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V tomto čísle:
PRAVIDELNÁ KOSBA V MESTE POKRAČUJE

V týchto dňoch sa
končí s tretím kosením
mesta v tomto roku.
Technické služby, s. r. o.
robia kosbu pravidelne
päťkrát ročne. Na skvalitnenie prác dokúpili
aj novú techniku. Viac
na strane 3.

Do konca roka pribudnú na Pod vrškoch
nové parkovacie miesta

ŠÁŠOVČANOM POMÁHALI AJ VOJACI

Obyvateľom Šášovského Podhradia, ktorým
zostali 20. júla po prudkom lejaku zatopené
rodinné domy a záhrady, pomáhala aj armáda.
Zatopené boli aj studne s pitnou vodou, mesto
tak muselo svojich občanov zásobovať pitnou
vodou z cisterien. Viac sa dozviete na 2.strane.

STRANA 3

ZMOS PODPORUJE
ŽIARSKEHO PRIMÁTORA

Primátor Ivan Černaj sa stretol s predsedom
ZMOS-u Jozefom Dvončom. Hlavným dôvodom
bola rozvíjajúca sa nezávislá iniciatíva Zobuďme sa! Dvonč zároveň vyhlásil, že problémami,
na ktoré žiarsky primátor poukázal, sa ZMOS
bude zaoberať. Strana 2.

Šášovské hradné hry 2011

ŽIARČAN SKONČIL S VOZIDLOM
NA KOĽAJNICIACH

Za kurióznu možno
označiť dopravnú nehodu, pri ktorej 27-ročný
vodič z nášho mesta dopadol so svojím vozidlom na železničnú trať.
Na koľajniciach skončil
po páde z osemmetrovej výšky. Bližšie informácie na 5. strane.
FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRIAMO
NA NÁMESTÍ

Od 10. do 14. augusta sa budú na Námestí Matice slovenskej premietať filmy pre náročnejších
divákov. V rámci Bažant kinematografu si budú
môcť diváci zadarmo pozrieť päť kinotitulov,
ktorých súčasťou bude aj projekcia krátkometrážnych snímok. Strana 6.

STRANA 5

Foto: Peter Kováč.
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Poslanecká kancelária
bude počas letných mesiacov
otvorená v dvojtýždňových intervaloch.
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Tri týždne po povodni
V stredu 20. júla
sme si opäť uvedomili, akí sme oproti
prírode a jej živlom
malí a bezmocní.
Po prudkej búrke sa
v Šášovskom Podhradí z okolitých
vrchov zlialo obrovské množstvo vody,
ktoré potok nedokázal odviesť, vylial
sa a väčšia časť tejto časti mesta ostala odrezaná
od okolitého sveta.
Hneď, ako to bolo možné, sme do postihnutej oblasti nasadili ťažké mechanizmy, ktoré čistili koryto
potoka, aby sa voda nevylievala do okolia. Neskôr
začali čistiace práce, na ktorých sa podieľali pracovníci Technických služieb, s. r. o., Technických služieb, a. s., aktivační pracovníci či ďalší dobrovoľníci.
Chcem sa poďakovať pracovníkom týchto spoločností, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov júlovej povodne a v Šášovskom
Podhradí strávili pri prácach niekoľko dní. Som
hrdý na to, že mesto Žiar nad Hronom v spoločnos-

tiach, v ktorých má majetkovú účasť, zamestnáva
ľudí, ktorí sú schopní v prípade krízy okamžite zasiahnuť a veľkým dielom prispieť k tomu, aby sa situácia v postihnutej oblasti čo najskôr stabilizovala. Rovnako chcem poďakovať členom Hasičského
a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, ktorí sa
podieľali na odčerpávaní vody z domov a studní.
Opäť dokázali, že sú profesionáli na svojom mieste.
Vďaka patrí aj vojakom z útvaru vo Zvolene, ktorí
dva dni pomáhali obyvateľom Šášovského Podhradia s čistiacimi prácami v ich domoch. Chcem
sa poďakovať aj Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva v Žiari nad Hronom za pomoc pri vykonávaní rozborov vody v studniach. A vďaka patrí
všetkým, ktorí sa počas odstraňovania následkov
povodne pridali a podali Šášovu pomocnú ruku.
Obyvatelia Šášovského Podhradia, ktorých postihli záplavy, sa z tejto udalosti budú spamätávať
ešte nejaký čas. Našťastie, veľká voda si nevyžiadala
žiadnu ľudskú obeť, no aj škody na majetku, ktoré
napáchala, narobili ľuďom značné problémy. Preto
vám, milí Šášovčania, prajem, aby sa život u vás čo
najskôr vrátil do starých koľají a v prvom rade si želám, aby sa podobná katastrofa už nezopakovala.
Ivan Černaj, primátor mesta Žiar nad Hronom

V Šášovskom Podhradí pomáhala aj armáda

V stredu 20. júla sa v predpoludňajších hodinách vylial potok v Šášove. Šášovské Podhradie
tak zostalo doslova pod vodou.
Mesto Žiar nad Hronom okamžite nasadilo ťažkú
techniku z Technických služieb – a. s. aj s. r. o. Martin Baláž, hovorca mesta: „Prišli UDS, ktoré hneď,
ako to bolo možné, keď voda opadla, začali čistiť
koryto potoka. Najväčším problémom boli mostíky zanesené drevom a kameňmi. Dokonca sa tam
spriečil aj jeden kontajner na odpad, lebo ho zobrala prívalová voda. A práve kvôli tomu vytekala
voda stále mimo koryta.“ Keď sa podarilo mostíky
vyčistiť, voda sa vrátila späť do koryta a situácia
už bola pod kontrolou. Hneď sa preto začalo s čistiacimi prácami na verejných priestranstvách, a aj
v rodinných domoch. Tieto práce si už robili ľudia
sami, ale počas týchto niekoľkých dní im asistovali
pracovníci z oboch spoločností Technických služieb aj s technikou. „Vo štvrtok a piatok sme vyzvali
na pomoc armádu z posádky zo Zvolena. Najskôr
prišlo sedem a neskôr dvadsať vojakov, ktorí pomáhali ľuďom s čistiacimi prácami v domoch alebo záhradách. Hasiči odčerpávali vodu a neskôr aj vodu

zo studní, ktoré boli zaliate a vyplavené,“ informoval hovorca. Mesto zásobovalo obyvateľov svojej
mestskej časti cisternami s pitnou vodou. Hneď
na ďalší týždeň sa začali robiť aj rozbory pitnej
vody v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. „Keďže v obci nie je centrálny vodovod, každá domácnosť má svoju vlastnú studňu
s pitnou vodou. Voda zo studní preto išla na rozbor,
aby ľudia vedeli, či sa dajú studne aj po vyčistení
používať ako zdroj pitnej vody.“
Prívalová voda spôsobila okrem ujmy na súkromnom majetku občanov aj škodu na ceste, ktorej
väčšia časť patrí VÚC Banská Bystrica. „Cesta od križovatky, kde sa rozdvojuje, už patrí mestu. Tak ako
BBSK, tak aj mesto bude musieť cestu opraviť. Je
tam vytrhaný asfalt a cesta nie je v dobrom stave.
Najhoršie je, že momentálne nemáme v rozpočte
financie na takúto opravu, ktorá bude stáť niekoľko stotisíc eur. Nevieme, ako zareaguje BBSK, ale
financie musíme hľadať z nejakých zdrojov,“ dodal
na záver hovorca mesta.
Mesto tiež vyzvalo Lesy SR, aby pristúpili k regulácii potoka, ktorého tok je ich majetkom, a aby zabezpečili aj potrebné bezpečnostné opatrenia. (li)
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ZMOS podporuje Černaja
a jeho iniciatívu Zobuďme sa!
V stredu 3. augusta sa primátor Ivan Černaj
stretol s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Dvončom. Témou rokovania
bola rozvíjajúca sa nezávislá iniciatíva Zobuďme sa!, ktorú Černaj založil na 21. májovom sneme ZMOS-u ako odozvu na dlhodobé neriešenie
rómskej problematiky zo strany štátu.
Jozef Dvonč prisľúbil plnú podporu nezávislej
iniciatíve, do ktorej sa k dnešnému dňu prihlásilo
štyristo starostov a primátorov. Obaja sa dohodli,
že ZMOS sa bude podieľať na organizovaní konferencie členov Zobuďme sa!, ktorá by sa mala
uskutočniť v druhej polovici septembra. Predseda ZMOS-u zároveň deklaroval, že problémami,
na ktoré poukazuje Ivan Černaj, sa bude zaoberať
Sekcia sociálnych vecí, zdravotníctva a marginalizovaných komunít ZMOS-u, do ktorej príjmu aj žiarskeho primátora. Výstupy z rokovania spomínanej
sekcie, tak ako aj tézy, ktoré vyplynú zo septembrovej konferencie Zobuďme sa!, bude Černaj adresovať slovenským ústavným činiteľom ako návrhy
na riešenie rómskeho problému z pohľadu zástupcov samospráv.
(r)

Remeslo strojal
vytvára nové pracovné miesta

Foto: mak.
Spoločnosť Remeslo strojal, ktorá sídli v hnedom priemyselnom parku, podpísala dlhoročnú
zmluvu s nemeckou firmou HAMM. Vďaka tomu
vytvoria 30 nových pracovných miest.
Nemecká firma HAMM je druhým najväčším výrobcom ťažkých mechanizmov na svete. Remeslo
strojal pre nich bude vyrábať predné a zadné rámy
na cestné valce. Stanislav Neuschl, obchodný riaditeľ: „Budeme ich dodávať v setoch, kompletne
namaľované. Do konca roka už máme objednávky
na takmer 180 kusov výrobkov.“ Objednávky má
pritom Remeslo strojal už aj na ďalší rok.
Spoločnosť naplnila objem výroby na viac ako
100 percent, čo znamená, že potrebuje doplniť
do svojich radov nové pracovné sily. „Prijímať budeme zámočníkov a zváračov, ktorých v súčasnosti
priebežne dopĺňame do výrobného procesu. Každý nový pracovník prejde preskúšaním a procesom
zvárania a až po vyhodnotení skúšky bude prijatý
do spoločnosti,“ konkretizuje Stanislav Neuschl.
Vytvorených tak bude 30 nových pracovných
miest. Potrebné je však preorganizovať celú výrobu. Na výrobu pre nemeckú spoločnosť sa vyčlení
celá hala. „Chceme v nej mať uzavretý proces s konečným výrobkom. Výrobu ostatných výrobkov
presunieme do ostatných hál, kde urobíme nové
procesy a naštartujeme výrobu tak, aby neboli objemové, kapacitné a výrobné problémy,“ spresňuje
na záver obchodný riaditeľ.
(li)
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Na Pod vrškoch pribudnú nové parkovacie miesta

Nové miesta na parkovanie pribudnú
aj pri autobusovej zastávke.
Situácia s parkovaním na sídlisku Pod vršky
je dlhodobo zlá. Mesto Žiar nad Hronom preto
obyvateľom ponúklo možnosť vybudovania si
svojho vlastného miesta pre odstavenie vozidla.
Prebytok vozidiel oproti parkovacej kapacite
spôsobuje, že súčasné parkoviská sú preplnené.
Budovanie nových je preto nevyhnutné. Martin Baláž, hovorca mesta: „Obyvatelia alebo bytové spoločenstvá si sami môžu vytvárať parkovacie miesta
s tým, že pre občanov, ktorí do nich zainvestujú,
budú vyhradené 24 hodín denne po dobu desiatich rokov. Podmienkou je, aby sa parkovacie miesta nachádzali na mestských pozemkoch a nesmú
byť pod nimi inžinierske siete.“ Túto možnosť obyvateľom sídliska Pod vršky ponúkol primátor mesta
na januárovom stretnutí. Do dnešného dňa prejavilo predbežný záujem prostredníctvom predsedov
bytových spoločenstiev 90 občanov. „Deväťdesiat
nových parkovacích miest by tak malo vzniknúť

na miestach, kde v súčasnosti nie sú voľné miesta
na parkovanie. To znamená, že deväťdesiat miest
z už existujúcich parkovísk sa uvoľní. To situácii
na Pod vrškoch výrazne pomôže,“ zdôraznil ďalej
Martin Baláž.
Za 400 – 600 eur si každý záujemca zafinancuje vybudovanie parkovacieho miesta sám. Závisí
to od toho, na akom pozemku bude umiestnené
a akým spôsobom si ho konkrétny záujemca urobí. „Keď si občania počiatočnú investíciu rozrátajú
na desať rokov, určite im vyjde zaujímavý poplatok
za rezervované miesto,“ konkretizoval hovorca.
Vlastné parkovacie miesto môžu mať
aj Žiarčania z ostatných častí mesta
Ak teda konkrétne bytové spoločenstvo získa
ľudí, ktorí majú záujem, stačí, keď si podá žiadosť.
„Mesto vydá stavebné povolenie a môžu začať
so stavebnými prácami. Veríme, že do konca roka
by tých 90 miest na Pod vrškoch mohlo pribudnúť.
Ide pritom o rôzne lokality či už Pod Donátom,
pri autobusovej zastávke, alebo na lúke smerom
od Priora pri ceste,“ spresnil Martin Baláž, a zároveň
dodal: „Pokiaľ by záujem o vytvorenie parkovacích
miest mali aj spoločenstvá z iných častí mesta
a v blízkosti ich domov sú mestské pozemky, mesto
im ich nielen prenajme, ale aj so všetkým pomôže.“
V minulosti už takéto parkovacie miesta vznikli aj
na Ulici Hviezdoslavovej a Hollého.
Pre mesto je to výhodné z toho dôvodu, že
na výstavbu parkovísk nemusí investovať financie
z mestského rozpočtu. Je to tiež jediný spôsob,
ako si občania môžu v Žiari nad Hronom rezervo-

vať parkovacie miesto. „Nerobíme rezervovanie,
pretože keby si občania za parkovanie začali platiť,
ochromilo by to parkovanie v meste ešte viac, keďže miesta by boli obsadené 24 hodín denne.“ Nárok na rezervované parkovacie miesta tak majú iba
zdravotne ťažko postihnutí občania.
Vyjadrenie nám poskytol aj Miroslav Krajčov,
predseda bytového spoločenstva: „Na sídlisku
Pod vršky je nedostatočná kapacita parkovacích
miest, čo sa prejavuje najmä v popoludňajších a
vo večerných hodinách, kedy je tu veľký problém
zaparkovať. V mesiaci máj som možnosť vybudovania vlastného parkovacieho miesta prezentoval na
zhromaždeniach vlastníkov bytov BSD č. 897, 1375,
1376 a 1372. Ľudia túto možnosť privítali, aj keď by
boli radšej, keby nové parkovacie miesta zafinancovalo mesto Žiar nad Hronom. Záujem zo strany
obyvateľov sídliska teda je, len ma teraz neustále
„bombardujú“, kedy ich budú môcť začať budovať.“
(li)

Najhoršie je to s parkovaním Pod Donátom.

V meste sa kosí päťkrát ročne

Tretie kosenie sa čoskoro skončí a začne sa
odznovu kosiť celé mesto.
Systém kosby v Žiari nad Hronom je zaužívaný už niekoľko rokov. Technické služby, s. r. o.
v ňom pokračujú aj tento rok.
Mestá na Slovensku majú rôzne systémy a spôsoby kosenia. Peter Antal, konateľ spoločnosti: „U nás
v Žiari nad Hronom máme systém so zberom pokosenej trávy. V niektorých mestách uplatňujú tzv.
mulčovanie trávy, kedy trávu nechávajú pokosenú
na svojom mieste.“
Mesto Žiar nad Hronom má objednaných päť
kosieb do roka. Ulica SNP by sa však mala kosiť
sedemkrát ročne a námestie každých desať dní,
čo je približne dvadsaťosemkrát ročne. „Oproti
ostatným mestám môžeme hovoriť o akomsi nadštandarde, pretože nie všetky mestá kosia päťkrát
ročne. Neviem si to však predstaviť, najmä teraz,
keď nám prší takmer celé leto, aká je tráva v mestách, kde kosia tri či štyrikrát,“ podotkol Peter Antal.

V súčasnosti prebieha v našom meste tretia kosba,
ktorá bude ukončená približne za týždeň. Potom
sa začne kosiť odznova celé mesto. „Systém kosenia je taký, že začíname Ulicou SNP, odkiaľ sa presúvame na Etapu a pokračujeme smerom dolu až
na Pod vršky. Kosenie celého mesta trvá dvadsať
dní. Závisí to však od techniky, od ľudí, a najmä
od počasia. Ako príklad môžem uviesť júl, kedy sme
kosili deväť dní. To znamená, že sme nemohli využiť celý mesiac na to, aby sa kosilo.“
Pomocníkom pri kosení je aj nový traktor
s mulčovačom
V súčasnosti prebieha na území mesta tzv. strojné
kosenie, kedy technické služby používajú dve veľké štvorkolesové kosačky so záberom 120 cm, tzv.
etézie a jednu kubotu, čo je traktor so zberom. Keď
prejdú etézie a kubota, nastúpia kosci s krovinorezmi a za nimi ženy, ktoré trávu vyhrabú a následne na
to sa odváža. Na leto vždy do spoločnosti prijímajú
aj brigádnikov, pretože pri toľkých prácach by to
so svojimi zamestnancami nestíhali. Brigádnici tak
vypomáhajú pri krovinorezoch, kosení a hrabaní
trávy. Peter Antal: „Pri samotnej technike na kosenie však vidím dosť veľké rezervy. Technika, ktorá
nám dnes umožňuje pokosiť mesto za spomínaných dvadsať dní, vzhľadom na počasie to však často býva problém. Musíme preto do budúcnosti zabezpečiť také zariadenia, aby sme dokázali mesto
pokosiť za dvanásť dní. Chce to zmeny v prikúpení
strojov alebo v nasadení väčšieho množstva techniky a ľudí. Všetko záleží od finančných možností.
Niečo sme však už dokúpili. Občania si určite všimli,
že po meste jazdí traktor s tzv. mulčovačom, ktorý
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kosí najväčšie plochy. To znamená, že sa nepoužíva
v medziblokových priestoroch, ale na okrajoch, kde
sú napr. lúky, čo je výrazná pomoc.“
Počas leta Technické služby, s. r. o. vykonávajú aj
iné služby v rámci mesta. Robí sa tiež údržba verejnej zelene, čo znamená, že paralelne popri kosení
prebieha aj ošetrovanie drevín či strihanie kríkov.
V prípade, že budú mať občania nejaké pripomienky na Technické služby, môžu sa obrátiť priamo
na konateľa spoločnosti, Petra Antala. „Stretávame
sa aj s tým, že obyvatelia sa so svojimi problémami
alebo požiadavkami obracajú na primátora mesta.
Budem však rád, keď sa občania so svojimi pripomienkami či sťažnosťami obrátia priamo na mňa,“
dodal na záver Peter Antal. Kontakt na neho je uvedený na webovej stránke mesta, ako aj na novej
webovej stránke technických služieb www.tszh.sk.
(li)
NOVINKY V MESTSKEJ KNIŽNICI
MICHALA CHRÁSTEKA

Mestská knižnica pravidelne doplňuje svoj knižný
fond, čo jej zaručuje neustály
záujem zo strany súčasných
i nových čitateľov. V mesiaci júl pribudli do knižnice
nové knižné tituly Vlasť drakov, Vláčiky, Špionka Fiona,
Tibeťankin stratený dom,
Na koniec dúhy a Crescendo.
(r)
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Chráňme svoje zdravie aj počas povodní

Povodne sú najčastejším typom prírodných
katastrof. Povodeň ako katastrofický prírodný
jav sa vyskytuje náhodne v čase a priestore,
čo sťažuje možnosť jej dlhodobej predpovede.
Riziká, ktoré ohrozujú život a zdravie, si ľudia
uvedomujú až vtedy, keď sú jej priamymi účastníkmi.
Povodeň môžeme definovať ako prechodné zaplavenie okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy. Za povodne sa považujú hlavne javy, pri ktorých úroveň toku vystúpi
do takej úrovne, o ktorej môžeme hovoriť ako celospoločensky nebezpečnej. Za posledné roky neobišli ničivé povodne ani naše mesto a jeho mestské
časti. V roku 2010 bola povodňami zasiahnutá časť
IBV na Jesenského ulici, Partizánskej, Lúčnej a Medzi Vodami a časť Šášovské Podhradie – Píla pri
Rudnici. Tento rok živelne zasiahli povodne najmä
do života občanov v Šášovskom Podhradí, kde došlo k vyliatiu Istebného potoka.
Čo robiť počas povodní?
• Po celú dobu sa riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície a hasičov.
• Rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie.
• Konať s rozvahou a zbytočne neriskovať.
• Varovať ostatných ohrozených, pomáhať starým,
bezvládnym a deťom bez dozoru.
• Chrániť predovšetkým zdravie a až potom maje-

tok.
Ako chrániť svoje zdravie?
• Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti.
• Vstupujte len do stojatej vody. Nikdy nevstupujte
do prúdiacej vody. Prúd vody je veľmi nebezpečný a môže spôsobiť pri rýchlom stúpnutí hladiny
utopenie. Prúdenie vody si overte vhodením kúsku
dreva na hladinu vody.
• Dávajte pozor, kam stúpate. Povrch môže byť
pokrytý črepinami skla alebo klincami. Používajte
pevnú obuv.
• Nejazdite autom v zatopenej oblasti. Auto môže
zaplaviť, strhnúť prúd alebo náhla prívalová vlna.
• Ihneď vypnite prívod elektrickej energie do vášho
domu. Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom. Voda je dobrým vodičom elektrického prúdu!
• Pokiaľ opúšťate dom, nezabudnite vypnúť hlavný prívod elektrického prúdu. Pokiaľ ste to nestihli
a vraciate sa po záplave, urobte to ako prvú vec
ešte pred prehliadkou domu. Zatopené elektrické prístroje vyžadujú pred opätovným uvedením
do prevádzky odbornú prehliadku.
• Uzatvorte hlavný prívod plynu a vody. Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite. Svieťte len baterkou.
• Vo vnútri domu nepoužívajte benzínové agregáty, oxid uhoľnatý vás môže zabiť. Pozor na spaliny
z uhlia a dreva, ak bol porušený komín domu.
Zásady týkajúce sa pitnej vody
• Vodu z verejného vodovodu je možné používať
v prípade jej kontaminácie v dôsledku povodní
až vtedy, ak bola oficiálne
potvrdená jej zdravotná
bezpečnosť.
• Vodu z vlastných studní
je možné používať na pitné účely až po vyčistení
a vydezinfikovaní zdroja
a overení kvality vody laboratórnym rozborom.
• Dovtedy možno na varenie a pitie používať len
vodu z náhradných zdrojov (dovoz cisternami, originálne neporušené balenia pitnej a minerálnej
vody atď.).
Zásady týkajúce sa potravín
• Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli
zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom,
treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i
keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného
orgánu verejného zdravotníctva nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí roz-
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hodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a
potravinová správa.
• Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo
povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť
po dôkladnom umytí pitnou vodou.
• Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane
potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia,
resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu,
čitateľnosti etikiet, tvarových deformácií a iných
možných porušení originality balenia takýchto
potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené
potraviny je však potrebné pred ich opätovným
použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať
potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp.potraviny, ktoré sú úplne bez etikiet.
Vysúšanie domu alebo bytu
• Urobte v miestnosti prievan otvorením okien
a dverí.
• Ak je to možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje.
• Buďte však opatrní pri používaní benzínových
teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo
bytu – mohli by ste sa priotráviť splodinami (kysličník uhoľnatý).
• V súvislosti s povodňami môže dochádzať
k vzniku rôznych infekcií. V tomto období sa nesmú
podceňovať žiadne zdravotné problémy, najmä
bežné hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé, začervenané
či teplejšie miesta na pokožke, ktoré môžu byť indikátorom začínajúcej choroby. Pri problémoch je
nutné vyhľadať odbornú pomoc.
Zdroj: upravené OŽP, www.uvzsr.sk,
Ivan Rovný a kol. – Povodne a zásady ochrany

OZNAM

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. účet 4005562844/7500.
OŽP
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Šášovské hradné hry 2011: Na rytierov sa zahrali aj najmenší

V sobotu 30. júla sa uskutočnil už siedmy ročník Šášovských hradných hier. Obľúbené historické podujatie aj napriek nestabilnému počasiu navštívilo takmer 500 divákov.
Počasie už niekoľko dní pred samotným podujatím naznačovalo, že by malo opäť pršať. Šášovské
hradné hry boli síce pod mrakom, no priaznivci
dobového umenia a histórie si ich mohli vychutnať bez dáždnikov. Ako nám povedal Rastislav
Uhrovič zo Združenia za záchranu hradu Šášov,
cieľom tohto kultúrneho podujatia je propagovať
myšlienku záchrany hradu Šášov. „Prípravy značne
ovplyvnilo počasie, keď najprv 20. júla postihli túto
mestskú časť Žiaru nad Hronom záplavy a následne
bol každý deň v týždni sprevádzaný výdatnými prehánkami. Dážď ustal až v piatok poobede a sobota,
hoci chladnejšia, bola, našťastie, bez zrážok,“ povedal Rastislav Uhrovič. Hradné hry začali o 14.30
hod. výstupom na hrad Šášov, ktorý bol sprevádzaný sprievodcovským slovom. Hlavný program začal
o 16.00 hod., v ktorom sa už tradične predstavili

šermiari, brušné tanečnice, dravce a kto vydržal až
do 21.00 hod., mohol si pozrieť ohňovú šou. „Taktiež
sme si pripomenuli 648. výročie od prvej zmienky
o obci Šášovské Podhradie. Program bol doprevádzaný ďalšími akciami. K dispozícii bola i pamätná
izba Združenia na záchranu hradu Šášov, v ktorej
si návštevníci mohli prezrieť miestne kroje, vybavenie a nástroje každodennej potreby, ktoré sa používali v minulosti,“ uviedol ďalej Rastislav Uhrovič.
Do predhradia, kde sa predovšetkým tí menší mohli
povoziť na koníkoch, sa prechádzalo rozprávkovým
lesom. Veľký úspech malo modelovanie z hliny a
práca na hrnčiarskom kruhu. Deti si mohli zastrieľať
z luku, vyraziť mincu, ale tiež napísať vlastnú listinu,
ktorá bola následne zapečatená voskom a označená pečatidlom Združenia na záchranu hradu Šášov.
„Veľký úspech však malo predovšetkým pečatenie
pohľadníc s motívom hradu Šášov. Pre všetkých
návštevníkov boli pripravené aj zaujímavé súťaže,
v ktorých mohli vyhrať okrem iného voľné vstupenky do wellnessu a aquaparku vo Vyhniach.
Na organizácii tohto ročníka sa podieľalo Združenie na záchranu hradu Šášov v spolupráci s občianskym združením Šášovčan. Veľké ďakujeme však
patrí predovšetkým sponzorom, vďaka ktorým sa
toto podujatie mohlo uskutočniť, a tiež Ministerstvu kultúry SR, kde v rámci výzvy ZnZHŠ zaslalo
projekt, ktorý bol podporený, Mestskému kultúrnemu centru, mestu Žiar nad Hronom, Pohronskému
osvetovému stredisku a mediálnym partnerom,“
dodal na záver Rastislav Uhrovič. Vyzbierané vstup-

Vozidlo dopadlo na železničnú trať z osemmetrovej výšky
V sobotu 23. júla o tretej hodine ráno dopadlo
na železničnú trať osobné motorové vozidlo.
Na koľajniciach skončilo po páde z takmer
osemmetrovej výšky.
Peter Messerschmidt, Krajské riaditeľstvo PZ:
„27-ročný vodič zo Žiaru nad Hronom viedol uvedené vozidlo v smere Ladomerská Vieska – Žiar nad
Hronom, kde v uvedenom úseku cesty na svetelnej
križovatke prechádzal cez protismerný odbočovací jazdný pruh a neprispôsobil rýchlosť vozidla
momentálnemu stavu vozovky.“ Následkom toho
dostal s vozidlom na mokrej vozovke šmyk a prednou pravou časťou osobného automobilu narazil
do mostného zábradlia. To prerazil a spadol aj s vozidlom na železničnú trať.
S vodičom bol v Škode Fabia aj 25-ročný spolu-

jazdec. Obaja utrpeli iba ľahké zranenia. Spôsobená škoda bola odhadnutá na 5000 eur, z toho
4000 eur na vozidle a 1000 eur na zábradlí. Zábradlie je momentálne v provizórnom stave, preto je
potrebné na tomto mieste dávať si stále pozor. (li)

né bude opäť použité na rekonštrukčné práce
na hrade.
(li)

Foto: Peter Kováč

Potravinová pomoc
naďalej pokračuje
Do programu distribúcie potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej
situácii, sa zapojilo aj mesto Žiar nad Hronom.
V druhej polovici júla 2011 sa ukončila prvá
etapa zbierania potrebných potvrdení od občanov na výdaj Potravinovej pomoci 2011.
Zároveň prebiehala intenzívna komunikácia
a snaha pracovníčok mestského úradu, odboru
starostlivosti o obyvateľa o to, aby distribútor
doviezol potraviny do nášho mesta. Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: „Distribúciu potravín pre náš región
zabezpečuje Potravinová banka Slovensko
(PBS). Dovoz potravín závisí od schopnosti distribútora zabezpečiť dostatok tovaru do vedľajších skladov. V predošlých dňoch sa prihlásilo
o potravinovú pomoc množstvo miest a obcí
Slovenska, distribúcia sa spomalila a naše
predstavy o prevzatí si potravín občanmi sa
nenapĺňajú.“ Termín výdaja potravín je pritom
závislý od distribúcie potravín zo skladov PBS.
„Po posledných informáciách od distribútora –
PBS, z konca júla 2011 môžeme predpokladať,
že prvé potraviny by mohli byť našim občanom
vydávané koncom augusta 2011. Všetko však
záleží od schopnosti a možností dovozu distribútora pomoci podľa jeho vypracovaného
harmonogramu na rozvoz potravín,“ spresnila
na záver Monika Minárová.
O presnom termíne výdaja potravín budú
občania
informovaní
prostredníctvom
Mestských novín, rozhlasu, televízie ATV
a informačnej tabule. Informácie: v kancelárii prvého kontaktu Lívia Hricová,
tel: 045/ 678 71 15.
OSoO

Životné prostredie spoza objektívu gymnazistky
Slovenský olympijský
výbor pravidelne pripravuje
fotografickú
súťaž. Do tohtoročnej
na tému Naše športovisko – poriadok či neporiadok? sa zapojila
Jedna aj Žiarčanka Alexandra
zo súťažných Galetová.
fotografií.
Do súťaže sa zapojili žiaci
a študenti z 26 základných
a stredných škôl, gymnázií,
špeciálnych a internátnych škôl. Účastníci zaslali
spolu 229 fotografií. V kategórii do 12 rokov súťažilo 17 nádejných fotografov a v kategórii od 12
do 18 rokov 66 účastníkov.

Fotografickú súťaž vyhlásil SOV v spolupráci
so svojou komisiou pre šport a životné prostredie s cieľom podporiť deti a mládež v tvorivej
činnosti, zdokumentovať znečistenie športovísk, vodných tokov, vodných plôch a životného
prostredia okolo nás, pritiahnuť pozornosť detí na
problematiku znečistenia životného prostredia
a športovísk a predstaviť myšlienky olympizmu
a environmentálnej výchovy prostredníctvom
inej ako športovej dimenzie. Diela posudzovala
štvorčlenná odborná porota.
Zastúpenie malo i naše mesto, a to v Alexandre Galetovej, 12-ročnej študentke Gymnázia
M. Rúfusa, ktorá so svojimi fotografiami skončila na 2. mieste. „O súťaži som sa dozvedela
od svojej učiteľky Zuzany Kohútovej. Oslovila
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ma myšlienka, keďže rada vo voľnom čase fotím
a samotné téma znela zaujímavo, i keď trochu
náročne. Ale práve preto som to chcela skúsiť ešte viac,“ vysvetlila Alexandra, ktorá podľa
vlastných slov fotila všetko možné v meste, čo
ju pri danej téme napadlo. Spojila tak príjemné s užitočným. Fotenie je totiž okrem športu
jej veľkým koníčkom. „Fotením trávim približne
polovicu môjho voľného času. Najčastejšie sa
na mojich fotografiách objavuje príroda,“ dodala ďa
lej Saša, ako ju všetci volajú. I keď sa práci so zachytávaním okamihov venuje iba pol roka, prinieslo
jej to už prvé „ovocie“. Treba tiež dodať, že nefotí
so žiadnym špičkovým fotoaparátom, ale iba
s bežným digitálnym.
(li)
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Rómovia Pod Kortinou
nechcú žiť medzi odpadkami
Občanom z osady
Kortina bola poskytnutá možnosť
zabezpečiť si vývoz
komunálneho a triedeného odpadu, ktorú uvítali. Odpad sa vyváža v množstve a v časovom
intervale, aký si sami stanovili (podľa množstva vyprodukovaného odpadu). Týchto klientov pravidelne navštevujeme a prostredníctvom konzultácie
poukazujeme na povinnosť zaplatiť si vývoz odpadu. Treba povedať, že klienti si svoju situáciu uvedomujú a majú záujem o platenie vývozu odpadu,
nakoľko chcú mať vo svojom okolí čisto. Klientom
sme v rámci osvetovej činnosti ponúkli tiež možnosť odkladať si potvrdenia za platby v priestoroch
našej kancelárie, kde sa im bude viesť evidencia.
Aktivitu sme začali realizovať v spolupráci s Odborom životného prostredia na Mestskom úrade
a z našej strany bude orientovaná na pravidelné
návštevy týchto klientov. Počas týchto návštev
(v spolupráci s klientmi) si určíme postup, aby bola

celková určená suma za konkrétny rok uhradená.
Týmto by sme chceli osloviť aj ostatných občanov
mesta, aby svojim zodpovedným prístupom neprispievali k rozširovaniu čiernych skládok na Kortine,
ktoré sa často akoby riadili porekadlom – malá
kopa pýta viac.
Sociálni pracovníci

Ilustračné foto.

Bažant kinematograf priamo na námestí
Od stredy 10. augusta si budete môcť priamo na Námestí Matice slovenskej vždy po zotmení
približne o 21.00 hod. vychutnať
filmové lahôdky. Na Žiarčanov opäť čaká Bažant
kinematograf.
Počas filmového maratónu bude ako prvá uvedená česko-slovenská snímka Nesvadbovo. Okrem
toho sa môžete tešiť napríklad aj na Kuky sa vracia, Marhuľový ostrov či Občiansky preukaz. Valéria Ferčáková, riaditeľka Mestského kultúrneho
centra: „Organizovanie prehliadky Bažant kinematograf sa koná v spolupráci s agentúrou Mana a je

N

v neposlednom rade priamou podporou slovenskej a českej kinematografie. Akcia je príjemným
spestrením kultúrneho leta v meste. Organizátori
tohto podujatia zabezpečujú technické zázemie
pre realizáciu projektu a dôležitú časť propagácie.“
Ako ďalej dodala, tohto roku je súčasťou hlavnej
projekcie vybraných kinotitulov aj projekcia tzv.
krátkometrážnych snímkov. Na „svoje“ si tak prídu
aj náročnejší diváci. Filmové predstavenia potrvajú
do nedele 14. augusta, uzatvorí ich česká komédia
Najväčší z Čechov. Premietanie sa neuskutoční len
v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým
za silného vetra. Vstup je voľný.
(li)

Za Jožkom Bazalíkom

V minulých dňoch sa členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB)
v Žiari nad Hronom rozlúčili
so svojím zakladajúcim členom a dlhoročným funkcionárom, 88-ročným Jozefom Bazalíkom.
Ako vojak základnej vojenskej služby posádky
Martin sa spoločne so svojimi spolubojovníkmi
zapojil do Slovenského národného povstania.
Zúčastnil sa bojov pri Žiline, Strečne a postupne
sa so svojou jednotkou zúčastnil aj bojov okolo
Zvolena a Banskej Bystrice. Po prechode vojakov
na partizánsky spôsob boja v blízkosti Donovál
padol do zajatia. Bol väznený v koncentračných
táboroch v Nemecku. Hrôzy a utrpenie, ktoré zažil v koncentračnom tábore, sú všeobecne známe – hlad, otrocká práca a surové zaobchádzanie
zo strany nemeckých stráží. Postupne, ako sa približoval front, v apríli peším pochodom boli väzni evakuovaní hlbšie do vnútrozemia Nemecka.
Pri jednom takomto presune sa mu podarilo
schovať do stohu slamy a v ranných hodinách,
keď stráže aj s väzňami odišli, sa pustil na peší

pochod do vlasti. Koncom apríla sa dostal
k postupujúcej americkej armáde. Po ošetrení
po 14 dňoch, už po skončení vojny, sa dostal domov do svojho rodiska – obce Štiavnické Bane.
Ako vyučený rezbár si prácu hľadal ťažko,
a preto nastúpil ako baník. Neskoršie nastúpil
k formujúcej sa ZNB, kde vykonával rôzne funkcie až do dôchodkového veku. Do penzie odišiel
s hodnosťou kapitána.
Bol nositeľom štátnych, rezortných a odbojových vyznamenaní. Bol zakladajúcim
členom organizácie protifašistických bojovníkov, dlhoročným členom výboru ZO SZPB,
ale i poslancom MsNV v Žiari nad Hronom.
Do konca svojho života bol i členom predsedníctva historicko-odbojovej skupiny vojakov Prvej ČSA na Slovensku v SNP. V roku
2007 bol ministrom obrany SR povýšený do hodnosti majora.
Jeho koníčkom bolo rezbárstvo (je napr. autorom oficiálneho loga vojakov v SNP) a hudba – hra
na husle.
Česť jeho pamiatke.
Jaroslav Bulko, predseda Oblastného
výboru SZPB v Žiari nad Hronom
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Zapojme sa do súťaže o najstarší
zozbieraný elektrospotrebič
za mesto Žiar nad Hronom
Spoločnosť ASEKOL, s. r. o. vyhlasuje zaujímavú súťaž o najstarší zozbieraný spotrebič. Mesto,
ktorého občania odovzdajú v čase do 31. októbra
2011 do zberného dvora najstarší spotrebič, môže
získať až 800 €. V rámci súťaže možno odovzdať
elektrospotrebiče týchto skupín:
A/ Malé domáce spotrebiče – vysávače, šijacie
stroje, žehličky, mlynčeky, kávovary, hriankovače, fény, kulmy,
holiace strojčeky, masážne strojčeky, hodiny, budíky, váhy, kuchynské roboty a podobne.
B/ Výpočtová technika a telekomunikačné zariadenia – všetky druhy počítačových monitorov,
počítače, notebooky, myši, klávesnice, telefónne
prístroje, faxy a záznamníky, tlačiarne, malé kopírovacie zariadenia, kalkulačky, el. písacie stroje,
ďalekopisy a podobne.
C/ Spotrebná elektronika – všetky druhy televíznych prijímačov, všetka
ostatná spotrebná elektronika vrátane príslušenstva
– napríklad rádioprijímače,
video a DVD prehrávače, hi-fi
veže, kazetové magnetofóny, gramofóny, domáce kiná, diaľkové ovládače,
slúchadlá a podobne, walkmany, diskmany, videokamery, fotoaparáty vrátane príslušenstva/teleobjektívy, blesky a podobne.
D/ Elektrické hračky a zariadenia pre voľný
čas – elektrické a elektronické hudobné nástroje, herné konzoly, videohry vrátane ovládačov,
joysticky, gamepady a podobne, elektrické hračky
– autodráhy, vláčiky a podobne.
Pravidlá súťaže:
1. Súťaž sa vzťahuje len na vyššie uvedené elektrozariadenia skupín A – D.
2. Do súťaže budú zaradené len kompletné elektrozariadenia v zachovalom stave.
3. Súťažiaci odovzdáva elektrozariadenie do súťaže bez nároku na odplatu.
4. Kompletnosť a vek elektrozariadení bude posudzovať odborná komisia, ktorá súťaž vyhodnotí
a vyberie víťaza.
5. Vyhlásenie víťazov prebehne do 31.1.2012.
6. Ocenený najstarší elektrospotrebič v prípade,
že bude z nášho mesta, bude uverejnený v Mestských novinách následne po vyhlásení víťazov
súťaže.
Rozdelených bude celkom 36 cien. Vyhodnotené budú vždy 3 najstaršie elektrospotrebiče
z každej súťažnej skupiny. Poradie bude určené
pre každú súťažnú skupinu oddelene. Ocenenia sú
pripravené aj pre prevádzkovateľov zberných dvorov a obsluhu zberných dvorov, kde budú elektrospotrebiče nájdené.
Elektrospotrebič, ktorý chcete prihlásiť do súťaže, odovzdajte v Zbernom dvore v Žiari nad Hronom, Ul. SNP č.131 v areáli Technických služieb
Žiar nad Hronom, a. s., ktorý je otvorený v pondelok až sobotu od 8.00 do 20.00 hodiny.
Viac informácií získate na www.asekol.sk v sekcii
„Obce“.
Dajte svojim starým elektrospotrebičom šancu na ďalší život – odneste ich na zberný dvor
k ekologickej recyklácii
Zopakujme si: Recyklácia znamená opätovné
použitie, znovu uvedenie do cyklu, keď sa využívaním odpadov šetria prírodné zdroje a obmedzuje
sa zaťažovanie životného prostredia škodlivinami.
Druhotné suroviny, získané z recyklácie. sú lacnejšie než nová ťažba.
Príklad: priemerný mobilný telefón s hmotnosťou 100 gramov obsahuje 15 g medi, 0,4 gramu
drahých kovov (zlato, striebro, paládium) a 50 gramov plastov.
Spracoval: OŽP
Zdroj: časopis ODPADY
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Skúsení hudobníci sa stretli v jednom projekte
Začiatky bývajú vždy ťažké. Vie o tom aj štvorica hudobníkov zo Žiaru nad Hronom, ktorá aj
keď hráva pravidelne niekoľko rokov, s novo-založenou kapelou sa snažia preraziť rovnako ako
nováčikovia. Predstavujeme ZHband.
Roman Karácsony, Ivan „Cibi“ Vnučko, Richard
Trgiňa a Dušan „DuPe“ Pethö nie sú Žiarčanom neznámi. Každý z nich už pôsobil vo viacerých zoskupeniach, kým sa stretli v ich spoločnom projekte
ZHband. Štvorica sa dala dokopy v septembri minulého roku a prvé vystúpenie absolvovali v januári v žiarskom klube.
V súčasnosti hrávajú cover verzie známych slovenských a českých hitov. V ich repertoári sú piesne
napríklad od skupín No Name, Elán, Team, IMT Smile či Olympic. Ako však hovorí Roman Karácsony,
kapelník ZHband, majú v nich svoje vlastné úpravy, keďže už majú za sebou dlhoročné skúsenosti
s hraním. „Bežne v Žiari vystupujeme buď v Garden
bare, alebo v Kaktus bare. Chceme sa však dostať
i za hranice nášho mesta. Najbližšie koncerty plánujeme na september v Handlovej, Banskej Bystrici, Bratislave a dúfame, že tých miest ešte pribudne.
Hrať budeme všade tam, kde nás ľudia zavolajú.
Sme v podstate čerstvá kapela, takže tie začiatky sú
pomerne ťažké. Chytíme sa každého lanka, ktoré sa
nám naskytne,“ netaja členovia ZHband.
V Banskej Bystrici už absolvovali aj vystúpenie
na svadbe. „Bolo to veľmi vydarené vystúpenie,
pretože tam bolo veľa mladých ľudí, a atmosféra
bola ako na koncerte. Pridala sa aj staršia generácia, keďže hráme hity od šesťdesiatych rokov až
po súčasnosť. Nechýbajú ani duety, a to v prípade,
že s nami vystupuje aj speváčka, s ktorou máme nacvičených niekoľko skladieb,“ približuje Roman.
ZHband je viac-menej klubová kapela, preto
má v repertoári také skladby, ktoré sa dajú hrať i
na zábavách či plesoch. „Myslím si, že kvalita je zaručená, keďže máme veľa skúseností. Oslovili sme
aj vedenie Mestského kultúrneho centra, vedia
o nás a stále čakáme, že vznikne vzájomná spolu-

práca.“
„Chceme otvoriť cestu mladým.“
Skúšobné priestory majú hudobníci pri bývalej
Pozane. Prenajali si tam garáž, ktorú upravili pre
svoje potreby. „Skúšame trikrát do týždňa, približne od šiestej poobede do desiatej hodiny večer.
Venujeme tomu pomerne dosť veľa času, preto by
sme už radi začali zbierať aj nejaké ovocie,“ hovorí
kapelník, a zároveň vysvetľuje, ako vznikol názov
ich skupiny: „Názov sám o sebe hovorí o tom, že
sme Žiarčania a band je kapela, čiže je to veľmi
jednoduché.“ Zoskupenie ZHband má zostavený
stály repertoár koncertných skladieb, ale keď vedia, že pôjdu hrať na konkrétnu akciu, napríklad do
rockového klubu, tak si pripravia i ďalšie veci. „Ponuku vieme prispôsobiť záujemcom. Sme otvorení

Zľava: Roman Karácsony, Dušan „DuPe“ Pethö, Ivan „Cibi“ Vnučko a Richard Trgiňa.
každej možnosti. Platí, že každá akcia urobí ďalšiu
akciu, preto je potrebné stále hrať a hrať.“ Ako
ďalej chlapci prezradili, zvažujú aj takú možnosť,
že obnovia muzikantský ples, o ktorom si myslia,
že býval vydarenou akciou v rámci nášho mesta.
„Spolupracovať chceme aj so žiarskymi hviezdičkami, ktoré sú, takpovediac, stratené. Máme veľa
„garážových“ spevákov a speváčok, ktorí sa nikdy
nedostanú na svetlo. Pomaličky sa preto chceme
dostať aj do takýchto projektov, že budeme pozývať konkrétnych muzikantov zo Žiaru, nech si zahrajú spolu s nami. My so skúsenosťami tak dáme
možnosť zahrať si tým menej skúseným a zapojíme
ich tak do spoločného projektu. Zároveň spevákom
urobíme hudobný doprovod, keďže väčšina z nich
nemá svoju vlastnú kapelu,“ vysvetľuje ďalšiu stratégiu ZHband-u Roman.
„Najskôr sa potrebujeme zviditeľniť, a potom
sa môžeme pustiť do vecí, ktoré budú naše
vlastné.“
Za roky hrania štvorica hudobníkov nazbierala toľko skúseností, že dokážu zahrať skladby od
blues-u až po rock. Rozmýšľali však už i nad vlastnou tvorbou. „Bavili sme sa už o tom, určite aj to
príde. Slovenské či české skladby striedame podľa
typu podujatia, na ktorom vystupujeme, ale určite
sa chceme pustiť aj do vlastnej tvorby. Ivan „Cibi“
Vnučko, ktorý spolupracoval aj s Robom Miklom,
má skúsenosti s tvorbou pre Lenku Libjakovú a ja
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som pripravil niečo aj pre Ivana Štroffeka, čiže skúsenosti máme. Čakáme však na vhodný čas, kedy
každý z nás pridá niečo vlastné. Druhá vec však je,
či je to tá správna cesta, ktorou sa máme vydať,“
pripomína Roman a zdôrazňuje, že dosť ťažké je
presadiť kapelu, ktorá hrá známe skladby a nie
takú, ktorá hrá úplne neznáme pesničky. „Brali by
sme to však na ozvláštnenie vystúpení, minimálne
pre našu osobnú radosť.“ Muzikanti sú tiež otvorení možnosti, keď by sa im ozvali začínajúci autori
piesní, či už textári, alebo skladatelia. „Ak prejavia
záujem i speváci, ktorí majú svoju vlastnú tvorbu,
radi ich budeme sprevádzať aj na ich vlastných
koncertoch.“ Občas sa na vystúpenie ZHband prídu
pozrieť aj ďalší hudobníci, ich kolegovia. „Vždy, keď
nás pochvália, vieme, že tá robota stojí za to a to
je tá potrebná energia, ktorá nás ženie dopredu,“
uzatvárajú členovia ZHband.
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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

RÝCHLO A ZBESILO 5
16./17.8. o 19.00 hod. (akčný, USA, 100 min., slovenské titulky) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

KUNG FU PANDA 2
19./20./21.8. o 17.00 hod. (animovaná komédia,
USA, 90 min., slovenský dabing) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ
KATEGÓRIE

THOR
23./24.8. o 19.00 hod. (akčná fantasy, USA, 130 min.,
český dabing)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

MsKC - Žiar nad Hronom
výstava obrazov pri príležitosti
nedožitých 85. narodenín autora

Július Považan
Maľované srdcom

Výstavná sieň
MsKC Ul. SNP 119 Žiar nad Hronom
výstava potrvá do 31. 10. 2011
www.mskcentrum.sk
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. Preto sa starosta obce snaží dať
dokopy miestnych tridsiatnikov, ktorí zostali na ocot.
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.).
Marhuľový ostrov – 12.8. (romantický, SR,
102 min.)
Koľko mužov môže skutočne milovať jedna žena?
Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky.
Občiansky preukaz –13.8. (tragikomédia, ČR/SR,
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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.
137 min.)
Trpká komédia sleduje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, ich priateľov, lások a rodičov. Od okamihu, ako v pätnástich rokoch dostanú občiansky
preukaz, až do chvíle, kedy sa v osemnástich snažia
uniknúť vojne a pokúšajú sa získať modrú knižku.
Najväčší z Čechov – 14.8. (česká komédia,
96 min.)
Štvorica uznávaných filmových tvorcov sa rozhodne nakrútiť film o najvýnimočnejších ľuďoch,
ktorí majú doposiaľ len nálepku bláznov a púťových
atrakcií, aby tak prekonali povesť o tom, že na ich filmy nechodia diváci. Pred filmom sa premieta snímka
Twins (SR, 5 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.
NIKTO BY NEMAL BYŤ SO SVOJIM
PROBLÉMOM SÁM

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé....
Mám množstvo otázok...
Neviem, ako ďalej...

Máte podobné problémy?
UROBTE PRVÝ KROK A PRÍĎTE
každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod.
Hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV
pri Pohronskom osvetovom stredisku
v Žiari nad Hronom
(budova za planetáriom, zadný vchod)
Informácie:
tel.: 045/6781 308, 045/6781 305,
0905 215 848
e-mail: klub.rodicov@centrum.sk,
riaditeľka@osvetaziar.sk,
www.rodinaadrogy.estranky.sk
Facebook - stránka: Klub rodičov O drogách,
facebook.com/klub.rodicovodrogach
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu – Martin a hviezda
Rozprávanie o chlapcovi Martinovi a jeho veľkej
túžbe dostať sa k tej najkrajšej hviezde na oblohe.
Pri jasnej oblohe pozorovanie Slnka ďalekohľadom.
Dňa 10. augusta o 16.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav,
vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova. Po skončení
za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 12. augusta o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Alexov svet vesmírnych tajomstiev (program pre deti mladšieho
školského veku)
... alebo všade stretneš gravitáciu. Zaujímavo
spracovaný program pre žiakov 3. a 4. ročníkov
základných škôl, ale nielen pre nich. V UFO sále si
deti v interaktívnom rozhovore zábavnou formou
s pracovníkom overia svoje znalosti o astronómii a
Mačiatka už nežijú
Pri rekonštrukcii plynových potrubí na Etape
neúmyselne zabetónovali v kanáli dve mačiatka.
Okoloidúci ľudia počúvali ich žalostné nariekanie a našlo sa ich viac s úctou k životu a prírode,
ktorí poprosili zamestnancov firmy, aby mačiatka
z uzavretého priestoru oslobodili. Tí žiadosť bez
problémov akceptovali a mačiatka sa po piatich dňoch hladu a smädu v tme, bez starostlivosti matky, ktorá k nim nemala prístup, dostali
na denné svetlo. Šťastný koniec? Vôbec nie. Dnes
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INFORMÁCIE
na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú ako sa pozoruje Slnko astronomickým ďalekohľadom. Dňa 17. augusta o 16.00 hod.
Večer pod južnou oblohou – Aotearoa – Krajina
veľkého bieleho oblaku
O Novom Zélande sa hovorí ako o „najmladšej“
krajine na svete. Je to preto, že jeho územie bolo
Európanmi objavené ako jedno z posledných v polovici 17. storočia a osídlené až o storočie neskôr.
Za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 19. 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. 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

9.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
13.8. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
14.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
17.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
18.8. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa

Z pera čitateľa...
už ani jedno z mačiatok nežije. Postarali sa o to
občania z protipólu k tým, ktorí ich zachraňovali. Zahynuli mimoriadne trýznivým spôsobom.
Po týždni našli ľudia jedno z mačiatok dobité tak,
že mu už nebolo pomoci a po ďalšom týždni aj

noviny.ziar.sk

19.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
20.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
22.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

13.8. MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila (672 20 71)
14.8. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
20.8. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
21.8. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Priemyselná ul., Žiar nad Hronom (601 30 16)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, detašované pracovisko Žiar
nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari
nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku
na dieťa, aby v termíne do 16. septembra 2011
predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie
o návšteve strednej alebo vysokej školy za deti,
ktoré do 31.8.2011 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu
prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné
hodiny: pondelok, utorok od 8.00 do 12.00
hod. a od 13.00 do 15.00 hod., streda od 9.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., piatok
od 8.00 do 12.00 hod.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2011/2012 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce
sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie,
výučný list a pod.) a pracovnú zmluvu, ak dieťa
po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné
rozdelenie agendy):
Mária Fronková – 045/244 55 54 (B,I,J,O,Š),
Martina Homolová – 045/244 55 52
(E,F,M,S,V,W),
Alena Matušková – 045/244 55 53 (A,C,Č,K,R),
Dana Orolínová – 045/244 55 50
(CH,P,T,Ť,Z,Ž),
Gabriela Pecková – 045/244 55 51
(D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U).
(r)
druhé. Veterinárny lekár konštatoval, že mačiatka s najväčšou pravdepodobnosťou niekto zbil
palicou. Potom ich aj s otvorenými zlomeninami
nôh bezcitne nechal trpieť. Na utratenie druhého
mačiatka, lebo ani u neho, kvôli zraneniam, iné
východisko nebolo, musel lekár použiť až dve injekcie. Tak veľmi chcelo žiť... Zostáva otázka. Kto
bude ďalšou obeťou krutosti človeka s takouto
neskutočne otrasnou kultúrou? Ďalšia mačka,
pes či bezbranný starček, dieťa alebo vlastní rodičia?
Marta Žabková
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PREDAJ
•Predám drevené hojdacie kreslo, málo používané, vhodné
aj ako dar. K tomu podložka a podhlavník. Cena: 50 €, možná dohoda. Do blízkeho okolia doveziem, tam je cena pevná
(50 €). T: 0944 068 666
1/16
•Predám detskú kovovú postieľku, 33 kg propánové fľaše
a starožitnú 3-šuplíkovú komodu. T: 0902 070 068
2/16
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt v časti Etapa (posledný výškový panelák smerom na Handlovú) v ZH. Byt má rozlohu 36 m2 +
veľký balkón. Pôvodný stav. Voľný ihneď. T: 0918 757 4273/16
•Predám RD v Starej Kremničke. Prípadne vymením za 2-izbový byt v ZH + doplatok. T: 0915 678 897
19/15
•Predám RD v obci Lovčica-Trubín, časť Trubín. Po rekonštrukcii, dom je zateplený, má plastové okná, vykurovanie –
pec na peletky. Cena dohodou. T: 0905 307 896
4/16
•Predám 1-izbový byt na Etape, Novomeského ul. Cena dohodou. T: 0915 812 538
5/16
•Na Etape predám veľkú garsónku s balkónom. Cena dohodou. T 672 60 12, 0908 272 229
6/16
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici.
T: 0918 354 142

7/16

•Predám 2-izbový byt pri námestí. V byte je komplet zrekonštruované jadro, podlahy, stierky, el. inštalácie a súčastou
predaja je aj zariadenie bytu. Volať len v prípade seriózneho
záujmu. Cena: 40 500 €. T: 0907 188 620
8/16
•Predám tehlový 2-izbový byt na 2. poschodí. V byte je
nová elektroinštalácia, inak pôvodný stav. Cena: 32 000 €.
T: 0907 188 620
9/16
•Predám 2-izbový byt blízko námestia, po kompletnej rekonštrukcii, v zateplenom dome, na 1. poschodí. V cene bytu
sú vstavané spotrebiče a zariadenie. T: 0907 188 620 10/16
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 1-izbový byt v ZH alebo okolí. Cena: do 23 000 €. RK
nevolať. T: 0911 676 800
11/16
•Kúpim 2-izbový byt v ZH. Môže byť aj v pôvodnom stave.
Za rozumnú cenu. RK nevolať. T: 0917 123 790
12/16
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem v ZH obchod. priestor, 112 m2 za 500 €/mesiac, zrekonštr. kancelárie, 76 m2 za 300 €/mesiac. V ZC sklady
(30 – 800 m2) za 10 €/m2/rok. V N. Bani celú admin. budovu. Úžitková plocha 350 m2 za 300 €/mesiac, sklady 200 m2
za 50 €/mesiac a 61 m2 za 25 €/mesiac. T: 0915 781 238 13/16
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový murovaný byt
na 2. poschodí v strede mesta. Plastové okná. Dom je zateplený. T: 0907 752 166
14/16
•Mladá rodina s malým dieťaťom hľadá do prenájmu 1-izbový byt do 270 €. T: 0915 359 247
15/16
•Prenajmem garsónku na Sládkovičovej ul. 17. Plastové
okná, zariadená (je možné ju aj vypratať). Voľná od 1.8. Cena
spolu s energiami cca 230 €/mesiac. T: 0949 555 977 16/16
•Prenajmem byt, vo veľmi peknom prostredí, 7 km od ZH.
V blízkosti autobusová zastávka a školské zariadenie. Možnosť odpredania. T: 0902 070 068
17/16
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 4-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika za 2-izbový tehlový v centre mesta + doplatok. Cena dohodou.
T: 0918 815 803
18/16
AUTO MOTO
•Predám Škoda Felicia, ročník 1996, garážovaná + zimné
pneumatiky na diskoch. Cena: 1100 €. T: 0908 941 880 19/16
SLUŽBY
•Hľadáme jednu osobu do auta na cestovanie do práce
20/16
zo ZH do BB. T: 0914 700 726
•Joga v dennom živote
Autorizovaný cvičiteľ s 20-ročnou praxou vám ponúka: cvičenia JvDŽ, letné kúry podľa Ajurvédy – metodika napr. melónová, test dlhovekosti vypracovaný lekármi zaoberajúcimi
sa medicínou proti starnutiu. Ing. Pavol Pullmann, Záhradná
21/16
16, Žiar nad Hronom. T: 0949 248 958

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia
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Poďakovanie

Poďakovanie pracovníkom interného a neurologického oddelenia v Žiari nad Hronom
za príkladnú starostlivosť
o Evu Vigašovú
počas jej hospitalizácie, ako aj kolegyniam
z FRU. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
no v srdciach našich budeš
stále žiť.
Dňa 10. augusta uplynú
4 roky od chvíle, keď nás navždy opustil vo veku 46 rokov náš milovaný
syn Miloš Gracík.
S láskou spomínajú mama, brat, neter a
synovec.
SPOMIENKA

Dňa 11. augusta uplynie
30 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Jozef Vyletel.
Spomína brat Ivan.

SPOMIENKA

Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 10. augusta uplynie
siedmy smutný rok, keď nás
opustil náš milovaný
manžel, starostlivý otec a starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína manželka, dcérky Danka a Dáška
s rodinami.

ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK

SPOMIENKA

Dňa 16. augusta si pripomíname 3. výročie
od chvíle, keď nás
navždy opustila naša
milá manželka, mama a babička
Zora Habáňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 31. júla sme si pripomenuli 1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá
Ružena Dúbravská
vo veku nedožitých
70 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia
a dcéra s rodinami, vnúčatá a pravnučka.
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SPOMIENKA
Život a smrť.
V nich nikdy nie si sám.
Tvoj odchod žije
s nami.
Aj trýzeň smútku
do nádeje prekvitá.
Ty žiješ v nás – my v tebe nie sme sami.

Oznámenie o povolení
verejnej zbierky
pre psí útulok
Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, Odbor všeobecnej
vnútornej správy, povolil Občianskemu združeniu Strážni
anjeli usporiadať verejnú zbierku (číslo rozhodnutia ObU
-ZH-OVVS-2011/03456) za účelom získania finančných
prostriedkov na pomoc pre psí útulok v Žiari nad Hronom.
Verejná zbierka sa bude konať dňa 13. augusta 2011, počas
City festu v Parku Štefana Moysesa, kde sa na vyhradenom
mieste bude OZ prezentovať. Zbierka sa uskutoční formou
dobrovoľného finančného príspevku verejnosti do zapečatených pokladničiek.

Dňa 30. júlasmesi pripomenuli
4 roky od chvíle,keď nás navždy
opustil náš drahý syn, brat a strýko
Juraj Gábriš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Pred desiatimi
rokmi, dňa 22. júla,
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Vojtech Vajner.
S láskou spomína celá rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN
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
•1-izb. bezbariérový byt v OV,s možnosťou prerobenia a využívania na podnikateľské účely, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 24.000 € / 723.024,- 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
•gazdovský domček, vhodný na chalupu, pri Kremnici - časť Dolná Ves, 12.000 € / 361.512,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, v blízkosti Kremnice, 15.000 € / 451.890,- 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

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Dňa 11. augusta si pripomíname 3. výročie úmrtia manžela, ocka a starého otca
Jána Pukača.
Spomínajte s nami.

•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 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500 € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11€ / 331,39 Sk / m2

ov ch).
bytĺžený
e
zad iaz ín.
(aj Pen4 hod
2
do

•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•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)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk
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PUBLICISTIKA
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU

Spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom,
spol. s r. o. vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona
číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného prebytočného
majetku vo vlastníctve spoločnosti:
– IFA W50 zameták, r. v. 1978,
– LIAZ SA-8 polievák, r. v. 1991,
– CITY CAT 2000 zameták, r. v. 1998,
– maringotka.
Písomné návrhy je potrebné doručiť spoločnosti
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Ul.
A. Dubčeka 45, 968 58 Žiar nad Hronom v zalepenej obálke s označením OVS – 1/2011 do 15.8.2011
vrátane dňa 15.8.2011 do 14.30 hod. Písomný návrh
musí obsahovať: meno a priezvisko navrhovateľa
(obchodné meno), dátum narodenia navrhovateľa
(IČO), trvalé bydlisko navrhovateľa (sídlo právnickej
osoby), návrh výšky kúpnej ceny, spôsob a termín
úhrady kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený
do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou v súťaži. Po doručení nemožno
návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ
sa zaväzuje v lehote do 25.8.2011 oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej
na webovej stránke spoločnosti www.tszh.sk. V tej
istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži
neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne,
poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Ul. A.
Dubčeka 45, 968 58 Žiar nad Hronom.
Mgr. Peter Antal,
konateľ spoločnosti

Pripravte si zo zeleniny...
LEČO BEZ VARENIA

Potrebujeme: papriku,
paradajky, soľ (dávka
napr. zo 6 kg paprík a 4
kg paradajok alebo z 10
kg paprík a 7,5 kg paradajok).
Postup: suroviny nakrájame, osolíme, poriadne
premiešame a necháme
12 hodín odstáť. Potom
zeleninu natlačíme to
zaváraninových pohárov, navrch kvapneme 1
čajovú lyžičku oleja (kto
nechce, nemusí), zatvoríme a dáme sterilizovať. Po
vybratí otočíme poháre hore dnom.
Lečo chutí po otvorení, akoby bolo práve pripravené z čerstvej zeleniny.
NAKLADANÝ CESNAK

Potrebujeme: 500 g cesnaku, nové korenie, klinček, bobkový list, celé čierne korenie, feferónky,
olej.
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Hľadám domov
KRÍŽENEC – SUČKA KYRA

Kyra je mladučká sučka,
má maximálne 1 rok. Je
menšieho až stredného
vzrastu. Hľadáme jej domov v byte alebo rodinnom dome s prístupom
dovnútra. Kyra bude vakcinovaná, čipovaná a sterilizovaná.
KRÍŽENEC – SUČKA BAŠKA

Baška sa buď stratila, alebo ju niekto vyhodil. Veľmi
smúti za domovom, jedáva len málo a celý deň sedí
alebo leží na svojej deke.
K ľuďom je veľmi priateľská. Ovláda základné povely, je inteligentná.
Má asi dva roky, je to kríženec border kólie.
KOKERŠPANIEL – PES DAFI

Dafi má 2 roky a hygienické návyky. Môže ísť
Zdo bytu alebo do domu s
prístupom dovnútra. Je to
aktívny psík a potrebuje rovnako aktívneho majiteľa.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke 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 Poľnohospodárs
keho družstva.

Nálev: 1 dl octu, 4 lyžice cukru, soľ, 2 dl bieleho
vína, 1 dl vody.
Postup: strúčiky čerstvého cesnaku olúpeme
a vložíme do pohára. Vrstvy cesnaku prekladáme
korením. Do každého pohára pridáme jednu feferónku. Cesnak v pohároch prelejeme lyžičkou oleja
a zalejeme nálevom. Nálev získame zvarením vína,
octu, vody s cukrom a soľou. Poháre sterilizujeme
20 minút.
Nakladaný cesnak môžeme použiť ako prílohu
k mäsu.
ZAVÁRANÁ KUKURICA

Potrebujeme: mladú kukuricu, 1/2 l octu, 3/4 l
vody, 20 g soli, 30 g cukru, 5 ks čierneho korenia,
bobkový list.
Postup: malé kúsky mladej kukurice očistíme
a umyjeme. V osolenej vode ich povaríme 7 minút.
Vychladnuté vložíme do pohárov a zalejeme vlažným roztokom. Poháre uzavrieme a sterilizujeme
40 minút pri 90 stupňoch.
CHRENOVÁ POCHÚŤKA

Potrebujeme: 450 g očisteného chrenu, 40 g cukru, 10 g soli, 3,5 dcl vody, 1 dcl octu, olej.
Postup: chren nastrúhame, môžeme aj pomixovať
najemno a pridáme všetky ostatné prísady. Dáme
do pohárov. Nesterilizujeme. V chladničke vydrží

noviny.ziar.sk

4 – 5 mesiacov. Pred podávaním môžeme pridať
nastrúhané jablko alebo 3 – 4 lyžice smotany. Vynikajúce je to k varenému mäsu či údeninám.
VEGETKY

Potrebujeme: 3 kg uhoriek, 4 ks cibule, 4 ks papriky, 3 dcl octu, 1 šálku cukru, 3 veľké lyžice vegety,
1 veľkú lyžicu soli.
Postup: uhorky ošúpeme, nakrájame na hrubšie
kolieska (cca 1 cm), cibuľu na poloblúky a papriky
na tenké pásy. Premiešame, zalejeme octom, nasypeme cukor, vegetu a soľ. Necháme stáť 15 – 30 minút, kým zelenina pustí šťavu. Plníme do pohárov
a sterilizujeme.
ČALAMÁDA

Potrebujeme: 0,5 l octu, 80 dkg kryštálového
cukru, 3 lyžice soli, 2 dcl oleja, 1 lyžičku čierneho
mletého korenia, 1 lyžičku borkénu, 1,5 kg papriky,
1,5 kg cibule, 1 kg zelených paradajok (môžu byť aj
červené, ešte úplne nedozreté), 2 kg uhoriek – nakladačiek (môžu byť aj šalátové).
Postup: zeleninu pokrájame na 5 mm pásiky.
Dáme variť s ostatnými surovinami. Keď začne zmes
vrieť, odstopujeme si 2 minúty (nie viac). Vypneme
a horúce nakladáme do čistých a suchých pohárov.
Zavrieme a otočíme hore dnom.
Kto má rád štipľavé, môže pridať aj čili papričky.
Zdroj: internet.
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ŠPORT

Hokejbal v ohrození, celá plocha a okolie je plná nánosov z blata
Tak ako aj v iných kluboch, aj v hokejbalovom
Sport Trend-e sa začínajú pomaly pripravovať
na novú sezónu. V prípade našich hokejbalistov
je o to komplikovanejšie, že posledné záplavy
im znemožnili začať plnohodnotnú prípravu
a aj samotná sezóna je ohrozená. Ako to s klubom vyzerá, sme sa opýtali Rastislava Uhroviča
a jeho brata Petra, obaja zo spoločnosti Sport
Trend..
Vráťme sa ešte k uplynulej sezóne, zhodnoťte
nám ju.
Prípravu na prvú sezónu v extralige značne
ovplyvnili záplavy, ktoré zimný štadión zasiahli. Poslednýkrát v roku 2010 bol zimný štadión zatopený
na konci augusta a sezóna začínala na začiatku septembra, takže sme sa dostali do komplikovanej situácie, ktorej sme museli prispôsobiť aj celý tréningový a zápasový proces. Na začiatku sezóny sme sa
v najvyššej hokejbalovej súťaži oťukávali, postupne
sa však naša hra zlepšovala a pomaly sa dostavili aj
menšie úspechy. Odohrali sme niekoľko vyrovnaných zápasov a podarilo sa nám zdolať na domácom ihrisku aj vtedajšieho úradujúceho majstra.
Kríza na tím došla v závere sezóny, keď z rozlosovania vzišlo, že druhú polovicu súťaže odohráme
na ihriskách súpera. Zranilo sa nám niekoľko hráčov, niektorým nedovolili vycestovať pracovné povinnosti, a tak sme na zápasy nastupovali v značne
oklieštenej zostave, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Cieľ, ktorým bolo nezostať na konci sezóny
na chvoste tabuľky, sa nám však splniť nepodarilo.
Kedy a ako začala letná príprava na novú sezónu?
Letnú hráči spočiatku absolvovali individuálne,
kolektívna príprava začala 26. júla. Vzhľadom na zatopený zimný štadión sa využíva telocvičňa ZŠ, robia sa cyklotúry, do úvahy pripadajú ihriská v okolí,
turnaje a priateľské zápasy.
V klube ste sa rozhodli zamerať aj na mládež.

Máte už pripravené mládežnícke družstvá?
V príprave bolo minulú sezónu aj mládežnícke
družstvo. Túto sezónu sa začne trénovať v septembri – ak bude kde.
Nastali v kádri tímu nejaké zmeny?
Hráčsky káder sa obmenil. S hráčmi, ktorí svojim
prístupom v tréningu a v zápasoch dali najavo ako
„chcú“ hrať, sa nepočíta. Káder je doplnený mladými hráčmi (bývalí žiarski hokejisti). Zároveň prebehla pre túto sezónu fúzia s niekdajším extraligovým
družstvom N-SPORT Zvolen, takže káder posilnia
aj hráči zo Zvolena, Modrého Kameňa a z Banskej
Bystrice.
Počas júna a júla vám zaplavilo hraciu plochu
a vedľajšie budovy, ako škody vám vznikli?
Poškodená je predovšetkým kanalizácia, kde došlo k upchatiu nánosmi, a zničená bola aj kanalizačná šachta. Pri menších dažďoch v súčasnosti všetka
voda tečie po povrchu cez areál zimného štadióna.
Vytopená bola aj stará sociálna budova, zatopený

Foto: archív.
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bol čpavkový kanál a poškodené čpavkové snímače. V strojovni boli vytopené podúrovňové priestory s technologickým zariadením. Samozrejme, celá
plocha a okolie je plná nánosov z blata.
Neohrozia tieto potopy novú sezónu?
Štadión je momentálne nepoužiteľný, čo sa
týka prípravy, tak aj samotnej súťaže. V spoluprá-

ci s mestom Žiar nad Hronom došlo k prečisteniu
okolia prívodného kanála od náletovej zelene.
Čakáme preto na súhlas mesta, aby sme mohli začať odstraňovať škody po záplavách – to je závislé
na vyjadrení poisťovne. Ak nedôjde k oprave a vyčisteniu štadióna sezóna, aj využívanie plochy
bude vážne ohrozené. Športový klub Sport Trend
dokonca zrealizoval opravu a zateplenie strechy
nad hracou plochou, čím sa zamedzí orosovaniu
a zatekaniu dažďovej vody na samotnú plochu.
Aké sú vaše ciele do nasledujúcej sezóny?
Ak bude kde hrať a nenastanú nepredvídateľné
skutočnosti, pri kádri, ktorý sa rysuje, by sme sa
radi vyhli baráže (zo 14-tich družstiev posledné
3 hrajú baráž), v tom lepšom prípade pomýšľame
na play-off.
Marcel Pobežka
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ROZLOSOVANIE - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED DOSPELÍ - ROČNÍK 2011/12

1. Družstevník Ďanová
2. MŠK Turany
3. Družstevník Liptovská Štiavnica
4. MŠK Kysucké Nové Mesto
5. Tatran Krásno nad Kysucou
6. MŠK Žilina B
7. MŠK Fomat Martin
8. CSM Tisovec
9. Baník Veľký Krtíš
10. ŠK Závažná Poruba
11. FK Žiar nad Hronom
12. MFK Nová Baňa
13. FK Čadca
14. Cementáreň Lietavská Lúčka
15. Baník Kalinovo
16. MFK Banská Bystrica
1. kolo - Ne 7. 8. o 16:30
Ďanová - MFK B. Bystrica
Turany - Kalinovo
L. Štiavnica - L. Lúčka
K. N. Mesto - Čadca
Krásno - MFK N. Baňa
Žilina B - Žiar n. Hr.
Fomat Martin - Z. Poruba
Tisovec - V. Krtíš
2. kolo - Ne 14. 8. o 16:30
MFK B. Bystrica - V. Krtíš
Z. Poruba - Tisovec
Žiar n. Hr. - Fomat Martin
MFK N. Baňa - Žilina B
Čadca - Krásno
L. Lúčka - K. N. Mesto
Kalinovo - L. Štiavnica
Ďanová - Turany
3. kolo - Ne 21. 8. o 16:00
Turany - MFK B. Bystrica
L. Štiavnica - Ďanová

Fomat Martin - MFK B. Bystrica
Tisovec - Žilina B
V. Krtíš - Krásno
Z. Poruba - K. N. Mesto
Žiar n. Hr. - L. Štiavnica
MFK N. Baňa - Turany
Čadca - Ďanová
L. Lúčka - Kalinovo

Čadca - Žiar n. Hr.
L. Lúčka - Z. Poruba
Kalinovo - V. Krtíš
Ďanová - Tisovec
Turany - Fomat Martin
L. Štiavnica - Žilina B
K. N. Mesto - Krásno

K. N. Mesto - Kalinovo
Krásno - L. Lúčka
Žilina B - Čadca
Fomat Martin - MFK N. Baňa
Tisovec - Žiar n. Hr.
V. Krtíš - Z. Poruba
4. kolo - Ne 28. 8. o 16:00
MFK B. Bystrica - Z. Poruba
Žiar n. Hr. - V. Krtíš
MFK N. Baňa - Tisovec
Čadca - Fomat Martin
L. Lúčka - Žilina B
Kalinovo - Krásno
Ďanová - K. N. Mesto
Turany - L. Štiavnica

9. kolo - Ne 2. 10. o 14:30
Krásno - MFK B. Bystrica
Žilina B - K. N. Mesto
Fomat Martin - L. Štiavnica
Tisovec - Turany
V. Krtíš - Ďanová
Z. Poruba - Kalinovo
Žiar n. Hr. - L. Lúčka
MFK N. Baňa - Čadca

5. kolo - Ne 4. 9. o 15:30
L. Štiavnica - MFK B. Bystrica
K. N. Mesto - Turany
Krásno - Ďanová
Žilina B - Kalinovo
Fomat Martin - L. Lúčka
Tisovec - Čadca
V. Krtíš - MFK N. Baňa
Z. Poruba - Žiar n. Hr.

10. kolo - Ne 9. 10. o 14:30
MFK B. Bystrica - Čadca
L. Lúčka - MFK N. Baňa
Kalinovo - Žiar n. Hr.
Ďanová - Z. Poruba
Turany - V. Krtíš
L. Štiavnica - Tisovec
K. N. Mesto - Fomat Martin
Krásno - Žilina B

6. kolo - Ne 11. 9. o 15:30
MFK B. Bystrica - Žiar n. Hr.
MFK N. Baňa - Z. Poruba
Čadca - V. Krtíš
L. Lúčka - Tisovec
Kalinovo - Fomat Martin
Ďanová - Žilina B
Turany - Krásno
L. Štiavnica - K. N. Mesto

14. kolo - Št 1. 9. o 15:30
MFK B. Bystrica - Kalinovo
Ďanová - L. Lúčka
Turany - Čadca
L. Štiavnica - MFK N. Baňa
K. N. Mesto - Žiar n. Hr.
Krásno - Z. Poruba
Žilina B - V. Krtíš
Fomat Martin - Tisovec
15. kolo - Št 15. 9. o 15:30
Tisovec - MFK B. Bystrica
V. Krtíš - Fomat Martin
Z. Poruba - Žilina B
Žiar n. Hr. - Krásno
MFK N. Baňa - K. N. Mesto
Čadca - L. Štiavnica
L. Lúčka - Turany
Kalinovo – Ďanová

(r)

11. kolo - Ne 16. 10. o 14:00
Žilina B - MFK B. Bystrica
Fomat Martin - Krásno
Tisovec - K. N. Mesto
V. Krtíš - L. Štiavnica
Z. Poruba - Turany
Žiar n. Hr. - Ďanová
MFK N. Baňa - Kalinovo
Čadca - L. Lúčka

7. kolo - Ne 18. 9. o 15:00
K. N. Mesto - MFK B. Bystrica
Krásno - L. Štiavnica
Žilina B - Turany
Fomat Martin - Ďanová
Tisovec - Kalinovo
V. Krtíš - L. Lúčka
Z. Poruba - Čadca
Žiar n. Hr. - MFK N. Baňa

12. kolo - Ne 23. 10. o 14:00
MFK B. Bystrica - L. Lúčka
Kalinovo - Čadca
Ďanová - MFK N. Baňa
Turany - Žiar n. Hr.
L. Štiavnica - Z. Poruba
K. N. Mesto - V. Krtíš
Krásno - Tisovec
Žilina B - Fomat Martin

8. kolo - Ne 25. 9. o 15:00
MFK B. Bystrica - MFK N. Baňa

13. kolo - Ne 30.10. o 14:00

Dušan Strohner: Celé moje pôsobenie v žiarskom klube bol jeden obrovský zážitok
(Dokončenie z 15. strany)
Chýba ti ľad a hokej?
Samozrejme, boli obdobia, kedy som bol prehokejovaný, ale stále sa tam vidím.
Bez športu si dlho nezostal a začal si hrať súťažne hokejbal. V čom sú hokej a hokejbal rovnaké a čo majú rozdielne?
Príďte sa pozrieť (smiech). Hokejbal, povedal by
som, je „hravejší”, poskytuje priestor na dobré hokejové myšlienky a ich realizáciu, nie že by ste mali
extra čas na dobrú nahrávku, skôr je to o technike
s loptičkou a palicou. Dá sa tam jednoducho kadečo vymyslieť. Taký Ivan Pukač (dlhoročný spoluhráč
ešte z ľadového hokeja) by vám názorne predviedol to, o čom hovorím (smiech).Ten už pár horenosov vyškolil. Avšak dobrý ľadový hokejista nemusí

byť zárukou dobrého hokejbalistu, i keď aspoň vie
ako sa drží „palica”. Zároveň je to veľmi kontaktná hra, pričom údery a fyzický kontakt sú často
na hrane fair play, čo častokrát vyvoláva mnohé neprimerané emocionálne reakcie. Povedal by som,
že hrozba fyzickej konfrontácie je tu o čosi väčšia
ako v ľadovom hokeji.
Si spokojný pri hokejbale?
Tak hokejbal je moja veľká láska, i keď nie vždy to
tak vyzerá (smiech). Som spokojný a dokonca mám
pocit, že v posledných rokoch mi robil väčšiu radosť ako samotný hokej. Trochu ma mrzí, že zloženie žiarskeho extraligového hokejbalového kádra
je pomerne dosť „rôznorodé” a negatívne predsudky určitých ľudí z vedenia žiarskej hokejbalovej
extraligy dali stopku mnohým kvalitným hráčom,
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napríklad aj z nášho prvoligového žiarskeho hokejbalového mužstva – Lavíny, zahrať si extraligu.
Doba aj ľudia sa menia, možno je čas prehodnotiť
to, nakoľko kvalita týchto hráčov môže žiarskemu
extraligovému mužstvu len pomôcť.
Aby toho športu nebolo málo, v novej futbalovej sezóne budeš členom nového tímu Ladomerskej Viesky. Už si absolvoval prvé tréningy,
myslíš, že to zvládneš?
(smiech). Tak na toto by som povedal najradšej
„no comment”. Ale ako by možno môj tréner povedal: Snaha je! Futbal ma s prestávkami vždy sprevádzal a opäť sme sa stretli. Ale už by mohlo začať
snežiť, ťahá ma to totiž na lyže (smiech).
Marcel Pobežka
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Dušan Strohner: Celé moje pôsobenie v žiarskom klube bol jeden obrovský zážitok

Ukončenie pôsobenia žiarskeho hokejového
klubu zanechalo množstvo mladých hráčov
bez pôsobiska. Niektorí si našli nový klub, niektorí so športom skončili a iní sa jednoducho preorientovali na iný šport. Jedným z takých ľudí je
aj športový „nezmar“, Dušan Strohner.
Žiarčania ťa poznajú hlavne ako hokejistu.
Týmto športom si aj začínal?
Pokiaľ sa bavíme o športoch, nehľadiac na akej
úrovni som s nimi začínal, t. j. súťažnej alebo nesúťažnej úrovni, môžem hrdo vyhlásiť, že som začínal

v útlom detstve s lyžami, a táto moja obrovská vášeň k lyžovaniu pretrváva dodnes. Avšak začiatok
mojich športových cieľov bol výhradne hokejový
a prišiel v 6. roku môjho života. Po skončení prvej
„sezóny”, keď si nohy začali zvykať na korčule a
ľad, sa vo mne prebudil multišportový ošiaľ, čo vyvolalo akúsi túžbu zoznámiť sa s viacerými športmi. V podstate v priebehu rokov strávených na
IV. Základnej škole som nahliadol so sveta bojových umení – karate, atletiky – beh na kratšie trate,
tanec – breakdance a, samozrejme, futbal, ktorému
som sa ako jedinému športu aj po skončení základnej školy venoval i súťažne, čo spolu s hokejbalom
trvá dodnes.
V žiarskom Hokejovom klube si prešiel niekoľkými kategóriami, spomínaš si na tie najlepšie
zážitky?
Celé moje pôsobenie v žiarskom Hokejovom
klube je jeden obrovský zážitok, a myslím, že mi
dajú za pravdu všetci tí, ktorí tu kedysi hrávali,
teda nielen spoluhráči. Vystihnúť najkrajšie zážitky
od prípravky po seniorov by bolo snáď na dlhšie
posedenie, ale určite to najkrajšie obdobie trvalo od starších žiakov po seniorov. S víťazstvami a
gólmi prišlo aj nadšenie, a snáď to najväčšie som
prežíval v podstate od 16 do 19-tich rokov, keď
som hrával za náš dorast a prvú ligu na hosťovaní
v Detve. Od 17-tich rokov aj za naše Á-čko, a vtedy,
podľa môjho názoru, chodilo na hokej najviac divákov, čo bolo pre mňa nesmierne povzbudivé. Práve
v tom období sme s mužmi skončili druhí v 2. lige.

Samotní seniori, ktorých zloženie bolo z Banskej
Bystrice, Zvolena, Detvy a Prievidze, boli domácou
atmosférou nadšení! Vo všeobecnosti by som však
vystihol jedinú vec. Žiar je malé mesto a s chlapcami, s ktorými som hrával, nás spojil hokej a spojil
nás natoľko pevne, že tieto priateľstvá pretrvávajú
dodnes. S mnohými chlapcami, mladými mužmi
hrávam dodnes hokejbal!
Ako si vnímal zrušenie, resp. ukončenie prevádzky hokejového klubu?
Obrovská strata pre mesto, chlapcov s talentom
a mnohých, mnohých rodičov, ktorí svoje ratolesti
sprevádzali na ceste k hokeju. V posledných rokoch
som mal možnosť sledovať ako základňa detí od
tých najmenších v predprípravke neustále rastie
a rástol aj záujem trénerov a ľudí s týmito deťmi
pracovať a rozvíjať ich talent. S posledným ľadom
sa rozpustila i nádej, ktorú rodičia a samotné deti
pocítili s prvými krokmi na ľade. Talent treba rozvíjať, no bohužiaľ, len veľmi málo rodín je schopných
tento rozvoj podporiť aj finančne. Je to obrovská
škoda. Pre mestá, ktoré boli kedysi ďaleko za nami,
sme my – Žiar, ďaleko v nedohľadne. Aby som to
zhrnul, táto otázka sa týka širokého spektra ľudí.
Dúfam však, že práca ľudí (od bratov Uhrovičovcov
po samotných hráčov) s hokejbalom, ako súčasťou
zimného štadióna, bude pokračovať a držím im
v tom palce. Vysporiadanie sa s organizáciou súťaže a s neustálymi problémami so záplavami štadióna je určite nesmierne náročné. Dúfam, že to
nevzdajú!
(Pokračovanie na 14. strane)

ROZLOSOVANIE - III. LIGA STARŠÍ DORAST A III. LIGA MLADŠÍ DORAST - ROČNÍK 2011/12

1. kolo - Ne 7. 8. o 10:00 a 12:30
V. Krtíš - MFK B. Bystrica
Bytča - K. N. Mesto
Lučenec - Rajec
MFK N. Baňa - Čadca
D. Kubín - Žiar n. Hr.
R. Sobota - Badín
Bánová - Kremnička
Fiľakovo - Zvolen
2. kolo - So 13. 8. o 10:00 a 12:30
MFK B. Bystrica - Zvolen
Kremnička - Fiľakovo
Badín - Bánová
Žiar n. Hr. - R. Sobota
Čadca - D. Kubín
Rajec - MFK N. Baňa
K. N. Mesto - Lučenec
V. Krtíš - Bytča
3. kolo - Ne 21. 8. o 10:00 a
12:30
Bytča - MFK B. Bystrica
Lučenec - V. Krtíš
MFK N. Baňa - K. N. Mesto
D. Kubín - Rajec
R. Sobota - Čadca
Bánová - Žiar n. Hr.
Fiľakovo - Badín
Zvolen - Kremnička
4. kolo - So 27. 8. o 10:00 a 12:30
MFK B. Bystrica - Kremnička
Badín - Zvolen
Žiar n. Hr. - Fiľakovo
Čadca - Bánová
Rajec - R. Sobota
K. N. Mesto - D. Kubín
V. Krtíš - MFK N. Baňa

Bytča - Lučenec
5. kolo - Ne 4. 9. o 10:00 a 12:30
Lučenec - MFK B. Bystrica
MFK N. Baňa - Bytča
D. Kubín - V. Krtíš
R. Sobota - K. N. Mesto
Bánová - Rajec
Fiľakovo - Čadca
Zvolen - Žiar n. Hr.
Kremnička - Badín
6. kolo - So 10. 9. o 10:00 a 12:30
MFK B. Bystrica - Badín
Žiar n. Hr. - Kremnička
Čadca - Zvolen
Rajec - Fiľakovo
K. N. Mesto - Bánová
V. Krtíš - R. Sobota
Bytča - D. Kubín
Lučenec - MFK N. Baňa
7. kolo - Ne 18. 9. o 10:00 a
12:30
MFK N. Baňa - MFK B. Bystrica
D. Kubín - Lučenec
R. Sobota - Bytča
Bánová - V. Krtíš
Fiľakovo - K. N. Mesto
Zvolen - Rajec
Kremnička - Čadca
Badín - Žiar n. Hr. So 17.9.
8. kolo - So 24. 9. o 10:00 a 12:30
MFK B. Bystrica - Žiar n. Hr.
Čadca - Badín
Rajec - Kremnička
K. N. Mesto - Zvolen
V. Krtíš - Fiľakovo
Bytča - Bánová

Lučenec - R. Sobota
MFK N. Baňa - D. Kubín
9. kolo - Ne 2.10. o 10:00 a 12:30
D. Kubín - MFK B. Bystrica
R. Sobota - MFK N. Baňa
Bánová - Lučenec
Fiľakovo - Bytča
Zvolen - V. Krtíš
Kremnička - K. N. Mesto
Badín - Rajec
Žiar n. Hr. - Čadca So 1.10.
10. kolo - So 8. 10. o 10:00 a
12:30
MFK B. Bystrica - Čadca
Rajec - Žiar n. Hr.
K. N. Mesto - Badín
V. Krtíš - Kremnička
Bytča - Zvolen
Lučenec - Fiľakovo
MFK N. Baňa - Bánová
D. Kubín - R. Sobota
11. kolo - Ne 16. 10. o 10:00 a
12:30
R. Sobota - MFK B. Bystrica
Bánová - D. Kubín
Fiľakovo - MFK N. Baňa
Zvolen - Lučenec
Kremnička - Bytča
Badín - V. Krtíš
Žiar n. Hr. - K. N. Mesto So 15.10.
Čadca - Rajec
12. kolo - So 22. 10. o 10:00 a
12:30
MFK B. Bystrica - Rajec
K. N. Mesto - Čadca
V. Krtíš - Žiar n. Hr.
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Bytča - Badín
Lučenec - Kremnička
MFK N. Baňa - Zvolen
D. Kubín - Fiľakovo
R. Sobota - Bánová
13. kolo - Ne 30. 10. o 10:00 a
12:30
Bánová - MFK B. Bystrica
Fiľakovo - R. Sobota
Zvolen - D. Kubín
Kremnička - MFK N. Baňa
Badín - Lučenec
Žiar n. Hr. - Bytča So 29.10.
Čadca - V. Krtíš
Rajec - K. N. Mesto
14. kolo - Št 1. 9. o 10:00 a 12:30
MFK B. Bystrica - K. N. Mesto
V. Krtíš - Rajec
Bytča - Čadca
Lučenec - Žiar n. Hr.
MFK N. Baňa - Badín
D. Kubín - Kremnička
R. Sobota - Zvolen
Bánová - Fiľakovo
15. kolo - Št 15. 9. o 10:00 a
12:30
Fiľakovo - MFK B. Bystrica
Zvolen - Bánová
Kremnička - R. Sobota
Badín - D. Kubín
Žiar n. Hr. - MFK N. Baňa
Čadca - Lučenec
Rajec - Bytča
K. N. Mesto - V. Krtíš
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Obrovský úspech Dávida Zverka v Turecku
CYKLISTIKA

Pätnásťročný rodák zo Zvolena Dávid Zverko,
dnes cyklista CK MŠK Žiar nad Hronom (trénuje
ho František Sitora), sa v utorok postaral o prvú
slovenskú medailu na XI. európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v tureckom Trabzone.
V časovke na 9 km skončil v 94-člennej konkurencii tretí len poldruha sekundy od druhého miesta.
Pritom nebyť chyby, ktorú si Dávid po pretekoch
vyčítal, mal by striebro.
Ziskom bronzu Zverko zopakoval doterajší najväčší slovenský cyklistický úspech na tomto multišportovom podujatí pre mládež – tretie miesto
Mateja Jurča v pretekoch s hromadným štartom
na EYOD 1999 v Esbjergu. Poradie medailistov a ich
časy: 1. Kriebaum (Dán.) 12:40,25 min, 2. Verstreten
(Bel.) 13:02,44, 3. Zverko (SR) 13:03,93.
„Časovka bola veľmi krátka, preto bolo potrebné
sa pred ňou poriadne a dlho rozjazdiť, aby sa do
nôh dostala sila. Ja som spravil chybu, že som sa nerozjazdil dostatočne. Navyše ma zaskočila aj horúčava, až s takou veľkou som nepočítal. Odštartoval
som dobre, ale rýchlo mi zatuhli nohy. Navyše prvá
časť časovky sa išla proti vetru, takže som sa trápil.
Až po obrátke som sa rozbehol a bol som schopný

zvládnuť prevody, ako chcel odo mňa tréner. Odhadujem, že zlé rozjazdenie ma mohlo v pretekoch
stáť aj 15 sekúnd, o ktoré som mohol byť rýchlejší.
Na striebro mi pritom chýbalo oveľa menej...,“ vyznával sa Dávid Zverko po pretekoch.
Trojicu našich cyklistov v Trabzone má vedno
s Vladimírom Hnáthom na starosti tréner Milan Novosad, ktorý v minulosti trénoval Petra Sagana. On
Zverkovi krátko po dojazde do cieľa vyčítal presne
tie veci, ktoré si uvedomoval pretekár aj sám. „Škoda toho zlého rozjazdenia, mohol dopadnúť ešte
lepšie. Do stúpania v úvodnej časti nebol schopný
utiahnuť taký prevod, ako by sa žiadalo. Aj s horúčavou sa ťažko vyrovnával. Ako najlepšieho časovkára z našej trojice sme sa ho nasadili do prvej časti
štartového poľa, nech je na slnku čo najmenej, ale
aj tak to bolo ťažké. Po obrátke však už chytil správny rytmus a išiel výborne,“ hodnotil tréner.
Tréner Novosad už pred prvou súťažou na EYOF
avizoval, že Zverko tu má z trojice našich cyklistov
najväčšie ambície. Nedávno vyhral medzinárodné
etapové tzv. Mliečne preteky v českých Lounoch
a na Pretekoch mieru mládeže v českom Jevíčku
skončil celkove tretí, v časovke štvrtý. „Špurtovať
vedia dobre všetci traja chlapci, ktorých tu máme
– teda aj Martin Dubeň a Milan Holomek, ale v časovke je Dávid z nich jednoznačne najlepší,“ hovorí
tréner.

Foto: Ľubomír Součko.
Ako prvoročiak sa v tejto vekovej kategórii Dávid
Zverko môže prezentovať už naozaj sľubnými výsledkami. Pritom cyklistike sa venuje len tri roky,
predtým hrával vo Zvolene ľadový hokej. „Vtedy
som mal oveľa silnejšie ruky, ale keď som prestal
s hokejom, svaly na rukách zmizli,“ smial sa a dodával: „Avšak neľutujem, že som si vybral cyklistiku.
Tento šport ma naozaj chytil za srdce.“
Ľubomír Součko (zdroj olympic.sk)

Ilustračné foto.

