Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník XIV. | číslo 13 | 1. júl 2019 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:


Ocenili viacnásobných
darcov krvi
Strana 2


Profesorský titul pre Žiarčana
z rúk prezidenta
Strana 3


Horúčavy dosahujú vrchol.
Žiarske kúpalisko láka k vode
Strana 2



Na námestí pribudli nové netypické lavičky
Žiar sa začína podobať na vyspelé stredoeurópske mestá
Ako ešte vlani avizovalo vedenie
mesta, námestie má prejsť radikálnou
zmenou. To znamená, že sa má v tejto
časti mesta zvýšiť podiel zelene,
ktorá bude pri oddychu Žiarčanom
vytvárať tieň. Na jeseň minulého roku
sa v kruhovej časti námestia vysadili
dva druhy vzrastlých stromov. V júni
priamo pod stromami nainštalovali
atypické lavičky.
Stromy, ktoré sa na námestí vysadili
ešte vlani v októbri, priviezli do
Žiaru až z Holandska. Vysádzali sa už
vzrastlejšie, aby čo najskôr vytvárali
tieň, ktorý spríjemňuje kvalitu života
ľudí najmä v horúcich letných dňoch.
„Malý strom neurobí tieň. Pre efekt,
ktorý chceme dosiahnuť, by to tak boli
nevhodné stromy. V mestách v Európe
sa štandardne sadia vzrastlé stromy,“
uviedol ešte počas výsadby primátor
Peter Antal s tým, že na pomoc si zavolali
odborníka, ktorý pomáhal sadiť aj stromy
v mestskom sade. „Urobili sme maximum
pre to, aby sa takto vysoké stromy ujali,“
podotkol Antal a ako naznačil, stromy
sa počas prvých rokov budú pravidelne
polievať. Okolo stromu je tiež priestor,
ktorý nebráni vode. Nepriepustné nie sú
ani dlažba a lavičky a voda z nich stečie
do podlažia. V čase, keď bude mať strom
normálny koreňový systém, dokáže
čerpať vodu aj z hlbších vrstiev.

jasene. „Verím, že stromy na námestie
prinesú želaný tieň a betónové námestie
sa zmení na akúsi oázu. Chceme, aby
ľudia chodili do centra mesta a na
námestie aj počas horúcich letných
dní,“ hovorí dnes, s odstupom času,
primátor Antal a ako dodáva: „Dali sme
vyrobiť atypické päťuholníkové lavičky,
ktoré sú inštalované okolo stromov.
Vyrobené sú z červeného smreku, ktorý
má dlhšiu životnosť. Je na nich sedenie
s opierkou z dvoch strán a aj ležadlové
sedenie. Ide o moderný prvok v rámci
nášho námestia, ktorý zapadne do
celého konceptu, ktorý sme budovali
niekoľko rokov. Okrem týchto lavičiek
sú na námestí, samozrejme, osadené aj
klasické lavičky s operadlom.“

„

Atypické lavičky budú
čoskoro v tieni stromov.
Žiarčania si tak na nich budú
môcť oddýchnuť aj počas
horúcich letných dní.
Peter Antal, primátor mesta

Ako ďalej žiarsky primátor naznačuje,
lavičky nie sú posledným krokom
k modernejšiemu námestiu. Radnica
chce pokračovať v projekte zazelenania
Vo vonkajšom okruhu námestia sú celého námestia, ktorý rieši celú Ulicu
vysadené platany a vo vnútornom Š. Moysesa od „Jednotky“ až po bývalý

Na lavičkách sa dá sedieť aj ležať.
Pioniersky dom. Práve celá táto časť
dostane nový šat a zazelená sa.
Za lavičky, ktoré ladia s dreveným
pavilónom, zaplatilo mesto firme

z Hriňovej 5 200 eur. Na rozdiel od prvkov,
ktoré sú inštalované priamo v pavilóne,
lavičky budú môcť Žiarčania využívať
celoročne.
(li)

Na Pod vrškoch vznikajú tri nové oddychové zóny

Poznáme mená účinkujúcich
na City feste
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Podporte svojim hlasom našich
fotografov
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Tri vnútroblokové priestory medzi
bytovými domami na sídlisku Pod
vršky prechádzajú aktuálne veľkou
revitalizáciou. Na ploche veľkej
približne 14 650 metrov štvorcových
pribudnú nielen herné prvky pre deti
či nové chodníky. Na svoje si prídu aj
športovci, ktorí budú môcť využívať
fitnes prvky priamo v exteriéri či
milovníci psov, pre ktorých je určené
agility ihrisko.
Na revitalizáciu sídliska získalo mesto
dotáciu z Integrovaného regionálneho
operačného programu vo výške 475-tisíc
eur. Ako sa pred časom vyjadril primátor
Peter Antal, po skončení všetkých prác
by sa z tohto sídliska mala stať jedna
z najkrajších častí mesta.

„Súčasťou troch nových oddychových
zón budú prvky pre deti, lanová dráha,
trampolína, športoviská, nový mobiliár,
chodníky a samozrejmosťou bude aj
vysadenie novej zelene,“ hovorí žiarsky
primátor, ktorý naznačuje: „Ako posledné urobíme sadové úpravy, to znamená,
že sa vysadia kríky, tráva a doasfaltujeme
chodníky.“
Ako primátor ďalej informuje, predpokladaný termín ukončenia prác a celého
projektu je stanovený na polovicu júla.
(li)
Nové oddychové zóny určite ocenia rodiny
s deťmi, pre ktoré je tu množstvo herných prvkov.
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Ocenili bezpríspevkových darcov krvi
V stredu 26. júna boli v Obradnej sieni
MsKC prijatí niekoľkonásobní darcovia
krvi. Plakety MUDr. Jana Janského získali za bezpríspevkové darovanie krvi.
V mene mesta mal k darcom krvi príhovor zástupca primátora mesta, a zároveň
primár žiarskeho OAaIM Ladislav Kukolík.
Ocenení darcovia si slávnostne pripili symbolicky červeným vínom a keďže je dosť
motorizovaných darcov, ako alternatíva im
poslúžil džús z čiernych ríbezlí, ktorý podporuje tvorbu červených krviniek a posil- nú plaketu za dvadsať odberov. V prípade
zlatej plakety sa odovzdáva mužom za
ňuje imunitný systém.
štyridsať odberov a ženám za tridsať. DiaBronzovú plaketu MUDr. Janského si dar- mantovú plaketu za až osemdesiat odbecovia prevzali za desať odberov a striebor- rov si prevzal jeden darca krvi.

Šandor, Henrieta Šebeňová, Martin Urblík,
Vladimír Vincenc, Roman Vívoda
Strieborná plaketa MUDr. Janského:
Miroslava Brezianská, Veronika Dubšíková,
Vladimír Herko, Martina Gallová, Jozef
Knapp, Michal Maruniak, Lukáš Ľupták,
Keneth Okoyeocha, Ján Pažítka, Peter
Rusnák, Martin Tóth, Miroslav Vyletel
Bronzová plaketa MUDr. Janského:
Juraj Bahno, Ján Benko, Lotka Berčáková,
Ľuboš Hríň, Miroslav Filus, Mária Forgáčová,
Matej Galanboš, Martin Hudec, Michal
Chalmovský, Erika Ivanová, Michaela

Zlatá plaketa MUDr. Janského: Radoslav
Juhaňáková, Matej Juriga, Milan Kováč, Gašparík, Soňa Mišútová, Ján Pichler
Maroš Kvačkaj, Peter Ležovič, Jaroslav
Máčay, Rastislav Mihálik, Filip Minár, Peter Diamantová plaketa MUDr. Janského:
Námešný, Jakub Olajec, Martin Pinka, Peter Gallo
(li)
Martina Polachová, Jana Sekáčová, Boris

Najvyššia futbalová súťaž vyžaduje vyhrievaný trávnik

Meteorológia predpovedajú vysoké horúčavy

Pohronie dostalo na jeho vybudovanie polročný odklad

Schladiť sa môžete na žiarskom kúpalisku

reprezentácia U21, dostal dosť zabrať,“
konkretizuje Rozenberg s tým, že by malo
ísť o náklady vo výške približne 250-tisíc
eur, pričom financie by mali ísť z rozpočtu
mesta. „Momentálne sa s rozpočtom klubu
nachádzame na úrovni 600-tisíc eur. Ak rokovania dopadnú podľa očakávania, mali
by sme sa priblížiť k číslu 1 milión eur,“ poPodmienkou pre pôsobenie v najvyššej dotýka Igor Rozenberg.
súťaži je napríklad aj vyhrievaný trávnik,
ktorý v súčasnosti v Žiari nemáme. Aké Vo Fortuna lige sa zápasy hrávajú väčšiteda čakajú žiarsky štadión úpravy? „Musí- nou v sobotu, Pohronie hralo svoje v II.
me urobiť vyhrievaný trávnik, na ktorý do- lige v piatok podvečer. Fanúšikovia si na
staneme polročný odklad. Tiež musíme vy- tento termín zvykli, je preto na mieste
budovať trafostanicu, turniketový systém, otázka, ako to bude vyzerať so zápasmi
kamerový systém a vzhľadom k tomu, že v Žiari s príchodom do I. ligy.“ Chceli sme
bude o náš futbal väčší záujem zo strany sa vrátiť k piatkom. Bohužiaľ, Fortuna liga
médií, tak budeme zväčšovať aj plošinu má zápasy určené na sobotu, preto sa aj v
pre kameramanov. Samozrejme, tráv- Žiari budú hrať domáce zápasy v tieto dni,“
nik musíme trochu zrekonštruovať, lebo dodáva na záver Igor Rozenberg.
(li)
po poslednom turnaji, kedy u nás hrala
postupne zväčšuje sponzorské portfólio
štandardnými zmluvami. Prišla nám však
aj ponuka od švajčiarskeho sponzora
a z Afriky. Verím, že ešte nejakí sponzori
prídu a že pôjdeme do súťaže tak, ako sa
patrí a budeme súperom aj pre tie najlepšie mužstvá.“

Pred vstupom do Fortuna ligy sa klub
musí pripraviť na prvú ligu nielen hráčsky, ale aj po finančnej stránke. V Žiari
síce máme nový futbalový štadión,
v niektorých smeroch však nespĺňa
podmienky potrebné na pôsobenie
v najvyššej súťaži.
Ako hovorí predseda výkonnej rady Igor
Rozenberg, klub vstupuje do prvej ligy veľmi skromne. „Čo sa financií týka, zatiaľ sme
pri rovnakých číslach ako v druhej lige.
Samozrejme, máme rozbehnuté rôzne rokovania a verím, že sa nám vo veľmi krátkom čase podarí dotiahnuť sa na rozpočet
jedného milióna eur. Sme od toho ešte
dosť ďaleko vzdialení, ale verím tomu, že
zároveň aj dosť blízko,“ konštatuje Rozenberg a naznačuje, akým smerom sa uberá
klub pri hľadaní sponzora: „Máme niekoľko
ponúk aj od lokálnych sponzorov, čiže sa

Už niekoľko týždňov sa môžeme počas horúcich letných dní schladiť na
žiarskom kúpalisku. Návštevníci,
ktorí k nám chodia nielen z okolitých
obcí, ale aj z miest ako Prievidza,
Handlová, Banská Bystrica, Žarnovica či Zvolen, oceňujú nielen polohu
kúpaliska v príjemnom prostredí, ale
aj relatívne nízke vstupné.
Aj keď na plážovom kúpalisku nemáme termálnu vodu, je vyhľadávaným
miestom na oddych a schladenie sa
najmä počas dní, keď sa teploty na teplomeroch šplhajú k vysokým číslam.
Rekreační plavci ocenia veľký plavecký
bazén a rodiny s deťmi tú bazénovú
časť, kde sa ich ratolesti môžu vyšantiť
na šúchale alebo veľkom tobogane. Pre
najmenšie deti je k dispozícii detský bazén s vyhrievanou vodou.
Okrem samotných bazénov je v areáli kúpaliska možné zahrať si viacero
športov. Či už plážový volejbal, kolky,
bedminton alebo tenis, a to všetko za
symbolický poplatok. K dispozícii je aj
bufet a plážový bar s ležadlami a hojdacími sieťkami. Kto nerád leží na tráve, za
poplatok 1 euro si môže požičať plážové
lehátko a umiestniť si ho napríklad aj
priamo k bazénu.

V detskom bazéne je
vyhrievaná voda
Otváracia doba
Otváracie hodiny v júli a auguste sú od
9.00 do 19.00 hodiny, pričom posledný
vstup je o 18.00 hodine. Na vstupnom
v hlavnom čase do 15-tej hodiny zaplatí dospelá osoba 3 eurá, osoby od
3 do 19 rokov, VŠ a doprovod ZŤP
2 eurá, dôchodcovia, ZŤP a MŠK dospelý
1,50 eura, dieťa v MŠK od 6 do 19 rokov
1 euro, deti do 3 rokov majú vstup zdarma a držitelia Janského zlatej a striebornej plakety majú 2-krát do týždňa vstup
na kúpalisko tiež zdarma. Vstupné vo
zvýhodnenom čase po 16-tej hodine je
o čosi nižšie, napríklad dospelá osoba
zaplatí 2,50 eura.
(li)

Prázdniny sa začali. Školy sa pripravujú na menšie i väčšie rekonštrukcie

V niektorých školách pripravujú
aktivity pre svojich žiakov aj počas
prvých dní prázdnin.
V pondelok 1. júla začali všetkým školákom dvojmesačné letné prázdniny.
Do školských lavíc opäť zasadnú v pondelok 2. septembra. Kým však školáci
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budú prázdninovať, školy ich neprítomnosť využijú na rôzne prerábky či
rekonštrukcie v budove alebo jednotlivých triedach.
Základnú školu s materskou školou
Š. Moysesa navštevovalo v školskom
roku 2018/2019 351 žiakov. Z tohto počtu si svoje prvé vysvedčenia prevzalo 41
prvákov a, naopak, 36 deviatakov sa so
základnou školou rozlúčilo. „Počas júla
bude v našej škole fungovať materská
škola, ktorú navštevuje 57 detí. Z tohto
počtu ešte nevieme povedať, koľko sa ich
do škôlky prihlási. Prvé dva prázdninové
týždne tiež organizujeme tradičný prímestský tábor, ktorý absolvuje 53 detí,“ informuje Mária Ulrichová, riaditeľka cirkevnej školy. Okrem aktivít pre svojich žiakov
pripravuje vedenie školy aj novú školskú
kuchyňu. „Od septembra sa tak bude variť
aj v cirkevnej škole,“ naznačuje novinku
v škole riaditeľka. Okrem toho sa v niektorých triedach bude maľovať a budú sa pripravovať triedy na nový školský rok, a to
najmä pre prvákov. „Kúpime nový školský

nábytok ako lavice a stoličky, pretože nám
pribúdajú žiaci hlavne z okolitých obcí.
Vďaka víťazným projektom môžeme upraviť aj okolie školy. S projektom Biodiverzita do škôl sme získali 2000 eur, za ktoré
vybudujeme oddychovú zónu a úžitkový
ovocný sad. Materská škola získala 3000
eur z Banskobystrického samosprávneho
kraja. Za tieto finančné prostriedky kúpime hrací detský domček na vonkajšiu
terasu škôlky,“ uzatvára Mária Ulrichová.
V Základnej škole na Jilemnického ulici sa
tento rok odovzdalo 301 koncoročných
vysvedčení. „Svoje prvé vysvedčenia sme
odovzdali 30 prvákom a poslednýkrát si
vysvedčenie zo základnej školy od nás
prevzalo 34 deviatakov,“ konkretizuje riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková. Ako
ďalej naznačuje, v mesiaci júl sa budú
v priestoroch školskej jedálne „Štvorky“
stravovať deti, ktoré sú prihlásené do letných táborov organizovaných žiarskym
Centrom voľného času. „Počas leta budeme rekonštruovať odborné učebne ché-

mie, fyziky a biológie, opravíme strechy
dvoch pavilónov a okrem toho budeme
nanovo maľovať dve triedy a robiť údržbu
priestorov a zariadení podľa potreby.
Okrem toho sa vo vonkajších priestoroch
areálu začne dlho očakávaná výstavba atletickej dráhy,“ dodáva na záver riaditeľka
„Štvorky“.
So svojimi žiakmi sa na dva mesiace rozlúčila aj Základná škola na Ulici M. R. Štefánika. „Odovzdali sme 86 prváckych a 46
deviatackých vysvedčení,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky školy Kristína Holá s tým,
že deviatakom odovzdali vysvedčenia
ešte vo štvrtok 27. júna v Obradnej sále
MsKC. „Prvé dva týždne letných prázdnin
bude na „Dvojke“ v prevádzke aj Školský
klub detí. Od 15. do 19. júla začne denný
letný tábor Street dance academy Laci
Strike,“ hovorí o aktivitách pre školákov
Holá. Samozrejme, aj v tejto škole budú
počas prázdnin prebiehať rekonštrukčné práce. „Opraví sa podlaha vo výdajni
potravín v školskej jedálni, vymaľujeme

triedy pre budúcich prvákov a piatakov,
zrekonštruujú sa sociálne zariadenia a naplánované sú aj viaceré úpravy v interiéri a exteriéri školy,“ dodáva Kristína Holá
s tým, že o tom, čo všetko sa počas letných
prázdnin v škole stihne urobiť, bude vedenie školy informovať v septembri.
Základná škola na Ulici Dr. Janského odovzdala na konci školského roka 435 vysvedčení, z toho 39 prvákom a 64 deviatakom. „Počas letných mesiacov už tradične
organizujeme Školu letného jazykového
bádania pre našich žiakov,“ informuje
riaditeľ školy Marek Baláž a dodáva: „V
zrekonštruovaných telocvičniach budú
prebiehať letné tréningové kempy pre
športovcov. Samotná škola bude pripravovať priestory pre nový školský rok, to
znamená vymaľujeme triedy, reorganizujeme nábytok, zrekonštruujeme priestory
budovy a samozrejmosťou sú aj bežné
údržbárske práce urobené tak, aby deti
prišli v septembri do krajších a vylepšených priestorov.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Gróf František Peter Pavol Ignác
Berchtoldt z Ungerschützu
V týchto dňoch sme si pripomenuli
289 rokov od narodenia Františka Berchtolda. Narodil sa v Trnave
24. júna 1730 rodičom grófovi Jánovi Antonovi Františkovi Jozefovi
Ignácovi Berchtoldovi a jeho manželke Žofii Alžbete Eyerl von Eyerlsberg. Zaslúžil sa o zveľadenie a rast
významu nášho mesta v minulosti
ako málo kto.
Pod vplyvom dekrétu Márie Terézie z
15. januára 1776, Bulou Pápeža Piusa
VI. Romanus pontifex z 13. marca
1776, vzniká Banskobystrická diecéza.
Prvý biskup v Banskej Bystrici František Berchtoldt presťahoval svoju rezidenciu z Banskej Bystrice do kaštieľa

Osobnosti ktoré sa zapísali do dejín nášho mesta
ponuku na oveľa bohatšie biskupstvo
v Györi. Presadzoval samostatnosť
Banskobystrickej diecézy aj v tých
najťažších časoch a nesúhlasil so spojením banskobystrického biskupstva
O činnosti Františka Berchtolda a jeho s rožňavským alebo spišským.
zásluhách pri obnove a výstavbe
kaštieľa sme už písali viackrát. Jeho Je zaujímavý jeho vzťah k slobodoprínos pre zveľadenie biskupstva bol murárskej lóži, ktorá bola v tom čase
o to významnejší, že skoro po celý čas zo strany cirkvi perzekvovaná. V tomto
svojho pôsobenia zápasil s hmotnými období sa stal hlavou slobodomurárťažkosťami. Vďaka svojej húževnatosti skej lóže založenej v Banskej Bystrici.
však zachránil existenciu biskupstva aj Jeho zásluhu na postavení a obnovení
s finančným prispením svojej šľachtic- budovy biskupského sídla v Banskej
kej rodiny. O to významnejší je pohľad Bystrici pripomína aj pamätná tabuľa
na Františka Berchtolda, ktorý napriek na jej priečelí:
týmto ťažkostiam odmietol lukratívnu Theresia imper: vidua rex hungariae
vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom), čím sa kaštieľ vo Svätom Kríži
stáva sídlom banskobystrických biskupov na dobu 150 rokov.

Slovensko má nových vysokoškolských profesorov
Medzi nimi je aj Žiarčan Marián Schwarz
skúseností, množstvo nezodpovedaných
otázok a sú aj najviac využiteľné v praxi.
Veď chemických látok je dnes viac ako
100 miliónov, je tam množstvo neprebádaných súvislostí, o ktorých sa aj na
našej fakulte vedie intenzívny výskum.
Fascinuje ma, keď stretnem študenta,
ktorý si sám naštuduje v literatúre niečo
nové a intenzívne sa zaujíma o konkrétnu oblasť v našej disciplíne, alebo keď sa
ja dozviem od študenta niečo, čo som
predtým nepoznal. Sú to pre mňa vzácne okamihy a ja sa snažím tieto danosti u
študenta ďalej rozvíjať,“ konštatuje profesor Schwarz.
Profesorský titul si M. Schwarz prevzal z rúk A. Kisku.
Pred skončením svojej funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska v utorok
11. júna 37 nových vysokoškolských
profesorov. Menovací dekrét dostal
aj Žiarčan doc. Ing. Marián Schwarz,
CSc, a to v odbore environmentálne
inžinierstvo.
Marián Schwarz pôsobí na Technickej
univerzite vo Zvolene od roku 2006, kde
sa o dva roky neskôr v odbore environmentálne inžinierstvo stal docentom
a od roku 2016 pôsobí vo funkcii dekana
na Fakulte ekológie a environmentalistiky. Ako po svojom vymenovaní za profesora poznamenal, o odbor environmentálne inžinierstvo je paradoxne, napriek
jeho významu, stále menší záujem zo
strany študentov. „Učím viacero predmetov, k najvýznamnejším patrí toxikológia
a ekotoxikológia, chémia životného prostredia, pracovné prostredie a technika
prostredia a environmentálne vplyvy
výrob,“ hovorí pre naše noviny profesor
Schwarz s tým, že zvolenská univerzita
patrí k lokálnym univerzitám, takže študentov má prevažne z Banskobystrického kraja. „Všeobecným problémom vysokých škôl v súčasnosti je nedostatok študentov, a preto sa aj naša univerzita snaží
zatraktívniť štúdium ponukou zaujímavých študijných programov a zlepšením
kvality vyučovacieho procesu (zážitkové
vyučovanie v prírode, Sokratov inštitút, environmentálna výchova a ďalšie).
Ponúkame jeden z najkrajších vysokoškolských kampusov na Slovensku, zrekonštruované internáty a športoviská,

pokojné prostredie na štúdium, vrátane
novej relaxačnej zóny, súčasťou univerzity je aj Arborétum Borová Hora a jedinečne vybavená knižnica na Slovensku,
to všetko v lone malebnej stredoslovenskej prírody (v blízkosti Badínsky prales)
s možnosťami kultúrneho a ekoturistického vyžitia (k zvolenskému génius loci
patrí okrem zámku aj Pustý hrad). Toto
všetko na jednom mieste iné univerzity
nemajú, navyše patríme medzi desiatku
najlepších univerzít Slovenska v rebríčku
uplatnenia absolventov na trhu práce,“
konštatuje na margo atraktivity štúdia.
Ako nám ďalej Marián Schwarz prezradil,
pôvodne vyštudoval organickú chémiu.
„Vyrábal som látky, ktoré mali úzky vzťah
k zdraviu a potom som takmer 15 rokov
pracoval v hygienickej službe, ktorá má
veľmi blízky vzťah k životnému prostrediu. A v ňom je práve cez chémiu všetko
navzájom prepojené. Takže som využil
svoje skúsenosti a na univerzite sa snažím objasňovať študentom práve tieto
prepojenia, ako ich možno ovplyvňovať
a aké akcie treba uskutočniť na priebeh
žiadanej reakcie, napr. pre ochranu čistoty vody, pôdy alebo ovzdušia,“ konkretizuje Marián Schwarz a ako podotýka,
z predmetov, ktoré učí, najviac reakcií
dostáva od študentov z oblasti toxických účinkov, posudzovania vplyvov na
životné aj pracovné prostredie alebo
pri odstraňovaní účinkov kontaminácie.
„Je to pochopiteľné, lebo to sú práve
tie oblasti, z ktorých majú aj oni najviac

Garant programu
forenzná a kriminalistická
environmentalistika
Pred dvoma rokmi sa Marián Schwarz
stal garantom nového bakalárskeho študijného programu forenzná a kriminalistická environmentalistika. „Od začiatku
sa stal tento program pre našu fakultu
nosným programom, to znamená, že sa
naň prihlasuje najviac študentov. Môj
profesorský titul umožní fakulte akreditovať tento program aj do vyšších stupňov a ukončiť uchádzačom štúdium s inžinierskym alebo doktorským titulom,“
približuje Marián Schwarz a ako netají, že
záujem študentov je pre neho zaväzujúci
v tom zmysle, aby im vytvoril podmienky
k nachádzaniu nielen zmysluplnosti vo
svojom štúdiu, ale hlavne aby boli dobre uplatniteľní na pracovnom trhu. „Pred
časom som bol na promóciách absolventov lekárskej fakulty, kde sa opakovane
zdôrazňovalo, že liečiť ľudí a zachraňovať
ľudské životy je to najdôležitejšie. Keď
ako dekan pri promóciách odovzdávam
diplom našim absolventom, zvyknem
poznamenať, že ešte významnejším cieľom je chrániť celú našu planétu a všetko
živé, čo na nej existuje. Tento cieľ je o to
vznešenejší, že podľa štatistík nepatria
naši absolventi na popredné miesta ani
v spoločenskej honorácii, ani na platových priečkach. Preto ma vždy veľmi
poteší, keď po rokoch stretnem svojich
študentov, ktorí sú hrdí na svoju Alma
mater, sú spokojní s tým, čo ich naučila
a sú šťastní, keď môžu pracovať v odbore, ktorý vyštudovali,“ dodáva na záver
profesor Marián Schwarz.
(li)

episcopi huius partes duas posuit. Has
per incendium III non mall MDCCLXXXIII
toti urbi funestum, penitus desolatas
Franciscus I. episcopus neosoliensis e comitibus Berchtoldt aere suo restaurauit,
reliquam a fronte partem e fundamentis
erexit totimque anno MDCCXXXVII perfecit (Mária Terézia, panovníčka Uhorska, založila dve časti tohto biskupstva
budovu, ktorú nešťastný požiar 5. mája
1783 úplne zničil, obnovil banskobysErb rodu Berchtold.
trický biskup František Berchtold zo
svojich prostriedkov. Čelnú časť postavil od základov a celé dielo dokončil v Kríži dňa 19.9.1793 a je pochovaný
v krypte kostola.
roku 1787.)
Banskobystrický biskup František
Berchtoldt zomrel v kaštieli vo Svätom
Mgr. Peter Mosný, kastelán

V celonárodnej súťaži aj fotografie našich autorov
Podporte ich svojim hlasom

Krosná, foto Dušan Pethö.
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už deviaty ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Do súťaže
sa zapojilo aj naše OZ Žiarska kotlina,
ktoré prihlásilo súťažné fotografie.
Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách prebieha na facebookovom
profile Národná sieť rozvoja vidieka do
16. júla do 12- tej hodiny, kde môžete prejaviť podporu svojmu favoritovi „lajkom“
na fotografiu.

Naša budúcnosť – Deti sú naša budúcnosť, Kristína Jelžová
Naša príroda – Letný slnovrat, Nikola
Čičmanská
Naše kroje – Kosorínske orlíčatá, Kristína
Jelžová
Naše „naj“ – Ticho. Skalka, Dušan Pethö
Naše tradície – Krosná, Dušan Pethö
Naši ľudia – Dievčatko, Alena Škopcová
Život v našej MAS – Oslavy SNP, Kristína
Jelžová

Súťažné kategórie sú: naša príroda, naši
ľudia, naše tradície, naša budúcnosť, naše
„naj“, život v našej MAS/VSP a naše kroje.
Za OZ Žiarska kotlina súťažia autori v kategóriách:

O absolútnom víťazovi rozhodnú účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex,
počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné
ocenenie víťazov.
(li)

Žiarski kriminalisti sa zamerali
na drogy za volantom

V piatok 14. júna podvečer vyrazilo
do ulíc Žiaru nad Hronom, Žarnovice a
Novej Bane sedem hliadok policajných
hliadok zo Žiaru nad Hronom a pohotovostná motorizovaná jednotka z Banskej Bystrice.
Cieľom policajnej akcie, ktorú organizovali žiarski kriminalisti, bolo odhaľovanie
vodičov pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Ako uvádza polícia vo
svojom stanovisku, výsledok bol priam
zarážajúci! „Sedem hliadok odhalilo až 6
vodičov, u ktorých sa v čase zastavenia

nachádzali omamné a psychotropné látky
v ich organizme, z toho jeden pri kontrole
navyše vydal balíček so zelenou sušinou,“
znie oficiálna správa z policajnej akcie
s tým, že tento „botanik” policajtov prekvapil aj modrým vedrom, v ktorom prevážal priesadu rastliny, nápadne pripomínajúcu marihuanu. O akú rastlinu ide, však
určí znalecké skúmanie.
Policajtom neunikol ani jeden nemotorový účastník, ktorý “nafúkal” 1,38 promile
alkoholu.
(r)

Mestskí policajti zachránili podnikateľovi majetok
Pozorné oko operátora mestského
kamerového systému a rýchly zásah
hliadky mestskej polície zachránili
v pondelok 17. júna nadránom obchodnú prevádzku miestneho podnikateľa pred vykradnutím.

Viliam P. (25), Dušan D. (32) a Stanislav
D. (28), všetci z nášho mesta, sa krátko
predtým dohodli, že si trochu prilepšia,
aj keď nedovoleným spôsobom. Rýchly
zásah hliadky MsP im však neumožnil
skutok dokonať, ba ani ho začať. Všetci

traja skončili v cele predbežného zadržania, kde sa k pripravovanému skutku
priznali. Spravodlivý trest ich celkom
iste neminie.
(r)

Foto: polícia.
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City fest prinesie viacero hudobných premiér
Prídu Kollárovci, Metalinda aj Rytmus
doročne sa o to pokúšame zas a znovu.
Máme záujem dostať sem skupiny ako sú
IMT Smile alebo Kryštof, ale všetko je to o
peniazoch a aj o technickej náročnosti.

V sobotu 10. augusta sa uskutoční už
14. ročník obľúbeného hudobného
podujatia City fest, ktoré pravidelne
láka do Parku Štefana Moysesa tisícky
ľudí. Počas štrnástich rokov sa v Žiari
vystriedali a odohrali koncerty viac či
menej známi umelci nielen zo slovenskej, ale aj z českej hudobnej scény.
Žiarčanom zahrali také hudobné legendy ako Olympic, Katapult, Tublatanka,
Turbo či Citrón.
Asi si poviete, že už pomaly nie je interpret na česko-slovenskej hudobnej scéne, ktorý by mohol prísť potešiť svojich
fanúšikov do Žiaru. Ako to teda je s prípravou takéhoto náročného podujatia?
Rozprávali sme sa s producentom žiarskeho Mestského kultúrneho centra Jankom
Kulichom, ktorý, okrem iného, hovorí:
„Máme pred sebou 14. ročník City festu,
vrátane nultého ročníka, ktorý niesol ešte
názov mestských osláv a momentálne,
okrem technického a organizačného zabezpečenia aktuálneho ročníka, vyberáme program na 15. ročník v roku 2020.“
Už niekoľko mesiacov poznáme prvé
mená účinkujúcich na tohtoročnom
City feste. Sú nimi obľúbení Kollárovci, ktorí svojim koncertom podujatie
otvoria a vystúpi aj čoraz populárnejšia
speváčka Sima Martausová. Môžeme
už prezradiť aj mená ďalších účinkujúcich?
Konkrétny line up, teda časový har-

vedľajšiu nevyužitú lúku. Doplníme stánky s občerstvením, ale aj tzv. pivné sety,
a teda lavice so stolmi na sedenie so slnečníkmi. Novinkou tiež budú ekologické
vratné poháre, ktoré si budú môcť Žiarčania kúpiť hneď pri vstupe so zálohou
2 eurá, pričom táto záloha im bude vrátená pri odchode z festivalu, ak si nebudú
chcieť pohár ponechať pre ďalšie akcie.
V gastro zóne sa bude používať biodegradovateľný, tzv. kompostovateľný riad.
Na akcii budú zriadené separačné centrá
s obsluhou a košmi na triedenie odpadu,
aby sme minimalizovali počet odpadu a
Už niekoľko ročníkov sa na podujatie vy- efektívne ho roztriedili.
berá aj vstupné. Mení sa nejako v tomto roku, alebo zostáva nezmenené?
Vstupné ostáva nezmenené, a to vo výške
5 eur. Deti do 120 centimetrov, ZŤP osoby a darcovia krvi, od striebornej Jánske- Súčasťou City festu bývajú aj sprievodho plakety, majú vstup zdarma. Zmeny né podujatia, ktoré sú určené najmä
budú len v parkovaní, ktoré bude v okolí pre rodiny s deťmi. Čo ich čaká tento
štadióna spoplatnené, čo sa však dotýka rok?
návštevníkov z iných miest a obcí, keďže Pre detského diváka sme, okrem
Žiarčania chodia na festival pešo.
nafukovacích atrakcií, pripravili aj
jednu špecialitu, a síce autogramiPomerne vo veľkom je využívaná aj zóna ádu seriálových Oteckov, ktorá sa
s občerstvením, kedy býva k dispozícii uskutoční vedľa pódia v čase od
množstvo stánkov s pitím i jedením. Čo 13.00 do 15.00 hodiny. Svoju účasť
plánujete zabezpečiť tento rok, aby sa prisľúbili
všetci
štyria
„oteckoľudia vyhli dlhým čakaniam v radoch? via“, a tak o zábavu nebude núdza.
V tomto roku sa nám konečne podarilo zväčšiť gastro zónu, a to Ako funguje dramaturgia výberu
dvojnásobne. Bude v tých istých miestach účinkujúcich? Podľa akého kľúča zaako zvyčajne, ale predlžujeme ju aj na bezpečujete hudobných hostí, prihliadate aj na požiadavky diváka?
Veľa sa s ľuďmi stretávam na rôznych akciách, rozprávam sa s nimi a
počúvam ich názory. Niektorí mi
aj píšu a posielajú mi svoje tipy do
dramaturgie, ktoré veľmi často
zohľadňujem. Naozaj je veľmi ťažké
priniesť niečo nové po toľkých rokoch, ale stále je tu dosť kapiel,
ktoré u nás ešte nehrali a s ktorými pravidelne komunikujeme. Niekedy to skončí
na financiách a niekedy na tom, že koncertujú často v okolí na iných akciách, a
teda nie sú pre divákov vzácni. Ale vieme
o nich a určite budeme každý rok premiérovať ďalšie a ďalšie kapely zo Slovenska i
Patrik Rytmus Vrbovský.
Čiech. Dramaturgiu zostavujeme na záklamonogram
koncertov
sa
ešte
spracováva a prispôsobuje požiadavkám dramaturgie i umelcom a
zverejníme ho až neskôr. Ale už teraz sa
Žiarčania môžu tešiť na veľmi pestrý a
atraktívny program, ktorý prinesie aj viacero premiér. Okrem populárnych Kollárovcov na City fest po prvýkrát zavíta aj
skupina Metalinda a aj najväčšie meno
slovenského hip hopu Rytmus, ktorý
bude spolu s osvedčenou a divácky najžiadanejšou skupinou Iné Kafe tvoriť hlavný večerný program.

de obľúbenosti kapiel či rôznorodosti žánrov, aby si každý našiel v programe aspoň
jednu skupinu, ktorá sa mu páči.
Pomaly sa u nás v Žiari vystriedali
takmer všetky veľké hudobné hviezdy
zo Slovenska, možno okrem Mira Žbirku
či skupiny Gladiator. Je ťažké zostavovať výber účinkujúcich? Čo rozhoduje?
Ako som už spomínal, ide hlavne o peniaze. Umelci ako Žbirka, Habera, Klus,
Olympic alebo skupina Kabát sú v číslach,
ktoré náš rozpočet nedokáže pokryť, hoci
by sme ich tu radi mali. V minulosti sme
so všetkými spomínanými jednali a kaž-

Leto sa ešte len začína. Okrem City festu
sa môžu Žiarčania tešiť aj napríklad na
Beer fest. Je však toho určite viac. Ktoré
z podujatí v réžii Céčka by ste určite dal
do povedomia, aby si ho žiadny milovník letných festivalov nenechal ujsť?
Ja, ako vždy, určite odporúčam Beer fest, pretože je to moje
najobľúbenejšie
podujatie.
Verím,
že sa do súťaže prihlási množstvo
tímov a že guláše budú fantastické ako vždy. Program budú tvoriť
kapely rôznych žánrov od ľudoviek, cez country až po rock a pop,
aby sa diváci mohli večer aj vytancovať. Oslovili sme niekoľko malých
remeselných pivovarov, a tak sa
Žiarčania môžu tešiť aj na výborné
pivká. Po minuloročnom úspechu budeme pokračovať aj v súťažiach, a to najmä
v behu v lodičkách s pivom v ruke, ktorú si
muži zamilovali. Počas leta je však pripravených aj niekoľko zaujímavých podujatí
v rámci Kultúrneho leta na Námestí Matice slovenskej.
(li)

Autogramiáda
obľúbených „oteckov“

Do Žiaru by mali prísť všetci štyria „oteckovia“.

Filmové hity si pozriete pod holým nebom aj na schodoch
Letné počasie je ako stvorené na
aktivity priamo pod holým nebom,
a to najmä vo večerných hodinách.
Kino Hron pre vás počas júla a augusta
pripravuje tradičné Kino pod holým
nebom a Kino na schodoch.
Kino na schodoch je tradičné premietanie
českej a slovenskej kinematografie. „Kino
pod holým nebom je tohtoročná novinka,
ktorú organizuje Green Park v spolupráci
s našim Céčkom,“ vysvetľuje vedúca
žiarskeho kina Lenka Nitrayová s tým, že
vstup na obe projekcie je zadarmo.

Okrem toho, tradičné Kino Hron bude
celé leto premietať v normálnom režime.
Aktuálny program nájdete vždy na
www.kinohron.sk.
Ako dáva Nitrayová do pozornosti, v júli
bude pokladňa otvorená v netradičnom
čase: „V dňoch od 8. do 21. júla vždy iba
jednu hodinu pred každým premietaním.
V ostatné dni v júli a auguste bude
pokladňa otvorená tak ako po zvyšok
roka. Okrem toho, predaj vstupeniek
do kina aj na podujatia organizované
Céčkom zabezpečuje aj Mestská knižnica
Michala Chrásteka.“
(li)

Vlani sa pod holým nebom premietalo na námestí, teraz sa
projekcia presúva do Green Parku.

Kino na schodoch.
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Činnosť vo vojenskej
závodnej kuchyni
Zodpovednosť za chod VZK mala vedúca 38-ročná pani Stávková a hlavná
kuchárka pani Štefková. Pomocné práce, ako umývanie hrncov a škrabanie
zemiakov, robili vojaci, ktorí mali problém, ktorá je pravá a ľavá noha.
Každý piatok sa zišla skupina dôstojníkov, aby zostavili jedálny lístok na ďalší
týždeň. Mäsité, bezmäsité a zeleninové

jedlo. Dvakrát do týždňa sme piekli zákusky, alebo bola zmrzlina. Spomínam
si, ako som ich nahováral na bryndzové
halušky. Musel som na skúšku navariť
malé množstvo. Pritom ma pozorovali
a ochutnali. Dohodli sme sa na skúšku
navariť pre stravníkov, a to sa ujalo. Potom sme každý týždeň jeden deň varili
halušky. Zmrzlinu som chodil zmrazovať
do jedálne pre letcov, lebo tam bol osa-

dený zmrzlinovač.
Za obedy platili 3,50 KČS a vydávali sa
priamo pri okienku. Spomínam si, že sa
papaláši pred okienkom podlizovali, aby
dostali veľké porcie. Takto som získal
priateľov v radoch dôstojníkov.
Počas leta som chodil s výjazdovou
kuchyňou na futbalové turnaje do okolitých dedín letiska a varil som guláš pre
verejnosť. Získal som tak známosti medzi

Z pera čitateľa

športovcami či babami.
Soboty a nedele sme vo VZK nevarili, a to
ma lákalo, aby som odchádzal za obvod
posádky. Na spoločnom table našej roty
mám nad karikatúrou napísané: za obvodom posádky, nájdeš život vždy sladký.
Nabudúce o prúseroch v civilnom oblečení.

Letná otváracia doba
v žiarskej knižnici
V dňoch od 1. júla do 31. augusta
bude v Knižnici Michala Chrásteka
výpožičný čas od 8.00 do 15.00 hod.
Obedňajšia prestávka je v čase od
12.00 do 12.30 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

1.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
2.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
3.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
4.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
5.7. 7.00 – 12.00 h lekáreň Benu, SNP 116
13.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
6.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
7.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
8.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
9.7. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
10.7. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
11.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
12.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
13.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
14.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
KULTÚRNE LETO OTVORÍ LUCIIN PRÍBEH

HĽADÁM DOMOV
VILKO

U seba v koterci má čisto, pri pravidelnom
venčení nemá problém s hygienou. Aj keď
v predchádzajúcom domove žila vonku,
určite by si zvykla aj v byte. Nevadia jej
ani deti. Odčervená, očkovaná, čipovaná
a kastrovaná.
SANTOS

Santosa priviezla
hliadka MsP. Je to
približne 1-ročný
mix asi holandského
ovčiaka. Bavia
Vilko je približne 2-mesačný kríženec.
ho hračky aj
V dospelosti bude menšieho až stredne
aportovanie. Je
veľkého vzrastu. Je veľmi dobrý a vďačný.
aktívny, preto
Je kamarát s inými psami aj mačkami. Má
potrebuje aktívnu
aj hygienické návyky. Vhodný je aj k deťom.
rodinu, ktorá s ním
Na adopciu pôjde očkovaný, odčervený
bude chodiť na
a čipovaný. Podmienkou adopcie je
prechádzky a výlety.
kastrácia v dospelosti.
So sučkami je
znášanlivý, so psami skôr nie. Odčervený,
BERRY
očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
DIO

Mestské kultúrne centrum pozýva
na nádhernú pesničkovú
rozprávočku Luciin príbeh
v podaní hercov
z Divadelnej spoločnosti
vám známych z Cesty
rozprávkovým parkom,
v hlavnej úlohe so Žiarčankou
Patríciou Schwarz.
Predstavenie sa uskutoční
v utorok 2. júla o 17.00 hod. v Letnom
pavilóne na Námestí
Matice slovenskej.
Vstup voľný!

ŠAŇO ĽUDOVÍT DANIEL

Mestské kultúrne centrum
pozýva na predajnú výstavu
výtvarných diel
ŠAŇO Ľudovít Daniel (Francúzsko)
Olej, akryl, akvarel.
Diela sú na predaj v MsKC
do 14. júla. Vstup voľný.
Otvorené:
PO – PIA od 8.00 do 20.00 hod.
a v SO – NE počas premietania Kina
Hron.
Informácie: A. Galetová,
0915 727 066
www.mskcentrum.sk
ZOZBIERAJME CHUTE SPOD SITNA

Berry sa našla pri útulku, túlala sa po
družstve. Je to približne 6-mesačné
šteniatko, v dospelosti bude stredne
veľká. So psami aj sučkami je znášanlivá.
Problém nemá ani s deťmi. Na adopciu
pôjde očkovaná, odčervená a čipovaná.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred
alebo po prvom háraní.
DONA

Dona je 2,5-ročná kríženec stredne
veľkého vzrastu. S priateľskými psami je
znášanlivá, so sučkami podľa sympatií.

Dia priviezla hliadka MsP z rómskej osady.
Má rád hračky a je to vášnivý aportér. Je
nielen veľmi pekný, ale aj múdry a šikovný.
Vie si na povel sadnúť aj ľahnúť. Je ešte
mladý, približne 1-ročný. Na adopciu
nepôjde ako strážny pes. Zaslúži si byť
členom rodiny. Očkovaný, odčervený,
čipovaný a kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte
na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie
hodiny útulku sú pondelok až piatok od 13.00
do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 12.00 do
15.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri
adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné
osobné stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si
môžete pozrieť aj na facebookovej stránke OZ
Strážni anjeli.

Podeľte sa o vaše rodinné recepty s Pohronským osvetovým strediskom. Vytvorme spolu brožúru a odhalíme
súčasnej generácii miestne, tradičné
jedlá a nápoje, ale zároveň aj zvyky
spojené s ich prípravou a príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú.
Vaše recepty zasielajte na pos.banskastiavnica@gmail.com do 15. júla.
Najlepšie z nich budú vydané.
Ochutnávka jedál, nápojov a príbehov z mesta Banská Štiavnica
a blízkeho okolia budú 21. septembra
na Terase u Blaškov, Počúvadlo.
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Na „Jednotke“ ocenili najlepších žiakov

Mestská knižnica Michala Chrásteka
sa už po deviatykrát zapojila do celoslovenského projektu Les ukrytý v
knihe, ktorý organizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť
detí na význam lesa a lesníctva, na formovanie kladných postojov k prírode,
ako aj na potrebu samotného čítania.

Základná škola na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom oceňovala v pondelok 24. júna svojich najúspešnejších
žiakov na jubilejnom piatom ročníku
slávnostného podujatia Žiak na Jednotku. Oceňovanie sa uskutočnilo
v Divadelnej sále MsKC za prítomnosti
nielen spolužiakov, ale aj pedagógov
a rodičov. Ocenenia im spolu s pochvalou od riaditeľa školy odovzdali známe
osobnosti mesta.
Viceprimátor mesta Žiar nad Hronom, poslanec VÚC a primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Ladislav Kukolík odovzdal ocenenia žiakom, ktorí boli
úspešní v humanitnej oblasti. Sme hrdí na
žiakov Viola Mária Prekoppová, Viktória
Júdová, Lenka Mesiariková, Viktória Vinceová, Samuel Kováč, Peter Dvorský, Šimon Gubka, Šimon Sečkár, Patrik Šarközi,
Nina Gergelová, Hana Bugárová, Klára
Čechová, Monika Giláňová, Nina Glázerová, Jakub Šimko, Michal Mesík, Richard
Kavacký, Iveta Tu Hoang, Klára Drblíková, Aleš Kúšik. Žiaci súťažili v olympiáde
v anglickom jazyku, slovenskom jazyku,
dejepisnej olympiáde a úspešne reprezentovali školu v recitačných a výtvarných
súťažiach. V medzinárodnej súťaži English
Star dosiahli väčšinou 100 % úspešnosť.

vé, interaktívne hry a riešili vedomostné
úlohy. Celkovo sa uskutočnilo 11 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 220 detí.

Okrem podujatí mali žiaci možnosť
zapojiť sa do súťaže o vytvorenie vlastného originálneho lesného kalendára. Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie projektu bolo v piatok 21. júna v
Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene, kde
Naša knižnica počas týždňa od 6. do 10. naša knižnica získala Cenu lesnej pedamája pripravila pre žiakov 1. stupňa Zák- gogiky za mimoriadnu aktivitu počas
ladnej školy na Ulici M. R. Štefánika celý celého trvania projektu.
rad zaujímavých akcií. S deťmi sa čítali
knižky s lesnou tematikou, hrali zážitkoBožena Kaššová

V prírodovednej a technickej oblasti si za
popredné umiestnenia v matematickej,
biologickej, technickej a geografickej
olympiáde, v Pytagoriáde a v súťaži Mladý technik svoje ocenenie z rúk konateľky
spoločnosti ALUTIREX Slávky Štefancovej
prevzali Liliana Kaščáková, Alica Gocníková, Saskia Laura Macovičová, Radka
Mlynárčiková, Sofia Lujza Machovičová,
Nataly Očovanová, Timea Tóthová, Linda
Matušíková, Tomáš Gubka, Adam Prekopp, Miroslav Kútik, Viktor Sedliak, René
Frzon, Tomáš Fáber, Peter Beňo, Alex Javorský.

ni, kapitán FK Pohronie. Ocenenie z jeho
rúk si prevzali Barbora Brnáková, Radoslava Môcová, Martin Ďurana, Matej Hudec, Patrik Fuzák, Tamara Jašková, Hana
Neshodová, Laura Saskia Machovičová,
Viktória Šimková, Zuzana Uhrovičová,
Natália Žiaková, Tomáš Gubka, Jakub Ondruš, Jakub Tapfer, Sára Marušková, Karolína Tapferová, Vladimíra Müllerová, Nikola
Ďuranová, Melinda Ruislová, Alexandra
Kamenská, Ema Fleischmannová, Bianka
Goralová, Ivana Fričová, Adriána Paštrnáková, Timotej Urblík, Michal Német, Alex
Huraj, Max Huraj, Viktória Gocníková, Ema
Žiarska „Jednotka“ neustále podporuje Fleischmannová, Nina Živčicová, Marek
rozvoj žiakov v športovej oblasti. Podpora Mánik, Marek Šarközi.
sa preniesla do formy viacerých úspechov
a aj tento rok dosiahli žiaci školy množ- Žiakov, ktorí počas školského roka dosiahstvo športových ocenení v kolektívnych li úspechy vo viacerých súťažiach, ocenil
a individuálnych športoch. Najúspešnej- riaditeľ „Jednotky“ Marek Baláž. Titul TOP
ších športovcov oceňoval Lukáš Pellegri- žiak si odniesli štyria žiaci školy.

Za športovú oblasť oceňoval kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.

Petra Uhrovičová za 1. miesto v okresnom
kole biologickej a matematickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády. V celoslovenskej súťaži
Matematický klokan patrí Petra medzi
10 % najlepších v SR.
Kristián Lovčičan bol úspešný v šiestich rôznych súťažiach. Získal 1. miesto
v okresnom kole geografickej a dejepisnej olympiády, 2. miesto v okresnom kole
biologickej olympiády, v celoslovenskej
súťaži Matematický klokan patrí medzi
10 % najlepších v SR, v celoslovenskej súťaži Expert geniality show sa umiestnil na
23. mieste a v medzinárodnej súťaži English Star získal 94 % úspešnosť.
Lucia Patschová získala 1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku
a v krajskom kole sa umiestnila na 3. mieste. V dejepisnej olympiáde skončila na
2. mieste v okresnom kole.
Dominik Tóth získal 1. miesto v okresnom
kole biologickej olympiády a v krajskom
kole sa stal úspešným riešiteľom. V dejepisnej olympiáde sa umiestnil na 3. mieste
v okresnom kole.
Žiadny úspech nepríde okamžite. Je výsledkom vytrvalosti, snahy a trpezlivosti.
Nemalý podiel na ňom majú pedagógovia školy, rodičia a, samozrejme, žiaci.
Všetkým patrí úprimné poďakovanie
s vyslovením priania ďalších úspechov
v budúcom školskom roku. Želáme vám
leto plné pohody, oddychu, načerpania síl
a novej energie.
Vaša „Jednotka“

Rozumieme
nadaným
V piatok 21. júna sa v priestoroch
žiarskej
Základnej
školy
na
Jilemnického ulici uskutočnila beseda
spojená s aktivitami pre rodičov,
pedagógov a žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním, ale aj pre
školákov, ktorí majú radi logické
úlohy, hlavolamy a kladú množstvo
zvedavých otázok.
Pozvanie prijali I. Storinská a Ľ. Lukáč
z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP) v
Sabinove, ktorí mali celé stretnutie
vo svojich rukách. Deťom ukázali
úlohy zo súťaže Logická olympiáda,
ktoré si vyskúšali aj vyriešili, viedli
s nimi zaujímavé rozhovory a všetkým
zúčastneným predstavili množstvo

Les ukrytý v knihe a kniha ukrytá v knižnici

zaujímavých portálov zameraných na touto aktivitou nadviazala na skúsenosti
edukáciu nadaných.
s prácou so žiakmi so všeobecným
intelektovým nadaním a jej cieľom je
Stretnutia sa zúčastnila aj psychologička aj naďalej pokračovať vo výchovnoz CPPPaP v Žiari nad Hronom, ktorá vzdelávacej činnosti nadaných žiakov.
Drahomíra Hanzlíková
odpovedala na otázky rodičov. Škola aj

Materská škola a jej elokované pracoviská
počas školských letných prázdnin

V čase školských letných prázdnin
je prevádzka jednotlivých zariadení
prerušená minimálne na štyri týždne z dôvodov potreby dôkladného
čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.
V tomto období je prevádzka materskej
školy zabezpečená striedavo v jednotlivých elokovaných pracoviskách.

•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11

Ako nám povedala riaditeľka materskej
školy Martina Šimková, okrem plánovanej každoročnej hĺbkovej dezinfekcie
interiérových priestorov je v tomto roku
naplánovaná aj rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení v elokovanom pracovisku na Ul. M.R. Štefánika a rekonštrukcia priestorov v elokovanom pracovisku
na Sládkovičovej ulici z dôvodu rozšírenia kapacity vytvorením ďalšej triedy.
od 1. do 28. júla
•elokované prac. Ul. M. R. Štefánika 23 „V exteriéri elokovaného pracoviska na
Ulici M. R. Štefánika chceme dať odstrá•elokované pracovisko Ul. Rázusova 6
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17 niť poškodený skelet bazéna. V rámci
•elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1 bežnej údržby vo všetkých školských
areáloch sa počíta s nátermi a opravami
lavičiek, pieskovísk, prvkov do detských
od 29. júla do 25. augusta
ihrísk a s prácami, ktoré sa nedajú usku•Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
točniť počas plnej prevádzky materskej
•elokované pracovisko
školy,“ dodala Martina Šimková.
Ul. Sládkovičova 1
(li)
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
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Kuchynský odpad z domácností
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novinový papier a pod., použitý jedlý olej
a tuky z domácností, zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)
Aký je postup?

kuchynský odpad ukladáme
do 10 l zbernej nádoby (vedierka), ktorú
máme doma k dispozícii, a odpad vysypeme buď priamo do nádoby, alebo v biodegradovateľnom vrecúšku

Ľudia počas svojho života vyprodukujú množstvo rôzneho odpadu.
Niektorá časť sa dá znova recyklovať
a využiť, druhá časť zaťažuje životné
prostredie. Práve preto sa zaoberajme predovšetkým triedením odpadu
a jeho eliminovaním na čo najmenšie
množstvo.
Čo s kuchynským odpadom, ktorý vzniká v každej domácnosti? Organický odpad tvorí takmer polovicu odpadu v domácnosti. V rodinných domoch je najlepším spôsobom jeho odstránenia kompostovanie. Ale čo s takto vzniknutým
odpadom v bytových domoch? Každé
stojisko v meste je vybavené zbernými
nádobami na tento druh odpadu. Každej
domácnosti boli odovzdané prostredníctvom predsedov bytových spoločenstiev
10 l zberné nádoby (vedierka), kde sa
môže zbierať tento druh odpadu.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

šupky z čistenia zeleniny
a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité
ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb alebo
pečivo, zvyšky jedla (mäso, ryby, mliečne
výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
trus malých domácich zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka, utierka...
Čo nepatrí do nádoby na kuchynský
odpad?

triedené zložky a nebezpečné odpady, cigaretový ohorok, prach
zo smetí a vysávania, tekuté zložky bioodpadu (voda, omáčky, polievka), biologicky znehodnotená hnedá lepenka,


odpad z vedierka vysypeme
priamo alebo v biodegradovateľnom
vrecúšku do 120 l hnedej zbernej nádoby
v stojisku, ktorá je označená: BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Nádoba na kuchynský odpad.


po vysypaní odpadu je potrebné uzavrieť tesniace veko, aby sa nešíril zápach
Keďže ide o organický odpad, žiadame
obyvateľov mesta, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá, aby sa tak predišlo šíreniu nepríjemného zápachu. Práve
z tohto dôvodu je aj frekvencia vývozov
zberných nádob v letných mesiacoch
zvýšená na 3 x týždenne a taktiež je zabezpečené pravidelné čistenie zberných
nádob.
OŽP

120 l hnedá nádoba v stojisku.

Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov
Najvhodnejší nápoj pre deti je voda,
na spestrenie pitného režimu im môžete ponúknuť nesladený bylinkový či
ovocný čaj, alebo nesýtenú minerálnu
vodu. Dôležité je, aby mali zdravé nápoje k dispozícii počas celého dňa.
„Dodržiavanie správneho pitného režimu
je jedna z najdôležitejších zásad zdravého životného štýlu. Platí to aj pre deti,“
hovorí docentka MUDr. Jana Hamade,
vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia
a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a ako konkretizuje: „Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj
od veku a hmotnosti. U novorodenca sa
pohybuje od 60 do 100 ml na kilogram
hmotnosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťa-

u dojčiat a malých detí, ktoré nevedia vyjadriť pocit smädu. Staršie deti zasa často
v zápale hry smäd potláčajú, preto je nevyhnutné vytvoriť doma i v školách a v zariadeniach pre deti a mládež podmienky
na to, aby mali tekutiny k dispozícii počas
celého dňa. Striktne určiť, kedy musí dieťa piť, však prakticky nie je možné. Príjem
tekutín závisí od mnohých faktorov, napríklad od telesnej konštitúcie, podnebia,
ročného obdobia, fyzickej či psychickej
aktivity,“ hovorí odborníčka.

Sladené nápoje škodia
V škôlkach sa pri podávaní nápojov deťom riadia materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie. ,,V nich je podrobne uvedené aj nutPre to, aby si deti osvojili správne stravovacie návyky a optimálny pitný režim,
je najvhodnejšie preferovať čistú pitnú
vodu z vodovodu. ,,Môže byť i ochutená
citrónom či bylinkami, pre spestrenie pitného režimu možno jednorazovo denne
ponúknuť deťom aj nesladený čaj, ovocný, bylinkový alebo nesýtenú minerálnu
vodu. Nevhodné sú silne mineralizované
vody sýtené oxidom uhličitým, všetky sladené nápoje, nápoje s umelými sladidlami, s obsahom chinínu alebo kofeínu,“
zdôrazňuje odborníčka. Ich pravidelné
pitie môže prispievať k vzniku zubného
kazu i k rozvíjaniu chronických neprenosných ochorení v dospelosti – diabetu, k
obezite či ochoreniam srdcovocievneho
a pohybového systému.

ričné zloženie nápoja. V rámci stravovania
ťa v predškolskom veku je to 100 ml/kg,
detí je nápoj podávaný tak, aby kompletv školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa odná receptúra každého menu zodpovedala
porúča za 24 hodín vypiť približne 50 ml
odporúčaným výživovým dávkam pre
na kilogram hmotnosti.“
jednotlivé vekové skupiny,“ podotýka
Jana Hamade.
Ako ďalej docentka pripomína, veľmi
dôležité je aj dodržiavanie približne
rovnakých časových intervalov. ,,Najmä

dokáže extrémne stimulovať centrálny
nervový i kardiovaskulárny systém, má
výrazný močopudný účinok. Dôsledkom
pravidelnej konzumácie energetických
nápojov môže byť nespavosť, búšenie
srdca, prípadne zvýšenie najmä systolického krvného tlaku. Ďalšou látkou,
obsiahnutou v energetických nápojoch,
je aminokyselina taurín. Jej konzumácia
môže spôsobovať hnačku, útlm centrálneho mozgového systému alebo poruchy
krátkodobej pamäte. Podobné nežiaduce
účinky majú i guarana a inozitol. ,,Na európskej úrovni doposiaľ nie sú stanovené
najvyššie prípustné množstvá kofeínu,
taurínu, karnitínu a inozitolu v potravinách, vrátane nápojov. Vzhľadom na to
sa u nás, na základe stanovísk renomovaných inštitúcií zaoberajúcich sa
V posledných rokoch si mnohí tínedžeri hodnotením rizika z potravín,
obľúbili energetické nápoje. Lekárka však považuje za bezvaruje. ,,Obsahujú psychostimulačné lát- pečné množstvo
ky, napríklad kofeín, taurín, guaranu,
kofeínu 320
karnitín a inozitol.“ Kofeín má
na organizmus mladého človeka mnoho nežiaducich
účink o v,

mg/l, taurínu 4000 mg/l a inozitolu 200
mg/l a v prípadne karnitínu 900 mg/l
v energetickom nápoji. V prípade guarany
sa bezpečné množstvo odvíja od celkového množstva kofeínu, ktoré výrobok obsahuje,“ vysvetľuje docentka Jana Hamade.
Viaceré štúdie dali pitie energetických
nápojov do súvislosti s častými bolesťami
hlavy, žalúdka, celkovou podráždenosťou
a únavou.
Odbor hygieny detí a mládeže a
Referát komunikačný ÚVZ SR
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Rarita v TUBAPACKu, ktorá sa len tak nevidí
V žiarskej spoločnosti TUBAPACK majú
raritu, ktorá sa len tak bežne nevidí.
V jednej firme, na jednom oddelení sa
stretli 5 spolužiaci zo strednej školy.
Ako prvé do spoločnosti TUBAPACK ešte
v roku 2012 nastúpili Monika Huříková
a Petra Mecelová. Pracovať začali na Oddelení predaja, kde svoju funkciu zastávajú doteraz. Po nich do spoločnosti na
rovnaké oddelenie nastúpil, v roku 2014,
Lukáš Vankulič. O dva roky neskôr k nim
pribudol aj Michal Schwarz a ako posledná, len pred pár týždňami, partiu uzavrela
Margita Ceferová.

Pätica spolužiakov študovala na žiarskej
Súkromnej obchodnej akadémii. Maturovali v roku 2007 a doteraz spomínajú
na triedneho učiteľa Miroslava Benča,
ktorého v poslednom ročníku vystriedala
triedna učiteľka Mária Uškrtová. Po strednej škole sa rozpŕchli každý na inú vysokú
školu.
„Už počas strednej školy sme boli vynikajúca partia, a to, že sme sa stretli a pracujeme v jednej firme má, samozrejme, ako
všetko svoje výhody a nevýhody,“ prezrádza služobne najstaršia Monika Huříková.

Dopĺňa ju Petra Mecelová s tým, že ako
„starí“ priatelia si rozumejú, poznajú svoje
povahy, sú k sebe otvorení. „Naopak, chýba nám odstup a sme k sebe úprimnejší,
“ vysvetľuje Petra Mecelová. Ako kolektív
však spolu držia, navzájom si pomáhajú
a stretávajú sa aj mimo práce.
„Mať v jednej firme a na jednom oddelení ľudí, ktorí sa roky poznajú, je pre našu
spoločnosť určite pozitívum. Sú naozaj
zohratí, poznajú sa navzájom a pomáhajú
si. Teší ma, že sú u nás,“ dodáva generálny riaditeľ spoločnosti TUBAPACK Richard
Pittner.

25 rokov činnosti mestskej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom

Dňom 28.6.1994 vznikla mestská spoločnosť, ktorej činnosti podnikania
zahŕňali celé spektrum komunálnych
služieb pre mesto Žiar nad Hronom. Genéza komunálnych služieb však siaha
oveľa ďalej, až do roku 1965.
Od tohto roku existoval pôvodný odbor
miestneho hospodárstva pri MsNV v Žiari
nad Hronom, cez ktorý boli zabezpečované služby odpadového hospodárstva, zelene a komunikácií. MsNV vytvoril 1. januára 1967 Technické služby. V tomto období
sa začala veľká výsadba zelene v meste.
Počet zamestnancov nedosahoval ani 10,
ale množstvo práce na výsadbe bolo vykonanej brigádnicky alebo svojpomocne
občanmi. V rokoch 1971 – 1982 stúpol
počet zamestnancov na 40. Boli zakúpené
kvetináče a kukanádoby pre celé mesto,
čistil sa rybník v parku, budovalo sa plážové kúpalisko, skleníky v záhradníctve,
zakúpila sa technika (kukavozy, nákladné
autá, traktory, autobus, multikáry a technika na kosenie).
Od začiatku existencie mali Technické služby šťastie na schopných a oduševnených
ľudí. V období vzniku spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
v júni 1994 zamestnávala spoločnosti 135
zamestnancov. Služby odvozu a skládkovania komunálneho odpadu zabezpečovali nielen v meste Žiar nad Hronom, ale
aj v 19-tich spádových obciach. Začalo
sa prevádzkovanie cintorínskych služieb,
modernizovalo sa verejné osvetlenie,
opravovali sa cesty, stavala sa nová skládka domového odpadu, zabezpečovala sa
zimná údržba komunikácií a mnoho ďalších činností. V roku 2000 sa mesto Žiar
nad Hronom, odkúpením obchodných

podielov od súkromných vlastníkov, stalo
vlastníkom spoločnosti. Novým podmienkam a požiadavkám sa prispôsobila aj organizačná štruktúra mestskej komunálnej
spoločnosti. Okrem už prevádzkovaných
činností sa vedenie spoločnosti zameriavalo aj na sponzorovanie rôznych činností
a prác, napr. pri výstavbe nového kostola,
príspevkami na športovú činnosť v meste
či pri rôznych kultúrnych podujatiach.
Od 1.3.2002 sa činnosti spoločnosti rozšírili o aktivity, ktoré dovtedy zabezpečoval
Mestský podnik Služby a súčasne k tomu
istému dátumu pribudli činnosti bývalého
ŠK ZSNP. Spoločnou aktivitou s mestom
Žiar nad Hronom bolo založenie Mestského športového klubu, ktorý doteraz
udržiava, podporuje a rozširuje športové
aktivity v meste. V tomto období bol vybudovaný nový cintorín s možnosťou využitia ďalších 240 hrobových miest. Administratíva a časť prevádzkových priestorov sa

presťahovala do budovy na Ulici A. Dubčeka, kde spoločnosť doteraz sídli. Po týchto
zmenách sa celá spoločnosť zamerala na
zefektívňovanie práce vo všetkých oblastiach vykonávaných činností: záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene
a zelene; strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev, kanalizačných
vpustí; správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií; práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami; staviteľstvo, vykonávanie jednoduchých stavieb; činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru na pozemné stavby; murárstvo;
vedenie účtovníctva; obstarávanie služieb
spojených s výkonom správy bytového
a nebytového fondu; upratovacie služby;
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v určenom rozsahu; prevádzkovanie športových zariadení; uskutočňovanie
stavieb a ich zmien. V organizačnej oblastí
bol vypracovaný a schválený dlhodobý
rozvojový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého obsah sa postupne
napĺňal. V materiálnej oblasti sa pokračovalo s obnovou strojného parku nákupom
mechanizácie a modernizáciou vozidiel.

pre Žiar nad Hronom, ako aj pre priľahlé obce, boli tieto služby odčlenené od
činností spoločnosti. V roku 2009 vznikla
spoločnosť Technické služby - Žiar nad
Hronom, a.s. určená pre zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V roku 2011
nastala zmena vo vedení eseročky, kedy
sa konateľom stal Peter Antal. Pod jeho
vedením spoločnosť odštartovala nové
smerovanie, ktoré pokračovalo od roku
2013 aj spoluprácou s riaditeľom Igorom
Rozenbergom, ktorý sa neskôr, po nástupe Antala na funkciu primátora, stal spolu
s Emilom Vozárom konateľom spoločnosti.
Tento stav pretrváva dodnes.

Výsledkom tímovej práce vedenia spoločnosti a jej zamestnancov v nasledujúcich rokoch boli také projekty, ako vybudovanie Oddychovej zóny Hviezdoška,
Oddychovej zóny Etapa, modernizácia
verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov a ciest, v roku 2015 dokončenie rekonštrukcie športovej haly, vybudovanie
pumptrackovej dráhy, rekonštrukcia oddychovej zóny na námestí, modernizácia
plážového kúpaliska, rekonštrukcia futbalového štadióna. V súčasnej dobe spoločnosť pracuje na dokončení rekonštrukcie
S úmyslom vtedajšieho vedenia mesta zimného štadióna a pripravuje sa na začakomplexne riešiť odpadové hospodárstvo tie obnovy a modernizácie ďalšieho špor-

tového zariadenia – krytej plavárne. Svedomitá práca pre spoločnosť je základným
pilierom realizácie udržateľného rozvoja.
V roku 2018 sa stala spoločnosť právnym
nástupcom v dôsledku zrušenia činnosti Žiarskej komunálnej spoločnosti, spol.
s r.o. Dosiahnuté výsledky sú dôkazom
symbiózy nielen v samotnej spoločnosti,
ale aj dlhodobej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami: poslancami mestského zastupiteľstva, vedením
mesta na čele s primátorom, zamestnancami mesta, orgánmi spoločnosti, organizáciami a podnikateľskými subjektami na
území mesta, zainteresovanými občanmi
a v neposlednom rade každým jednotlivcom, ktorého sa dotýkajú poskytované
služby. Trvalé zlepšovanie kvality prác je
záväzok, ktorý nedovolí zaostať a pomáha
napredovať. Dôvera a podpora spolupráce
umožnili spoločnosti realizáciu projektov s
cieľom naše mesto modernizovať, skrášľovať a ponúkať nové príležitosti k lepšiemu
životu. Všetkým zainteresovaným patrí
v mene vedenia spoločnosti úprimné poďakovanie. Veľká vďaka patrí aj všetkým
zamestnancom, ktorí za uplynulých 25
rokov prispeli nielen k rozvoju spoločnosti, ale aj k naplneniu poslania robiť mesto
krajším.
(r)
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Obchodovanie
s ľuďmi

Opäť sa vrátia pravé letné horúčavy

Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže
padnúť ktokoľvek. Odhaduje sa, že len
v Európe sa stane obeťami obchodovania každoročne 250-tisíc ľudí. Klub dôchodcov k téme obchodovania s ľuďmi
pozval na besedu so seniormi Jozefa
Kováča, staršieho inšpektora z Mestskej polície v Žiari nad Hronom.
Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším, a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre
obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek
iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú
ľudia. Obchodníci ich zneužívajú, vykorisťujú a nútia rôznymi, i neľudskými spôsobmi a prostriedkami, len aby na nich
zarobili. Metódy obchodníkov sú čoraz
sofistikovanejšie a spôsoby získavania nových obetí čoraz zákernejšie.

Talianska, Švajčiarska, Poľska či Švédska.
V posledných rokoch sa objavujú informácie, že aj Slovensko sa stalo cieľovou
krajinou, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi a obeťami sa stávajú Slováci
Po roku 1989 sa Slovensko stalo krajinou, aj cudzinci.
z ktorej pochádzajú obede obchodovania
s ľuďmi, alebo cez ktorú obchodníci svo- Medzi formy obchodovania s ľuďmi patrí
je obete prevádzajú. Obete obchodova- nútená práca, nútené žobranie, sexuálne
nia zo Slovenska smerujú predovšetkým vykorisťovanie, nútené sobáše, nútená
do Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, kriminalita či obchodovanie s ľudskými
Holandska, Rakúska, Českej republiky, orgánmi.

Čo je príčinou tohto obchodovania?
Obchodníci reagujú na dopyt po lacnej
pracovnej sile a na dopyt po sexuálnych
službách. Počty obetí rastú aj pre nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlú ekonomickú situáciu
obyvateľstva, nízku vzdelanostnú úroveň,
nedostatok informácií všetkých skupín
obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou.
Klubová rada

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Odišiel si navždy,
túžil si žiť,
ale osud to tak
zariadil, že musel si nás navždy opustiť.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým kolegom,
susedom a známym, ktorí sa dňa
6. júna 2019 prišli rozlúčiť s naším
drahým manželom,
otcom a starým otcom
Zdenkom Šiškom,
ktorý nás opustil vo veku 58 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Všetko zmizne, len
stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú...
Dňa 13. júna sme si
pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Otília Pavelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
Spi sladko,
dcérka naša!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 2. júla si
pripomenieme
12. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša dcérka
Janette Gajdošíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
rodičia, sestra
a brat s rodinami.
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SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach
zanechal.
Dňa 8. júna sme si
pripomenuli
8. výročie od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
Ján Šimonovič.
Mali sme ťa radi,
preto nezabúdame...
Brat s rodinou.
SPOMIENKA
Láska je
v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč,
ktorého sme milovali.
Dňa 25. júna uplynulo
20 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Ján Pluhár.
S láskou na neho spomína manželka,
synovia s rodinami, vnúčatá
a pravnúčence.
SPOMIENKA
Nestoj pri mojom
hrobe v slzách.
Nie som tam.
Nespím.
Som tisíc vetrov,
čo dujú.
Som ligot
drahokamu na snehu...
Som jesenné mrholenie.
Keď sa zobudíš
do raňajšieho ticha,
som hmýrenie sa tichých vtákov
krúžiacich na nebi.
Som mäkké svetlo hviezd v noci.
Nestoj pri mojom hrobe v slzách.
Nie som tam.
Ja som nezomrel.
Dňa 22. júna sme sa pripomenuli
8. výročie, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia
s priateľkami, svokra a vnučky,
ktoré mu do nebíčka
posielajú pusu.

SPOMIENKA
Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 20. júna sme si
pripomenuli 12 rokov
od úmrtia nášho drahého ocka
Pavla Kösegiho.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej
rieky prúd,
len smútok v srdci
zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 1. júla si
pripomíname
8. výročie, keď nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a brat
Karol Návrata.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra s rodinou
a brat s manželkou.

Po slnečných a teplých dňoch
v prvej polovici júna s teplotami
30 až 33°C, nás v uplynulom týždni
čakala mierna zmena. Tropické počasie vrcholilo v nedeľu (16.6.), keď
maximálna denná teplota vzduchu
vystúpila v našom meste na 33,2°C.
Zaujímavosťou bolo, že táto teplota sa vyskytla v dňoch 14. – 16.
júna. V ďalších dňoch sa horúčavy
síce zmiernili, ale zvýšila sa vlhkosť
vzduchu, pri ktorej sme pociťovali
nepríjemné dusno. Pribudli prehánky, ojedinele aj búrky. Aké počasie bude počas nastávajúcich dní?
Predpovedá žiarsky meteorológ
Ján Wolf.

delok) sa mierne ochladí. V ďalších
dňoch sa bude naše územie nachádzať v nevýraznom tlakovom poli
nižšieho tlaku vzduchu. Pribudne
viac oblačnosti a zrážky. Denné teploty, oproti predošlému týždňu, budú
o niečo nižšie.

„V piatok 21. júla začalo astronomické
leto – nastal letný slnovrat. Stalo sa tak
presne o 17:45 hodine SELČ. Deň bol
najdlhší a noc najkratšia. Prvý víkend
astronomického leta sa niesol v duchu
veľkej oblačnosti so zrážkami a pomerne intenzívnou búrkovou činnosťou. V sobotu sa nad stredným Slovenskom, vo vlhkom a teplom vzduchu,
vlnil studený front. To bol hlavný dôvod, prečo sme zaznamenali pomerne
silnú búrkovú aktivitu s prívalovým
dažďom, ojedinele aj s krúpami. Najviac zrážok pri búrke spadlo v Kremnici a v jeho okolí (50 mm), v Žiari to bolo
40 mm. Zatiaľ čo v priebehu predposledného júnového týždňa sa teploty
pohybovali v intervale 26 až 30°C, cez
víkend bolo oveľa chladnejšie, maximálne do 26°C. Počasie už chystá zmenu, kedy nás ovplyvní rozsiahla oblasť
vysokého tlaku vzduchu nad Škandináviou,“ hovorí žiarsky meteorológ.
Leto je v plnom prúde a nastávajúce
dni prajú aj kúpajúcim. Druhý letný
mesiac júl už začne miernym ochladením, takže horúčavy sa zmiernia.

Piatok – sobota: Jasno až polojasno,
len ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Nočné teploty 16 až
13°C. Denné teploty 24 až 28°C.

Výhľad počasia od 1. 7. - 7. 7. 2019
Po prechode studeného frontu (pon-

Pondelok – utorok: Polooblačno,
počas dňa miestami prehánky a ojedinele búrky. Nočné teploty 17 až 16°C.
Denné teploty 27 až 30°C.
Streda – štvrtok: Polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky alebo
búrky. Nočné teploty 16 až 13°C. Denné teploty v intervale 24 až 27°C.

Nedeľa: Polooblačno, v priebehu dňa
oblačno, ojedinele prehánky alebo
dážď. Nočná teplota 16 až 14°C. Denná
teplota 23 až 26°C.

Letný slnovrat

Letný slnovrat označujeme koniec jari
a začiatok astronomického leta. Začiatok letného slnovratu sa pohybuje
medzi 20. a 22. júnom, v závislosti od
daného roka. Letný slnovrat je jav,
kedy Slnko vrcholí v nadhlavníku na
obratníku Raka. Znamená to, že slnečné lúče dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. V
čase letného slnovratu začína na severnej pologuli leto, na južnej pologuli zima. V deň letného slnovratu je na
severnej pologuli najdlhší deň v roku,
čím severnejšie, tým dlhší čas slnečného svitu. Za severnou polárnou kružnicou (66°30´s.g.š.) nastáva jav, ktorý sa
nazýva polárny deň – slnko tu vôbec
nezapadá.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA

SPOMEŇTE SI
AJ VY NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA
V NAŠICH
NOVINÁCH.

•Kúpim garáž v Žiari nad Hronom za políciou.
T: 0903 117 206
•Predám slnečný, zrekonštruovaný 3,5-izbový byt
na Etape v ZH. T: 0907 268 902

po dohode aj viac. Som na materskej, priateľ robí.
T: 0950 212 825
•Predám krovinorez BT2640; BT3340, cena: 70 eur
a motorovú kosačku ALKO D19353, cena: 150 eur.
T: 0918 527 307

•Sezóna júl, august, september 2019 - predaj kanadských čučoriedok. Miesto odberu: Revištské Podzámčie
84, 966 81 Žarnovica. Nahlasovanie k odberu:
0907 202 915, 0944 105 664

•Ponúkam na predaj rodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii, vhodný na chalupu alebo trvalé bývanie, v Tekovských Nemciach, okres Zlaté Moravce.
Cena dohodou T: 0905 255 386

•Hľadám prenájom 2-izbového bytu.
T: 0948 256 607

•Hľadám do prenájmu 2-izbový byt. T: 0948 376 065

•Hľadám súrne do prenájmu 2-izbový byt do 350 eur
maximálne. Viem dať dopredu aj nájom na polroka,

•Predám 3-izbový slnečný byt v OV, s balkónom, v centre
mesta ZH. Byt je po rekonštrukcii a v blízkosti je široká
občianska vybavenosť. Cena dohodou. T: 0904 969 248

INZERUJTE
V MESTSKÝCH NOVINÁCH
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Záhorcová víťazkou etapových pretekov
CYKLISTIKA

V dňoch 15. a 16. júna sa v Nitre a
okolí uskutočnili medzinárodné
cyklistické preteky Regiónom Nitrianskeho Kraja. Na týchto tro-
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jetapových pretekoch nechýbali
ani naši pretekári a pretekárky.
V kategórii junioriek sa darilo obom
našim dievčatám, keď S. Záhorcová

zvíťazila vo všetkých troch etapách
a stala sa aj celkovou víťazkou a
držiteľkou ružového dresu líderky
pretekov. Na druhom mieste celkového poradia skončila tímová
kolegyňa V. Zelinová a náš klub
tak získal double v tejto kategórii.
Preteky boli zároveň poslednou
previerkou výkonnosti našich
dievčat pred blížiacim sa vrcholom
sezóny - spoločnými M-SR a M-ČR
v cestnej cyklistike mužov, žien, juniorov a junioriek v Trnave.

Ungvarský v nominácii
na Olympijský festival
mládeže

Adam Hriň víťazom v diaľke aj trojskoku
ATLETIKA

tí dorastu SR v predprograme legendárneho
atletického mítingu P-T-S (Pravda - Televízia - Slovnaft) v Šamoríne v sobotu 15. júna.

Adam Hriň v doskočisku.
Foto: Ján Luky.

Adam Hriň prispel k 2. miestu SsAZ v poradí
dorastencov i v spoločnom poradí dorastencov a dorasteniek. Zvíťazil v diaľke a trojskoku.
Diaľka: Hriň (SsAZ) 708/+2,9, trojskok: Hriň (SsAZ)
13,95/+3,2.
Bohužiaľ, Adamovi 708 cm znehodnotil prisilný
vietor v chrbte. Požadovaný limit však splnil aj
regulárne.

Okrem Adama nastúpili za Stredoslovenskú obAdam Hriň z Atletického klubu MŠK Žiar nad lasť aj Nina Krajčíková, Natália Bieliková, Katarína
Hronom reprezentoval Stredoslovenský atle- Kubovčíková a Radoslava Môcová.
tický zväz (SsAZ) na medzioblastnom stretnu(r)

V kategórii kadetov sa darilo
L. Ungvarskému, ktorý v prvej
etape časovke do vrchu skončil
na druhom mieste a získal zelený
dres. V druhej etape mu nevyšla
časovka jednotlivcov, ale všetko
si nahradil v tretej etape, keď
až do konca bojoval o víťazstvo
a napokon skončil na druhom
mieste.
Po pretekoch reprezentačný
tréner kadetov a kadetiek
nominoval troch pretekárov a dve
pretekárky na Olympijský festival
mládeže EYOF 2019 v BAKU. Po
dvoch rokoch na tomto podujatí
nechýba opäť náš pretekár Lukáš
Ungvarský, ktorý si svojimi
stabilnými výkonmi vybojoval
nomináciu na toto podujatie.
CK MŠK

MINI volejbalistky hostili najlepšie tímy zo Slovenska
VOLEJBAL

Priatelia mládežníckeho volejbalu z celého Slovenska mohli druhý júnový víkend v ZUS aréne v Žiari nad Hronom
vidieť finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska mladších žiačok vo volejbale trojíc, ktorý organizoval Volejbalový
klub MŠK Žiar nad Hronom.
Až 74 družstiev v dlhodobej súťaži bojovalo vo svojich oblastiach o postup na
Majstrovstvá Slovenska. Kto sa chcel predviesť medzi najlepšími, musel najskôr postúpiť na finále svojej oblasti a len prvé dve
družstvá si zabezpečili postup na M-SR do
Žiaru nad Hronom. Za oblasť Bratislava sa
kvalifikovali družstvá VK Studienka a ŠSK
VIVUS Bratislava, v oblasti Západ postúpili
Palas VK Levice a VK Nové Mesto nad Váhom, v oblasti Východ sa prebojovali ŠK
Komenského Svidník a MŠK Vranov nad
Topľou a z oblasti Stred VK Kúpele Brusno
a MŠK Žiar nad Hronom.
Finálový turnaj M-SR začal nástupom
všetkých zúčastnených družstiev, ktoré na
pôde nášho mesta privítali viceprimátor
Ladislav Kukolík a prezident VK MŠK Igor
Korbela. A potom už nastúpili na ihriská
zúčastnené družstvá podľa vylosovania,
pričom boli rozdelené do dvoch skupín.
V prvý deň sa odohrali zápasy v skupinách, každý s každým, družstvá na prvých dvoch miestach postúpili do prvej
štvorky. Žiarčanky vo svojom prvom zápase zaskočili favorizovaný Svidník, kde
dievčatá nezačali dobre, ale zlepšenou
hrou predčili súpera vo všetkých herných
činnostiach a zvíťazili 2:0. V druhom súboji sa postavili proti hráčkam z Nového
Mesta nad Váhom. Zápas začali veľmi

teda Žiarčanky obsadili pekné 6. miesto,
o ktorom sa nám pred sezónou ani nesnívalo. Cieľom nášho družstva v tejto
sezóne bolo prebojovať sa do finále kraja,
ktoré splnilo a aj prekročilo. Vyhodnotenie
turnaja bolo vykonané dôstojne po slávnostnom nástupe a odznení hymny Slovenskej republiky. Majsterkami Slovenska
sa stali hráčky VK Kúpele Brusno, strieborné medaily si na krk zavesili dievčatá z VK
Studienka a bronz putoval na východ do
ŠK Komenského Svidník. Medaily víťazným družstvám i najlepším jednotlivcom
odovzdal súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay. Vyhodnotené boli aj najlepšie hráčky
z každého družstva. Za MŠK Žiar nad Hronom si cenu vybojovala najmladšia Zuzana Uhrovičová, ktorá celú sezónu podávala stabilné výkony a bola oporou družstva.

dobre, vytvorili si náskok, ale vlastnými
chybami dovolili súperkám vrátiť sa do zápasu. Druhý set bol v podobnom duchu,
Novomešťankám sme darovali zápas. Na
posledný zápas v skupine baby nastúpili
proti víťazovi z oblasti Bratislava Studienke. V tomto zápase sme celý čas ťahali za
kratší koniec, ukázali sa skúsenosti vyhratejších súperiek, ktoré miestami hrali „hádzanú“ a nie volejbal. Len jedno víťazstvo
našich dievčat v skupine nestačilo na boje

o medaily.

mladé volejbalistky začali chybami, ale
postupne svoju hru zlepšili a o víťazovi
v sete rozhodla dramatická koncovka. Vyhrali sme 26:24. V druhom sete ako keby
nám došli sily, prehrali sme ho a o víťazovi
musel rozhodovať tretí set. Tento tajbrejk
už pre nás nebol so šťastným koncom
a stretnutie sme už nedotiahli do víťazného konca.

Druhý deň Žiarčanky nastúpili v skupine
o 5. – 8. miesto proti hráčkam Vranova nad
Topľou. Prvý set nezačali dobre, nevedeli
sa dostať do tempa, ale v druhom ukázali,
čo vedia a vybojovali si tajbrejk. Rozhodujúci set bol veľmi vyrovnaný, rozhodovali
maličkosti a šťastnejšie odchádzali naše
hráčky. V súboji o 5. miesto nastúpili proti
dievčatám z Levíc. Aj v tomto zápase naše Na Majstrovstvách SR vo volejbale trojíc

Volejbalový klub nášho mesta reprezentovali tieto dievčatá: Katarína Kováčová, Romana Krajčiová, Vladimíra Müllerová, Petra Uhrovičová, Zuzana Uhrovičová a Laura
Vencelová. Trénerky nášho mládežníckeho družstva aj touto formou veľmi pekne
ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii finálového
turnaja, hlavne rodičom hráčok zabezpečujúcim technické zabezpečenie zápasov
a až rodinné pohodové prostredie nielen
domácich, ale i hosťujúcich družstiev,
všetkých fanúšikov, rozhodcov i delegáta
turnaja. Hosťujúce družstvá i všetci ostatní účastníci tak odchádzali z podujatia a
z nášho mesta len s najlepšími spomienkami na kvalitné športové výkony i s peknými dojmami z pobytu v našom meste.
VK MŠK
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Sečkár majstrom Európy v štýle shito-ryu karate
KARATE

Volejbaloví veteráni reprezentovali naše
mesto na medzinárodnom turnaji
VOLEJBAL

Žiarske karate má za sebou ďalší obrovský úspech. Postaral sa oň Šimon Sečkár, ktorý na Majstrovstvách Európskej
shito-ryu karate federácie v kategórii
športový zápas kumite 12 – 13-ročných
chlapcov do 44 kg nenašiel premožiteľa, a tak zo súťaže odchádzal s titulom
majstra Európy v štýle šito-ryu.
Majstrovstvá Európskej shito-ryu federácie sa konali v dňoch 14. - 16. júna v Arade v Rumunsku. Na súťažných tatami sa
predstavilo 485 pretekárov zo 17 národ-

Medzinárodný turnaj volejbalových
veteránov sa konal v Ostrave 20. až
23. júna. Zastúpenie tu malo aj mesto
Žiar nad Hronom, a to vo vekovej kategórii 56+.
Družstvo zo Žiaru nad Hronom sa v konkurencii Ruskej federácie, Slovinska a Rumunska umiestnilo na peknom druhom
mieste.

Prvý zápas prehrali tesne s Rusmi 2:1,
Slovincov, rovnako ako Rumunov, zdolali 2:0. Finále proti Ruskej federácii však
prehrali. „Druhé miesto nás však teší,“
uviedol člen nášho družstva Ladislav
Kukolík s tým, že dôležité je zúčastniť sa
a už teraz sa tešia na ďalší rok.
(r)

zápase kumite. Prvé kolo mal voľné. V druhom kole nastúpil proti rumunskému
reprezentantovi, kde vyhral 3:0. V treťom
kole porazil ruského pretekára 3:1, v štvrtom semifinálovom kole si zaručil postup
do finále vysokou výhrou 6:0. Vo finále
nastúpil proti domácemu pretekárovi,
ktorému nedal šancu zabodovať a vyhral
zápas 3:0.
Európska shito-ryu karate federácia je
organizácia združujúca národné štýlové
asociácie, ktoré cvičia štýl shito-ryu. Ide
o jeden zo štyroch uznaných štýlov Svetovou federáciou karate. V žiarskom klube
sa prevažne cvičí štýl goju-ryu, ale práve
v športovom zápase kumite nie sú rozných reprezentačných družstiev. V tom Šimon najprv nastúpil v súborných cvi- diely, preto sa žiarski karatisti každoročne
slovenskom štartoval aj člen MŠK Žiar nad čeniach kata, kde skončil na 7. mieste. Po zúčastňujú aj týchto podujatí.
malej pauze ho čakali zápasy v športovom
Hronom Šimon Sečkár.
(ľs)

Adam Nemec: Góly sa ťažko strieľajú v druhej,
prvej, ale aj ôsmej lige
FUTBAL

Prvý spoločný tréning pred novou
sezónou absolvovali žiarski futbalisti
FK Pohronie v stredu 12. júna. Pridal sa
k nim aj bývalý slovenský reprezentant,
v súčasnosti útočník cyperského klubu
FC Pafos Adam Nemec.
Adam Nemec podpísal s cyperským
klubom dvojročný kontakt. Skúsený
útočník predtým odohral dve sezóny
v tíme Dinamo Bukurešť, kde v 64
zápasoch nastrieľal 20 gólov. Do klubov
ho lákali aj agenti z Grécka či zo Saudskej
Arábie, napokon si však vybral Cyprus.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Adam je
synom trénera žiarskeho Áčka Milana
Nemca. Jeho zverenci majú za sebou
prvý tréning pred sezónou, v ktorej budú
premiérovo hrať v najvyššej slovenskej
súťaži, vo Fortuna lige. Počas prvého
trénovania sa k nim pripojil aj bývalý
úspešný slovenský reprezentant.
Čím je pre vás zaujímavé zatrénovať si
s FK Pohroním, keďže sám ste pôsobil
vo viacerých kluboch a máte za sebou
aj veľa úspešných štartov za slovenskú
reprezentáciu?
Na jednej strane, neďaleko tu bývam a
na druhej strane, v FK Pohroní trénuje
môj otec. A v neposlednom rade, v Žiari
som začínal s mládežníckym futbalom.
Poznám tu prostredie, aj futbalistov
a realizačný tím.

Adam Nemec pri rozhovore s novinármi.
Pre mladého hráča je vždy zážitok
vidieť hrať alebo trénovať futbalovú
hviezdu. Akým spôsobom funguje
vzájomné pôsobenie medzi vami,
skúseným hráčom a medzi mladými
futbalistami z Pohronia?
Za seba sa snažím pripraviť čo najlepšie
a nejakým spôsobom byť príkladom pre
mladších hráčov, ktorí sú tu. Predsa len,
mám už 34 rokov, mám niečo za sebou
a keď sa dá im pomôcť, tak sa snažím
určité veci vysvetliť a ukázať im, kde by sa
mohli zlepšiť.
V súčasnosti pôsobíte na Cypre.
Neuvažovali ste nad tým, že by ste po
skončení kariéry v zahraničí hrali za
nejaký slovenský klub, napríklad aj za
Pohronie?
Nikdy nehovorím nikdy, ale mojou
prioritou je byť čo najdlhšie v zahraničí,

kde sa futbal robí iným spôsobom a na
inej úrovni a za tie roky som si už na to
zvykol. A aj to ma núti zostať v zahraničí čo
najdlhšie. Nevylučujem však ani to, že sa
vrátim do domácej ligy, ale moja priorita
to nie je. Momentálne tak nerozmýšľam,
keďže mám ešte rok platnú zmluvu na
Cypre.
Pohroniu chýba vyložený strelec, čo je
však problém viacerých úrovní súťaží.
Mnohokrát nie sú vo forme a nemajú
potrebné kvality. Čo sa v tomto smere
budete snažiť ukázať žiarskym hráčom?
Ani ja nie som enormný ostrostrelec, raz
za čas mám vydarenú gólovú sezónu. Ale
futbal je o góloch a tie sa dávajú ťažko, či
je to prvá, druhá, alebo ôsma liga. Treba
ich vedieť dať a je jedno, na akej je to
úrovni.
(li)

Podbrezovú sme v prípravnom zápase
zdolali vysoko 5:2
FUTBAL

FK Železiarne Podbrezová - FK
Pohronie 2:5 (2:1)

V príprave na novú sezónu
je aj Afričan Badolo

Góly FK Pohronie: Višić, Vondryska,
Kondrlík, Župa, Bartoš.Hoci sme prvý
polčas prehrali 2:1, v druhom naši
chlapci zabojovali a ukázali svoju
kvalitu, keď súpera prekonali až štyrikrát

Do prípravy s našim tímom sa zapojil aj
legionár z afrického kontinentu Cedric
Badolo. Tento krídelník pochádza z
Burkiny Faso, má 20 rokov a je aj súčasťou
reprezentácie svojej krajiny. Predstavil
sa aj v prvom prípravnom zápase proti
Podbrezovej. Zdroj: www.fkpohronie.sk

