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V tomto čísle:
DESAŤ ROKOV ŠKOLSTVA V MESTE

Základné školy, materská škola, základná umelecká škola a centrum voľného času sú už desať
rokov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Toto
časové obdobie sme zhodnotili s vedúcou odboru školstva a športu, Martou Mergovou. Strana 3.
ROBO MIKLA SI OPÄŤ ZAHRAL V ŽIARI

Vzniká archív
fotografií
mesta
STRANA 3

Bývalá skládka odpadu je už zrekultivovaná
V rámci Žiarskeho kultúrneho leta vystúpila
na námestí aj Lenka Libjaková. Spoločnosť jej
na koncerte robil aj Robo Mikla, ktorý pred domácim publikom hral po niekoľkých rokoch. Viac
na strane 6.
REMESLO SPOLUPRACUJE
SO ŠVÉDSKOU OCELIARŇOU

Chladiarenské zariadenie, tzv. waterbox, ktorý
sa vyrába v žiarskej spoločnosti Remeslo, bude
súčasťou valcovej a lisovacej linky v oceliarni
vo Švédsku. Viac informácií na 5. strane.

STRANA 2

ŽIARSKA MLÁDEŽ
NA PRACOVNOM STRETNUTÍ

Mladí Žiarčania sa
stretli s predstaviteľmi mesta a pracovníkmi s mládežou,
aby im predstavili
svoje aktivity a plány.
Neformálne vzdelávanie tak má nadviazať spoluprácu pri
realizácii ďalších projektov.
Strana 6.

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

Šášovské
hradné hry
STRANA 7
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Mesto zrekultivovalo bývalú skládku v Horných Opatovciach
budovali sa odberné studne skládkového plynu
a odvodňovacie priekopy na odvádzanie dažďovej
vody. Plocha, ktorá prešla rekultiváciou, predstavuje takmer 30-tisíc metrov štvorcových.

Plyny sa zo skládky
uvoľňujú 12 studňami

Dnes je skládka „ukrytá“ pod zeminou.
Dvadsať rokov sa odpad zo Žiaru nad Hronom
a okolitých obcí vyvážal na skládku komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. Dnes je
tu namiesto nej kopec, ktorý je nerozoznateľný
od okolitého terénu.
Keďže pôvodná skládka ukončila svoju činnosť
v roku 2008, mesto Žiar nad Hronom ju muselo zrekultivovať. Na projekt, ktorý vypracovalo, získalo
finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer
1 milión eur. S prácami na rekultivácii skládky sa
začalo v novembri minulého roku.
V prvom rade sa nahromadený odpad premiestnil
do svahov, kedy sa naň medzi dve fólie umiestnila
vrstva minerálneho tesnenia. Plocha sa následne
na to zasypala rekultivačnou vrstvou zeminy a vy-

„Rekultivácia telesa skládky spočívala v úprave
navezených odpadov do terás, realizácii opatrení
proti prenikaniu povrchových vôd do skládkového
telesa a zo samotného ozelenenia skládky,“ vysvetľuje Emil Solnica z Odboru riadenia projektov MsÚ.
Rekultivácia bola členená na technickú a biologickú. Technická rekultivácia riešila jednotlivé tesniace vrstvy – upravený a zhutnený odpad, drenážny
geokompozit (odplynenie), minerálne tesnenie
2 x 250 mm, umelú drenážnu vrstvu a rekultivačnú
zeminu s hrúbkou 1 meter. „Biologická rekultivácia
nadväzuje na technickú. Teleso skládky bolo osiate
trávovou zmesou, čím sa vytvoril vhodný stabilizujúci pôdny kryt. Súčasťou rekultivácie bolo aj zrealizovanie 12 odplyňovacích studní a monitorovací
systém pozostávajúci z dvoch monitorovacích vrtov,“ spresňuje ďalej Emil Solnica. Po obvode telesa
skládky bola vybudovaná betónová odvodňovacia
priekopa, ktorá bude odvádzať vody z povrchového odtoku z plochy telesa skládky a z okolitého
terénu do cestnej priekopy pozdĺž prístupovej komunikácie.

Medzinárodná mládežnícka
výmena
Mnohých mladých ľudí osloví ponuka zúčastniť sa medzinárodnej mládežníckej výmeny. Vo verejnom prieskume mesta sa však
viacerí vyjadrili, že nevedia, čo si pod týmto
pojmom majú predstaviť.
„Mládežnícka výmena je jedna z akcií programu
Národnej agentúry Mládež v akcii,“ vysvetľuje na
úvod Dominika Švecová, koordinátorka práce
s mládežou a dodáva: „Určená je pre mladých
ľudí, ktorí sa chcú stretnúť so skupinami mladých
z iných krajín Európske únii. Ide o spoluprácu medzi dvomi alebo viacerými skupinami z rôznych
krajín, pričom sa im ponúka možnosť počas 6 až
21 dní diskutovať o rôznych témach, ako napr.
životné prostredie, umenie a kultúra, zdravie,
voľný čas mládeže, rodová rovnosť.“ Mladí ľudia
popri tom majú možnosť naučiť sa niečo nové
o jednotlivých krajinách. Zúčastniť sa jej môžu
mladí vo veku od 13 do 25 rokov. Výmena má vopred dohodnutý a schválený program Národnou
agentúrou a tomu zodpovedajúcimi pracovnými
metódami, ktoré sa uvádzajú v žiadosti projektu,
ktorý ide na schválenie. Keďže ide o podporu

aktivít mladých a využitie ich akčnosti, tak práve
oni dostávajú príležitosť byť maximálne zapojení
do prípravy, realizácie a hodnotenia. „Vhodnými
metódami takéhoto neformálneho vzdelávania
sú práca v národnostných zmiešaných skupinách,
hranie rolí, diskusia, workshopy, návštevy iných
projektov a organizácií, simulácia či zážitkové
aktivity. Na základe týchto metód sa účastníci
naučia tímovej spolupráci, organizovať, plánovať a prezentovať svoje myšlienky v daných oblastiach. Nehovoriac o tom, že sa dozvedia niečo
viac o iných kultúrach a zdokonalia svoje jazykové zručnosti,“ dopĺňa Dominika Švecová. Vďaka
schválenej žiadosti projektu programu Mládež
v akcii je účastníkom hradené ubytovanie, strava a 70 percent cestovného. Program a materiál
na aktivity má na starosti organizátor hosťujúcej
krajiny. Ak by ste mali záujem sa zúčastniť nejakej
mládežníckej výmeny a vyskúšať niečo nové, tak
hľadajte viac informácií na facebookovskej stránke Žiarska mládež alebo sa informujte e-mailom
na dominika.svecova@ziar.sk.
(li)

Monitoring zrekultivovanej skládky
ďalších 30 rokov
Stará skládka je už v súčasnosti celá pokrytá zeminou, na ktorej je vysiata tráva. Aj po ukončení
prác sa však zrekultivovaná skládka naďalej monitoruje. Monitoring sa bude realizovať minimálne
30 rokov. Rekultivácia skládky je jednou z environmentálnych investícií mesta Žiar nad Hronom,
na ktoré sa podarilo získať zdroje zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. V súčasnosti sa už realizujú
práce na projekte výstavby Centra zhodnocovania
odpadov.
(li)

Súčasťou rekultivácie
je aj 12 odplyňovacích studní.

Univerzita tretieho veku
s viac ako stovkou záujemcov
Začiatkom júla sa v priestoroch Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika uskutočnil zápis
na štúdium na Univerzite tretieho veku.
Ako nás informovala Marta Mergová, vedúca
odboru školstva a športu, zápisu sa zúčastnilo
celkom 101 záujemcov. „Zapísali sa do všetkých
šiestich študijných programov, ktoré otvoríme
v Žiari nad Hronom. Najväčší záujem je o štúdium anglického jazyka, kresbu a maľbu a informačno-komunikačné technológie,“ spresnila Marta Mergová. Na štúdium záhradníctva,
psychológie a starostlivosti o zdravie sa ešte
stále môžete prihlásiť. Úvodné stretnutie Univerzity tretieho veku v Žiari nad Hronom sa
uskutoční 11. septembra o 16.00 hod. v priestoroch Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika. Na
ňom budú zverejnené organizačné pokyny
pre nasledujúci akademický rok, súčasťou
ktorých bude aj časový harmonogram
prednášok. Podrobné informácie a prihlášky
sú k dispozícii u PhDr. Marty Mergovej na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
(r)
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Fotokutranie
Žiarčania, prekutrite krabice s fotografiami a
sfúknite prach zo svojich rodinných fotoalbumov.
Neformálna skupina Žiarovky organizuje v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a Mestskou obývačkou verejnú zbierku fotografií Žiaru
nad Hronom. „Zbierka sa organizuje so zámerom
založenia archívu fotografií moderného mesta približne od 50-tych rokov 20. storočia, napr. výstavba
sídlisk, námestia, sochy, udalosti, ľudia v meste,“
informuje Kamila Beňová z Neformálnej skupiny
Žiarovky a dodáva: „Fotografie budú ďalej digitálne
archivované v Mestskom múzeu a budú môcť byť
používané na rôzne účely, či už umeleckého, alebo
vzdelávacieho charakteru.“ Fotografie môžete priniesť do Mestskej obývačky na Ulici M. Chrásteka,
t. j. v Mestskej krytej plavárni na poschodí. „Obyvatelia môžu za asistencie pracovníčky Mestskej obývačky fotky naskenovať a prispieť tak k rozširovaniu
nielen tohto archívu, ale aj k lepšiemu poznaniu

minulosti nášho mesta. Ďalšou možnosťou je naskenovať ich aj samostatne a „zavesiť“ na facebookovú stránku Žiaroviek,“ spresňuje Kamila Beňová.
Fotografie môžete nafotiť alebo naskenovať aj vy a
poslať ich na e-mailovú adresu ziarovky.zh@gmail.
com, prípadne „zavesiť“ na facebookovú stránku
Žiaroviek.

Prioritné sú fotografie
z Hviezdoslavovej ulice
Na fotografiách by malo byť vidieť mesto, resp.
rôzne jeho časti, štvrte, symboly, čokoľvek, ale
môžu byť na nich aj ľudia, nemusí ísť len o fotografie mesta samotného. „Vzhľadom ku krátkej histórii
Žiaru sa len takýmto spôsobom – od vás, obyvateľov – môžeme dozvedieť, ako vznikalo a vyzeralo
naše mesto, bez vašej pomoci to nepôjde. Prioritne
sa hľadajú fotky z Hviezdoslavovej ulice a jej okolia, ale môže ísť aj o akékoľvek iné,“ hovorí na záver

Archívny záber nášho mesta.
Kamila Beňová. V rámci aktuálne realizovaného
projektu HviezdosLavička, podporeného Nadáciou
Intenda, sa Žiarovky pokúsia zozbierané fotografie
kreatívne spracovať a odprezentovať zaujímavým
spôsobom žiarskej verejnosti ešte toto leto.
(li)

Školy sú už desať rokov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
V zmysle zákona prešli od 1. júla 2002
do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom základné a materské školy,
základná umelecká škola a centrum voľného
času.
V tom čase to znamenalo prevzatie zodpovednosti za vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách, vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských
zariadení, vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov
škôl a školských zariadení, ich zriaďovanie a zrušovanie.

dernizáciu a revitalizáciu Základných škôl na Ul. Dr.
Janského a na Jilemnického ulici. „Roky 2010 a 2011
boli obdobím čerpania nenávratnej finančnej podpory z Eurofondov na projekty Modernizácia a revitalizácia ZŠ na Ul. M. R. Štefánika a MŠ na Ul. Dr.
Janského, ktoré boli čerpané v objeme viac ako
3,3 milióna eur a spolufinancované z rozpočtu
mesta. Vďaka úspešnosti projektov a vďaka dobrej
finančnej kondícii nášho mesta máme komplexne
zrekonštruované všetky budovy základných
a materských škôl, čím sa nemôže pochváliť žiadne
iné slovenské mesto,“ prízvukuje Mergová.

Čo to znamená v praxi

Školské koncepcie

„Obdobie prechodu kompetencií na úseku
školstva bolo poznačené predovšetkým zlým
technickým stavom všetkých škôl a školských
zariadení, zlou vybavenosťou školských jedální,
zastaraným materiálno-technickým vybavením,
neplatnými revíznymi správami a množstvom
ďalších nedostatkov, ktoré sa objavovali každý
deň,“ konkretizuje Marta Mergová, vedúca Odboru školstva a športu MsÚ. Ako ďalej dodáva,
nevyhnutnosťou bolo rozhodnúť sa, odkiaľ začať
riešiť závažné problémy, ohrozujúce životy žiakov
a učiteľov, či ostatných účastníkov participujúcich
na výchove a vzdelávaní. „Prvým krokom bolo
schválenie sumy 33-tisíc eur na zabezpečenie
všetkých revízií: elektroinštalácie, bleskozvodov,
výťahov, hasiacich prístrojov, hydrantov, telocvičného náradia či na odstránenie porevíznych
závad.“ Ďalšou nevyhnutnosťou bola oprava
striech základných a materských škôl, ktoré boli
v nevyhovujúcom stave a spôsobovali problémy
prejavujúce sa zatekaním, opadávaním omietky
a plesňami. „V rokoch 2003 až 2006, resp. 2008,
bolo opravených 20 striech v celkovej hodnote viac
ako 365-tisíc eur.
V rokoch 2007 až 2008 bolo viac ako 125-tisíc eur
vynaložených na ďalšie opravy a údržbu,“ spresňuje ďalej Marta Mergová. V roku 2008 mesto
zo svojho rozpočtu vynaložilo finančné prostriedky
v celkovom objeme takmer 1,4 milióna eur na mo-

Bezprostredne po prechode kompetencií
zo štátnej správy na samosprávu začalo mesto
pracovať na príprave krátkodobej koncepcie, ktorej strategickým zámerom bolo efektívne využitie
kapacitných možností škôl a školských zariadení
a s tým spojené racionalizačné opatrenia. „V praxi
to znamenalo vyradenie zo siete a zrušenie Materskej školy na Ul. Š. Moysesa, Základnej školy
na Ul. J. Kollára, ktorej žiaci sa presťahovali do ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika, presťahovanie Základnej
umeleckej školy do priestorov ZŠ na Jilemnického
ulici a Centra voľného času do priestorov ZŠ na Ul.
M. R. Štefánika,“ vysvetľuje Marta Mergová. Oblasť
personálnu, edukačnú a investičnú, ako aj zameranie škôl na spoločenskovedné a prírodovedné
predmety či všeobecnú športovú prípravu a na žiakov so všeobecným intelektovým nadaním riešia
ďalšie dve koncepcie.

Spoločné aktivity a projekty
Keď hodnotíme uplynulých desať rokov spravovania škôl mestom, je potrebné spomenúť aj
projekty, do ktorých sa školy a školské zariadenia
s podporou mesta zapájajú. Zameriavajú na podporu zdravia, rozvoj technických zručností, voľnočasových aktivít a prevencie pred negatívnymi
sociálno patologickými javmi a sú na Slovensku
ojedinelé. „Od roku 2004 realizujeme vo všetkých
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Zrekonštruovaná Základná škola
na Jilemnického ulici.
materských školách a na prvom stupni základných škôl Projekt Zdravý úsmev, ktorého úlohou je
vzdelávanie detí v oblasti zdravia zubov a ďasien,“
spresňuje Mergová a dopĺňa: „Od roku 2006 pracuje pri MsÚ Koordinačná prevenčná skupina, ktorá
každoročne pripravuje Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných
sociálne patologických javov a tie sú finančne
podporované z rozpočtu mesta. V roku 2006 sme
sa stali súčasťou projektového zámeru Budovanie
vedomostného trojuholníka v podmienkach mesta
Žiar nad Hronom. Cieľom budovania centra vzdelávania v oblasti hutníctva, spracovania a recyklácie
ľahkých kovov v meste Žiar nad Hronom, ktorého
súčasťou sme sa v rámci projektu ProTech stali, je
vytvorenie optimálnych podmienok, personálnych
a materiálno-technických pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily.“

Počet žiakov klesá každým rokom
Školy v našom meste sa za desať rokov
zmenili po všetkých stránkach. Počet žiakov za
uplynulých desať rokov klesol takmer o tisíc žiakov,
v materských školách je o 100 detí menej, školské
kluby detí a Základná umelecká škola sú v počtoch žiakov rovnaké a v Centre voľného času sa
zvýšil počet účastníkov zo 176 na 1249. „Ako zriaďovateľovi nám záleží na našich školách, snažíme
sa vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu pre
žiakov, učiteľov a všetkých ostatných školských zamestnancov, a tak ovplyvňovať kvalitu našich škôl.
Samotnú zmenu má však v rukách každý z nás,“ dodáva na záver Marta Mergová.
(li)
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Množstvo komunálneho odpadu rastie
Slovensko

310

EÚ

Slovensko

ZH

186

264

225

Množstvo zhodnoteného (recyklovaného) odpadu v našom meste každoročne stúpa, v roku
2009 to bolo 39,75 kg na obyvateľa na rok, v roku
2010 70,71 kg na obyvateľa a v minulom roku už
82,52 kg na obyvateľa na rok.

BMW pri predbiehaní dostalo šmyk
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala
v stredu 25. júla v ranných hodinách na rýchlostnej
ceste R1 v katastri obce Železná Breznica. „Dvadsaťsedemročný vodič osobného motorového vozidla zo Žiaru nad Hronom jazdil v ľavom jazdnom
pruhu v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen.
V ľavotočivej zákrute predbiehal na mokrej ceste
jazdnú súpravu nákladného motorového vozidla,
pričom rýchlosť jazdy neprispôsobil svojím schopnostiam, stavu a povahe vozovky a na mokrom povrchu cesty dostal šmyk,“ uviedla Mária Faltániová,
hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici. Vodič prešiel
s vozidlom do pravého jazdného pruhu, kde narazil
do kovových zvodidiel, od ktorých ho odrazilo späť
na cestu. Vozidlo sa dostalo do rotácie a zadnou
pravou časťou ostalo stáť opreté o ľavé zvodidlo.
„Pri dopravnej nehode sa ťažko zranil 26-ročný spolujazdec, ktorý počas prevozu do nemocnice v Banskej Bystrici zraneniam podľahol. Ľahko sa zranil aj
22-ročný spolujazdec vodiča a ďalšieho 19-ročného spolujazdca ošetrili na mieste. Všetci spolujazdci

r. 2011
- množstvo
vyseparovaných
komodít v ZH
v kg na občana

Kov

71

4,71

121 67

Plast

Komunálny
odpad v kg
Tabuľka č. 4
Zložka
komunálneho
odpadu v kg
Cieľ recyklácie
EÚ v kg
na občana
do r. 2020
r. 2010
-množstvo
vyseparovaných
komodít v SR
v kg na občana

Slovensko ZH

3,74

Krajina
Komunálny
odpad v kg

EÚ

0,81

Množstvo skládkovaného komunálneho
odpadu/rok/obyvateľ/kg r. 2010

Krajina

16,46

Čo sa týka množstva skládkovaného komunálneho odpadu v našom meste, tendencia je mierne
klesajúca. Nižšie tabuľka č. 2 množstva skládkovaného odpadu v krajinách EÚ, na Slovensku a v našom meste:
Tabuľka č. 2

Množstvo zhodnoteného (recyklovaného)
KO/rok/obyvateľ/kg r. 2010

3,38

Množstvo recyklovaného odpadu
v našom meste stúpa

Tabuľka č. 3

14,47

Tieto čísla majú spravidla každoročne stúpajúcu
tendenciu. Hlavnou prioritou v súčasne platnej odpadovej legislatíve je predchádzať vzniku odpadov
a obmedzovať ich tvorbu. Návrh nového zákona
o odpadoch, ktorý je vypracovaný v súlade s platnou rámcovou smernicou, takisto za hlavnú prioritu považuje zabezpečenie efektívneho fungovania
odpadového hospodárstva, zníženie produkcie
množstva odpadov, prispenie k zníženiu množstva
ukladaného odpadu na skládku odpadov a odkalisko a v neposlednom rade zvýšenie množstva
zhodnocovaného odpadu na úkor zneškodňovania
odpadu.

Sklo

502 333

11,55

730

7,19

Komunálny
odpad v kg

ZH

11,53

EÚ

Papier

USA

23,46

Najviac odpadu sa vyprodukuje v najrozvinutejších, ale aj rozvojových krajinách sveta. Na čele
štatistiky sú Spojené štáty americké, Čína, Brazília,
India či Mexiko, do prvej desiatky patrí aj Francúzko. Do výpočtov sa pritom počítali len štyri komodity komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a
kovy), ktoré vznikajú činnosťami v domácnostiach,
firmách či administratívy. Do výpočtov nebol zahrnutý priemyselný, stavebný ani poľnohospodársky odpad. Odhaduje sa, že spolu s komunálnym
a priemyselným odpadom sa ročne vyprodukujú
až 4 miliardy ton odpadu!
Pre názorné porovnanie je v tabuľke č. 1 nižšie
uvedené množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v jednotlivých krajinách a v našom
meste podľa jednotlivých štatistík:

Krajina

8,3

Najviac odpadu
produkujú
rozvojové krajiny

Tabuľka č. 1
Množstvo vyprodukovaného komunálneho
odpadu/rok/obyvateľ

20,33

Mesto Žiar nad Hronom sa už niekoľko rokov
intenzívne venuje oblasti nakladania s odpadmi. Okrem úspešných projektov, ktoré sú už
implementované, ale aj tie stále v stave realizácie, je to najmä zameranie sa na dodržiavanie
národnej a európskej legislatívy.
Európska únia zaväzuje všetky členské štáty k stanoveným limitom pre opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností. Ide o zvýšenie miery
separácie a následného spracovania komunálneho odpadu najmä papiera, plastov, skla a kovov
na 50 %.
Nezanedbateľným celosvetovým problémom je
neustále narastanie objemu komunálneho odpadu. V súčasnosti ľudstvo produkuje cca 1,3 miliardy
ton komunálneho odpadu ročne a predpoklady
vedcov sú, že tento objem sa pri súčasnom spôsobe života ľudí (masová spotreba a rast urbanizácie)
do roku 2025 zdvojnásobí na objem 2,6 miliardy
ton komunálneho odpadu ročne.

Zdroj: OŽP,
upravené: internet, Eurostat, ENVI-PAK

Severný obchvat Banská Bystrica
je už otvorený

Foto: Martin Žilka

sú zo Žiaru nad Hronom,“ doplnila informácie Faltániová. Alkohol u vodiča zistený nebol. Škoda
na vozidle a na poškodených kovových zvodidlách
je odhadnutá na 6-tisíc eur.
(li)

noviny.ziar.sk

V piatok 27. júla bol do prevádzky uvedený
posledný úsek projektu rýchlostnej cesty R1 –
Pribina, Banská Bystrica – severný obchvat.
Zhotoviteľ stavby postavil obchvat za 36 mesiacov. Obchvat meria 5,7 km a nachádzajú sa na ňom
4 mimoúrovňové križovatky, 24 mostov a premostení a takmer 6 km protihlukových stien. Celková
dĺžka novovybudovaných komunikácií, vrátane
križovatkových vetiev, dosiahla dĺžku takmer
13 km. V období najintenzívnejších prác na stavbe
pracovalo denne 900 pracovníkov.
(r)
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Kvalita práce Remesla strojal oslovila aj švédsku oceliareň

Waterbox.
V žiarskej strojárni v súčasnosti finalizujú ďalší zo zaujímavých veľkorozmerných produktov,
ktoré vyrábajú pre zahraničných odberateľov.
Je ním chladiarenské zariadenie, tzv. waterbox,
ktorý bude súčasťou valcovacej a lisovacej linky
vo švédskej oceliarni SSAB. „Objednávku primárne
realizujeme pre známu spoločnosť Siemens, no zariadenie skončí u konečného odberateľa vo Švédsku,“ informuje Štefan Víťazka, obchodný manažér
Remeslo strojal, s. r. o.
Waterbox je vlastne druhá časť veľkého kokilového rámu, ktorý sa používa v oceliarňach napríklad
na výrobu plechu. Plech vzniká lisovaním a valcovaním odliatku na požadovanú hrúbku. Po valcova-

ní ho je potrebné rýchlo ochladiť a doladiť finálnu
hrúbku. Práve na to slúži chladiarenské zariadenie
waterbox, ktorý plech chladí pomocou vody. „Waterbox sme vytvorili zvarením špeciálnych plechov.
Do jeho vnútra sme zakomponovali štyri sady antikorových rúr, cez ktoré bude prúdiť voda slúžiaca
na ochladzovanie,“ informuje ďalej Štefan Víťazka.
„Najdôležitejšie bolo dodržať presnosť zvarov
a tesnenia. Vodostesnosť musí byť dokonalá,
pretože čerstvý odliatok, teda plech, ktorý bude
prechádzať týmto zariadením, sa nesmie dostať
do kontaktu s vodou.“
Práve presnosť, kvalita práce a skúsenosti, ktoré
majú v Remeslo strojal s výrobou atypických komponentov pre priemyselné zariadenia sú príčinou,
prečo žiarska strojáreň získava zaujímavé objednávky aj zo zahraničia. Ako ďalej informoval Štefan
Víťazka, v súčasnosti finalizujú už druhý waterbox.
„Dodávateľ bol s prvým produktom nadmieru spokojný. My sme pre neho vytvorili novú časť, ktorá
sa bez problémov dala namontovať na staré zariadenie, pričom všetko dokonale sedelo. A tak sme
získali ďalšie objednávky aj do budúcnosti.“

Žiarska spoločnosť ako jediná
vyrába aj ťahače na dopravné lietadlá
Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti, Stanislava Neuschla, má Remeslo strojal viacero
výhod, ktoré mu prinášajú úspechy pri atypických
objednávkach. „Naše haly poskytujú dostatočný
priestor aj na veľkorozmerné výrobky. V prevádzke
disponujeme špeciálnym žeriavom, ktorý
zvládne aj veľké hmotnosti. A netreba zabúdať aj
na kvalifikovanú pracovnú silu. Naši zamestnanci
majú dostatok skúseností, veď v Žiari nad Hronom
má strojárska výroba dlhoročnú tradíciu a kvalita
našej práce je to, čo vieme zaručiť.“ Preto je Remeslo strojal jedinou firmou na Slovensku, ktorá vyrába napríklad obrie ťahače na dopravné lietadlá.
Okrem toho v jej priestoroch vznikli a vznikajú priemyselné žeriavy, rámy na cestné valce, odlievacie
a taviace pece, zotrvačníky na veterné mlyny, korby na nákladné autá či ďalšie mechanizmy slúžiace
v taviacom, strojárenskom či banskom priemysle.
(r)

Doučovanie na opravné skúšky
Počas letných prázdnin sa v kancelárii sociálnych pracovníkov koná doučovanie pre deti,
ktoré prepadajú z rôznych predmetov a budú
absolvovať opravné komisionálne skúšky. „Takýchto žiakov sme oslovili a ponúkli možnosť
chodiť k nám, kde sa im venujeme a spoločne si
prechádzame učivo,“ informuje Pavel Horváth,

sociálny pracovník a pokračuje: „Chodia k nám aj
deti, ktoré prišli z vlastnej iniciatívy a majú záujem
zlepšiť svoje školské výsledky.“ Deti doučovanie
navštevujú v priemere raz do týždňa, približne
na dve hodiny. Niektoré však chodia aj častejšie, čo
záleží od množstva učiva a predmetov z ktorých
majú skúšky.
(li)

Vec: Žiadosť o uverejnenie odpovede
V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 167/2008 Z. z.
Vás žiadam v zákonnej lehote o uverejnenie odpovede na článok „Vyjadrovanie v médiách podlieha
etickej norme žurnalistiky“, uverejnený na strane 2
v Mestských novinách č. 15, roč. VII., zo dňa 24. júla
2012. V tomto článku pán primátor mesta reaguje
na mnou prednesené interpelácie na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 21. júna 2012. Uvádza sa v ňom, že som porušil etické normy, že moja
otázka na porušenie rokovacieho poriadku MsZ neobsahuje logiku a bola mi v ňom položená otázka
na korektnosť odvolania prezidenta jedného z klubov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. Doleuvedená
odpoveď sa dotýka len tých tvrdení, ktoré považujem za potrebné doplniť, spresniť alebo vysvetliť.
Mgr. Norbert Nagy
Odpoveď: „Vyjadrovanie v médiách podlieha
etickej norme žurnalistiky“
Ďakujem primátorovi mesta za odpoveď na tri
interpelácie z ostatného Mestského zastupiteľstva
dňa 21.6.2012.
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?
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?
Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné to, že o zániku spoločnosti FK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a vzniku nového subjektu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, spol. s r. o.,

sme sa dozvedeli len z médií a neviedla sa k tomu
žiadna diskusia?
K jednotlivým interpeláciám a odpovediam v minulom čísle pridávam vysvetľujúce stanovisko.
Podnetom pre interpeláciu bola osobná skúsenosť ako poslanca MsZ a bývalého konateľa MŠK
s neuverejnením príspevku v Mestských novinách
(zaslaný po dohode s redaktorkou MN 9. mája
2012) a nezverejnením reportáže o kontrole v MŠK
a jej výsledkoch v televízii ATV (rozhovor robený
na žiadosť redaktora 18. mája 2012). Tu mi bolo
dokonca odopreté právo na poskytnutie nahrávky
môjho rozhovoru s odôvodnením, že nahrávka sa
vymazala. Nie som jediný poslanec, ktorému nevyšiel príspevok v MN. Zrejme ide len o nedorozumenie. Tým sa ale ukazuje, že mestom financované
médiá, či už Mestské noviny alebo televízia ATV, by
mali mať vypracovaný vlastný etický kódex, ako je
to bežné u iných médií. Podľa spomínaného Etického kódexu novinára, ktorým sa riadi aj Tlačová
rada SR, sú hlavnými zásadami pre prácu novinára:
„nestrannosť, vyváženosť, objektivita...“. Mestské
médiá sú však na financiách z mesta priamo závislé
a MN dokonca riadené vedúcim Komunikačného
odboru, hovorcom mesta.
Neuverejnením interpelácie poslanca MsZ zo
dňa 26. apríla 2012 v MN a na internetovej stránke
mesta bol porušený platný rokovací poriadok MsZ
v Žiari nad Hronom.
Ohľadne informovanosti poslancov o zániku
spoločnosti FK Žiar nad Hronom splynutím, je
otázna úloha konateľa MŠK, keďže na ostatnom
MsZ 21.6.2012 sa poslancom za neinformovanosť
ospravedlnil konateľ FK Žiar nad Hronom. Z médií
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sa o tejto skutočnosti verejnosť nedozvedela. Prezident Basketbalového klubu MŠK bol odvolaný
z funkcie pre viaceré závažné pochybenia. O dôvodoch bolo bezprostredne informované Valné
zhromaždenie MŠK, teda aj Vy, pán primátor, Komisia športu a mládeže pri MsZ a všetci poslanci
MsZ. Nikto odvolanie oficiálne nespochybnil a ani
nevyjadril potrebu vyvolať o tom verejnú diskusiu.
Norbert Nagy, poslanec MsZ
Vyhlásenie redakcie Mestských novín
Redakcia Mestských novín si vyhradzuje právo
neuverejňovať nevyžiadané texty, okrem tých,
ktorých uverejnenie ukladá zákon. Toto právo má
každé masmédium pracujúce v demokratickom
zriadení. Zvlášť si vyhradzujeme právo neuverejňovať texty, ktorých zverejnením by sme porušovali
základné princípy novinárskej etiky, ktoré určuje
Etický kódex novinára, schválený Slovenským syndikátom novinárov, ktorým sa riadime, a ktorý je
našou základnou etickou normou. Vyhradzujeme
si právo nezverejňovať texty, ktorých informácie
sa nedajú overiť, a ktorých overeniu bráni sám
autor textu. Uverejnením textu poslanca Norberta Nagya, ktorý nám zaslal 9.5.2012, by sme porušili vyššie spomínané skutočnosti. Z toho dôvodu
sme ho neuverejnili a N. Nagya o tom niekoľkokrát
informovali. Zároveň sme mu ponúkli možnosť,
že vytvoríme článok, v ktorom môže prezentovať
svoje stanoviská a my pre zachovanie objektivity
prinesieme vyjadrenia dotknutej strany. Pán Nagy
túto možnosť odmietol.
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O nás s nami na Remate

Vďaka schválenému projektu programu Mládež v akcii sa v polovici júla mohlo uskutočniť
prvé pracovné stretnutie tzv. projektového
tímu. V objatí lesov a prírodných krás sa stretla
žiarska mládež, predstavitelia mesta a pracovníci s mládežou.
Hlavným cieľom bolo počas týchto dní zoznámiť
sa, predstaviť svoje aktivity a plány, zamyslieť sa
nad silnými a slabými stránkami žiarskej mládeže,
či dozvedieť sa niečo viac o komunikácií a dobrých
radách a tipoch do praxe. „Metódami neformálneho vzdelávania tak nadviazať spoluprácu pri realizácií ďalších krokov projektu, ktorý by mal trvať
v meste Žiar nad Hronom až do júla 2013,“ uviedla
koordinátorka práce s mládežou, Dominika Švecová. Tým najbližším krokom by malo byť zorganizovanie „veľkej mestskej burzy“ v októbri, pričom

o výťažku budú môcť rozhodnúť predstavitelia
žiarskej mládeže a tým využijú svoje právomoci
a informácie z verejného prieskumu, ktorý sa konal tento rok v meste, aby aspoň čiastočne naplnili
niektoré potreby a želania mladých ľudí. „Dúfame,
že prvé pracovné stretnutie naplnilo očakávania
účastníkov a zapoja sa aj do ďalších aktivít, ktoré
pripravujeme pre verejnosť v najbližšom období
v rámci projektu O nás s nami,“ skonštatovala Dominika Švecová.

Stretli sa ľudia rôzneho veku
Jednou z účastníčok pracovného stretnutia bola
aj Lýdia Kemiačová.„Na školení sa mi veľmi páčilo,“
povedala pre Mestské noviny a dodala: „Spoznala
som tam veľa ľudí, s ktorými som spolupracovala
a aktivitách zadaných od koordinátoriek. Školenie
bolo vedené hranou formou, takže to vyhovovalo aj nám, mladším. Vekové kategórie boli rôzne
a zistila som, že nie je problém sa dohodnúť aj s
ľuďmi v mestskom parlamente. Naučila som sa
lepšie komunikovať a domov som si odniesla veľa
zážitkov prežité zo skvelými ľuďmi. Pri najbližšom
takomto stretnutí by som sa chcela zase zapojiť.“

Robo Mikla si po rokoch zahral v Žiari

S Robom si zaspieval
aj jeho veľký fanúšik Marek Kollárik.
V rámci Žiarskeho kultúrneho leta vystúpil
na námestí aj Robo Mikla, ktorý bol hosťom na
koncerte Lenky Libjakovej.
Robo Mikla trávi tieto dni na cestách po Amerike.
Stihol sa však na chvíľu zastaviť aj v Žiari. Počas svojej zastávky v rodnom meste nacvičil piesne s Len-

kou Libjakovou a gitaristom Ivanom Vnučkom,
s ktorými odohrali koncert priamo na námestí. Ako
nám povedal producent Mestského kultúrneho
centra, Janko Kulich, Robo sa na vystúpenie veľmi
tešil a netajil, že je mu Lenkina tvorba veľmi blízka.
„Lenka divákom predstavila nielen svoje skladby,
ale pridala aj americké cover verzie známych hitov
v sprievode akustickej gitary a bonga. S aranžmánmi piesní je pomohol práve Robo Mikla, čím im
dodal pravý americký smrad,“ dodal Janko Kulich.
Lenku Libjakovú poznajú Žiarčania už niekoľko rokov, ale do povedomia širokej verejnosti sa dostala
najmä svojím účinkovaním v Hlase Česko-Slovenska.
Svoj koncert odohrali v stredu 1. augusta aj žiarsky ZH Band. Fanúšikov dostali do varu a potešili
cover verziami známych slovenských a českých hitov.
(li) Foto: DuPe.

Bažant Kinematograf aj tento rok na námestí
Bažant Kinematograf oslavuje svoje desiate
narodeniny opäť na cestách po slovenských
mestách, kedy si skvelé filmy môžete pozrieť
v retroautobuse.
Dva známe autobusy navštívia od júna do septembra 35 slovenských miest. Zastávku si urobia
aj v našom meste, priamo na námestí, kde si diváci budú môcť pozrieť kvalitné, a zároveň divácky
obľúbené filmy. Kolekciu autobusov tvoria české
a slovenské celovečerné filmy z obdobia aktuálneho a minulého roka. „Tento rok sme pre skalných
i nových divákov získali kinematograf so štyrmi
skvelými českými filmami,“ spresňuje Michaela

Pribilincová, riaditeľka Mestského kultúrneho centra. Filmy sa budú postupne premietať od štvrtku
16. augusta do nedele 19. augusta. Čas začiatku
premietania je stanovený na 21.00 hodinu. „Tento čas je však iba orientačný, pretože premietanie
na námestí sa začne krátko po zotmení. Predstavenie sa nebude konať iba v prípade nepriaznivého
počasia, predovšetkým za silného vetra,“ dodáva
Pribilincová. Ako prvý sa bude premietať vo štvrtok 16. augusta slovensko-český film Dom. Po ňom
prídu na rad české komédie Perfect days, Czech
Made Man a Nevinnosť. Vstup na predstavenia je
voľný.
(li)

Prechod Gráfovskou

v lese pri novom pamätníku Panny Márie – Zelnej,
ktorú bude celebrovať dp. Róbert Ondrík (pôvodom zo zaniknutých Horných Opatoviec). Následne bude i posvätenie obnoveného pamätníka sv.
Jána na Plešinách.
Upozornenie pre členov a záujemcov o členstvo OZ Horné Opatovce: po občerstvení bude
v parku pri kostole približne o 14.30 hod. Valné
zhromaždenie OZ Horné Opatovce.

Občianske združenie Horné Opatovce
srdečne pozýva na XIII. ročník Prechodu
Gráfovskou, ktorý sa uskutoční v sobotu
11. augusta. Zraz o 9.00 hod. pri Kostole sv.
Vavrinca.
Tradičná vychádzka bude t. r. so svätou omšou
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Pracovné stretnutie projektového tímu.
Na pracovnom stretnutí nechýbala ani poslankyňa Katarína Dekýšová. Tá priznala, že o projekte
O nás s nami nevedela nič. „Oslovila ma riaditeľka
MsKC, či by som nemala záujem zúčastniť sa víkendového stretnutia so žiarskymi mládežníkmi
na Remate. Keďže som učiteľka a s mladými ľuďmi
pracujem, súhlasila som. Priznám sa, že som vôbec
nevedela, do čoho idem.“ Keďže netušila, do čoho
ide, dokonca si poistila odvoz domov už na druhý
deň, ak by sa jej na stretnutí nepáčilo. „Zbytočne.
Bolo nám fajn. Zišli sme sa ľudia rôzneho veku, ktorí zdanlivo nemajú nič spoločné. A napriek tomu
nám bolo fajn. Mladí ľudia, ktorí sa tohto stretnutia
zúčastnili, sú úžasní. Som veľmi rada, že som tam
bola a budem im pomáhať v tom, ako komunikovať
s nami, dospelými, aby sa naučili, že aj my sme len
ľudia a že sa nás nemusia báť.“ Katarína Dekýšová
však išla skúsenosti nielen rozdávať, aj sama sa
naučila nové veci. „Mládež vždy chce byť nejakým
spôsobom iná ako ostatní a ja už nikdy nebudem
posudzovať nikoho podľa toho, ako je oblečený,
či má dredy, alebo číro. Ďakujem organizátorom,
aj všetkým účastníkom stretnutia za to, že so tam
mohla byť,“ dodala na záver Katarína Dekýšová (li)

Oznámkujte WC

Mamičky, rodičia, ale aj všetci ostatní sa môžu
zapojiť do hodnotenia slovenských „baby friendly“ toaliet. Projekt sociálnej siete Facebook
Wécko hliadka odštartoval 10. júla svojim
druhým ročníkom a mapuje aj sociálne zariadenia v žiarskom regióne.
Tento internetový sprievodca prináša všetkým
okrem informácií o stave WC aj možnosť vyjadriť sa
k ich kvalite. Tie najlepšie WC navyše získajú špeciálnu samolepku a naprázdno nezostanú ani hodnotitelia. Tešiť sa môžu na milú pozornosť. „Našim
zámerom je interaktívne, prostredníctvom internetovej aplikácie, zlepšovať nielen informovanosť, ale
aj úroveň týchto zariadení v každom slovenskom
regióne,“ uviedla Lenka Čepková zo spoločnosti
Media & Communication Consulting a dodala: „Najlepšie na projekte je, že sa do neho môže zapojiť
úplne každý, je zadarmo a ešte z neho vyplýva pomoc pre choré deti. Wécko hliadka teda nezabudla
ani na pomoc chorým deťom, a tak zapojením sa
do jej aktivít podporíte občianske združenie Červený nos.“ Minulý rok sa pridalo viac ako 2 500 fanúšikov, ktorí ohodnotili takmer 450 zariadení. Koľko
ich bude tento rok? Viac informácií na http://www.
facebook.com/wecko.hliadka.
(r)
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Šášovské hradné hry 2012
V nedeľu 29. júla sa pod hradom Šášov uskutočnil 8. ročník kultúrneho podujatia Šášovské hradné hry, ktoré zorganizovali Združenie
na záchranu hradu Šášov a Občianske združenie
Šášovčan.

Vlastnoručná razba mince.

možné vyskúšať prácu s hlinou, drevom, nechať sa
pomaľovať, ale tiež dať sa zvečniť na papier. V lesíku
pod hradom si návštevníci mohli nechať vyveštiť
budúcnosť a zasúťažiť si o zaujímavé ceny.

Podujatie predčasne ukončila búrka
Počas celého dňa bola návštevníkom k dispozícii
aj Pamätná izba Združenia na záchranu hradu Šášov. Podporiť združenie bolo možné vlastnoručnou
razbou mince, ale tiež pečatením pohľadnice.
Podujatie o trochu skôr ako bolo plánované
nakoniec ukončila búrka a dážď, ktorý pretrval až
do rána nasledujúceho dňa.
Za podporu 8. ročníka Šášovských hradných hier
patrí poďakovanie hlavným partnerom Mestskému

Hoci predpoveď počasia nebola na tento deň
vôbec optimistická, na hrad si našlo cestu približne
400 návštevníkov. Nakoniec sa slnko nad Šášovom
ukázalo a striedali ho len krátke prehánky. Program
sa začal o 14.30 hod., a to výstupom na hrad Šášov,
kde návštevníkov po hrade povodil sprievodca.
Hlavná časť programu odštartovala o 16.00 hod.
vystúpením brušnej tanečnice Bei a šermiarskym
súbojom skupiny Vir Fortis, po ktorých nasledovali
sokoliari s jedinečným orliakom morským. Trochu
folklóru vniesla do podujatia mužská spevácka
skupina Sekera. Pre tých menších bol pripravený
rozprávkový les, v ktorom mohli stretnúť princeznú
na hrášku, strigu, princa so šípkovou Ruženkou a iné
rozprávkové bytosti. V tvorivých dielňach si bolo

Pieseň pre Žiar
V sobotu 11. augusta si budeme môcť v rámci večerného programu festivalu City fest
naživo vypočuť pieseň Poď so mnou, ktorú
spoločne zložili žiarski umelci. Prinášame
vám text piesne, aby ste si ju mohli zaspievať
spoločne s našimi hudobníkmi.
Pieseň si môžete vypočuť aj na stránke http://
soundcloud.com/kontrakt/made-in-zh-pod-so-mnou.
Poď so mnou
V piatok večer otvára sa brána,
všetkých krčiem, chrámov nočných sov.
Ó mládež, tys držiteľkou rána
a hlavy nad misou.
Každé ráno vidieť našich bežcov
a v ich kroku hrá ten správny tón.
Počuť ich úsilie, aj keď bez slov,
príprava na maratón.
Detí ako hadov, vidieť v našich škôlkach,
na ihriskách po všetkom chcú liezť,
vystrašené mamky robia poplach,
pre svoju ratolesť.
Refrén:
Poď so mnou, poď sa túlať mestom,
sám spoznáš, akým bije tepom,
má svoj tvar, mesto, kde žiješ, je Žiar!
Pri osade stromy divo rúbu,
môžu Ti aj dupkom vlasy stáť.
Aj keď ťa to serie, držíš hubu,
nechceš byť rasista.

Nechýbali ani lukostrelci.

Rozprávkový les.
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kultúrnemu centru v Žiari nad Hronom, mestu Žiar
nad Hronom, Banskobystrickému samosprávnemu
kraju, na tvorbe sprievodných podujatí sa podieľalo
aj žiarske Pohronské osvetové stredisko.
(ru)
Foto: Združenie na záchranu hradu Šášov

Súťažíme o vstupenky na Sitňan fest s Iné Kafe

Popri ceste je les živých značiek,
v minisukni každá omladne.
Jeden šofér ticho pri nich plače,
chce účet z pokladne.
A tá naša ZOO, to je teda miesto,
dikobraz je roky nezvestný,
možno, že ho drží naše mesto,
či zjedli pocestní.
A žiarska muzika uniká cez múry,
tam vzniká táto časť, tej našej kultúry.
Sloboda slova a texty bez cenzúry,
hovoria jak to je, nikoho nesúdim.
Žiar, mesto, kde bývam, sa pýtam,
keď čítam, má tu niečo význam,
odísť, či žiť tam.

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)

Hvezdáreň s menom pána Hella,
nadšencov našich hviezdny chrám,
na oblohe objektov je veľa,
si bližšie k planétam.
Zimák čo sa roky borí s časom,
prepadla ho kríza, povodeň,
v dnešných časoch platí tvrdý zákon,
z hokeja zostal tieň.
Trochu ticha prosím, plačú ryby z Hrona,
v auguste, keď končí letný čas.
City fest sa v našom parku koná,
hudba má dobrý ráz.
Refrén (3x)
Poď so mnou, poď sa túlať mestom,
sám spoznáš, akým bije tepom,
má svoj tvar, mesto, kde žiješ, je Žiar!

noviny.ziar.sk

8

MSKC

noviny.ziar.sk

7. august 2012 | Mestské noviny

Mestské noviny | 7. august 2012

Blahoželanie
Ako ten čas rýchlo letí,
všedných dní rad, občas sviatky
a zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo,
ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.
Dňa 22. júla oslávila svoje 90. narodeniny
Paulína Muocová.
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania k životnému jubileu želá dcéra a synovia s rodinami, vnúčence a pravnúčence.

Pod’akovanie
Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať
pani Anežke Meliškovej zo Žiaru nad Hronom,
ktorá mi 13. júla pomohla po zdravotnej stránke.
Martina Koneracká

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Prázdniny v planetáriu – Alexov svet vesmírnych tajomstiev
Program pre mladších školákov.
Dňa 8. augusta o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Dňa 10. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej
Program pre školákov.
Dňa 15. augusta o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále.
Dňa 17. augusta o 20.00 hod.

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
SNP 122 v Žiari nad Hronom, upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 17. septembra 2012 predložili školou potvrdené tlačivo
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa za deti, ktoré
do 31.8.2012 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny:
pondelok, utorok 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00
hod., streda 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
a piatok 8.00 – 12.00 hod. Tlačivo sa nachádza aj
na webovej stránke www.employment.gov.sk (Rodinná a sociálna politika Ÿ Žiadosti a potvrdenia Ÿ
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa).
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia
musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné
pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov
školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia,
stupeň vysokoškolského štúdia, dátum zápisu
do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu). Ak dieťa,
na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom
roku 2012/2013 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, dohodu o pracovnej činnosti, ak dieťa
po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):
– Mgr. Dana Orolínová: 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
– Gabriela Pecková: 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U),
– Ing. Martina Homolová: 2445552 (E,F,M,S,V,W),
– Alena Matušková: 2445553 (A,C,Č,K,R),
– Mária Fronková: 2445554 (B,I,J,O,Š).

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

7.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
8.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.8. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
12.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
13.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
16.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
18.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.

Hľadám domov
CHEEKY

Cheeky je asi 2-mesačné
šteniatko – kríženec. Bude
stredného a väčšieho vzrastu, odčervená, očkovaná
a čipovaná. Kastrácia po
prvom háraní je podmienkou adopcie a podpisuje sa
v zmluve.
MIMI

Mimi sme našli spolu
s jej mamou v opustenom
dome. Bola veľmi vychudnutá a bojazlivá. Je to ešte
šteniatko (asi 7 – 8 mes.),
takže je aktívna a hravá.
K ľuďom je extrémne priateľská. Bude najviac stredného vzrastu.
LUPO

Lupo je 1-ročný psík,
kríženec teriéra, ktorého
odchytila hliadka mestskej polície v uliciach mesta. Je milý, priateľský, vhodný do bytu alebo
do domu s prístupom do vnútra.
HARVEY

Harvey má 1 rok a je to
psík border kólie, ktorého našli ľudia pobehovať
po ceste. Jeho srsť je zanedbaná. Hľadáme mu
preto lepší domov ako
mal doteraz. Harvey je
kastrovaný, začipovaný a
pripravený odísť do nového domova.
ESTER

Ester má len 3 mesiace,
je veľmi hravá a aktívna.
Určite bude malého, najviac stredného vzrastu.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
ZBIERKA ŠATSTVA

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

11.8. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
12.8. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85) 18.8. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice
slov., Žiar nad Hronom (672 20 02)
19.8. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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wwwm.tvziar.tv
noviny.ziar.sk

Máte doma šatstvo po deťoch, ktoré už nepotrebujete a neviete čo s ním? Mesto Žiar
nad Hronom – Odbor starostlivosti o obyvateľa
organizuje zbierku použitého detského oblečenia
a obuvi. Budeme zbierať len detské šatstvo (0 – 18
rokov) pre dievčatá a chlapcov, šatstvo musí byť
čisté a v zachovalom stave.
Zbierka sa uskutoční v dňoch od 1. do
17. augusta v čase od 7.30 do 10.00 hod. každý pracovný deň. Použité detské oblečenie môžete nosiť
do kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov na
Ul. Dr. Janského 9, vedľa materského centra Mravenisko. V prípade, že by ste si chceli dohodnúť iný
termín, kontaktujte pracovníkov na telefónnom
čísle 0917 552 817. Ďakujeme za vašu pomoc.
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PREDAJ
•Predám kolieskové korčule, veľkosť č. 40, zn. Truli, kolieska
78 mm (guma), 1 rok používané. Cena: 20 €, dohoda možná.
19/16
T: 0949 261 917
•Predám dobrodružné zošity: Zlaté rybky, Oslobodený
pre nedostatok dôkazov, Playback, Dr. Norden, Skřet s pářaty,
Kamera do záhrobia, Žiarivá munícia, Pod oblohou Mexika,
Divoký západ č. 17, 18, 21, 25, 26/1996, Woloviny bez ofiny
č. 7, 9/04, 4, 5, 7, 8/05, 1/06, 10/07, Erotický humor, Leo čtení 3/95, Tajné dvere, Škandál č. 2/05, Tajomstvo lásky. Kus:
36/16
0,50 €. T: 0902 828 424

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám knihy 3v1: G. F. Unger č. 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014/96 – 97, kus: 1,50 €. Jerry Cotton – 9007/96,
1 €. Vampyra č. 9201/97, 1 €. John Sinclair č. 8005, 8006,
8007/96, 1 €. Casanova, Sever a juh, Nebo a peklo, Láska
a vojna, Villa Ružena, Zelený lukostrelec, Popurenie, Kniha
smrti, Maximum Bob, Planéta exilu, Ohňostroj márností.
T: 0902 828 424
37/16
•Predám mobilné telefóny: Nokia C2–01 + záručný list
(nový), cena: 70 €. LG GS101 + nabíjačka, cena: 12 €. Telefón
na pevnú linku Siemens Euro 2000, cena: 3 €. Prehliadačku
na diaky, cena: 2 €. T: 0902 828 424
38/16

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám záhradu s chatkou v záhradkárskej oblasti Lutila –
Jelšiny. Cena: 3300 €. Foto a viac info na www.zahradajelsiny.
1/16
estranky.sk T: 0948020609, 0948010603
•Predám 2-izbový byt na Sládkovičovej ul., v blízkosti je ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika, oproti škôlka. Byt sa nachádza na prízemí. Je po celkovej rekonštrukcii. Nie je tam balkón. Celková
úžitková plocha je 51 m2. Cena: 25 000 €. T: 0944 096 421 2/16
•Predám čiastočne prerobený byt na Ul. SNP oproti Tescu.
Cena dohodou. T: 0907 270 012
5/16
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v pôvodnom stave. Cena: 22 000 €. T: 0907 832 961
6/16
•Predám čiastočne prerobený 2-izbový byt s dvoma loggiami na Ul. Sládkovičovej. Cena dohodou. T: 0915 265 102 8/16
•Ponúkam na predaj 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt
má plastové okná, inak je v pôvodnom stave. Súčasťou bytu
sú dve pivnice. T: 0917 816 429
10/16
•Predám 2-izbový byt v Hliníku nad Hronom. Byt je v pôvodnom stave. Cena: 25 000 €. T: 0917 816 429
11/16
•Predám 2-izbový byt na Nám. MS v Žiari nad Hronom
v pôvodnom stave. Cena: 37 000 €. T: 0917 816 429 12/16
•Predám 1-izbový byt na Etape v pôvodnom stave.
Cena: 20 000 €. T: 0917 816 429

13/16

•Ponúkam na predaj 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt
má plastové okná, murované jadro, balkón. Cena: 43 000 €.
T: 0917 816 429
14/16
•Predám 3-izbový tehlový byt, v centre mesta Žiar nad Hronom, rozloha 82,82 m2, s dvoma pivnicami. Orientovaný na V
a Z, bez balkóna, 3. poschodie. Voľný od septembra. Cena: 59
000 €, dohoda je možná. T: 0908 697 881
20/16
•Ponúkam na predaj RD v Kremnici. Dom má 2 + 1 veľké
izby, veľkú špajzu, možnosť nadstavby podkrovia. Veľká záhrada so záhradnou chatkou, garážou a hospod. budovou.
Cena: 47 000 €. T: 0907 963 256, 0917 446 512
21/16
•Predám 1-izbový tehlový byt na Ul. M. R. Štefánika, má
plastové okná, inak je v pôvodnom stave. Cena: 24 000 €.
T: 0907 611 035
22/16
•Predám 2-izbový slnečný prerobený byt v OV na Etape,
s krásnym výhľadom. Orientácia V/J. Byt má rozlohu 62 m2,
3 loggie, murované jadro, stierky, plastové okná.
T: 0915 854 313
24/16
•Predám garáž, 14 m2, aj s pozemkom. Garáž sa nachádza
v radovej zástavbe v lokalite STS, neďaleko Ulice M. Chrásteka. Cena dohodou. T: 0903 226 822
25/16
•Predám 3-izbový tehlový byt, 2 balkóny, veľká pivnica. Byt
sa nachádza na prízemí, 150 m od tržnice. Bezpečnostné dvere, nová kuchynská linka, plávajúce podlahy, plastové okná
so žalúziami. Orientácia bytu na V a Z. Slušný vchod.
T: 0905 577 327
28/16
•Predám 2-izbový byt, prerobený na 2,5-izbový. Nachádza
sa na Sládkovičovej ul., vedľa tržnice. Má dva balkóny. Cena:
33 000 €. T: 0944 492 516
31/16
•Predám rekreačnú chatu nad obcou Bartošova Lehôtka.
Podkrovie, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa, WC, pivnica, dielňa. Teplá a studená voda, elektrina, plyn. Pozemok je

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:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, zrekonštruovaný. Nová cena: 20.800 EUR,
(pôvodná cena 26.000 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 21.000
EUR (pôvodná cena 25.000 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 27.730 EUR, (pôvodná
cena 32.000 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.400 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. SNP
(blízko centra mesta), v pôvodnom stave.
Cena: 40.000 EUR, výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
28.500 EUR, (pôvodná cena 31.000 EUR), výmera:
63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR),
výmera: 65 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová
cena: 35.990 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR),
výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
48.660 EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera:
74 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom,
Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná
cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 62.000 EUR, výmera: 83 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR),
výmera: 85 m2

•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000 EUR, (pôvodná cena 71.000 EUR),
výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave
pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000
EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha:
118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera
pozemku: 1.679 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 97.000 EUR, zastavaná plochy:
326 m2, výmera pozemku: 837 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 43.000 EUR, (pôvodná cena
66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku:
570 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/
m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.500 EUR, výmera:
5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské
lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP),
určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000
EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Nová cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR),
úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

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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celý ohradený, vstupná brána aj na auto. Ovocné stromy, kry.
Uprednostňujem osobnú prehliadku. T: 0904 560 507
33/16

•Predám byt, čiastočne prerobený, na „Handlovskej“ ceste,
oproti Tescu. Cena dohodou. T: 0907 272 012
34/16

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu garsónku na Sládkovičovej ul. v ZH.
Nová kuch. linka, plastové okno + plávajúca podlaha. Chladnička, varič + varná kanvica. Skromne zariadená (miesto aj
pre váš nábytok). Balkón + krásny výhľad. Cena vrátane ener3/16
gií: 200 €. T: 0949 555 977
•Prenajmem 2-izbový byt v ZH. Byt je zrekonštruovaný,
čiastočne zariadený (chladnička, práčka, kuch. stôl, stoličky,
vstavaná skriňa, gauč...), s loggiou. Cena. 290 €. Voľný od septembra 2012. T: 0908 960 366
4/16
•Dlhodobo prenajmem nezariadený, jednoizbový byt
v centre ZH. Bytový dom je zateplený, má plastové okná. Byt
má 42 m2, je na 4. poschodí bez výťahu, má dve veľké loggie. Maximálne pre 1 – 2 osoby. Cena: 250€/mesačne. Voľný
od augusta 2012. T: 0908 572 228
7/16
•Hľadám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt v Žiari
nad Hronom, s loggiou, najradšej na Etape pri plavárni,
do 170 € mesačne. T: 0944 155 928
23/16
•Dám do prenájmu 3-izbový zariadený byt na Ul. Hviezdoslavovej. Cena: 350 €, dohoda možná. T: 0904 850 188 27/16
•Sme mladý pár, s jedným 5-ročným dievčatkom, pracujúci.
Hľadáme do podnájmu rodinný domček s možnosťou i neskoršieho odkúpenia, príp. 2-izbový byt, od septembra 2012.
T: 0917 069 930
32/16

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 4-izbový byt v Žiari nad Hronom, môže byť aj v pôvodnom stave. Cena: dohodou. T: 0917 816 429
15/16
•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom, môže byť aj v pôvodnom stave. Cena: dohodou. T: 0917 816 429
17/16
•Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, môže byť aj v pôvodnom stave. Cena: dohodou. T: 0917 816 429
18/16
•Kúpim 3-izbový byt v Žiari. T: 0944 068 666, 0908 222 666

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, priateľom, kamarátom,
známym, ktorí prišli za našim
Jurkom Škriniarom
dňa 28.7.2012.
Ostali nám krásne chvíle, ktoré sme s tebou
prežili.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Tak veľmi si sa chcel tešiť,
tak veľmi si chcel žiť.
Prečo tak skoro prestalo
tvoje srdce biť?
Nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Dňa 10. augusta si pripomíname 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš syn
Miloš Gracík
vo veku 46 rokov.
S láskou spomínajú mama, brat, neter a
synovec.
SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Dňa 30. júla sme si pripomenuli 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný
Juraj Gábriš.
S láskou spomínajú rodičia, sestry, synovci
a neter.

30/16

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka. T: 0944 066 087
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

9/16

HĽADÁM
•Kto zo zberateľov odznakov s heraldickými znakmi miest
a obcí ponúkne na výmenu (za české) odznak mesta Žiar nad
Hronom, prípadne Banskej Štiavnice, Novák či Dudiniec?
Kontakt: Emil Šafář, U fary 41, 273 08 Pchery u Kladna, e-mail:
16/16
emil.safar@gmail.com

SLUŽBY
•Nahrám z VHS na DVD. Cena: 5 €/kus. T: 0944 164 027 35/16

SPOMIENKA

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich stále žiješ spomienkami.
Dňa 17. augusta uplynie 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš manžel,
otec, starý otec a príbuzný
Ján Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a
v srdci veľký žiaľ.
Dňa 8. augusta si pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša milovaná mama, svokra a stará mama
Anna Demková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Oči sa zavreli,
srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Dňa 13. augusta uplynie
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec a prastarý
otec Arpád Šebestyén.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a smútkom v srdci spomína manželka, dcéry Elenka a Marika s rodinami a synovia Milan, Arpád a Jožko s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 28. júla sme si pripomenuli 22. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Hermína Kupčiová.
S láskou spomínajú deti
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 31. júla uplynulo
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá Ružena Dúbravská
vo veku nedožitých 70 rokov.
S láskou a úctou spomína
manžel, synovia a dcéra s rodinami, vnúčence
a pravnúčence.

SPOMIENKA

Po krátkych cestách
chodili sme spolu,
na dlhú si odišiel sám.
Prestali ti hviezdy svietiť
a slnko hriať,
ale kto teba miloval,
neprestal na teba spomínať.
Dňa 10. augusta uplynie 8. 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.

noviny.ziar.sk
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PUBLICISTIKA

Pomoc pri spálení slnkom

Letné dni plné slnka lákajú nielen k pobytu pri
vode, ale aj k mnohokrát nadmernému opaľovaniu. Dôležité je preto nezabúdať na kvalitné
opaľovacie krémy s vyšším ochranným faktorom. Mnohí z nás sa však ani tak nevyhnú spáleniu, ktorého výsledkom je červená pokožka.

Najrýchlejším spôsobom ako si pomôcť, je užitie
jednej tabletky acylpirínu. Tá sa zároveň odporúča
aj ako prevencia pred slnením. Po spálení tiež sťahuje zápal kože a potláča bolesť. Acylpirín je však
potrebné užiť do 24 hodín po pobyte na slnku.
Najlepším liečiteľom na spáleniny je aloe vera.
Veľmi účinné je priložiť si priamo na tvár čerstvo
ošúpané listy z tejto rastliny. Aloe redukuje aj lúpanie kože.
Dobrým pomocníkom pri hojení spálenej kože je
aj čierny čaj, ktorým si môžete priamo potierať spálené miesta. Zalejte si poriadne silný čaj, nechajte
ho vychladnúť a aplikujte na telo. Teplo dobre sťahujú aj čajové sáčky.
Použiť môžete aj ocot. Jablkovým octom navlhčite bavlnenú látku a potierajte ňou pokožku.
Môžete pridať aj 1 lyžicu octu do vody, ktorou si
oplachujte tvár. Dobrá je aj kombinácia olivového
oleja s octom. Okrem stiahnutia zápalu zanechá
pokožku hydratovanú a jemnú.
Z ovocia je vhodná papája. Ak ju nemáte, skúste
tiež avokádu alebo obyčajnú uhorku. Môžete ich
aplikovať samostatne alebo v kombinácii s tvarohom. Práve tvaroh a kefír účinne znižujú zápal.
Siahnuť môžete aj po bielom jogurte alebo studenom mlieku.
Prírodné recepty sú však účinné iba pri mier-

nom spálení a potrebné je ich opakovať každých
6 hodín. Do 3 polievkových lyžíc mlieka vmiešajte
štipku sódy bikarbóny. Nanášajte bavlnenou handričkou, nechajte prirodzene uschnúť a po 15-tich
minútach zmyte studenou vodou. Kúru opakujte
4 – 5-krát.
Pri spálení pomáha aj rozmixovaný alebo rozpučený banán, ktorý sa nanáša priamo na pokožku.
Nechajte pôsobiť 15 minút.
Na spálenú pokožku je skvelý aj rozmixovaný
alebo rozpučený banán, ktorý sa nanáša priamo na
pokožku. Nechajte ho pôsobiť 15 minút a potom
ho zmyte studenou vodou.
(r)

Letné osvieženie
do chladničky.

•Citronáda s medom

Potrebujeme: vodu, 3 polievkové lyžice medu,
šťavu z 1 citróna, mätu.
Postup: do litrového džbánu nalejeme vodu, pridáme tri polievkové lyžice medu a šťavu z jedného
citróna. V záhrade nazbierame mätu a natrháme
do džbánu. Rozlejeme do pohárov.

•Zázvorový čaj

•Citrónová limonáda

Potrebujeme: 5 citrónov, 10 dkg cukru, 500 ml
perlivej minerálky, 1 liter prevarenej a vychladenej
vody.
Postup: Citróny umyjeme a sparíme horúcou
vodou, ošúpeme a vytlačíme z nich šťavu. Jeden
citrón pokrájame na tenké plátky, ktoré budú slúžiť
ako ozdoba. Citrónovú kôru a cukor zalejeme pohárom vody a varíme, až kým sa cukor nerozpustí. Nápoj scedíme, prelejeme do väčšieho džbána,
prilejeme doň citrónovú šťavu a vychladenú vodu
odložíme do chladničky. Pred podávaním do pohárov rozlejeme minerálku, kocky ľadu a dozdobíme
každý pohár plátkom citróna.

•Mätová malinovka

Potrebujeme: dve hrste mätových lístkov, 2 litre
čerstvej pramenitej vody, pol umytého citróna, trstinový cukor alebo med.
Postup: mätové lístky dáme do veľkej sklenenej
fľaše, zalejeme vodou, pridáme cukor alebo med
podľa chuti a na plátky pokrájaný citrón. Necháme
stáť na slnku asi 24 hodín. Potom tekutinu precedíme, vytlačíme ďalšiu polovicu citróna a dáme

Potrebujeme: 1 liter vody, 1 polievkovú lyžicu
čerstvého zázvoru alebo 1 čajovú lyžičku sušeného mletého zázvoru, kúsok škorice (môže byť aj
mletá), 3 klinčeky, 2 polievkové lyžice medu, šťava
z 1 citróna.
Postup: do vriacej vody pridáme koreniny a varíme 5 minút. Do asi 60 stupňového čaju pridáme
med a šťavu z citróna. Tento čaj je výborný aj v období chrípky.

•Mango Lassi

Potrebujeme: zrelé mango (môžete vyskúšať aj
s iným ovocím), biely jogurt, med, vodu, štipka šafránu (nemusí byť), citrónovú šťavu.
Postup: do misy, v ktorej budeme mixovať, nakrájame mango, pridáme jogurt a rozmixujeme
nahladko. Dolejeme vodou do takej hustoty, akú
požadujeme a dochutíme medom, šafránom, príp.
pár kvapkami citrónovej šťavy. Ak necháme nápoj
hustejší, môžeme si ním poliať cereálie.

•Kubánska limonáda

Potrebujeme: 1 polovicu veľkého pomaranča,
1 polovicu limetky, 1 celý citrón, 3 lyžičky hnedého cukru, 0,5 litra bublinkovej minerálky, 0,5 litra
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studenej vody, 3 lyžice bazového sirupu, kúsok
zázvoru.
Postup: najskôr všetky citrusy nakrájame
na menšie kolieska a dáme do džbánu. Vrchnú kôru
zázvoru dáme dole a nakrájame na malé kocky.
Spolu s cukrom, minerálkou, vodou a sirupom pridáme do džbánu. Premiešame. Ak chceme kyslejšie, stačí pridať trochu citrónovej šťavy, ak sladšie,
tak bazový sirup.

•Domáci džús

Potrebujeme: 1 kg mrkvy, 700 g pomarančov,
1 kg cukru, 1 kyselinu citrónovú, 12 litrov čistej
vody, 0,3 – 0,5 litra pomarančového, príp. multivitamínového sirupu.
Postup: uvaríme si 10 litrov vody s cukrom
a dáme chladiť. Na malé kolieska nakrájame mrkvu,
na kúsky pomaranč a dáme do 2 litrov vody variť
do mäkka. Uvarenú mrkvu s pomarančmi rozmixujeme do hladka, do vriacej rozmixovanej masy
vlejeme sirup a necháme len prejsť varom. Všetko spolu zmiešame, pridáme kyselinu citrónovú
a dáme vychladnúť. Pred podávaním môžeme džús
riediť s vodou.
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ŠPORT

Správna výživa je pre šport dôležitá
I keď počas letných prázdnin športovci oddychujú a naberajú sily do novej sezóny, väčšina
z nich aj tak každý deň športuje. Je niekoľko
zásad, ktoré je potrebné pri športe dodržiavať
a ktoré platia nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj pre amatérskych. Netreba tiež zabúdať, že dôležitá je správna výživa.

Hmotnosť v kg

Minimálny
odporúčaný príjem
bielkovín (g)

51

40

57

43

63

48

70

52

76

57

83

62

89

67

Denný príjem bielkovín by mal byť individuálny
podľa druhu športovej aktivity. Určite by však mal
byť vyšší ako u človeka, ktorý je bez pohybu.

Hydratácia pri športe
Pred samotným športovým výkonom alebo cvičením je potrebné sa dobre pripraviť. Treba dbať
na:
•hydratáciu organizmu,
•zásobu energie a potrebných minerálov, proteínu
a antioxidantov,
•posledné jedlo by malo byť najmenej dve hodiny
pred začiatkom športovania.
Dôraz treba klásť aj na regeneráciu po športovom
výkone. Nezabúdajte na:
•doplnenie energie,
•výživa svalov,
•hydratácia (doplnenie tekutín),
•urýchlenie regeneračných procesov v organizme.

Príprava pred športovým výkonom
Každý športovec vie, že určitú časť stravy by mali
tvoriť predovšetkým bielkoviny. Využívané sú v organizme hlavne na výstavbu a reparáciu tkanív
a orgánov a sú nevyhnutné pre zdravý rozvoj. V núdzi je možné využiť ich ako zdroj energie (1 g bielkovín zodpovedá približne 17 kJ energie). Niektoré
však musí telo získavať zo stravy.
Najviac sú bielkoviny obsiahnuté v mäse. Získať ich však môžeme aj z cereálií, mliečnych výrobkov, orechov či strukovín. Bielkoviny v mäse
a rybách poskytujú všetky aminokyseliny, ktoré
človek potrebuje. Rastlinné bielkoviny neobsahujú všetky aminokyseliny, ktoré človek potrebuje.
Nedostatok, ale ani prebytok bielkovín v tele nie
sú pre organizmus dobré. Napr. sójové bielkoviny sú nielen kvalitné, ale aj výbornou prevenciou
pred civilizačnými chorobami. Začlenením min.
25 g sójových bielkovín do dennej stravy s nízkym obsahom nasýtených mastných kyselín môžete napomôcť k zníženiu krvného cholesterolu.

Koľko bielkovín by sme mali jesť
Správny príjem bielkovín v našej strave by mal
byť 0,75 g bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti, čo je približne 15 – 20 % celkového kalorického
príjmu človeka.

Pri vysoko intenzívnych výkonoch a po skončení
fyzickej aktivity je dobré ako prvé použiť dostatočné množstvo tekutín, energie a minerálov. Odporúčajú sa nápoje, ktoré obsahujú energiu – sacharidy
a minerálne látky. Pri konzumácii čistej vody môže
prísť k tomu, že zostávajúce množstvo minerálov
ešte zriedime, čím dochádza k narušeniu elektrolytickej rovnováhy. Môže nastať pokles sústredenosti, pocit slabosti, malátnosti, strata potrebnej energie a tým aj pokles fyzickej výkonnosti. Pri výkone
sa preto odporúča vypiť približne 0,8 litra tekutín
za hodinu, s ohľadom na klimatické podmienky,
druh a dĺžku športovej aktivity.

Regenerácia po športe
Po športovom výkone je dôležitá regenerácia
svalov, najlepšie hneď po výkone. Najideálnejšie je
do 30 minút po športovaní vypiť kvalitný proteínový nápoj, ktorý napomáha zregenerovať svaly, pomáha ich rastu a dopĺňa sacharidy. Na regeneráciu
svalov sa tiež odporúča dodávať potrebnú bielkovinu nielen ráno po prebudení, ale aj pre a po tréningu. Dôležitá je, samozrejme, aj kvalita prijímaných
bielkovín.
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Výživa podľa jednotlivých
druhov športov
•Rekreačný šport
Tridsať minút pohybu denne prospieva organizmu a znižuje riziko civilizačných ochorení. Hydratácia organizmu v priebehu športu je dôležitá pre
výkon a následný pocit. Aj po jednoduchom rekreačnom športe je potrebné zamerať sa na doplnenie
dôležitých látok, minerálov, proteínu a vody.
•Kondičné cvičenie
Kondičné cvičenie je ideálne na tvarovanie postavy, zvýšenie výkonu alebo na spaľovanie tukov.
Pred cvičením je dôležité doplnenie vody, minerálov, antioxidantov a bielkovín. Hydratácia organizmu v priebehu športu je dôležitá k výkonu. Po cvičení je potrebné doplniť minerály, vodu a proteíny
do svalov.
•Vytrvalostný šport
Najmä pri vytrvalostných športoch je dôležitá príprava organizmu na dlhotrvajúcu záťaž. Nezabúdajte na doplnenie karbohydrátov a zásoby vody,
minerálov, antioxidantov a bielkovín. Ideálne je 1
hodinu pred športovým výkonom vypiť proteínový
kokteil k zásobovaniu organizmu energiou a 20 minút pred športovaním sa napiť 2 dcl izotonického
nápoja. V priebehu vytrvalostného športu je tiež
potrebné priebežné doplňovanie tekutín. Najlepšie 2 dcl každých 20 minút izotonickým nápojom.
Ten do tela dodá karbohydráty, antioxidanty, elektrolyty a energiu. V rámci regenerácie po výkone je
najlepšie čo najskôr dodať telu proteínový nápoj
a sacharidy – do 30 minút najlepšie do 0,5 litra studenej vody.
•Silový šport
Dôležité je doplniť karbohydráty, vodu, minerály, antioxidanty a bielkoviny ešte pred samotným
cvičením. V priebehu športu je na výkon dôležitá
aj hydratácia organizmu. Na regeneráciu svalov po
výkone sa v rámci regenerácie odporúča čo najskôr
proteínový nápoj – do 30 minút najlepšie do 0,5 litra studenej vody. Keďže v noci je najväčšia hladina
rastového hormónu, pred spaním sa ako druhá večera odporúča proteínový nápoj.
Zdroj: internet.
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Big
Da
y

Big Day
Vo štvrtok 30. augusta o 15.00 hod. sa
uskutoční už druhý ročník akcie Big Day
v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom.
Akcia Big Day je tento rok veľmi bohatá na
program i aktivity pre mládež. Môžete sa tešiť na
rapovú hviezdu Suverena. Tento ročník akcie spájame s premiérou česko-slovenského dokumentu

Hip – Hop na pravú mieru.
Na podujatí nebude chýbať obchod s Hip –
Hopovým oblečením, rôzne súťaže a tombola.
Účinkujúci: Vagabund, Agáta, Odozva, Nová
Komunita, brušné tanečnice, Erika Henželová,
Viktória, Free Run Show – Last Group a mnohí
ďalší.

Otvorenie tanečnej školy
break dancu
Tanečná skupina Associallz Dance Crew otvára už 2. ročník tanečnej školy
Hip – Hopu a Break Dancu. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, nezáleží na veku, pohlaví, ani vašich schopnostiach.
Ponúkame vyúčbu: Break Dance, základy tanečných štýlov, Poppin, Lockin
a New – Style.
Našich žiakov vedieme okrem tanca aj k zdravému životnému štýlu a správnym hodnotám života: úcta, mier, láska a jednota.
Všetky potrebné informácie sa dozviete na nábore, ktorý sa uskutoční v piatok 7. septembra o 17.30 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, v Klube mladých (Tanečná hala ADC).

Foto:DuPe

Muži FK Pohronie B s dvomi víťazstvami
FUTBAL
FK POHRONIE B – FK PLIEŠOVCE 2:1 (1:1)

Góly:
Radoslav
Urgela,
Glab.
Zostava: Lehocký – Žňava, Rozemberg,
Janúch, Dobrota, Lipták, Radoslav Urgela, Ján Urgela, Glab, Neuschl, Lietava.
Striedali: Škriniar, Bodor.

Góly: Rozemberg, Gallo, Radoslav Urgela.
Zostava: Rapčan – Gajdoš, Rozemberg, Janúch, Dobrota, Žňava, Ján Urgela, Radoslav Urgela, Glab, Lukáč, Neuschl.
Striedali: Lipták, Bodor, Gallo, Lietava.

V uplynulom týždni odohrali muži družstva
FK Pohronie B ďalšie prípravné zápasy. Aj keď
skončili víťazne v prospech našich hráčov, herne to ešte nie je celkom „ono“.
V minulom týždni odohralo omladené mužstvo
dospelých FK Pohronie B dva prípravné zápasy
s mužstvami z nižších súťaží. Napriek dvom výhram nebola hra ešte taká, ako si bude vyžadovať
vyššia a oveľa náročnejšia súťaž, ktorou budú Majstrovstvá regiónu – STRED.
Rastislav Urgela, tréner FK Pohronie B
Foto:DuPe, archív.
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Sumár prípravných zápasov mládeže
FUTBAL

Počas týždňa od 23. do 29. júla odohrali družstvá mládeže svoje prípravné zápasy.

(1:0)
Zostava: Hrmo – Schillinger, Štefanovič, Tryzna,
Bilický – Mokroš, Kružlic, Dúbravský, Mudrončík –
Dubina, Líška.
Gól: Dubina.
V zápase s hráčmi zo Zvolena sme boli lepším
mužstvom. Chalani sa zomkli a ukázali bojovnosť
a chuť hrať futbal. Hrali sme kombinačný futbal, vytvárali sme si strelecké príležitosti, no pri zakončení
nám chýbal dôraz.

U19 STARŠÍ DORAST

FK Pohronie – Jupie Banská Bystrica B 0:0
Zostava: Kružic – Kružlic, Mezei, T. Hudec, Foltán,
Palík, Štefanovič, Hanuška – M. Kukučka, V. Kukučka, Hric, Búci, Murgač – Ľachký, Mekíš.
Na domácom ihrisku sme v ďalšom prípravnom
stretnutí privítali „béčko“ Jupie Banská Bystrica. Prioritou prípravy je, aby sa hráči na jednotlivých postoch dokázali spolu zohrať a osvojiť si stanovený
herný systém. Odohrali sme kvalitný zápas, v ktorom sme sa nevyhli chybám, avšak aj napriek tomu
hráči ukázali, že hoci máme pred sebou ešte množstvo práce, ideme správnym smerom. V závere
zápasu sa prejavili hlavne nedostatky kondičného
charakteru, na ktorých ešte musíme popracovať.
Herne sa hráčom vo veľkej miere podarili naplniť
stanovené pokyny. Výborne zachytal brankár Kružic.
FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 0:3
(0:1)
Zostava: Lehotský – Štefanovič, T. Hudec, Kružlic,
Hanuška, Palík – V. Kukučka, M. Kukučka, Murgač,
Búci, Mekíš, R. Hudec, Ľachký.
Na konci náročného týždňa sa nám nepodarilo
ani len priblížiť k výkonu zo stredy. Vo väčšine her-

ných činností nás súper prevýšil. Sú to nedostatky,
o ktorých vieme a v tréningovom procese na nich
pracujeme. Ak si však niektorí hráči nevstúpia
do svedomia a nedokážu pristupovať k svojim povinnostiam zodpovednejšie, tak sa nikam nedokážeme posunúť.
U17 MLADŠÍ DORAST

FK Pohronie – Jupie Banská Bystrica B 0:1 (0:0)
Zostava: Hrmo – Schillinger, Foltán, Tryzna, Bilický, Dubina – Chrien, Dúbravský, Ďurica, Líška, Maslen – Mudrončík, Mokroš.
Náš prvý prípravný zápas, v ktorom sme si zmerali sily so súperom Jupie B, ktorý bol lepším mužstvom, predčil nás v každej hernej situácii. My sme
si nevytvorili žiadnu gólovú príležitosť a celý zápas
sme sa len bránili. Čaká nás ešte veľa práce s mužstvom.
FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 1:0

U15 – STARŠÍ ŽIACI A

Levice – FK Pohronie 6:2 (4:0)
Góly: Nagy, Orság.
U14 -- STARŠÍ ŽIACI B

Detva – FK Pohronie U14 10:2
Góly: Heško.
Zostava: Valenta, Malatinec, Heško, Mihálik, Bahna, Bodor, Chovan, Škriniar, Ginič, Kaška, Brodziansky, Debnár, Holenda, Paller, Korec.
Po prvom týždni letnej prípravy sme odohrali
prvý prípravný zápas. Hralo sa 3 x 30 minút proti
ročníkovo staršiemu súperovi. Veľká časť mužstva
odohrala vôbec svoj prvý zápas na veľkom ihrisku.
Chalanov čaká ešte veľa roboty, prechod na veľké
ihrisko bude veľmi ťažký.
Levice – FK Pohronie 9:0
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Starší dorast so Sliačom víťazne
FUTBAL

Prípravu na novú sezónu už začali aj tímy
mládeže. Starší dorast privítal v prvom prípravnom zápase sezóny hostí zo Sliaču.
FK Pohronie U19 – Slovan Kúpele Sliač 3:0
(1:0)
Góly:
Kružlic,
R.
Hudec,
Mekíš.
Zostava: Kružic, Hrmo – Štefanovič, Foltán, T. Hudec, Hanuška, Mezei, Tryzna – Kružlic, M. Kukučka,
V. Kukučka, Murgač, R. Hudec, Chrien – Ľachký,
Beňo, Mekíš.
V prvom prípravnom zápase nám chýbalo veľa
hráčov, ktorých však veľmi dobre zastúpili hráči

z mladšieho dorastu. Nastúpili sme proti nováčikovi v našej súťaži, ktorý taktiež buduje úplne
nový kolektív na nasledujúcu sezónu.
Vývoj zápasu nám ukázal ešte množstvo nedostatkov, hlavne čo sa týka súhry na jednotlivých
postoch. Individuálne výkony väčšiny hráčov boli
na primeranej úrovni a zodpovedali začiatku prípravného obdobia. Dobre sa ukazujú potenciálne
posily, ktoré veríme, že dokážeme do prvého majstrovského zápasu nielen administratívne vybaviť,
ale aj vhodne implementovať do tímu. Konkrétne
mená budú známe až po uzatvorení súpisiek. Mo-

mentálne tvorí káder U19 18 hráčov.
Hoci nás v krátkom čase čaká ešte veľa roboty
verím, že sa nám podarí vytvoriť silný kolektív
hráčov, ktorí chcú na sebe pracovať a podarí sa
nám splniť náš cieľ na nasledujúcu sezónu. Tým je
v prvom rade vybudovanie konkurencieschopných kolektívov v oboch dorastoch, umiestnenie
do 5. miesta v súťaži s perspektívou boja o postup
do II. ligy v sezóne 2013/2014. Zároveň netreba
zabúdať na prípravu koncových ročníkov hráčov
na prechod do mužskej kategórie.
Radoslav Vanko, tréner

Kalendár zápasov FK Pohronie B
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

•2. kolo: 11.8. o 16.30 hod.:
FK Pohronie B – MŠK Tatran Krásno/Kysucou
•3. kolo: 19.8. o 16.00 hod.:
ŠK Závažná Poruba – FK Pohronie B
•4. kolo: 25.8. o 16.00 hod.:
FK Pohronie B – Kalinovo
•14. kolo: 29.8. o 16.00 hod.:
MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Pohronie B
•5. kolo: 2.9. o 15.30 hod.:
MŠK Žilina B – FK Pohronie B
•6. kolo: 8.9. o 15.30 hod.:
FK Pohronie B – FK Sitno Banská Štiavnica
•15. kolo: 12.9. o 15.30 hod.:

FK Pohronie B – FK 34 Brusno
•7. kolo: 16.9. o 15.00 hod.:
FK CSM Tisovec – FK Pohronie B
•8. kolo: 22.9. o 15.00 hod.:
FK Pohronie B – FK Fatran Dolná Tižiná
•9. kolo: 30.9. o 15.00 hod.:
MFK Nová Baňa – FK Pohronie B
•10. kolo: 6.10. o 14.30 hod.:
MFK Banská Bystrica – FK Pohronie B
•11. kolo: 13.10. o 14.30 hod.:
FK Pohronie B – FK Čadca
•12. kolo: 21.10. o 14.00 hod.:
MFK Lokomotíva Zvolen – FK Pohronie B
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•13. kolo: 27.10. o 14.00 hod.:
FK Pohronie B – Bytča
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Slovenský pohár mládeže v cestnej cyklistike
CYKLISTIKA

náste Jánovi Gajdošíkovi.
Aj v ďalšej kategórii, a to kadetov, sme mali zastúpenie štyroch cyklistov. Na prvom mieste prišiel
do cieľa Juraj Bellan, na treťom Kristián Zimány, piaty skončil Nicolas Jelža a na jedenástom mieste sa
umiestnil Matej Truban.

Zverko opäť víťazne,
súperov predbehol o jedno kolo

V kategórii juniorov sme mali iba jedného pretekára – Dávida Zverka. S časom 36:17 sa stal suverénnym víťazom pretekov, keď ostatných trinásť
pretekárov predbehol o celé jedno kolo.
V priebežnom poradí Slovenského pohára v cestnej cyklistike je tak žiarsky Cyklistický klub na druhom mieste za prvým CyS Žilina.
(li)

Juraj Bellan, Kristián Zimány
a Nicolas Jelža (zľava).

Kristián Zimány.
Posledné preteky pred domácim šampionátom absolvovali žiarski cyklisti v Dubnici
nad Váhom v nedeľu 29. júla.
V Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike sme mali zastúpenie vo všetkých kategóriách –
mladší žiaci, starší žiaci, kadeti a juniori.
V kategórii mladších žiakov sa najlepšie darilo
Tomášovi Kamenskému, ktorý skončil na 6. mieste. Matúš Valuška a Adam Foltán prišli do cieľa
na 8. a 10. mieste.
V kategórii starších žiakov sme mali štyroch pretekárov. Najviac sa darilo Adrianovi Foltánovi, ktorý
skončil na 4. mieste. Siedme miesto patrilo Metejovi Foltánovi, trináste Henrichovi Haschovi a sedem-

Adrian Foltán, v strede.

Nicolas Jelža.

Slovenský pohár mládeže v cestnej cyklistike.

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch
Pozývame všetkých priaznivcov bežeckých podujatí!
Mesto Žiar nad Hronom, MŠK Žiar nad Hronom – Atletický klub a Centrum voľného času vás
pozývajú na 11. ročník Behu SNP do vrchu na
Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční v utorok
28. augusta.
Miesto: Žiar nad Hronom (Ul. Partizánska)
– Šibeničný vrch.
Prezentácia pretekárov: Ul. Partizánska,
pri odbočke na Šibeničný vrch (pri StVS) od

17.00 do 17.30 hod.
Štart: o 17.45 hod.
Kategórie: chlapci – dievčatá (muži, ženy)
– 2006 a ml.: 150 m,
– 2004 a ml.: 150 m,
– 2002 a ml.: 800 m,
– 1999 a ml.: 800 m,
– 1997 a ml.: 1 800 m,
– 1994 a ml.: 1 800 m,

– 1993 a st.: 1 800 m.
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na bicykli
do vrchu.
Kategória: chlapci – žiaci, dorast 1 800 m
Podmienka štartu: prilba, funkčný bicykel
v zmysle športovo – technických predpisov.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska
vatra.

