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V tomto čísle:
RIADITEĽKA MSKC SA VZDALA
SVOJEJ FUNKCIE

Po siedmich rokoch nastane na poste riaditeľa
Mestského kultúrneho centra zmena. Doterajšia
riaditeľka Valéria Ferčáková požiadala o uvoľnenie z osobných dôvodov. Viac na 3. strane.

Technické služby, s. r. o. rozšírili vozový park

UPLYNULO 67 ROKOV
OD VYPUKNUTIA SNP

STRANA 3
Pred 67. rokmi sa začalo Slovenské národné
povstanie. Túto udalosť si každoročne pripomíname pietnou spomienkou pred sochou Ladislava Exnára. Strana 5.

Na plavárni si zaplávate
vo vode upravenej ozonizáciou

ĎALŠIA ČIERNA SKLÁDKA

Pracovníci z Odboru životného prostredia MsÚ
našli pri pravidelnej kontrole ďalšiu nelegálnu
skládku. Pri lesnej cestičke v Šášovskom Podhradí boli vyhodené periny, hračky, oblečenie i staré elektrospotrebiče. Strana 4.
ZA ŠTYRI MESIACE SA V ÚTULKU
VYSTRIEDALO 80 PSOV

Útulok s karanténnou stanicou
v Žiari nad Hronom prevádzkuje
od začiatku mája
Občianske združenie Strážni anjeli. Vďaka dobrovoľníkom si svoj
nový domov našli
desiatky psov. Bližšie informácie na strane 7.

STRANA 2

Poslanecká kancelária
opäť otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.

Oslava 100. výročia
posvätenia Kostola sv. Vavrinca
v Horných Opatovciach
10. september 2011 o 10.00 hod.
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Žiarska plaváreň má ako prvá na Slovensku ozonizovanú vodu

Zariadenie na úpravu vody ozonizáciou.
Počas letných prázdnin sa v žiarskej Krytej
plavárni začalo s úpravou vody ozonizáciou.
Chlórovanú vodu v bazéne čiastočne nahradil
ozón.
Martin Baláž, hovorca mesta: „Ozonizácia je nová
technológia úpravy vody, ktorá umožňuje používať
menej chlóru a ktorú v súčasnosti na plavárni zavádzame. Rozhodli sme sa tak preto, lebo chceme
používať menej chémie pri úprave vody v našej
plavárni.“ Návštevníci plavárne tak budú plávať
v kvalitnejšej vode. Cena za túto technológiu bola
viac ako 17-tisíc eur. Mesto si ju mohlo dovoliť
zaviesť vďaka spoločnosti Slovalco, ktorá zavedenie ozonizácie na žiarskej plavárni financovala.
„I keď ozonizácia ešte nie je bežný spôsob úpravy
vody v bazénoch, takáto ponuka oslovila aj nášho
partnera, spoločnosť Slovalco, ktorá pre žiarsku
plaváreň chcela niečo urobiť a zvýšiť tak kvalitu
služieb, ktoré sa v nej poskytujú. Investovali sme
tak do zdravia ľudí a do kvality vody, čo znamená,
že návštevníci nebudú musieť plávať v tak chlórovej vode. Takáto voda je zdravšia pre organizmus,
pre alergikov, pre deti i pre seniorov. Na Slovensku
sme zrejme prvým mestom, ktoré má plaváreň
s vodou upravovanou ozonizačnou technológiou a
týmto spôsobom sa v bazéne zníži množstvo chlóru na minimum,“ spresnil ďalej hovorca žiarskeho
magistrátu. Ozonizáciou bolo upravených približne

80 percent vody a chlór tak zostal iba vo zvyšných
20 percentách. Nová technológia sa však podľa
slov hovorcu mesta na výške vstupného v žiadnom
prípade neodrazí. „Keďže celú technológiu úpravy
financuje práve spoločnosť Slovalco, nemáme dôvod premietnuť tieto náklady do ceny vstupného,“
ubezpečil Martin Baláž. Ako tiež dodal, ide o jednorazovú investíciu. Prevádzkové náklady, ktoré plaváreň má, tak nová technológia nezdvihne.
Návštevníci plavárne sa už okúpu v novej
vode
Plážové kúpalisko bolo počas tohto leta otvorené
do nedele 4. septembra, kedy sa oficiálne skončila
letná sezóna. Krytá plaváreň je tak opäť otvorená
od pondelka 5. septembra. Okrem už spomínanej
ozonizácie vody sa počas leta v priestoroch plavárne uskutočnilo aj niekoľko ďalších úprav. Ján Žiak,
vedúci Krytej plavárne: „Počas letného uzatvorenia
Krytej plavárne sa v objekte vykonávali rôzne údržbové práce. Čistili sa bazény, vymieňali sa svietidlá
na bazénovej časti a povrchovým náterom sa ošetrila oceľová konštrukcia bazéna. Na vyrovnávacej
nádrži, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch, sa tiež menila fólia. Samotná ozonizácia vody
tiež spôsobí, že zápach po chlóre v celej budove
plavárne zmizne.“
Ozonizácia vody je procesom rozpúšťania určitého, vopred stanoveného množstva ozónu vo
vode určenej na úpravu. Ozón dezinfikuje, upravuje senzorické vlastnosti vody a odstraňuje riasy.
Je tiež vynikajúcim oxidačným činidlom pre organické látky. Ivana Kutejová, Ozón Slovakia: „Porovnaním dezinfekčného účinku ozónu vo vode s
inými bežne používanými látkami ako sú chlór či
bróm, je ozón 3000-krát efektívnejší. Mikroorganizmy, ktoré chlóru bežne odolávajú, sú ozónom
zničené v krátkom čase.“ Pri aplikácii chlóru alebo
jeho zlúčenín na ošetrenie bazénovej vody dochádza k tvorbe vedľajších produktov chlorácie,
ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. Ide
o toxické a dráždivé látky, ktorých prítomnosť do-

kazuje chlórový zápach bazénovej vody a ovzdušia.
Do ľudského organizmu sa dostávajú priamo
z vody cez pokožku no i dýchacími cestami z ovzdušia. „Pri verejných bazénoch a aquaparkoch sa preto začína čím ďalej tým viac používať kombinácia
chlóru a ozónu, pričom sa eliminuje množstvo
použitého chlóru. Najmä ozón svojím pôsobením
likviduje nežiaduce vedľajšie produkty chlorácie,
čím odstráni i typický bazénový zápach, zamedzí
šíreniu rôznych epidémií a značne sa znižuje tvorba rias a plesní,“ konkretizovala Ivana Kutejová.
(li)

Plaváreň je po úpravách opäť k dispozícii.
Princíp ozonizácie spočíva vo vháňaní určitého množstva ozónu do toku vody. Ozón
dezinfikuje a odstraňuje zápach. Je to výborné
oxidačné činidlo pre organické látky, zlúčeniny
síry a niektoré kovy (železo, mangán). Jeho oxidačný účinok je vyšší ako u chlóru. Ozón je však
nestály plyn a je vhodné vyrábať ho priamo
na mieste použitia. Ozonizácia bola dlhú dobu
považovaná za ideálnu alternatívu dezinfekcie
pitnej vody.

Technické služby, s. r. o. majú novú webovú stránku
O zeleň v našom meste, o vykonávanie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií
a o údržbu verejného osvetlenia sa už viac ako
15 rokov starajú Technické služby, s. r. o. Vlastníkom spoločnosti je mesto Žiar nad Hronom.
Pred niekoľkými mesiacmi bol do funkcie konateľa technických služieb vymenovaný Peter Antal.
„Pri nástupe do funkcie konateľa technických služieb som povedal, že zo spoločnosti chcem urobiť
modernú, prosperujúcu komunálnu spoločnosť.
Dôležité je, aby ľudia o spoločnosti vedeli viac ako
doteraz. Aby mali informácie online a aby sme

s nimi vedeli komunikovať. Preto som hneď pri
nástupe do funkcie zadal výrobu webovej stránky
spoločnosti,“ povedal Peter Antal. Novú webovú
stránku Technických služieb, s. r. o. nájdete, keď si

do vyhľadávača zadáte www.tszh.sk. Nechýbajú tu
informácie o spoločnosti, o poskytovaných službách, objednávky, faktúry či fotografie realizovaných prác. Samozrejmosťou sú i kontaktné údaje.
„Cez webovú stránku chceme obyvateľom mesta poskytovať podrobnejšie informácie o činnosti
spoločnosti, o zmenách, ale aj o tom, čo pripravujeme či kde sa bude kosiť v najbližšie dni.
Stránka je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a bude sa
ešte postupne dopracúvať tak, aby vyhovovala našim potrebám,“ konkretizoval ďalej Peter Antal.
Ďalšie zmeny, ktoré sa v spoločnosti udiali, má
odzrkadľovať aj nové logo. To má odrážať hlavne
zameranie spoločnosti, ktorou je údržba verejnej
zelene a záujem spoločnosti, ktorej cieľom je robiť
mesto krajším.
(li)
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Technickým službám pribudli úžitkové automobily
Technické služby, s. r. o. kúpili v auguste dva
zánovné úžitkové automobily - Citröen Jumper
a Renault Master.
Peter Antal, konateľ spoločnosti: „Pri nástupe
do funkcie som sľúbil, že urobím všetko pre obnovu strojového a vozového parku. V auguste sme
preto do spoločnosti zakúpili dva úžitkové automobily. Citröen bude slúžiť pracovníkom verejnej
zelene a Renault budú využívať pracovníci údržby
komunikácií.“ Kúpou spomínaných úžitkových vozidiel mohli technické služby vyradiť tri automobily
staršej výroby, ktorých prevádzka bola vysoko nehospodárna. Ako z dôvodu spotreby pohonných

hmôt, tak i z dôvodu ich sústavných opráv. „Presun
pracovníkov na výkon práce, ale i rýchlosť zberu zelene tak bude neporovnateľne rýchlejšia,“ spresnil
Peter Antal.
Novému vedeniu Technických služieb, s. r. o. sa
podarilo vymôcť niekoľko starších pohľadávok ešte
z obdobia, kedy spoločnosť zabezpečovala vývoz
odpadu. Aj vďaka tomu sa podarilo kúpiť spomínané vozidlá. „V tomto trende chceme pokračovať
aj naďalej. Prostriedky, ktoré takto získame, investujeme najmä do obnovy majetku, čo považujem
za najdôležitejšie pre zefektívnenie činností spoločnosti,“ dodal na záver Peter Antal.
(li)

Citröen Jumper.

Mestské kultúrne centrum s novým vedením
Súčasná riaditeľka
Mestského kultúrneho
centra Valéria Ferčáková požiadala o uvoľnenie zo svojej funkcie.
Vedúcu pozíciu zastávala od roku 2004.
Martin Baláž, hovorca mesta: „Z uvoľnenia postu
riaditeľky Mestského kultúrneho centra požiadala
Valéria Ferčáková z osobných dôvodov k 1. septembru. Primátor Černaj túto jej žiadosť po vzájomnom
rozhovore prijal. Sú to jej osobné dôvody a nám
nezostáva nič iné, iba jej poďakovať za prácu, ktorú
v priebehu niekoľkých rokoch pre Žiar nad Hronom a
pre kultúru v meste vykonala.“ V súčasnosti primátor mesta poveril dočasným vedením Mestského
kultúrneho centra jeho zamestnankyňu Alenu Kršiakovú. Neskôr sa bude pri výbere nového vedenia
tejto inštitúcie postupovať tradičným spôsobom,
a to výberovým konaním. K informácii, kedy bude
známe meno človeka, ktorý povedie Mestské kultúrne centrum dlhodobo, sa hovorca mesta zatiaľ
nevedel vyjadriť.
Valéria Ferčáková sa chce opäť venovať svojim
obľúbeným šansónom
Z pozície riaditeľky Mestského kultúrneho centra
sa jeho súčasná riaditeľka rozhodla odísť z rodinných dôvodov. „Idem sa venovať svojej 89-ročnej
matke, o ktorú je už potrebné prebrať starostlivosť.

To je aj hlavný odchod môjho odchodu,“ konkretizovala svoje rozhodnutie Ferčáková. Za jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky MsKC sa udialo na kultúrnej
pôde v meste veľa zmien. Zaujímalo nás, na ktoré si
sama najviac spomína. „Určite je to zavedenie webových stránok, komunikačného kanálu smerom
k divákom a obyvateľom. Zabudnúť nesmiem ani
na prvé kroky, ktorými bola zmena dramaturgickej
línie a postavenie dramaturgie na nohy, čo prinieslo
veľa akcií, ktoré sa dnes v meste opakujú periodicky. Medzi najväčšie určite patria Mestský reprezentačný ples, Fašiangy či Skoromájová veselica, ktorá
je veľmi populárna. Jedným z najvýznamnejších
projektov je určite i City fest, ktorý je v súčasnosti
jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí
v regióne a na ktorý som aj patrične hrdá. Pri jeho
zrode stál aj vtedajší dramaturg Janko Kulich a bola
to naša spoločná myšlienka. Aj vďaka pochopenia
mesta sa táto akcia podarila zaviesť do kalendára
kultúrnych podujatí.“ Okrem kultúrnych podujatí sa
však uskutočnilo aj niekoľko zmien vo vnútri samotného centra. „Určite treba spomenúť modernizáciu
inštitúcií vo vnútri, čiže internetizáciu mestskej
knižnice a modernizáciu kina Hron, kedy sa realizovalo jeho sťahovanie do prevádzky MsKC a jeho
obnova smerom k digitalizovanej stope. Myslím si,
že toto sú najvýznamnejšie kroky, ktoré sa vydarili.“
V súčasnosti viacerí určite zhliadli aj redizajn webovej stránky. V minulom roku sa tiež centrum dosta-

lo i na sociálnu sieť facebook. „Nesmiem zabudnúť
i na veľmi dobrú spoluprácu s médiami. Poďakovať
chcem predovšetkým mestu Žiar nad Hronom a
jeho zamestnancom, s ktorými som prichádzala
do styku, za ich dlhoročnú a veľmi korektnú a profesionálnu spoluprácu na čele s primátorom a hovorcom mesta. Poďakovanie patrí aj poslancom mesta
v mestských zasadnutiach pri predkladaní materiálu, a zároveň za dobrú spoluprácu. V neposlednom rade ďakujem i občanom, ktorí navštevovali
kultúrne podujatia a touto cestou ich aj vyzývam,
aby naďalej nezabúdali na kultúru, pretože by mala
byť súčasťou našich životov.“ Ako sa ďalej Valéria
Ferčáková priznala, posledných sedem rokov pre
ňu znamenalo veľa, pretože spolupracovala s úžasným kolektívom ľudí. „Boli to roky, kedy sme spolu
nielen pracovali, ale prežili sme aj nádherné chvíle
v súkromí, na čo budem spomínať najviac. Kolegovia sa so mnou rozlúčili nádherným spôsobom,
na ktorý sa nedá zabudnúť.“
Valéria Ferčáková je tiež známa ako umelkyňa –
vedie hudobný život šansoniérky a vďaka svojmu
hudobnému vzdelaniu na konzervatóriu sa tiež
venuje mladým nádejným hudobníkom. „Je veľmi
pravdepodobné, že sa opäť vrátim k hudobnému
životu. Veľmi by ma potešilo, keby sa mi podarilo
vrátiť na koncertné pódiá a občas tak spríjemniť
voľné chvíle divákom, tentoraz však z pódia ako
umelec,“ dodala na záver.
(li)

Žiarske základné školy otvorili 11 prváckych tried
Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa školáci opäť vrátili do svojich tried v pondelok
5. septembra. Do žiarskych základných škôl
v novom školskom roku nastúpilo 1761 žiakov.
Najviac školákov má Základná škola na Ul.
Dr. Janského, a to 562. V škole sú otvorené tri prvácke triedy pre 62 detí. Deviatakov je na „Jednotke“
59. Základná škola na Ul. M. R. Štefánika otvorila
až štyri prvácke triedy pre 78 žiakov. „Dvojku“ navštevuje spolu 554 školákov, z toho je 77 deviatakov. Základná škola na Jilemnického ul. otvorila už
tradične dve prvácke triedy pre 33 detí. V škole je
tiež 33 deviatakov z celkového počtu 310 žiakov.
Dve triedy pre prvákov sú i v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa. Z 335 žiakov školy je
40 prvákov a 36 deviatakov.
Ako nám však povedala Adriana Giláňová, referentka pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, uvedené počty sú iba orientačné,
keďže niektoré deti ešte robia komisionálne skúšky

a zmeny robia aj niektorí rodičia (napr. menia školu,
v ktorej si dieťa plní povinnú školskú dochádzku).
Kto má nárok na dotácie na školské pomôcky
i na stravné
Začiatok školského roka sa pre každého rodiča
spája s povinnosťou zabezpečiť svojmu dieťaťu potrebné školské pomôcky. Mnoho rodín však žije iba
zo sociálnych dávok, a tak im na nákup potrebných
pomôcok či na stravné v školských jedálňach nezostanú financie. Školské výdavky im aj tento rok
pomôžu zmierniť dotácie z ministerstiev školstva a
práce, sociálnych vecí a rodiny. „Dotáciu na stravu
v školskom zariadení možno poskytovať najviac
vo výške 1 eura pre dieťa, a to za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného
a vzdelávacieho procesu. Súčasťou musí byť potvrdenie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi, resp. vyhlásenie
rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi ( tzv. nízkopríjmové rodiny),“ špecifikovala Adriana Giláňová. Ako ďalej spresnila, dotácia na
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školské potreby sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eur na dieťa. Obe
dotácie sú tak určené deťom z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky v hmotnej núdzi, ako aj deťom z rodín, ktorých príjem je
pod hranicou životného minima. O oba príspevky
sa môžu uchádzať rodiny s deťmi v materských a
základnýchškolách.
(li)

Foto: archív.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Čierna skládka v prírode
PRÍRODA ODPAD NEPOZNÁ, A PRETO SA S NÍM ŤAŽKO VYROVNÁVA

Hliníkové plechovky sa rozkladajú v prírode
približne 20 – 100 rokov. Počas doby rozkladu
môže dôjsť aj k poraneniam zvierat alebo ľudí,
ktorí navštívia prírodu za účelom oddychu.
PET fľaše a igelitové vrecká, bez ktorých si výrobky v obchodných domoch ani nevieme predstaviť,
sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov. Okrem
toho, na čiernych skládkach môžeme často vidieť
aj sklo. Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný
materiál, jeho vyhadzovaním do voľnej prírody pritom spôsobujeme zaťaženie až na 4000 rokov!
Výskyt čiernych skládok je závažným problémom odpadového hospodárstva, ale v konečnom
dôsledku aj problémom celej spoločnosti. Čierne
skládky vznikajú ukladaním rôzneho typu odpadu na iné miesto, ako na miesto na to určené
bez rešpektovania ochrany životného prostredia.
Na skládku majú voľný prístup živočíchy i ľudia.
Neriadené skládky sa stávajú nebezpečnými aj
z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nepríjemných parazitov a miestom šírenia inváznych druhov
rastlín, znečisťujú povrchové i podzemné vody a
pribúda ich stále viac a viac. Objavujú sa dokonca
už aj v lesoch a na lúkach. Možno, že sa už aj vám
stalo, že ste boli na prechádzke v lese a natrafili ste
na igelitové vrece s komunálnym odpadom, fľaše
alebo aj pneumatiku, či starý elektrospotrebič.
V PRÍRODE STÁLE NACHÁDZAME
NELEGÁLNE SKLÁDKY

Pri bežnej a pravidelnej kontrole čiernych skládok v teréne počas prádznin, sme našli pri lesnej
cestičke v mestskej časti Šášovské Podhradie nele-

gálne vytvorenú skládku. Nebola to typická čierna
skládka so zmesovým komunálnym odpadom, aké
môžeme často vidieť napríklad aj pri zberných nádobách, ale bolo na nej čosi zvláštne. Obsah tejto
skládky sa skladal z viacerých častí. Nachádzali sa
na nej staré periny, vankúše, oblečenie, topánky,
drevo, kartónové škatule, plastové vrecia, staré
elektrospotrebiče, poškodená kancelárska stolička, hodiny, zlomená gitara, polystyrén a zánovné
hračky, ktorým by sa iste potešilo nejedno dieťa.
Pri pohľade na túto skládku nám hneď napadlo:
„Ako sa môže niekto správať tak bezohľadne k prírode?“. Predsa máme v meste toľko možností, kam
odpad uložiť a nekonať proti zákonu ani proti prírode. Zarazilo nás, že sa na nelegálne vytvorenej
skládke nachádzalo veľké množstvo igelitových
vriec, polystyrénu a kartónových škatúľ, ktoré
môžu občania žijúci v bytových domoch odovzdať
do zberných nádob v stojiskách a občania žijúci
v rodinných domoch do 120 l zberných nádob slúžiacich na separovaný odpad, ktoré dostali v rámci
projektu Intenzifikácia separovaného zberu. Odvoz
separovaných zložiek je v našom meste bezplatný
ako pre občanov mesta, tak aj pre podnikateľov.
Ďalším spôsobom, ako sa bezplatne zbaviť separovaných zložiek, je ich odovzdanie na Zbernom dvore. Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP
č. 131 v areáli spoločnosti Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. a je v ňom možné odovzdať okrem
separovaných zložiek aj elektroodpad, nebezpečný
odpad, pneumatiky, šatstvo, textílie, drobný stavebný odpad a objemný odpad. Ďalším spôsobom,
ako sa bezplatne zbaviť vyššie uvedených druhov
odpadu sú už tradičné dni čistoty, ktoré sa konajú
pravidelne každý rok na jar a na jeseň.
Ak máte doma staré oblečenie, nábytok či elek-

noviny.ziar.sk

trospotrebič, ktoré už nepotrebujete, využite jednu z možností, ktorú pre vás pripravilo mesto Žiar
nad Hronom a zbavte sa prebytočných vecí legálne
a ohľaduplne k životnému prostrediu, v ktorom žijete aj vy sami.
Viac informácií ohľadom uloženia odpadu
na Zbernom dvore nájdete na webovej stránke
www.ziar.sk alebo na telefónnych číslach 045/678
08 11 a 0917 699 114.
OŽP

SEPAROVANIE JEDLÝCH OLEJOV

Oprava:
Pre občanov žijúcich v rodinných domoch
Občania bývajúci v rodinných domoch (IBV
a časť Šášovské Podhradie, Šášovské Podhradie
– Píla, Kutinky) budú mať takisto mať možnosť
odovzdať separovaný použitý olej na zhodnotenie. Presný spôsob odovzdávania a zberu
použitého oleja zo strany občanov žijúcich v rodinných domoch bude občanom oznámený
po zavedení vhodného systému v týchto častiach. Občania môžu počas prevádzkových
hodín správne zozbieraný olej (v PET fľaši)
odovzdať aj na Zbernom dvore na Ul. SNP 131. (r)
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Komunitný plán sociálnych služieb: verejné stretnutie
Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva na verejné
stretnutie za účelom informovania o procese tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb a jeho
jednotlivých fáz s možnosťou zapojenia sa do pripomienkovacieho procesu.
Komunitný rozvoj je aj o zapájaní občanov
do verejného rozhodovania. Vytvoriť priestor na
zapojenie sa občanov do procesu komunitného
plánovania je cieľom mesta Žiar nad Hronom.
Verejné stretnutie sa bude konať 19. septembra o 16.00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom.
Po definitívnom dopracovaní bude skompletizovaný výsledný dokument – Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom k dispozícii občanom mesta na pripomienkovanie

na Mestskom úrade v Kancelárii prvého kontaktu.
Proces pripomienkovania bude prebiehať v mesiaci september, a následne po zapracovaní opodstatnených pripomienok od občanov bude KPSS
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Po schválení KSPP poslancami MsZ sa KSPP stane
záväzným dokumentom, ktorý bude určovať vývoj
v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste
Žiar nad Hronom.
Proces zapájania a diskusie rôznych ľudí z rovnakej miestnej príslušnosti umožňuje, aby výsledný
navrhnutý systém sociálnych služieb plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
Tešíme sa na vašu účasť.
OsOO

Pripomenuli sme si 67 rokov od vypuknutia SNP
Vo štvrtok 25. augusta si členovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pred sochou Ladislava Exnára uctili
pamiatku padlých v bojoch Slovenského národného povstania.
Spomienkové zhromaždenie sa uskutočnilo
pri príležitosti 67. výročia od vypuknutia SNP pred
Základnou školou na Ul. Dr. Janského. Pietnej
spomienky spojenej s kladením vencov pri soche
Ladislava Exnára sa okrem priamych pamätníkov
bojov zúčastnili i viceprimátor mesta Peter Antal,
hovorca mesta Martin Baláž i prednosta Obvodného úradu v Žiari nad Hronom Igor Korbela. Nechýbali ani členovia Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia
niektorých politických strán, zástupcovia organizá-

cií pôsobiacich na území nášho mesta ako aj niekoľko Žiarčanov. Súčasťou pietnej spomienky bolo
okrem príhovorov i vystúpenie speváckej skupiny
Seniori – optimisti.
(li)

Nové deti v jasliach
September je mesiacom, kedy prichádza
do jasieľ viac nových malých detí a tie staršie
odchádzajú do materských škôl. Krik a plač malého „drobizgu“ je v tomto mesiaci počuť oveľa
intenzívnejšie.
Vstup do jasieľ je veľkou zmenou v spôsobe života dieťaťa a môžu ho sprevádzať rozmanité ťažkosti. Mária Šimegová, Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ: „Doteraz bolo dieťa stredom pozornosti
celej rodiny a zrazu sa ocitne medzi cudzími deťmi
a dospelými v prostredí, ktoré je inak zariadené, v
ktorom sú iné hračky a iné činnosti ako doma. Dieťa
ostáva v jasliach bez matky a otca, ktorí preň doteraz predstavovali celý svet a hlavne mu dávali pocit
istoty a bezpečia. Väčšina detí sa z tejto stresovej
situácie dostane za niekoľko dní. U niektorých však
môže trvať týždne.“
V tomto období je aj väčšia pravdepodobnosť
ochorenia dieťaťa. Najčastejšie zvýšená chorobnosť nastupuje prvý rok po nástupe dieťaťa
do jaslí alebo škôlky. „Je to preto, lebo dovtedy deti
boli v styku najmä s dospelými a malou skupinou
ľudí (mama, otec, starí rodičia). A zrazu sa dostanú
do inej komunity, do styku s inými baktériami a vírusmi a začnú si budovať obranyschopnosť chorobami,“ vysvetľuje Mária Šimegová. Najčastejšou
chorobou v kolektívoch je nádcha. Pokiaľ je vodnatá, bez teploty, bolestí hlavy a hrdla, ide pravdepodobne o nádchu spôsobenú vírusom. „Treba len
dbať na zvýšený príjem tekutín a vitamínov (najmä
C), prípadne užiť kvapky do nosa. Takáto nádcha
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ustúpi v priebehu 7 – 10 dní. Pri komplikáciách
– nádcha s hustým sekrétom, sfarbeným dožlta
prípadne dozelena, teplota, bolesti – také dieťa
v žiadnom prípade nepatrí do kolektívu a treba
navštíviť lekára.“ V prvotnej prevencii sa pracovníci
detských jasieľ musia spoliehať na zodpovednosť
rodičov pri podávaní informácii o dieťati sestre
pri príjme dieťaťa do jaslí. „Pracovníčka, ktorá prijíma ráno dieťa do jaslí, je povinná prijať do zariadenia dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe
vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim
lekárom. Táto povinnosť sa využíva v sporných
prípadoch. Rodič je preto povinný po ochorení
dieťaťa odovzdať prijímajúcej pracovníčke lekárske
potvrdenie o možnosti vstupu dieťaťa do kolektívu.
Potom je neustálym sledovaním detí v priebehu
dňa možné zistiť odchýlky od normálneho stavu,“
konkretizuje Mária Šimegová. V prípade akýchkoľvek nepriaznivých zmien informujú pracovníci
jaslí rodičov, aby si dieťa z jasľovej starostlivosti
prevzali. Ide napr. o zvýšenú telesnú teplotu, zvracanie, vyrážky, rôzne bolesti bruška či uší. Dieťa,
ktoré ochorie v jasliach, je až do príchodu rodičov
izolované od ostatných detí. Dieťa je preto potrebné adaptovať postupne. „Rodičom odporúčame,
aby dieťa bolo zo začiatku v zariadení len krátku
dobu a postupne mu pobyt predlžujeme. Veríme,
že dobrou spoluprácou s vami, rodičmi, vytvoríme
deťom priateľské prostredie pre ich zdravý a všestranný vývin,“ dodáva na záver Mária Šimegová.
(li)
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Neformálne
finančné vzdelávanie
Občianske združenie Klejoro ando jilo
začalo realizovať projekt finančného vzdelávania sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľstva. Cieľovou skupinou je mládež
od 15 rokov a matky na materskej dovolenke zo sociálne znevýhodneného prostredia.
„Charakteristickým znakom cieľových skupín je
zlá finančná situácia v rodinách ako aj celková
neschopnosť hospodáriť s financiami v rámci
celej komunity. Zámerom projektu je postupne
vzdelávať týchto ľudí v oblasti hospodárenia s financiami a tým prispieť k zvýšeniu ich životnej
úrovne,“ vysvetľuje Lucia Vlačuhová z OZ Klejoro ando jilo. Fenomén chudoby v rómskych
komunitách je do veľkej miery zapríčinený nízkym príjmom rodín a následnej neschopnosti
hospodárenia s financiami. „Mladí ľudia v týchto
komunitách automaticky preberajú vzory správania sa svojich rodičov a neuvažujú nad pozitívnom zmenou. Filozofia rodín, v ktorých mladí
ľudia žijú, je prežiť zo dňa na deň, čo ovplyvňuje
aj ich hospodárenie s financiami, a preto je potrebné priblížiť im iný model finančného hospodárenia,“ dodáva Lucia Vlačuhová.
Pri realizácii projektu spolupracuje občianske
združenie s mestom Žiar nad Hronom a terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí realizujú
monitoring rodín, pomáhajú pri organizovaní
a zabezpečovaní seminárov finančného vzdelávania. Miriam Mezeiová, odbor starostlivosti o obyvateľa: „Projekt sa realizuje od apríla
do októbra tohto roku v priestoroch Nadácie
škola dokorán. Hlavným cieľom tohto neformálneho vzdelávania je priblížiť svet financií a hospodárenia ľuďom, ktorých nevedomosť v tejto
oblasti ohrozuje najviac.“ Projekt podporili Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slovenska
a Provident Financial.
(li)

Cirkevná škola má
vynovenú telocvičňu

V mesiacoch jún a júl sa v telocvični Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa
uskutočnila rekonštrukcia.
Počas nej sa vymenili podlahy, obklady, vymaľovalo sa, na stenách pribudli nové obrazy a vynovené a zrekonštruované sú aj šatne. Mária Ulrichová,
riaditeľka cirkevnej školy: „Sme veľmi radi, že sa to
podarilo zrealizovať. Škola funguje už osemnásty
školský rok a bol tak najvyšší čas, aby sa pristúpilo k rekonštrukcii telocvične. Finančné prostriedky
sme získali z havarijných financií Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ide o sumu 30-tisíc eur.
Deti tak už od septembra budú cvičiť vo vynovenej
telocvični, na čo sa všetci tešíme.“
(li)
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Horné Opatovce zanikli – kostol žije

„Poďte, klaňajme sa Pánu Bohu tu prítomnému“ – i dnes hlása nápis v pôvodnej latinčine na víťaznom oblúku klenby kostola.
Nedávna ekologická tragédia spôsobená hlinikárňou v Maďarsku živo pripomenula už 42-ročnú československú históriu nedobrovoľného exodu vyše
1000 obyvateľov jednej z najstarších obcí Pohronia
– Horných Opatoviec. Splodiny zastaranej výroby
hliníka v ZSNP Žiar nad Hronom znemožnili život
v podhorskej obci, v ktorej katastri bola továreň
s dlho utajovanou výrobou postavená. Obec úradne zanikla v r. 1969. Rodičia museli vziať deti, starcov a pomyselnú úhradu za rodné domy a anabáza
začala – každý pošiel svojou stranou, hľadať a budovať si nový domov naprieč celou ČSSR. Domy
boli zbúrané, zrovnané so zemou. Plocha pod nimi
sa už vyše 20 rokov využíva na zvoz odpadu (ekologicky zabezpečeného) z celého regiónu. V obkľúčení smetných kopcov sa kontrastne týči k oblohe
veža zvonku zrenovovaného chrámu – Kostola sv.
Vavrinca, pôvodné centrum, srdce zlikvidovanej
obce, ktoré už z diaľky cesty mlčky púta pozornosť. Ministerstvo kultúry SR ho v r. 2001 vyhlásilo
za kultúrnu pamiatku so strohým odôvodnením: „...
je hodnotným dokumentom sakrálnej architektúry regiónu a dokladom osídlenia zaniknutej obce,
písomne doloženej už v 13. storočí.“ Keďže ide
o ojedinelú neobvyklú históriu i súčasnosť kostola, zaslúži si širšiu pozornosť. Najmä, ak sa 10. septembra 2011 chrám dožije osláv svojich 100 rokov
od posvätenia.
PRVÝ KOSTOL POSTAVENÝ UŽ PO ROKU 1254

Nás – roztratených potomkov, ktorí v sebe nosíme korene, ducha rodiska viedli také výrazné duchovné osobnosti ako Martin Húska, Július Plošic,
Mesík-Vajda a ešte v živej pamäti iniciátor kostola
d. p. Ján Štrbáň a ochranca chrámu Mons. Július
Šiško (obaja pápežskí komorníci). Práve ich zásluhou naša obec dala Slovensku 7 kňazov (Ján Skladan, Štefan Sámel, Jozef Valko, Turčok, Štefan Tomáš, Gašpar Hlinka, Imrich Mokroš) a 19 rehoľných
sestier. A tak storočný chrám zostáva požehnaním
nielen pre potomkov už neexistujúcej obce, ak
bude udržiavaný a vhodne využitý v budúcnosti.
V pôvodne malej mýtnej osade založenej beňadickým opátstvom už po roku 1254 prvý kostol
postavili benediktíni. V 15. storočí sa spomína
ďalší – gotický kostol, ktorý ani po jeho prestavbe
v 18. storočí už v dvadsiatom kapacitne nestačil.
Ostrihomská kapitula, ktorá bola od r. 1538 jeho
patrónom, súhlasila so sumou 37 660 korún, ale
len na jeho opravu. No predvídavý a horlivý nový
opatovský kňaz Ján Štrbáň sa presvedčil, že starobylý kostol nemôže pojať všetkých farníkov. Horlil
za stavbu nového priestrannejšieho kostola. Získal

ochotu cirkevného výboru a nakoniec i kapitula
uznala jeho dôvody s podmienkou, že okrem sumy
sľúbenej na opravu nepreberá na seba iné záväzky.
Výbor sa s nadšením rozhodol čím skôr nový kostol
postaviť. Vypracovaním projektu a stavbou poverili architekta Stanislava Zachara z Vrútok. Tento
40-ročný Slovák, vyštudovaný v Budapešti a
vo Viedni, bol v r. 1928 pápežom Piom XI. vyznamenaný titulom Rytier rádu sv. Silvestra za výstavbu
kostolov (až o ich štvrť stovke píše vrútocký kronikár M. Skalický). Rozlet jeho fantázie sa naplno prejavil v dodnes obdivovaných vznešených klenbách
opatovského kostola. Z pôvodného kostola zostala
iba veža so sakristiou zvýšená o 60 cm. Nový chrám
stojí na opatovskom kameni, spevnený mohutnými opornými stĺpmi, má prvky románskeho i neogotického slohu, čo spolu s menom svojho patróna
sv. Vavrinca zdedil z pôvodného kostola. Rozľahlý
pôdorys má tvar kríža, výška kopuly 12 m, chór, kde
býval organ, podopierajú stĺpy s napodobeninami korintských hlavíc. Svetlo pôsobivo prenikalo
z 13-ich vzácnych farebných vitráží objednaných
z Budapešti. Firma v Tirolsku precízne štýlovo zhotovila vnútorné zariadenie: hlavný oltár so sv. Vavrincom (mučeníkom) v nadživotnej veľkosti, o niečo menšie oltáre v krížnej lodi zasvätené Božskému
srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie, kazateľnica, krstiteľnica i Krížová cesta. Lavice, Boží hrob, Betlehem, socha Sedembolestnej
P. Márie nad pomníkom padlých, keramiková dlažba, osvetlenie – žiaľ, po zániku obce značne devastované.
KOSTOL POSTAVENÝ ZA 10 MESIACOV

Stavba bola prekvapivo rýchle hotová. Prakticky
za 10 mesiacov! Od 23.6.1910 do 15.9.1911. Dňa
17.9.1911 za účasti asi 6000 veriacich z celého okolia stavbu konsekroval biskup W. Radnai. Bolo to
15. nedeľu po Turícach. Odvtedy bývala i tradičná
opatovská hostina. Až následne v r. 1913 interiér
vymaľoval Michal Bátori zo Subotice. Stavba, zariadenie i maľba dosiahli sumu 114 000 korún. Celé
dve tretiny zostali na úhradu Opatovčanom, ktorí
okrem častých zbierok a obetavých bezplatných
ručných a povozníckych prác mali sťaženú situáciu
aj odstúpením veriacich z filiálky. Neúnavný d. p.
Štrbáň hľadal príspevky, dokonca aj od Františka
Jozefa I. c.k. „vykveštoval“ 400 korún. Dve svetové
vojny, počasie a technický pokrok dávali ešte mnoho dôvodov na ďalšie milodary domácich na údržbu, opravy ich kostola, ktorý milovali. Vrúcny vzťah
farníkov sa zaujímavo prejavil obetavými „oferami“,
keď po rekvirácii 3 zvonov na front už 4.11.1923
pri posviacke radostne slzili, keď k osamelému zvonu sv. Donáta pribudol hlahol 3 nových zvonov počas premenenia. Zhotovil ich R. Herold z Chomutova za 15 640 Kč. Naživo naposledy zvonili 1.1.1993
pri vzniku SR.
Profesor d. p. Andrej Kliman v rkp. ZANIKAJÚCE
HORNÉ OPATOVCE o kostole píše: „Je to jeden z najkrajších kostolov banskobystrického biskupstva, a
preto – hoci je aj mladšieho pôvodu – by ho rozhodne nemal stihnúť smutný osud Horných Opatoviec.“
Po asanácii obce a pričlenení jej katastra ku Žiaru nad Hronom opustený kostol chátral – predurčený na zánik ako celá obec. Časť zariadenia bola
pridelená iným farnostiam (Hriňová, Veľké Ludince, Sásová, Bukovina, Kolačno, Partizánske, Žiar
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nad Hronom, Ladomerská Vieska, Stará Kremnička...), časť uchovaná v Ladomerskej Vieske sa nám
vrátila, osud časti sôch je nejasný. No najtragickejšie boli vlámania vandalov v čase zmien po r. 1989.
Bezcitne ničili, rozkrádali, znesväcovali.
I DNES SA TU KONAJÚ SVÄTÉ OMŠE

Obrat nastal po r. 1993, keď vykorenení vysídlenci po vybudovaní nových sídel čoraz viac pociťovali stratu dedovizne a uvedomovali si duchovnú
hodnotu zanechaného chrámu. Ich unavené srdce
oživila „náhodná“ návšteva kostola dvoch kňazov
– najprv Ladislava, potom jeho brata Jozefa Kunu.
Kostol ich napriek zdevastovaniu očaril veľkoleposťou priestoru, klenbami, akustikou. Jozef sem priviedol svojich farníkov s metlami, lopatami a Boží
dom upratali. A to už prebralo Opatovčanov z letargie a skepsy. Začala spontánna záchrana chrámu:
päť projektov na granty (autor a neúnavný konateľ
Ing. Albín Valko), pomoc mesta Žiar nad Hronom
(primátor I. Černaj) a obce Hliník nad Hronom
(starosta Ján Olajec), ZSNP (najmä Doc. Ing. Jozef
Pittner ako predstaviteľ závodu s hlboko ľudským
prístupom ku dnes už histórii obetí výroby hliníka),
tiež SPP, urbár, benediktíni, viaceré firmy a veľmi
cenný „groš vdovy“ – milodary, zbierky rodákov
zo SR, ČR i nemenovaných priaznivcov prispeli k
sume dvoch miliónov korún, za ktoré má kostol
zrenovovaný exteriér i okolie. Nezaplatiteľná je
obetavosť ťažko vymenovateľných pôvodných
obyvateľov i kňazov z okolia. Dnes ich zásluhou tu
každoročne bývajú od r. 1999 1 – 2 sv. omše, 3 koncerty, nahrávka CD, rôzne stretnutia, púte k P. Márii
Zelnej… V r. 1995 pribudol pamätník obce s mramorovými maketami domov, neskôr chatka v parčíku. Organizátori sa združili v Občianskom združení HORNÉ OPATOVCE najprv na čele s Viktorom
Obertášom a dnes s Jozefom Hlinkom. Návštevníci
kostola bývajú užasnutí z krásy – hoci už len zvyšku
pôvodného interiéru, ktorý umocňuje, obnovuje
i otvára šance uveriť v tajomnú moc Boha. Stopy
človečej zloby, ktoré devastovaním chrámu akoby
tu Pána znovu ukrižovali, poskytujú zážitok živej
viery. Nahrávka zvonov, spev krojovanej skupiny
pravidelných pútnikov z Hosťoviec, Loviec, Žitavy
a kostolom otriasajúce zvuky ich dychovky sprevádzajú i slzy dojatia pri vstupe kňazských sprievodov
už na začiatku omší. Apologetom alebo plebánom
kostola my, Opatovčania nazývame d. p. Jozefa
Kunu, ktorý nám otcovsky láskavo pripomína: „Poďte a nebojte sa – tu ste doma, toto je váš domov...“
A my ďakujeme za nádej, že aj naše deti a vnúčatá
osloví Pán, ktorý ani z tohto chrámu nikdy neodišiel. Za dverami chrámu zostal svet bezbrehej nezrelej slobody, hedonizmu v polkruhu navŕšených
kopcoch smetí za kostolom. Neobvyklá a poučná
je trojitá koexistencia v opatovskom chotári: Hlinikáreň dáva obživu ľuďom v Žiarskej kotline, kde sa
po 50 rokoch vracia život vďaka ekologickej modernej výrobe – dôkazu, že ľudia zmúdreli. Ale nezmúdreli príliš, o čom svedčia návršia smetí za kostolom. Kto má oči, nech číta z tejto živej učebnice
ekológie, z tohto mementa, kde oázou a nádejou je
zdvihnutý prst veže Kostola sv. Vavrinca, ktorý upozorňuje na pominuteľnosť materiálnosti sveta, ak
si nevieme chrániť dar prírody, ktorú človek dostal,
aby bol jej múdrym vládcom.
Za OZ Mgr. Mária Zaťková
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Dobrovoľníci našli nový domov 40 psom

Z venčenia psíkov majú najväčšiu radosť deti.
Útulok s karanténnou stanicou v Žiari
nad Hronom má od mája v prevádzke Občianske
združenie Strážni anjeli. Počas týchto mesiacov
tu neuhynul ani nebol utratený žiadny zo psov
a rukami dobrovoľníkov ich prešlo 80.
K novým majiteľom idú psíky z útulku kastrované, očkované, čipované a odčervené a nový majiteľ
svojím podpisom súhlasí s adopčnými podmienkami. Poplatok za adopciu je 20 eur. „Psíkom sa nám
podarilo nájsť nový domov nielen v blízkom okolí,
ale išli napríklad aj do Martina, pravidelne sa nám
ozývajú záujemcovia zo susedných Čiech a jeden
z havkáčov je dokonca vo Švajčiarsku. Prínosom
takýchto psov je tiež to, že sú socializovaní, majú
kontakt s cudzími ľuďmi, sú znášanlivé, vedia sa
správať na vôdzke a venčia sa navzájom s ďalšími,“ konkretizovala Martina Vrtáková z OZ Strážni
anjeli. V súčasnosti je v útulku k dispozícii desať
kotercov v útulkovej časti a štyri v karanténnej.
„Tieto priestory nám však už nepostačujú. Preto by
sme chceli pridať ďalšie koterce. V útulkovej časti
sa dajú dobudovať ešte tri a pre potreby karantény
chceme ďalšie pridať aj vo vonkajšej časti,“ spresnila Martina Vrtáková. Financie potrebné na pridanie
kotercov chce prevádzkovateľ získať z príspevkov
od podporovateľov útulku a dobrovoľných darcov.

V súčasnosti sa v zariadení rekonštruuje vstupná
hala, v ktorej pribudne sklad krmív a ošetrovňa pre
veterinára.
Žiadni zo psov nebol utratený
Keďže „strážni anjeli“ chcú zachrániť čo najviac
psov, do kotercov sú umiestňovaní aj po dvoch.
Samozrejme, spolu sú iba také psy, ktoré sa navzájom znášajú, sú si podobné povahou či vzrastom.
„Správkyňa je v útulku 8 hodín denne, takže psíkov
dobre pozná. A keďže sú už aj kastrovaní, nedochádza ani k nakrytiu sučiek.“ V čase uzávierky našich
novín sa dobrovoľníkom z občianskeho združenia
podarilo nájsť domov štyridsiatim psom, pôvodným majiteľom ich bolo odovzdaných štrnásť
a v dočasnej opatere sa umiestnilo deväť. Na svoj
nový domov čaká v útulku momentálne šestnásť
chlpáčov. Do zariadenia sú umiestňovaní predovšetkým psy, ktoré odchytí hliadka Mestskej polície.
„Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí nám obetavo
podávajú pomocnú ruku. Sú to všetky chovateľské
potreby v meste, salón pre psov, pravidelní venčiari, dobrovoľníci, veterinári, s ktorými spolupracujeme a miestne médiá. Veľké poďakovanie patrí aj
Základnej škole na Ul. Dr. Janského. Na konci školského roka prišla pedagogička Zuzana Rosenbergová s dobrovoľníkmi venčiť psíkov a okrem toho
Soňa Neštinová a Katarína Boldišová zorganizovali
v škole zbierku a venovali nám viac ako sto eur. Tieto finančné prostriedky použijeme v zime na kúpu
psích búd,“ dodala Martina Vrtáková.
Útulok je i naďalej sprístupnený aj verejnosti.
Od pondelka do piatku v čase od 14.00 do 17.00
hod. môžu záujemcovia prísť a psov vyvenčiť.
Všetky ďalšie informácie o útulku, číslo účtu,
na ktorý môžete prispieť, ako aj fotografie psíkov
na adopciu nájdete na webovej stránke občianskeho združenia www.utulokzh.webnode.sk alebo
na facebooku pod OZ Strážni anjeli.
(li)

Doučovanie detí zo znevýhodneného prostredia

Od septembra začínajú sociálni pracovníci
opäť s doučovaním detí zo znevýhodneného
prostredia. Ide o 10 detí rôzneho veku z rôznych školských zariadení v Žiari nad Hronom.
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Pavel Horváth, sociálny pracovník:“Týmto
deťom sa venuje dobrovoľníčka vždy v utorok v poobeňajších hodinách a pomáha im
s domácimi úlohami, s učivom, s ktorým majú
problémy, pri tvorbe projektov a referátov či
pri práci s internetom.“Cieľom tejto aktivity je
zlepšenie školských výsledkov, zabrániť prepadaniu, dosiahnuť úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky a v neposlednom rade
pokračovanie v štúdiu na strednej škole. (li)
(li)

Vystúpenie tanečného súboru Romano Jilo
Začiatkom augusta vystúpil žiarsky tanečný súbor Romano Jilo na podujatí
Spoznajme sa, ktorý organizovalo Slovenské národné múzeum v Martine.
„Členky súboru sa prezentovali s tromi rôznymi
choreografiami, ktoré si nacvičovali u nás v komunitnom centre v rámci voľnočasových aktivít.
Počas nich tak môžu deti kreatívne a zmysluplne
tráviť svoj voľný čas,“ hovorí sociálny pracovník Pavel Horváth. Deti tak majú v komunitnom centre
k dispozícii priestor, kde môžu nacvičovať rôzne
tance a spev, môžu sa venovať kresleniu a maľovaniu, spoločenským hrám a využívať môžu i športové náčinie.
(li)
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Nové učebné pomôcky
pre študentov

Foto: Archív školy.
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu v Žiari nad Hronom realizuje už od roku 2009 projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
v oblasti gastronómie. Projekt je financovaný z Európskych sociálnych fondov.
Nenávratný finančný príspevok vo výške 170-tisíc
eur využíva v týchto dňoch aj na vytváranie nových
učebných pomôcok pre svojich študentov. Výsledkom
budú DVD a elektronické či tlačené publikácie, určené najmä budúcim kuchárom. Využívať ich však budú
i príbuzné učebné odbory, čašníci či študenti hotelovej akadémie. Učebné pomôcky budú zodpovedať
učebným osnovám, ako aj požiadavkám trhu a novým
trendom v gastronómii.
(li)
OZNAM
ZÁKAZ ZAKLADAŤ A UDRŽIAVAŤ
OTVORENÉ OHNE
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo), ako orgán
štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle
§ 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len zákon o lesoch) podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch
zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať
otvorené ohne.
Tento zákaz platí až do odvolania.
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch je orgán štátnej správy
lesného hospodárstva oprávnený aj z vlastného podnetu
zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou, ak
to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo
iný verejný záujem.
Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území
Slovenska, t. j. vysoké teploty v spojitosti s nedostatkom
zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov
lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne, ako aj environmentálne škody. Je preto v záujme
ochrany práv vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov
lesov, v záujme ochrany lesov, ako aj vo verejnom záujme takýmto škodám na lesných pozemkoch a v lesoch
predchádzať. Navyše podľa § 13 zákona č. 17/1992 Zb.
o životnom prostrední v znení neskorších predpisov ak
možno so zreteľom na všetky okolnosti predpokladať, že
hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného
poškodenia životného prostredia, nesmie byť pochybnosť
o tom, že k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom
pre doklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť.
Podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch je vo všeobecnosti na lesných pozemkoch zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich
ochrannom pásme mimo vyznačených miest. Z dôvodu
zvýšeného rizika požiarov je však nevyhnutné rozšírenie
tohto všeobecného zákazu na všetky miesta na lesných
pozemkoch vrátane ich ochranného pásma, teda tento
zákaz sa vzťahuje aj na vyznačené miesta, na ktorých je
zakladanie a udržiavanie otvoreného ohňa inokedy povolené.
Keďže podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch, zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou je možné len
na dobu nevyhnutne potrebnú, ministerstvo rozhodlo, že
tento zákaz bude platný a účinný až do odvolania, pričom
o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska.
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MSKC

Július
Považan

Maľované
srdcom

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

v dňoch 14. a 15. októbra 2011

DIGI KINO
PROFESIONÁLNA MANŽELKA
6./7.9. o 19.00 hod. (komédia, Francúzsko, 103 min.,
české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

VRESKOT 4
10./11.9. o 19.00 hod. (horor, USA, 111 min., české
titulky)
Najdesivejšia hororová séria je späť! Nová dekáda, nové pravidlá!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

PRIPRAVUJEME:

Žiarsky jarmok

6. september 2011 | Mestské noviny

HELENINE OČI,
domáce súbory a iné

Literárčenie
s Danielom Mališom

VŠEMOCNÝ
13./14.9. o 19.00 hod. (akčný thriller, USA, 115 min.,
české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

FAIR GAME
17./18.9. o 19.00 hod. (politický thriller, USA,
104 min., české titulky)
Žena. Matka. Agent.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

CZECH MADE MAN

13. septembra 2011 o 18.00 h.
v Čajovni za rohom
- účinkujú žiaci literárno-dramatického odboru zo ZUŠ Z. Strnadovej - Parákovej

noviny.ziar.sk

20./21.9. o 19.00 hod. (komédia/ skutočný príbeh.
ČR, 85 min., česká verzia)
Nová česká komédia o tom, že kto nič nerobí,
nezarobí.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

Školička country tanca
Ponuka školy country tanca pre deti i dospelých.
Od septembra do novembra podľa záujmu a objednávky.
Tanečná škola Wanted
Tanečné tréningy. V dňoch 9. a 16. septembra
od 15.30 hod. v POS.
Klub rodičov
Stretnutie pre všetkých, ktorých zaujíma problematika závislostí v rodinách. Dňa 10. septembra
o 16.00 hod. v POS.
Klub Harmónia
Stretnutie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoje telesné i duševné zdravie. Dňa 6. septembra
o 16.00 hod. v POS.
Klub náhradných rodín
Stretnutie pre všetkých, ktorých zaujíma problematika náhradnej rodinnej starostlivosti. Dňa
9. septembra o 16.00 hod. v POS.
Povedané dlátom a ceruzkou
Výstava sochárskej tvorby Petra Mydla z Tekovskej Breznice a farebného sveta kresieb Jozefa
Švelka z Kremnice. Vernisáž výstavy sa uskutoční
30. septembra o 17.00 hod. v POS.

10.9. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
11.9. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
(67 75 117)
15.9. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
17.9. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
18.9. MUDr. Eva Považancová, ProCare, Žiar
nad Hronom (601 30 20)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu. Druhú časť večera vyplní v prípade
priaznivého počasia pozorovane Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 9. septembra o 20.00 hod.
Jazz pod hviezdami
Koncert jazzrockovej skupiny Sisterhood
of Klangpedal. Talentované trio v zložení bicie nástroje, basová gitara a klávesy má za sebou niekoľko úspešných koncertov, okrem iného i vystúpenie
na Bratislavských džezových dňoch v roku 2010.
Podujatie je pripravené v spolupráci s Music Mania.
Dňa 10. septembra o 19.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru. Poskytne tiež pohľad
na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako
sú meteory či zatmenia. Po skončení za priaznivých
poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 16. septembra o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

6.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
8.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
10.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
11.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
13.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.9. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
16.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.

9

INFORMÁCIE

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)
OZNAM

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 1. septembra 2011 budú rozšírené stránkové hodiny
pre občanov na oddelení dokladov odboru
poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, pracoviská v Žiari nad Hronom, v Žarnovici a v Banskej
Štiavnici. Občania si budú môcť vybaviť občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz počas pracovných dní nasledovne:
Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 – 12.00 hod.
Uvedená zmena sa netýka evidencie motorových vozidiel. Tu naďalej platia stránkové
dni pondelok, streda a piatok.
plk. Ing. Ján Valent,
riaditeľ OR PZ v Žiari nad Hronom

noviny.ziar.sk

HĽADÁM DOMOV

Pes Šony
Asi 5 mesačné šteniatko
– psík, ktorý je veľmi energický, priateľský, znášanlivý
so psíkmi aj sučkami. Je vhodný
do bytu alebo do domu s prístupom do vnútra.
Sučka Ellie
Ellie je asi 2 ročná sučka, kríženec kokeršpaniela. Je veľmi
milá a priateľská k ľuďom aj
k psíkom. Je však žiarlivá, takže
nie je vhodná k rovnako dominantným psíkom. Je vhodná
do bytu, ale aj do rodinného domu s prístupom do vnútra. Bude odčervená, kompletne
očkovaná a sterilizovaná.
Sučka Viki
Malá Viki bola nájdená
na ulici. Je to rozkošná kríženka, ktorá bude stredne veľkého
vzrastu. Má asi 2 mesiace.
Sučka Dona
Donka je 5 mesačné
šteňa rotwailera. Momentálne mení zúbky,
a tak potrebuje hračky
a maškrty na hryzenie.
Je veľmi submisívna, vyzerá, že bola bitá.
Pri prudšom pohybe sa hneď zvalí na zem a
ukáže bruško. Má rada iné psíky a spočiatku sa
ich bojí, ale po chvíli je kamarátka. Nie je vhodná na stráženie objektu. Podmienkou adopcie
je sterilizácia po prvom háraní.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete na webovej stránke žiarskeho útulku www.utulokzh.
webnode.sk, na stránkach Mestských novín, ako
aj vo vysielaní mestskej televízie ATV. V prípade
záujmu o adopciu psíkov môžete kontaktovať
Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737. Psíky sú
umiestnené v žiarskom Útulku s karanténnou
stanicou na Partizánskej ulici, v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
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PREDAJ
•Predám bicykel Sobby, starší typ, zachovalý, plne funkčný. Cena: 40
€. T: 672 29 37, 0948 399 588
1/18
•Predám stoličky, 2 ks, tmavšie drevo, zachovalé, aj s poduškou.
Cena: 5 €/kus. T: 672 29 37, 0948 399 588
2/18
•Predám písací stroj, starší typ, funkčný. Cena: 10 €. T: 672 29 37,
0948 399 588
3/18
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, blízko centra (Jiráskova
ul.). Kompletná rekonštrukcia. Cena dohodou. T: 0904 304 881 6/18
•Predám 1-izbový byt na Etape, 36 m2, balkón, pôvodný stav.
Cena: 23 000 €. T: 0911 785 716
7/18
•Predám vo veľmi dobre lokalite v obci Lutila gazdovský dom. Má
novú strechu, podkrovie, okná, kamennú komoru, veľkú hospodársku
prístavbu. V dome je zavedená elektrina, voda, plyn, kúpeľňa, toaleta.
Ihneď obývateľný. Vhodný na chalupu aj podnikanie. Rozumná cena –
dohoda istá. T: 0904 560 513 – volať po 16.00 hod, 0903 507 045 9/18
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. T: 0918 354 14210/18
•Predám garsónku, zrekonštruovanú, Ul. Sládkovičova 17,
5. poschodie. Nová chladnička, nová práčka, nový plynový sporák
na 220 V, nová obývačka, nové PVC, digi TV, plastové okná, nová rozťahovacia posteľ, pekná – treba vidieť. Cena: 11 000 € aj so zariadením.
Dohoda možná. T: 0918 056 172
11/18
•Predám rodinný dom na IBV, Ul. A. Hlinku. Cena: 75 000 €.
T: 0915 233 347

12/18

•Predám 2-izbový byt, Etapa, Ul. Sládkovičova. T: 0917 558 04713/18
•Ponúkam na predaj rodinný dom v časti IBV. Dom je v začatej rekonštrukcii, má vlastnú studňu a ovocné stromy. K domu patrí aj garáž. Cena: 78 555 €. T: 0907 188 620
15/18
•Predám 3-izbový čiastočne prerobený byt v Žiari nad Hronom
na Hviezdoslavovej ulici. Byt má plastové okná, murované jadro, obkladačky v kúpeľni, na WC, v chodbe a kuchyni. K bytu patrí balkón
a krásna kuchynská linka. Rozloha bytu je 68 m2 a je v OV. Pri byte
je krásne ihrisko a v okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Foto a viac info pošlem e-mailom. Cena: 36 500 €..
T: 0917 562 783, 0902 438 356
17/18
•Predám RD v Starej Kremničke. Prípadne vymením za 2-izbový byt
v ZH + doplatok. T: 0915 678 897
10/17
•Predám RD + menší dom na Pstruši – 15 km od Zvolena, za 3-izbový prerobený byt v ZH. Na dome je nová strecha, nové plastové okná.
K domu patrí veľká záhrada a veľký dvor, je v tichom prostredí. Treba
vidieť. Zn. doplatok. T: 0911 821 974
21/18
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu 2-izb. byt, nezariadený, na Hviezdoslavovej ulici
v Žiari nad Hronom. T: 0902 493 779
14/18
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape. Byt je na 2. poschodí v zateplenom paneláku, je po kompletnej rekonštrukcii. Cena nájmu vrátane
energií a služieb: 250 €. Voľný od 1.9. T: 0907 188 620
16/18
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt, prerobený, čiastočne
zariadený, blízko centra. Nefajčiarom. T: 0905 740 290
19/18
•Prenajmem v ZH obchod. priestor, 112 m2 za 500 €/mesiac, zrekonštruované 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
8/17
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením 1-izbový byt v OV na Ul. Novomeského za 2-izbový
byt, príp. väčší 1-izbový v ZH. Byt má prerobenú kúpeľňu, murované
jadro, vlastné plastové okná, vonkajšie rolety - bubny. V kúpeľni a
na chodbe je dlažba, v kuchyni plávajúca podlaha a v izbe je PVC.
T: 0904 404 483
20/18
•Vymením RD + menší dom na Pstruši - 15 km od Zvolena, za 3-izbový prerobený byt v ZH. Na dome je nová strecha, nové plastové
okná. K domu patrí veľká záhrada a veľký dvor, je v tichom prostredí.
21/18
Treba vidieť. Zn. doplatok. T: 0911 821 974
AUTO MOTO
•Predám Fiat Uno, r. v. 1992, EK/2012, STK/2013, zimné pneumatiky
na diskoch + diaľničná známka do konca roka. Cena dohodou.
5/18
T: 0915 374 006
ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu vodiča. Vlastním digitálnu kartu, kartu vodiča, psychotesty, lekársku prehliadku. Najlepšie práca vo dvojici.
4/18
T: 0911 150 280

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

SLUŽBY
•Hľadáme spolucestujúceho do auta na každodenné dochádzanie
do práce zo Žiaru nad Hronom do Banskej Bystrice. T: 0914 700 726

www.ziar24.sk
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SPOMIENKA

Dňa 25. augusta uplynul
1 rok od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša
drahá
Terézia Urblíková.
S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Dňa 13. septembra uplynie
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý
otec
Daniel Búci.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý...
Dňa 10. septembra uplynú
2 roky od chvíle, keď nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
JUDr. Vojtech Ševčík.
S láskou v srdci na neho spomína
manželka, dcéra, syn, nevesta a vnúčatá.
Spomínajte s nami.
SPOMIENKA

Dňa 6. septembra si pripomíname 12 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš
otec a manžel
Jozef Bahno.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Manželka a syn Peter.
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SPOMIENKA

Dobrý človek nezomiera,
lebo žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 6. septembra si pripomíname 2 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
môj drahý manžel, náš starostlivý otec a starký
Emil Piatrik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Manželka Božena, dcéra Danka s rodinou,
syn Milan s rodinou, vnuk Tomáško s priateľkou, vnuk Miško, vnučky Paťka a Dorotka
a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 9. septembra uplynie
1 rok od chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama a babka
Mária Štefunková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Syn a dcéra s rodinami.

Žiarsky jarmok 2011
Žiarsky jarmok (20. ročník) sa uskutoční
v dňoch 14. októbra od 10.00 do 22.00 hod. a
15. októbra od 8.00 do 18.00 hod. v priestoroch
Svätokrížskeho námestia, Ul. Hviezdoslavovej,
Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti Ul. Š. Moysesa.
Predpredaj predajných miest bude v Dome
kultúry na Námestí Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom od 26. septembra.
(r)

Za súdruhom Jánom Kučerkom
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska a Základná organizácia Komunistickej
strany Slovenska v Žiari nad Hronom sa dňa
19. augusta naposledy rozlúčili so svojim členom, RSDr. Jánom Kučerkom, ktorý nás opustil
vo veku 61 rokov po dlhej a ťažkej chorobe.
Súdruh Ján Kučerka sa narodil 26. mája
1950 v Kremnici. Otec rodinu opustil skoro
a povinnosti a starostlivosť o dve sestry padli
na najstaršieho muža v rodine. Po vyštudovaní
strednej odbornej školy začal pracovať v Elektrovode ako technik. Odtiaľ ho strana povolala
do výkonu funkcie náčelníka Okresného štábu
Ľudových milícií. Popri zamestnaní súdruh Ján
Kučerka diaľkovo študoval Vysokú školu politickú v Bratislave, ktorú v roku 1987 ukončil rigoróznou skúškou a získal titul Doktora sociálnopolitických vied. Funkciu náčelníka okresného
štábu Ľudových milícií vykonával až do roku
1990, kedy boli Ľudové milície zrušené. Naďalej
zostal verný myšlienkam marxizmu-leninizmu
a začal pracovať v novo sa formujúcej Komunistickej strane Slovenska ako radový člen. Potom
ako predseda základnej organizácie a naposledy ako predseda Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Žiari nad Hronom.
V roku 2008 odišiel z funkcie predsedu OV KSS
zo zdravotných dôvodov.
Súdruh Kučerka bol zanietený športovec,
reprezentoval Slovensko vo volejbale. Aj
po skončení aktívnej činnosti sa venoval tréningu dievčat. Veľa času venoval svojim trom
synom a spolu s manželkou z nich vychovali
platných členov našej spoločnosti. Mal záľubu
v prírode, kde chodil na prechádzky a na huby.
Bol výborným kuchárom a kamarátom. Skúsenosti z dejín KSS i národných dejín prenášal
na mladú generáciu.
Dňa 16. augusta 2011 po dlhej a ťažkej chorobe dotĺklo unavené srdce nášho súdruha.
Bude nám chýbať jeho optimizmus, dobrá
nálada a zmysel pre humor, ale predovšetkým
skúsenosti a poznatky z praxe, ktoré odišli spolu
s ním. Janko, teba už nič nebolí, ale nás, čo sme
tu zostali, rodinu, priateľov a kolegov, bude dlho
bolieť tvoj odchod. Česť tvojej pamiatke.
OV KSS Žiar nad Hronom

MELÓNOVÁ KÚRA

Melón je výborným zdrojom tekutín pre telo.
Obsahuje najviac vody – nad 88 %, preto dobre
hydratuje organizmus. Má nízky obsah vlákniny, ale aj tak pôsobí ako preháňadlo. Urýchľuje
činnosť čriev. Povzbudzuje chuť do jedla a je
vhodný pri poruchách trávenia. Obsahuje málo
kalórií a žiadne tuky. Obsah cukru je okolo 5
%. Melónová kúra sa osvedčila pri ťažkostiach
s močovým mechúrom, obličkami a pri obličkových kameňoch. Účinne prečistí črevá a je
prospešná aj pri reume a poruchách látkovej
premeny.
Neodporúča sa pri ochoreniach, kedy nie je
žiadna záťaž organizmu väčším množstvom
vody. Ja sám som takúto kúru skúsil. Vydržal
som ale len 5 dní. Pre zdravotné účely podľa
odborných prameňov – pre vylúčenie kameňov, treba viac dní. Melón vodový má ale málo
kalórií (joulov). Každý organizmus je iný. Takže
odporúčam kratšie kúry melónom vodovým.
Ing. Pavol Pullman, cvičiteľ Jogy v dennom
živote (info o joge na 0949 248 958)
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ĎAKUJEME za vernosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.
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Poradíme vám...
UHORKY
Uhorky sa nehodia iba na zaváranie. Už naše staré
mamy z nich vyrábali pleťové masky. Málokto vie, že hoja
spáleniny, pomáhajú pri bolestiach a ani tie najmenej
chutné, horké uhorky by sme nemali vyhadzovať. Pôsobia vraj proti nádorom.
•Na spáleniny
Spálili ste sa na slnku? Ak nemáte nič iné po ruke, nakrájajte uhorku a priložte ju na boľavé miesta. Skvele
ochladí.
•Pomáhajú pri bolestiach
Bolí vás hlava alebo pália oči? Skúste si priložiť na čelo
alebo na očné viečka kolieska uhoriek.
•Zabíjajú baktérie v črevách
Uhorky obsahujú enzým erepsin, ktorý štiepi bielkoviny a zabíja baktérie červy a čistia črevá.
•Prospievajú pleti
Vitamín E, ktorý je tiež obsiahnutý v uhorkách, chráni
bunky pred voľnými radikálmi.
•Sú skvelé pri chudnutí
Ich využitie v nízkokalorických odtučňovacích diétach
podporuje kyselina tartronová, ktorá zabraňuje premene
škrobov v organizme na tuky.
•Zbavujú telo splodín
Vysoký obsah vody a vhodný pomer draslíka a sodíka
spôsobuje, že uhorky dokážu prečistiť obličky a orgány,
ktoré odvádzajú moč z tela.
•Pomáhajú pri dne
Tým, že majú odvodňovacie účinky, vyplavujú uhorky škodlivé látky z tkaniva. Preto sa uhorky odporúčajú
i ľuďom trpiacim dnou. Navyše majú dobrý vplyv aj
na krvný tlak.
•Zdravá šupka
Šupka obsahuje antioxidanty a proteín peroxidázu,
ktorý nielen pôsobí ako antioxidant, ale zlepšuje stav
chorých na cukrovku a obmedzuje nebezpečenstvo srdcových chorôb. Ale pozor! Pred jedlom musíte uhorku
dôkladne umyť v studenej vode.
•Pôsobia protinádorovo
Horké látky, ktoré nám v uhorkách nechutia, údajne pôsobia proti rastu nádorov. Okrem toho podobne pôsobí
i kukurbitacín typu C, ktorý má tiež protizápalové účinky.
•Semiačka plné vlákniny
Dôležité pre ľudské telo sú i uhorkové semiačka. Obsahujú totiž dôležitú vlákninu a majú dobrý účinok
na črevá.
•Rýchlo zasýtia
Pri konzumácii uhoriek sa skoro dostavuje pocit sýtosti,
čo pomáha pri odtučňovacích diétach.
•Tip: Ako rýchlo schudnúť
Stačí raz denne vynechať desiatu a namiesto toho zjesť
samotnú uhorku. Keď potom ešte zaradíte občas do jedálnička nízkotučný tvaroh s nastrúhanou uhorkou a trochou soli, budete už za pár dní určite o kilogram ľahší.
LACNÁ KOZMETIKA Z VLASTNÝCH ZDROJOV
•Maska z uhoriek
Budete potrebovať: 1 bielok, 1 šalátovú uhorku.
Postup: Z bielku ušľahajte tuhý sneh, a potom do neho
vmiešajte dve lyžice rozmixovanej uhorky. Pokiaľ je uhorka veľmi vodnatá, prebytočnú vodu sceďte. Naneste
na pleť a nechajte dvadsať minút pôsobiť. Potom umyte
vlažnou vodou.
Účinok: Čistí poréznu pleť, vyhladzuje vrásky a omladzuje ochabnutú pokožku.
•Čistiace tonikum
Budete potrebovať: 1 menšiu uhorku, 1 kyslú smota-

PUBLICISTIKA
nu.
Postup: Odkrojte dva plátky uhorky, zvyšok nastrúhajte do kyslej smotany. Takto vytvorenou pleťovou vodou
očistite tvár. Následne si dajte dva čerstvé plátky na oči.
Pätnásť minút odpočívajte. Potom tvár opláchnite.
Účinok: Osvieži pleť, stiahne póry a upokojí opuchnuté
oči.
MIEŠANÉ NÁPOJE
•Zdravý kokteil
Budete potrebovať: Čerstvú mätu, šťavu z jedného citróna, cukor, zeler, mleté čierne korenie, 1 šalátovú uhorku, soľ.
Postup: Zeler nastrúhajte a čerstvú mätu nasekajte.
Ošúpte uhorku a rozpoľte ju. Odstráňte mäkkú dužinu so
semiačkami. Potom uhorku nakrájajte na kúsky a rozmixujte. Z citrónu vyžmýkajte šťavu. Uhorky zmiešajte s citrónovou šťavou, osoľte, okoreňte a podľa chuti oslaďte
a dochuťte zelerom. Hotový kokteil dajte vychladnúť.
•Uhorkový gin
Budete potrebovať: 1 dl ginu, 2 dl toniku, 6 – 8 kociek
ľadu, 2 – 3 lyžičky šalátovej uhorky.
Postup: Uhorku nakrájajte na drobné kocky a tie dajte
do pohára. Pridajte ľad, gin a tonik. Napichovadlom jedzte nasiaknutú uhorku a potom pomaly popíjajte.
ZNIČENÉ VLASY: VRÁŤTE IM LESK
A PRUŽNOSŤ
Vyskúšajte prírodné masky
Kvalitnú regeneračnú masku si môžete pripraviť z domácich surovín. Nezabúdajte, že masky treba nechať
pôsobiť aspoň 30 minút. Pre zvýšenie účinku si po nanesení nasaďte rozstrihnuté igelitové vrecko alebo použite
potravinársku fóliu. Nakoniec ešte zabaľte hlavu do uteráka.
•Olivová klasika
Zahrejte 3 lyžice olivového oleja, pridajte 1 žĺtok a 1 lyžicu medu. Vzniknutú zmes vmasírujte do vlasov po celej
ich dĺžke. Olej vlas zásobí výživnými a hydratačnými látkami, med a žĺtok sa postarajú o nádherný lesk a objem.
•Banánová kúra
V miske roztlačte zrelý banán, pridajte 1 lyžicu medu,
3 lyžice tučného tvarohu, 1 lyžicu citrónovej šťavy a
2 lyžice oleja z klíčkov. Jemne votrite do vlasov. Banán im
dodá nádhernú hebkosť, tvaroh a citrónová šťava posilnia ochrannú vrstvu vlasu.
•Avokádová bomba
Vidličkou dobre roztlačte 1 zrelé avokádo, pridajte
1 žĺtok, 1 lyžicu medu, 1 lyžicu citrónovej šťavy, 2 lyžice
olivového oleja a 1 lyžicu oleja z klíčkov. Vďaka vysokému
podielu „zdravých tukov“ má avokádo silné regeneračné
účinky.
CITRÓNY
•Svieži vzduch
Príjemnú vôňu v miestnosti zaručí miska s vodou,
do ktorej pridáte lyžicu citrónovej šťavy. V kuchyni môžete položiť kúsok citrónovej kôry na ešte teplú platničku
sporáka.
•Ako na matné sklo
Nádoby zo skla sa časom zanesú a stratia lesk. Potrite
ich citrónovou šťavou. Kyselina matné miesta znovu rozžiari.
•Bieliaci prostriedok
Citrónovú šťavu kvapnite aj do vriacej vody, v ktorej
varíte karfiol. Udrží si bielu farbu. Rovnako pôsobí šťava i
na rozkrájané jablká, aby nezhnedli.
•Stále biela bielizeň
Niekoľko kúskov olúpaného citróna pridaného do vody
na pranie spôsobí, že biela bude skutočne biela.
•Zápach na doštičke na krájanie
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Cibuľa, cesnak a ryba zanechávajú nepríjemný zápach. Zbavíte sa ho, keď po doštičke niekoľkokrát prejdete rozpoleným citrónom.
•V chladničke
Nepríjemného zápachu v chladničke sa zbavíte, keď
kuchynskú hubku namočíte do citrónovej šťavy a vložíte
ju dovnútra. Hubku môžete nahradiť aj kúskom vaty.
•Na zaschnutý syr
Tvrdé zvyšky syra (napríklad na strúhadle) ľahko odstránite, keď po ňom prejdete rozrezaným citrónom.
ROLKY PAPIEROVÝCH UTIEROK
•Rozmrazovanie ovocia
Zamrazené ovocie nebude rozmočené, keď vybraté
zmrznuté kúsky položíte vedľa seba na papierové utierky.
Papier nadbytočnú tekutinu ihneď vpije.
•Opekanie slaniny
Slaninu nakrájanú na kúsky položte na utierky a vložte
na dve minúty (pri 700 W) do mikrovlnky. Bude krásne
chrumkavá.
•Vyčarujte si obrúsok
Nemáte doma žiadne obrúsky? Namiesto nich použite kuchynské papierové utierky z rolky, ktoré natrháte
na kúsky. Môžete ich poskladať alebo stočiť a prikrášliť
farebnou stuhou. Nové prestieranie vás tak vyjde naozaj
lacno.
•Odmastenie vývaru
Plávajúcich mastných ôk na polievke alebo omáčke sa
zbavíte, keď zrolujete kúsok papierovej utierky a jemne
ňou prejdete po hladine.
•Filtrovanie oleja
Ak chcete už použitý olej z fritézy znovu rozpáliť, vložte
do sitka papierovú utierku a opatrne ho cez ňu preceďte.
Olej pomaly pretečie a zvyšky jedla zostanú zachytené
v papierovom filtri.
•Ochrana pohárikov
Aby sa vám nerozbili natesno poukladané poháriky
v skrini, preložte ich kúskami papierových utierok.
•Čerstvý šalát
Lístky šalátu zostanú dlho čerstvé, keď ich zabalíte
do vlhkej papierovej utierky ešte predtým, než ich vložíte
do chladničky. Rovnako to bude fungovať s bylinkami,
mrkvou a chrenom.
•Škvrny od vosku
Kvapol vám vosk na obrus? Už sa nemusíte trápiť. Nechajte vosk zaschnúť, odstráňte vrchnú vrstvu a na škvrnu priložte dvojitú kuchynskú utierku a prežehlite. Bez
problémov zmizne.
IGELITOVÉ VRECKÁ
•Náhrada za lievik
Na igelitovom vrecku odstrihnite jeden roh. Tento jednoduchý lievik vám uľahčí prelievanie a preosievanie vecí
do užších nádob. Ak ho naplníte polevou, môžete s ním
tiež zdobiť torty a koláče.
•Drvené piškóty
Potrebujete drvené piškóty na základ koláča? Presypte
ich do vrecka, pevne ho zaviažte a prejdite po nich valčekom. Nikde nezostane ani smietka.
•Manuály k spotrebičom
Máte neporiadok v návodoch k ovládaniu jednotlivých
spotrebičov? Každý manuál vložte do vrecka, horný okraj
ohnite a kúskom lepiacej pásky zalepte, aby nevypadol.
Nakoniec na vrecko nalepte štítok s názvom prístroja.
Všetky vložte do škatule, kde budú priehľadne zrovnané.
•Odstránenie vosku a žuvačky
Objavili ste na nábytku nalepenú žuvačku alebo zaschnutý vosk? Naplňte vrecko ľadom, priložte na miesto,
nechajte chvíľku pôsobiť a neskôr stvrdnutú škvrnu pomaly zoškrabte nožom.
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Trojbodový starší dorast v Bánovej
FUTBAL
III. LIGA STARŠÍ DORAST

10. D. Kubín
11. Rajec
12. Bytča
13. V. Krtíš
14. Čadca
15. Badín
16. Kremnička

3
3
3
3
3
3
3

1
1
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
0
0

1
1
1
2
2
3
3

3:3
5:6
1:3
0:2
1:5
5:15
1:11

4
4
2
1
1
0
0

III. LIGA MLADŠÍ DORAST

3. kolo: Jednota Bánová – FK Žiar nad Hronom
0:3 (0:1), góly: Lipták, Vuong, Hudec. ŽIAR: Siekela
– Debnár, Hric, Bodor, Glab, Horváth, Lipták, Vuong,
Gallo, Hudec, Mekíš. Náhradníci: Kukučka, Hanuška, Tatár.
Aj keď Bánová po dvoch kolách viedla tabuľku,
Žiarčania tam vycestovali s cieľom uhrať čo najlepší výsledok. Už v 10. minúte ušiel po ľavej strane
Hudec a prihrávkou pozdĺž celej brány našiel dobre
nabiehajúceho Liptáka, 1:0. Hostia do polčasu kontrolovali zápas zodpovednou defenzívnou hrou.
V druhom polčase trpezlivo čakali, kým domáci
ešte viac otvoria zadné rady a v 70. minúte Vuong
pridal na 2:0. Do konca zápasu dobrou hernou aj
taktickou disciplínou zápas kontrolovali a v 88. minúte poistil tri body krásnou strelou Hudec.
Ostatné výsledky: Bytča – MFK B. Bystrica 0:0,
Lučenec – V. Krtíš 1:0, MFK N. Baňa – K. N. Mesto
1:3, D. Kubín – Rajec 1:2, R. Sobota – Čadca 1:1,
Fiľakovo – Badín 4:2, Zvolen – Kremnička 4:0.
4. kolo: FK Žiar nad Hronom – FTC Fiľakovo –
nehlásili
Tabuľka po 3. kole
1. Lučenec
3 3 0 0
9:2
9
2. Žiar
3 2 1 0
7:1
7
3. Fiľakovo
3 2 1 0
6:2
7
4. B. Bystrica
3 2 1 0
4:1
7
5. Bánová
3 2 0 1
9:6
6
6. K. N. Mesto
3 2 0 1
7:7
6
7. R. Sobota
3 1 1 1
8:5
4
8. Zvolen
3 1 1 1
5:3
4
9. N. Baňa
3 1 1 1
6:5
4

3. kolo: MFK Dolný Kubín – FK Žiar nad Hronom
1:6 (0:3), góly: Hric 2, Dúbravský 2, Kružlic. ŽIAR:
Tatár (64. Kružic) – Štefanovič, Kružlic, Foltán, Tryzna, Dúbravský, Murgač (73. Meliš), Sviržovský, Hric,
Búci (67. Janšík), Pittner (56. Líška).
Ostatné výsledky: Bytča – MFK B. Bystrica 2:2,
Lučenec – V. Krtíš 1:1, MFK N. Baňa – K. N. Mesto
2:2, D. Kubín – Rajec 0:0, R. Sobota – Čadca 0:1,
Fiľakovo – Badín 0:2, Zvolen – Kremnička 7:0.
4. kolo: FK Žiar nad Hronom – FTC Fiľakovo
11:0 (5:0), góly: Kukučka 4, Foltán 2, Sviržovský
2, Tryzna, Murgač, Hric. ŽIAR: Tatár (40. Kružic) – Štefanovič, Kružlic, Foltán, Tryzna, Sviržovský, Murgač,
Hric, Búci (58. Líška), Mezei (40. Kukučka), Henžel
(55. Janšík).
Tabuľka po 3. kole
1. Zvolen
3 3 0 0 14:0
9
2. K. N. Mesto
3 2 1 0 13:3
7
3. Čadca
2 2 0 0
6:0
6
4. R. Sobota
3 2 0 1
4:2
6
5. Rajec
3 1 1 1
5:2
4
6. Lučenec
3 1 1 1
4:3
4
7. D. Kubín
2 1 1 0
1:0
4
8. Badín
3 1 1 1
2:2
4
9. Bánová
3 1 1 1
2:6
4
10. Žiar
3 1 0 2
7:4
3
11. Kremnička
3 1 0 2
6:9
3
12. V. Krtíš
2 0 2 0
2:2
2
13. B. Bystrica
3 0 2 1
3:5
2
14. Bytča
2 0 1 1 2:11
1
15. N. Baňa
3 0 1 2 2:12
1
16. Fiľakovo
3 0 0 3 1:13
0

I. LIGA STARŠÍ ŽIACI

2. kolo: FK Žiar nad Hronom – FK Tatran Liptovský Mikuláš 0:0
3. kolo: ŽP Šport Podbrezová – FK Žiar nad Hronom 2:0 (0:0)
1. Žilina
3 3 0 0 30:1
9
2. Podbrezová
3 3 0 0 16:2
9
3. B. Bystrica
2 2 0 0
8:1
6
4. Ružomberok
3 2 0 1
8:3
6
5. Zvolen
2 2 0 0
5:1
6
6. Čadca
3 2 0 1
2:5
6
7. Jupie
3 2 0 1
2:6
6
8. K. N. Mesto
3 1 0 2
3:5
3
9. L. Mikuláš
3 0 1 2
0:2
1
10. Žiar
3 0 1 2
0:9
1
11. Námestovo
1 0 0 1
0:1
0
12. Martin
2 0 0 2
1:4
0
13. D. Kubín
3 0 0 3 1:15
0
14. R. Sobota
2 0 0 2 0:21
0
I.LIGA MLADŠÍ ŽIACI

2. kolo: FK Žiar nad Hronom – FK Tatran Liptovský Mikuláš – nehlásili
3. kolo: ŽP Šport Podbrezová – FK Žiar nad Hronom – nehlásili
Marcel Pobežka

POZVÁNKA

MŠK Žiar nad Hronom – Klub slovenských turistov a mesto Žiar nad Hronom vás pozývajú na
autobusový zájazd Bystrá
– najvyšší vrch Západných Tatier
– Račkova dolina
dňa 18.9.2011 (nedeľa).
Odchod: autobusom o 5.30 hod.
z parkoviska od II. ZŠ.
Predpokladaný návrat: do 21.30 hod.

Prihlasovanie: vo vestibule Domu kultúry
na nám. MS 7.9. a 14.9. od 16.00 do 16.30 hod.
Poplatok: registrovaní: 8 €, neregistrovaní: 12 €,
deti a študenti do 26 r. – registrovaní: 4 €.
Trasy
Náročná – vysokohorská: Hrdovo (850 m) – Bystrá dolina – Bystrá (2248,4 m) – Bystré sedlo –
Gáborova dolina – Račkova dolina – Úzka dolina
– ATC Račkova dolina (900 m). Stredne náročná:

noviny.ziar.sk

ATC Račkova dolina (900 m) – Úzka dolina – Račkova dolina – Račkove plesá – a späť. Z Račkovej
doliny sa môžete kedykoľvek vrátiť, čím si trasu
skrátite podľa svojich možností. Individuálna
možnosť výstupu na Končistú z Račkovej doliny
alebo návšteva Múzea Liptovskej dediny v Pribiline.
Turistického podujatia sa každý zúčastňuje
na vlastnú zodpovednosť!
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Volejbalistky na medzinárodnom turnaji junioriek
Sústredenie junioriek a kadetiek VK MŠK Žiar nad Hronom a medzinárodný turnaj junioriek Júliusa Móru vo Vyhniach
VOLEJBAL

Začiatkom augusta začalo prípravu na novú
sezónu 2011/12 spoločné družstvo junioriek
a kadetiek volejbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom.
Do prípravy nastúpilo pod vedením trénerov Aleny Bielikovej a Petra Rozinaya 17 hráčok – Viktória
Melišová, Patrícia Michňov, Radka Kollárová, Mária
Kollárová, Eva Štefancová, Radka Slašťanová, Radana Kmeťová, Alžbeta Klimanová, Silvia Rajčanová,
Denisa Wágnerová, Anita Rečlová, Lívia Netolická,
Martina Lovčičanová, Eva Vargová, Lýdia Kemiačová, Petra Grecová a Lucia Kúšiková. Zo zdravotných
dôvodov sa sústredenia nezúčastnila Alica Talánová.
Prvý týždeň v auguste družstvo trénovalo v domácich podmienkach. Využívali na tréningy park,
posilňovňu a športovú halu. V ďalšom týždni od
15. do 19. augusta absolvovali kondičné sústredenie vo Vyhniach. Tréningové jednotky mali striedavo na futbalovom štadióne a antukovom ihrisku
a na behanie využili blízke okolie. Rehabilitácia
bola zabezpečená v aquaparku vo Vyhniach.
Na sústredenie nadväzoval medzinárodný turnaj
junioriek, ktorý sa konal v dňoch od 19. do 21. au-

gusta.
Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev: Belgicko
A.I.F., ŽOK Mislinja (Slovinsko), MVK Poltár, OK Branik Maribor (Slovinsko), Ostrava JKY, VK Palas Levice, ŠŠK Bilíkova Bratislava a Iskra Hnúšťa.
V piatok a sobotu sa odohrali zápasy systémom
každý s každým a v nedeľu zápasy o umiestnenie
v skupinách 1. až 4. a 5. až 8.
Výsledky jednotlivých zápasov žiarskeho družstva:
Piatok: MŠK Žiar n/Hronom – MVK Poltár 2:0
(po dobrom výkone), Belgicko 0:2 (vyrovnaný
len prvý set), Bilíkova 0:2 (vysoký favorit, pekný
zápas a v celku vyrovnaný).
Sobota: Mislinja 0:2 (žiarske dievčatá nezvládli
záver druhého setu, kedy mohli vybojovať tajbrejk, ale dve chyby v koncovke znamenali prehru),
Hnúšťa 1:2 (do zápasu nastúpili len kadetky, ktoré
ešte celkom nezvládli vyššie nároky v zápase), Levice 0:2 (nespokojnosť s výkonom žiarskych dievčat, súper ich porazil bojovnosťou), Ostrava 0:2
(vysoký favorit nad žiarske sily).
Nedeľa: boje o umiestnenie: Hnúšťa 2:0 (8.15
hod., zima na kurtoch, ale predsa po ťažkom boji

víťazstvo 2:0). V prvom sete dievčatá prehrávali už
15:10, ale na podanie prišla Paťa Michňová a vrátila
ich do hry. V druhom sete zase prehrávali žiarske
hráčky 19:13, a dobrým podaním vyrovnali a vyhrali aj druhý set. V poslednom zápase o piate miesto
nastúpili proti Poltáru, ktorý hral odovzdane a
po jednoznačnom priebehu Žiarčanky vyhrali 2:0
a obsadili tak konečné 5. miesto, čo znamená, že
boli v poradí druhým najlepším slovenským družstvom.
Celkové poradie: 1. ŠŠK Bilíkova Bratislava,
2. Ostrava JKY, 3. ŽOK Mislinja, 4. Belgicko A.I.F.,
5. MŠK Žiar nad Hronom, 6. MVK Poltár, 7. Palas Levice, 8. Iskra Hnúšťa.
MP, Alena Bieliková

Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
STOLNÝ TENIS
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2010/2011 V KATEGÓRII MLÁDEŽE:

Hugo Repáň, ročník 2000, kategória
– najmladší žiak
- 3-násobný majster B. Bystrického kraja v dvojhre,
štvorhre a zmiešanej štvorhre v kategórii najmladší žiaci,
- Majstrovstá B. Bystrického kraja v kategórii mladší žiaci – 3. miesto v dvojhre, 2. miesto
vo štvorhre,
- Slovenský pohár mládeže v Trnave:
17-24. miesto z 78 štartujúcich,
- Krajské bodovacie turnaje mládeže (Lučenec, R.
Sobota, Žiar) – 3 x 3. miesto,
- Víťaz turnaja TOP 10 mladší žiaci BB kraj,
- Majstrovstvá oblasti ZH, ZC, BŠ žiakov –
2. miesto dvojhra, 1. miesto štvorhra,
- Oblastné bodovacie turnaje mládeže:
4 x 1. miesto, 3 x 2. miesto,
- Majstrovstvá kraja družstiev starších žiakov –
2. miesto,
- Majstrovstvá kraja družstiev mladších žiakov –

2. miesto,
- Poradie v rebríčkoch: krajský – 3. miesto, oblastný – 1. miesto,
- Účastník MSR jednotlivcov v kategórii najmladší
žiaci – 32 hráčov.
Juraj Hrmo, ročník 1998, kategória – mladší
žiak
- Majster B. Bystrického kraja v zmiešanej štvorhre,
2. miesto v štvorhre v kategórii staršieho žiactva,
- Majstrovstá B. Bystrického kraja v kategórii mladší žiaci – 2. miesto v dvojhre, 2. miesto
vo štvorhre,
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- Krajské bodovacie turnaje mládeže (Lučenec,
R. Sobota, Žiar ) – 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto,
- 2. miesto na turnaji TOP 10 mladší žiaci BB kraj,
- Majstrovstvá oblasti ZH, ZC, BŠ žiakov –
1. miesto dvojhra, 1. miesto štvorhra,
- Oblastné bodovacie turnaje mládeže:
1 x 1. miesto, 3 x 2. miesto, 2 x 3. miesto,
- Majstrovstvá kraja družstiev starších žiakov –
2. miesto,
- Poradie v rebríčkoch: krajský – 1. miesto, oblastný – 2. miesto.
Ing. Jozef Barniak

Foto: archív OSTZ ZH.
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Summer Cup 2011 Banská Bystrica
HOKEJBAL

Na hokejbalovom ihrisku Aréna Barani v Banskej Bystrici sa 13. a 14. augusta uskutočnil
5. ročník hokejbalového turnaja Summer Cup
za účasti 15 tímov z celého Slovenska.
Pre žiarskych hokejbalistov, ktorí sa na ňom zúčastnili po prvýkrát, bol turnaj prípravou pred
začiatkom ďalšieho ročníka hokejbalovej extraligy. Tím sa v nasledujúcej sezóne predstaví v
novom zložení. Po tom, čo došlo k fúzii žiarskeho
Sport Trendu a zvolenského N-Sportu bude družstvo vystupovať pod názvom N-Sport Trend Žiar
nad Hronom. Pod týmto názvom sa už zúčastnil aj
spomínaného turnaja.
Prvý deň odohrali Žiarčania vo svojej základnej
skupine dva zápasy, a to proti Hbk Zubři Banská
Bystrica, ktorých zdolali 3:0 a KHL Kátlovce, ktorí
N-Sport Trend spočiatku poriadne vytrápili, no
nakoniec žiarsky tím zvíťazil 4:1 a vyhral tak svoju
skupinu. Na základe počtu bodov a výšky skóre išli
teda Žiarčania do osemfinále z celkového tretieho
miesta a postavenie v tabuľke im prisúdilo Hornú
Ves. V tomto zápase sa prejavila nízka efektivita
streľby spojená s množstvom nepremenených šan-

cí. Hráči N-Sport Trendu nakoniec vydreli víťazstvo
aj v tomto zápase po výsledku 2:1 a vo štvrťfinále
ich čakala Spišská Nová Ves. Zápas bol odohraný
v podstatne vyšších otáčkach ako tie predchádzajúce. Skóre zápasu otvorilo v prvej časti hry žiarske
družstvo, súperovi sa však podarilo vyrovnať a záver duelu bol plne v jeho réžii. Tu sa však predstavil niekoľkými skvelými zákrokmi brankár Náter a
o víťazovi tak rozhodli samostatné nájazdy. Hneď
prvý premenil hráč Spišskej Novej Vsi a keďže viac
gólov nepadlo, Žiarčania boli vyradení a ukončili
tak svoje pôsobenie na Summer Cupe 2011 na šiestom mieste.
Vzhľadom na fakt, že hráči hrali na tomto turnaji
spoločne po prvýkrát, možno toto vystúpenie celkovo hodnotiť pozitívne. Silu kolektívu naznačuje
zle vyvíjajúca sa situácia v dvoch zápasoch, ktoré
družstvo dokázalo zvrátiť a zápasy vyhrať. Negatívom však bolo málo vytvorených šancí, a teda aj
malý počet gólov v súperovej bráne.
VÝSLEDKY

Základná skupina: N-Sport Trend Žiar nad Hro-

BEH SNP DO VRCHU NA ŠIBENIČNÝ VRCH

Žiarčania mohli zažiť 25. augusta
už 10. ročník Behu SNP, ktorého organizátorom bol Mestský úrad Žiar
nad Hronom a spoluorganizátorom
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Dievčatá
2005 a ml. – 150 m
1. Dorotka Balážová, Baník PD
2. Nela Gapčíková, MKL Kremnica
3. Natália Žiaková, CVČ Žiar n/Hr.
2003 a ml. – 150 m
1. Lucia Hrčková, AK MŠK ZH
2. Nina Krajčíková 3. Ema Nagyová,
AK MŠK ZH
2001 a ml. – 800 m
1. Nora Páleníková, BK MŠK ZH
2. Vladimíra Zelinová, AK MŠK ZH
1998 a ml. – 800 m
1. Laura Balážová, AK Baník PD
2. Zuzana Krajčíková, AK MŠK ZH
3. Lenka Fekiačová, AK MŠK ZH
ŽENY – 1800 m
1. Martina Merková, Grafobal Skalica 2. Marcela Kocholová, AK MŠK ZH
3. Martina Gabčíková, MKL Kremnica
Chlapci
2005 a ml. – 150 m
1. Christian Jelža, CK MŠK ZH
2003 a ml. – 150 m
1. Tomáš Kukučka, AK MŠK ZH
2001 a ml. – 800 m
1. Samuel Horváth, BK MŠK ZH
2. Andrej Zelina, AK MŠK ZH 3. Marek

Kukučka, AK MŠK ZH
1998 a ml. – 800 m
1. Daniel Nagy, AK MŠK ZH 2. Samuel Čaba, AK MŠK ZH 3. Martin Baláž,
AK Baník PD
1996 a ml. – 1800 m
1. Lukáš Muha, IV. ZŠ ZH 2. Matej
Košťál, BK MŠK ZH 3. Štefan Skladan,
BK MŠK ZH
1993 a ml. – 1800 m
1. Tomáš Lipták, FK ZH 2. Peter
Smelák, AK MŠK ZH 3. Marek Galko,
BK MŠK ZH
MUŽI – 1800 m
1. Peter Kováč, AK MŠK ZH 2. Ľuboš
Pavlík, KBBS Turčianske Teplice 3. Patrik Hrotek, Horná Ves
CYKLISTIKA

ml. žiaci – 1800 m
1. Matúš Valuška, CK MŠK ZH 2. Juraj Marcibál, CK MŠK ZH
st. žiaci – 1800 m
1. Nikolas Jelža, CK MŠK ZH 2. Adrián Foltán, CK MŠK ZH 3. Matej Truban, CK MŠK ZH
Ján Žiak

Ilustračné foto

noviny.ziar.sk

nom – Hbk Zubři Banská Bystrica 3:0, N-Sport Trend
Žiar nad Hronom – KHL Kátlovce 4:1
Osemfinále: N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
Horná Ves Sharks 2:1
Štvrťfinále: N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
VB reality Spišská Nová Ves 1:2sn
Zostava N-Sport Trend Žiar nad Hronom: Náter – Kamo, Gáborík, Strohner, Hanus, Pračka,
Homola – Pastorok, Matuška, Plandor, Mojžiš,
Heckl, Kukla, Vallo, Uhrovič, Pluhár, Takáč, Nem
Zdroj: sporttrend.eu
ček
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Žiarčania stále len s jedným bodom, v Tisovci a doma s Krtíšom s nulou
FUTBAL

Koniec ošiaľu? Aj tak by sa dalo pomenovať
vystupovanie žiarskych futbalistov v novom
ročníku tretej ligy. V štyroch stretnutiach dokázali získať len jeden bod v zápase s Martinom.
Výkony tímu však naznačujú, že hráči na tretiu
ligu majú a faktom zostáva aj to, že majú obrovskú smolu pri premieňaní šancí. Zostáva nám
tak len dúfať, že sa „pani Šťastena“ konečne obráti a naši futbalisti konečne naplno zabodujú.
FUTBAL

3. kolo: CSM Tisovec – FK Žiar nad Hronom/
Lad. Vieska 2:1 (1:0), gól: 81. Cvejkuš. FK ŽIAR:
J. Rapčan – Jo. Janúch, Macejko, Blaho, Dobrota,
Čamaj, Rad. Urgela, Šimon, Neuschl, Žiak, Cvejkuš
(45. Abrahám).
Súper začal aktívnejšie, keď bol prvých 15 minút na ihrisku lepším mužstvom. V 14. minúte Žiar
inkasoval prvý gól po chybe hosťujúceho hráča.
Po góle sa hra vyrovnala a hostia si vypracovali
niekoľko sľubných šancí. Čamaj vo vyloženej šanci nedosiahol na centrovanú loptu a Cvejkuš namiesto prihrávky do čistej gólovej šance volil strelu. V druhom polčase hostia súpera zatlačili na jeho
polovicu. Súper si ale vypracoval z protiútokov
nebezpečné šance. V 77. minúte súper zvýšil stav
na 2:0. Tisovec zo žiarskeho tlaku vyťažil dve obrovské šance. Z jednej nastrelili brvno a samostatný nájazd Rapčan zneškodnil. Protivník mal ešte
výhodu pokutového kopu, ale Rapčan hostí opäť
podržal. V 81. minúte Žiarčania znížili na 2:1 Cvejkušom. V hektickom závere, kedy všetko vsadili
na vyrovnanie, Blaho z päťky trafil brankára.
Tak ako v minulom zápase, Žiarčanom šťastena
opäť nepriala a domov odchádzali z Tisovca bez
Rastislav Štanga
bodového zisku.
Ostatné výsledky: Turany – MFK B. Bystrica
2:2, L. Štiavnica – Ďanová 2:1, K. N. Mesto – Kalinovo 0:0, Krásno – L. Lúčka 4:2, Žilina B – Čadca
4:2, Fomat Martin – MFK N. Baňa 6:0, V. Krtíš – Z.
Poruba 1:1.
4. kolo: FK Žiar nad Hronom/L.Vieska – Baník
Veľký Krtíš 1:2 (0:0), gól: Macejko. FK ŽIAR: J. Rapčan – Jo. Dobrota, Blaho, Macejko, Ju. Dobrota,

Čamaj, Rad. Urgela, Šimon, Neuschl, Žiak, Cvejkuš
(70. Gajdoš).
Prvý polčas sa niesol v réžii Žiaru nad Hronom.
Hráči si vypracovali niekoľko jasných gólových
šancí, ktoré však nepremenili. Dominovali kombinačnou hrou, kde súpera jasne predčili. Do druhého polčasu nastúpili s cieľom vsietiť gól a potvrdiť
prevahu nad súperom. Súper však disponoval rýchlym útočníkom, ktorý z rýchlych brejkov robil domácim obrancom problémy. Z jedného takéhoto
brejku, kedy žiarskemu obrancovi Julovi Dobrotovi
nezostávalo už nič iné ako faulovať útočníka, inkasovali gól z pokutového kopu. Tu boli domáci hráči potrestaní dvakrát – gólom a červenou kartou.
Od tohto momentu súpera pritlačili a behom piatich minút z rohu vyrovnali na 1:1 Tomášom Macejkom. Paradoxne, domáci mali o jedného hráča
menej, a napriek tomu boli lepším mužstvom. Štyri
minúty pred koncom súper vsietil gól po spornej situácii, kde strieľajúci hráč bol v momente prihrávky
v postavení mimo hry a navyše fauloval žiarskeho
obrancu.
Rastislav Štanga
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Z. Poruba
6:2, MFK N. Baňa – Tisovec 2:3, Čadca – Fomat
Martin 1:2, L. Lúčka – Žilina B 0:5, Kalinovo –
Krásno 1:1, Ďanová – K. N. Mesto 4:4, Turany – L.
Štiavnica 0:1.
1. Žilina B
4 4 0 0 20:2 12
2. Lipt. Štiavnica
4 3 0 1
7:3
9
3. Tisovec
4 3 0 1
8:5
9
4. Martin
4 2 2 0 11:4
8
5. K. N. Mesto
4 2 2 0
9:6
8
6. Krásno
4 2 1 1
9:4
7
7. V. Krtíš
4 2 1 1
7:6
7
8. B. Bystrica
4 1 2 1 10:8
5
9. Ďanová
4 1 2 1
8:7
5
10. Kalinovo
4 1 2 1
3:3
5
11. Záv. Poruba
4 1 2 1
4:7
5
12. Turany
4 1 1 2
3:5
4
13. Čadca
4 1 0 3
6:9
3
14. Žiar
4 0 1 3 5:12
1
15. Liet. Lúčka
4 0 0 4 2:14
0
16. N. Baňa
4 0 0 4 2:19
0
Marcel Pobežka

