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Viac ako 360 obyvateľov Etapy garáže na parkovisku nechce
Ešte v januári požiadala mesto
spoločnosť MAT group o kúpu
pozemku, ktorý sa nachádza na
už existujúcom parkovisku pri
trafostanici na Svitavskej ulici. Investor chce na tomto pozemku
vybudovať 18 garáží. Časť Žiarčanov
s tým však nesúhlasí, a preto spísali
petíciu. Podpísalo sa pod ňu 367
ľudí.
Na júnovom rokovaní mali žiarski
poslanci hlasovať o odpredaji
spomínaného pozemku. Po diskusii medzi poslancami, investorom
a zástupcami obyvateľov z Etapy sa
nakoniec rozhodli bod z rokovania
stiahnuť.
S výstavbou garáži na parkovisku
nesúhlasí 367 Žiarčanov. Ako informovala predsedníčka petičného výboru, Iveta Hrmová, v petícii sú podpísaní
obyvatelia ulíc Novomeského, Vansovej
a Svitavskej. „Nechodili sme po okrajových častiach mesta, pod petíciu sa
podpísali obyvatelia, ktorých by sa
výstavba priamo dotýkala,“ podotkla Iveta Hrmová a dodala: „O výstavbe
garáží sme sa dozvedeli iba náhodou.
Z článkov na webe a na verejnej diskusii k výstavbe oddychovej zóny na
Etape. Nikto s nami dovtedy nekomunikoval. S tým, že máme za domami
drevospracujúcu prevádzku sme sa
zžili, pretože je to zamestnávateľ, ktorý
dáva ľuďom prácu. Garáže tu však
nechceme, vnímame to ako predĺženie
priemyselnej zóny. Ďalšia vec je, že
naozaj nevieme, komu by tie garáže
boli určené.“
Za obyvateľov Etapy sa verejne
postavila aj poslankyňa Veronika
Balážová. Ešte predtým, ako sa bod
stiahol z rokovania uviedla, že pre ňu
je smerodajné to, čo podpísalo 367
občanov mesta, obyvateľov Etapy. „Pre
mňa je nepochopiteľné, aby si niekto
vybral plochu na výstavbu garáží na
existujúcom parkovisku. Nemám nič

proti výstavbe garáží v meste, ale nie na
existujúcom parkovisku, ktoré je navyše
verejné. Ako náhle sa tu postavia súkromné garáže, budeme mať odseknutú
časť verejného parkoviska. Je tu 367
obyvateľov, ktorí s výstavbou garáží
nesúhlasia, a to je pre mňa smerodajné. Nie sú to anonymní občania.
Naopak, pre mňa je anonymných 18
majiteľov novopostavených garáží,“
uviedla počas júnového zasadnutia.
S projektom výstavby garáží nesúhlasí
aj Stella Víťazková. Ako podotkla, projekt považuje v 21. storočí za zastaraný.
„Stavať v našom meste garáže, ktoré sú
iba jednopodlažné, nie sú podzemné
a navyše v zastavanom území – to mi
v dnešnej dobe príde ako návrat späť,“
podotkla.

rozhodnú podľa svojho svedomia
a nikto nebude presadzovať svoj záujem,“ uviedol po stiahnutí bodu z rokovania primátor a podotkol, že na
rokovania budú prizývané všetky dotknuté strany, čo z hľadiska mesta a poslancov považuje za najsprávnejšie
riešenie.

Mesto chce hľadať
kompromisné riešenie

Investor chce vybudovať
18 garáží

Stiahnutie bodu z rokovania Za mestský pozemok s výmerou 386
považuje primátor mesta za dobrý metrov štvorcových ponúka investor
krok. Mesto a mestské zastupiteľstvo Mat group takmer 9-tisíc eur. Podľa
tým podľa neho dávajú za pravdu znaleckého posudku bola cena pozempredstaviteľom petičného výboru, ale
zároveň počúvajú aj investora a sú si
tak plne vedomí toho, že sú aj ľudia,
ktorí o vybudovanie garáží prejavili záujem. „Dohodli sme sa preto, že
ideme hľadať kompromisné riešenie
spoločne, to znamená mesto, zástupcovia petičného výboru a investor.
Výsledkom riešenia môže byť, že sa na
Etape vybudujú náhradné parkovacie
miesta. To by bol jeden z návrhov, ak by
vôbec bola vôľa zo strany obyvateľov.
Chcem veriť, že nájdeme spoločné
riešenie, aby sa neuberali parkovacie
miesta, a zároveň ale chceme uspokojiť
aj požiadavky na výstavbu garáží, aj
na Etape. Musíme počúvať všetkých
obyvateľov. Ak nenájdeme kompromis
a rozumné riešenie, predložíme návrh
367 obyvateľov Etapy garáže na parkovisku nechce.
v pôvodnom znení. Poslanci potom

Začalo sa s kolaudáciou Centra zhodnocovania odpadov
V piatok 26. júna začalo mesto
s kolaudáciou projektu Centra zhodnocovania odpadov. Po kompletnom dobudovaní tohto najväčšieho
mestského
projektu
prejde
ročne mechanicko-biologickou a
termickou úpravou odpadov minimálne 7 578 ton zmesového komunálneho odpadu.
Na svoj najväčší projekt získalo mesto
z Operačného programu životného
prostredia nenávratný príspevok
vo výške takmer 19-miliónov eur.
V súčasnosti sú stavebné práce na
projekte ukončené. „Kolaudáciu
projektu sme začali na dotrieďovacej
linke,“ informuje primátor Peter Antal
a dodáva: „Verím, že všetko dopadne
kladne a úspešne projekt spustíme.
Som skutočne rád, že sa dostávame
do záverečnej fázy projektu a sme len
kúsok od jeho zavŕšenia. Mňa osobne
a viacero mojich spolupracovníkov
tento projekt stál strašne veľa síl, času
a energie a mesto sa kvôli nemu skoro
dostalo do veľkých problémov. Spolu

sme to zvládli a verím, že zvládneme
aj tento záverečný finiš.“
Centrum zhodnocovania bude
po svojom dobudovaní závodom,
ktorý bude zhodnocovať a opätovne
využívať odpad na ďalšie použitie,
aby na skládke končilo čo najmenej
komunálneho odpadu. Mesto bude
schopné nielen odpad odvážať,
vyseparovaný odpad ako papier
a plasty ďalej zhodnocovať, ale dokonca
spracovávať bežný komunálny odpad.
Bude to nielen vysoko ekologický
systém, ale aj ekonomický. Centrum
zhodnocovania budú tvoriť štyri
technologické celky: mechanická
úprava odpadov, bioplynová stanica,
gasifikačná jednotka a dotrieďovacie
zariadenie. V bioplynovej stanici
sa budú upravovať biologicky

Obyvatelia podpísaní pod petíciou
proti garážam prišli
aj na zasadnutie MsZ.

ku za meter štvorcový stanovená na
23,31 eura. Na tomto pozemku chce
vybudovať 18 garáží, pričom každá by
mala rozmery 3,5 x 5,5 metra. Okrem
petície proti výstavbe garáží bola
mestu doručená aj petícia na podporu výstavby garáží na Svitavskej ulici,
ktorú podpísalo 120 obyvateľov Žiaru
nad Hronom. Martin Packo, konateľ
firmy Mat group, názor poslancov
rešpektuje: „Dúfam, že nájdeme nejaké spoločné riešenie do budúcna.
Výstavba náhradných parkovacích
miest je vecou ďalšieho jednania.
Z mojej strany sa budem určite snažiť
nájsť spoločné riešenie pre ľudí, lebo
to naozaj myslím v dobrom. Dopyt po
garážach určite je, robili sme si prieskum. S obyvateľmi Etapy nemám problém komunikovať,“ uviedol na margo
hľadania spoločného riešenia Martin
Packo a spresnil, že v prípade vybudovania garáží by sa cena jednej pohybovala niekde medzi cenou garáží
na Námestí Matice slovenskej a medzi
tými, ktoré stoja pri Bille. Ako však
podotkol, garáže by sa predávali, nešli
by do prenájmu.
(li)

rozložiteľné odpady a v gasifikačnej
jednotke zbytkové odpady z tohto
procesu. Výstupmi z tejto úpravy budú
elektrická energia, teplo a bioplyn,
ktoré sa využijú ako energetické
zdroje pre celé zariadenie centra
zhodnocovania,
technologické
zložky
alebo
administratívnu
budovu. Novovybudovaný závod
na spracovanie odpadov bude
energeticky nezávislý, keďže si
energie vyrobí sám. Po výstavbe
Centra zhodnocovania odpadov
bude mesto Žiar nad Hronom
jediným mestom na Slovensku
s
komplexne
prepracovaným
systémom odpadového hospodárstva.
(li)

Nové bezpečnostné zábradlie
na Ulici SNP

V pondelok 29. júna začali mestské Technické služby s osádzaním
nového bezpečnostného zábradlia
na Ulici SNP.
Nové zábradlie sa osádza v smere
od svetelnej križovatky pri OD Prior
na križovatku ulíc SNP a A. Dubčeka.

K 101 osadeným kusom z minulého
roka tak pribudne ďalších 63 kusov.
Pracovníci
technických
služieb
zároveň demontujú staré kovové zábradlie vedľa daňového úradu a hotela Luna. Práce by mali byť ukončené
druhý júlový týždeň.
(r)
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Poslanci odklepli dokončenie zimného štadióna,
presvedčil ich vstup technických služieb do projektu
Na júnovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa poslanci opäť
zaoberali žiadosťou spoločnosti
Sport Trend, ktorá si chce od mesta
prenajať pozemky pod zimným
štadiónom. Tie sú potrebné
k vydaniu stavebného povolenia,
čo je ďalší krok k dobudovaniu
zimného štadióna.
Po verejnej prezentácii projektu
dobudovania zimného štadióna,
o čom sme vás pred časom informovali,
sa stretli primátor mesta, konateľ
mestskej
spoločnosti
Technické
služby a konateľ spoločnosti Sport
Trend. Cieľom ich stretnutia bolo
hľadanie optimálneho a finančne
zvládnuteľného modelu dokončenia
a spustenia prevádzky zimného
štadióna. Primátor tak na júnovom
rokovaní MsZ predložil poslancom
projektový zámer, z ktorého bude
vychádzať podrobný právny a finančný
model s dopadom na rozpočet
mesta, ktorý bude v budúcnosti
rovnako predmetom rokovania MsZ.
„S projektovým zámerom predkladám
na rokovanie opätovne žiadosť

spoločnosti Sport Trend o prenájom
pozemkov pod zimným štadiónom
k opätovnému prerokovaniu, pričom
po schválení bude účel nájmu
rozšírený o zabezpečenie stavebného
a realizačného projektu, vrátane
stavebného
povolenia,“
uviedol
počas rokovania primátor Peter Antal
a podotkol, že predkladaný materiál
dáva právny rámec na to, aby sa
v projekte dobudovania zimného
štadióna mohlo pokračovať: „Nechcem,
aby sme stáli na mieste. Robme
potrebné kroky dopredu, pretože
sme stotožnení s tým, že mesto zimný
štadión potrebuje a budeme preto
hľadať riešenia, ako to vyfinancovať.

Určité riešenia už máme pripravené,
tie však budeme predkladať až
vtedy, keď bude naštartovaný
projekt Centra zhodnocovania
odpadov.“
Žiarski
poslanci
nakoniec
prenájom pozemkov, ktoré mesto
medzičasom získalo a ktoré sú
nevyhnutné pre vydanie stavebného
povolenia,
schválili.
Poslanci
Norbert Nagy a Peter Dubeň pred
časom razili cestu výstavby nového
zimného štadióna. Pred júnovým
hlasovaním však obaja zhodne uviedli,
že o dokončení už existujúcej stavby
zimného štadióna ich presvedčil
vstup mestských Technických služieb
do tohto projektu. „V súvislosti
s vybudovaním nového štadióna alebo
dokončenia už existujúceho som sa
utvrdil v tom, že ideme správnym
smerom. Aj odborníci nám potvrdili,
že by dokončili rozostavané, do čoho
už bolo investovaných veľa finančných
prostriedkov. Bude to určite lacnejšie
ako stavanie nového štadióna niekde
na zelenej lúke,“ dodal žiarsky primátor.
(li)

Hrad odkryl ďalšie tajomstvo,
dobrovoľníci objavili zapaľovač
delostreleckého granátu
Už niekoľko dní pracujú na
Šášovskom hrade pod dozorom archeológov dobrovoľníci i nezamestnaní. V polovici júna im zrúcanina
odhalila ďalšie zo svojich tajomstiev.
Objav, ktorý našli dobrovoľníci
v polovici júna, sa nachádzal v južnom
múre vonkajšieho plášťa delovej veže v
blízkosti okna 2. nadzemného podlažia.
Ako sa píše na stránke Združenia na
záchranu hradu Šášov, ide zrejme o tzv.
zapaľovač delostreleckého granátu,
resp. delostreleckej míny z obdobia 2.
svetovej vojny. Na hrade bola v tom čase
posádka ustupujúcej nemeckej armády
(v delovej veži spávali podľa slov
miestnych dokonca v perinách) a počas
oslobodzovacích bojov postupujúcej
sovietskej armády bol hrad ostreľovaný.
Jeden z mínometov bol umiestnený
údajne aj pri súčasnej pamätnej izbe, ale
do hradu sa strieľalo tiež z protiľahlého
kopca (od Bukovinky a Prieložiek).
V tomto čase bola zrejme odstrelená
časť južného múru východného paláca
a výraznú deštrukciu vidieť aj práve

Foto: Rastislav Uhrovič.
v mieste nájdenia daného predmetu.
Návštevníci si budú môcť tento nález
pozrieť už počas letných mesiacov.
Umiestnený bude v pamätnej izbe pod
hradom.
(r)

Prázdniny nám začnú s tropickými teplotami
Už tento týždeň začínajú letné
prázdniny a ich začiatok bude presne
podľa očakávaní väčšiny detí. Čaká
nás miernejšia, ale dlhšie trvajúcu
séria tropických dní, ktorá síce začne
nevýrazne, ale nemusí tak skončiť.
Druhý letný mesiac – júl, má byť
teplotne nadpriemerný a zrážkovo
podpriemerný.
Dôležitejšie
ako
samotné extrémne vysoké teploty sa
však pri blížiacej sa vlne horúčav stáva
dlhé trvanie anticyklonálnej situácie
nad strednou Európou. „To znamená,

že nás čaká dlhá, možno dvojtýždňová
séria
tropických
dní,
spojená
s prehlbovaním sucha, keďže zrážky sa
vôbec neočakávajú,“ informuje žiarsky
meteorológ Ján Wolf a spresňuje:
„Anticyklóna spôsobí extrémne sucho,
ako bolo v roku 2003 a s ním spojené
riziko požiarov. Pokiaľ ide o brázdu
nízkeho tlaku vzduchu alebo tlakovú
níž, ktorá sa dlho drží na jednom mieste,
prináša to rekordné zrážky – aké boli
zaznamenané v roku 2002 či 2010.
Práve takáto blokujúca situácia nás

čaká a predstavuje viac ako 10-dňovú
sériu tropických dní.“ Slnečné a ustálené
počasie s dennými teplotami od 26 do
30 stupňov Celzia bude prevládať až do
5. júla. Nočné teploty môžu dosiahnuť
od 13 do 15 stupňov Celzia. „Podobný
charakter počasia ako v prvom týždni
bude mať aj týždeň od 6. do 13. júla.
Môžu byť ešte o dva stupne vyššie
denné aj nočné maximálne teploty.
Zrážky predpokladám len ojedinele.
Búrky sa vyskytnú pravdepodobne
cez víkend, pričom sa slabo ochladí,“

dodáva na záver Ján Wolf.
Keď sa obzrieme o niekoľko rokov
dozadu, najteplejší jún v našom
meste sme zaznamenali v roku 2003 s
priemernou mesačnou teplotou 20,8
stupňov Celzia. Naopak, najchladnejší
bol v roku 1985 s priemerom 14,3
stupňov Celzia. Ani druhá polovica júna
2015 si pre nás nepripravila zrážkovo
bohaté počasie. Zrážky, ktoré spadli
boli väčšinou vo forme prehánok. Takže
mesiac jún s mesačným úhrnom 24,1
milimetra skončil zrážkovo silne pod

Schladiť sa môžeme
aj na žiarskom kúpalisku.
normálnym dlhodobým priemerom,
ktorý je 86 milimetrov zrážok. Takýto
veľmi suchý jún sme mali naposledy v
roku 2000 s úhrnom len 21,7 milimetra.
(r)

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
EÚ a ŠR na projekt Centrum zhodnocovania odpadov. Kapitálové výdavky
boli v sume 1 344 029 eur. Príjmové
finančné operácie boli v sume 26 708
eur, a v tomto prípade ide o prostriedky
zo Štátneho rozpočtu z roku 2014 zapojené do rozpočtu mesta v roku 2015.
Výdavkové finančné operácie boli na
úrovni 105 202 eur, čo je splácanie istiny
z úveru. Martin Majerník predložil poV pondelok 29. júna sa uskutočnilo slancom aj návrh na II. zmenu rozpočtu,
4. riadne zasadnutie Mestského ktorú poslanci odsúhlasili.
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Medzi prvé body programu rokovania
patrila aj informácia o plnení rozpočtu
mesta k 30. aprílu, ktorú predniesol hlavný ekonóm Martin Majerník. Informáciu o projektoch predložil proZ predloženej správy vyplýva, že za jektový manažér mesta Pavel Mužík.
prvé štyri mesiace v roku sa plnenie Hlavným projektom Žiaru naďalej zosrozpočtu vyvíjalo v zmysle schváleného táva Centrum zhodnocovania odpadov.
rozpočtu. Celkové príjmy boli v sume Ako Pavel Mužík podotkol, v súčasnosti
6 145 155 eur, čo predstavuje plnenie sú všetky stavebné práce na projekte
na 45 % oproti schválenému rozpočtu. dokončené. Ďalším projektom, v ktorom
Naopak, celkové výdavky boli v sume sa mesto uchádza o finančné prostried4 931 647 eur, čo predstavuje plnenie ky, je doplnenie kamerového systému.
na 36 %. Saldo celkového rozpočtu bolo Zámerom projektu je inštalácia šiestich
vo výške 1 213 508 eur. Príjmy bežného moderných otočných digitálnych karozpočtu boli na úrovni 4 898 484 eur mier do súčasného systému, v ktorom
a výdavky na úrovni 3 485 416 eur. Kapi- sa nachádza 12 vonkajších analógových
tálové príjmy boli na úrovni 1 219 963 kamier. V súčasnej dobe mesto čaká na
eur, pričom tieto príjmy predstavovali vyjadrenie poskytovateľa k žiadosti. Na
najmä príjem prostriedkov z fondov Environmentálny fond sa obrátilo mes-

Centrum zhodnocovania
odpadov sa blíži do finále

mestské noviny

to so žiadosťou o poskytnutie dotácie
na solárny systém mestskej plavárne,
pričom projekt rieši zníženie množstva
nakupovanej tepelnej energie z mestskej siete pre ohrev bazénovej vody
v objekte plavárne. Bohužiaľ, túto
žiadosť Environmentálny fond nepodporil z dôvodu nedostatku financií.
Informáciu o Národnom projekte
– Terénna sociálna práca v obciach
predniesla Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
Tento projekt realizuje mesto od roku
2012 v spolupráci s Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zameraný je
na skvalitnenie poskytovania služieb
občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecifikom charakteru práce
je, že sa zabezpečuje priamo v teréne,
teda v prirodzenom prostredí sociálne
ohrozených skupín obyvateľstva,
kde prebieha ich bežný život.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie
kvality výkonu terénnej sociálnej
práce, zvýšenie dostupnosti službám,
zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce a zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.
Terénni sociálni pracovníci odborným
poradenstvom pomáhajú predchádzať
možnému vzniku akútnych krízových

situácií.
Prostredníctvom
dvoch
terénnych pracovníkov a dvoch asistentov môžu poskytnúť odbornú pomoc
jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú
schopní sami nájsť primerané riešenie
svojho sociálneho problému. V rámci
tohto projektu sú financované výdavky
súvisiace s výkonom terénnej sociálnej
práce pre dvoch terénnych sociálnych
pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Finančné
prostriedky mestu poskytuje Európsky
sociálny fond.

zastupiteľstve Ján Žiak z MsÚ. Správu
o činnosti MŠK za predchádzajúci rok
predniesol jeho konateľ Jozef Tomčáni.
Najväčším prispievateľom na činnosť
MŠK je mesto, ktoré okrem toho, že
prispieva na materiálno-technické
zabezpečenie klubov a na prevádzkovanie haly, poskytuje aj priestory
telocviční, ktoré sú v správe mesta.
V roku 2014 mesto prispelo aj darovacími zmluvami v celkovej výške 1000 eur.
Ďalším bodom programu bol aj návrh
na zmenu VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, ktorú predložil Martin Majerník.
V popoludňajších hodinách rokovania
prišlo na rad aj schvaľovanie výstavby
garáží na Etape a dokončenie zimného
Civilná ochrana je systém úloh a opa- štadióna. Tejto téme sa venujeme v sa(li)
trení zameraných na ochranu života, mostatných článkoch.
zdravia a majetku, spočívajúcich najmä
v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany
je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok
a utvárať podmienky na prežitie pri
mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Správu
o stave civilnej ochrany a ochrany
pred požiarmi v meste predložil na

Mesto je stále najväčším
prispievateľom MŠK
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Tragické výročie
Dňa 3. júla v roku 1661, čiže pred
354 rokmi, v poobedňajších hodinách
obyvateľ mesta Kríža, Ján Rauko, ktorý
mal dom v priestoroch dnešného
Svätokrížského námestia, robil poobede poriadok na svojom dvore. Vzal aj
ručnicu (dobovú strelnú zbraň), ktorú
čistil a ošetroval. No a pri tej príležitosti
si ju chcel aj vyskúšať. Nabil ju a vystrelil, či ten výstrel bol náhodný, ako
tvrdil, alebo minul cieľ, na ktorý mieril,
to sa už nedozvieme. Z písomných záznamov však vieme určite, že trafil strechu svojho domu. Keďže bola slamená,
hneď sa zapálila. Márne bolo snaženie
oheň uhasiť. V teplom letnom dni sa
oheň veľmi rýchlo rozširoval a preskočil
aj na strechy vedľajších stavení. Nastal

zmätok a hrôza, ľudí zachvátila panika.
O chvíľu bolo celé mesto v plameňoch.
Pri požiari zhoreli všetky domy aj
s hospodárskymi staveniami. Požiar
zachvátil zvonicu, ktorá vtedy stála
mimo kostola smerom k námestiu.
Zvonicu zničil, ako aj všetky zvony.
Potom prešiel na budovu starého kostola, ktorého časť sa po zhorení strechy

Každý drotár vkladá do svojho výrobku kus seba
Blažena Kriváková sa práci s drôtom
venuje už od roku 1992. Pred niekoľkými
dňami jej zakladajúci člen drotárskych
stretnutí Štefan Mlich a Považské
múzeum v Žiline udelili ocenenie Rad
zlatých klieští.
Popri opletaných krasliciach, keramike a
skle vytvára Blažka aj drôtené šperky. Pred
niekoľkými mesiacmi pre žiarske Mestské
kultúrne centrum vytvorila najväčšiu
svadobnú partu v Európe. „Z drôtu vyrábam
opletané kraslice, s ktorými som začínala,
šperky, figúrky a aj drôtené plastiky,“
vysvetľuje drotárka a ďalej približuje:
„Najradšej tvorím z drôtu to, čo mi práve
vzniká pod rukami. Niečo si nakreslím, ale
väčšinou mám obraz v hlave a cez ruky ho
pretvorím do drôtu. Práce trvajú rôzne, od
pár minút, napríklad malý prstienok, po
niekoľko mesiacov, ako napríklad parta.“
Tento rok Blažka na festivale drotárstva
dostala ocenenie za originálne uplatňovanie
tradičných drotárskych techník v tvorbe
trojrozmerných objektov a za šírenie
poznatkov o drotárstve v remeselných
kurzoch. Ocenenie udeľuje Štefan Mlich,
zakladajúci člen drotárskych stretnutí
a Považské múzeum v Žiline. „Nie som
profesionál, len amatér a medzi drotárov
patrím pocitovo, odkedy ma táto komunita
prijala medzi seba. S ocenením práce je to
ťažké. Nie vždy si ľudia uvedomia, že do ceny
by sa mali počítať aj roky práce. To, že už
viem, kde čo ohnúť, je výsledok dlhoročnej
praxe. Dnes sa tomu hovorí know how .

Blažena Kriváková pri práci s drôtom.
U nás za to však ešte nevieme zaplatiť,“
hovorí umelkyňa a podotýka, že záujem o jej
výrobky je rôzny, prejavujú ho však väčšinou
jednotlivci.
Prvý výrobok z drôtu, ktorý Blažka urobila,
bola kraslica. To bolo ešte v roku 1992.
„Zopár z tých prvých ešte mám odložených.
Srdcovkou spomedzi mojich výtvorov je asi
parta, ktorá visí v sobášnej sieni žiarskeho
MsKC,“ hovorí skromne a dodáva: „Ja sama
obdivujem prácu každého drotára, lebo do
svojho výrobku vkladá niečo zo seba a tým
je každý jedinečný.“
Výrobky drotárky Blažky Krivákovej môžete
vidieť na výstavách alebo remeselných
jarmokoch. V najbližšej dobe plánuje vytvoriť
objekt z drôtu textilnou technikou na textilnú
výstavu v Kremnici, ktorá sa pripravuje
niekedy na zimu. Jej výrobky si môžete
pozrieť aj na sociálnej sieti na Facebookovej
stránke Wire lace – drôtená čipka – Blažena
Kriváková.
(li)

Nebezpečný azbest
Obyvatelia mesta sa na Odbor
životného prostredia MsÚ obracajú
s otázkami ohľadne likvidácie drobného stavebného odpadu, ktorého
súčasťou často býva aj azbest. Ten
je vzhľadom na svoje vlastnosti
zaradený medzi nebezpečné odpady.
Mnohokrát sa stáva, že pri
rekonštrukcii starších domov likvidujú staré vodovodné a odpadové
potrubné siete, tepelné izolácie na
vykurovacích telesách a kotloch,
elektroinštalácie, ale aj steny, priečky
(izolačné panely v medzistenách),
podhľady, obklady vonkajších plášťov
budov, ale najmä strechy, ktoré obsahujú aj azbestocementový produkt, tzv.
eternit. Vzhľadom k jeho nebezpečným
vlastnostiam je zaradený medzi
nebezpečné odpady (NO) a manipulácia s ním, preprava a zneškodňovanie
podlieha prísnym opatreniam na
zabezpečenie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti. Vláknitý silikátový prírodný materiál bol vďaka
svojej odolnosti voči vysokej teplote,
oderu, ohybnosti a oxidácii v minulosti
hojne používaný najmä v stavebníctve, ale napríklad aj ako ohňovzdorný

izolačný materiál. Často sa používal aj
vo vnútorných priestoroch budov ako
predchodca sadrokartónu. V domácnostiach ako podložky pod elektrické
variče, izolačná ochrana pri vykurovacích telesách a podobne. Najčastejšie
bol používaný azbest chryzotil, ktorý sa
u nás ťažil a od roku 1870 do roku 1992
sa ho vyťažilo 150 miliónov ton!
Ivana Darmová z Oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ
v Žiari nad Hronom vysvetľuje: „Zistilo
sa však, že v minulosti tento výborný
pomocník je aj veľmi nebezpečný.
Z materiálov obsahujúcich azbest sa
vplyvom otrasov, poškodenia povrchu,
zvetrávania a pod. neustále uvoľňujú
do ovzdušia azbestové vlákna. Práve
tieto voľne poletujúce mikroskopické
vlákna, pre ľudské oko neviditeľné,
pri nadýchaní/inhalácii vnikajú do
pľúc. Sú pevné a ostré, prenikajú až
do bunkových stien výstelky pľúc.

zrútila.
Založenie požiaru v stredoveku bol
hrdelný zločin, za ktorý sa popravovalo.
Rauka mohol byť rád, keď konšeli mesRučnica zo 17. storočia.
ta rozhodli, aby predal celý svoj majetok a peniaze za predaj dal na obnovu
mesta. Neskoršie mu trest zmiernili Mesto sa však rýchlo vzchopilo, poa prikázali predať len polovicu jeho mohli aj okolité obce, ktoré všemožne
pomáhali pri obnove stavení. Mesto
majetku.
Kremnica prispelo veľkým množstvom
dreva na stavby. Zaujímavosťou je
aj to, že Križania žiadali Kremnicu
o zaslanie hrubého a rovného kmeňa
stromu na osadenie stĺpu hanby, ktorý
im na námestí tiež zhorel.
Tento prípad patrí medzi významné
udalosti mesta, aj keď s tragickými
následkami. No aj to je súčasťou jeho
dejín.
Dokumentačný snímok.
Peter Mosný

Dobrovoľníci sa do osady vrátili po 2 mesiacoch,
do útulku odobrali ďalších psov
V stredu 23. júna sa dobrovoľníci
z OZ Strážni anjeli po dvoch
mesiacoch vrátili do osady Pod
Kortínou. Spoločne s príslušníkmi
mestskej
polície,
Rómskou
občianskou
hliadkou
a pracovníčkou RVPS obišli celú
oblasť, skontrolovali všetkých
sprístupnených psov a odčervili
tých, ktorí to potrebovali. Piatich
psíkov dokonca nezodpovedným
majiteľom odobrali a umiestnili
ich do útulku.
Počas akcie veterinár zaočkoval
alebo preočkoval proti besnote evidovaných psov. „Majiteľom, ktorí svojich psíkov chovajú v nevyhovujúcich
podmienkach, sme dali 2-týždňovú
dobu na nápravu, to znamená, že
pre svojho psa musia zabezpečiť
búdu, vodu, jedlo a prístrešok,“ informuje Martina Polachová z OZ
Strážni anjeli a dodáva: „Počas kon-

Ľudský organizmus má samočistiaci
efekt pľúc, pri odkašliavaní zbavuje pľúca prachu, ale pri azbeste
– ihličkách azbestu, vniknutých do
organizmu, tento samočistiaci efekt
nemusí fungovať. Ihličky azbestu sa
zabodnú do pľúcnych mechúrikov
ako ostré ihlice, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť
nádor. Práca s azbestom, ako vysokokarcinogénnym materiálom, podlieha
hygienickému dozoru, t. j. každá manipulácia s azbestovým materiálom
(demontáž azbestocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok,
rekonštrukcia vzduchotechniky, výmena odpadového potrubia v stupačkách
bytových domov a podobne) musí
byť posúdená príslušným orgánom na
ochranu zdravia – Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva. Ohrození sú
najmä ľudia, ktorí pracujú s azbestom
bez ochranných pracovných pomôcok (rúška, ochranný odev, rukavice)
a bez špeciálnych chemických zmesí
na fixáciu vlákien. Je potvrdené, že
neexistuje žiadna známa bezpečná
úroveň vystavenia sa účinkom azbestu,
a nie je určená ani prahová dávka azbestovej expozície, a teda nie je určené
neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien. Azbest je od roku
1995 podľa Medzinárodnej agentúry

vreté v absolútne nevyhovujúcich
„kotercoch“, spolu s odpadkami, bez
vody, schúlené v rohu, vo vlastných
výkaloch,“ šokuje Martina Polachová.

Vrátia sa pre psa,
ktorý je uviazaný na šnúre
od elektrospotrebiča

troly na Kortíne sme dôkladne zaznamenali všetky nedostatky s tým,
že po dvoch týždňoch, ak nedôjde
k náprave, psíkov majiteľom odoberieme a umiestnime do útulku.
Majiteľov sme tiež upozornili na
to, že si neodkladne musia svojho
psíka dať prihlásiť na mestskom
úrade a nechať si ho zaočkovať proti
besnote.“ Podmienky, v akých musia niektorí štvornohí miláčikovia
v osade žiť, sú katastrofálne. Aj
z tohto dôvodu dobrovoľníci štyroch
psov nezodpovedným majiteľom
odobrali a umiestnili ich do miestneho útulku. „Domov budeme hľadať
ani nie ročným, vzrastovo malým
súrodencom Done a Dinovi a dvom
sučkám, pravdepodobne krížencom
nemeckého ovčiaka. Tie boli uza-

V útulku boli všetci títo odobratí
psi odblšení a odčervení. Postupne
im budú podávať energetickú stravu, výživné granule, lososa a olej.
Sledovať ich bude aj veterinár, ktorý
určí ďalší postup liečby. „Pri jednom psíkovi, ktorý bol v nevyhovujúcich podmienkach, sme nezastihli
majiteľa. Je priviazaný o stĺp šnúrou
od elektrického spotrebiča, nemá
vodu, prístrešok. Majiteľa budeme
kontaktovať. Je to čierny kríženec
čierneho labradora, stredného
vzrastu. Je veľmi prítulný a kontaktný. Vieme, že je v nevyhovujúcich
podmienkach, ale pre kapacitu
útulku, aj keby sme chceli, nevieme
ho hneď zobrať. Vo chvíli, ako sa nám
uvoľní miesto, psíka nezodpovednému majiteľovi odoberieme,“
dodáva na záver Martina Polachová.
(li)
Foto: archív OZ Strážni anjeli

pre výskum rakoviny IARC zaradený do s ním nemanipulovali. Dobrá správa
1. skupiny – preukázateľný karcinogén je, že ak sa s azbestom a materiálmi
obsahujúcimi azbest nemanipuluje,
pre človeka.“
tak nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien, nehrozí poškodenie
Účinky na zdravie človeka
Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe, zdravia. Čo robiť, ak sa stretneme
alebo vykonávate čistiace a uprato- s azbestom? V žiadnom prípade s mavacie práce, môžete byť ohrození vys- teriálmi obsahujúcimi azbest nematavením pôsobenia azbestu. Ak silný nipulujte, nesnažte sa ich odstrániť,
fajčiar pracuje v prostredí s rizikom rezať, vŕtať, lámať, zametať a podobne.
expozície azbestu, pravdepodobnosť V prípade, že sa pri vašej práci stretnete
výskytu
zhubného
ochorenia s azbestom, je dôležité upovedomiť
priedušiek sa zvyšuje na 50 až 90-ná- pracovníka BOZP, alebo správcu busobok v porovnaním s nefajčiarom, dovy. Pokiaľ nájdete voľne pohodený
neprichádzajúcim do styku s az- alebo roztrúsený odpad (čiernu skbestom. Doba od vystavenia človeka ládku) s obsahom azbestu, oznámte
azbestu a prvými príznakmi choroby to Odboru životného prostredia na
môže predstavovať až 30 rokov. Pri dl- MsÚ na tel. čísle 045/678 71 25 alebo
hodobom účinku vlákien azbestu na na Okresný úrad – Odbor starostlivosti
organizmus môže vzniknúť ochorenie o životné prostredie 045/678 16 42. Ak
– pľúcna azbestóza – postupná náhra- plánujete odstrániť materiály, obsahuda pľúcneho tkaniva väzivom. Spre- júce nebezpečný azbest z vášho okolia,
vádza ju dráždivý kašeľ, vykašliavanie, obráťte sa na firmu, ktorá má oprávneneurčitý tlak v hrudníku, postupne sa nie manipulovať s týmto materiálom.
zhoršujúca dýchavičnosť a konečná Aktuálny zoznam takýchto firiem
srdcovo-pľúcna nedostatočnosť alebo získate na adrese RÚVZ www.uvzsr.
aj pľúcna rakovina (mezoteliom). Ne- sk. Problematika azbestu je pomerne
mala by sa podceňovať ani závažná náročná. Našou úlohou bolo upozorniť
environmentálna kontaminácia, ktorá na reálne nebezpečenstvo hroziace pri
môže zapríčiniť výnimočne poškodenie nedbalom zaobchádzaní s týmto mazdravia aj u profesionálne neexpon- teriálom a povinnosť občanov pri jeho
ovaných jedincov, teda tých, ktorí pria- odstraňovaní.
OŽP, zdroj: RÚVZ, internet
mo neprišli do styku s azbestom, alebo
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Jožinko
vychovávatelom
Jožinka už doma pokladajú za
dostatočne veľkého, by mu sem-tam
zverili úlohu vychovávateľa. Dozor mu
robí Magda. Predmetom výchovy je,
prirodzene, Vojtík, ktorý už vie sedieť,

Krpček, Krpánik (maznavo Krpániček).
Vychovávateľom sa často stáva, že sa do
svojich chovancov zamilujú. Jožinko to
cítil rovnako. Krpček bol pre neho stálym
predmetom vychvaľovania. Náš Krpček
už lezie, Krpček už stojí, pozri, Krpček
už má zúbok. Keby si videl, ako múdro
pozerá, ako náš Dunčo — no, Krpánik
vie všetko. Keď sa Lojzko vystatoval,
že už dostal od dôstojného pána dve
zauchá, Jožinko mu nezávidel. „Nech,“
odsekol, „ale varovať nevieš a Krpca
doma nemáš. A zaúch ja od dôstojného
pána dostanem viac než ty, aby si vedel!“
Lojzko bol porazený, nedá sa nič robiť,
bola to pravda. Krpčeka u hájnikov nemali a že raz Jožinko dostane zaúch ažaž, ak, pravda, dôstojný pán medzičasom
neodíde, o tom rovnako nebolo pochýb.
„No tak sa s ním hraj!“ hnevá sa na
Jožinka Magda a natriasa pri potoku

stáť pri stoličke, usmievať sa ako anjelik
a podľa potreby revať ako kapitán
topiacej sa lode. Má rozumné modré
očká, noštek ako gombička, tváričku
ako gumová lopta a šesť či osem zúbkov. Je len raz za deň, a to od rána do
večera. Magda ho v chvíľkovom básnickom rozpoložení nazvala milučkým
prasiatkom. Jožinko je ako vychovávateľ
veľmi prísny. S ničím nie je na obeti svojho vychovávateľského umenia len tak
ľahko spokojný. Ako prvé dostal Vojtík
nové meno. Jožinko mu najskôr hovoril
Bacuľko, potom Cmúľajko, a keď sa mu
už ani tieto mená nezdali dosť výstižné,
vyhútal meno Drobček. Ale časom aj
toto meno zovšednelo, a tak bol Vojtík
znovu premenovaný, tentoraz na Krpca.
Jožinkovi sa zdalo, že to je konečne to
pravé, a Vojtík, ktorý už ani sám nevedel, ako sa volá, počúval iba na Krpec,

Mladá žiarska kapela Radiopieces
má úspešne naštartovanú kariéru
Žiarskemu hudobníkovi Braňovi
Višňanskému sa spolu s jeho kapelou
Radiopieces podarilo dostať do top
3 Objav roka Radiohead Awards.
Úspech kapele priniesol aj song
Galaxies, ktorý poslali do Demovnice
Rádia FM, a s ktorým sa im podarilo
bodovať desať kôl, pričom dve kolá
kapela dokonca vyhrala.
Braňo sa hudbe venuje od svojich
ôsmich rokov. „Presne vtedy som
začal v Základnej umeleckej škole
Zity Strnadovej – Parákovej hrať na
klavíri. Potom sa k tomu postupne
pridávali ďalšie nástroje a nedávno aj
spev,“ približuje hudobník. V kapele
Radiopieces, ktorej je frontmanom,
skladá texty a hudbu k piesňam
spolu s Edom Sekerešom, druhým
gitaristom. „Väčšinou si skladáme text
aj hudbu sami, ale často sa stane, že sa
zasekneme. Vtedy to posunieme tomu
druhému a pomôžeme si,“ približuje
Braňo a priznáva: „V Radiopieces si
nevieme zaškatuľkovať štýl. Máme
songy z rôznych štýlov, najviac však asi z
rocku a popu.“ Aj keď sa mladej žiarskej
kapele podarilo dosiahnuť uznanie
v profesionálnych kruhoch, zatiaľ nejakú
veľkú spoluprácu s nejakým zvučným
hudobným menom nezaznamenali.
„Hrali sme však na koncertoch s
niektorými kapelami, na ktoré som
obzvlášť hrdý. Najviac asi na Nat Osborn
Band. Bol to malý koncertík, ale o to
väčší zážitok. Vždy to človeka nabudí
ešte do väčšieho úsilia, keď vidí, na akú
úroveň sa až dá dostať,“ hovorí Braňo
a prezrádza, s kým by si on osobne rád
zahral: „Nat Osborn, Američan, ktorý
bol nedávno v Žiari hrať už tretíkrát.
Rád by som si s ním zahral, pretože
je to najkvalitnejší, najmuzikálnejší a
najvycibrenejší hudobník, akého som
kedy stretol. Ešte ale potrebujem pár
rokov tréningu, aby som sa pri tom cítil
dostatočne kompetentný.“

Pre fanúšikov pripravujú
CD s pár pesničkami
Braňo, hoci v súčasnosti žije
v Bratislave, sleduje aj tvorbu žiarskych
hudobníkov. Z nich sa mu najviac
pozdávajú Banda Americano, Janko
Kulich a Kolegium a Andrej Marichel.
A aký hudobný štýl sám počúva?
„Nerozdeľujem to podľa štýlov, skôr
podľa nálad, ktoré daná pesnička
vyvoláva. K oddychu si, samozrejme,
nepustím hard rock alebo heavy
metal, skôr uprednostním jemnejšie
veci, melodické songy a kvalitnú
kompozíciu. Keď potrebujem energiu
alebo zvýšiť adrenalín, počúvam

tvrdšie energickejšie veci,“ priznáva
hudobník a podotýka: „V utópií by bola
práve hudba mojou prácou. Som viac
hudobník ako čokoľvek iné. Reálne je
to však vzdialený sen, ktorý sa možno
splní, možno nesplní. Netrúfam si
predpovedať.“ Aj on si je, podobne
ako väčšina jeho kolegov z hudobnej
brandže vedomý toho, že na Slovensku
sa hudbou uživí iba veľmi málo umelcov.
„Možno tak 1 percento hudobníkov to
dokáže. Či ste už slávny, menej slávny,
hráte svadby a venčeky, alebo vás
vôbec nikto nepozná, pravdepodobne
potrebujete ešte vedľajší, či skôr hlavný
zdroj príjmu. Všimnite si, ako sa aj tí
najslávnejší hudobníci často objavujú
v rôznych projektoch, ktoré často s
hudbou nič nemajú.“ V súčasnosti si
tvorbu Radiopieces môžu fanúšikovia
pozrieť a vypočuť iba na videokanáli
Youtube. Ako však Braňo podotýka, cez
leto chce kapela pripraviť EP – krátky
hudobný nosič.

V Demovnici Rádia FM
bodovali desať týždňov
Nie je to tak dávno, čo sa skupine podarilo zabodovať v Rádiu FM v relácii
Demovnica. Následne boli Radiopieces
nominovaní aj ako objav roka. „Toto sa
v podstate rozvíjalo samé, ako všetky
takéto veľké veci. Po spoločnej dohode
sme poslali náš song Galaxies do Demovnice Rádia FM, ktorá funguje vo
formáte vyraďovacích kôl s niekoľkými
ďalšími kapelami, z ktorých sa udržia
len tie najlepšie. Vyraďovalo sa každý
týždeň. Nám sa podarilo zotrvať tam
desať kôl a dve sme dokonca vyhrali. Potom nás zavolali na koncert do Bratislavy
a o niekoľko týždňov nám prišiel e-mail,
že sme boli zaradení do kategórie Objav roka Radiohead Awards,“ vysvetľuje
postupnosť Braňo, ktorý tvrdí, že ich
piesne sú o všetkom možno, najmä
však o ženách: „To sa pri mužských
kapelách nikdy nezmení. Snažíme sa
skladať hlavne o tom, čo sme zažili. Je
pokrytecké a maximálne neúprimné,
keď si človek vymýšľa o niečom, čo
neprežil. Keďže sme toho tak veľa ešte
neprežili, je to niekedy ťažké, na druhej
strane, inšpirácia sa dá nájsť všade.“
Zloženie pesničky môže v podaní Radiopieces trvať hodinu, ale aj polroka.
Ako Braňo so smiechom hovorí, múza

Braňo Višňanský.

Foto: Miroslava Taranzová,
Diana Zajková.
kope veľmi nepredvídateľne. „Najlepšie
faktory sú asi silné emočné podnety.
Podľa toho, či spôsobujú radosť, smútok, znechutenosť, potom znie aj song.
Základom však je, že bez emócií sa
nedá skladať,“ tvrdí hudobník, ktorý
má jasno aj v tom, ktorá z ich piesní je
jemu srdcu najbližšia: „Scarline, ktorú
sme po prvýkrát zahrali na Koncerte pre
Karolínku. Je to najmä kombináciou
nostalgie, smútku, a zároveň nádeje a
prijatia, ktoré sa nám tam podarilo dať.“

Snom kapely Radiopieces
je zahrať si na veľkom pódiu
Braňo Višňanský v súčasnosti študuje
diplomaciu v Bratislave, a zároveň
pracuje ako lektor v anglickej škole.
Gitarista kapely Radiopieces práve
skončil vysokú školu a tiež ide pracovať,
bubeník s basákom taktiež pracujú.
„Všetci žijeme pol na pol v Bratislave
a v Žiari nad Hronom. Ale stále sa
označujeme ako žiarska kapela. Tu je
naše pôsobisko a v najbližšom čase sa
to asi meniť nebude,“ spresňuje Braňo.
Radiopieces by sme voľne mohli preložiť
ako rozhlasové či kúsky z rádia. Braňo
prezrádza, ako názov vznikol: „Tento
názov mali chalani v hlave už dlho,
len tak zo srandy sa s ním pohrávali
ešte pred založením. Nemá však nijaký
skrytý význam. Ak niekto niekedy
pomenovával kapelu, tak určite vie, že
môže vymyslieť aj sto názvov, no ten
prvý aj tak nakoniec vyhrá.“ Hudobným
vzorom žiarskeho hudobníka je spevák,
bývalý frontman kapely Police, Sting.
„Síce ho osobne nepoznám, ale vyžaruje
z neho autorita a pokoj. Má po 60-ke a
stále koncertuje ako za mlada, jeho
hlas sa ešte aj zlepšil. Koncert, ktorý
mal v Berlíne a nové dielo Last Ship
sú dôkazom, že sa s vekom zlepšuje,
a to je veľmi inšpiratívne,“ netají svoj
obdiv k hudobnej legende Braňo, ktorý
zároveň prezrádza svoj hudobný sen:
„Určite zahrať si na veľkom pódiu. Ešte
sme to s chalanmi nezažili, vždy sa
zamýšľame nad tým, aké by to asi bolo.
Možno nám to splní tohtoročný City
fest, uvidíme.“
(li)
Foto: Miroslava Taranzová, Diana
Zajková.

vypláchanú košeľu. „Keď som bola ja
taká ako ty, starala som sa už o dvoch
faganov. (Magda si hocičo vymyslí.)
Vidíš, aký je už Vojtík mrzutý!“ Jožinko si
práve urobil bič, ktorým zahnal kuriatka
do mláky. Kvočku, čo sa chcela do neho
pustiť, hrdinsky chytil za krídla a hodil ju
doprostred kaluže. „Aj ja som už mrzutý,“
odpovedá Jožinko ľahostajne a nevšíma
si Magdine reči, ktoré sú vždy ostré ako
ockova britva. „Ako sa mám s ním hrať?
Ako sa dá hrať s Krpáňom?“ Jožinko si
vzdychne. S Krpcom sa nedá hrať ani
na koňa, ani na zlodeja, dokonca ani na
schovávačku. Ešte tak na prasiatko by sa
s ním dalo zahrať, párkrát sa im takáto
hra už vydarila.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Mladí ľudia rozdávali objatia a úsmevy aj v uliciach Žiaru
Vo štvrtok 25. júna sa opäť aj
v uliciach Žiaru nad Hronom
uskutočnil tretí ročník Dňa objatí
– Hug Day. Objatia rozdávali mladí
ľudia na celom Slovensku v uliciach,
ale aj po školách, v domovoch
dôchodcov a všade tam, kde im
otvorili svoju náruč.
V Žiari nad Hronom organizoval tretí
ročník podujatia Mestský mládežnícky
parlament, ale zúčastnili sa ho aj
ostatní dobrovoľníci z mesta. „Chceli
sme, aby radosť z objatí a úsmevu
dostal každý,“ hovorí koordinátorka
práce s mládežou v meste Dominika
Švecová a dodáva: „V našom meste sa
do projektu zapojilo 20 dobrovoľníkov.
Objatie je liek, ktorý je zadarmo a má
univerzálnu veľkosť. Sme radi, že aj
takto sme spríjemnili deň ľuďom, ktorí
ho neodmietli.“ Na Slovensku sa do
projektu zapojilo 50 miest.
(li)

Kino na schodoch pokračuje 3. ročníkom
Kino na schodoch sa už stalo
súčasťou letného premietania
v Mestskom kultúrnom centre. Pre
jeho obľúbenosť sa s premietaním
českých a slovenských filmov pod
holým nebom pokračuje aj tento
rok.
Vstupné na 3. ročník kina pod holým
nebom je opäť zdarma, pričom premietanie bude na parkovisku pri
MsKC pred kaviarňou Shakespeare.

V prípade nepriaznivého počasia sa
bude premietať v kinosále Kina Hron.
Túto letnú sezónu štartuje Kino na
schodoch v utorok 21. júla a končí
v stredu 29. júla. Premietanie začína
vo chvíli, ako budú vhodné podmienky na premietanie, štandardne však
o 21.00 hod.
Tento rok sú v ponuke premietania
filmy Donšajni, Pojedeme k moři, Zakázané uvoľnení a Nežné vlny.
(li)
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POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem poďakovať Gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu v nemocnici v Žiari nad Hronom, predovšetkým personálu zdravotných sestier, za ich obetavý
prístup, vďaka čomu bol môj pobyt v nemocnici príjemnejší.
Vďačná pacientka Jana Beňová.
ZMENA VÝPOŽIČNÉHO ČASU V KNIŽNICI
Od 1. júla do 31. augusta platí v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka letný výpožičný
čas.
Otváracia doba je od 8.00 do 15.00 hod.,
obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce,
občas ťažko pochopiteľné. Človek k nim už
od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si
vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore.
Najprv len skromne, vlastnými očami. Postupom času, s pomocou dostupnej techniky
tento prieskum zdokonaľuje. A dnes, pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického
spektra, stále viac spoznáva svoje miesto v
ňom a siaha po jeho hraniciach. To podstatné
z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program
s využitím možností planetária. Za priaznivých
poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickým ďalekohľadom. Dňa
10. júla o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky na
oblohe
Program pre najmladších školákov. Mirko
Vesmírko v multimediálnom programe
s využitím možností planetária vo Hviezdnej sále prevedie deti dianím na pozemskej
oblohe, zaujímavým spôsobom im predstaví
telesá slnečnej sústavy, ich pohyb v nej a pod
kupolou planetária sa spolu s Mirkom zahľadia
na hviezdami posiatu nočnú oblohu. V UFO
sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia, čo všetko
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sa už naučili o blízkom a vzdialenom vesmíre lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od
a na záver, v prípade priaznivého počasia, si 8.00 do 12.00 hod.
vyskúšajú ako sa pozoruje obloha hvezdárskym
DIA OKIENKO
ďalekohľadom. Dňa 15. júla o 16.00 hod.
Postihnutie nervov pri cukrovke
Diabetická neuropatia je nezápalové
•Hrozba z nebies
Nie raz sa už v histórii stalo, že Zem bola poškodenie funkcie a štruktúry periférnych
zasiahnutá veľkými asteroidmi. Takáto zrážka nervov, motorických, senzitívnych a vegznamená pre ekosystém planéty vždy vážne etatívnych. Rozhodujúcu úlohu pri vzniku
následky. Aké najznámejšie prípady podob- poškodenia zohráva dlhodobé zvýšenie
ných udalostí poznáme? Hrozí aj dnes planéte krvného cukru.
Postihnutie nervov nôh a rúk
Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa
Príznaky závisia od typu postihnutých
proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti
účinne brániť? Audiovizuálny program vo vlákien (tenkých a hrubých). Poškodenie
Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej tenkých vlákien predchádza poškodeniu
oblohy s pomocou planetária a sprievodným hrubých vlákien, a často je poškodenie
slovom lektora. Za priaznivého počasia sa oboch druhov naraz. Pri poškodení tenkých
uskutoční pozorovanie večernej oblohy as- vlákien vzniká bolestivá forma neuropatie
tronomickým ďalekohľadom. Dňa 17. júla o s príznakmi: brnenie, mravenčenie, pálenie
prstov nôh v pokoji – najmä v noci. Súčasne
20.00 hod.
je aj porucha citlivosti – vnímanie bolesti,
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY tepla a tlaku. Pri poškodení hrubých vlákien
4.7. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska vzniká zväčša nebolestivá forma neuropatie. Prejavuje sa zníženým pociťovaním
208, Hliník nad Hronom (676 13 91)
5.7. MUDr. Viera Krnčoková, M. R. Štefánika vibrácií, stratou polohorytu, slabosťou až
úbytkom svalstva. Najzávažnejšou kompliká24, Lutila (672 20 71)
11.7. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica ciou je vznik diabetickej nohy, pod ktorou
rozumieme chorobné zmeny, ktoré postihujú
(674 40 37)
12.7. MDDr. Aleš Kučera, Nám. Matice sloven- tkanivá na nohe pod členkom.
ZO ZDS DIAŽIARA
skej 8, Žiar nad Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho

HĽADÁM DOMOV

Blue
Blue má 1 rok
a
pohladenie
človeka pocítil
konečne
až
v útulku. Je to
veselý, priateľský
a veľmi kontaktný psík. Do nedávna bol v osade priviazaný
o lano, pohladenia a lásky si neužil, o to
viac sa nevie tohto nového pocitu nabažiť
teraz. Je učenlivý a veľmi šikovný. Je vhodný
aj k deťom, s inými psíkmi sa javí bezproblémovo. Odčervený, očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
Dino a Dona
Drobní súrodenci
Dino
a Dona boli odobratí z osady Pod
Kortínou. Majú približne 7 mesiacov. Obaja
sa vzájomne dopĺňajú, hrajú sa spolu, pozorujú nový svet okolo seba spoločne. Dona
je čierna s pálením, Dino je rozvážnejší.
Obaja sú malého vzrastu, majú 4 kg každý.
Bolo by super, ak by si našli spoločný domov.
Obaja sú veľmi vnímaví, učenliví. Odčervení,
odblšení, očkovaní, čipovaní. Adopcia je
podmienená kastráciou u oboch.
Sofi
Sofi je 4 –
5-ročná sučka,
kríženec, ktorá
bola
odobratá zo zlých
podmienok
v osade. Zúbky má zodraté, predné úplne
– zjavne sa snažila celú dlhú dobu doslova
sa vyhrýzť z „koterca“, v ktorom bola zatvorená vo vlastných výkaloch a odpadkoch,
kde asi jesť a piť veľa nedostávala. Je veľmi
podvyživená, má kožné ochorenie, ktoré
bude chcieť dlhší čas na liečbu – kvapky,

kúpele, ktoré v prípade adopcie alebo
dočasky dáme. Pri ďalšom kontakte v útulku
začína dôverovať, kladie labku na človeka,
užíva si hladkanie, ľudský kontakt a pokoj.
Odčervená, odblšená, čipovaná, očkovaná
a po zlepšení zdravotného stavu kondície
bude aj kastrovaná.
Mendy
Mendy
je
približne 1,5-ročná
sučka
strednej
veľkosti. V koterci
je veľmi smutná,
narieka. Vonku si
to užíva, veľmi kontaktná, priateľská. S
ostatnými psíkmi sa
znesie individuálne.
Na človeka sa dokáže veľmi naviazať, je
poslušná, učenlivá. Odčervená, čipovaná,
očkovaná, kastrovaná.
Asta
Asta je 2-ročná
sučka menšieho
vzrastu. Je veľmi
prítulná,
kontaktná. Nie je konfliktná ani dominantná, so psíkmi
sa znesie. Je vhodná aj k deťom. Doterajší
majiteľ sa nemohol o Astu viac starať,
pretože má zdravotné problémy. Asta
nechápe, prečo sa ocitla zrazu za mrežami,
v koterci, kde nie je jej pán. Očkovaná,
čipovaná, kastrovaná.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej
ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na
telefónne čísla 0908 661 737 a 0949 328 736
počas pracovných dní v čase od 9.00 do
19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie.

www.utulokziar.sk
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Domáca
lekáreň

Betonika
lekárska
Ľudovo červený čistec. Je
to menej známa bylina s
nevšednými
vlastnosťami.
Trváca bylina vysoká 30 –
90 cm, byľ je štvorhranná,
v hornej polovici bezlistá.
Obľubuje svetlé lesy, lúky a
relatívne suché stanovištia.
Pozor na zámenu z rodu čistec.

Betonika je dobrá včelárska
rastlina. Predmetom zberu
je kvitnúca vňať. Materiál sa
suší v tenkých vrstvách na
vzdušnom mieste. Suché
kvety pichajú! Rastlina má
široké využitie. Ľudovo sa
používa ako prostriedok proti
hnačkám, pri liečbe dýchacích
ciest, sedatívne, proti zápalom
močových ciest aj pri kataroch
žalúdka a čriev. Zvyčajná forma
je odvar: 1/2 lyžice drogy na

pohár vrelej vody (povaríme
asi 5 minút), pije sa 1/2 pohára
1 – 2-krát denne. Pre deti však
dávku znižujeme: 1 – 3 lyžice
denne pri hnačkách. Do čaju
môžeme pridať aj med, zvlášť
pri prieduškovom ochorení.
Odvar sa dá použiť aj zvonku
na omývanie rán a obklady
na bolestivé miesta – kĺby
a podobne. Betonika nemá
nepríjemné vedľajšie účinky!
Ďalej rastlina obsahuje ešte

V ďalšom ročníku Žiarskeho chlpáča súťažilo takmer 50 psov
Vo štvrtom ročníku súťaže Žiarsky
chlpáč súťažilo o priazeň poroty a divákov takmer 50 psíkov. Niekoľko
majiteľov sa neváhalo zapojiť ani
do novej kategórie o naj podobu
majiteľa so svojím psom.
Ďalší ročník obľúbenej súťažnej
výstavy psíkov, kde ste mohli prihlásiť
svojho psíka aj keď nemáte papiere
o jeho totožnosti, zorganizovalo žiarske
MsKC a OZ Strážni anjeli. Spomedzi
deviatich kategórií mala najväčšie zastúpenie súťažiacich kategória miš maš.
Okrem tejto sa súťažilo aj v kategóriách
veteráni, juniori, psí extrém, naj dvojica,
psí talent, naj podoba, najkrajší útulkáč
a najkrajší predstaviteľ rasy, kde súťažili
čistokrvné psy bez papierov o jeho
pôvode. „Aj keď už tradične bolo najviac
psíkov zapísaných do kategórie miš maš,
v ktorej súťažia rôzne krížence, traja
súťažiaci boli aj v novej kategórii, kde

nepodarilo adoptovať. Nevadí, možno
bol na akcii niekto, kto dostal „chrobáka
do hlavy“, ozve sa nám neskôr a pre psíka
si príde do útulku.“
Počas celého dňa nosili ľudia pre psíkov
v útulku aj rôzne maškrty, granule, deky
a iné veci, ktoré dobrovoľníci použijú na
skvalitnenie života psíkom v útulku, ktorí
čakajú na svoj domov.
(li)

sme hľadali naj podobu majiteľa so svojím psím miláčikom,“ informuje Martina
Polachová z OZ Strážni anjeli a dodáva:
„Z podujatia sa stáva komorné stretnutie psíčkarov. Bolo milé vidieť ľudí, ktorí
sedeli na dekách a sledovali nás organizátorov, porotu a súťažiacich. Medzi
súťažiacimi sme si spoznali aj niekoľko
exútulkáčov. Bohužiaľ, žiadneho zo
psíkov z útulku sa počas podujatia

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
ktorých si rada mala.
Dňa 7. júla uplynie
5 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá

Čas plynie, už nikdy
nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 22. júna uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, ocino a starký

To, že čas rany zahojí,
je iba klamné zdanie.
V srdci nám
bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
Dňa 12. júna sme si
pripomenuli šieste výročie
od smrti nášho milovaného
manžela, otca a dedka

Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S úctou spomína celá rodina.

Ing. Ľubomír Gocník.
SPOMIENKAtkov

Zavrela si oči,
chcelo sa ti spať,
ani si netušila,
čo to má znamenať.
Tvoje srdiečko
prestalo biť, nebolo lieku,
aby si mohla s nami ďalej žiť.
Dňa 2. júla si pripomíname
8 rokov, keď nás navždy opustila
naša milovaná dcérka
Janette Palusková – Gajdošíková

vo veku 33 rokov.
S láskou spomínajú rodičia
a súrodenci s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 20. júna uplynul
rok od smutnej chvíle,
kedy nás nečakane
opustil náš syn a brat
Ján Packo.

Spomínajú smútiaci rodičia,
sestra a brat s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 27. júna sme si
pripomenuli
20. výročie
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
Emil Gašpar.

S láskou na neho spomína
manželka Milada s dcérou Monikou
a ostatnou rodinou.

S láskou spomíname všetci,
ktorí sme ho milovali.

Ľubomíra Nemčoka

zo Žiaru nad Hronom.
Spomínajú manželka Eva,
syn Ľubomír s priateľkou Luciou
a vnúčik Jakubko.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 3. júla
si pripomíname 4. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá

Dni plynú
ako tichej rieky prúd,
len smútok v srdci
zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 1. júla sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás náhle
opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a brat

Eva Vigašová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária.

Kamil Žiak.

S láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
a príbuzní.

Mestská knižnica aj tento rok podporila celoslovenský projekt Čítajme
si, ktorý už po ôsmy rok organizuje
Linka detskej istoty. Jeho cieľom
je zapojiť čo najväčší počet detí
do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické
zariadenia. Chce deťom ukázať, že
práve čítanie podporuje ich fantáziu
a cítenie. Do projektu sa pravidelne
zapájajú knižnice a školy po celom
Slovensku s cieľom motivovať deti nielen k čítaniu, ale aj k pravidelnej návšteve
knižnice. Vo štvrtok 18. júna sa čítalo aj
v Mestskej knižnici Michala Chrásteka,
kde sa počas 6-hodinového čítania deti
snažili prekonať minuloročný rekord.
Maratón odštartovala poslankyňa Stella
Víťazková prečítaním vtipného textu z

knižky. Potom podľa pravidiel už čítali
deti. Každé prečítalo jednu stranu z
knihy a zapísalo sa do registračného formulára. Čítania sa zúčastnilo 95 detí. Aj
vďaka žiarskym deťom bol minuloročný
rekord prekonaný. V tomto ročníku
čítalo 38 383 detí, čiže o 1 319 detí
viac ako vlani. Mestská knižnica ďakuje
všetkým čítajúcim deťom.
Božena Kaššová

Projektu finančného vzdelávania
sa zúčastnilo 256 študentov
Projekt finančného vzdelávania pod
názvom Euráče, doláče – čo s vami?
bol koncom mesiaca jún úspešne
ukončený. Počas projektu sa mladí
ľudia zo stredných škôl stretávali
v Centre voľného času s lektorom projektu Škola rodinných financií Radovanom Černákom.
Na stretnutiach sa postupne venovali témam Ako rozumieť peniazom,
Ako zarábať peniaze, Ako šetriť, Ako
investovať a Ako si ochrániť svoj majetok. Cieľom projektu bolo pochopiť hodnotu peňazí a pravidlá narábania s nimi.
Jednou z aktivít bolo aj hranie finančnej
hry Cashfloow, ktorá im ukázala základné pravidlá investovania a zabezpečenia
si finančnej slobody. Ako bonus pre
účastníkov projektu bola v utorok
23. júna prednáška s hosťom Jánom
Odzganom, ktorý sa venuje širokému
spektru HR tém, vrátane komunikácie v
náročných situáciách, psychológii moci v
organizáciách a mediálnej komunikácii.
Téma, na ktorú prednášal, bola Pochop
zmenu. Buď ten, ktorý reštartne svoj biznis ako startup. Interaktívna prednáška
s aktivizujúcimi hrami bola podľa reakcií zúčastnených pútavá a inšpirujúca
zároveň. Téma presne zapadla do cieľov

projektu a obohatila ho o praktické
skúsenosti ako rozbehnúť svoj biznis.
Poslednou aktivitou v rámci projektu
bolo súťažné hranie hry Cashfloow v
pondelok 29. júna v CVČ s účastníkmi
projektu a zhodnotenie celého projektu
ich pohľadom. Spätná väzba ukázala
silné, ale aj slabé stránky projektu.
Projekt sa ukázal ako úspešný, veď celkovo sa ho zúčastnilo 256 študentov
na prednáškach a z toho 28 žiakov na
pravidelných stretnutiach. Od septembra sa pre stredoškolákov pripravuje aj
pravidelná činnosť pri CVČ pod názvom
Úspech je dobrovoľný, kde budú môcť
účastníci získať biznis zručnosti a vedomosti. Bližšie informácie prinesieme už
čoskoro.
(r)

Karol Návrata.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra s rodinou
a brat s manželkou.

SPOMIENKAtkov

Dobrý človek nikdy
neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 12. júla si pripomíname
1. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a dedko

Do celoslovenského čítania sa zapojilo 95 žiarskych detí

Foto: Miroslava Taranzová.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zlatka Aurelia Kutašová.

neprebádané horčiny a malé
množstvo silice. Na rastlinu
môžete natrafiť v našom
okolí najbližšie na lúkach
na Šibeničnom vrchu, ak
si nebudete istí, či je to tá
správna rastlina, zastavte
sa u mňa na plavárni, rada
poradím. Najväčší výskyt som
zaznamenala v obci Janova
Lehota, tam sú lúky plné tejto
zaujímavej bylinky.
Valerie Janičová

RIADKOVA INZERCIA
PREDAJ
•Predám na železnicu TT lokomotívy,
osobné a rýchlikové vozne, nákladné
vagóny, koľaje, výhybky, napájací zdroj,
hotové stavby, autá veľkosť TT. T: 0910
295 897
1/13

SPOMIENKAtkov
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali.
Dňa 25. júna sme si
pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
Vladimír Urblík.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

•Predám TTP v katastri Žiar nad Hronom, pri Lutilskom potoku vo výmere
1038 m2 a 4294 m2. T: 0903 959 874
5/13

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Predám poháre na zaváranie za polovičnú cenu – 3 dcl a 7 dcl. T: 0907 516 778

•Hľadám dlhodobý podnájom 2-izbového bytu. Sme 2 dospelí a 2 deti. Ponúknite ihneď. T: 0904 971 613

2/13

6/13

•Dám do prenájmu samostatnú garáž
s prívodom elektriny, garáž je osvetlená
a dobre bezpečnostne zabezpečená, v
dobrej lokalite. Treba vidieť! Garáž sa
nachádza na rozhraní ulíc Svitavská a M.
CHrásteka (za policajnou stanicou). Cena
dohodou. T: 0949 311 751
9/13

ZAMESTNANIE

•Predám záhradu s murovanou podpivničenou chatou, kataster Lutila. T:
0944 549 214

•Ponúkam na dlhodobý prenájom
1,5-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt
sa nachádza na Pártošovej ulici, 5./5
poschodie s výťahom. Výmera bytu je 45
m2. T: 0915 077 577

•Komunálna poisťovňa, a. s. VIG
ponúka prácu na pozíciu: regionálny
obchodný zástupca. Miesto práce: Žiar
nad Hronom, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Krupina. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Minimálne
požadované vzdelanie: stredoškolské s
maturitou. V prípade, že vás pracovná
ponuka zaujala, zašlite váš životopis
elektronicky, poprípade poštou na uvedenú adresu: Komunálna poisťovňa, a.
s. VIG, Andrea Matúšková, Š. Moysesa 70,
965 01 Žiar nad Hronom, e-mail: matuskovaa@kpas.sk

4/13

8/13

11/13

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predaj peknej zariadenej chaty domu s vynikajúcim prístupom aj v zime
v Hodruši Hámre, časť Kopanice, 1135 m2.
Krásne prostredie, neďaleko od chaty sa
nachádza Kopanický vlek a Kopanické
jazero. V blízkosti je vlek Salamandra a
jazero Hodruša. Rekreačný domček - chata je ideálny na letnú aj zimnú rekreáciu,
hubárčenie, turistiku. T: 0917 627 783
3/13

•Prenajmem v ZH na námestí 2-izbový
byt, tehlový, zrekonštruovaný, čiastočne
zariadený, s výmerou 62 m2. Byt má malý
balkón a samostatnú murovanú pivnicu
s výmerou cca 10 m2. Voľný od 1.7.2015.
Cena: 170 € + komplet poplatky (energie). T: 0908 929 039
7/13
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e-mail: inzercia@echo.sk

Zlatú medailu s reprezentačným predvýberom získala aj Žiarčanka Barbora Kupčiová
VOLEJBAL

Žiarčanka
Barbora
Kupčiová
sa volejbalu venuje päť rokov.
V súčasnosti hrá v tíme kadetiek
a junioriek žiarskeho Volejbalového
klubu MŠK. Mesto Žiar nad Hronom
a Slovensko už stihla reprezentovať
aj ako členka reprezentačného predvýberu kategórie U16.
V súčasnosti je Baja, ako ju volajú kamaráti a jej najbližší, žiačkou Základnej školy na Ul. Dr. Jánského. Aj keď
okrem volejbalu vyskúšala aj iné športy,
práve obľúbená loptová hra cez sieť
jej učarovala najviac. S volejbalovým
družstvom žiarskeho MŠK sa jej už podarilo dosiahnuť niekoľko úspechov:
„Vlani sme sa dostali na Majstrovstvá
Slovenska v kategórii kadetiek, kedy

Baja Kupčiová.

sme skončili na konečnom ôsmom
mieste. Pred dvomi týždňami sme sa
vrátili z turnaja v Taliansku, kde sme s tímom reprezentačného predvýberu U16
získali zlatú medailu,“ konkretizuje Baja,
ktorá si predposledný júnový týždeň
prevzala aj svoje prvé väčšie ocenenie:
„Ocenenie som získala za reprezentáciu
Základnej školy na Ul. Dr. Jánského vo
volejbalovom turnaji, kde sme získali 2.
miesto.“
Okrem tréningov dosť času zaberá
mladej volejbalistke aj škola a učenie,
ale keď má nejaký voľný čas, rada cvičí
alebo počúva hudbu. „Počas sezóny
trénujem spolu so svojím družstvom
trikrát do týždňa po dve hodiny. Okrem
toho každú sobotu a nedeľu hrávam na

Futbalová sezóna skončila, žiarska U8 absolvovala 21 turnajov
FUTBAL – U8

Sezóna 2014/2015 bola pre
zverencov z FK Pohronie U8 mimoriadne produktívna. Počas nej sa
zúčastnili 21 turnajov a 5 prípravných
zápasov na Slovensku i v Českej republike.
Práve končiaca sezóna bola pre
futbalistov U8 veľmi úspešná. Okrem
chlapcov, ktorých futbalové schopnosti sú nepopierateľné, ako Samko
Sekerka, Šimon Pažout, Stanko Kocian,
Lukáško Líška či Lukas Laurov, urobili
obrovský pokrok najmä Gregor Sukop,
Dušanko Hrmo, Maroško Čerťaský, Dudo
Dobiš a Hugo Pittner. Svoje futbalové
schopnosti počas tejto sezóny usilovne
zdokonaľovali aj Alex Bujňák, Viktor
Kučera, Maťko Kabina, Marek Suchý, Michal Stajník, Samko Muller a Maťo Vanka.
Ako sú pripravení na ligu prípraviek,

ukáže blízka budúcnosť. Na Slovensku si však chlapci urobili dobré meno
a u súperov vzbudzujú rešpekt.
Cieľom trénera bolo vybudovať
súdržný kolektív hráčov, trénerov
a rodičov. Atmosféra a pozitívna energia, ktoré sprevádzali posledné turnaje,
ukázali, že žiarska U8 kráča správnym
smerom.

Počet umiestnení na 3. mieste: 3.
Počet individuálnych ocenení hráčov: 14,
z toho najlepší strelec turnaja: 6x, najlepší
brankár turnaja: 3x, najužitočnejší hráč
turnaja: 5x.
Maroš Pažout, tréner

Víťazom Slovenského pohára sa stal Žiarčan Matúš Černek
CYKLISTIKA

V obci Hurbanova Ves sa uskutočnili
preteky Merida Cupu, ktorých
súčasťou boli aj preteky Slovenského
pohára mladších a starších žiakov. CK
MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali
Paulík, Rozemberg a Holic.
Na pretekárov čakal technický náročný
1 700-m dlhý okruh. V kategórii mladších
žiakov Žiar reprezentovala trojica
pretekárov, a to Rastislav Paulík, Andrej
Rozemberg a Michal Holic, ktorí absolvovali bodovaciu jazdu na šesť okruhov.
Andrej Rozemberg obsadil 10. miesto, Rastislav Paulík 11. miesto a Michal

Holic bol klasifikovaný na 16. mieste.
Kategória starších žiakov pretekala
na dvanástich okruhoch bodovacej jazdy, kde výborne jazdil žiarsky
pretekár Matúš Černek, ktorý pretekoch
s prehľadom zvíťazil. Kategórie kadetov a juniorov štartovali v rámci Merida Cupu spolu s kategóriami masters.
V kategórii kadetov suverénne vyhral
preteky Žiarčan Adam Foltán, Matej
Záhorec obsadil 4. miesto. V kategórii
juniorov vyhral taktiež žiarsky cyklista, a
to Ján Gajdošík.
Michal Procner, asistent trénera

Adrián Foltán priniesol
z majstrovstiev striebro
CYKLISTIKA

ŠTATISTIKA ZÁPASOV U8

Celkový počet turnajov: 21.
Počet prípravných zápasov: 5.
Celkový počet turnajových zápasov:
135.
Celkové skóre na turnajoch: 360:188.
Celkový počet súperov: 69.
Počet súperov zo zahraničia: 20.
Počet umiestnení na 1. mieste: 10.
Počet umiestnení na 2. mieste: 5.

zápasoch za tím kadetiek a junioriek,“
konkretizuje Baja a dodáva, že doteraz
ju trénovali viacerí tréneri, ale najdlhšie
Alena Bieliková a Peter Kollárik. Mladá
športovkyňa s volejbalom počíta aj vo
svojej budúcnosti, pričom ciele má,
podľa jej vlastných slov, veľmi vysoké –
chcela by totiž reprezentovať Slovensko
v cudzích krajinách. „Volejbal si veľmi
rada pozriem aj v televízii, najmä ten
mužský. So spoluhráčkou sme sa chodili
pozerať aj na zápasy do Prievidze na extraligu mužov, ktorým držíme palce. Zo
ženského volejbalu sa mi najviac páči
hra Brazílčaniek,“ dodáva Baja, ktorá
verí, že žiarskemu volejbalu sa opäť podarí dostať na „výslnie“, ako tomu bolo v
nedávnej v minulosti. (i) Foto: archív BK.

Na spoločných Majstrovstvách SR
a ČR v Žiline vybojoval Adrián Foltán v cestnom preteku jednotlivcov
striebornú medailu. Na trati dlhej
119,4 km v mierne zvlnenom teréne
bojovalo 100 cyklistov zo Slovenska
a Čiech o majstrovské tituly.
Od začiatku sa išlo svižne a stále sa
niekto pokúšal o únik. Napokon sa
to podarilo 10-člennej skupinke, v
ktorej boli aj dvaja Slováci, Foltán a
Michalička. Skupina dobre spolupracovala a vypracovala si náskok tesne cez 2
minúty. V poslednom kole zaútočili traja českí pretekári a nástup zachytil iba
Michalička. Majstrom Slovenska sa stal
Michalička z CYS Žilina pred druhým
Foltánom z CK MŠK Žiar nad Hronom a
tretím Personom z CYS Žilina. Kristián 12. miesto, J. Gajdošík 15. miesto a M.
Zimány prišiel na 6. mieste so stratou Truban 20. miesto.
Zdroj: www.mskziar.sk
3:11 min. na víťaza. T. Meňuš obsadil
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Majstrovstvá Európskej shitoryu karate federácie boli pre Žiarčanov úspešné
KARATE

Poslednou súťažou tejto sezóny pre
karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
boli Majstrovstvá Európskej Shito ryu
karate federácie, ktoré sa konali 20. a
21. júna v Nových Zámkoch. Shito ryu
je jeden zo štýlov karate. Európsku
shitoryu karate federáciu v súčasnosti
tvorí 8 národných asociácií zo
Slovenska, Ruska, Rumunska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Moldavska
a Anglicka.
Každá národná asociácia mala právo
postaviť v jednotlivých kategóriách
až po 5 svojich reprezentantov.
Nezanedbateľnú časť reprezentácie
Slovenskej shitoryu karate asociácie
tvorili Žiarčania, keď sa osemnástim z
nich podarilo prebojovať na tieto štýlové
Majstrovstvá Európy.
Jediným pretekárom v disciplíne
súborné cvičenia kata bol Šimon Sečkár.
Šimon v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov postupne zdolal všetkých svojich
zahraničných súperov, a tak si vybojoval
svoj prvý titul Majstra Európskej shitoryu
karate federácie.
O tom, že Žiarčania prišli reprezentovať
Slovensko na tento turnaj výborne pripravení, svedčia aj výsledky v športovom
zápase kumite. Ako prvý opäť nastúpil

Sklenkovi, ktorý skončil s bronzom. V
kategórii 12 – 13-ročných dievčat do
38 kg sa do finále prebojovala Veronika
Viglašská, ktorá skončila nakoniec ako
vicemajsterka.

Bilancia Žiarčanov:
zlaté, 4 strieborné
a 4 bronzové
do bojov Šimon Sečkár. V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov do 32 kg
nenašiel premožiteľa, a tak mu pribudol
majstrovský titul aj z kumite.

Majstra Európy máme
aj v dorasteneckej kategórii
Darilo sa aj našim dievčatám. Pre niektoré z nich to bol prvý štart na takto významnom podujatí, no na ich výkonoch
to vôbec nebolo poznať. V kategórii 8
– 9-ročných dievčat nad 32 kg si vybojovala titul vicemajsterky Ivana Gahírová.
V kategórii 10 – 11-ročných dievčat
do 34 kg sa podobne darilo Patrícii
Vankovej, ktorá si domov taktiež odniesla

Majster Európskej shitoryu
Šimon Sečkár s trénerom
Ľubom Striežovským.
titul vicemajsterky. V kategórii dievčatá
10 – 11 rokov do 40 kg si bronz vybojovala Viktória Snopková.
V dorasteneckých kategóriách sme sa
opäť dočkali vytúženého titulu majstra Európskej shitoryu karate federácie,
o ktorý sa postaral Aris Nikolas Čela
v kategórii chlapci 12 – 13 rokov do 48 kg,
kde náš bojovník nenašiel premožiteľa.
V tejto istej kategórii sa darilo aj Erikovi
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Darilo sa aj našim najskúsenejším
pretekárom. V kategórii 14 – 15-ročných
kadetiek do 53 kg si bronz vybojovala Dominika Veisová. V kategórii 14
– 15-ročných kadetiek nad 53 kg sa do
finále prebojovala Nina Jelžová, pre
ktorú remíza vo finále znamenala titul
vicemajsterky. Medailovú zbierku našich
najstarších pretekárov uzavrel Milan
Laurov svojim bronzom v kategórii 16 –
17-ročných juniorov do 62 kg.
Poslednou
časťou
prvého
dňa
šampionátu boli súťaže družstiev. V
reprezentačnom výbere juniorského
družstva Slovenska sme mali našich
dvoch zástupcov – Milana Laurova a
Michala Výrostka, ktorým medaila ušla
len o vlások, keď sa prebojovali do semifinále, kde prehrali s Rusmi a neskôr o

bronz sa im nepodarilo zvíťaziť nad Rumunmi. V dievčenskom výbere junioriek
15 – 17 rokov nastúpila len 14-ročná
Nina Jelžová, ktorá opäť podala pekný
výkon a aj jej zásluhou si reprezentačné
družstvo junioriek Slovenska vybojovalo
titul majsteriek Európskej shitoryu karate
federácie.
Slovensko sa aj zásluhou žiarskych
pretekárov stalo najúspešnejšou krajinou šampionátu. Medailová bilancia 4
zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové medaily
na takomto významnom športovom
podujatí je obrovským úspechom nášho
Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom,
a zároveň je to veľmi pekná rozlúčka
so súťažnou sezónou 2014/2015.
Poďakovanie patrí všetkým našim
pretekárom za predvedené výkony
počas celej sezóny, trénerom a prezidentovi klubu za profesionálny prístup,
rodičom pretekárov za podporu, mestu,
Mestskému športovému klubu, sponzorom, ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad
Hronom, ZŠ v Hornej Ždani a Súkromnej
strednej odbornej škole technickej v Žiari
nad Hronom za vytvorenie vhodných tréningových podmienok.
Ľubomír Striežovský, tréner

V najlepšej 10-tke súťaže
až traja strelci FK Pohronie U12

FUTBAL

FUTBAL – I. LIGA MŽ U12

3. ročník turnaja Pohronie CUP vyhrala
Žilina. Od našej U12 sme čakali viac.
Do kvalitne obsadeného turnaja sme išli s
iným zámerom ako po minulé roky. Keďže
to bola naša posledná akcia v tejto sezóne,
rozhodli sme sa vytvoriť dva tímy, nech
hrajú všetci chlapci. Tým pádom sme trošku
roztrhli a rozdelili kvalitu, čo nám nestačilo
na lepšie konečné umiestnenie. Niekedy aj
kúsok šťastia. Až na zápas so Žilinou sme
odohrali so všetkými súpermi vyrovnané
zápasy, chýbali nám však hlavne góly. Defenzíva nám hrala výborne a slušne zachytali aj obaja brankári. Sklamanie je však
od väčšiny ofenzívnych hráčov. Strelecky
sme sa trápili. Asi sme si všetko vystrieľali
v majstrovskej súťaži, kde sme súperom
nastrieľali 331 gólov. Na viacerých hráčoch
bola cítiť na záver náročnej sezóny únava,
trošku nervozita a zodpovednosť hostiteľa
turnaja v novom prostredí (hralo sa v Dolnej
Ždani), ako aj víťaza obidvoch predchádzajúcich ročníkov. To nám zväzovalo nohy, a
preto viacerí hrali v hernom kŕči. Vyslovene
sme však nesklamali, ale určite sme všetci
čakali po výbornej sezóne viac. Napriek

tomu ďakujem všetkým hráčom za vynikajúci rok, rodičom a fanúšikom za podporu a
priazeň tomuto výnimočnému tímu.
Rastislav Urgela, tréner
Výsledky zápasov FK Pohronie v žltej
skupine:
FK Pohronie žltí – FAMT Prešov 0:1
FK Pohronie žltí – MŠK Žilina 0:0
FK Pohronie žltí – FC Nitra modrí 0:0
FK Pohronie žltí – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1
FK Pohronie žltí – FC Spartak Trnava bieli 0:0
FK Pohronie žltí – FK Dukla Banská Bystrica
1:0, gól: Bohuš.
Zápas o 7. miesto: FK Pohronie žltí – MFK
Ružomberok 0:0 (2:0 na PK), góly (11m):
Rosenberg, T. Kukučka.
Zostava: Krištof – Sučák, Pivarči, T. Kukučka
– Urgela, Rajčan – Rosenberg, Ščepko
(Boška, Bohuš).
Výsledky zápasov FK Pohronie v modrej
skupine:
FK Pohronie modrí – FC Nitra bieli 1:0, gól:
R. Beňo.
FK Pohronie modrí – FK Slovan Levice 1:2,
gól: Krčmár.
FK Pohronie modrí – FK Jupie BB 0:1

FK Pohronie modrí – MFK Ružomberok 0:0
FK Pohronie modrí – FC Baník Horná Nitra
0:0
FK Pohronie modrí – FC Spartak Trnava
červení 0:1
Zápas o 11. miesto: FK Pohronie modrí –
FC Nitra modrí 1:3, gól: R. Beňo.
Zostava: Žember – Netolický, Tatár, R. Beňo
– Skučka, Krčmár – Foltán, Hric (Olajec, Beran).
Strelci gólov (6): R. Beňo (2), Bohuš,
Krčmár, Rosenberg, T. Kukučka.
Konečné poradie turnaja POHRONIE CUP
2015:
MŠK Žilina, 2. FC Spartak Trnava červení,
3. FC Spartak Trnava bieli, 4. FK Jupie BB,
5. FC Baník Horná Nitra, 6. FC ViOn ZM, 7.
FK Pohronie žltí, 8. MFK Ružomberok, 9. FK
Dukla BB, 10. FK Slovan Levice, 11. FC Nitra
modrí, 12. FK Pohronie modrí, 13. FAMT
Prešov, 14. FC Nitra bieli.
Najlepší brankár: Tomáš Trník (FC Spartak
Trnava).
Najlepší strelec: Adam Bechný (MŠK
Žilina).
Najlepší hráč: Sára Kršiaková (FK Jupie BB).

O sile a kvalite tímu FK Pohronie U12 v minulej sezóne 2014/2015 svedčí aj
umiestnenie troch najlepších strelcov v TOP desiatke súťaže. Najviac hráčov
zo všetkých mal práve tento výber nášho najväčšieho klubu. Aj tento výborný
výsledok je obrazom útočnej hry, ktorú produkovali celú sezónu. Všetci traja
hráči sú prísľubom do budúcna pre futbal v našom regióne.
STRELECKÁ TABUĽKA:
1. Erik Szogi (DAC D. Streda) – 83 gólov
2. Peter Mika (FK Spišská Nová Ves) – 56 gólov
3. Nicolas Neštrák (FC Nitra) – 55 gólov
4. Samuel Urgela (FK Pohronie) - 51 gólov
5. Nikolas Bart (ŠK Senec) – 50 gólov
6. Patrik Bombík (Partizán Bardejov) – 49 gólov
7. - 8. Daniel Bohuš (FK Pohronie), Ján Vrablic (FK Senica) – 48 gólov
9. - 10. Viktor Tatár (FK Pohronie), Mário Šimorka (FC Baník Horná Nitra) – 47 gólov
(RU)

Daniel Bohuš.

Viktor Tatár.

Samuel Urgela.

