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V tomto čísle:
WEB KAMERA NA KÚPALISKU

Autokino na parkovisku

Žiarske kúpalisko má ďalšiu novinku. V jeho
areáli je umiestnená kamera, ktorá bude prenášať aktuálne dianie na kúpalisku prostredníctvom webovej stránky mesta. Viac na 3. strane.
V MESTE PREBIEHA PRAVIDELNÉ KOSENIE

STRANA 3
S pravidelným kosením mesta začali mestské
Technické služby už koncom apríla. Okrem toho
sa aj naďalej robí i pravidelná údržba verejnej
zelene. Strana 2.

Foto: Vladimír Lajda.

Nový stroj zjednodušuje značenie

CENA TEPLA PORASTIE

Spoločnosť Dalkia pristúpila od 1. augusta
k zvýšeniu variabilnej zložky za teplo. Pri kalkulácii cien tepla na tento rok sa vychádzalo z usmernení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Bližšie informácie na 3. strane.
VYHRAJTE VSTUPENKY NA SITŇAŇ FEST

Hosťom októbrového Sitňan festu
bude aj obľúbená
slovenská skupina
Iné Kafe. V spolupráci so žiarskym
Mestským kultúrnym centrom sme
pre vás pripravili
súťaž o vstupenky
na toto podujatie.
Strana 5.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.
Tel: 0905 602 942

STRANA 3
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Vyjadrovanie v médiách podlieha etickej norme žurnalistiky
V ostatnom čísle Mestských novín sme zverejnili väčšiu časť poslaneckých interpelácií.
V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie.
V rámci interpelácií poslancov, ktoré sú súčasťou
zasadnutia mestského zastupiteľstva, vystúpil aj
Norbert Nagy. Na jeho interpelácie odpovedá primátor mesta, Ivan Černaj.
Pán primátor, máme ako poslanci MsZ možnosť sa slobodne vyjadrovať v médiách, ktoré
sú financované z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, pretože mám obavy, či uvedené médiá nie
sú cenzurované.
Samozrejme, poslanci majú možnosť sa slobodne
vyjadrovať v médiách, pokiaľ ich vyjadrenia neporušujú zákony a etické normy žurnalistiky, za ktorých dodržiavanie je vydavateľ akéhokoľvek média
zodpovedný. Vaše obavy sú neoprávnené. Môžete
sa opýtať ktoréhokoľvek poslanca, či mu bol niekedy priestor na vyjadrenie v novinách odmietnutý.
Vo vašom prípade Mestské noviny neuverejnili váš
nevyžiadaný text alebo list (či ako nazvať to, čo ste
poslali), pretože v ňom sa etické normy porušovali.
Boli ste redakciou niekoľkokrát vyzvaný, že ak chcete v novinách priestor, aby ste spomenuli konkrétne fakty, odpovedali na otázky, ktoré vám redakcia
predložila, aby tak mohla vytvoriť štandardný článok, v ktorom by boli uverejnené vaše vyjadrenia.
Toto ste odmietli, tak nerozumiem, na čo sa sťažujete. Priestor vám ponúknutý bol. Dokonca ste boli
hovorcom mesta, Martinom Balážom, vyzvaný, že
ak máte pocit, že Mestské noviny voči vám uplatnili
cenzúru, aby ste dali podnet na Tlačovú radu SR,

ktorá kontroluje dodržiavanie etiky v slovenských
periodikách. Ani toto ste neurobili. Samotné vaše
konanie spochybňuje vašu otázku, pán poslanec.
Bol porušený rokovací poriadok MsZ v Žiari
nad Hronom tým, že interpelácia kolegyne poslankyne z ostatného MsZ nebola uverejnená
v Mestských novinách a na stránke mesta?
Interpelácia pani poslankyne Veroniky Balážovej
sa týkala streľby na strelnici počas pohrebov. Už
na zasadnutí zastupiteľstva jej bolo odpovedané,
že sa v tejto veci konalo a boli vykonané predbežné opatrenia, aby sa situácia neopakovala. Dokonca túto tému samostatne riešili niektoré médiá.
Okrem regionálnych aj TV Markíza či denník Nový
čas. Ak vaša otázka smeruje k tomu, že my sme
niečo chceli zamlčovať, tak to k vyššie spomínaným skutočnostiam neobsahuje ani štipku logiky.
Mimochodom, sama pani poslankyňa Balážová
vám na túto interpeláciu odpovedala, že všetko sa
vysvetlilo.
Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné, že o zániku spoločnosti FK Žiar nad Hronom,
s. r. o. a vzniku nového subjektu FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. sme sa dozvedeli
len z médií a neviedla sa k tomu žiadna diskusia.
Aby sme boli presní, spoločnosť FK Žiar nad Hronom nezanikla, ale splynula s inou spoločnosťou
do novej, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, čiže jej aktíva a pasíva prešli do nej a futbal
v Žiari sa robí tak ako dodnes, len s novým názvom
a v lepších podmienkach. Rýchlosť tohto rozhodnutia bolo ovplyvnené tým, že do konca mája mu-

Etický kódex v médiách platí aj pre poslancov.
sela byť spoločnosť zaregistrovaná na SFZ, preto
na všetky úkony ostávalo len niekoľko dní, vrátane
víkendu. Na toto rozhodnutie malo kompetenciu
valné zhromaždenie MŠK, s. r. o. a konateľ MŠK,
Jozef Tomčáni, ktorý je, mimochodom, poslancami schváleným konateľom na váš návrh, bývalého
konateľa MŠK, Norberta Nagya. Mestské zastupiteľstvo o tomto kroku rozhodovať nemuselo. Vaša
otázka je podobná ako keby som sa opýtal ja: Bolo
voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné, že ste ako konateľ MŠK v roku 2011 odvolali
z postu prezidenta Basketbalového klubu MŠK
Mareka Baláža bez toho, aby sa o tomto vašom
kroku viedla nejaká diskusia?
(r)

Pravidelné kosenie mesta pokračuje
vŕšky. Kým Ulica SNP by sa podľa Antala mala kosiť
sedemkrát ročne, námestie každých desať dní.

Naďalej sa robí
aj údržba verejnej zelene

Po strojoch príde na rad ručné hrabanie.
Prvé kosenie v rámci mesta sa začalo koncom
apríla. V týchto dňoch Technické služby, s. r. o.
finišujú už s druhou kosbou.
Prvý úsek, na ktorom sa začalo s kosením, bola
Ulica SNP a postupne prišli na rad všetky trávnaté
plochy v meste. „V Žiari nad Hronom sa kosí systémom od vrchu po spodok,“ vysvetľuje Peter Antal,
konateľ mestských Technických služieb a dodáva:
„Následne sa kosilo tiež na Etape, v lokalite IBV,
v časti takzvaného starého Žiaru i v Parku Š. Moysesa.“ Rovnako ako ostatné trávnaté plochy v meste,
aj park sa kosí päťkrát za sezónu. Poslednou lokalitou, kde môžete vidieť kosačky, je sídlisko Pod

Kým v niektorých mestách nechávajú pokosenú
trávu na svojom mieste, v našom meste sa zbiera.
„Technické služby používajú na kosenie dve veľké
štvorkolesové kosačky so záberom 120 cm. Za nimi
nastúpia kosci s krovinorezmi, neskôr ďalší pracovníci, ktorí trávu vyhrabú.“ Traktor s mulčovačom,
ktorý kosí najväčšie plochy v meste, sa v medziblokových priestoroch nepoužíva.
Kým interval kosenia trval v minulosti približne
20 až 25 pracovných dní, v tomto roku sa ho vedenie
technických služieb snaží skrátiť: „Jedenásť pracovníkov našej spoločnosti sa snaží čas kosenia skrátiť
na 15 až 20 dní. Práce im však pred pár dňami znepríjemňovalo nepriaznivé daždivé počasie,“ uzatvára Peter Antal. Okrem kosenia robí žiarska mestská
eseročka počas letných mesiacov aj údržbu verejnej zelene, a teda ošetrovanie drevín a strihanie kríkov.
(li)

V parku sa kosí päťkrát ročne.

Nové trávniky na námestí sa
tiež pravidelne mulčujú.
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Úprava vodorovného dopravného značenia s novým strojom
Mestské Technické služby kúpili v júni stroj
na jednoduchšie maľovanie vodorovného dopravného značenia. V týchto dňoch ho používajú najmä na maľovanie prechodov.
Ako nás informoval konateľ spoločnosti, Peter
Antal, stroj nebude slúžiť iba na maľovanie dopravného značenia, je multifunkčný. „Vieme ho využiť
napríklad na nástreky syntetickou farbou na rôznych kovových konštrukciách. Použili sme ho už aj
na maľovanie oplotenia kúpaliska,“ spresnil. V súčasnosti sa v uliciach mesta realizuje úprava vodorovného dopravného značenia. „S novým strojom
striekame prechody pre chodcov. Podľa objednávky mesta urobíme v tomto roku štrnásť červeno-

-bielych a päťdesiatpäť bielych prechodov. Dohodli sme sa, že všetky prechody budú aj s reflexnou
úpravou, takzvanou balotinou,“ konkretizoval ďalej
Peter Antal. Znamená to teda, že reflexná úprava
umožní lepšiu viditeľnosť prechodu v nočných
hodinách, a zároveň prechod cez prechod trochu
zdrsní. „V minulosti sa úpravy vodorovného dopravného značenia v meste robili ručne, prípadne
ich robila externá firma. Stroj chceme využívať aj
na úpravu takéhoto dopravného značenia v priemyselnom areáli Závodu SNP, podľa požiadaviek
firiem,“ dodal Peter Antal.
Stroj kúpila spoločnosť z vlastných finančných
prostriedkov. Jeho cena bola približne 5 200 eur. (li)

Cena tepla sa od augusta zvýši

Spoločnosť Dalkia upravuje cenu tepla. Ako
informovala bytové spoločenstvá, cena sa zvýši
už od 1. augusta.
Od 1. augusta bude vo variabilnej zložke ceny
tepla účtovaná nová cena, a to vo výške 0,05075 €/
kWh bez DPH. „Z dôvodu rastu cien zemného plynu

a uhlia na svetových trhoch, na čo naša firma nemá
dosah, sa zvyšuje len cena variabilnej zložky tepla
pre odberateľov napojených na centrálne zásobovanie od 1. augusta tohto roku. Medziročný nárast
je vo výške 3 percent,“ informovala Jarmila Sklenková, manažér CZT Žiar nad Hronom. Ako sa ďalej
píše vo vyjadrení spoločnosti, pri kalkulácii cien
tepla na rok 2012 sa vychádzalo z usmernení Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ale odhady ÚRSO pre stanovenie nákupných cien komodít
boli dávno prekročené aj vzhľadom na vývoj kurzu
amerického dolára voči euru a tieto nepriaznivé
odhady je nutné premietnuť do ceny za dodávku
tepla zo strany Dalkia Industry, a. s.
Keďže Dalkia zásobuje teplom na vykurovanie
a na ohrev teplej vody väčšinu objektov, pričom bytové spoločenstvá z toho tvoria 78 percent, tie tak
budú musieť prehodnotiť svoje zálohové platby
za teplo.
(li)

Na kúpalisko sa môžete pozrieť aj web kamerou
Okrem bezplatného wifi pripojenia na internet pribudla v týchto dňoch na žiarskom plážovom kúpalisku aj nová web kamera.
Mestské Technické služby využili ponuku istej
spoločnosti, ktorá spomínanú službu na kúpalisku
sprevádzkovala. „Služba bola zadarmo, preto sme
sa rozhodli ju využiť,“ vysvetľuje Peter Antal, konateľ spoločnosti. Ako ďalej dodáva, webová kamera
má slúžiť najmä návštevníkom kúpaliska: „Prostredníctvom kamery si priamo na internete môžu
pozrieť, či je napríklad kúpalisko otvorené a koľko
je na ňom ľudí. Určite to pre obyvateľov bude zaujímavé.“ Kameru chcú technické služby sprevádzkovať prostredníctvom webovej stránky mesta www.
ziar.sk.
Webové kamery sa už dnes bežne používajú
na prenos informácií na internetové stránky. Ich
využitie je všestrannejšie. Umožňujú napríklad sle-

dovať priestor a slúžia tak ako bezpečnostné kamery. Prostredníctvom takýchto kamier je tiež možný
prenos obrazu zo známych miest či turistických
destinácií alebo na cestách na zobrazenie dopravnej situácie.
(li)

Pozor na porušovanie autorského zákona
Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil z prečinu porušovania autorského práva 18-ročného
muža. „Obvinený sa zaregistroval na diskusnom
fóre a v dobe minimálne od mája 2008 až do súčasnosti, na rôznych filehostingových serveroch,
zverejnil odkazy ku stiahnutiu väčšieho množstva, najmenej 150 chránených audiovizuálnych
diel,“ informovala Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa. Prostredníctvom týchto odkazov mohli návštevníci serverov a diskusných

fór zdarma sťahovať filmové tituly do svojich
počítačov. „Uvedeným konaním porušil právo na vyhotovenie rozmnoženiny diela a právo
na verejný prenos diela. V zmysle autorského zákona spôsobil držiteľom autorských práv škodu
v celkovej výške 96 750 eur,“ dodala Faltániová.
Obvinený mladý muž je stíhaný na slobode. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až
5 rokov.
(r)
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Autokino pred Kauflandom
i napriek búrke

Foto: Vladimír Lajda
V piatok 6. júla si na parkovisku obchodného centra Kaufland po prvýkrát na strednom Slovensku mohli diváci pozrieť premietaný film priamo zo svojho auta. Autokino
pre svojich návštevníkov pripravilo žiarske
Mestské kultúrne centrum.
Mnohých záujemcov odradilo nepriaznivé
daždivé počasie, ktoré začalo tesne pred začiatkom premietania. „Všetko však nakoniec dopadlo dobre. Tí, ktorí do autokina prišli, pochvaľovali si,“ zhodnotila riaditeľka MsKC, Michaela
Pribilincová a dodala: „Ďakujeme všetkým, ktorí
si autokino nenechali ujsť. Poďakovanie patrí aj
Kauflandu za poskytnutie priestoru a služieb,
firme Dobré kino z Poľska za profesionálnu realizáciu, a predovšetkým zamestnancom MsKC,
ktorí výborné zvládli organizáciu novej akcie
v ťažkých daždivých podmienkach.“
Zvuk premietaného filmu si diváci pustili priamo vo svojom autorádiu cez frekvenciu, ktorú
sa dozvedeli pri vstupe na parkovisko. Projekcia sa premietala na nafukovacie plátno 10 x 6
metrov so zvukovou zábranou, ktorá spotrebovala až 2000 litrov vody. Vstupné pre jedno auto
bolo 10 eur.
Prvým premietaným filmom bola americká
komédia Vo štvorici po opici. „V súčasnosti sa
technicky pripravujeme na to, aby sme dokázali
autokino zrealizovať vo vlastnej réžii a aby sme
ho priaznivcom mohli prinášať niekoľkokrát
do roka, pretože pravidelne objednávať autokino od inej firmy by bolo pre nás neekonomické,“ uviedla na záver Michaela Pribilincová.
(li)
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Kovy – história, používanie, recyklácia
V dnešnom čísle sa budeme venovať kovovej
zložke odpadu. V domácnostiach bežne vzniká
tento druh odpadu hlavne v podobe konzerv,
plechoviek a rôznych drobných kuchynských
predmetov.

Kam s nimi?

Mnoho obyvateľov mesta stále nevie, že do žltej
nádoby separujeme spolu s plastmi a tetrapakmi
aj kovy. Všetky kovové obaly teda môžeme ukladať do žltej nádoby v stojiskách, príp. v časti IBV
do pridelených nádob. Obsah žltej nádoby prechádza ručným dotriedením na separačnej linke, kde
sú konzervy, plechovky a iné kovové zložky odpadu oddelené od ostatných druhov odpadu a následne pripravené na odovzdanie k spracovateľovi.

Plechovky

Plechovky s pivom sa na trhu objavili začiatkom
roku 1935 so značkou pivovaru Gottfierd Krueger
Brewering CO. Na začiatku sa líšili od tých dnešných
– podobali sa fľaškám a boli uzavierané korunkovými uzávermi. Ich produkcia bola prerušená
v období vojny, pretože materiál na ich výrobu bol
strategickou surovinou. Od päťdesiatych rokov sa
však objavili znovu – z hliníka i tenkého oceľového plechu. Začiatkom 60-tych rokov bol patentovaný aj spôsob otvárania, ako ho poznáme dnes.
Okrem piva dnes dostanete v plechovke aj väčšinu
nealkoholických nápojov. Od roku 1948 nájdeme
v plechovkách aj Pepsi Colu a o dva roky neskôr
sa začala vyrábať prvýkrát pre americkú armádu
balená do kovových plechoviek aj Coca-Cola. Pravdepodobne len málo ľudí, ktorí kupujú nápoje
v hliníkových plechovkách si uvedomuje, akým
dlhým procesom výroby musela prejsť nádoba
obsahujúca osviežujúci nápoj. Následne už len
málokto si uvedomí, že v samotnej podstate
boli náklady na výrobu plechovky vyššie ako
výroba a distribúcia samotného nápoja.
Hliník je získavaný z rudy, ktorá sa nazýva bauxit.
V Európe sa vyskytuje vo Francúzsku pri meste Beaux – odkiaľ pochádza aj jeho názov, v Maďarsku
a Chorvátsku. Bauxit je privezený do továrne, kde
je chemickým procesom spracovaný na oxid hlinitý. Z každej tony bauxitu je získaného pol tony
oxidu hlinitého. Po spracovaní bauxitu je oxid

hlinitý vložený do špeciálnych pecí, v ktorých sa
za dve hodiny dokáže premeniť pol tony oxidu
hlinitého na štvrť tony hliníka v tvare 10 metrových ingotov – hutníckych polotovarov určených
na ďalšie spracovanie. Ingoty sú zahrievané na takmer
500 stupňov Celzia a následne rozvalcované
na hrúbku približne 0,4 milimetra. Ďalším spracovateľ vyrobí z vylisovaných plechov plechovky
– plech sa strojmi vytláča, naťahuje, zostriháva a
nakoniec ho treba ešte namaľovať a plechovka je
na svete. Môže sa v ďalšej továrni naplniť a zatvoriť. Touto cestou musí prejsť obal z hliníka na jedno
použitie. Jedno použitie, ktoré vo väčšine prípadov
trvá pár minút, od kúpy nápoja, po odhodenie plechovky.

Recyklácia plechovky ušetrí energiu
potrebnú na chod počítača
Výroba hliníka je energeticky nesmierne náročná.
Preto býva hliník niekedy prezývaný aj „zmrazená
elektrina“. Spotreba hliníkových plechoviek v poslednom období mierne narastá. Aby sa ich používalo čo najmenej, boli od roku 1989 v Dánsku

dokonca zakázané (od roku 2002 bol však na nátlak
Európskej únie tento zákaz zrušený ako diskriminačný a neprimerane striktný). Asi 13 % hliníka je
v celosvetovom meradle používaných na výrobu
obalov. Príkladom by nám mohli byť krajiny Island
alebo Nemecko, kde nápojové plechovky zálohujú.
V Nórsku sa ich napríklad vďaka zálohovaniu recykluje až 90 %. Kým však dôjde na zálohy aj u nás, stačilo by aspoň plechovky separovať. Úspora energie
recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov je
pri hliníku 95 %, emisie skleníkových plynov sú pri
recyklácii až 40-krát nižšie. Recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej energie,
že by to stačilo na chod počítača alebo televízora
počas 3 hodín. Recyklácia plechoviek prebieha
v špeciálnych peciach. Špeciálne sú preto, že ide
o tenkostenný odpad, ktorý by pri tavení v klasickej
taviacej peci jednoducho zhorel. Výsledkom
recyklácie plechoviek sú hliníkové ingoty,
ktoré sa ďalej používajú v elektrotechnickom
a automobilovom priemysle.

Konzervy
História konzerv siaha ešte do čias Napoleona,
ktorého vláda ponúkla 12 000 frankov každému,
kto nájde efektívny spôsob uchovania jedla pre potreby armády a námorníctva. Parížan Nicholas Appert prišiel na to, že ak jedlo uskladníme do vzduchotesnej nádoby a tú dostatočne ohrejeme, jedlo
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vydrží. Využíval na to sklenené fľaše. Anglická armáda nemohla ostať pozadu. Hlad totiž oslaboval
armádu viac než samotné boje. Francúzsky nápad
bol prekonaný Angličanom Petrom Durandom,
ktorý jedlo vzduchotesne uzavrel do pocínovaného plechu. Nádoba z neho mohla byť vzduchotesne uzavretá ako fľaša a nebola tak krehká ako sklo
a lepšie sa s ňou manipulovalo. Tak vznikla klasická valcová nádoba – konzerva. Písal sa rok 1810.
Dnešná produkcia konzerv vo svete je obrovská.
Uchovávame v nich jedlo pre nás, ľudí, ale aj pre
našich zvieracích miláčikov. V USA sa ročne vyprodukuje 133 miliárd konzerv ročne.
Konzerva je vyrobená z oceľového pocínovaného
plechu. Oceľ je zliatina železa a uhlíka. Základným
materiálom pre výrobu ocele je surové železo.
Na výrobu 1 tony surového železa potrebujeme
vyťažiť 2 – 2,5 tony železnej rudy, čo je skalnatý materiál, z ktorého sa železo musí taviť. Oceľ je možné
recyklovať bez toho, aby stratila svoje vynikajúce
vlastnosti. Je oveľa úspornejšie oceľ recyklovať, než
prácne a draho vyrábať novú oceľ. Recyklovaním
ocele sa šetria nielen peniaze, ale tiež veľké množstvo železnej rudy, uhlia a vápenca. Medzi najčastejšie recyklované produkty z ocele patria plechovky, konzervy, autá a oceľové konštrukcie budov.
Vo svete sa viac než 40 % ocele získava recykláciou.
Štatistika
Recyklácia kovov je ekonomicky veľmi výhodná.
Platí pravidlo, čím je kov drahší, tým viac sa oplatí recyklovať. Mnoho kovov obsahujú tiež elektroodpady – milión mobilov napríklad obsahuje
250 kg striebra, 24 kg zlata, 9 kg paládia a 9 ton
medi. Kovy tvoria 4 % komunálnych odpadov vyprodukovaných v domácnostiach. Ich uložením
do žltého kontajnera začína ich nová cesta k zmysluplnému využitiu, ktorá je kratšia a energeticky
a ekonomicky menej náročná v porovnaní s prvovýrobou. Najväčším prínosom recyklácie kovov
však vždy ostane je ochrana nášho životného prostredia.
V našom meste sa už spomínané kovy zbierajú
do žltých nádob. Napriek vytvorenej infraštruktúre je množstvo vytriedeného kovového odpadu
z komunálneho odpadu našich domácností veľmi
nízke. V roku 2010 bolo z domového odpadu vytriedené 15,22 ton kovových obalov, v rok 2011
o málo viacej 15,63 ton kovov a kovových obalov.
V priemere je to len 0,81 kg kovov na jedného občana mesta, pričom cieľ recyklácie Európskej únie
do roku 2020 je 4,71 kg na jedného občana.
Náklady spojené s výrobou kovových obalov, ako
aj zaťaženosť životného prostredia je vysoká, preto
by malo byť našou povinnosťou použité kovové
obaly vytriediť z domového odpadu, aby mohli byť
znovu spracované a využité. Každý z nás môže tak
prispieť svojím dielom k lepšiemu životnému prostrediu.
OŽP, zdroj: internet, upravené.
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Počas Šášovských hradných hier sa opäť prenesiete v čase
Ôsmy ročník Šášovských hradných hier sa
uskutoční v nedeľu 29. júla. Priaznivci tohto
podujatia sa opäť stretnú v Šášovskom Podhradí, v lokalite Podsad.

nielen deti, ale i celé rodiny.“ Sprístupnená bude
i Informačná kancelária na Združenia na záchranu
hradu Šášov a Pamätná izba, ktoré sa nachádzajú
v samotnej obci Šášovské Podhradie, v lokalite pod
hradom. „Pamätná izba je otvorená v prípade priaznivého počasia každý deň počas letných prázdnin
v čase od 10.00 do 18.00 hod. V prípade záujmu je
možné navštíviť ju aj mimo otváracích hodín počas
celého roku,“ konkretizuje Rastislav Uhrovič.

Náhradný termín
v prípade nepriaznivého počasia
Súťažiť budú môcť opäť celé rodiny.
Návštevníci podujatia sa aj tento rok môžu tešiť
na množstvo sprievodných podujatí, ktoré k Šášovským hradným hrám neodmysliteľne patria. „Ani
tento rok nebudú chýbať tradičné podujatia, akými sú napríklad vystúpenia šermiarov, sokoliarov
alebo lukostrelcov,“ vymenúva Rastislav Uhrovič
zo Združenia na záchranu hradu Šášov a dodáva:
„Návštevníci sa môžu tešiť aj na brušné tanečnice,
tvorivé dielne a pripravené bude i obľúbené razenie mincí či pečatidlo. K dispozícii bude i predaj
občerstvenia.“ Chýbať nebudú ani predajné stánky a deti sa môžu tešiť aj na jazdu na poníkoch či
na strieľanie na terč. „Tento rok pripravujeme aj maľovanie na tvár, opäť sa bude aj veštiť a súťažiť budú

Po minulé roky sa Šášovské hradné hry konali za každého počasia. Keďže podujatie sa koná
na pomerne veľkom otvorenom priestore, v prípade daždivého počasia nie je možné ho celý prekryť.
„Mali sme už také ročníky, že i keď pršalo, podujatie
sa uskutočnilo. Návštevníkov však bolo veľmi málo
a ani tí zo samotného podujatia nemali veľký zážitok. Rozhodli sme sa preto, že ak by hrozili prudké
dažde či búrky, podujatie radšej posunieme na iný
termín. Verím však, že počasie nám vyjde a nebudeme musieť pristúpiť k takémuto kroku,“ konštatuje Rastislav Uhrovič.
Aj tento rok chcú organizátori podujatia použiť
finančné prostriedky z vyzbieraného vstupného
na záchranu hradu. „Chceli by sme sa opäť spolupodieľať na podávaní projektov, ktoré potrebujeme

Žiarsky jarmok
Žiarsky jarmok sa tento rok uskutoční v dňoch
12. októbra od 10.00 hod. do 22.00 hod. a
13. októbra od 8.00 hod. do 18.00 hod.
v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Ul.
Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti Ul. Š. Moysesa.
Stavanie stánkov je možné realizovať
nasledovne:
•štvrtok 11. októbra od 13.00 hod. do 22.00 hod.
– len stánky s občerstvením,
•piatok 12. októbra od 5.00 hod. do 9.00 hod.,
•sobota 13. októbra od 5.00 hod. do 7.30 hod.
Na Svätokrížskom námestí budú postavené stánky s občerstvením. Ostatné stánky sa budú stavať
na Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa, vyhradenej
časti ulice Š. Moysesa. Dopravný systém na jarmoku

bude jednosmerný a to od vstupu do priestoru
konania jarmoku z Ul. SNP cez Svätokrížske námestie po Ul. Hviezdoslavovej na Ul. A. Kmeťa, Š.
Moysesa. Výjazd z jarmočiska na Ul. SNP je možný
z Ul. A. Kmeťa, Ul. Cyrila a Metoda, Ul. A. Dubčeka.
Všetky komunikácie v priestore konania jarmoku
budú voľné tak, aby boli priechodné pre záchranné systémy. Predávajúci sú povinní riadiť sa VZN
č. 7/2010. Daň za užívanie verejného priestranstva
sa riadi VZN č. 10/2009. Jarmočný poplatok je stanovený na celú dĺžku jarmoku (2 dni) a v prípade
skoršieho odchodu sa jeho výška neznižuje.
Predpredaj predajných miest bude v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari
nad Hronom od 24. septembra.
(r)

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu
mesta Žiar nad Hronom“
Mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného
plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods. 4 zákona
č. 50 / 76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
„stavebného zákona“) v súlade s ustanovením §
22 a §31 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta
Žiar nad Hronom, ktoré sa uskutoční v termíne
od 11.7.2012 do 11.8.2012.
V ZaD č. 4 je riešené doplnenie funkčnej plochy
pre výrobné územie „plochy priemyselnej a stavebnej výroby, skladového hospodárstva a distribučné centrá“ v súvislosti s aktuálnym zámerom

umiestnenia bioplynovej stanice s prislúchajúcimi funkciami.
Riešeným územím je plocha na severnom okraji
k. ú. Žiar nad Hronom, po ľavej strane cesty I/50
v smere do Handlovej, južne od prístupovej cesty
do lokality Kupča.
Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dverí
6 v pracovných dňoch od 7.30 – 15.30 hod. a
bude zverejnená na webovej stránke www.ziar.
sk, v rubrike Úradná tabuľa.
Prípadné pripomienky je potrebné doručiť
písomne na Mestský úrad v Žiari nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
do 11.8.2012.
(r)
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k získaniu väčšieho obnosu finančných prostriedkov. A aj na samotnom hrade je toho stále dosť, čo
je potrebné postupne rekonštruovať a opravovať,“
spresňuje Rastislav Uhrovič. I keď je podujatie pripravované najmä pre návštevníkov z blízkeho okolia a regiónu, stále viac a viac ich chodí z celého Slovenska či dokonca zo susedných Čiech. Pravidelní
návštevníci preto vedia, že hádam najväčším problémom je parkovanie v obci. „Na bezpečné parkovanie budú aj tento rok pripravení dobrovoľníci,
ktorí budú v dedine korigovať vodičov. Aj tak by
som však chcel požiadať predovšetkým domácich
a z blízkeho okolia, ktorým to situácia dovolí, aby
na podujatie nechodili autom, prípadne aby ho odstavili mimo obce,“ dodáva na záver Rastislav Uhrovič. Ako sa už stalo tradíciou, na záver podujatia,
vo večerných hodinách, príde na rad aj ohňová šou.
Hlavným organizátorom Šášovských hradných
hier je Združenie na záchranu hradu Šášov v spolupráci s OZ Šášovčan. Partnermi podujatia sú mesto
Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom a VÚC Banská Bystrica. Na tvorbe sprievodných podujatí sa spolupodieľa žiarske Pohronské osvetové stredisko.
(li)

Obľúbené šermiarske vystúpenia.

Súťažíme
o vstupenky
na
Sitňan fest

s Iné Kafe
Iné Kafe patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie slovenské skupiny, ktorá vypredáva svoje
koncerty nielen po celom Slovensku, ale i v susedných Čechách. Iné Kafe odohrá svoj koncert aj v Žiari nad Hronom na Sitňan feste, a to
20. októbra v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra. Vstupenky si môžete v týchto
dňoch zakúpiť v predpredaji za 5 eur, v septembri za 6 eur a v deň koncertu za 7 eur.
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi novinami pre šiestich z vás pripravilo súťaž
o vstupenky na toto podujatie. Stačí, keď nám
do 25. septembra správne odpoviete na súťažnú otázku: Ako dlho pôsobí na hudobnej scéne
žiarska punk-rocková kapela Sitňan?
Správne odpovede nám môžete posielať mailom na adresu: mn@ziar.sk, alebo ich môžete
doručiť priamo do redakcie Mestských novín,
Námestie Matice slovenskej – budova Bieleho
domu, 6. poschodie.
(r)
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Pomoc laktačnej poradkyne vyhľadáva čoraz viac mamičiek

Laura Podhorcová s deťmi Sofiou a Šimonom.
Štatistiky uvádzajú, že až osemdesiat percent
novopečených mamičiek má problémy s dojčením. V posledných rokoch preto veľká časť
z nich hľadá pomoc u laktačnej poradkyni. Jednou z nich je i Laura Podhorcová, matka dvoch
detí.
Väčšina mamičiek túži po tom, aby mohli svoje
bábätko dojčiť. Nie vždy sa to však podarí, a tak to
pri zdanlivo nezvládnuteľných ťažkostiach hneď
na začiatku vzdajú. Hlavnou príčinou pri problémoch s dojčením býva najčastejšie psychický
tlak, ako aj nedostatočná informovanosť. „Laktačné poradkyne vedia určite poradiť aj z vlastných
skúseností, zúčastňujeme sa aj rôznych školení či
prednášok, na ktorých sa oboznamujeme s novými
lekárskymi poznatkami, metódami či zmenami,“
vysvetľuje na úvod Laura Podhorcová, majiteľka
certifikátu, ktorý získala na školení organizovanom
Úniou materských centier. „Prednášky robili členky
z Laktačnej ligy z Českej republiky, nechýbali ďalšie
mamičky a, samozrejme, lekári, ktorí sa zaoberajú
kojením.“

Dôležitá je dôvera
medzi matkou a poradkyňou
Úlohou laktačnej poradkyne je v prvom rade poradiť, vysvetliť, ukázať a na začiatok si získať dôveru
mamičky. Laura sa už stretla aj so ženami, ktoré ešte

len boli tehotné a už sa zaujímali o kojenie: „Niektoré z nich sú vyslovene vystresované. Zavolajú mi
– o mesiac rodím, ako budem kojiť, budem môcť
vôbec kojiť a budem mať mlieko? – toto sú najčastejšie otázky, ktoré mi kladú.“ Pripravujú sa tak
vopred na všetky možné varianty, ktoré ich môžu
postretnúť. Väčšinou sa však na poradkyňu obrátia
mamičky až vtedy, keď už nastane s kojením problém. „Poradkyňa tu však nie je iba v prípade problému. Poradí aj vtedy, ak má mamička dostatok mlieka, ale dieťatko ho nechce prijať, prípadne poradí
inú techniku kojenia.“ Snaží sa tak nájsť optimálny
spôsob, pretože každé dieťatko je iné a na každé aj
platí niečo iné. „Treba to však zistiť, pretože je viac
možností a dá sa to zistiť iba skúšaním,“ radí Laura.
Mamičkám veľakrát chýba psychická podpora
Keď sa podarí nájsť optimálny spôsob riešenia
problému, zvyčajne už mamičky poradkyňu nepotrebujú. „Ja im však aj tak zvyknem zavolať a popýtať sa. Pretože mamičky mnohokrát nepotrebujú
iba poradiť v oblasti kojenia, potrebujú sa aj vyrozprávať a povzbudiť. Chýba im občas psychická
podpora okolia, pochvala. Potrebujú počuť, že sú
dobrou mamou, že to robia správne. Musia to robiť
tak, ako to cítia, nie ako to hovorí manžel, starí rodičia, teta od naproti...,“ odporúča ďalej Laura.

Iba málo žien nemôže svoje dieťa kojiť
Dojčenie je snáď tou najprirodzenejšou vecou,
ale aj tak je to mnohokrát ťažká úloha. Odborníci
však tvrdia, že je iba minimum žien, ktoré z rôznych
príčin nemôžu dojčiť. „Detičky majú v sebe sací reflex, lenže je veľa detí, ktoré sa musia naučiť papať.
Keď mamička nevie, že sa to musí naučiť, tak nevie,
ako reagovať a práve vtedy pristúpi k alternatíve
umelého mlieka.“ Keď však matka naozaj nemá
dostatok mlieka, dôležité je dieťa pravidelne prikladať, lebo platí pravidlo: čím častejšie sa dieťatko prikladá, tým viac sa mliečko tvorí. „Pomáhajú

Čo nového v Dennom centre Klubu dôchodcov
Autorku knihy Generálove deti, Nelli Veselú,
privítali seniori v klube 26. júna. Nelli Veselá
je dlhoročná členka Klubu dôchodcov. Patrí
a vždy patrila k tým aktívnejším členom klubu. Sprevádzali ju pracovníčky Mestskej knižnice Michala Chrásteka.
V knihe podrobne opisovala svoje detstvo v rodnom meste, v Moskve, so svojím mladším bratom
a milovanou mamou, ich príbeh o strastiplných
cestách – necestách počas II. svetovej vojny, až
do fašistického tábora smrti. Ako 7-ročná spolu
s 5-ročným bratom prežili v ukrutných podmienkach 4 roky. Mama im zomrela a brat si za svoju
„druhú mamu“ zvolil ani nie 7-ročnú sestru. Strašný príbeh, čo dokázali fašisti počas II. svetovej
vojny v koncentračných táboroch, zvečnila práve
vo svojej knihe.

Podujatia sa pripravujú
aj počas letných mesiacov
V piatok 22. júna sa uskutočnil zájazd do Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče a na Staré Hory.

V Banskej Bystrici si seniori pozreli Mestskú radnicu a v Slovenskej Ľupči hrad, ktorý je v súčasnosti
v rekonštrukcii. Najkrajšie spomienky si však odniesli zo Starých Hôr. Na tomto pútnickom mieste
si všetci, ktorí vyšli k soche Panny Márie, zaspievali krásne mariánske piesne.
V stredu 27. júna pripravila klubová rada pre svojich členov posedenie v prírode, v Lovčici – Trubíne – v takzvanej Agačine. Posedenia sa zúčastnilo
74 seniorov. Okrem rôznych športových disciplín,
ako je napr. futbal medzi mužmi a ženami, hod
loptičkou či hod šípkami, nechýbalo ani chutné
občerstvenie. Na rad prišiel aj kotlíkový guláš,
ktorý sa varil priamo na mieste. Pobyt v prírode
seniorom určite pomohol.
Aj napriek tomu, že niektoré organizácie majú
prázdniny, v Dennom centre pripravujú zaujímavé podujatia pre svojich členov aj počas mesiacov
júl a august. Za všetku pomoc patrí poďakovanie
členom Klubovej rady, ktorí sú vždy ochotní pomôcť pri organizovaní týchto akcií.
Emília Pobežková,
vedúca Klubu dôchodcov
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aj rôzne čaje, ktoré sú určené na podporu kojenia.
Veľakrát mamičky prestávajú kojiť okolo tretieho
mesiaca veku dieťatka, lebo tvorba mlieka sa pomaly upraví podľa potrieb a maminka má odrazu
pocit, že mlieko stratila.“ A práve vtedy sa mnoho
žien dostáva do stresovej situácie, kedy sa rozhodne pre umelé mlieko. Návrat k dojčeniu je však potom veľmi ťažký, dieťa si na cumeľ rýchlo zvykne, je
z neho jednoduchšie papať, netreba sa toľko namáhať a postupne sa od dojčenia odstaví úplne. „Žena
musí byť uvoľnená, pokojná a vtedy sa veľakrát príde na to, že problém ani nebol problémom, alebo
bolo to spôsobené stresom. Nezastávam názor, že
by sa detičky mali odstaviť od kojenia už v prvých
mesiacoch a mali by sa kŕmiť umelým mliekom.
Iba málo mamičiek je takých, ktoré naozaj nemôžu
kojiť. Je to o duševnej pohode, o podpore okolia
a najbližších ľudí. To veľmi veľa spraví,“ prízvukuje
ďalej Laura, ktorá až po niekoľkých skúsenostiach
zistila, že je skôr výnimočné, keď žena bez problémov môže začať s kojením bábätka.

Pri kojení je najdôležitejší prvý polrok
Existujú tiež určité pravidlá, ako dlho by žena
mala kojiť? „Určite je dôležitý prvý polrok, pretože
vtedy dieťatko nepapá nič iné iba materské mlieko,
kým sa nezačne s rôznymi príkrmami. A potom je
to individuálne. Samozrejme, čím dlhšie, tým lepšie, i keď aj to s mierou. To je môj osobný názor.“
Niektoré poradkyne si pýtajú sa radu peniaze, iné
sú ochotné ísť k mamičkám iba v určité dni či hodiny. „Ja nemám problém ísť k mamičke kedykoľvek.
Môžu mi zavolať a veľmi rada prídem, poradím, aj
telefonicky, keď to inak nejde. Stále sa nájde niekto,
kto potrebuje pomoc,“ dodáva na záver Laura.
Zoznam laktačných poradkýň nájdete na webových stránkach www.babetko.rodinka.sk alebo
www.mamila.sk.
(li)

Vypočujte si Pieseň pre Žiar

Spoločný projekt žiarskych umelcov Made
in ZH s pracovným názvom Pieseň pre Žiar
je na konci. „Pieseň je na svete, nahrali sme
ju v priestoroch Divadelnej sály MsKC a momentálne plánujeme výrobu videoklipu pod
režisérskou taktovkou Peťa Kováča,“ povedal
Janko Kulich, producent MsKC. Pieseň dostala názov Poď so mnou. Naživo si ju budete
môcť vypočuť aj v rámci večerného programu festivalu City fest v sobotu 11. augusta v
Parku Š. Moysesa. Skladbu si môžete vypočuť
alebo stiahnuť na: http://soundcloud.com/
kontrakt.
(r)
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KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia,
v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany obyvateľstva, v ktorej sme si povedali, napr.
čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb nasleduje po evakuácii ,
ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim trendom ohrozenia na životoch, zdraví
osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí. Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je
nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce.

ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Na písomný príkaz starostu obce je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia
osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených
alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác
sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie
následkov mimoriadnej udalosti.
Fázy záchranných prác
1/ IZOLÁCIA – sebaochrana a vzájomná pomoc
2/ REALIZÁCIA – použitie síl a prostriedkov, prvá
záchranárska pomoc, čiastočný
čiastočný monitoring, záznamy
3/ UKONČENIE – úplný monitoring , ukľudnenie,
prechod na stabilizovaný stav

OBEC
V obci riadi záchranné práce starosta, ako
predseda krízového štábu obce, na základe PRÍ-

KAZU na vykonania záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého
územia. Jedným z dôležitých dokumentov vykonávania záchranných prác je DENNÍK ZÁZNAMOV. V prípade predpokladu nezvládnutia

záchranných prác silami a prostriedkami obce,
príslušná obec požiada o pomoc štátne orgány
/ ObÚ, viď schéma, prípadne ozbrojené sily SR/,
voči, ktorým si plní v zmysle stanovených zásad
oznamovaciu povinnosť.

DRUHY ZÁCHRANNÝCH PRÁC

• varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb
ohrozených mimoriadnou udalosťou
• vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, vyznačiť kontaminované úseky
• vyslobodzovanie postihnutých osôb z postihnutého územia
• prívod vzduchu a vody osobám v zavalených
priestoroch a ich odsun
• individuálna ochrana osôb v kontaminovanom priestore a ich odsun
• poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, odsun postihnutých do zdravotníckych zariadení
• lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich
postihnuté a nasadené osoby a prostriedky

• kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb,
územia, ovzdušia a budov
• poskytnutie jódovej a špeciálnej profilaxie
• hygienická očista postihnutých osôb
• likvidácia úniku nebezpečných látok a zabráneniu ich šírenia
• špeciálna očista a dezaktivácia územia, budov,
pristorov, dopravných prostriedkov, ciest
• dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia,
budov, priestorov, dopravných prostriedkov
• regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území
• uzavretie postihnutého územia
•ochrana postihnutých osôb a nasadených síl
pred nepriaznivými poveternostnými vplymi
• odsun nezranených osôb z postihnutého územia
• núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie
osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti
bez základných životných potrieb

• poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty
• odpojenie poškodených rozvodných sietí
a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
• pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania
• uvolňovanie zahataných vodných tokov, určených cestných komunikácií, železničných tratí,
vytvorenie priechodov
• čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených
častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce
• zachytávanie ropných produktov na vodných
tokoch a plochách
• uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a ekologická asanácia zvyškov
nebezpečných látok
• psychologická a duchovná pomoc

VTÚ a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
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HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu – Alexov svet vesmírnych tajomstiev
Program pre mladších školákov. 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 s naším pracovníkom zábavnou formou
overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú ako sa pozoruje Slnko astronomickým ďalekohľadom. Dňa
25. júla o 16.00 hod.
Prípad Salvador Dalí
Umelecko-relaxačný program. Ak vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili jeho vývoj, prijmite pozvanie na program Prípad
Salvador Dalí o jednom z najkontroverznejších maliarov v histórii. Množstvo zaujímavých informácií
o búrlivom živote tohto enfant terrible štetca, „virtuálna galéria“ a hudobný sprievod pozostávajúci
z jazzových, symfonických a elektronických skladieb vám dáva jedinečnú príležitosť vychutnať si
cca 80 diel tohto španielskeho velikána v netradičnom prostredí planetária. Dňa 26. júla o 19.00 hod.
Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku, jej pozorovaniam v minulosti - voľným okom i ďalekohľadmi, aj častokrát mylným interpretáciám ľudí
o tom, čo na povrchu videli. Ponúkne vám prehľad
úspešných misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných
odborných dát. Seriózny vedecký výskum dramaticky zmenil pohľad ľudí na toto teleso a priblížil
predstavu letu ľudskej posádky na Mars realite viac,
ako čokoľvek predtým.
Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou za priaznivých poveternostných podmienok.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
HARMONOGRAM ODBEROV KRVI

Júl
24.7.
31.7.

HTO ZH
HTO ZH

Odbery sú v žiarskej nemocnici od 6.00 do 9.30 hod.

August
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.

HTO ZH
HTO ZH
NTS BB
HTO ZH

Odbery sú v žiarskej nemocnici od 6.00 do 9.30 hod.

September
4.9.
Mest. teloc. Kremnica 7.30 – 10.00 hod.
4.9.
HTO ZH
6.00 – 9.30 hod.
11.9.
HTO ZH
6.00 – 9.30 hod.
12.9.
ZŠ Žarnovica
7.30 – 10.00 hod.
18.9.
HTO ZH
6.00 – 9.30 hod.
25.9.
HTO ZH
6.00 – 9.30 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

28.7. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
29.7. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
4.8. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
5.8. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

wwwm.tvziar.tv
OZNAM

Letné odstávky teplej úžitkovej vody
Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o., výrobca a dodávateľ teplej úžitkovej vody pre mesto Žiar
nad Hronom, oznamuje svojim odberateľom termíny letných odstávok teplej úžitkovej vody na jednotlivých tepelných zdrojoch
nasledovne:
– 1.odstávka: do 25.7. (streda) 20.00 hod.
– 2.odstávka: od 6.8. (pondelok) 12.00 hod.
do 10.8. (piatok) 12.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

24.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
27.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.7. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
29.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
30.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
31.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
1.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
2.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
3.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
4.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
5.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
6.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
7.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
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PREDAJ
•Predám kolieskové korčule, veľkosť č. 40, zn. TRULI,
kolieska: 78 mm (guma), 1 rok používané. Cena: 20 €,
13/15
dohoda možná. T: 0949 261 917
•Predám cirkulár s trojfázovým motorom – 5,5 kW
a kotúčom, priemer cca 650 mm. Cena dohodou. T:
18/15
0917 457 930, 045/676 15 68
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám rekreačnú chatu nad obcou Bartošova
Lehôtka. Podkrovie, obývacia izba, spálňa, kuchyňa,
kúpeľňa, WC, pivnica, dielňa. Teplá a studená voda,
elektrina, plyn. Pozemok je celý ohradený, vstupná
brána aj na auto, ovocné stromy, kry... Uprednostňu0/0
jem osobnú prehliadku. T: 0904 560 507
•Výhodne predám záhradu (5 árov) s malou drevenou chatkou (9 m2) s murovanou pivnicou v záhradkárskej oblasti Kutiny pri Lovči. Cena dohodou.
1/15
T: 0949 591 029
•Predám nebytový priestor v Dome služieb, 14 m2,
vhodný na kanceláriu. Cena: 8 600 €, možnosť dať aj
5/15
do prenájmu. T: 0907 434 490
•Predám záhradu s rozlohou 528 m2. Na pozemku sa
nachádza zariadená zrubová chatka, voda, elektrická
energia. Lokalita: Janova Lehota - Piesková baňa. Cena
6/15
dohodou. T: 0902 381 913
•Predám 2,5-izbový byt v OV, v Žarnovici, blízko
Zdravotného strediska. Byt je zrekonštruovaný, má
plastové okná ,murované jadro, stierky, podlahy. Možnosť ponechania bytového zariadenia. Cena doho9/15
dou. T: 0907 606 478, 0908 116 327
2
2
•Predám záhradu (842 m ) s chatkou (15 m ) v záhradkárskej oblasti Vyhne. Cena dohodou, pri rýchlom
12/15
jednaní možná zľava. T: 0907 389 745
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ul., v pôvodnom stave, na 2. poschodí, v OV. Cena: 36 000 € .
14/15
T: 0910 653 122
•Predám lukratívny 4-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii na Námestí Matice slovenskej.
16/15
T: 0905 174 852
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku
na Sládkovičovej v ZH, 28 m2, plast. okno, v izbe pláv.
Podlaha, nová kuchynská linka, jadro čerstvo natreté,
skromne zariadenie, chladnička, výťah, s balkónom
a pekným výhľadom. Cena cca 200 € vrátane energií.
2/15
T: 0949 555 977
•Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ul. Hviezdoslavova od 1.8.2012. Byt je čiastočne zariadený. Podmienka prenájmu: 1-2 osoby, nefajčiari. Cena dohodou.
7/15
T: 0908 612 860
•Prenajmem starý domček vhodný na záhradu,
v tesnej blízkosti ZH, možný neskorší predaj. Len veľmi
10/15
slušným ľuďom. T: 0911 907 658
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou
15/15
v ZH. Dohodou. T: 0918 489 129
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením RD v okrese LC, 5 km od Ružínskej prie11/15
hrady - za byt v ZH. T: 0903 443 895
AUTO MOTO
•Predám Peugeot 207, 1.4, komplet výbava, r. v.
2009, málo jazdený, červená metalíza + zimné pneu17/15
matiky. Cena: 6 900 €. T: 0917 492 560
•Predám Ford Focus, 1.8 benzín, r. v. 1998, zelená
metalíza, šíber, rádio + CD, alu disky + zimné hmlovky,
19/15
výborný stav. T: 0917 492 560
ZAMESTNANIE
•Obchodná spoločnosť príjme spoľahlivých ľudí
do pobočky pre oblasť Žiaru nad Hronom.
3/15
Kontakt: 0907 693 147, jznava@post.sk
DARUJEM
•Darujem staršiu sedaciu súpravu 3+2+1 za odvoz.
4/15
T: 0949 495 650
SLUŽBY
•Čistím veľké i malé bazény, firmám aj súkromným
osobám, zároveň servis klimatizačných zariadení.
Cena dohodou, kontaktovať ma môžte denne.
8/15
T: 0918 275 425
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www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
12.699 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, zrekonštruovaný. Nová cena: 23.000 EUR,
(pôvodná cena 26.000 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, v pôvodnom stave. Cena: 19.000 EUR,
výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 29.550 EUR, výmera:
43 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
29.990 EUR, (pôvodná cena 31.990 EUR), výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, kompletná rekonštrukcia. Nová cena:
33.700 EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 54 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. A. Kmeťa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 28.000 EUR,
výmera: 55 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 31.500 EUR,
výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom
stave. Cena: 21.800 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom s tromi
loggiami, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 36.500 EUR, výmera: 63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 28.000 EUR, výmera:
66 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
31.990 EUR, (pôvodná cena 39.000 EUR), výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.000 EUR, (pôvodná cena 36.900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR), výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena: 30.000 EUR,

(pôvodná cena 32.000 EUR), výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 60.000 EUR, výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom,
centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
35.000 EUR, (pôvodná cena 37.000 EUR), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
69.500 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav. Nová cena: 36.000
EUR, (pôvodná cena 41.990 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera
pozemku: 1614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR), výmera
pozemku: 1.679 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Cena: 37.500,00 EUR, zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná plocha:
188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.000,00 EUR, (pôvodná cena 55.000,00 EUR), zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900,00 EUR, výmera pozemku: 734 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830,00 EUR,
výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete nai pozemku. Cena: 25.000,00
EUR, výmera: 605 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena
48.000,00 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
noviny.ziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

SPOMIENKA

Rok s rokom si ruku podáva,
čas tíško bolesť hojí,
len spomienka na teba ostáva
v srdciach tých, čo ti blízki boli.
Dňa 24. júla si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička, starká a prastarká
Apolonia Santorisová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienka na nášho drahého
Blažeja Šimeka,
ktorý od nás navždy odišiel
dňa 18. júla 2002, je stále veľmi živá. Tým, ktorí spomínajú
s nami, ďakujeme.
Manželka a synovia s ostatnou smútiacou
rodinou.

Viac ako 40 reklamných plôch v Žiari nad Hronom.

SPOMIENKA

Čas uteká,
no rana v srdci bolí,
pre stratu sa nikdy nezahojí.
Tak veľmi si sa chcela tešiť,
tak veľmi si chcela žiť.
Prečo tak skoro
prestalo tvoje srdce biť?
Dňa 29. júla uplynie 20 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 48 rokov navždy
opustila naša drahá mamička
Marta Mališová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Dcéra Iveta a syn Ľuboš s rodinami.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce láskavé,
prestalo biť,
skončilo svoju nekonečnú púť,
no my nechceme
na teba nikdy zabudnúť.
Odišiel človek milovaný a obetavý,
ktorého sme tak veľmi milovali
a ktorý tak veľmi miloval nás.
Dňa 20. júla sme si pripomenuli 18. výročie úmrtia našej milovanej maminky, starkej
a prastarkej
Márie Mališovej zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomínajú vnučka a vnuk
s rodinami.
SPOMIENKA

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale
teba nám už nikto nevráti.
Odišla si náhle, nečakane,
na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel
všetkých nás.
Dňa 21. júla sme si pripomenuli 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás vo veku 53 rokov navždy opustila naša drahá mama a stará mama
Barbora Minárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Spomínajú synovia s rodinami.
POĎAKOVANIE PRE ZUŠ

Vždy, keď niečo končí, zvykne človek rekapitulovať. Nedávno skončil školský rok. Pre niekoho
jeden z mnohých, pre iného posledný. Takýmto
bol aj pre naše deti, ktoré po rokoch ukončili
štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej. Boli to roky plné cvičenia,
hrania, ale aj krásnych koncertov. Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať riaditeľke
školy, Dane Kravecovej a kolektívu učiteľov
za všetko, čo naše deti naučili a čím ich obohatili. Osobitné poďakovanie patrí pedagogičkám
Bodnárovej a Kubišovej. Krásne koncerty hudobného odboru, vystúpenia literárno-dramatického odboru, či výtvarné výstavy obohatili
aj nás, mamy. Svedčia o nadšených učiteľoch,
ktorí dávajú do svojej práce najmä svoje srdce.
Prajeme našej ZUŠ-ke veľa skvelých žiakov, ktorí
im budú robiť radosť.
Eva Višňanská a Ivica Fabóková

noviny.ziar.sk
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Domáca lekáreň

Naše staré mamy sa pri rôznych zdravotných
problémoch nemohli spoliehať na farmaceutické firmy. Napriek tomu si dokázali s chorobami poradiť, a to vďaka liečivej sile byliniek.
Niektoré z nich rastú práve v tomto období,
a tak si z nich môžete jednoducho pripraviť liečivé čaje alebo zmesi.

na zastavenie tvorby mlieka.
Užívanie: Na kožné problémy ako obklad.
Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín premyjeme, valčekom na cesto dobre rozmliaždime
a prikladáme na postihnuté miesto. Na zápar použijeme 1 plnú čajovú lyžičku na 1/4 litra vody.
Pravidelné pitie podporuje aj rast vlasov.

Jahoda obyčajná
(máj – september)

Hluchavka biela
(máj – september)

Chudokrvnosť, nervozita, hnačka, choroby
močových ciest.
Čo sa zbiera: sladké plody, čerstvé mladé listy,
korienky.
Plody jahody obyčajnej, ktorá rastie na slnečných stráňach, sú nielen sladké a chutné, pôsobia
aj proti skleróze, vysokému tlaku, obličkovým kameňom. Po roztlačení a nanesení na kožu bielia
pehy, pigmentové škvrny a zosvetľujú pleť. Používajú sa aj po spálení slnkom. Listy a korienky majú
protizápalové účinky, používajú sa pri ochoreniach močového ústrojenstva, hnačkách, anémii
či vysokom krvnom tlaku.
Užívanie: Dve čajové lyžičky sušených listov
alebo drveného koreňa zalejeme 1/4 litrom vriacej vody a lúhujeme približne 10 minút. Pri zápaloch močových ciest alebo črevných chorobách
pijeme 3 šálky denne. Čaj je účinný aj pri zápachu
z úst ako kloktadlo.

Alchemilka obyčajná
(máj – september)
Hnačka, ženské
choroby, kožné choroby, uľahčuje pôrod.
Čo sa zbiera: kvitnúca vňať alebo len
prízemné lístky.
Alchemilka sa považuje za všeliek na ženské choroby. Pomáha
pri silnej, bolestivej
a nepravidelnej menštruácii, pri ťažkostiach v prechode. Výborná je aj pri silných hnačkách, kŕčoch, kataroch čriev a dýchacích ciest, na
ekzémy, vyrážky a kožné infekcie. Treba sa jej však
vyhnúť v tehotenstve a pri dojčení – používa sa aj

Choroby dýchacích ciest, ženské choroby, hemoroidy, nervová sústava, zápcha.
Čo sa zbiera: kvitnúca vňať alebo len biele
kvety korunky bez kalichov. Sušíme pri teplote 35 stupňov.
Hluchavka je jedna
z najlepších liečivých
rastlín. Vhodná je ako
liek na choroby dýchacích ciest, na hemoroidy, problémy s vyprázdňovaním čriev
a gynekologické ťažkosti. Má protizápalový, močopudný, preháňavý a upokojujúci účinok.
Užívanie: Na zápar použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku na 1/4 litra vody. Zaparíme a necháme
krátko vylúhovať. Pomáha pri nespavosti z nervozity a pri ochorení dýchacích ciest. Na obklad
použijeme 3 vrchovaté čajové lyžičky na 1/2 litra
vody. Zaparíme a krátko vylúhujeme. Navlhčíme
plátno a prikladáme ešte teplý obklad. Pri zápaloch vaječníkov, ťažkostiach s obličkami a pri
hemoroidoch pomáha sedací kúpeľ. Pripravíme
ho z 20 – 30 kusov celých rastlín, zalejeme 3 litrami vriacej vody, necháme vylúhovať a prilejeme
do kúpeľa.

Ďatelina lúčna
(máj – október)
Hnačka, kašeľ, zápal priedušiek, kožné ochorenia.
Čo sa zbiera: kvet (červené alebo svetlokarmínové plné kvetné hlávky bez podporných listov).
Sušíme riedko rozložené pri teplote 35 stupňov.
Ďatelina osočí pri hnačke. Používa sa aj ako prečisťujúci prostriedok pri kožných ochoreniach.
Vhodná je aj pri kašli. Bylina má schopnosť potlačiť niektoré rakovinové bunky. Pre vysoký obsah
rastlinného estrogénu sa čaj pije denne pri rako-
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vine prsníka.
Užívanie: Pri kašli 4 – 6 usušených kvetných hlávok zalejeme 1/4 litrom vriacej vody a necháme
15 minút spariť. Pijeme 2 – 3 šálky denne, sladíme
medom. Z tohto odvaru môžeme vyrobiť aj sirup
proti kašľu. Na panvici zohrejeme odvar s 500 g
medu a miešame, kým sa med nerozpustí. Po vychladnutí prelejeme do fľaše s korkovou zátkou.
Užívame 1 polievkovú lyžicu 3-krát denne. Pri
bodnutí hmyzom použijeme čerstvú rastlinu, ktorú popučíme a prikladáme na bodnuté miesto.
Z ďateliny môžeme vyrobiť aj masť. Čerstvé kvety
zalejeme vodou a pomaly varíme 48 hodín. Potom precedíme, usadeninu odparíme do polosucha a zmiešame s rovnakým množstvom masťového základu.

Skorocel kopijovitý
(máj – september)
Kašeľ, choroby dýchacích ciest, rany a bodnutia.
Čo sa zbiera: listy v čase, keď rastlina kvitne. Sušíme pri teplote 40 stupňov.
Pomáha pri ochoreniach dýchacích ústrojov, pri
katare žalúdka a čriev, je vhodný na hojenie rán
a pri bodnutí hmyzom. Pomáha aj pri prechladnutí, dobre prečistí krv a lieči silný kašeľ. Zázračne
pomáha pri naozaj ťažkých ochoreniach dýchacích ciest: pri čiernom kašli, astme, tuberkulóze.
Semienka skorocelu sú tiež veľmi účinné ako neškodné a nenávykové preháňadlo.
Užívanie: Na zápar použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku na 1/4 litra vody – zaparíme a krátko
vylúhujeme. Čaj pijeme pravidelne, aj niekoľko
šálok denne na odstránenie kašľa, bolesti hrdla či priedušiek. Na rany, štípance, pohryzenia
či bodnutia hmyzom si urobíme obklad z listov,
ktoré na doske rozvaľkáme na kašu. Účinný je aj
sirup, ktorý si pripravíme zo 4 plných hrstí listov.
Tie zomelieme na mäsovom mlynčeku. K hmote
pridáme trochu vody, 300 g cukru a 250 g medu.
Za stále miešania na slabom plameni povaríme,
kým nevznikne hustnúca kvapalina. Ešte horúcu
ju nalievame do fliaš..
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Kulturistika nie sú iba svaly, je to aj životný štýl

Tomáš Rajnoha, v popredí vpravo.
Za najlepšieho kulturistu všetkých čias považuje celý svet legendárneho Arnolda Schwarzeneggera, ktorý zviditeľnil kulturistiku tak ako
nikto pred ním a ani po ňom. Stal sa idolom
mnohých mužov po celom svete, ktorí sa mu
chceli podobať a vyrovnať. Jedným z nich je aj
Žiarčan Tomáš Rajnoha.
Prvýkrát sa Tomáš s kulturistikou stretol vďaka
kamarátovi, ktorého sprevádzal v súťažnej príprave a bol mu psychickou podporou. „Vďaka nemu
a klubu som bol na prvej súťaži a dnes sa venujem
kulturistike, i keď som to pôvodne vôbec neplánoval,“ vysvetľuje na úvod Tomáš Rajnoha a pokračuje: „Súťaženie sa mi však zapáčilo. Žiarski kulturisti,
ktorí už mali nejaké skúsenosti, ma oslovili, či by
som to nechcel skúsiť a v tej chvíli bolo rozhodnuté.“ Vtedy mal 16 rokov, čiže kulturistike sa venuje
už 4,5 roka.
Kulturistom sa momentálne v tomto roku skončila jarná časť súťaží. Tomáš počas nej absolvoval
dve veľké súťaže. „V práve skončenej sezóne som
sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska juniorov,
kde som však obsadil až siedme miesto. Bohužiaľ,
na tejto súťaži nevyšlo všetko podľa plánu,“ priznáva. Už o dva týždne neskôr sa však zúčastnil Medzinárodných majstrovstiev Rakúska, odkiaľ si priniesol bronz. „Pritvrdil som na tréningu, na diéte a
na kardiu. Vďaka tomu to vyšlo. Na Majstrovstvách
Slovenska bola kameňom úrazu hlavne odvodňovačka. I keď ani v Rakúsku to už, vďaka krátkej
časovej odmlke, nebolo stopercentné, vyšlo to lepšie,“ prezrádza, ako sa mu podarilo načasovať formu tak, aby po neúspechu na Slovensku dosiahol
úspech v Rakúsku.

a menším počtom opakovaní. Keď som v príprave
na súťaž, zvýšim intenzitu, počet opakovaní a pridám supersérie (spojím jednotlivé cviky dohromady).“
Sezóna sa skončila. Tomáš nám prezradil, aké sú
jeho plány a ciele do tej nasledujúcej: „Chcel by
som sa zúčastniť jarných súťaží, medzi nimi sú aj
Majstrovstvá Slovenska a umiestniť sa na nich čo
najlepšie, minimálne priniesť nejakú medailu,“ priznáva neskromne. V tomto období, kedy sa Tomášovi skončila príprava na jarné súťaže, je momentálne v takzvanej objemovej fáze. „S trénerom sme
rozmýšľali, či sa zúčastníme aj jesenných súťaží. Zatiaľ je to však otvorené, rozhodne forma. Dvierka sú
stále otvorené,“ hovorí Tomáš, a zároveň vysvetľuje:
„Na jar bývajú Majstrovstvá Európy a na jeseň Majstrovstvá sveta, čo sú vlastne kvalifikačné súťaže.“

Jedálny lístok kulturistu
Jedálny lístok kulturistu je podľa Tomáša v období
prípravy jednoduchý. „Striedam iba ryžu s mäsom a
jem len zložité sacharidy vo vlnách. Samozrejme sa
vyhýbam sladkostiam, a teda karbohydrátom a vôbec tuku, napríklad mäso nepripravujem na oleji.
V tomto období mám tiež zvýšený príjem bielkovín,“ spresňuje Tomáš.
Takzvané predprípravné rysovanie nastáva pre
Tomáša približne tri mesiace pred súťažou. „V období diéty je to pre mňa ťažké najmä na psychiku.
Som unavený, doslova ako mechom ovalený. Telu
proste chýba cukor, ktorý si prirodzene pýta,“ približuje ďalej Tomáš. Obdobie, kedy nemôže prijímať
žiadny jednoduchý cukor, trvá tri mesiace. „Z roka
na rok však mám čoraz pevnejšiu vôľu, viem vopred, čo ma čaká, tak som na to pripravený. Najťažší
však býva posledný týždeň,“ netají.

Chce byť majstrom Slovenska
v juniorskej kategórii
Tomášovým vzorom je napríklad legendárny
Arnold Schwarzenegger alebo Slovák Jaroslav
Horváth. Aj žiarsky kulturista však má svoje ciele a sny. „Rád by som si povedal, že som majster

Po skončení sezóny
sa už pripravuje na jarné súťaže
Tomáš má väčšinu roka objemovú fázu, kedy
naberá na svalovej hmote. „Strážim si pravidelný
prísun bielkovín a komplexných sacharidov a popri tom môžem v podstate jesť to, čo chcem, je to
iba na mne, pretože mám jednoducho objemovku.
Približne tri mesiace pred súťažou začnem rysovať
a zhadzovať tuk. Zvýšim príjem bielkovín, znížim
príjem sacharidov a tuky obmedzím na minimum,“
vysvetľuje princíp prípravy kulturistu počas celej
sezóny. Okrem toho absolvuje, samozrejme, aj
pravidelné tréningy a cvičenia. „V objemovej fáze
dbám viac na silovejšie tréningy s väčšími váhami
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Slovenska a neskôr sa nebodaj aj zúčastnil Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta, zatiaľ
v juniorskej kategórii, v ktorej budem súťažiť ešte
tri roky,“ dodáva Tomáš, ktorý naposledy súťažil
v hmotnostnej kategórii do 80 kilogramov.
Kulturistika má na Slovensku veľmi dobré zázemie, čoho dôkazom sú aj mená ako Pavol Jablonický, Adam Cibuľa, Jaroslav Horváth, Štefan
Havlík alebo Igor Kočiš. Títo páni sa navždy zapísali
nielen do dejín kulturistiky na Slovensku, známi sú
po celom svete. Pevne veríme, že zoznam mien sa
v budúcnosti rozšíri aj o nášho Tomáša Rajnohu.
(li)
Foto: archív TR.

Úspechy Tomáša Rajnohu
• 6.6.2009 Majstrovstvá SR v kulturistike dorastencov, 3. miesto, kategória do 65 kg
• 1.5.2010 Veľká cena Starej Ľubovne, kulturistika muži do 75 kg
• 5.6.2010 M-SR v kulturistike dorastencov,
2. miesto, kategória do 70 kg
•13.6.2010 M-SR v kulturistike juniorov,
4. miesto, kategória do 70 kg
• 4.6.2011 M-SR v kulturistike juniorov,
2. miesto, kategória do 80 kg
•14.4.2012 Majstrovstvá SR v kulturistike juniorov, 7. miesto, kategória do 80 kg
• 5.5.2012 International Austrian Championships (St. Pölten – Rakúsko), 3. miesto, kulturistika juniorov, open kategória

Čo je kulturistika
Korene kulturistiky nachádzame už v dávnej
antike, kedy sa telesný vzhľad spájal spolu s duchovným rozvojom do jedného celku. Bolo potrebné, aby boli vtedajší bojovníci a gladiátori
silní a pripravení na boj. V období stredoveku sa
predstavovali siláci najmä v cirkusoch a rôznych
kočovných karnevaloch.
Na začiatku 19. storočia sa začala rozvíjať
telesná kultúra, ktorej hlavným cieľom však
naďalej zostávala predovšetkým sila. Za prvého skutočného kulturistu môžeme považovať
Charlesa Atlasa, ktorého preslávilo utiahnutie
Broadway Expressu.
O prvý rozvoj v oblasti kulturistiky sa ale asi
najviac zaslúžil silák Steeve Reeves, ktorého
preslávili filmy o Herculesovi. Tvary a proporcie
jeho tela pripomínali dokonalé sochy antických
hrdinov.
V 50. a 60. rokoch sa na scéne začali objavovať
muži s čoraz väčším množstvom svalovej hmoty. Nechýbajú medzi nimi Bill Pearl, Dave Draper alebo Larry Scott. Skutočná revolúcia však
prichádza s menom Arnold Schwarzenegger.
Práve on dokázal ukázať, že kulturisti sú skutočne ľudia ako všetci ostatní okolo. Jeho paže sú
dodnes považované za číslo jeden.
Dnes však kulturistika nie je iba o prevedení
svalstva. Je to životný štýl, ktorý človeka vedie
po celý čas. Od tvrdého tréningu, cez správnu
životosprávu až po dostatok spánku a správnu
regeneráciu, kulturista žije so svojím športom
celý deň.
Zdroj: internet
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Žiarsky odchovanec hrá vo švajčiarskej 1. lige
FUTBAL

Devätnásťročný
odchovanec žiarskeho futbalu, Marek
Balogh, hrá v súčasnosti v prvoligovom
švajčiarskom tíme SV
Muttenz.
Nádejný slovenský
futbalista je najmladším hráčom klubu.
Marek v minulosti pôsobil aj v tíme Dukly Banská Bystrica, kde odohral
úspešnú sezónu 2009/2010. Podľa referencií vtedajšieho trénera U17 mal v tom čase otvorenú cestu aj do reprezentačného mužstva. „Marek sa však
nešťastne zranil v zápase s mužstvom Stropkova
a približne dva mesiace bol nútený nosiť sadru
a ortézu na pravej nohe,“ približuje smolné okamihy Marekov otec Tibor. „Zranenie sa aj po takmer
štyroch mesiacoch iba veľmi ťažko a pomaly liečilo. Forma preto prichádzala ešte pomalšie, až nakoniec Marek skončil späť v FK Žiar nad Hronom,“
spresňuje ďalej.

Šťastie skúsil vo Švajčiarsku
Paradoxne, práve po tomto zranení jeho forma
v prvom pôsobisku začala gradovať. Keď sa opäť
dostal do dobrej kondície, rozhodol sa šťastie skúsiť vo Švajčiarsku. „Svoje schopnosti sa rozhodol
vyskúšať v prvoligovom mužstve SV Muttenz. Celú
sezónu odohral striedavo v 1. mužstve, v doraste

a v 2. mužstve, až nakoniec, podľa veľmi pozitívneho vyjadrenia trénera Atillu Sahina, sa Marek stal
platným hráčom,“ hovorí Tibor Balogh. Ako sa ďalej dozvedáme, SV Muttenz je mužstvo na úrovni
zálohy FC Basel U21, FC Zürich U21, FT Thun U21,
YB Bern U21 či ostatných kvalitných mužstiev
vo Švajčiarsku.

Darilo sa mu aj v iných športoch
Marek v tomto školskom roku úspešne zvládol
maturitné skúšky na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici. Futbalu sa tak môže venovať s ešte
väčšou intenzitou. „Marekove ambície sú vo Švajčiarsku, a možno nie iba tam, oveľa vyššie. Ako rodičia sme na neho veľmi hrdí. Od malička mal talent
na viacero športov. Darilo sa mu v atletike i stolnom
tenise. Nakoniec to však na plnej čiare vyhral práve
futbal,“ hovorí Marekov otec. Ako už u úspešných
športovcov býva pravidlom, aj jemu k úspechu domohol najmä tvrdý tréning. Okrem štvrtku trénuje
každý deň. „Marek má z hry radosť, v novom prostredí sa rýchlo aklimatizoval, nabral nové skúsenosti a v neposlednom rade spoznal zaujímavých
ľudí. Obdivujem jeho odvahu ísť do inej krajiny.
Za rok sa relatívne naučil cudzí jazyk, dobre zmaturoval, a to aj napriek tomu, že mnohokrát musel
bojovať najmä sám so sebou, keďže konkurencia
v danej lige a a v mužstve je veľká. Veď do mužstva
prišli dvaja hráči z Brazílie, jeden Francúz a Rus a
v mužstve pôsobia aj hráči z Nemecka a Turecka,“
dodáva na záver Tibor Balogh.
(li)

Prípravné zápasy oboch tímov FK Pohronie
FUTBAL

MFK Dolný Kubín – FK Pohronie A 2:0 (0:0)
Zostava: Packo – Blaho, Sojka, Kravárik, Kamas
– Pinka, Drobňák, Sekereš, Arvaj – Sedliak, Zvara.
Striedali: Gramblička, Kriviančin, Puliš, Pánik.
FK Pohronie A – FC Spartak Trnava juniori 2:0 (2:0)
Góly: Sojka, Sedliak.
Zostava: Gramblička – Blaho, Sojka, Sekereš,
Kamas – Pinka, Drobňák, Pánik, Sepeši, Abrahám –
Sedliak. Striedali: Packo, Puliš, Kriviančin, Kravárik,
Varga, Arvaj, Paraj, Zvara.
FC Baník Horná Nitra – FK Pohronie B 9:1 (4:1)
Gól: Gallo.
Zostava: Číž – Gajdoš, Bodor, Janúch, Dobrota –
Lipták, J. Urgela, R. Urgela,Gallo – M. Rapčan, Neuschl. Striedali: Lehocký, Žňava, Pobežka, Struhár,
Škriniar, Kopčan, Lietava.
Slovo trénera „B“ tímu, Rastislava Urgelu:
„Tento zápas s kvalitným súperom nás „vyzliekol
úplne donaha“ a nastavil nám zrkadlo o výkonnosti každého jedného hráča. Katastrofálny výkon
celého mužstva, zlé riešenie základných herných
činností jednotlivca, zlé taktické myslenie, žiadna
disciplína na svojom poste a slabá organizácia hry
neospravedlňuje ani mladý káder, s ktorým sme na
zápas nastúpili. Vidieť bolo hlavne tréningový (kondičný aj herný) výpadok viacerých hráčov z minuloročného tímu, ako aj dorastencov, ktorí na jar prestali brať tréningový proces vážne a ich dochádzka

bola ku koncu sezóny žalostná. Hráči z okresu, ktorí
dostali priestor na trávniku v druhom polčase, ukázali, aký je priepastný rozdiel v kvalite medzi jednotlivými súťažami. Preto tento nepriaznivý výsledok, ktorý je ale spravodlivý po výkone, akým sme
sa prezentovali.“
FK Pohronie – FK Tempo Partizánske 3:0 (1:0)
Zostava: J. Rapčan, Rozenberg, Janúch, Gajdoš,
Dobrota, J. Urgela, Bodor, Glab, Gallo, Lietava, Neuschl. Striedali: Lehocký, Žňava a Lukáč.
Po jednej remíze a jednej prehre sa naši futbalisti „Béčka“ dočkali v prípravných zápasoch prvého
víťazstva, keď po zodpovednom kolektívnom výkone zdolali na domácom ihrisku v sobotu 14. júla
účastníka IV. ligy západ Partizánske. Skóre zápasu
otvoril v 20. minúte Juraj Gallo, druhý gól pridal po
prestávke v 48. minúte Robert Neuschl a gólovú bilanciu uzatvoril v 65. minúte Ondrej Žňava.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Švajčiarsky SV Muttenz.

Marek Balogh, v popredí.
Foto: archív MB.

FK Pohronie má svoje logo
Predstavujeme vám
logo FK Pohronie, ktoré symbolizuje spojenie dvoch klubov
do jedného.
Filozofia spojenia futbalových klubov FK Žiar
nad Hronom a TJ Sokol
Dolná Ždaňa vyplýva
z ambície vytvoriť silný regionálny a moderný
klub. Klub, ktorý stavia na výchove svojich odchovancov. Silný klub potrebuje aj silnú identitu, s ktorou sa dokážu stotožniť nielen hráči
a funkcionári, ale aj fanúšikovia či širšia futbalová verejnosť. Spojenie dvoch samostatných
klubov symbolizujú dva pol erby, ktoré nie sú
spojené. Farebne vychádzajú z klubových farieb zakladajúcich klubov. Ľavá polovica (žltá)
symbolizuje FK Žiar nad Hronom. Pravá polovica (zelená) symbolizuje Sokol Dolná Ždaňa.
Obe tieto časti spája modrý celistvý obrys erbu,
ktorý uzatvára celé logo a pôsobí zjednocujúco (symbol spojenia a jednoty). Oba futbalové
kluby spája rieka Hron a región, v ktorom oba
kluby pôsobia sa nazýva Stredné Pohronie. Toto
spojenie symbolizuje modrá farba erbu. Celá
symbolika a filozofia je zachytená v čo najjednoduchšej podobe, aby bolo logo jednoznačne
identifikovateľne medzi inými značkami a ľahko
zapamätateľné.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Memoriál Kamila Chatrnúcha
FUTBAL - PRÍPRAVKY U9

V dňoch 30. júna a 1. júla sa žiarski futbaloví
prípravkári zúčastnili 10. ročníka memoriálu
Kamila Chatrnúcha v Nitre. Za zaslúženým víťazom zo Žiliny skončili na vynikajúcom 2. mieste.
Turnaja sa zúčastnilo desať výborných tímov, pričom Žiarčania potvrdili top formu, ktorá ich sprevádzala počas celej jarnej časti sezóny. „Od turnaja

Rastislav Urgela so sľúbenou odmenou
v podobe Miňa Stocha.
v Holandsku sme pokračovali v šnúre neprehratých
zápasov v rade, ktorá sa vyšplhala na veľmi slušné
číslo 15. Až v šestnástom zápase s Trenčínom sme
prehrali,“ hodnotí Rastislav Urgela, tréner prípravky
a dodáva: „Spolu sme odohrali na posledných troch
turnajoch 20 zápasov, pričom sme len dvakrát prehrali a inkasovali iba 7 gólov. Naopak, súperovu
sieť sme rozvlnili 28-krát. Chlapci znovu ukázali
hru, ktorá sa páčila mnohým trénerom a dostali
sme pozvania na ďalšie turnaje. Ako odmenu za
ich výkony budú mať spomienku z posledného

turnaja v podobe spoločnej fotografie s reprezentačným trénerom Michalom Hippom a Miroslavom
Stochom, ktorí prišli odovzdať ceny najlepším.
Všetkým hráčom patrí poďakovanie za predvedené výkony počas celej sezóny, ktorá bola dlhá, ale
zároveň úspešná.“
Výsledky:
1.FK ZH – FA Slovan Nitra/Chrenová 2:1,
góly: Urgela, Kukučka
2. FK ZH – FK Slovan Levice 2:0,
góly: Rosenberg, Tatár
3. FC Nitra „modrí“ – FK ZH 0:2,
góly: Rosenberg, Urgela
4. FK Močenok – FK ZH 0:2, góly: Tatár, Urgela
5. FK ZH – AS Trenčín 0:2
6. FK Junior Košice – FK ZH 0:1, gól: T. Kukučka
7. FK ZH – MŠK Žilina 1:2, gól: Tatár
8. FK ZH – MŠK Fomat Martin 1:1, gól: Tatár
9. FC Nitra „bieli“ – FK ZH 0:0
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, T. Kukučka, Tatár, Urgela, Rosenberg, Hric, Boška, Beňo, Krčmár,
Sučák, Olajec, Skučka.
Strelci gólov: Tatár (4), Urgela (3), Rosenberg (2),
T. Kukučka (2).
Umiestnenie: 2. miesto, 5 – 2 – 2, so skóre 11:6,
17 bodov.
Celkové poradie turnaja:
1. MŠK Žilina
2. FK Žiar nad Hronom
3.FC Nitra „bieli“
4. AS Trenčín
5. FK Slovan Levice
6. FK Močenok
7. FK Junior Košice
8. FA Slovan Nitra/Chrenová
9. MŠK Fomat Martin
10. FC Nitra „modrí“

(29:6, 21 bodov)
(11:6, 17 bodov)
(10:9, 17 bodov)
(21:10, 15 bodov)
(5:4, 15 bodov)
(13:13, 13 bodov)
(12:16, 12 bodov)
(9:13, 10 bodov)
(9:15, 5 bodov)
(7:34, 1 bod)

FK Pohronie B povedie Rastislav Urgela

V pondelok 2. júla začali s prípravou na novú
sezónu 2012/2013 aj muži FK Pohronie B pod
vedením nového trénera Rastislava Urgelu. Náš
klub budú reprezentovať v najvyššej Stredoslovenskej súťaži Majstrovstvá regiónu STRED.
„Do tréningového procesu nám postupne v prvom týždni naskočilo 21 hráčov. Absolvovali sme
3 TJ plus prípravný zápas v Lovči s domácimi, kde
som si chcel urobiť obraz o výkonnosti všetkých
hráčov a spoznať najmä mladých dorastencov,
ktorí vekovo prešli k dospelým,“ hovorí Rastislav

Urgela. Káder na novú sezónu sa bude v priebehu
letnej prípravy kryštalizovať, pretože niektorí hráči
sú na odchode a o niektorých hráčov má vedenie
mužstva záujem aj z iných klubov. „Chceme vytvoriť kostru mužstva zo 4 – 5 skúsenejších hráčov a
čo najviac priestoru dať hlavne našim vlastným odchovancom, ktorých chceme postupne zabudovať
do mužstva dospelých. Ďalej ich pripravovať aj pre
vyššiu súťaž, pre náš A-čkový tím FK Pohronie,“ vysvetľuje ďalej Rastislav Urgela.
V príprave na novú sezónu budú hráči Jakub Rapčan, Vladimír Číž, Martin Gajdoš, Ondrej Žňava, Marek Bodor, Matúš Glab, Pavol Hanus (Lutila), Jakub
Cvejkuš, Július Dobrota, Jozef Janúch, Radoslav
Urgela, Radoslav Škriniar, Róbert Neuschl, Matej
Rapčan, Tomáš Lipták, Jozef Rozenberg (Lutila), Ján
Urgela, Roman Pobežka (Stará Kremnička), Tomáš
Lietava, Róbert Hric, Marek Šimon. Na dovolenke sú
Tomáš Lehocký, Juraj Gallo. Pribudnúť by mali mladí chlapci z Dolnej Trnávky (FK Pohronie C), bratia
Struhárovci a Patrik Kopčan, ktorý okúsil aj vyššiu
súťaž v minulej sezóne v Dolnej Ždani. Ukázať by sa
mal prísť aj mladý záložník Matej Lukáč z Turčianskych Teplíc.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Žiarski futbalisti skončili druhí.

Beh do vrchu Jasná – Chopok
Posledný júnový deň
sa v Nízkych Tatrách
niesol v športovom duchu. Obec Demänovská
Dolina zorganizovala
už 12. ročník súťaže Beh
do vrchu Jasná – Chopok.
Naše mesto Žiar
nad Hronom sa môže
tiež pochváliť účasťou na
tomto podujatí , pretože
Peter Snopko. so zanietenými športovcami z celého Slovenska
si zmeral sily žiarsky rodák Peter Snopko. Jeho úctyhodný výkon (1,02 hod.), a účasť na behu do vrchu,
sú prejavom jeho lásky nielen k tomuto športu, ale
aj lásky k horám. Ako sám povedal: ,,Je to krásny
šport, kde si nejdeš dokázať prvenstvo, ale účasť a
prekonanie samého seba.“ Túto zanietenosť dokázal už niekoľkokrát, pretože svoje výkony podal už
aj v behu na Zelené pleso, na Lysú Horu na Morave
a dvakrát na trase Bratislava – Devín. Želáme veľa
síl a chuti do ďalších výkonov a na záver len jeho
motto: ,,Športu a horám zdar!“
(bk)
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Mléčny závod v réžii Zverka
CYKLISTIKA

nermi Františkom Sitorom a Tiborom Velitsom,
štartovala aj trojica žiarskych cyklistov: David
Zverko, Juraj Bellan a Kristián Zimány. Prvá etapa
sa išla za extrémnej teploty, merala 60 km a jazdila
sa na členitom okruhu dlhom 10 km, ktorý cyklisti
absolvovali šesťkrát. V piatom okruhu po vrchárskej prémii unikla z peletónu dvojica David Zveko
a Belgičan Peeters. V záverečnom šiestom okruhu
sa k dvojici utečencov dotiahla dvojica Holanďan
Eenkhoorn a Čech Toman. Štvorica si vytvorila pred
hlavným peletónom približne minútový náskok,
ktorý si udržala až do cieľa, kde sa rozhodovalo
v záverečnom špurte. V ňom mal najviac síl David
Zverko z výberu Slovenska a zaslúžene sa obliekol
do žltého dresu lídra pretekov. Druhé miesto obsadil Belgičan Peeters a tretie Holanďan Eenkhoorn.
Juraj Bellan a Kristián Zimány prišli do cieľa v hlavnom peletóne a boli klasifikovaní na 22. a 41. mieste.
Prvé miesto - David Zverko.
Víťazstvom na 25. ročníku Medzinárodných
cyklistických etapových pretekoch kadetov –
Mléčny závod 2012 v českých Lounoch – zaknihoval žiarsky cyklista David Zverko ďalší cenný
úspech na medzinárodnej scéne pre slovenskú
cyklistiku.
Od úvodnej etapy sa obliekol do žltého dresu,
ktorý s prehľadom doviezol až do cieľa. Obhájil tak
prvenstvo z minulého roka.
V dňoch od 6. do 8. júla bol v českých Lounoch
odštartovaný už 25. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov kadetov Mléčny závod. Etapový
pretek pozostával zo štyroch etáp a meral 172 km.
Na štarte sa prezentovalo 18 družstiev z ôsmich
krajín, spolu 108 pretekárov.
V šesťčlennom výbere Slovenska, vedeného tré-

Zverko so žltým dresom
až do poslednej etapy
Druhá etapa sa išla ako časovka jednotlivcov
na 13 km. Víťazom „etapy pravdy“ sa stal s časom
17:31,378 český pretekár Vojtech Toman. David
Zverko obsadil s časom 17:33,045 druhé miesto
a udržal si žlté tričko vedúceho pretekára priebežného poradia. Zároveň sa stal držiteľom aj bieleho
dresu určeného pre vedúceho pretekára bodovacej súťaže. Juraj Bellan obsadil v časovke 27. miesto
a Kristián Zimány 59. miesto. Tretia etapa, kritérium
na 22 km, sa išla za intenzívneho dažďa, v réžii
Belgičanov. Rýchly a technicky náročný 1,1 km dlhý
okruh absolvovali cyklisti 22-krát a jeho víťazom
sa stal Belgičan Wouters pred spolujazdcami Peetersom a Van den Berghom. David Zverko obsadil

Žiarska futbalová prípravka dvakrát strieborná
Po Holandsku čakal
na žiarsku futbalovú
U9 ďalší zaujímavý turnaj v Banskej Bystrici,
kde chlapci pokračovali vo vynikajúcich výkonoch. Odohrali päť
zápasov bez prehry.
Dostali iba jeden gól
od celkového víťaza, s
Najlepší hráč turnaja, ktorým remizovali 1:1 a
Samuel Urgela. nakoniec obsadili pekné 2. miesto. Ukázali
najmä výbornú defenzívu s rýchlym prechodom
do útoku, kombinačnú hru, ktorá ich zdobí a niekoľko krásnych gólov po krídelných akciách. Žiarski
futbalisti získali aj individuálne ocenenie, keď za

najlepšieho hráča turnaja bol organizátormi vyhlásený Samuel Urgela.
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, T. Kukučka, Tatár, Urgela, Rosenberg, Hric, Boška, Beňo, Skučka,
Sučák, Plavec, Rajčan.
Strelci gólov: Rosenberg (2), Urgela (2), Tatár (2),
Rajčan (2), Boška, Kukučka T.
Umiestnenie: 2. miesto, 3 – 2 – 0 , skóre 10:1, 11
bodov.
Celkové poradie turnaja:
1. FK Dukla BB I
(18:2, 13 bodov)
2. FK ZH (10:1, 11 bodov)
3. Matejka Kinder Team
(9:2, 10 bodov)
4. FK Jupie BB
(6:6, 6 bodov)
5. FC Baník Horná Nitra
(5:12, 3 body)
6. FK Dukla BB II (1:25, 0 bodov)

siedme miesto a udržal si žltý dres aj do poslednej
etapy. Ostatní naši cyklisti prišli v hlavnom peletóne.

Kadeti Slovenska
skončili na 2. mieste
Štvrtá „kráľovská“ etapa merala 69 km a viedla
kopcovitým 13,8 km dlhým okruhom, ktorý cyklisti absolvovali 5-krát. Ako sa dalo predpokladať,
súperi sa neuspokojili s umiestnením, hlavne
pretekári reprezentačného výberu Belgicka. Počas
etapy sa neustále pokúšali odpútať z peletónu,
atak sledoval atak. V tejto etape tím výberu Slovenska odviedol pre svojho lídra vynikajúcu prácu,
keď likvidoval akýkoľvek pokus o únik a dovolil
súperom si vytvoriť len taký náskok, ktorý neohrozoval žltý dres. Iniciatíva Belgičanov žala úspech,
ale len v podobe etapového víťazstva. Do cieľa
priviedol hlavný 62-členný peletón a cieľovú pásku
preťal ako prvý Enzo Wouters, druhé miesto patrilo
Holanďanovi Pascalovi Eekhoornovi. David Zverko
prišiel do cieľa na ôsmom mieste a zaslúžene sa
stal celkovým víťazom jubilejného 25. ročníka Medzinárodných etapových pretekov Mléčny závod
2012 v Lounoch. Druhá priečka v celkovej klasifikácii patrila Vojtěchovi Tomanovi z Mapei Cyklo
Kaňkovský a tretia Holanďanovi Pascalovi Eekhoornovi. Juraj Bellan obsadil v silnej konkurencii pekné
15. miesto a Kristián Zimány 41. miesto. V celkovom
hodnotení družstiev obsadili kadeti výberu
Slovenska vynikajúce druhé miesto za výberom
Belgicka.
Za vzornú reprezentáciu a propagáciu Slovenskej
cyklistiky v zahraničí si všetci chlapci zaslúžia pochvalu a uznanie.
F.S.
Mužstvo FK Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa privíta na svojom ihrisku
v prvom kole Slovenského pohára
Slovnaft Cupu súpera z Nových Zámkov.

Zápas sa odohrá na ihrisku
v Dolnej Ždani 7. augusta o 17.30 hod.

