
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Najmenší žiarski pacienti sa tešia z farebnej nemocnice

Katarína Bílková a Daniela Hantuchová
s pacientom z detského oddelenia.
Od piatku 15. júla sa detskí pacienti Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom môžu tešiť
z vynovených priestorov detského oddelenia,
ktoré sa rozhodla spestriť švédska kozmetická
spoločnosť Oriflame Slovakia v rámci jej dlhodobého charitatívneho projektu Farebné nemocnice. Otvorenia vynoveného oddelenia sa
zúčastnila aj slovenská tenistka, Daniela Hantuchová.
Myšlienka zútulniť nemocničné priestory pre pacientov vznikla ešte v roku 2003. Odvtedy sa spoločnosti Oriflame Slovakia podarilo zrekonštruovať
priestory v šiestich nemocniciach. Prostredníctvom svojho dlhoročného charitatívneho projektu
Farebné nemocnice pomohla spoločnosť Oriflame Slovakia tento rok pediatrickému oddeleniu
Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom. Lenka
Štefániková, marketingová manažérka spoločnosti Oriflame: „Cieľom tohto projektu je zútulniť a
spríjemniť pobyt detí v nemocnici, aby sa aspoň
trošku cítili lepšie a netrpeli príliš odlúčením od
rodiny a od svojho domáceho prostredia.“ Ako
ďalej dodala, pre žiarsku nemocnicu sa rozhodli
na základe tipu od ich kozmetickej poradkyne. „Išli
sme sa tam pozrieť a skutočne, ten nábytok a celé
zariadenie si pamätalo ešte našich rodičov. Celé to
potom záviselo od vrchnej sestry, Kataríny Bílkovej, ktorá bola ochotná a sama vypracovala celý
projekt a našla firmu, ktorá nábytok vyrobila podľa
jej požiadaviek. My sme projekt schválili a súhlasili sme s venovaním finančných prostriedkov
vo výške 17 000 eur.“ Podľa Lenky Štefánikovej je
na celom projekte najťažšie nájsť nemocnicu, ktorá
je ochotná si spomínaný projekt sama vypracovať.
Katarína Bílková, vrchná sestra na detskom oddelení a primár Juraj Maxián sa rozhodli zmeniť
detské oddelenie v žiarskej nemocnici tak, aby
sa deti a ich rodičia cítili počas liečenia príjem-

nejšie. Peter Gnida, projektový manažér: „Keď
sa dozvedeli o projekte Farebné nemocnice
spoločnosti Oriflame, vypracovali projekt na výmenu zariadenia, vaničiek, postelí, kuchyne a iných
vecí v celkovej hodnote 17 000 eur. Sme radi, že
máme takýchto zamestnancov, ktorí hľadajú možnosti pre skvalitnenie svojho pracoviska, a tým robia dobré meno našej nemocnici.“
Cieľom je priniesť farby do nemocníc
Vynovené priestory detského oddelenia, ktoré
hrajú veselými farbami, odovzdala zástupcom nemocnice spoločnosť Oriflame Slovakia a aktuálna
slovenská tenisová dvojka Daniela Hantuchová.
O svojom vzťahu k charite nehovorí často, no pomoc druhým patrí medzi jej priority. Má vlastnú
nadáciu a sama dlhodobo podporuje projekt
v Kambodži, kde sa venuje HIV pozitívnym deťom.
Daniela tvrdí, že ľudia by nemali byť egoisti a každý
by sa mal podeliť s tým, čo mu bolo dopriate.
Oddelenie potrebovalo renováciu
Detským oddelením, ktoré sa o svojich malých
pacientov stará už takmer pol storočia, prejde ročne až okolo 1 100 pacientov. Na pediatrickom oddelení s kapacitou 25 lôžok poskytujú diagnosticko-liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť o akútne
a chronicky choré deti od novorodeneckého
obdobia do veku devätnásť rokov. Na spríjemnenie nevyhnutného pobytu v detskom oddelení je
k dispozícii detský – školský kútik, kde v spolupráci
s učiteľkou zabezpečujú zamestnávanie detí a vyučovací proces s ohľadom na ich vek a zdravotný
stav. Vo vynovených farebných priestoroch oddelenia je pre malých pacientov pripravené zariadenie a nábytok vyhovujúci potrebám zdravotnej
starostlivosti vrátane nových skriniek, prebaľovacích stolov, stoličiek či postelí. Zrenovované sú
priestory dojčenského oddelenia, do ktorého patrí
vyšetrovňa, JIS, izby pre dojčatá a batoľatá, izolačka, kuchynka. V oddelení pribudlo aj vybavenie pre
mamičky najmenších pacientov, ktorým v doterajších priestoroch chýbali hlavne úložné priestory.
Chodba detského oddelenia, ladená do žltozelených odtieňov, ožila farebnými obrázkami a postavičkami projektu Farebné nemocnice. Kombinácia
žltej a zelenej farby podľa psychológov pôsobí
na našu psychiku pozitívne. Povzbudzuje, zahrieva,
rozveseľuje a odbúrava stres, pomáha odstraňovať
duševnú únavu. Zelená upokojuje nervový systém
a podnecuje myslenie a tvorivosť.
(li)

Sporiaci program
pre sociálne
znevýhodnených
obyvateľov
Mesto Žiar nad Hronom nadviazalo spoluprácu s občianskym združením ETP Slovensko –
Centrom pre udržateľný rozvoj. ETP Slovensko
dlhodobo pôsobí na Slovensku v oblasti riešenia problémov sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov.
Sporiaci program IDA, ktorý pripravilo občianske
združenie ETP Slovensko, je určený pre marginalizované skupiny obyvateľstva, ktorých životné
podmienky a podmienky na bývanie sú podpriemerné, ba až nevyhovujúce. Miriam Mezeiová, odbor starostlivosti o obyvateľa: „Sporitelia si počas
určitého obdobia, zväčša 1 alebo 2 roky, sporia
na vopred určený cieľ. Pre niektorých z nich je týmto cieľom oprava strechy či dostavba izby, iní si sporia na výmenu okien, prípadne na kúpeľňu. Cieľom
tohto programu je naučiť jeho účastníkov myslieť
na budúcnosť a plánovať si ju a tiež naučiť ich sporiť, aj napriek ich skromnému príjmu.“ Podmienky
sporiaceho programu sú jasné, ale aj prísne. Sporitelia si musia otvoriť vkladnú knižku, na ktorú
mesačne ukladajú vopred dohodnuté čiastky počas určitého obdobia. Počas tohto obdobia nie je
možné vynechať ani jeden vklad a tiež nie je možné
z vkladnej knižky vybrať ani najmenšie množstvo
peňazí. „Tí, ktorí dodržia podmienky sporiaceho
programu, čiže predovšetkým pravidelné sporenie
a účasť na školeniach, dostanú po ukončení sporenia bonus vo výške nasporenej sumy. Ich finančné
prostriedky sa teda zdvojnásobia. Súčasťou programu sú školenia, ktorých cieľom je pomôcť rodinám
hospodáriť s peniazmi v domácnosti,“ vysvetlila ďalej Miriam Mezeiová.
Po ukončení sporenia sa účastníci sporiaceho
programu môžu následne zapojiť aj do mikropôžičkového programu. Nasporené financie spoločne
s finančnými prostriedkami z mikropôžičky môžu
využiť na zlepšenie kvality svojho bývania príp.
osobnostný rozvoj. Finančné prostriedky zabezpečujúce chod sporiaceho programu sú pokryté
zo zdrojov Open Society Institute.
Ak by ste sa radi dozvedeli ďalšie informácie
o programe, neváhajte a informujte sa v kancelárii
terénnych sociálnych pracovníkov, Ul. Dr. Janského
9.
(li)

Bude šášovská križovatka naďalej „kameňom úrazu“?
So spustením rýchlostnej komunikácie R1 v Šášovskom Podhradí bola zrušená vedľajšia cesta
smerom zo Šášov do Žiaru nad Hronom. V súčasnosti sa zo Šášova do Žiaru dostanete už iba novou
cestou. A to v prípade, že chcete ísť priamo do mesta tzv. súhradou alebo na Priemyselnú ulicu. Viacerí
čitatelia sa však na nás obrátili s otázkou, prečo sa
Národná diaľničná spoločnosť rozhodla zrušiť túto
vedľajšiu mimoúrovňovú vozovku. Podľa nich je
z novej cesty veľmi zlá viditeľnosť na vozovku a
vo výhľade prekážajú aj zvodidlá. Oficiálne stanovisko k tejto problematike nám poskytol Marcel Jánošík, hovorca NDS: „V rámci výstavby rýchlostnej
cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa
došlo k prebudovaniu mimoúrovňovej križovatky

Šášov (prepojenie cesty I/65 a R1) a z tohto dôvodu
aj k zmene v organizácii dopravy v predmetnej križovatke. Prebudovaním križovatky došlo k zabratiu
pôvodnej trasy cesty III/05076, kvôli tomu sa zrealizovala preložka tejto cesty dĺžky 640 m, a taktiež
sa zmenilo napojenie cesty III/05076 na cestu I/65.
Všetky tieto zmeny vyplynuli z komplexného riešenia mimoúrovňovej križovatky v zmysle platných
noriem. Na záver uvádzame, že celý projekt bol
niekoľkokrát odsúhlasovaný s dopravným inšpektorátom policajného zboru.“
Národná diaľničná spoločnosť ani dopravný inšpektorát teda v predmetnej križovatke problém
nevidia. Vodiči, ktorí po komunikácii jazdia denne,
to však vidia inak.
(li)
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Od augusta budeme separovať jedlé oleje
použitý ako zložka biopalív, alebo sa použije v agrosektore ako súčasť postrekov, príp. v inom chemickom odvetví. Jedno je ale isté, neskončí ako
zdroj znečistenia našej pôdy alebo našich vôd, ani
v potravinovom reťazci.
K piatim zložkám, ktoré môžu obyvatelia mesta separovať v stojiskách, pribudne od polovice
augusta ďalšia. Po papieri, tetrapakoch, plastoch, kovoch a skle bude možné do stojísk ukladať aj použitý jedlý olej.
Od augusta bude v Žiari nad Hronom prebiehať
distribúcia nádob do jednotlivých stojísk na zber
použitého jedlého oleja.
POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ Z DOMÁCNOSTÍ

•Čo zbierať?
- rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál
•Čo nezbierať?
- olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom,
kečupom a pod.
•Do čoho olej zbierať?
- pôvodná olejová PET fľaša alebo akákoľvek iná
čistá a suchá PET fľaša
Olej vylievajte do fľaše vychladnutý!
Olej v žiadnom prípade nevylievajte priamo
do zbernej nádoby!
Plastové 240-litrové nádoby hnedej farby, ktoré
boli zakúpené v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu, budú označené nálepkou, na ktorej nájdete užitočné informácie o zbere oleja.
Tieto nádoby sú pôvodne určené na zber ku-

chynského bioodpadu z domácností, avšak momentálne
sa na Slovensku nenachádza
odberateľ takéhoto druhu
odpadu, ktorý by ho mohol
zhodnocovať v ekonomicky
rentabilnej vzdialenosti od
nás. Vytriedený bioodpad by
tak končil na skládke a naša snaha by bola zbytočná. To sa zmení po vybudovaní Centra zhodnocovania odpadov (CZO). Po jeho výstavbe si bude
mesto Žiar nad Hronom vedieť samo spracovať
vytriedený kuchynský bioodpad a „premeniť“ ho
na bioplyn – CNG. Ten bude slúžiť ako pohon pre
zberové vozidlá dovážajúce odpad do CZO, čím sa
dodrží princíp trvalo udržateľného rozvoja.
Ako budeme fungovať v stojiskách?
Zatiaľ teda budú spomínané nádoby slúžiť
na zber použitého jedlého oleja. Po zavedení zberu
bioodpadu z domácností bude zber jedlého oleja
prebiehať aj naďalej v pozmenenej podobe. Použitý jedlý olej v domácnosti vlejeme do vhodnej PET
fľaše a tú uzatvorenú následne vhodíme do hnedej
240-litrovej nádoby. Olej v žiadnom prípade nevylievajte do zbernej nádoby!
Aký olej je na zber vhodný?
Vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky,
ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10 %.
Aký je nevhodný?
Naopak nevhodné sú olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a pod.

Prečo použitý olej separovať?
Vylievanie použitých kuchynských olejov do výlevky a následne ich cesta do kanalizácie
škodí odpadovému potrubiu
v dome – znižuje prietok kanalizačných systémov a časom
až ich úplné upchatie a poškodzuje správny chod čistiarne
odpadových vôd. Spôsobuje
tiež zbytočné znečistenie vodných tokov.

Ako budeme fungovať pri rodinných domoch
(IBV + Šášovské Podhradie)?
Ani časti mesta s IBV nebudú o možnosť zberu použitého jedlého oleja ukrátené. Fľaše naplnené olejom budú môcť obyvatelia mesta ukladať v určené
dni pred svoje domy. O dátumoch zberu v častiach
IBV budú obyvatelia informovaní prostredníctvom
miestnych médií. V budúcom roku bude táto separovaná zložka zahrnutá aj v harmonograme vývozu
jednotlivých separovaných zložiek.
OŽP
OZNAM

Do čoho olej zbierať?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti
je pôvodná olejová PET fľaša, tá, v ktorej ste olej
domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto
fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja
mala byť čistá a suchá. Naplnenú PET fľašu uložte
do hnedej nádoby v stojisku, čím zaistíte ekologické zhodnotenie použitého oleja.
Čo sa z oleja stane?
Môže sa stať, že sa s ním stretnete na čerpacej
stanici, kde bude po fyzikálnochemickej úprave

noviny.ziar.sk

Oznamujeme všetkým poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že vysunuté pracovisko
správcu miestnej dane mesta Žiar nad Hronom na Ul. SNP č. 131 sa od 1. júla 2011 presúva na Mestský úrad v Žiari nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa č. 46. Žiadame všetkých poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady uhrádzali:
- hotovostne do pokladne správcu dane
na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46
v Žiari nad Hronom alebo - bezhotovostne prevodom na účet č.: 4005562844/7500.
OŽP
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Šášovské hradné hry tento rok aj s dobovým táborom
V sobotu 30. júla sa uskutoční už siedmy ročník Šášovských hradných hier, ktoré sa konajú v Šášovskom Podhradí, v lokalite Podsad.
Bližšie informácie o podujatí nám v rozhovore
poskytol Rastislav Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu Šášov.

Návštevníci podujatia sú už zvyknutí na množstvo sprievodných podujatí, ktoré poznajú z minulých ročníkov. Na čo sa opäť môžu tešiť?
Nebudú chýbať tradičné podujatia, ako je
rozprávkový les pre deti,
šermiari, brušné tanečnice
a sokoliari. Pripravujeme
i tvorivé dielne, razenie
mincí či strieľanie z luku.
Samozrejmosťou je i predaj občerstvenia, obohatené tento rok o sladkú
medovinu. K dispozícii
bude návštevníkom aj Informačná kancelária Združenia na záchranu hradu
Šášov a Pamätná izba, ktorá je práve v tomto období spestrená o výstavu rezbárskych výrobkov, ktoré
boli ocenené Ministerstvom kultúry SR. Otvorená
je v prípade priaznivého počasia od 10.00 do 18.00
hod. každý deň počas letných prázdnin. Samozrejme, na požiadanie je možné navštíviť ju aj v iných
mesiacoch i mimo otváracích hodín.
Aké novinky ste tento rok pripravili pre návštevníkov?

Oproti minulým ročníkom bude ten tohtoročný
obohatený o dobový tábor. Plánujeme postaviť
tri stany, kde nebude chýbať ani dobová kuchyňa.
Pripravovať sa v nej budú dobové jedlá, ako napr.
rôzne placky, ktoré môžu návštevníci aj ochutnať.
Samozrejme, v stanoch sa budú prezentovať šermiari a všetko to bude zariadené v dobovom štýle.
Novinkou je i pečatidlo. Návštevníci si budú môcť
opečatiť svoje listy. Počítame s tým, že tradičný
list, písaný brkom z kalamára, si napíšu aj priamo
na mieste.
Čo v prípade nepriaznivého počasia?
Podujatie sa bude konať za každého počasia. Keďže je to však veľký priestor, v prípade dažďa nie je
možné, aby sme celý priestor niečím prekryli. Preto
v prípade zmeny počasia, kedy by hrozili napríklad
búrky, podujatie okamžite prerušíme a priestor sa
budeme snažiť z bezpečnostných dôvodov čo najskôr vypratať.
Aké je vstupné?
Vstupné zostáva rovnaké ako minulý rok. Dospelí
zaplatia 2 eurá a deti 1 euro. Samozrejme, vyzbierané peniaze vložíme do zbierky na záchranu hradu.
V týchto dňoch nám tiež prebiehajú aj rokovania
so štátnym podnikom Lesy SR, čiže verím, že sa
v samotnej záchrane hradu opäť pohneme o krok
ďalej. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa
budeme spolupodieľať na podávaní projektov,
ktoré sú potrebné na získanie väčšieho finančného obnosu. Okno vo veži je už zrekonštruované.
V rámci nej by sme však chceli postupne opravovať
aj ďalšie okná.
Podujatie je zamerané predovšetkým pre návštevníkov a turistov z regiónu. Keby sme porovnali prvé ročníky s tými poslednými, zvýšil sa
zo strany návštevníkov záujem o toto podujatie?
Kým prvé ročníky boli skôr na miestnej či regionálnej úrovni, teraz môžeme hovoriť o celoslovenskom podujatí. Pre porovnanie, prvého ročníka sa
zúčastnila približne stovka návštevníkov, minulý
rok ich prišlo takmer tisíc, čo je však už maximálna
možná kapacita, ktorú je možné v tomto priestore poňať. Prekvapený som bol i z toho, že prišli až

Foto: archív MN.
z Michaloviec či zo Spišskej Novej Vsi.
Ako bude tento rok vyriešené parkovanie?
Na parkovanie budú vyčlenení ľudia, ktorí budú
v Podhradí korigovať vodičov. Žiadosť sme poslali
aj na políciu, aby nám pomohli so zabezpečením
bezpečnosti a verejného poriadku. Keďže pri takom množstve návštevníkov, aké príde na podujatie, máme už naozaj problém s parkovaním, začali
sme to riešiť akýmsi odstavným parkoviskom. Ak
bude pekné počasie, toto parkovisko sa už bude
dať využiť. Keďže je tu však technický problém,
kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu áut, túto možnosť ešte zvážime.
Záver podujatia zvyknete pre návštevníkov
poriadne okoreniť. Na čo sa môžu opäť tešiť?
Na konci býva pravidelne ohňová šou, inak tomu
nebude ani tento rok. Ako vždy, vo večerných hodinách a za tmy.
Hlavným organizátorom podujatia Šášovské hradné hry je opäť Združenie na záchranu hradu Šášov
a spoluorganizátormi sú OZ Šášovčan, MsKC a Pohronské osvetové stredisko. Výrazným partnerom je
i Ministerstvo kultúry SR, ktoré prispelo finančnými
prostriedkami z rozpočtu, a to práve prostredníctvom žiarskeho MsKC.
(li)

Strom roka 2012
POŠLITE SVOJ NÁVRH A ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE

Mesto Žiar nad Hronom sa v mesiaci máj zapojilo do súťaže o strom roka 2011, ktorej garantom je nadácia Ekopolis. Svoj obľúbený strom
mohli do ankety prihlásiť jednotlivci, mestá a
obce, školy, firmy alebo iné organizácie.
Marcela Gendiarová, odbor životného prostredia: „Do aktuálneho ročníka súťaže sme prihlásili
sekvojovec mamutí, ktorý je nezvyčajný nielen
svojím pôvodom, ale aj vzhľadom. Nachádza sa v
centrálnej časti mesta na Jiráskovej ulici vo vnútroblokovom priestore a meria približne 17 m.
Tento impozantný strom dorastá obvykle až do
výšky 80 m. Náš sekvojovec je síce ešte veľmi mladý, ale životné prostredie v ktorom vyrastal, mu
nedávalo veľkú šancu na ďalší rozvoj.“ Do nášho
mesta bol dovezený v 80. rokoch minulého storočia z českého Litomyšlu. Stromček rástol v škôlke
v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom a v roku
1987 ho presadili do obytnej zóny v centre mesta.
Zaujímavosťou je, že v tesnej blízkosti rastú dva

rovnaké sekvojovce mamutie, pričom do súťaže
bol vybratý vyšší z nich. Marcela Gendiarová: „Dôvodom, prečo sme sa zapojili do súťaže, je ten, že
aj napriek tomu, že nemáme v našom meste veľmi
staré stromy, vážime si každý, ktorý skrášľuje a obohacuje naše životné prostredie.“
Do súťaže bolo prihlásených 91 stromov z celého Slovenska. V júli vyhlásila nadácia Ekopolis
12 finalistov, ktorí budú do konca septembra bojovať o výhru v podobe ošetrenia stromu arboristickou firmou. „Náš sekvojovec medzi finálový
tucet nepostúpil, napriek tomu sme radi, že sme
upozornili na túto nezvyčajný strom práve takouto
formou. Na budúci rok bude prebiehať opäť súťaž
o strom roka 2012. Boli by sme veľmi radi, keby ste
nám aj vy, občania, posielali v priebehu roka podnety na stromy, ktoré by ste vy zaradili do súťaže.
Mesto Žiar nad Hronom vyberie zo zaslaných návrhov jedného víťaza, ktorého odmení vecnou cenou,“ dodáva Marcela Gendiarová.

noviny.ziar.sk

Podnety a tipy na strom roka posielajte na adresu: Odbor životného prostredia, Mestský úrad, Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, prípadne
e-mailom na: marcela.gendiarova@ziar.sk. Nezabudnite uviesť heslo: „Strom roka 2012“, lokalitu,
t. j. umiestnenie stromu (ulica, bližšia špecifikácia)
v rámci katastrálneho územia mesta Žiar nad Hronom, príp. i fotografiu.
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Malá pomoc veľkej pamiatke

Synagóga pred a po upratovaní.
Foto: Jana Gajdošíková
Čas plynie rýchlo a už je niekoľko dní minulosťou i malá dobrovoľnícka aktivita, ktorej cieľom
bolo vyčistenie zanedbaných pozostatkov bývalej židovskej synagógy.
Aj keď podstrešný priestor vznikol podstatne
neskôr ako samotná synagóga, polstoročné nánosy prachu a odpadkov urobili svoje. Len ťažko sa
dala vnímať krása pôvodnej výzdoby – okorenená,
pre židovskú architektúru zakázanými, výzdobnými prvkami – hlavičkami anjelikov.
Najpočetnejšími dobrovoľníkmi boli študenti
Gymnázia Milana Rúfusa pod vedením Mgr. Zuzany
Kohútovej, ktorí sa nezľakli hroziacich respiračných
problémov a pustili sa do odstraňovania neporiadku. Partnermi našej malej pomoci boli mesto Žiar
nad Hronom, ktoré prostredníctvom spoločnosti
Technické služby, a. s. pomohlo s likvidáciou odpadu a Hypermarket Tesco, ktorý poskytol vrecia
na odpad.

Vyčistený podstrešný priestor nadobudol neočakávanú atmosféru. Naša fantázia okamžite dostala
krídla a zhmotnila sa v odvážnej predstave expozičného využitia synagógy s fragmentmi náhrobníkov,
ktoré sa ešte dajú rozpoznať na starom židovskom
cintoríne.
Malá pomoc je za nami, otvorená zostáva možnosť pomoci väčšej. Ak chceme maľby zachovať, je
nutný odborný konzervátorský zásah. Keďže nám
chýbala predstava rozsahu najnevyhnutnejších
prác, oslovili sme reštaurátora Michala Pleidela,
ktorý po obhliadke skoncipoval plán záchrany,
vrátane predbežnej finančnej kalkulácie. Podľa
jeho posudku by malo byť prvým krokom očistenie a konzervácia fresiek, ktoré odhadol na sumu
500 eur. Budeme sa snažiť financie získať, lebo
môžu zabezpečiť, aby malý kúsok žiarskej histórie
nezmizol pod ďalšími nánosmi prachu – navždy.
Za ZZ Castrum Susol, Zuzana Denková.

Na žiarskej tržnici

Kedysi sme si zeleninu a ovocie kupovali väčšinou od domácich pestovateľov na tržnici. Dnes
im vo veľkom konkurujú rôzne hyper- či supermarkety. I keď v nákupných centrách nás predajcovia lákajú na nízke ceny, mnohokrát tovar
predáva iba pekný „obal“.
Odporcovia by mohli tvrdiť, že ani u súkromných
pestovateľov si nemôžeme byť istí, že kupujeme
naozaj zdravú a kvalitnú zeleninu či ovocie. Tržnice sú podľa odborníkov oveľa menej kontrolované
ako práve spomínané obchodné reťazce. Jedno je
však isté, kým v predajniach natrafíte napríklad na
paradajky zo Španielska, cesnak z Číny či papriku
z Talianska, na tržniciach vám obchodníci predajú pravú domácu zeleninu i ovocie. I keď sú ceny
oproti obchodom možno vyššie, chuťou a vôňou
im dovezená, rýchlo vypestovaná úroda konkurovať nemôže.
Aj v našom meste si ľudia zvykli nakupovať
na tržnici. Súkromní pestovatelia ponúkajú zeleninu, ovocie, ale napríklad aj domáci med, ktorý má
na rozdiel od toho z obchodu výnimočnú chuť,

kvalitu i vôňu.
My sme sa na žiarskej tržnici boli pozrieť v pondelok. Síce oproti piatku a sobote tu bolo podstatne
menej predajcov, i tak si bolo z čoho vyberať. Zistili
sme pre vás ceny najpredávanejších výrobkov.
Zemiaky kúpite po 40 centov, domáce rajčiny
dostanete za 1,20 eur, papriku za 70 centov, šalátové uhorky za 80 centov a uhorky –nakladačky
za 1 euro. Cibuľu ponúkajú domáci pestovatelia
za 80 centov, karfiol za 1,10 eur, tekvicu za 70 centov a v ponuke je aj štipľavá a sladká paprika za 1,20
eur za kilogram. Na pultoch nechýba ani kukurica
– za jeden kus zaplatíte 40 centov.
Ak si chcete kúpiť napr. marhule, zaplatíte 1 euro
za kilogram, jablká dostanete za 1,20 eur, mandarínky za 2 eurá, broskyne za 1,20 eur a banány
za 1 euro. K drahšiemu ovociu určite patrí kiwi –
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Prechod Gráfovskou
XII. ročník tradičnej opatovskej vychádzky
cez les (smerom do Sklených Teplíc), ktorá sa
tento rok uskutoční 20. augusta, bude nielen
turistickou lahôdkou, ale aj pietnym aktom
posvätenia nového pamätníka v Gráfovskej.
Na fotografii vidieť zvyšky mohutného staručkého buka, ktorý zabránil tragickému pádu voza
do rokliny po vyslaní strelnej modlitby k Panne
Márii o záchranu. Vďačný furman naň pripevnil
obrázok Panny Márie, ktorú Opatovčania nazývali Panna Mária Zelná. Každoročne k nemu
pri sviatku Nanebovzatia Panny Márie prinášali
kytice liečivých bylín, ktoré po usušení využívali
na liečbu. Neraz sa – zadosť ich viere – využívala
i voda z neďalekej studničky (známy je prípad,
kedy sa po užití vody z nej zachránila jediná
z piatich obetí týfusu).
Buk zostarol, po ošľahaní búrkami zostal
z neho len zvyšok. Zásluhou Julka Olajca, Jožka
Ondríka a firmy Kubinec bol pri ňom postavený nový pamätník vzácnej Pomocnici Opatovčanov. A práve ten príde 20. augusta posvätiť
kňaz pôvodom z Horných Opatoviec – d. p. Róbert Ondrík. Účasť prisľúbil aj plebán d. p. Jozef
Kuna.
Účastníci vyjdú popri pamätnom kríži
na Škapné (Kapitulské) bralá s výhľadom
na Sklenoteplickú dolinu a Hliník nad Hronom.
Občas si odnesú i košíky s hríbmi.
Záverečné osvieženie pri kostole dorozpráva
rozprávku o rodnom kraji, ktorý svojou krásou
a dychom histórie poskytuje i dnes návštevníkom radosť a pohodu.
Za OZ Horné Opatovce:
Mária Zaťková a Jozef Hlinka

Účastníci X. ročníka Prechodu Gráfovskou
pri novom pamätníku.
Na 14.30 hod. zvolávame i Valné zhromaždenie členov OZ Horné Opatovce,
na ktorom bude prerokúvaná príprava na 100. výročie vysvätenia Kostola
sv. Vavrinca dňa 10. septembra 2011
(účasť potvrdil i diecézny p. biskup).

kilogram kúpite za 2,30 eur i hrozno – 3,50 eur.
Obľúbený melón vám predajcovia dajú i ochutnať,
a predajú vám aj menší kus, v prípade, že nemáte
záujem napríklad o veľký, väčšinou viac ako 5-kilogramový kus. Samozrejmosťou na tržnici sú tiež
citróny, pomaranče, kapusta, mrkva či petržlen. Nechýbajú ani rôzne druhy kvetov či oblečenie.
Žiarska mestská tržnica je otvorená každý pracovný deň v čase od 6.00 do 18.00 hod. a v sobotu
od 5.00 do 13.00 hod. A nezabúdajte, čím skôr prídete, tým máte väčšiu možnosť výberu.
(li)
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Indiánsky tábor Wakany
Chatová osada Repište sa od 10. do 16. júla
zmenila na indiánsky tábor Wakany, kde sa stretli deti zo Žiaru a okolia, aby si užili krásne leto.
Počasie účastníkom tábora prialo, a tak sa mohol
začať indiánsky týždeň. Deti sa hneď v prvý deň
rozdelili do dvoch kmeňov – Sediaci býk a Ohnivý
býk, na čele ktorých stáli náčelníci. Celý tábor sa
niesol v duchu zbierania indiánskych pierok, ktoré
symbolizovali zvládnuté úlohy, spoluprácu v kmeni i správanie kmeňa. Ako správni indiáni si museli
vyrobiť čelenky, luky a šípy, indiánske pierka, indiánsky stan típí, ale aj indiánske šperky a ozdoby.
Každý indián si zvolil indiánske meno, zložil indiánsky sľub a získal indiánske odmeny. Na celý tábor
dozeral veľký šaman a indián Orlie oko. Počas indi-

HĽADÁM DOMOV

Labrador – pes Atos
Atos je krásny, asi 3-ročný
labrador. Našiel sa pobehovať pri potoku, kde ho
odchytila mestská polícia.
Atos je v dobrom zdravotnom stave, má krásnu zdravú srsť. Zdá sa, že
o neho bolo dobre postarané. Hľadáme preto
pôvodného majiteľa a v prípade, že sa nikto neozve, tak po 28.7. pôjde na adopciu.
ánskeho týždňa sa veľa nasmiali, ale aj veľa naučili
o živote indiánov a nie raz to bola ťažká skúška.
Mgr. Martina Gubková, CVČ – indián Orlie oko

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiav- diu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi
nica, detašované pracovisko Žiar nad Hronom a predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia
so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozor- (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.) a pracovňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne nú zmluvu, ak dieťa po skončení štúdia nastúpilo
do 16. septembra 2011 predložili školou potvrdené do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdeletlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej
školy za deti, ktoré do 31.8.2011 dovŕšia vek 16 rokov. nie agendy):
Mária Fronková – 045/244 55 54 (B,I,J,O,Š),
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu preMartina Homolová – 045/244 55 52 (E,F,M,S,V,W),
vziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny:
Alena Matušková – 045/244 55 53 (A,C,Č,K,R),
pondelok, utorok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00
Dana Orolínová – 045/244 55 50 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
do 15.00 hod., streda od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00
Gabriela Pecková – 045/244 55 51 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,do 17.00 hod., piatok od 8.00 do 12.00 hod.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, Ň,U).
(r)
v školskom roku 2011/2012 nebude pokračovať v štú-

Príčiny odchodu Rómov z pravlasti

Prečo Rómovia neostali v Indii? Mnohých táto
otázka určite zaujíma. Dómovia sú skupinou,
ktorá v dosiaľ neznámej dobe a z neznámych
príčin emigrovala. Tento veľký pohyb nebol súvislý a organizovaný. Prebiehal v jednotlivých
etapách po menších skupinách. Títo ľudia, ktorých vyššia spoločnosť neprijala medzi seba,
boli nútení stále ostávať na jej perifériách.
Vzhľadom na rómsky
jazyk a iné prvky, v prípade Dómov ide v jadre
o potomkov domáceho
stredoindického obyvateľstva, resp. niekoľkých
jeho príbuzných kmeňov, ktoré žili nomádskym
spôsobom života, živili sa darmi okolitej prírody, t. j.
hospodárili koristným systémom. Silnejšie a vyspelejšie kmene im postupne začali tento spôsob života znemožňovať a ďalším vývojom ich začali včleňovať do najnižšej kasty, a to do rozličných jej tried,
podľa toho, v ktorom zamestnaní sa uchytili. Veľká
časť tejto skupiny sa zrejme postupne usadzovala, avšak tá časť, ktorá zotrvávala pri nomádskom,
kočovnom spôsobe života, prechádzala z miesta
na miesto čiastočne preto, že na usadlý spôsob
života nebola ešte zvyknutá a čiastočne hľadala
znesiteľnejšie, voľnejšie podmienky života. Na proces usadzovania sa jednotlivých skupín významne
vplýval aj spôsob obživy. Kým niektoré remeslá cha-
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rakterom potrebných surovín, ako aj množstvom
odbytu umožňovali alebo si priamo vyžadovali
usadlý spôsob života, pre iné remeslá a spôsoby
obživy bol zase vhodnejší nomádsky alebo polonomádsky spôsob života. K takýmto vnútorným
podmienkam pohybu sa často pridávali vonkajšie
podmienky, a to vojnové vpády, epidémie, hladomory a pod. Vzhľadom na svoje spoločenské postavenie mali zakázaný vstup do kostola, nesmeli uzatvárať manželstvo s „bielymi“ a mohli vykonávať len
niektoré zamestnania.
Na základe jazykovedného rozboru datujú niektorí autori pravdepodobný odchod Rómov z Inde
do 9. až 11. storočia. Podľa Matloviča 2005 boli
príčinou odchodu Rómov z Indie pravdepodobne
turecké invázie a šírenie islamu pod vedením Mohameda z Ghazny. Iní autori zdôrazňujú skôr hospodárske dôvody. Niektoré skupiny hľadali nové
voľné priestory, ktoré by im boli schopné poskytnúť základnú obživu. Vyspelejšie skupiny hľadali
obyvateľstvo ochotné vymieňať alebo zaplatiť
ponúkaný tovar, napr. remeselnícke výrobky alebo
rôzne úkony – ako liečenie ľudí a dobytka, veštenie,
hudbu a pod. V konečnom dôsledku však o príčiny
migrácie môžeme len hádať: mohol to byť hladomor alebo vojna (Fraser 1998). Podľa ďalšej teórie
opustili prví Dómovia Indiu ako zajatci a vlna vojen na Strednom východe ich potom unášala stále
ďalej na západ. Iná teória hovorí, že radžasthánsky
hovoriaca kavaléria Rádžputov a ich peší sprievod
z kasty šudrov, prišli v 10. stor. do Iránu a vrátiť sa
späť do Indie sa im už nepodarilo. V cudzej krajine
boli izolovanou skupinou, preto zostali pospolití.
Konkrétne dôkazy, ktoré by to potvrdili, však, bohužiaľ, chýbajú. Zroj: http://www.infoweby.sk/,
História Rómov
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Kríženec – sučka Luna
Luna je kríženec stredného vzrastu. Vyzerá ako
kríženec špica a retrievera.
Je to mladá sučka, zúbky
má biele. Je priateľskej povahy, prítulná a človeka priam miluje. Vhodná
do bytu, ale aj rodinného domu. Je odčervená,
bude očkovaná a sterilizovaná.
Kríženec – pes Piťko
Piťko je milý a pokojný
mladý psík, stredne veľkého vzrastu. Pravdepodobne kríženec stafforda.
Je vhodný do bytu ako aj
k domu s prístupom do vnútra. Je odčervený,
bude očkovaný.
Nemecký ovčiak
– sučka Dara
Dara je mladá sučka nemeckého ovčiaka. Zatiaľ
je bojazlivá a nedôverčivá,
nie však agresívna. Jej pôvodný majiteľ nám ju uviazal na špagát o plot
útulku. Bude odčervená, očkovaná a sterilizovaná.
Kríženec – sučka Trixie
Trixie je asi 4-mesačné
šidielko veselej povahy,.
Je to veľmi učenlivá sučka,
ktorá bude v dospelosti
skôr vyššieho vzrastu.
Kríženec – pes Bertík
Starší psík, väčšieho
vzrastu. Hľadá domov, kde
bude môcť oddychovať a
užívať si dlhé dni pokoja a
oddychu.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke mesta (mesto-samosprávamestská polícia-útulok pre psov), na webovej
stránke žiarskeho útulku www.utulokzh.webnode.sk, na stránkach Mestských novín, ako aj
vo vysielaní mestskej televízie ATV. V prípade
záujmu o adopciu psíkov môžete kontaktovať
Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737. Psíky sú
umiestnené v žiarskom Útulku s karanténnou
stanicou na Partizánskej ulici, v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Základná organizácia Žiar nad Hronom a
Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom

Vás srdečne pozývajú na stretnutie
s ľuďmi so zrakovým postihnutím
pod názvom

ŽIJEME MEDZI VAMI
24. augusta 2011

Július
Považan

Maľované
srdcom

PRIEST
2./3.8. o 19.00 hod. (horor, USA,
87 min., slovenské titulky)
Post apokalyptický sci-fi thriller,
odohrávajúci sa v alternatívnom svete, ktorý je spustošený nekonečnými
vojnami medzi ľuďmi a upírmi.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
V PERINE
5./6./7.8. o 19.00 hod. (muzikál, ČR,
103 min., česká verzia)
Magický svet snov máte každý
ukrytý v perine.

MsKC, Žiar nad Hronom
Vás pozýva na výstavu obrazov pri príležitosti
nedožitých 85. narodenín autora

Július Považan
Maľované srdcom
Vernisáž sa uskutoční vo Výstavnej sieni
MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom
5. augusta 2011 o 16.00 hod .
www.mskcentrum.sk

Svoj klip k tomuto filmu natočila
aj populárna rocková skupina Kabát.
Drsní rockeri sa nebáli vlietnuť v klipe
do anjelského peria.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
BAŽANT KINEMATOGRAF 2011
Námestie Matice slovenskej
o 21.00 hod.
NESVADBOVO
10.8. (ČR/SR/72 min.)
Východoslovenská dedina Zemplínske Hámre pomaly, ale iste vymiera.
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od 14.00 – 17.00 hod.
Námestie Matice slovenskej
v Žiari nad Hronom
Program:
•vystúpenie speváckej skupiny ÚSMEV,
ktorej členovia sú zrakovo postihnutí,
•ukážky práce s vodiacim psom,
•výstavka pomôcok pre ľudí so zrakovým
postihnutím, ktoré si môžete vyskúšať
so zakrytými očami.
Príďte medzi nás a priblížte sa životu
nevidiacich.

Preto sa starosta obce snaží dať dokopy miestnych tridsiatnikov, ktorí zostali
na ocot. Používa na to rôzne prostriedky, ponúka napríklad nemalú finančnú odmenu za každé novonarodené
dieťa, nabáda miestnym rozhlasom
na plodenie detí a nakoniec usporiada
zoznamovací večierok. Snímka si kladie otázku, či si jeho hrdinovia nájdu
konečne životných partnerov...
Pred filmom sa premieta snímka Prirodzená smrť (čierna komédia, SR/29
min.)
KUKY SA VRACIA
11.8. (ČR/Dánsko/VB/95 min.)

Podľa skutočného príbehu
jednej plyšovej hračky.
Keď sme boli deti, verili sme, že
hračky žijú a zažívajú tie najväčšie
dobrodružstvá, o ktorých sme sa my
odvážili len snívať.
Pred filmom sa premieta snímka
Duch Vianoc (SR, 7 min.)
Časy začiatkov sú len orientačné, premietať sa začína krátko
po zotmení. Predstavenie sa nekoná v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým za silného vetra.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Vstup voľný!
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OZ Horné Opatovce vás pozývajú
na XII. ročník Prechodu Gráfovskou
dňa 20. augusta o 9.30 hod.
od kostola v zaniknutých
Horných Opatovciach.
Tohto roku je prechod spätý s posvätením
nového pamätníka a valným zhromaždením
OZ Horné Opatovce.
CVČ v Žiari nad Hronom vás pozýva na celodenný výlet do zábavného FAMILY PARKU
v Rakúsku. Výlet je určený pre deti v doprovode rodiča alebo inej dospelej osoby. Termín
výletu je 4. augusta s odchodom v skorých
ranných hodinách a s predpokladaným návratom v neskorších večerných hodinách. Na výlet sa môžete prihlásiť do 27. júla 2011 v CVČ,
so sídlom v areáli II. ZŠ (ZŠ na Ul. M. R. Štefánika) každý deň v čase od 15.00 do 16.30 hod.
Cena vstupného a dopravy je 29 € na osobu.
Počet prihlásených záujemcov je obmedzený
kapacitou autobusu. Bližšie informácie získate
na tel. čísle 0905 295 556.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Alexov svet vesmírnych tajomstiev
... alebo všade stretneš gravitáciu. Formou priateľského rozhovoru kamarátov budúcnosti, chlapca
Alexa a robota Sivisa, vás oboznámi so základnou
silou pôsobiacou vo vesmíre. Program tiež vhodne
a zrozumiteľne vysvetlí pojmy ako Slnečná sústava,
galaxia, súhvezdie a stručne pohovorí o starovekých mýtoch, ktoré dali častiam našej hviezdnej
oblohy ich mená. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore zábavnou formou overia svoje znalosti
o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú ako sa pozoruje Slnko astronomickým ďalekohľadom. Program pre deti mladšieho školského veku bude uvedený 27. júla o 16.00
hod.
•Prípad Salvador Dali
Ak vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili jeho vývoj, prijmite pozvanie
na program o jednom z najkontroverznejších maliarov v histórii. Množstvo zaujímavých informácií
o búrlivom živote tohto „enfant terrible štetca“ vám
dáva jedinečnú príležitosť vychutnať si približne 80
diel tohto španielskeho velikána v netradičnom
prostredí Hviezdnej sály. Umelecko-relaxačný
program bude uvedený 28. júla o 19.00 hod.
•Hrozba z nebies
Videofilm vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy a v prípade priaznivého počasia
pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa
29. júla o 20.00 hod.
•Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále
určené pre celú rodinu poskytuje pohľad
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na naše Slnko, rozpráva o jeho význame
pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Program pre deti
školského veku bude uvedený 3. augusta o 16.00
hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na
oblohu
Človek už od nepamäti dvíha hlavu a svojím
pohľadom si vytvára vlastnú predstavu o tomto
priestore. Najprv len skromne, vlastnými očami.
Postupom času s pomocou dostupnej techniky
tento výhľad zdokonaľuje. To podstatné z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám
vyrozpráva náš nový program vo Hviezdnej sále.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa
5. augusta o 20.00 hod.
•Hudobné leto v planetáriu
Pozývame vás na predstavenia netradičných audiovizuálnych projektov pod hviezdnou oblohou
žiarskeho planetária. Sú spojením živej i elektronickej experimentálnej hudby s avantgardnou veľkoplošnou videoprojekciou. Akcie budú prebiehať
cez prázdniny počas sobôt o 19.00 hod. vo Hviezdnej sále KHaP v Žiari nad Hronom. Dĺžka každého
podujatia je približne 1 hodinu.
Vstupné na každé podujatie: 1,00 €.
Program
13.8. Asebest + VJ Chaosdroid (BA)
27.8. Tattooed Meteor (ZH)
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.
planetarium.sk a na stránke planetária na Facebooku.
•Asebest + VJ Chaosdroid (BA)
Dvojicu chaosdroid & asebest spája záľuba v industriálnom kultúrnom dedičstve, jednostopových
prostriedkoch či v úderných, temných audiovizuálnych plochách. Od tejto kombinácie je možné
čakať všeličo od rušivého, avšak zmysluplného
noisu, cez pohupújuci sa idm-glitch, po úderný
minimalizmus. To všetko za doprovodu mätúceho,
ale synchronizovaného živého vizuálu, majúceho
za následok destabilizáciu publika s nepokojným
spánkom ako
vedľajším efektom.
•Tattooed Meteor (ZH)
Audiovizuálny projekt spájajúci experimentálnu
hudbu s obrazmi nedotknutej prírody, výdobytkov
ľudskej činnosti, zdevastovaných budov, opustených, znepokojujúcich aj malebných miest. Živé
vystúpenie je kombináciou samplovaných zvukov a ruchov a improvizovanej živej performance
na grooveboxe, sampleri, dotykových syntetizéroch
a efektových jednotkách v spojení s veľkoplošnou
videoprojekciou.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

26.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
27.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
28.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
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30.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
31.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

30.7. MUDr. Eva Považancová, ProCare, Žiar
nad Hronom (601 30 20)
31.7. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského
– I. ZŠ, Žiar nad Hronom (671 22 72)
6.8. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
7.8. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
HUDOBNÝ FESTIVAL „MUSICTIME“

Dňa 17. septembra sa uskutoční 3. ročník hudobného festivalu „musictime“, ktorý sa bude
konať v Trnavej Hore.
Hudobný festival „musictime“ je venovaný
kresťanskej hudbe a zúčastňujú sa na ňom renomované skupiny tohto hudobného žánru.
Hlavnou myšlienkou festivalu je snaha zastaviť sa a prostredníctvom hudby a modlitieb
stráviť čas s tým, ktorý nás stvoril. Chceme dobrou hudbou oslavovať a ďakovať nášmu Bohu.
Zároveň chceme s jeho pomocou vytvoriť
priestor na stretnutie nielen mladých ľudí.
Týmto festivalom chceme zároveň priniesť
hudobné umenie, ktoré je založené na tradičných hodnotách nášho života. Festivalu sa zúčastňuje mládež nielen našej farnosti, ale môžeme po dvoch ročníkoch povedať, že prevažne
ľudia z bližšieho či ďalekého okolia, hlavne však
z nášho a okolitých dekanátov. Festival nie je
založený na komerčnom princípe a z vybraného vstupného nie sú pokryté ani zďaleka všetky technické a organizačné náklady súvisiace
s festivalom.
Peter Kniez,
organizátor festivalu „musictime“

Poďakovanie

Ďakujem Klubu dôchodcov, Emílii Pobežkovej, Jozefíne Gašparíkovej a celému klubu
za krásnu dovolenku, ktorú som strávila v Bulharsku.
Ďakujem pekne aj mojim deťom – Janke Tadianovej a jej manželovi, synovi Vladovi a neveste Marike, Helenke Šebestyánovej a Elenke
Špankovej, ktorí mi pomohli finančne stráviť
krásne a nezabudnuteľné chvíle v Bulharsku.
Waldhauserová
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PREDAJ

•Predám čisté piliny z jelše.1 vrece, 60 l/4 €. Možný
aj menší odber za rozumnú cenu. T: 0908 238 686
2/15

•Predám zrkadlový set na stenu, skriňu, zrkadlo.
Ďalej predám odšťavovač a LED svietidlo do chodby, na schodište a do kuchyne. Iba za 8,60 €.
T: 0910 295 897
21/15
•Predám originálne CD: Červená čiapočka, Snehulienka, Perníková chalúpka. Ozvučené slovensky
i anglicky. Cena: 2,90 €/kus. T: 0910 295 897
22/15
•Predám strojček na meranie cukru v krvi pre cukrovkárov. T: 0904 335 514, 0911 989 430
25/15
KÚPA

•Vykupujem akékoľvek pohľadnice poslané z Banskej Štiavnice dobrovoľníkmi stavajúcimi Trať mládeže v rokoch 1948-1949. Cena: 5 eur/ks. Kontakt:
chitka@gmail.com, mobil: 0908 790 942.
8/15
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom
na Námestí MS. Byt je v pôvodnom stave, v zateplenom dome, má plastové okná, veľmi slušný vchod,
3. zo 4 poschodí, bez výťahu, pod bytom sa nachádzajú potraviny, za domom veľké parkovisko. Cena:
27 000 €, v serióznom jednaní možnosť vybavenia
cez hypotéku. T: 0904 855 440
1/15
•Predám 3-izbový, čiastočne prerobený byt v Žiari
nad Hronom na Hviezdoslavovej ulici. Byt má plastové okná, murované jadro, obkladačky v kúpeľni,
na WC, v chodbe a kuchyni. K bytu patrí balkón a
krásna kuchynská linka. Rozloha bytu je 68m2 a je
v OV. Pri byte je krásne ihrisko a v okolí sa nachádza
kompletná občianska vybavenosť. Foto a viac info
pošlem e-mailom alebo 0917 562 783
4/15
•Ponúkame na predaj pekný poschodový 4-izbový RD po rekonštrukcii, v malebnej obci Prochot,
v okrese Žiar nad Hronom, OV, 671 m2, WC s kúpeľňou na prízemí aj na poschodí, napojený na všetky
siete, kúrenie gamatkami aj krbom, v blízkosti je lyžiarsky vlek, turistické možnosti, v obci je občianska
aj zdravotná vybavenosť. V prípade záujmu je možné po dohode ponechať RD zariadený komplet nábytkom. Cena: 65 000 €. V prípade záujmu pošlem
foto. T: 0905 243 049
7/15
•Predám veľký 2-izbový byt, 64 m2, čiastočne prerobený, na 3. poschodí, s výťahom, s možnosťou vybavenia hypotéky, vkladu do katastra a poistenia.
T: 0907 188 620
9/15
•Predám RD v Starej Kremničke. Prípadne vymením za 2-izbový byt v ZH + doplatok.
T: 0915 678 897
19/15
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt
v Žiari nad Hronom. Byt sa nachádza na Ul. A. Dubčeka, prenajíma sa nezariadený. Cena vrátane energií a poplatkov je 325 €/mesiac. T: 0907 341 384 5/15
•Dám do prenájmu garsónku na Sládkovičovej ul.
(Hronstav). Plastové okná, skromne zariadená. Voľná od 24.7. Cena spolu s energiami cca 230 €/mes.
T: 0949 555 977
6/15

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

•Dám do prenájmu podkrovný 3-izbový byt
na Nám. MS. Voľný ihneď. T: 0904 335 514, 0911
989 430
23/15

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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Mikuláš Lupták
† 25.7.2001
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SPOMIENKA

Je tomu plných desať rokov, spomienok na spoločne prežité dni, dni veselé
aj smutné, na dni radosti, ale aj plné bolesti.
Pri všetkých sme dokázali stáť pri sebe
a byť si oporou. Osud tak chcel a ty si šiel.
Ďakujeme!
Manželka, deti, vnuci.

Dňa 25. júla uplynuli 2 roky od chvíle, keď nás náhle
navždy opustil
Ladislav Frank.
Spomína manželka so synmi, s vnučkami
a pravnukmi.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNAM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty
oznamuje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 05 Bratislava
podal dňa 16.06.2011 žiadosť č. 30826/30600/2011
zo dňa 06.06.2011 o vydanie stavebného povolenia
na stavbu: „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom –
obchvat“.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa
geometrických plánov v katastrálnych územiach:
Lovčica, Trubín, Žiar nad Hronom a Lovča.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté
orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3. zákona č. 669/2007
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Verejná vyhláška je vyvesená na úradnej tabuli
od 18.07.2011 do 27.07.2011 a do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na mestskom
úrade Žiar nad Hronom, č. dverí 6.
(r)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov“, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie na stavbu Technologický projekt č. 4 prevádzkovateľa a stavebníka
Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965
01 Žiar nad Hronom
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako
správny orgán oznámil začatie správneho konania
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku Výroba hliníkových odliatkov, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na stavbu Technologický projekt č.4 prevádzkovateľa a stavebníka
Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965
01 Žiar nad Hronom.
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §12 ods. 2, písm.
e), zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia zverejňuje v termíne od 19.07.2011 do 03.08.2011
na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari
nad Hronom nasledovné informácie: podstatné
údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi
a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti
a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzvu verejnosti a lehotu na vyjadrenie k žiadosti formou petície.
Do žiadosti o vydanie povolenia prevádzky je
možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom, I. poschodie, č. d. 6 v pracovných dňoch od
7.30 hod – 15.30 hod. Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke www.sizp.sk.
(r)

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
MESTSKÝCH NOVÍN

SPOMIENKA

Spomienky sú chvíle, keď si
bola s nami.
Tak veľmi by sme ti chceli
povedať, ako nám chýbaš,
ako sme ťa všetci mali radi...
Dňa 4. augusta uplynie
30 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama a stará mama
Mária Glogovská.
S úctou a láskou spomínajú dcéra a synovia
s rodinami a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, susedom
a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu drahú
Jolanu Matúšovú,
ktorá nás navždy opustila 26. júna 2011
vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom
hlása, že otec čestne život
dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrudi
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.
S úctou a láskou sme si pripomenuli smutné 5. výročie, keď nás dňa 26. júla navždy
opustil náš milovaný manžel, tatko, dedko,
svokor a svat
Jozef König.
Spomíname.

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, 60.000 € / 1.807.560,- Sk
•RD (gazdovský), Dolná Ves, 12.000 € / 361.512,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000 € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii
vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom,
5 € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6 € / 180,76 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500 € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom,
140.000 € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

SPOMIENKA

Dňa 28. júla uplynie 21 rokov, keď nás navždy opustila
naša drahá mamička a babka
Hermína Kupčiová.
S láskou a úctou spomínajú
deti Zita, Dominik a Ľubomír
s rodinami.
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

SPOMIENKA

Zostali nám iba spomienky.
Dňa 21. júla sme si pripomenuli prvé výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil náš
otec, starý a prastarý otec
Jozef Zúbrik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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RADY DO DOMÁCNOSTI

MRKVOVÝ DŽÚS

Poradíme vám...

Potrebujeme: 1kg mrkvy, 2 - 3 pomaranče, 1 kg
kryštálového cukru, 1/2
citrodeka (môžeme nahradiť 2 lyžičkami kyseliny citrónovej).
Postup: v 2 litroch vody uvaríme 1 kg mrvy. Mrkvu
najskôr povaríme samotnú, asi 1 hod. Zvlášť prevaríme 8 l vody a 1 kg kryštálového cukru. Olúpané
pomaranče nakrájame na kolieska a vyberieme
všetky zrniečka. Po hodine pridáme k varenej mrkve. Spolu varíme ďalšiu pol hodinu až hodinu. Uvarené necháme aspoň hodinu vychladnúť. Potom
dobre rozmixujeme a precedíme. Do vychladnutého prevareného sirupu (voda + cukor) pridáme 1/2
citrodeka, príp. 2 malé lyžičky kyseliny citrónovej.
Podľa vlastnej chuti môžete dať i viac alebo menej,
je potrebné ochutnať. Rozmixovanú šťavu vlejeme
do sirupu a dobre premiešame. Nalejeme do pripravených čistých fliaš.
MARHUĽOVÝ LEKVÁR

Potrebujeme: na 9 ks 3 dcl
pohárov asi 4 kg marhúľ, 2 kg
cukru – z toho 1 kg kryštálový
obyčajný a 1 kg želírovacieho
cukru, 1 kávovú lyžičku kyseliny citrónovej.
Postup: Postup: marhule
umyjeme, očistíme, odkôstkujeme a pokrájame na drobné
kúsky. Vložíme ich do väčšieho hrnca, približne do 3-litrového, a trochu ich ešte
potlačíme. Do marhúľ vsypeme 1 kg želírovacieho
cukru a 1 kg kryštálového cukru. Ak sú marhule kyslé, môžeme pridať aj viac cukru. Pridáme približne 1
dcl vody a za občasného miešania varíme na miernom ohni. Pridáme 1 malú lyžičku kyseliny citrónovej a ešte varíme. Počas varenia vyberáme z hrnca

Užitočnépre gazdinky
rady
•Zvädnutá petržlenová vňať bude opäť svieža,
ak ju poukladáte na tanier, pokropíte studenou
vodou a necháte prikrytú tanierom niekoľko hodín.
•Aby ovocie pri pečení ovocného koláča nekleslo na spodok cesta, obaľte ho v hladkej múke a až potom uložte
na cesto.

penu, aby zostal lekvár číry a sklovitý. Varíme približne 1,5 hodiny. Potom rozmixujeme. Ak máte
radi kúsky ovocia, nemixujte. Varíme ďalšiu polhodinu a stále vyberáme penu. Hotové naberáme do
pohárov umytých pod horúcou vodou a zatvoríme
vysterilizovanými viečkami. Poháre napĺňame po
okraj. Lekvár už nesterilizujeme! Poháre dobre uzatvoríme, obrátime ich a v tejto polohe ich necháme
až do úplného vychladnutia. Viečka sa takto lepšie
„chytia“ a nedostane sa do nich vzduch. Poháre
môžeme prikryť utierkou. Skladujeme v tmavej
a chladnej miestnosti.
MÄTOVÝ SIRUP

Potrebujeme: mätu, kryštálový cukor, kyselinu citrónovú.
Postup: do 5 litrovej nádoby
dáme opláchnutú mätu – celé
stonky – a zalejeme prevarenou vychladnutou vodou.
Necháme vylúhovať 24 hodín. 5 kg kryštálového cukru
zalejeme 2 l vody a necháme
zovrieť. Miešame, kým sa cukor nerozpustí. Mätový výluh precedíme, pridáme
cukrový roztok a 100 g kyseliny citrónovej. Zohrejeme a plníme do čistých fliaš. Pre istotu môžeme
sterilizovať 20 minút od bodu varu.
Z tohto množstva vyjde 7 litrov sirupu krásnej zlatistej farby a mätovej chute.
NECHTÍKOVÁ MASŤ

Potrebujeme: 4 plné hrste
nechtíka (listy, stonka, kvety)
nadrobno pokrájaného, 500
g masti zo sadla alebo dobrý
rastlinný tuk (keď použijeme
rastlinný tuk, je potrebné pridať trochu oleja, aby bola mastička hladká).
Postup: masť dáme do hrnca zohrievať, ako keď
vyprážame rezne. Kým sa zohrieva, nakrájame si
•Pri pečení koláčov môžete mleté orechy
nahradiť
strúhankou
opraženou
na masle.
•Pri varení lekváru alebo pretlaku sa nebude
vytvárať pena, ak vnútro hrnca vytriete glycerínom.
•Ak chcete postrúhať mäkký syr, vložte ho na pol
hodiny do mrazničky a strúhadlo jemne potrite
olivovým olejom.
•Syr pri vyprážaní nevytečie, ak ho vopred vložíte
na chvíľu do chladničky.
•Ak pri zaváraní prepichnete uhorky niekoľkokrát špáradlom alebo hrubou ihlou, nezostanú
vo vnútri duté.
•Ak chcete, aby mala káva lahodnejšiu chuť, pridajte do nej trochu vanilkového cukru.
•Múku na zahustenie pokrmov trochu prisoľte,
nebudú sa vytvárať hrudky.
•Bryndzové halušky budú pekné biele, ak postrúhané zemiaky zalejete horúcou vodou.
•Nové zemiaky sa ľahko čistia, keď ich najprv namočíme do slanej vody.
•Na pudingu nezostane po uvarení hrubá koža,
ak ešte na horúci nasypete práškový cukor.

noviny.ziar.sk
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nechtík. Vložíme do rozohriatej masti a necháme
vzkypieť. Odstavíme a prikrytú masť necháme stáť
cez noc. Na druhý deň ju musíme opäť zohriať. Nakoniec prefiltrujeme cez ľanové plátno alebo viac
vrstiev gázy.
Nechtíková masť pomáha veľmi rýchlo pri zápaloch čriev, nevyliečiteľných vredoch, fistulách,
omrzlinách, ranách po popálení. Masť a aj zvyšky
z prípravy sa používajú na vredy na prsiach, najmä
ak majú zhubný charakter. Veľmi dobre lieči jazvy
po operáciách, účinná je tiež na pleseň na nohách,
chrastavosť v nose a aj na zápal žíl. Zvyšky sú výborné na obklady na kŕčové žily a dajú sa použiť aj
5-krát. Nechtík zbierame za slnečného počasia až
do jesene.
AKO NA KOMÁRE

S
príchodom
letných mesiacov
sa treba pripraviť
aj na obzvlášť nepríjemný hmyz,
ako sú komáre.
Ak sa rozhodnete
pred komármi chrániť rôznymi repelentami, najúčinnejšími oblasťami nanesenia sú členky a zápästia. Komáre sa radi prisajú na tmavé a priliehavé
oblečenie, ktoré ľahko prepichnú. Oblečte si preto
radšej voľné, pevné a svetlé oblečenie. Hlavu pomôže ochrániť napr. klobúk či šiltovka. Ak sa už
predsa len stane, že vás komár poštípe, na utíšenie
svrbenia po uštipnutí existuje viacero prostriedkov.
Poštípané miesto môžete natrieť tekutým púdrom
alebo čajovníkovým olejčekom, príp. niečím chladivým. Z liekov možno použiť Fenistil gél, ktorý je
bežne dostupný v lekárňach. Ak ste poštípaný na
viacerých miestach a aj svrbenie je čoraz viac intenzívnejšie, pomôže tabletka Dithiadenu.
Komáre vám nebudú zo záhrady lietať do domu
ak na okno postavíte fľaštičku naplnenú klinčekovým olejom.
Zdroj: internet
•Ak potrebujete rýchlo očistiť veľké množstvo cesnaku, namočte ho
pred ošúpaním na chvíľu do horúcej vody.
•Ak potrebujete naliať horúcu tekutinu do pohárov, položte ich na mokrú utierku.
•Mäso ochránime pred muchami, keď ho obložíme vrstvou cibule.
•Broskyňový kompót dostane jemnú korenistú
chuť, ak do každého pohára pridáme 1 až 2 broskyňové kôstky.
•Ak si cesto na palacinky prelejete
do džbánu, môžete ho priamo nalievať na panvicu.
•Aby sa cesto na palacinky nelepilo, potrite panvicu pred pečením rozkrojeným surovým zemiakom.
•Mlieko neskysne a ostane sladké aj niekoľko dní,
ak doň vložíte list z chrenu.
•Olej pri vyprážaní nestmavne, ak do panvice
vložíte tri – štyri špáradlá.
•Ak sa pri varení popálite, ihneď si popálené
miesto potrite horčicou a nechajte ju zaschnúť.
Nevytvoria sa pľuzgiere a rana nieočervenie.
Zdroj: internet
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ŠPORT

Norbert Nagy: Keď príde konštruktívny návrh, rád si ho vypočujem
Nedávno sa v MŠK Žiar
nad Hronom udiala zmena
na najvyššom poste – Jána
Žiaka na poste konateľa
spoločnosti vystriedal verejnosti známy, úspešný
tréner mladých basketbalistov a poslanec MsZ Norbert
Nagy.
Čo viedlo mestské zastupiteľstvo k zmene dlhoročného konateľa Jána Žiaka?
Nové mestské zastupiteľstvo prinieslo do mesta po komunálnych voľbách nový vietor, ktorý je,
myslím, v živote mesta dosť cítiť. Ján Žiak spravil
pre organizovaný mestský šport v Žiari nad Hronom veľa, za čo mu treba jednoznačne poďakovať.
Vedenie športu v meste je tak náročná práca, že
po niekoľkých rokoch každého vyčerpá. Niekedy je
potrebný nový impulz, nová krv a k tomuto záveru
sa priklonili nielen poslanci mestského zastupiteľstva, ale aj vedenie mesta. Patril som medzi kritikov
fungovania niektorých klubov MŠK, a to ma vtiahlo aj do komunálnych volieb. Je ľahké kritizovať
situáciu zvonku, ťažko sa prinášajú konštruktívne
riešenia. Ja som dostal ponuku a po ťažkom rozhodovaní som sa poradil s najbližšími kolegami,
trénermi, poslancami i s najbližšou rodinou a túto
možnosť som nakoniec akceptoval.
V diskusii na stretnutí mestského zastupiteľstva po Vašom zvolení sa odohral, nazvime to,
incidenti, kde ste boli bývalým konateľom MŠK
Jánom Žiakom a bývalým prezidentom basketbalového klubu obvinený zo sprenevery členských príspevkov v BK. O čo vlastne išlo?
Nebudem sa k tejto špinavosti vyjadrovať. Som
čestný človek a ľudia ma tak poznajú. Ako nový
konateľ mestskej obchodnej spoločnosti vytvorenej na podporu športu sa nenechám vtiahnuť
do sfér, ktoré by mohli ublížiť mládežníckemu športu v našom meste. Táto nepríjemnosť ma len utvrdila v presvedčení, že fungovanie športu v meste
potrebuje zmenu. Jednou z nich je napríklad platenie členských a klubových príspevkov rodičmi
neplnoletých športovcov výhradne elektronickou
formou, prevodom v banke alebo priamo do pokladne MŠK. Nikto nebude prichádzať do styku
s hotovosťou, čím sa absolútne sprehľadní tok financií v MŠK.
Noví „šéfovia“ prinášajú nové pravidlá. Ako je
to vo Vašom prípade?
Zmeny prídu, potrebujú čas. Naše predstavy
zo športovej komisie sme museli do určitej miery
korigovať, stretávam sa pravidelne so všetkými
prezidentmi MŠK, a aj ich myšlienky budeme reš-

pektovať pri úprave stanov a hospodárskej smernice. Chystané zmeny, samozrejme, konzultujem
aj so spoločníkmi z Valného zhromaždenia MŠK,
spol. s r. o. Definitívne zmeny budú predstavené
na septembrovom mestskom zastupiteľstve a určite budeme o nich informovať aj médiá.
Pohľady mnohých hokejových fanúšikov teraz
vzhliadajú k novému vedeniu MŠK. Prinesie im
táto zmena nádej?
Musím byť pri vyjadreniach opatrný, všetko je
záležitosťou financií. Tie zmeny, ktoré teraz prinášame, nie sú cieľom, ale prostriedkom k niečomu,
o čom sme presvedčení, že prinesú do MŠK väčšiu
dôveru športovej verejnosti, a hlavne potencionálnych sponzorov. A tu vidím v budúcnosti priestor
pre znovuoživenie hokeja, ktorý má v Žiari dlhoročnú tradíciu.
Pred komunálnymi voľbami mal dosť konkrétne predstavy na oživenie hokeja vo svojom
programe aj jeden z kandidátov na primátora,
Štefan Maceják. Nepripadá do úvahy aj možnosť spolupráce s ním pri tejto téme?
Priznám sa, aj keď som kandidoval za rovnakú
stranu ako Štefan Maceják, oveľa viac som diskutoval o fungovaní športu v meste so súčasným
primátorom, ale napríklad aj s Ladislavom Kukolíkom. Všetko je len a len o financiách a ľuďoch, ktorí
sú schopní ich pre šport zohnať. A tým rozumiem
nielen naťahovanie ruky k mestu. Pokiaľ však príde
konštruktívny návrh, rád si ho vypočujem a osvojím.
Ďalším problémovým klubom v Žiari nad
Hronom je ten volejbalový. Pomaly sa prepadá
v kvalite aj kvantite hráčok. Jeho predstavitelia

nie sú dlhodobo schopní spustiť kvalitnú webovú stránku, čo je pri úrovni extraligového klubu
priam neuveriteľné. Ako vnímate danú situáciu
a aké riešenia vidíte v tejto otázke?
Nevidím konkrétny problém vo volejbale, vnímam skôr problémy klubov organizujúcich kolektívne športy, ktoré sú materiálne, technicky,
a najmä finančne štedrejšie dotované mestom. Tu
musíme sprísniť režim ich fungovania. Vo volejbalovom i basketbalovom klube došlo k zmenám
na postoch ich prezidentov, a čo je najdôležitejšie, dúfam, že aj k zmenám ich myslenia. Kluby sa
musia venovať mládeži, postaviť pyramídu od prípravky, a až potom žiadať podporu mesta pre seniorské tímy. Hlavne však aj vedieť zohnať sponzorské financie pre ich spolufinancovanie. A tu vidím
neuralgický bod, schopnosť vedenia klubov nielen
naťahovať ruku k mestu, ale aj vlastnou aktivitou
a angažovanosťou zohnať pre svoj klub financie
navyše.
Ako vidíte budúcnosť MŠK?
Podporovanie športu prostredníctvom obchodnej spoločnosti, akou MŠK je, je na slovenské pomery unikátom. Treba si uvedomiť, že podpora
mesta či už finančná, alebo dotáciou športových
objektov, je v momentálnej dobe pomerne štedrá.
To však neznamená, že tu nie sú rezervy. Model,
ktorý v Žiari momentálne funguje, je na Slovensku
nadštandardný. To hovorím zo skúseností, keďže
sa stretávam s predstaviteľmi rôznych organizovaných klubov z celej republiky. Aj s kolegami poslancami sme presvedčení, že budúcnosť tento model
má, ale len pri presadení zmien, ktoré prinášame.
Marcel Pobežka

Nového konateľa MŠK poznáme aj ako úspešného basketbalového trénera.
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FK Žiar nad Hronom sa vracia do III. ligy
FUTBAL

Pomaly sa blíži začiatok novej futbalovej sezóny a azda najsledovanejšie v našom meste bude
účinkovanie v novej (premenovanej) súťaži
pod názvom – Majstrovstvá regiónu stred, čo je
vlastne Tretia liga Stred.
Po „znovuoživení“ klubu spojením FK Žiar

nad Hronom a Ladomerskej Viesky je postup nášho
tímu opätovným dôvodom návratu sklamaných fanúšikov na tribúny. K tomu by mohlo napomôcť
aj niekoľko zmien, ktoré sa počas leta udiali v kádri
tímu FK Žiar.
To hlavnou a najzaujímavejšou z pohľadu diváka
bude návrat „obľúbenca“ Dragana Karakačanova,
ale mnohých určite poteší aj opätovný štart Jána
Žiaka v drese FK. Tím je momentálne poskladaný
z pomerne vyvážených hráčov. Starších striedajú
hráči, ktorí sú vekom ešte len dorastenci. Tí budú
určite platným článkom v tíme, popri skúseným
borcom však budú hlavne zbierať skúsenosti.
Lákadlom budú určite aj súperi žiarskeho tímu,
ktorí budú náročnejší než v IV. lige, no určite zdolateľní. Pre divákov z okolia to bude určite MFK Nová

Baňa, ktorá si v minulej sezóne vybojovala v lige
slušnú šiestu priečku. Podľa výsledkov u poslednej
sezóne bude ťažkým súperom aj Liptovská Štiavnica či Závažná Poruba.
Všetky tímy však sú
prekonateľné, s každým sa dá vyhrať
a žiarski hráči v minulej sezóne ukázali,
že vedia zabrať a zobrať body každému
súperovi. Divákom
zostáva už len držať
palce a zborovo fandiť – Žiar do toho!
Marcel Pobežka

Dragan Karakačanov sa vracia do Žiaru
FUTBAL

Po víťazstve v IV. lige
skupiny Juh čaká na FK
Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska nová
sezóna
2011/2012
v bývalej III. lige, ktorá
ako už vieme, sa bude
volať Majstrovstvá regiónu Stred.
V kabíne žiarskeho
tímu došlo k dôležitej
zmene na poste trénera.
Za Stanislava Šimka, ktorému ďakujeme za dobre
odvedenú prácu, nastúpil Emil Vincent. Ten pôsobil v minulej sezóne na lavičke mužstva Hliníka
nad Hronom.
Príprava na novú sezónu začala 11. júla o 16.30
hod. na ihrisku v Ladomerskej Vieske. 18. júla sa tím
presťahoval na futbalový štadión do Žiaru nad Hronom, kde bude pokračovať v príprave.
Prvé prípravné stretnutie odohrajú Žiarčania
24. júla na domácom ihrisku v Žiari nad Hronom
proti novému klubu FK Baník Horná Nitra (spojenie klubov z Prievidze a Handlovej) o 17.00
hod. Posledný prípravný zápas ich čaká 31. júla
o 17.00 hod. v Banskej Štiavnici.
Do letnej prípravy nastúpili hráči: Patrik Abrahám, Marek Čamaj, Július Dobrota, Lukáš Kmeť,
Jakub Rapčan, Matej Slaný, Marek Šimon, Radoslav
Škriniar, Radoslav Urgela, Rastislav Urgela, Slavomír Urgela, Ondrej Žňava. Z hosťovania v Hliníku
nad Hronom sa vrátil Igor Kochol. Hráči, ktorí prešli

vekom z dorastu do mužov, sú: Jozef Janúch, Martin Gajdoš, Róbert Neuschl a Filip Gábor.
Brankár Tomáš Lehocký, ktorý je vekom ešte
dorastenec, sa tiež presunul do mužov. Hráči,
o ktorých má FK záujem a mali by doniesť kvalitu
do mužstva, sú Ján Žiak z Dolnej Ždane a Marián
Dekýš z Hliníka nad Hronom. Ján Žiak sa už zapojil do prípravy a Marián Dekýš by sa mal zapojiť
po príchode z dovolenky. Na radosť fanúšikov môžeme povedať, že do mužstva sa vrátil aj miláčik
žiarskych divákov Dragan Karakačanov. Do tréningového procesu by sa po zranení mali vrátiť Pavol
Blaho, Martin Šouc, Lukáš Bahno a Marek Boldiš.
Dúfame, že v krátkom čase sa budú môcť vrátiť
na naše ihriská. Na dovolenke sú ešte František Viskup, Branislav Číž a Jakub Cvejkuš, ktorí by sa tiež
mali postupne zapájať do tréningového procesu.
Matej Rapčan je na trojmesačnom pobyte v zahraničí.
Letná príprava je veľmi krátka a tréner Emil Vincent bude mať ťažkú úlohu z množstva hráčov vybrať tých najlepších. Veríme, že pod jeho vedením
bude klub hrať dôstojnú úlohu v súťaži.
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Turnaj v Poltári
Žiarskych futbalistov čakali na turnaji silné družstvá ako Poltár, Kalinovo a Málinec.
FK odcestoval na toto podujatie so 16 hráčmi a
2 brankármi. Turnaj komentoval Karol Polák, takže
o zábavu bolo postarané.
V žiarskej bráne sa predstavili Jakub Rapčan a Tomáš Lehocký. V kádri sa ukázali Marek Čamaj, Július
Dobrota, Martin Gajdoš, Jozef Janúch, Dragan Karakačanov, Igor Kochol, Lukáš Kmeť, Tomáš Macejko,
Róbert Neuschl, Matej Slaný, Marek Šimon, Radoslav Škriniar, Radoslav Urgela, Rastislav Urgela, Ján
Žiak a Ondrej Žňava.
Turnaj v Poltári, ktorý absolvovali, splnil predstavy trénera. Čiastočne odhalil klady aj zápory
všetkých osemnástich hráčov, ktorí sa ho zúčastnili.
Príjemným prekvapením boli výkony našich štyroch dorastencov (Neuschl, Janúch, Gajdoš, Lehocký). V prvom zápase remizovali s Málincom 0:0 a
na pokutové kopy prehrali 11:12. V druhom zápase
vyhrali s Kalinovom 4:1. Žiarske góly strelili Dobrota, Janúch, Rado Urgela Rastislav a Rasťo Urgela.
Na turnaji obsadili Žiarčania 3. miesto.
droj: fkziar.sk
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Vodáctvo: Nemôžete mať strach, ale len zdravý rešpekt
Súčasťou MŠK v Žiari nad Hronom je aj Klub
vodáctva a raftingu (KVR). Nepatrí medzi tie
najznámejšie, avšak to neznamená, že jeho členovia nie sú aktívni a nevyvíjajú žiadnu činnosť.
My sme sa vám preto rozhodli tento klub priblížiť bližšie. K tomu nám svojimi odpoveďami pomohli Stanislav Kytka (manažér) a Peter Drblík
(tréner).
Vodáctvo – priblížte nám tento pojem, čo je
ideou tohto športu?
Naučiť mladých k správaniu sa pri a na vode.
Zvládnuť ovládanie lodí a „čítať vodu.“
Ako dlho pôsobí klub v Žiari nad Hronom?
Začiatky KVR siahajú do roku 1982. Boli lepšie
i horšie časy, nastalo mnoho zmien a k zameraniu
na mládež sme sa dostali v roku 1999.
Pri slove loď si predstavíme klasickú drevenú
s veslami na boku. Aké sú tie, ktoré sa používajú
pri vodáctve?
Vyvedieme to trošku z omylu. Keď sa bavíme
o športe – vodáctve, každý z vás určite videl našich
olympionikov ako Martikán, Hochschornerovcov
či Kaliskú, ktorí určite nejazdia na klasických drevených lodiach a nepoužívajú veslá, ale pádla. My
jazdíme na laminátoch pramiciach (P5 alebo plastových kanoe (C2) a na raftových člnoch. Rozmery
lodí sú štandardizované pre tento šport.
Koľko členov máte v klube?
Momentálne 30 až 35. Chodia k nám aj deti,
ktoré nie sú oficiálnymi členmi. Začali jazdiť tento
rok, majú za sebou pár pretekov na Slovensku aj
v Čechách. Ak sa im v našom klube a pri vodáctve
zapáči, tak ich určite radi prijmeme za oficiálnych
členov.
Aká je veková skladba vašich členov?
Dvadsať členov je vo veku nad osemnásť rokov
a zvyšok do dvanásť. Najmladšími členmi sú deväťroční chlapci. Mrzí nás, že rodičia zakázali deťom
chodiť do klubu. Pritom na to majú, ale rodičia sa
o nich boja a považujú tento šport za nebezpečný.
Čo je základom tréningu na preteky?
Preteky v pramiciach v P5 sa skladajú z troch
disciplín. Šprint, slalom a zjazd. Šprint – tak ako
aj v behu je o rýchlosti (v závislosti od veku, je to
od 600 – 800 metrov). Slalom pomedzi osem až
dvanásť bránok, po prúde i proti prúdu. Dĺžka trate
sa pohybuje od 400 do 600 metrov. A zjazd je podľa
podmienok na dĺžku 4 až 12 kilometrov.
Čo je tým najpodstatnejším v tréningoch začínajúcich detí? Na čo sa musíte zamerať?
Deti sa musia naučiť správne sedieť či kľačať
v lodi, držať pádlo a naučiť sa ho dobre používať.

Štart kategórie P5.
V poslednej dobe je však asi tým najťažším zaujať
deti, ktoré sú prvýkrát na vode, pretože tento šport
je dosť fyzicky a psychicky náročný, lebo voda si
zo začiatku robí s loďou, čo chce. Ďalším problémom je deti udržať, pretože v dnešnej dobe majú
množstvo iných záujmov, ktoré často uprednostňujú. Dôležité je aj presvedčiť rodičov, že tento
šport je bezpečný a tréningy naučia deti správať
sa zodpovedne pri vode. Nemôžu mať strach, ale
zdravý rešpekt pred tečúcou vodou.
Čo si pri tomto druhu športu nemôže športovec nikdy dovoliť?
V kategórii P5 je to hlavne nepodceniť sám seba
a svoje možnosti. Dodržiavať disciplínu – to je hlavná zásada. Vodáctvo má svoje vnútorné pravidlá.
Každý v lodi má svoje miesto a postavenie. V lodi
vždy sedí „háčik“. Osoba, ktorá číta vodu, smeruje loď, upozorňuje na prekážky a udáva tempo.
Za ním sedia ďalší traja, ktorí sa prispôsobujú jeho
tempu, riadia sa jeho informáciami a sú vlastne motorom lode. Na konci sedí kormidelník, väčšinou aj
kapitán posádky, ktorého pokyny musia vždy všetci
členovia lode počúvať. Je tým najdôležitejším článkom v lodi. Je to zodpovedná funkcia, lebo on rozhoduje, kadiaľ pôjde loď a musí mať prehľad, čo si
môže s loďou dovoliť. Toto platí všade. Žiaľbohu,
na Slovensku len pre jediné preteky, ktoré organizujeme my – Hronský vodácky maratón (13-ročná
tradícia) a inak chodíme na preteky do Českej republiky na Medzinárodný pohár v Cvrčoviciach.
Aké sú najväčšie úspechy vášho klubu?
Viackrát sme získali majstrovský titul. Od roku
2002 pravidelne získavame tituly majstrov. V roku
2001sme získali titul medzinárodných majstrov. Od
roku 2004 už majstrovstvá nefungujú a zúčastňujeme sa len jedných pretekov na Slovensku – v kate-

górii P2 (dvaja v pramici), kde pravidelne získavame
vynikajúce umiestnenia. Pri kategórii C2 (kanoe)
pravidelne obsadzujeme prvé miesta vo viacerých
vekových kategóriách na Slovensku i Morave. V raftingu za najlepšie umiestnenie považujeme tretie
miesto v kategórii žien v roku 1999. Teší nás aj piate
miesto z roku 2010 a 2011.
Problémom každého klubu sú financie, ako je
to v tom vašom prípade?
Od mesta sme dostali 700 eur, ktoré sú už použité. Skoro rovnakú sumu z príspevku mesta sme
získali od darcov 2 % z daní. To ešte pred štvrtým
kolom v raftingu R6. Na ten už, vďakabohu, nemusíme ísť, nakoľko sme získali dostatočný bodový
náskok. Určite sa umiestnime na celkovom piatom
mieste, čo je pri našich tréningových možnostiach
veľký úspech. Ostávajú nám ešte aj preteky Cvrčovický džbánek, Zvolenská dvojka a Opava (Veľká
cena Zväzu Moravy a Slezka.
Marcel Pobežka

Posledný Mohykán na palube.
Kapitán Drblík opúšťa loď ako posledný.

VODÁCKY ZÁKONNÍK

• Kormidelník má vždy svoje právo na rozdiel
od Háčika (osoba, ktorá číta vodu, smeruje
loď, upozorňuje na prekážky a udáva tempo),
osoby, ktorá je bezprávna.
• Právo kormidelníka je jeho dobrá vôľa povýšená
nad zákon.
• Háčik je vždy povinný.
• Háčik je vždy vinný.
• Právo kormidelníka je súbor noriem, ktorých zachovanie je možné vynútiť mocou, vyplývajúcich
z historického vývoja.
• Háčik plní príkazy svojho kormidelníka bez rozmýšľania a vždy odpovedá „VYKONÁM!“

• Háčik je povinný odstrkávať loď, ťahať loď
po vode i po suchu.
• Háčik je v prípade prevrátenia povinný svojim
konaním nenarúšať záchranu lode, držať sa svojho pádla a v prípade, že kapitánovi nehrozí utopenie, zabezpečiť to, aby sa sám neutopil.
• Háčik je povinný kormidelníka po otočení lode
odprosiť a ponúknuť mu upokojujúci dúšok.
• Háčik je povinný v priebehu kormidelníkovho
zaslúženého odpočinku loď očistiť, vysušiť, odmastiť a vyleštiť.
• Háčik je povinný vykonávať všetky hrubé a ponižujúce kuchynské práce a umývanie riadu.
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• Háčik je povinný kapitánovi pred zaľahnutím
predohriať spacák a najmenej hodinu po jeho
zaspaní odháňať nepríjemný hmyz.
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Ďalšie víťazstvo Zverka na medzinárodnej scéne
CYKLISTIKA

O ďalší vynikajúci výsledok pre slovenskú cyklistiku sa na 24. ročníku Medzinárodných etapových pretekov Mléčny závod kadetov v českých
Lounoch postaral talentovaný pretekár MŠK
Žiar nad Hronom, David Zverko, ktorý sa stal
jeho celkovým víťazom.
Etapové preteky zaradené do kalendára Medzinárodnej cyklistickej únie pozostávali zo štyroch
etáp a merali 165 km. Na štarte sa prezentovalo
12 družstiev z ôsmich krajín, spolu 94 pretekárov.
V sedemčlennom výbere Slovenska vedeného
trénerom Františkom Sitorom štartovali aj dvaja cyklisti MŠK Žiar nad Hronom – David Zverko
a Juraj Bellan. Prvá etapa merala 60 km a jazdila sa
na členitom okruhu dlhom 10 km, ktorý cyklisti absolvovali 6-krát. Vynikajúcim záverečným špurtom

vo vedúcej šesťčlennej skupine si Zverko pripísal
na svoje konto prvé etapové víťazstvo a obliekol sa
do žltého dresu vedúceho pretekára. Druhá priečka patrila Alexandrovi Wachterovi z výberu Rakúska
a tretia Petrovi Fialovi z Českej republiky. Juraj Bellan prišiel v hlavnom peletóne na 15. mieste.
Druhá etapa sa išla ako časovka jednotlivcov
na 13 km. Etapa pravdy, ako sa hovorí o časovke, potvrdila, že držiteľom žltého dresu je naozaj najlepší
pretekár. Zverko dosiahol čas 17:32,058, ktorým
vytvoril traťový rekord a suverénne zvíťazil. Druhá
priečka patrila Samovi Oomenovi z výberu Holan-

ska a tretia Alexandrovi Wachterovi z Rakúska. Juraj Bellan obsadil časom 19:41,460 35. miesto.
Tretiu etapu tvoril dvojkilometrový mestský
okruh v Lounoch, ktorý cyklisti absolvovali 14-krát.
Tím výberu Slovenska odviedol pre svojho lídra vynikajúcu prácu, zlikvidoval akýkoľvek pokus o únik
a do cieľa prišiel celý peletón pohromade. Postaral
sa o udržanie žltého trička Zverka do poslednej
štvrtej etapy.
Tá merala 69 km, viedla kopcovitým 13,8 km
dlhým okruhom, ktorý absolvovali cyklisti päťkrát.
Ako sa dalo predpokladať, súperi sa neuspokojili
s umiestnením a ihneď po štarte zaútočili, najmä
družstvo Rakúska vyvíjalo maximálne úsilie. V týchto momentoch mal obrovskú smolu doposiaľ
dobre jazdiaci Juraj Bellan, ktorý mal kolíziu a pád,
po ktorom z pretekov odstúpil. Aj v tejto etape odviedol celý tím výberu Slovenska pre Zverka vynikajúcu prácu. Dovolil súperom vytvoriť si len taký náskok, ktorý neohrozoval celkového lídra. Iniciatíva
Rakúšanov žala úspech, ale len v podobe etapového víťazstva. Cieľovú pásku preťal ako prvý Tobias
Wauch s náskokom jednej minúty pred peletónom.
Jeho náskok však nestačil na zmenu celkového
poradia. David Zverko prišiel v hlavnom peletóne
na siedmom mieste a zaslúžene sa stal celkovým
víťazom 24. ročníka Medzinárodných etapových
pretekov UCI v Lounoch. V súťaži aktivity obsadil
Zverko tretie miesto. K žltému tričku najlepšieho

pretekára pridal ešte modrý dres pre najlepšieho
najmladšieho pretekára. Druhé miesto v celkovom
hodnotení obsadil Sam Oomen z výberu Holanska
a tretie Alexander Wachter z výberu Rakúska.
Preteky v Lounoch absolvoval David Zverko
ako záverečnú prípravu na blížiaci sa Európsky
Olympijský festival mládeže, ktorý sa bude konať
23. – 30.7.2011 v Tureckom Trabzone. Pri súčasnej
výkonnosti bude pre výpravu Slovenského Olympijského výberu určite horúcim želiezkom v ohni.
Gratulujeme a držíme palce.
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