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Na voľné parkovacie miesto vás navedie mobilná aplikácia

Prvé dve miesta
sú už takto monitorované

Žiarski tanečníci
na Majstrovstvách Európy v Soči
Strana 4

a chodím do nich 15 rokov. Som
presvedčený, že 95 percent Žiarčanov
nebude v centre mesta za parkovanie
nikdy platiť, lebo týmto Žiarčanom bude
čas bezplatného státia plne postačovať
na vybavenie všetkého, čo v centre
mesta vybaviť potrebujú. Následný čas
parkovania navyše bude spoplatnený
prijateľnou sumou. Toto spoplatnenie
určite nebude za účelom vytvárania
zisku, ako tomu býva v iných mestách,
ktoré svoj parkovací systém prenechali
komerčným spoločnostiam. Mesto Žiar
si parkovanie ponechá plne vo svojej
správe. Určite nechceme a nebudeme
na ľuďoch zarábať,“ dodáva prednosta.

Mesto Žiar nad Hronom plánuje,
v rámci projektu Smart City, osadiť
na parkovacie miesta v centrálnej
mestskej zóne a novovybudované
miesta pri bývalom Dome kultúry na
Námestí Matice slovenskej snímače
obsadenosti. Na týchto parkovacích
miestach mesto zavedie časovo
obmedzené bezplatné parkovanie.
„Viedol nás k tomu fakt, že aj napriek
tomu, že sme v roku 2017 v centre
mesta vybudovali viacej ako 100 nových
parkovacích miest, je tu aj naďalej veľmi
problematické zaparkovať,“ hovorí na
úvod prednosta MsÚ Juraj Miškovič
a dodáva, že dosiahli akurát to, že do
centra mesta dochádza autom do
práce o 100 ľudí viacej. Títo následne
parkovacie miesto blokujú počas celého
dňa.

V piatok 29. júna boli na prvé dve
parkovacie miesta pred mestským
úradom spoločnosťou Orange, ktorá
uspela vo verejnom obstarávaní,
osadené
snímače
obsadenosti.
Tieto reagujú na príchod a odchod
vozidla z parkovacieho miesta (zmena
magnetického poľa) a odosielajú
informáciu do riadiaceho centra
a následne aj do mobilnej aplikácie.
Túto si budú môcť občania bezplatne
nainštalovať do svojich smartfónov.
Takáto apka je dobrá aj na to, aby vodič
vôbec nešiel na námestie, ak vidí, že
všetky parkovacie miesta sú obsadené.
V priebehu mesiaca budú osadené aj
zvyšné snímače, v celkovom počte 120.
Prvé mesiace funkčnosti systému bude
prebiehať testovanie a analýza chovania
sa vodičov, využiteľnosti a obrátkovosti
na jednotlivých parkovacích miestach.

„

Snímače obsadenosti budú nainštalované
aj pri bývalom Dome kultúry.

„

Potrebujeme uvoľniť
parkovacie miesta v centre
mesta pre ľudí, ktorí
navštevujú úrady či inštitúcie
na námestí.
Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

Bezplatné parkovanie na parkovacích
miestach so snímačmi bude časovo
obmedzené na dve, prípadne na
tri hodiny. Koľko to presne bude,
sa vo vedení mesta rozhodne až na
základe spomenutej analýzy. „Musíme
to nastaviť tak, aby mesto nebolo
vyprázdnené, ale ani preplnené.
Znamená to, že na takomto mieste
budete môcť v pracovný deň v čase od

6.30 do 15.30 hodiny bezplatne parkovať
maximálne tri hodiny. Cieľom tohto
systému je uvoľniť parkovacie miesta
v centre mesta pre ľudí, ktorí potrebujú
navštíviť úrady, inštitúcie, banky, ale
aj reštaurácie či oddychovú zónu.
Máme za to, že je v centre mesta až 90
percent parkovacích miest obsadených
celodenne zamestnancami úradov
a inštitúcií. V prípade, že niekto bude
chcieť parkovať dlhšie, ako čas určený
na bezplatné státie, za hodiny státia
navyše bude mať možnosť zaplatiť, buď
cez SMS alebo cez mobilnú aplikáciu.
Takto nastavené časovo obmedzené
státie je obdobný systém, ako vo
veľkých obchodných centrách, kde
sú prvé hodiny parkovania zadarmo,“
vysvetľuje ďalej Miškovič a dodáva:
„Nepamätám si, kedy som naposledy
platil parkovné v obchodnom centre

Nechceme pristúpiť
k spoplatneniu parkovania.
Jedinou možnosťou je preto
regulovanie parkovania.
Peter Antal, primátor mesta

Žiarska samospráva je prvá, ktorá
takýto systém parkovania zavádza.
Ako konštatuje primátor mesta Peter
Antal, bol by nerád, keby sa muselo
pristúpiť k spoplatneniu parkovania.
„Mesto naozaj nepotrebuje peniaze za
parkovanie. Avšak inak ako regulovaním
parkovania sa to nedá. Parkovať môžu
vodiči aj na parkovisku pred Základnou
školou na Ul. M. R. Štefánika. Parkovacie
miesta na námestí by mali byť prioritne
určené zákazníkom inštitúcií, ktoré tam
sídlia. Ani pracovníci mestského úradu
nemôžu všetci chodiť do práce autom,
lebo nemáme pre nich parkovacie
miesta. Na doplnenie MHD sme od ľudí
požiadavku nedostali a banky našu
ponuku na zriadenie parkovacích miest
odmietli,“ uzatvára primátor Antal.
(kr; li)


Štartuje nultý ročník mestskej
futbalovej ligy
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Prvé monitorované miesta sú pred mestským úradom.

Snímače reagujú na príchod a odchod vozidla.


Prevádzkovateľ bufetov
na kúpalisku sľubuje
kvalitnejšie služby
Strana 3

CITY
FEST
ZH
2018
Sobota 4. augusta od 15.00 hod.
Park Š. Moysesa
V programe vystúpia:

Vstupné: 5 eur
Deti do 120 cm,
ZŤP a darcovia krvi (od striebornej Jánskeho plakety)
vstup zadarmo!

Sima
Peter Karovič
Korben Dallas

Turbo (CZ)
Desmod
Adam Baran & The Outsiders
Horkýže Slíže
Slobodná Európa
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Mestská futbalová liga ponesie názov
hlavného partnera – spoločnosti Tubapack

Nultý ročník mestskej futbalovej ligy
odštartuje už 1. augusta. Aktuálne sa
spúšť registrácia tímov a pripravuje
sa systém a pravidlá súťaže. Novinkou
je, že liga získala svojho hlavného
partnera, ktorý ju bude podporovať.
„Dohodli sme sa so spoločnosťou
TUBAPACK zo Žiaru nad Hronom, že
sa stane hlavným partnerom mestskej
ligy a bude ju podporovať materiálne aj
finančne,“ informuje za organizátorov
vedúci Kancelárie primátora mesta
Martin Baláž. „Oficiálny názov súťaže tak
bude TUBAPACK mestská liga v malom
futbale. V súčasnosti už intenzívne
pracujeme na pravidlách a systéme
organizácie súťaže.“

Mužstvá sa už môžu prihlasovať
Do súťaže sa môžu prihlasovať aj hráči,
ktorí nie sú obyvateľmi mesta, dôležité
je, aby tím bol zo Žiaru nad Hronom,
napríklad firma, ktorú tím reprezentuje.
Rada ligy však môže udeliť výnimku
a povoliť zúčastniť sa súťaže aj tímu
mimo mesta Žiar nad Hronom. Čiže ak ste
obyvateľ napr. obce Slaská, ale pracujete
napr. v spol. Tubapack, môžete bez
problémov hrať za jej tím v mestskej lige.
Ak má firma napr. sídlo v Ladomerskej

Nový asfaltový koberec je
aj na autobusovom nástupišti
V rámci masívnej rekonštrukcie
ciest a chodníkov v meste sa opravil
aj úsek vozovky na Centrálnej
autobusovej stanici. Dodávateľ prác,
ktorými je spoločnosť Cesty Nitra,
bol aj v tomto prípade vybraný cez
verejné obstarávanie.
Oproti pôvodnému plánu sa
rekonštruoval skrátený úsek len po
jednej strane nástupišťa. „K oprave
vozovky sme pristúpili z dôvodu
opakujúcich sa preliačin v asfalte
pod kolesami autobusov,“ informuje
Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari
nad Hronom a ako dodáva, práve
preliačiny mali negatívny vplyv na
stabilitu cestujúcich, ktorí chceli

vystupovať z autobusu a nie dosť silno
sa pridŕžali. „Problémy boli aj v zime,
keď v priehlbinách zamrzla voda
a autobusy mali problém sa z nich
doslova vyhrabať,“ podotýka Baranec.
Úsek, ktorý sa opravoval, je dlhý
141 metrov a široký 3,80 metra.
Rekonštrukcia vozovky sa v plnej
výške hradila z mestského rozpočtu,
pričom ide o sumu 13 796 eur. „Použili
sa dve špeciálne asfaltovo-betónové
zmesi v hrúbke 5 centimetrov. Medzi
nimi je vsunutá sklovláknitá geomreža
s oknami 5 x 5 centimetrov na
spevnenie podkladu,“ uzatvára Miloslav
Baranec.
(li)

Záverečný play-off turnaj sa bude hrať
na Mestskom futbalovom štadióne.
Vieske, je veľmi pravdepodobné, že jej www.facebook.com/tubapackliga.
bude umožnené zaregistrovať tím do
mestskej ligy.

Aké sú ďalšie podmienky?
„Hráči musia mať minimálne 18 rokov, horná hranica veku nie je určená.
Hrať môžu aj aktívni registrovaní futbalisti, hrajúci však maximálne V. ligu,“
spresňuje Martin Baláž. Štartovný poplatok za jeden tím je 100 eur. Mužstvo
musí predložiť súpisku min. 10 a max. 15
hráčov, ktorí budú hrať za tím počas celej
súťaže. Prestupy počas ligy nie sú možné.
Je potrebné vytvoriť grafické logo pre
tím a zadovážiť si jednotné dresy, ktoré
bude tím používať počas súťaže. Prihlásiť
sa môžete na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, alebo aj prostredníctvom
facebookovskej
stránky

Začíname už 1. augusta
a maximum je 10 tímov

„Prvý zápas TUBAPACK ligy začne
1. augusta, koncom septembra
alebo začiatkom októbra skončíme
záverečným play-off turnajom na
Mestskom
futbalovom
štadióne.
V 0. ročníku sa počíta s maximálne
s účasťou desiatich tímov, v ďalšom
ročníku počet mužstiev rozšírime.
Preto, kto má záujem, nech sa čím skôr
zaregistruje,“ oznamuje Martin Baláž
s tým, že hrať sa bude na niektorom z
multifunkčných ihrísk v meste systémom
4 hráči v poli a brankár.
V
prípade
ďalších
informácií
kontaktujte: Ján Žiak, 0908 949 527,
jan.ziak@ziar.sk.
(li)

Preliačiny na vozovke spôsobovali problémy najmä v zime.

Rekonštrukcia chodníkov bude dokončená v priebehu augusta Obnovia parkovacie čiary a priechody

pre chodcov

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou
chodníkov v rámci celého mesta.
Celkovo sa opraví 3710 metrov
štvorcových chodníkov v sume
96 000 eur.
Mesto má spracovaný plán kompletnej
výmeny cestných povrchov a chodníkov
v úsekoch, kde je to najviac potrebné,
a to až do roku 2022. Ako pred časom
informoval primátor Peter Antal, v tomto
roku sa urobia cesty a chodníky, ktoré
boli v pláne v rokoch 2018 a 2019. A to
vďaka tomu, že mesto vysúťažilo ceny na
úrovni 50 percent a menej z plánovaného
rozpočtu.
Ako prvý sa v tomto roku robil chodník
na Vansovej ulici. Ručným asfaltovaním
tu pracovníci technických služieb
opravili viac ako 110 m2. V týchto dňoch
sú už na rekonštrukciu predpripravené

chodníky na Ul. M. R. Štefánika v celkovej
výmere takmer 355 m2 a päť chodníkov
na Hviezdoslavovej ulici s celkovou
výmerou 1897,4 m2, ktoré budú hotové

Pri semaforoch sa opravovala preliačená časť.

mestské noviny

do konca mesiaca. Ďalšie dva chodníky
sú hotové na Jiráskovej ulici, na
Ul. A. Kmeťa za hygienou, na
Ul. A. Hlinku od Jesenského ulice
a finišuje sa aj s chodníkom pri novej
tržnici. Zostáva ešte dokončiť chodník
pri semafore pri Hoteli Luna, kde sa
opravovala preliačená a zaplavovaná
časť. V priebehu augusta sa finišérom
upravia aj chodníky na Ul. M. Chrásteka
oproti plavárni a chodník na Ul. M. R.
Štefánika k Ul. Dr. Janského.
Vybúranie pôvodných asfaltových
vrstiev, kompletnú úpravu chodníkov
a ručné pokladanie asfaltobetónu
majú na starosti pracovníci mestských
Technických služieb. Strojné pokladanie
asfaltobetónu bude robiť spoločnosť
Strabag.
(li)

So žiadosťou o vyznačenie
parkovacích miest sa na mesto
obrátilo
bytové
spoločenstvo
z Ul. Dr. Janského. Ako však mesto
avizuje, dopravné značenie sa bude
vyznačovať na viacerých miestach.
Absencia parkovacích čiar spôsobuje
v mnohých prípadoch neefektívnosť
v parkovaní a tým záber neprimeraného
miesta. S požiadavkou o vyznačenie
parkovacích miest sa na mesto obrátilo
bytové spoločenstvo sídliace na
Ul. Dr. Janského. „V súvislosti s obnovou
asfaltového krytu vozovky na
Ul. Dr. Janského sa počíta aj s obnovou,
resp. novým vyznačením vodorovného

dopravného značenia na tejto miestnej
komunikácii. A to vrátane parkovacích
čiar verejných parkovacích miest
a dvoch vyhradených parkovacích
miest,“ konkretizuje Miloslav Baranec
z MsÚ v Žiari nad Hronom. Termín
realizácie prác je naplánovaný na leto.
Všetko však závisí od postupnosti
prác na obnove takéhoto značenia
v rámci celého mesta. „V súčasnosti sú
obnovené parkovacie čiary a priechody
pre chodcov na sídlisku Pod vŕšky, IBV,
pracuje sa na priechodoch pre chodcov
a hraniciach križovatiek na sídlisku
Sever a Etapa,“ dopĺňa na záver Miloslav
Baranec.
(li)

Bez parkovacích čiar vodiči častokrát zaberajú aj neprimerané miesto.

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press,
a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 16. júl 2018

3

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

O osídlení

Pri založení opátstva v Hronskom
Beňadiku uhorský kráľ Gejza I.
daroval opátstvu rozsiahle územia
na strednom Pohroní. V darovacej
listine sa píše o veľkom, širokom
a neobývanom území, na ktorom
môže opát usadzovať ľudí podľa
svojej ľubovôle. V tejto listine sa
však spomínajú osady ležiace na
tomto území Garucha/Voznica,
Gelendek/Hliník nad Hronom
a Kerestúr/Žiar nad Hronom.
Z tohto vyplýva, že nie je pravda, že
to bolo neobývané územie. Pravdou
bolo, že išlo o riedko osídlené územie, miestami sa spomína aj územie doliny hraníc darovaného územia, medzi
na ktorom už dávnejšie založili osady Šúšoľ, čo dnes nazývame Žiarskou ktorými bola vytýčená hranica zeme
naši predkovia. Medzi darovanými kotlinou. Súčasťou listiny bol aj popis v Šúšoli. Nuž, skúsme identifikovať

Nový prevádzkovateľ bufetov
na kúpalisku sľubuje kvalitnejšie služby
Bufety na žiarskom kúpalisku majú
od júna nového prevádzkovateľa.
Návštevníkom
sľubuje
lepšie
a kvalitnejšie služby.
Návštevníci kúpaliska sa v posledných
rokoch sťažovali na služby bufetu, ktorý
sa nachádza v areáli zariadenia. Vadila im
najmä malá ponuka jedál či dlhé čakanie
v rade na objednané jedlo. V tomto roku
sa kúpalisko po prvýkrát otvorilo v sobotu
16. júna. S otvorením spustil prevádzku
interiérového bufetu a dreveného
exteriérového bufetu s výčapom nový
prevádzkovateľ. „Rozšírili sme sortiment
jedál aj nápojov. Skúsenosti už máme,
keďže podobnú prevádzku, ale v zimnom
období, máme aj na Krahuliach. Aj tam
varíme z polotovarov, aby sme zákazníka
obslúžili čo najrýchlejšie. Myslím si,
že nám to bude fungovať aj v Žiari,“
vysvetľuje nový prevádzkovateľ Boris
Murín.
„Ak príde na kúpalisko 1400 ľudí a budú
sa chcieť najesť, vždy budú musieť
nejakú tú dobu na jedenie počkať. Aj
keby som mal rezne alebo hranolky
dopredu urobené. Realita je totiž taká, že
v doobedňajších hodinách je zákazníkov
pomenej, ale už okolo obeda ich
pribúda. Do budúcna, ak by som dostal
prevádzku na viac rokov, navrhnem, aby
sa postavil ešte aj vonkajší bufet. V ňom
by sa pripravovali hlavne rýchle jedlá
ako hranolky, langoše, hot-dogy a jedlá
na objednávku, ako je napríklad rezeň či
vyprážaný syr, by sa naďalej pripravovali
vo vnútornom bufete. Ľudia, ktorí dnes
stoja v rade na jedlo v jednom bufete, by
sa tak čiastočne rozdelili na dve miesta,“
približuje plány s občerstvením Boris
Murín a zákazníkov prosí pri čakaní na
jedlo o trpezlivosť.
Už v tejto sezóne by sa však malo začať
s predajom minútiek a rýchloviek aj

otváracích hodín kúpaliska, a teda od
9.00 do 19.00 hodiny. Aj keď majiteľ
rozširuje služby takpovediac za pochodu,
už teraz si môžete vybrať z bohatej
ponuky. Okrem tradičných langošov,
hranoliek či hot-dogov je v ponuke
grilovaný hermelín na zemiakovej placke,
vyprážaný syr s hranolkami, kurací
a bravčový rezeň, americký hamburger,
kurací burger či pečená klobása.
Nechýbajú alko a nealko nápoje, káva.
Vonku aj vnútri sú mraziaky s nanukmi
a uvažuje sa aj nad predajom ovocnej
ľadovej drte, čo určite ocenia najmä
(li)
Obe zariadenia sú v prevádzke počas najmenší návštevníci kúpaliska.

v exteriérovom drevenom bufete, kde je
dnes iba výčap. Pred časom práve toto
zariadenie jeho prevádzkovateľ doplnil
o vkusné hojdacie siete a drevené
lehátka. „Ľudia si tu môžu sadnúť alebo
ľahnúť a oddychovať. Aj keď sú lehátka
a hojdacie siete k dispozícii všetkým
návštevníkom kúpaliska, budem rád, ak
ich nebudú brať po celom areáli, pretože
patria práve k výčapu,“ dodáva na záver
Boris Murín s tým, že do budúcna chce
pre svojich zákazníkov pripraviť aj
grilovanie či varenie guláša.

pozemky spomínané v tejto listine, aj
keď ich názvy a možno aj hranice (tok
potokov, skalné dominanty) už môžu
nejestvovať.
Slová tejto pôvodnej listiny
latinskej uvádzajú sa slovensky:
„Potom daroval som zem v Šúšoli
s lesami, poľovačkou, vodami,
rybolovom a lúkami. Ktorej to zeme
pravá hranica je jarok, zvaný Topla,
bežiaci od Hrona, ktorýto Hron je
hranicou, postupujúc až k potoku
Radmera, ostrovom ale rieky Hrona,
prechádzajúc na stranu Svätého
Beňadika od ostatných. Ďalej
prameň onoho potoka, ktorý je
v hore Vidrický, je znamením. Potom

posledný medzník je prameň hore
spomínaného potoka Topla.“ Nuž,
vyznajme sa v tom. Vieme však, že
Radmera je ladomerský potok a Topla
je potok Teplá, nazývaný aj Teplický
potok, tečúci dolinou až k Hliníku
nad Hronom. No tak či tak musíme
priznať, že prvým kolonizátorom
nášho územia bol hronskobeňadický
opát. Začal so stmeľovaním územia a
jeho osídľovaním a taktiež musíme
priznať, že niekedy v tom období boli
položené základy hospodárskeho
a politického rozvoja územia Šúšolia
a nášho mesta Žiaru nad Hronom.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Dobrovoľníci rozdávali objatia
vo viac ako 40-tich mestách

Už po siedmykrát rozdávali objatia
a úsmevy dobrovoľníci po celom
Slovensku. Medzinárodný Deň objatí
sa uskutočnil vo viac ako 40-tich
slovenských mestách, výnimkou
nebolo ani naše mesto.
Poslednú júnovú stredu sa pod
iniciatívou Žiarskeho mládežníckeho
parlamentu vybralo do ulíc Žiaru
rozdávať radosť, vďačnosť a nádej
20 dobrovoľníkov. Okrem ľudí, ktorých
stretli v uliciach, sa zastavili aj v Domove
dôchodcov a Domove sociálnych
služieb, Mestskom kultúrnom centre,
Materskej škole na Ul. Dr. Janského,
Základnej škole na Ul. Dr. Janského,
neobišli ani námestie, Gymnázium
Milana Rúfusa, cez nástupište sa dostali
až do psieho útulku a Parku Štefana
Moysesa. Už čoskoro si budete môcť
pozrieť video zo záznamu z akcie na
kanáli Youtube pod názvom Hug day
2018 Žiar nad Hronom.

Hug Day je najväčšie podujatie
svojho druhu, do ktorého sa zapájajú
stovky dobrovoľníkov. Poslaním je
prinášať úsmev a objatie tam, kde
chýba a nezabudnúť pri tom na to, akú
hodnotu nám ponúka otvorená náruč.
Dobrovoľníkov ste mohli spoznať aj
podľa toho, že v rukách držali tabuľky
s nápisom Objatie zadarmo. Témou
7. ročníka Hug Day boli radosť,
vďačnosť a nádej. S radosťou sa
dobrovoľníci delili, vďačnosť prejavili
svojim blízkym, na ktorých im
nesmierne záleží a nádej priniesli
ľuďom, ktorí potrebujú povzbudiť.
Podujatie je neziskové a pripravuje ho
spolu takmer 400 dobrovoľníkov. Tento
rok bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu
alebo najoriginálnejšiu fotografiu a
video. Celkovo sa do podujatia zapojilo
45 slovenských miest a 25 miest
v zahraničí a dobrovoľníci v nich rozdali
viac ako 200-tisíc objatí.
(li)

Foto: Samuel Sedliak

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin
Prevádzka
Materskej
školy •Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných •Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
pracovísk je cez letné prázdniny v tzv. •Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11
letnom režime. To znamená, že sa •Elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
preruší nepretržite na štyri týždne z
OD 30. JÚLA DO 26. AUGUSTA
dôvodov potreby dôkladného čistenia
•Elokované
pracovisko Ul. M. R. Štefánika 23
jej priestorov, dezinfekcie prostredia
•Elokované
pracovisko
Ul. Rázusova 6
a hračiek, ako aj čerpania dovolenky
•Elokované
pracovisko
Ul. A. Kmeťa 17
zamestnancov.
•Elokované
pracovisko
Ul. A. Kmeťa 11
Prerušenie prevádzky oznámilo vedenie
materskej školy rodičom aj zriaďovateľovi
dva mesiace vopred a zisťoval sa záujem, „Počas letných dní sa uskutočňuje v materskej
resp. potreba rodičov o zaradenie dieťaťa do škole tzv. prázdninová činnosť s dodržaním
činností zabezpečujúcich životosprávu detí – čas
materskej školy.
na hygienu, jedenie, odpočinok. Deti rôznych
vekových skupín sú zlúčené v jednej triede,
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
čím sa vyvára priestor k učeniu sa navzájom, či
opakovaniu piesní, básní, tancov, ktoré sa naučili
MŠ OD 2. DO 29. JÚLA

počas školského roka,“ informuje Martina Šimková,
riaditeľka MŠ s tým, že aktivity sa realizujú prevažne
vonku, v exteriéroch. „V mesiacoch júl a august je
naplánovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov
v školskej jedálni na Ulici A. Kmeťa 11, rekonštrukcia
poškodenej podlahy na chodbách v elokovanom
pracovisku na Sládkovičovej ulici, nátery hracích
exteriérových prvkov, lavičiek, altánkov, výmena
poškodených obrúb na pieskoviskách,“ vymenúva
ďalej riaditeľka a uzatvára: „V interiéroch škôlky sú
naplánované sponzorsky výmeny podlahových
krytín, nábytku a v elokovanom pracovisku na Ulici
A. Kmeťa 11 je naplánovaná výmena sanity v jednom
sociálnom zariadení.“
V minulom školskom roku odišlo z materskej školy
do základných škôl 147 predškolákov. V septembri
nastúpi do škôlky 140 detí. Z nich 50 je 2-ročných.
(li)
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Tanečníci Stanislav a Sofia zbierali skúsenosti aj na zahraničných kempoch
Tanečníci zo žiarskeho TŠK Stella
Stanislav Kubáň a Sofia Gelienová
reprezentovali Slovensko a naše mesto
na Majstrovstvách Európy v Soči.
Zaradili sa tak do reprezentačného
tímu Slovenska.
Osemnásťroční tanečníci tancujú
v kategórii mládež štandardné aj latinskoamerické tance. „Na Majstrovstvách
Slovenska sme sa umiestnili na 6. mieste
v latinsko-amerických tancoch, čím sme
sa zaradili do reprezentačného tímu
Slovenska. V tejto istej kategórii sme boli
nominovaní aj na Majstrovstvá Európy
do Soči,“ hovoria na úvod Stanko so
Sofiou s tým, že: „Majstrovstvá Európy
sa konali ešte koncom februára a my
Sofia a Stanislav so svojimi
sme sa na nich umiestnili na 37. mieste
trénerkami.
z 50 párov z celej Európy. Bývali sme
v olympijskej dedine a samotná súťaž
sa konala v carvingovej hale na ľadovej a naberali skúsenosti na medzinárodných
ploche, na ktorej bol postavený tanečný súťažiach, napríklad v Talline alebo
Manrese v Španielsku. Trénovali sme aj
parket.“
sami, mesiac pred súťažou dvojfázovo
Obaja tanečníci sa zhodujú v tom, že a sústreďovali sme sa na posledné detaily,
reprezentovať Slovensko je určite väčšia ktoré sa dali ešte zlepšiť. Sústredili sme sa
zodpovednosť ako tancovať na bežných aj na kondíciu, ktorú sme sa snažili získať
súťažiach. „Okrem zodpovednosti je tam tzv. nácvikom súťaže (CP – competition
určite aj väčší tlak na nás, ale aj napriek practise),“ špecifikujú Stanko so Sofiou.
tomu sme sa snažili si súťaž hlavne užiť,
lebo takáto príležitosť sa len tak hocikedy
nevyskytne. Atmosféra a dobré tanečné
výkony na Majstrovstvách Európy nás
veľmi motivovali. A musíme podotknúť,
že boli zorganizované na vysokej úrovni,“
hodnotia svorne tanečné talenty.
Ako sa ďalej dozvedáme, ich príprava
na európsku súťaž bola spojená aj
s prípravou na Majstrovstvá Slovenska,
keďže súťaže nasledovali tesne po sebe.
Pripravovali sa so svojimi trénerkami
Stellou Víťazkovou a Kristínou Takáč –
Horvátovou. Okrem bežných tréningov
však zbierali skúsenosti aj v zahraničí.
„Zúčastnili sme sa zahraničných kempov

v kategórii mládež. „V súčasnosti sme
na 115. mieste tejto súťaže a v rebríčku
Slovenského pohára na 6. mieste
v latinsko-amerických tancoch. Taktiež
sa plánujeme zúčastňovať ďalších
zahraničných kempov s kvalitnými
trénermi a pármi,“ približujú ďalšie plány
Stanko so Sofiou.
Stanko so Sofiou spolu tancujú necelé
dva roky, ale individuálne sa tancu
venujú už nejakú tú dobu. „Ja tancujem
12 rokov a k tancu ma priviedli rodičia,“
prezrádza Stanko a Sofia ho dopĺňa:
„Mňa k tancu priviedla mamina pred
14 rokmi.“ Obaja majú jasno aj v tom,
ktorým smerom by sa mala uberať ich
cesta po skončení strednej školy: „Chceli
by sme vyštudovať vysokú školu, počas
ktorej by sme sa, samozrejme, aj naďalej
chceli venovať tancu a ak to bude možné,
tak určite aj potom.“

odolávať. A presne to je prípad aj našich
dvoch mladých tanečníkov. „Najviac sa
nám páči, že môžeme vyjadriť samých
seba a zdieľať našu spoločnú vášeň
k tomu, čo nás obidvoch napĺňa. Na
tanec treba čas, a to nekonečne veľa
hodín strávených trénovaním techniky
a základných princípov spojených
s koordináciou celého tela,“ zamýšľa sa
Stanko so Sofiou a na záver prezrádzajú,
ktoré tance sú ich obľúbené: „Pri
tancovaní rumby sa cítime najlepšie
a najviac nás napĺňa, a taktiež tam vieme
najlepšie ukázať, čo vieme, a preto je
naším najobľúbenejším tancom.“

Celá príprava aj účasť na Majstrovstvách
Európy je veľmi nákladná. Aj touto
cestou preto tanečníci Stanislav Kubáň
a Sofia Gelienová vyjadrujú poďakovanie
sponzorom, ktorí ich podporujú:
mesto Žiar nad Hronom, Fagor Ederlan
Slovensko, Nico Services, OZ PRO Slaská,
Tanec je vášeň, ktorej keď už raz PSPaLPaU Slaská, Rastislav Kubáň, Žiar nad Hronom a Mária Sláviková
podľahnete, len ťažko jej budete Advokátska kancelária Pružinová, Titan – M kozmetika.
(li)

„

Dobré tanečné výkony
na Majstrovstvách Európy nás
motivovali.
Stanislav a Sofia,
tanečníci TŠK Stella

Ani po Majstrovstvách Európy však naši
tanečníci nezaháľajú a neoddychujú.
Pokračujú v súťažení na medzinárodných
súťažiach (WDSF), aby sa posunuli
v celkovom svetovom rebríčku

V Soči na ME s trénerkou Stellou Víťazkovou.

V zápale tanca.

Žiarskym chlpáčom sa stal najmenší psík súťaže
V sobotu 30. júna sa Park Š. Moysesa
zaplnil psíkmi rôznych plemien,
farieb a veľkostí. Konal sa už 7. ročník
podujatia Žiarsky chlpáč.
Ďalší ročník obľúbeného podujatia sa
vydaril po všetkých stránkach. Nechýbali
súťažiaci, okukávači a celému dňu prialo
aj dobré počasie. „Tento rok sme mali
menšiu zmenu v kategóriách,“ informuje
za organizátorov Martina Polachová
z OZ Strážni anjeli a konkretizuje:
„Kategóriu
Najkrajší
predstaviteľ
rasy nahradila kategória Miš-maš,
v ktorej súťažili zvlášť krížence malého,
stredného a veľkého vzrastu. Pribudla
nám aj nová kategória Najmilší bojovník,
a to v nadväznosti na nultý ročník akcie
Búranie mýtov. Do tejto kategórie sa
prihlásili majitelia psíkov typu bull, staff,
doga, akita či cane corso.“

zastúpenie bolo aj v kategóriách Naj Martina Polachová na záver. Žiarskym
junior, Psí extrém a Najmilší bojovník. chlpáčom pre rok 2018 sa stal najmenší
„Súťažili psíky z blízkeho okolia, ale prišli psík, čivavka Lilly.
napríklad aj z Liptovského Mikuláša,
Žiliny, Veľkého Medera, Kysuckého
Nového Mesta, Dolného Kubína,
Bratislavy či Trnavy. Medzi súťažiacimi
Najviac psov súťažilo v kategórii Miš- sa objavili aj naši ex-útulkáči, ale aj psíky
maš, stredné veľkosti. Sem prihlásilo z rôznych útulkov zo Slovenska,“ dodáva V súčasnosti čaká na svoj nový domov
v žiarskom útulku 26 psíkov. Ak ich
svojich miláčikov 20 majiteľov. Početné

Početné zastúpenie mala aj kategória Najmilší bojovník.

Na nový domov čaká
v žiarskom útulku 26 psíkov

www.preutulky.sk. Náš útulok nájdu pod
číslom 8. Samozrejme, veľkou pomocou
sú pre nás aj finančné príspevky,
ktoré nám darcovia môžu posielať na
naše číslo účtu. Z týchto príspevkov
pokrývame veterinárne náklady. Tie
zahŕňajú najmä očkovanie, čipovanie,
operácie a kastrácie,“ špecifikuje Martina
Polachová. V prípade, že uvažujete nad
adopciou psíka z útulku, prípadne máte
chuť niektorého z nich vyvenčiť, môžete
tak urobiť od pondelka do piatka v čase
od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu
a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Žiarsky
útulok sa nachádza v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva.
Chlpáči prišli nielen súťažiť,
ale aj povzbudzovať.
chcete potešiť, môžete ich prísť vyvenčiť
a priniesť im piškótky.„Veľmi nám pomôže,
ak nám ochotní ľudia zakúpia granule
značky Brit, ktoré kupujeme na e-shope

Búrali sa mýty
Premiéru malo počas podujatia aj
predstavenie Búranie mýtov. „Podujatie
sme robili so zámerom priblížiť ľuďom
plemená psov, ktoré sú označované ako
bojové. Chceli sme ukázať, aké naozaj
sú a hlavne, ako sa k nim treba správať
a vychovávať ich,“ približuje zámer
akcie jeho organizátor Marián Skladan
a dodáva: „Podľa mňa, už v školách
by mala byť na prvom stupni aspoň
hodina venovaná tomu, ako sa máme
k zvieratám chovať. Keďže to tak nie je,
snažíme sa v našom voľnom čase chodiť
po základných školách a táboroch
s programom s názvom Prevencia.
Počas nej sa snažíme naučiť deti správať
sa ku psom. V Žiari sme boli prvýkrát
a myslím si, že to malo dobrý úspech.
Verím, že sme sa nevideli poslednýkrát.“
Poďakovanie za podujatie patrí v mene
organizátorov tímu La Rosa de Inca
a Strong dogs Prievidza.
(li)
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Krajská hvezdáreň
a planetárium Maximiliána
Hella
Prázdniny v planetáriu každú
prázdninovú stredu o 16.00 hod.
Počas letných prázdnin je pre
najmenších tradične pripravený
prázdninový program v planetáriu.
Každú prázdninovú stredu si deti
môžu vychutnať pôsobivý program
v Hviezdnej sále a následne poučný
pobyt spojený so zábavným
interaktívnym rozhovorom o vesmíre
v UFO sále. V prípade priaznivého
počasia zakončíte pobyt pozorovaním
oblohy hvezdárskym ďalekohľadom
so sprievodným slovom nášho
odborného pracovníka.
18. júl o 16.00 hod. Martin a hviezda:
program je určený len pre deti od 4
do 7 rokov
25. júl o 16.00 hod. Dobrodružstvo
slnečnej sústavy
Hudobno-relaxačný program
Za dverami modrého sveta – štvrtok
26. júla o 19.00 hod. vo Hviezdnej
sále. Hudobno-relaxačný program
je venovaný Vangelisovi, konkrétne
jeho albumu Oceanic. Priradením
rôznych náladových obrázkov z hlbín
mora v rôznych končinách sveta sme
tejto kolekcii upokojujúcich skladieb
prepožičali aj vizuálnu stránku.
Obdivujte s nami krásu koralov,
nebezpečné žraloky či pohrebiská
vrakov lodí na dne hlboko pod
morskou hladinou. Program doplní
fulldome oddychová projekcia krás
blízkeho i vzdialeného vesmíru.

HĽADÁM DOMOV
CARAMEL
Caramelko
prišiel do útulku
z rómskej osady.
Je to rozkošné
4-mesačné
šteniatko. S inými
psíkmi a sučkami
je znášanlivý.
Má úžasne
jemnú srsť.
Predpokladáme,
že v dospelosti
bude stredne
veľkého vzrastu.
Je vhodný aj k deťom, často ho venčia práve
rodiny s deťmi. Domov sa mu hľadá do bytu
alebo do domu. Na adopciu pôjde odčervený,
očkovaný, čipovaný. Podmienkou adopcie je
kastrácia v približne 1 roku.

rukách. Pekne chodí aj na vôdzke, zvyknutý je
aj na deti. Hľadá sa mu domov do bytu alebo do
domu s prístupom dnu. Je očkovaný, čipovaný,
odčervený, kastrovaný.

FERDO
Ferdíka priviezla
do útulku hliadka
MsP, našiel sa
v meste a nikto sa
k nemu nehlásil.
Je to malý
strapatý kríženec,
pravdepodobne
teriéra. Má
približne 1 rok
a do 10 kg. Nerád
je sám, veľmi
žalostne narieka,
keď musí zostať zatvorený v koterci. Je to veľmi
priateľský pes, znášanlivý aj s inými psami
a sučkami. Energie má dosť, potrebuje poriadne
prechádzky alebo sa vyblázniť. Vhodný je pre
rovnako aktívnu rodinu, ktorá má rada pohyb,
výlety, turistiku. Domov sa mu hľadá do bytu
alebo do domu. Nie ako vonkajšiemu psíkovi do
búdy. Má rád aj deti, ktoré ho v útulku pravidelne
venčia. Na adopciu pôjde očkovaný, čipovaný
a kastrovaný.

Adel a Oreo sú súrodenci, pochádzajú
z rómskej osady. Sú krížencami jack russela
a majú približne 10 mesiacov, takže už veľmi
nenarastú. Adelka je trochu vyššia. Obaja sú veľkí
maznoškovia, priateľskí, znášanliví aj s inými
psami a sučkami. Sú perfektná dvojka, čistotní
a aj hygienické návyky by zvládli ako nič. Vhodní
sú aj do rodiny s deťmi. Keďže sú na seba veľmi
naviazaní, hľadá sa im jedine spoločný domov.
Na adopciu pôjdu odčervení, očkovaní, čipovaní
a kastrovaní.

BERTÍK
Bertík bol
odobratý
z rómskej osady.
Sedel ako kôpka
nešťastia a nikto
sa k nemu
nehlásil. Dnes je
to už veselý psík,
ktorý je stále
v pohybe. Má
približne 1 rok,
je to kríženec
malého vzrastu,
má 7,5 kg. Je
znášanlivý so
psami aj so sučkami. K ľuďom je priateľský, vie
byť veľmi prítulný. Trochu mu vadí nosenie na

ADEL A OREO

RUBY
Ruby je odobratá
z rómskej
osady. Je to
malý kríženec,
pravdepodobne
špica, má do 10
kg a približne
1 rok. Má rada
každého, aj deti,
znášanlivá je aj
s inými psami
a sučkami. Je
čistotná, zvládla
by bez problémov hygienické návyky. Domov sa
jej hľadá do bytu alebo do domu s celoročným
prístupom do vnútra, nie ako vonkajší psík. Na
adopciu pôjde očkovaná, čipovaná, odčervená
a kastrovaná.
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.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

16.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
17.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
18.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
19.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
21.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
22.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň, Dr. Janského 19
23.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
24.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
25.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
26.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
27.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
28.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
29.7. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
30.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
31.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478

SRANDA BANDA BUDE 11. SEPTEMBRA V MSKC

Náhradné predstavenie za MDD! Vstup voľný!
Veselá skupina zvierat vás istotne ohúri svojimi gagmi,
kúzlami a komickými situáciami. Pripravte sa, priatelia,
valí sa na vás tornádo. Sranda Banda show je komediálna
Family show, v ktorej sa miešajú krásne bábky, výborná
bruchovravecká technika a trefný multivrstvový humor.
Neinfantilné energické divadlo je popretkávané gagmi
tak, aby pobavilo celú rodinu. Show je absolútne unikátna
a nikde inde v Čechách a na Slovensku ju neuvidíte.

Moja cesta
do školy
V mesiacoch máj a jún sa
prostredníctvom
Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v
Žiari nad Hronom, Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva a za
finančnej podpory mesta Žiar nad
Hronom realizoval projekt Moja cesta
do školy.
Projekt bol určený pre malých
predškolákov, ktorí si od 1. septembra
začnú plniť povinnú školskú dochádzku,
nastúpia do 1. ročníka základnej školy a
vo veľkom množstve prípadov začnú po
krátkom čase chodiť do školy a zo školy
samy, bez dozoru staršej osoby.
Pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho
výsledku pri práci s deťmi sa príslušníci vedomostí. Zároveň boli deti poučené,
jazde na bicykli. Do projektu sa zapojilo
PZ zamerali nielen na výuku detí, ale ako čo najefektívnejšie ošetriť drobné
celkovo 172 malých predškolákov.
aj na praktické preverenie získaných zranenia, ku ktorým môže dôjsť aj pri
Zdroj: Polícia SR.
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Ako si vychutnať

LETO
Kúpme sa zdravo,
dodržiavajme pitný režim,
chráňme sa pred kliešťami
a nadmerným
slnením

Každý rok sa pravidelne opakujú
letá plné horúčav nesmierne
vyčerpávajúce ľudský organizmus.
Nedostatok
tekutín
nadmerne
zaťažuje
obličky
a
znižuje
vylučovanie škodlivých látok z tela.
Hromadenie toxických látok v tele
môže spôsobiť zlyhanie celého krvného
obehu. Je veľmi užitočné napiť sa
hneď ráno, pretože črevá sa prečistia,
organizmus sa primerane zavlaží,
postupne sa premyjú obličky a zlepší
sa krvný obeh. Výber nápoja je veľmi
dôležitý, nemá dráždiť žalúdok a má
sa dobre vstrebávať. Pitný režim sa
riadi konštitúciou človeka, vekom,
aktivitou organizmu a tiež prostredím.
Práca a pohyb v teple vedú k veľkým
stratám tekutín a minerálov potením.
Nedostatok vody vyvoláva pocit
smädu, prejaví sa suchosťou slizníc,
únavnosťou, malátnosťou, spavosťou,
poruchou
koordinácie
chôdze
a pohybov, znížením kožného napätia,
zrýchlením pulzu, poklesom krvného
tlaku. U detí môžeme často pozorovať
bolesti hlavy.
Zvýšená spotreba tekutín pri
telesnom zaťažení vyplýva z toho,
že väčšina energie (až 75%) sa mení
na teplo a telesná teplota sa znižuje
potením. Ak nedochádza k vyrovnaniu
strát tekutín a minerálov, v organizme
nastáva nadmerný úbytok tekutín tzv.
dehydratácia.
Pri dehydratácii sa v cievach
a tkanivách hromadia škodlivé látky, čo
preťažuje látkovú výmenu a vylučovacie
orgány. Chýba voda v tkanivách, krv
a lymfa sa zahusťujú (tým klesá tlak
a môže dôjsť až ku kolapsu), oslabuje
sa obranný systém tela, zlyháva prenos
nervových impulzov, spomalí sa aj
obnovovanie buniek a človek rýchlejšie
starne. Voda je najdôležitejšia zložka
pre termoregulačné procesy a chráni
organizmus pred prehriatím.

Nie ste smädní?
Smäd nie je správnym ukazovateľom,
kedy máme piť. Keď už máme pocit
smädu, je neskoro. Vtedy sme už
stratili viac ako 2% tekutín. Je lepšie
piť častejšie v malých dávkach, ako raz
a veľa. Doporučená denná spotreba
tekutín je 30 – 35 ml na kg hmotnosti
tela pri bežnom zaťažení. Počas
horúceho leta by sme teda mali vypiť
2 až 3,5 litra vody denne. Nápoje v lete
nesmú byť príliš studené. Chladené až
ľadové nápoje sa v organizme chovajú
ako voda na rozpálenej platni, zasyčia
a vyparia sa. Vlažné nápoje prechádzajú
telom postupne, a osviežia ho omnoho
viac. Ľadové nápoje zhoršujú trávenie
a môžu vyvolať zápal sliznice žalúdka.
Na bežné pitie sa odporúča obyčajná
pramenitá voda, chudobná na
minerály, samozrejme, z prevereného
zdroja. Džúsy vyberajme čo najmenej
osladzované a ochucované; dobrou
voľbou sú čerstvé ovocné a zeleninové
šťavy. Minerálne vody majú svoje
klady aj zápory. Ako bežný nápoj
nie je vhodné piť liečivé minerálne
vody, ani vody s vysokým obsahom
sodíka. Je potrebné rozlišovať vody na
liečenie a vody na každodenné pitie.
Minerálne vody preto treba striedať
a kombinovať s vodou, bylinkovými
čajmi alebo čerstvými šťavami. Dôležité
je predchádzať mnohým zdravotným
problémom tým, že v žiadnom
prípade sa na pitie nepoužije voda
z nechránených vodných zdrojov
(neoznačené studne a i.)

Kontrola
pitného režimu
Jednoduchým
ukazovateľom,
či
dodržujeme
správny
pitný
režim, je ranný moč. Má byť svetlý
a v dostatočnom množstve. Denne by
sme mali vymočiť aspoň 1 liter.

Klimatizácia
Zmeny teplôt organizmu škodia. Ak
máme v miestnosti klimatizáciu, podľa
odporúčaní by teplota mala byť nižšia
maximálne o 5°C oproti vonkajšku.
Inak náš organizmus zažíva pri každom
opustení klimatizovaného prostredia
teplotný šok.

Kúpme sa zdravšie
Pobyt v bazénoch – plávanie či kúpanie
patrí k najobľúbenejším voľnočasovým
aktivitám. Napriek zdokonaľovaniu
technológií na úpravu vody na
kúpanie sú bazény aj miestom
kú
potencionálneho
šírenia ochorení.
poten
Mikroorganizmy sa nedostanú
Mi
do
vody
samovoľne.
Každý
návštevník
zanechá pri kúpaní
v bazéne až 2,5 miliardy
mikroorganizmov. Okrem
normálnej fyziologickej
a
nepatogénnej
mikroflóry,
ktorá
predstavuje väčšinu, sú
prítomné aj podmienene
patogénne druhy a môžu
sa objaviť aj patogénne
mikroorganizmy.
mik

P č sa pridávajú
Prečo
do vody v bazénoch
zlúčeniny chlóru

•Dôkladne sa osprchujte pred vstupom
do bazéna.
•Nemočte do bazéna.
•Vyvarujte sa náhodnému prehltnutiu
bazénovej vody.
•Dodržiavajte kapacitu bazénov
a rešpektujte pokyny personálu.
•Pokiaľ vyhľadávate radšej prírodné
jazerá alebo nádrže, dávajte prednosť
tým, ktoré sú každoročne sledované
regionálnymi
úradmi
verejného
zdravotníctva v SR a o kvalite vody
informujú na ich webových stránkach.

Pravidlá slnenia
Vynechajte slnenie a pobyt na slnku
medzi 12. až 15. hodinou. Urobte si
siestu v tieni. Pohyb zlepší prísun
kyslíka do organizmu a podporuje
tvorbu melanínu, opálite sa rýchlejšie.
Slnečný faktor potrebuje 20 minút na
svoje pôsobenie. Krémujte sa včas.
Prudké slnko aj teplo ničia pôsobenie
ochranných
faktorov.
Opaľovacie
prípravky držte v tieni.

Chlór dokáže usmrtiť mnoho
mikroorganizmov
v
priebehu Kliešte a pravidlá
niekoľkých minút, ale niektoré prevencie
môžu prežiť aj viac dní. Dezinfekčné
látky dokážu rozložiť moč, zvyšky
stolice, pot, mazové a slizové sekréty
človeka. Čím viac mikroorganizmov
a organických látok sa dostane do
vody z ľudského tela, tým menšia je
účinnosť dezinfekčných látok. Má voda
v bazéne „chlórový“ zápach? Spôsobuje
ho trichloramín. Vzniká reakciou chlóru
a organických látok, ktoré sa dostanú
do vody z ľudského tela. Trichloramín
(nie teda samotný chlór) extrémne
dráždi oči, nos, hltan a priedušky.
Pre niekoho je letná dovolenka alebo
Množstvo chlóru je stanovené relax spojená skôr s pobytom v prírode
legislatívou, ktorú prevádzkovateľ je alebo s turistikou, vtedy okrem hore
povinný dodržiavať a je pravidelne uvedených preventívnych opatrení, aby

sme leto vychutnali plnými dúškami,
musíme brať v úvahu aj riziko, ktoré
prinášajú malí príživníci – kliešte.
V našich podmienkach kliešť obyčajný
najčastejšie prenáša lymskú boreliózu,
kliešťovú encefalitídu a tularémiu. Pokiaľ
je to možné, treba sa vyhýbať lokalitám,
ktoré majú najradšej - vlhké prostredie
na vegetácii pri okrajoch zmiešaných
lesov, najintenzívnejšie vo výške 600 –
800 m. n. m, ale v posledných rokoch sa
už aj vo výške 1300 m. n. m. Na
Dodržiavajte pravidlá vyskytujú
hostiteľa číhajú na vegetácii (nymfy 20 –
pre zdravšie plávanie 70 cm nad zemou, dospelé imága aj do
1,5 m). Optimálna teplota pre aktivitu
a kúpanie
•Nenavštevujte bazény v čase, keď larvy je 15oC - 27oC, nymfy 10oC - 22oC a
trpíte prenosným ochorením alebo 18oC - 25oC pre dospelé imága.
krátko po ochorení.
kontrolované regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva v SR. Dôkladné
osprchovanie môže znížiť riziko
kontaminácie až desaťnásobne.
Čo myslíte, koľko bazénovej vody
prijme človek priemerne ústami počas
návštevy bazéna? Dospelí 1 polievkovú
lyžicu a deti 2 a ½ lyžice. To je niekedy
viac, ako je potrebné k vzniku ochorenia!

Pár zásad prevencie
U ochorení prenášaných kliešťami,
proti ktorým nie je dostupná vakcína
prevenciou je urobiť maximum pre
zníženie rizika prenesenia infekcie
kliešťom.
Zníženie rizika prisatia:
•vyhnúť sa lokalitám zmiešaných lesov
s dostatočne vlhkým lesným krovinatým
porastom, okrajom lesných chodníkov,
čistiniek a pasienkov a lokalitám
s vyšším trávnatým porastom. Vyskytujú
sa v mestách a nielen v parkoch, v
záhradách. Jednou z ciest prevencie je
úprava prostredia – parková úprava,
odstraňovanie krovia a burinového
zárastu, kosenie trávy a jej odvoz,
•nosiť vhodný odev - klobúk, tričko
s dlhými rukávmi, dlhé nohavice
zasunuté do čižiem alebo ponožiek,
najlepšie svetlej farby,
•použiť
insekticídny
repelentný
prípravok, ktorým sa postrieka odev,
prípadne koža. Myslieť aj na ochranu
pred zaklieštením u domácich zvierat,
•dbať o opatrenia po návrate z prírody
(obhliadka tela po návrate a aj po
sprchovaní, vyprášenie odevu, kontrola
zvierat a i.).
Správny postup pri vyberaní:
•správna technika - používanie pinzety
(alebo špeciálnej kartičky), nevyberať
kliešťa holými rukami (môžeme zaniesť
pôvodcu nákazy do spojiviek),
•na trhu sú dostupné okrem
repelentov, prípravky, ktoré umožnia
bezpečné vyberanie kliešťa,
•miesto prisatia vydenzifikovať 60%
alkoholom a dospelú samičku kliešťa
pinzetou prichytiť nad hlavičkou tesne
nad kožou a vykývaním vybrať (má
hypostóm dlhý a hlbšie zaborený do
kože a tampón by ho mohol zlomiť).
Ak sa stane, že ostane hlavička alebo
jej časť treba ju čo najskôr odstrániť.
Nymfa má krátky hypostóm, ktorý je
v koži upevnený plytko, čo umožňuje
pri vyberaní použiť okrem pinzety
navlhčený vatový tampón, ktorý sa
priloží na kliešťa a pri krúživom pohybe
sa kliešť uvoľní,
•nepoužívať olejové prípravky alebo
masti, ktoré kliešťa dusia, čo môže
spôsobiť vyvrátenie črevného obsahu
s obsahom borélií infikovaného kliešťa,
•vydenzifikovať miesto prisatia 60%
alkoholom, v krajnom prípade aj alpou.
Dĺžka prisatia a objem slín úmerne
zvyšujú pravdepodobnosť prenosu
infekcie.
Čo robiť po vybratí kliešťa - nie
každý kliešť je infikovaný pôvodcom
ochorenia.
•Odlíšiť zápalovú reakciu v mieste
prisatia kliešťa. Drobné začervenanie,
ako reakcia na mechanické poškodenie
pri saní do priemeru 1,5 cm, ktoré sa
objaví za 6 - 24 hodín po prisatí kliešťa
alebo jeho odstránení, nie je erytém
migrans (EM).
•Sledovať miesta prisatia kliešťa
počas dĺžky inkubačného času lymskej
boreliózy - do 30 dní sa môže objaviť
EM. Sledovať svoj zdravotný stav - po
niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch
sa môžu objaviť neurologické, očné,
kardiologické alebo kĺbne problémy.
U kliešťovej encefalitídy sa do 21 dní
môžu objaviť príznaky podobné chrípke.
•V prípade objavenia sa zdravotných
problémov, ktoré sú v súvislosti
s kliešťovou anamnézou, je potrebné
vyhľadať svojho všeobecného lekára,
ktorý rozhodne o terapii, alebo odporučí
vyšetrenie u odborníkov (infektológa,
neurológa a i.)
Včasná diagnostika a účinná liečba
zvyšujú šancu úplného uzdravenia
infikovaného.
U lymskej boreliózy nezabúdať, že je
možný vznik opakovanej infekcie.
MUDr. Zina Košťanová,
RNDr. Mária Hrušovská
Oddelenie výchovy k zdraviu,
Zdroj: www.uvzsr.sk; RÚVZ so sídlom
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PAVILÓN V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám nové masívne borovicové
dvere, 80-ky ľavé, 70-ky ľavé, 90-ky
pravé plné, kazetové. Sklenené 1/3
plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky pravé
2ks, 70-ky ľavé 1 ks. Aj interiérové,
biele a bukové. Cena dohodou.
T: 0907 365 167
•Predám garáž pri Kortine.
V garáži je 3-fázová elektrina, pri
garáži je rampa aj voda.
Cena: 1 700 eur. T: 0910 699 345
•Jedinečná príležitosť, ako
prekvapiť a potešiť ženské
pokolenie krásnou voňajúcou
mydlovou kytičkou, vyrobenou
s láskou z prírodnej mydlovej

hmoty, obohatenej kozím
mliekom. V rôznych farbách a
veľkostiach. Rozvonia, skrášli a
vyplní voľné miesto. Tak neváhajte
a urobte radosť. T: 0907 166 608
•Ponúkam kompletné spracovanie
podvojného a jednoduchého
účtovníctva, DPH, daňové
priznania PO a FO, mzdové
účtovníctvo a personalistiku.
Okolie Žiar nad Hronom.
T: 0918 652 777
•Predám tehlový 2-izbový
neprerobený byt. Cena: 45 000 €,
dohoda možná. T: 0918 710 551

•Predám veľký dvojizbový byt
vo Vyhniach v pôvodnom stave.
Cena: 30 000 €. T: 0903 619 285
•Kúpim 1-izbový, 2-izbový byt,
nie som RK, v hotovosti! Prosím,
ponúknite. T: 0908 896 138
•Predám Renault Laguna, 1,9 TDi,
r.v. 2000, strieborná metalíza,
STK/EK do 2020. Dôvod predaja:
nevyužité. Cena: 500 €.
T: 0949 45 36 36
•Predám garsónku na
Sládkovičovej 17, vedľa soc.
poisťovne a nemocnice v ZnH

s krásnym výhľadom na mesto.
Vymenené plast. okná, zatepľuje
sa a renovujú balkóny. V garsónke
je kuch. linka a plávajúca
podlaha. Jadro je pôvodné a
žiada si rekonštrukciu. Preto je
cena len 12 000 € bez jednania.
T: 0904 874 987.
•Hľadám 2 izbový byt v centre
mesta v pôvodnom stave.
Cena: do 40 000 €. T: 0903 550 550
•Hľadám väčší 2 alebo 3-izbový
byt do podnájmu. Najlepšie od
júla. Pre 1 dospelú osobu a dve
deti + malý pes.
T: 0905 365 850

Podajte si
riadkovú inzerciu,
poďakovania
či spomienky
na svojich blízkych
zadarmo iba
v Mestských
novinách.
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Regionálny produkt Pohronie
Občianske združenie Žiarska kotlina, koordinátor regionálneho značenia,
vyhlasuje prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt Pohronie.
Značka sa udelí výrobkom, produktom, ubytovacím a stravovacím službám a podujatiam.
Regionálna značka regionálny produkt Pohronie sa udeľuje miestnym producentom, ktorí vyrábajú výrobky,
poskytujú služby a organizujú podujatia, ktoré sú pre región tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre
udelenie a užívanie regionálnej značky.

Oprávnení žiadatelia

Cieľ regionálnej
značky Pohronie

• v prípade výrobkov/produktov: remeselník,
súkromne hospodáriaci roľník, živnostník, ľudový
výrobca, ľudový umelec, firma, organizácia so
sídlom alebo s prevádzkou v regióne Pohronie
• v prípade ubytovacích a stravovacích služieb:
fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená
na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích
službách na základe živnostenského oprávnenia
so sídlom alebo miestom prevádzky v území
Pohronie
• v prípade podujatí: právnická osoba
(podnikateľský subjekt, nepodnikateľský subjekt,
obec)

Cieľom a zmyslom regionálnej značky je
podpora miestnych výrobcov, producentov
a poskytovateľov služieb (remeselníkov,
poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé
a stredné firmy), ktorí vyrábajú a podporujú
tradičné výrobky a hodnoty. Jej zmyslom a cieľom
je podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie
odbytu kvalitných miestnych výrobkov a služieb,
zachovanie a udržanie tradícií a kultúrnych
hodnôt a vidieckeho charakteru územia,
podpora využívania miestnych surovín, zdrojov
a potenciálu s ohľadom na životné prostredie.
Cieľom regionálnej značky je tiež prispieť
k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu Výberové kritériá pre udelenie značky
v regióne prostredníctvom propagácie miestnych • miestny subjekt
• kvalifikácia pre príslušnú výrobu
tradičných výrobkov, služieb a podujatí.
• zaručenie štandardnej kvality výroby
• proces výroby nepoškodzuje prírodu

• budovu ubytovacieho alebo stravovacieho
zariadenia označiť zvonka tabuľou s regionálnou
značkou
• v prípade podujatia budú spôsob a podmienky
značenia ustanovené individuálne po dohode
s organizátorom podujatia

Registračný poplatok
za udelenie značky
Žiadateľ

Podnikateľský
subjekt

Vymedzenie regiónu Pohronie

Okresy Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom: mestá Kremnica, Žiar
nad Hronom, obce Bartošova Lehôtka, Bzenica,
Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Horná
Ves, Horná Ždaňa, Ladomerská Vieska, Lehôtka
pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Ihráč, Hliník
nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota,
Jastrabá, Kosorín, Kopernica, Krahule, Kremnické
Bane, Kunešov, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová,
Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice,
Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne.

Povinnosti výrobcov
po udelení značky

Nepodnikateľský
subjekt

• začleniť značku (logo) do etikety alebo na obal
výrobku na základe grafického manuálu
• označiť produkt (alebo jeho obal) samolepkou
alebo visačkou so značkou
• v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo
značiť (napr. pečivo), budú spôsob a podmienky
značenia ustanovené individuálne po dohode
združenia s výrobcom, napr. označením
predajného pultu či regálu a podobne

Registračný Ročný
poplatok
poplatok
za
používanie
značky
50 eur
(výrobky)
100 eur
(služby)

40 eur

20 eur

10 eur

Spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad
Hronom zabezpečuje viaceré služby
pre priemyselných klientov sídliacich
v areáli priemyselného parku, ako aj
pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom.
Dôležitou súčasťou činnosti je aj výroba
a dodávka priemyselnej a pitnej vody,
ako aj odvádzanie odpadových vôd, za
ktoré zodpovedá prevádzka Vodného
hospodárstva.
Pre letné obdobie sú charakteristické
odstávky a prerušenia v dodávkach
elektrickej energie a teplej vody. Aj tento
rok sú plánované prerušenia v distribúcii
elektrickej energie v priemyselnom parku,
ktoré budú prebiehať z dôvodu údržby
a servisu zariadení. Servis a údržba čaká aj
oddelenie teplárne a vzhľadom na možnosti
záloh odberatelia nepocítia obmedzenia

v dodávke tepla či teplej vody.
V meste Žiar nad Hronom bude
spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom
vymieňať stávajúce rozvody tepla za nové
predizolované potrubia v lokalite Pod vŕšky.
Celkovo by malo byť vymenených približne
650 metrov potrubia a rekonštrukčné práce
budú prebiehať počas júla a augusta. V rámci
rekonštrukcie budú vo vytypovaných
odberných miestach inštalované aj nové
kompaktné odovzdávacie stanice a moduly
ústredného kúrenia. Všetky investície, ktoré
spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom
tento rok zrealizuje, prispejú k bezpečnejšej
prevádzke a zvýšia komfort dodávaných
komodít.
Informácie o plánovaných odstávkach sú
k dispozícií na stránke
www.veoliaenergia.sk.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm.
b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)
v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
ktorej predmetom sú nehnuteľnosti – pozemky,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, bližšie identifikované Geometrickým
plánom č. 44562578-005/2018, úradne overeným
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 13.06.2018 pod č. 250/18, a to:
•novovytvorená
CKN
parcela
č. 1149/189 – zastavaná plocha s výmerou 2 320 m2,
odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68, vedenej

ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou
2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v k. ú.
Žiar nad Hronom,
Obchodná verejná súťaž novovytvorená CKN
parcela č. 1149/190 – zastavaná plocha s výmerou
308 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3,
vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctve
č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom,
Obchodná verejná súťaž (ďalej ako „Predmet
predaja“), smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy
na predaj pozemkov výlučne za účelom výstavby
troch bytových domov s potrebnou technickou
infraštruktúrou.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Mgr. Nikoleta
Miadoková, tel. číslo: 045/678 71 32, e-mail: nikoleta.
miadokova@ziar.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie
navrhovatelia získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania
(oddelenie správy majetku mesta), kancelária
č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 2.7.2018 do
31.7.2018 do 12.00 hod. (vrátane). Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
Opis Predmetu predaja
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa
Pozemky sú situované v zastavanom území mesta 31.7.2018 do 12.00 hod. (vrátane). Ponuka
Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky, plocha predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Podpísané žiadosti o pridelenie značky, vrátane
všetkých relevantných príloh, sa predkladajú
v kancelárii OZ Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Žiadosti
sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.
Formulár žiadosti o pridelenie značky je
k dispozícii na stránke www.ziarskakotlina.sk
alebo priamo v kancelárii MAS/OZ Žiarska kotlina.

Termín prijímania žiadostí
o udelenie značky

Žiadosti budú prijímané počas pracovných dní
v termíne do 25. júla od 9.00 do 15.00 hodiny.
Žiadateľovi bude oznámený výsledok rozhodnutia
do 14 dní od zasadnutia komisie.

Kontakt pre ďalšie informácie
a bezplatné konzultácie

V prvom roku žiadateľ platí registračný poplatok
a polovicu ročného poplatku za používanie
značky, v ďalších rokoch ročný poplatok za
používanie značky. Právo používať značku môže
žiadateľ získať na obdobie 2 rokov, potom je
potrebné požiadať o obnovu certifikátu.

Aj toto leto budú prebiehať plánované rekonštrukcie rozvodov tepla

Miesto a spôsob podania
žiadosti o pridelenie značky

Podmienky pre certifikáciu je možné konzultovať
telefonicky alebo osobne so zamestnancami
MAS/OZ Žiarska kotlina na adrese: OZ Žiarska
kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar
nad Hronom.
Kontaktné osoby:
Mgr. Natália Rumanová, 0915 900 333,
manazer@ziarskakotlina.sk
Ing. Vlasta Kútiková, 0908 508 422,
administrator@ziarskakotlina.sk

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom

prijme do pracovného pomeru
učiteľa anglického jazyka
Pracovné podmienky:
pracovný pomer na plný úväzok
Požadovaná kvaliﬁkácia:
ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického
smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z
o pedagogických a odborných zamestnancov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v študijnom odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk
a literatúra
Požadované doklady:
1.žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym
a emailovým kontaktom,
2.profesijný životopis,
3.doklady o vzdelaní, príp. praxi.
Svoju žiadosť s potrebnými dokladmi
posielajte na adresu školy alebo emailom
na adresu sosoaszh@gmail.com.
Adresa školy: SOŠ obchodu a služieb,
Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt: tel.: +421 45 672 44 50,
email: sosoaszh@gmail.com
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Spomienka
na Závodný klub ROH
Každé mesto sa pýši budovami, ktoré
tvoria jeho históriu. Tieto budovy mnohé
desaťročia slúžili a slúžia obyvateľom
miest, v ktorých sú vybudované.
Závodný klub ROH, neskôr Kultúrny dom
v Žiari nad Hronom, je jedným z tých,
ktoré tvoria novodobú históriu mesta.
Závodný klub ROH sa začal stavať v roku 1957
a už v roku 1961 bol spustený do prevádzky.
Bol to kultúrny stánok, ktorým Závod
ZSNP podporoval kultúrne a spoločenské
vyžitie svojich pracujúcich, ich rodinných
príslušníkov a aj ostatných občanov mesta.
To bolo v ešte časoch, keď sa zisky nevyvážali
do materských spoločností v zahraničí, ale
ostávali doma a slúžili vlastným občanom.
Nie som ešte nejaký veľký pamätník, ale ako
dieťa, narodené koncom šesťdesiatych rokov,
si živo pamätám, aký významný bol pre mňa
aj pre mojich rovesníkov tento kultúrny
dom. Každú nedeľu v poobedňajších
hodinách som sa tešil na detské filmové
predstavenia. Vstupné bolo 1 alebo 2 Kčs,
čo dnes predstavuje 33 alebo 66 centov, čiže
kino bolo dostupné pre každého. Deti zo
spoločného dvora, mali sme okolo 10 rokov,
sme sa vždy spoločne vybrali do kina. Kino
malo pre nás neopakovateľnú atmosféru,
cítili sme sa v ňom tak dospelo, keď nám pani
uvádzačka trhala lístky. Keďže kultúra v tom
čase nebola taká preamerikanizovaná ako
je dnes, mali sme možnosť pozerať tvorbu
aj iných, ako hlavne amerických filmových
štúdií.
Po filmovom predstavení, ak nám ešte ostali
peniaze, sme sa stretli v cukrárni, v dnešnej
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Z pera čitateľa
Alfe, a dali sme si jahodový koktail, pol litra za
2.20 Kčs, alebo šľahačkový pohár za podobnú
cenu. V pionierskych časoch sme mávali
v ZK ROH pionierske zhromaždenia, oslavy
rôznych sviatkov, divadelné predstavenia,
koncerty vážnej, ale aj populárnej hudby. Na
poschodí bývali diskotéky pre mládež, krúžky
ako fotografický, tanečný, astronomický,
šachový, filmový a rôzne iné. Jednoducho
povedané, každý, kto mal záujem, si tam
našiel niečo pre seba. Svoje miesto tam mal
aj súbor piesní a tancov Hron. Na poschodí
prebiehali besedy so známymi spisovateľmi,
prebiehali tam rôzne vedomostné súťaže.
Práve ZK ROH sa stal miestom, kde som
absolvoval tanečný kurz ukončený
venčekom a neskôr sa stal aj miestom mojej
stužkovej.
Všeobecný
spoločensko-politickoekonomický úpadok po 89. roku sa prejavil
aj úpadkom ZK ROH. Zo Závodného klubu

ROH sa stal Kultúrny dom, nastali problémy
s financiami. Torzo toho, čo ešte zo života
závodného klubu ostalo, sa premiestnilo do
novovybudovaného Mestského kultúrneho
strediska. V Dome kultúry dnes sa už len
sporadicky konajú umelecké vystúpenia,
časť budovy sa stala priestorom pre
súkromnú strednú školu. S odstupom času
musím skonštatovať, že ZK ROH mal pre nás
ako mládež v tých časoch veľký význam.
Nebol pre nás len miestom kultúrneho
vyžitia, ale aj miestom výchovy, vzdelania
a spoločenského rastu. Bol miestom stretnutí,
udržovaní reálnych vzťahov s priateľmi,
známymi, rovesníkmi, ľuďmi s rovnakými
záujmami. Tak, ako sa tieto hodnoty dostali
na perifériu dnešnej doby, tak stratil svoj
význam aj Kultúrny dom v Žiari nad Hronom.
Spomienky na jeho slávne časy však v nás
starších pretrvajú navždy.
Slavomír Hudec

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Dňa 22. júla
si pripomenieme
2. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš otec a starý otec
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Lenka s rodinou a
syn Erik s rodinou.
SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 22. júla
si pripomenieme
2. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša milovaná
mamička, babka, svokra,
švagriná a teta
Anna Prekoppová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 21. júla si
pripomíname
20. výročie
od úmrtia nášho
drahého otca
Jozefa Vincenta
z Hliníka
nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú synovia Jozef,
Emil a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Aj keď zhasla
sviečka tvojho života,
neodišiel si,
zostávaš v srdciach
blízkych.
Dňa 28. júla si
pripomíname 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Zoltán Szabó
vo veku 76 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 28. júna
uplynulo 25 rokov,
kedy nás navždy
opustila naša
milovaná
Emília Gibasová
zo Žiaru nad Hronom.
Venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú deti, vnúčatá a
pravnúčatá.
SPOMIENKA
Dňa 5. júla sme
si pripomenuli
6. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec
Ing. Pavol Snopko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami, vnúčikovia Samko,
Tomáško a Šimonko, svatovci
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. júla
si pripomíname
30.výročie
odchodu do
večnosti
Mons.
Jozefa Dovalu,
gen. vikára
Banskobystrickej diecézy
a dlhoročného kňaza
žiarskej farnosti.
Spomíname na neho
s veľkou úctou a láskou.
Synovec Vlado s rodinou
a rod. Puťošová.

SPOMIENKA
Tak letí čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky na teba
sa vracajú zas.
Spomienky sú trvalejšie,
než kvety najkrajšie,
kvety zvädnú,
spomienky nám zostanú.
Dňa 8. júla sme si pripomenuli
nedožité narodeniny
našej drahej maminky a starkej
Kataríny Mihályiovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra
Katka s rodinou.

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

Uzávierka čísla 15, ktoré vychádza 30. júla,
je v utorok 24. júla
júla.a.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 11. júla sme si
pripomenuli
1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil môj milovaný manžel
Juraj Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
Eva s rodinou.
SPOMIENKA
Čas plynie
a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.
Dňa 16. júla
si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás vo veku 63 rokov navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starký
Dušan Švehlík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
SPOMIENKA
Byť s tebou je náš
sen, no krídla
nevieme nájsť.
Zostúp, veď ťa ľúbime
– chceme ťa vidieť rásť.
Kým budeme žiť my,
aj ty budeš žiť,
pretože si našou súčasťou.
Dňa 25. júla uplynie 6 rokov,
čo sme stratili nášho
Jurka Škriniara.
S láskou spomína rodina, priateľka
a priatelia.

Zmena otváracích
hodín Kina Hron
Z dôvodu čerpania
dovolenky bude budova
Mestského kultúrneho
centra v termíne

od 9. do 22. júla
ZATVORENÁ!
Vstupenky si môžete zakúpiť
nasledovne:
Pokladňa Mestského
kultúrneho centra:
PO - NE
1 hodinu
pred každým
premietaním kina
Mestská knižnica
M. Chrásteka:
PO - PI
8.00 - 15.00 hod.
SO - NE
zatvorené
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Atletický klub má striebro z „Michiganu“
ATLETIKA

V sobotu 30. júna sa v Michalovciach
(po východniarsky „Michigane“)
konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky mladšieho žiactva. Do
Michaloviec vyslal jedenásťčlennú
výpravu aj žiarsky Atletický klub.
Mesto Žiar nad Hronom na súťaži
reprezentovali dvaja tréneri a deväť
pretekárov. Tieto preteky boli pre deti
jedny z najťažších, či už na prepravu, ale
aj na konkurenciu, ktorá sa tam stretla a
k tomu bolo aj veterné počasie. To ich
ale neodradilo podať skvelé výkony.
Najviac potešila na 2000 m chôdzi
Ema Černajová, ktorá prišla s osobným
rekordom 10:54.33 do cieľa a obsadila
2. miesto z 25-členného štartovného
poľa a stala sa vicemajsterkou Slovenska.
Ema zároveň vybojovala aj účasť v
reprezentačnom tíme pre EYOF 2021.
V tejto disciplíne prekvapila aj Nina
Haschová, ktorá obsadila 10. miesto s
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Spoločné Majstrovstvá Slovenska a
Čiech v Plzni a Karlových Varoch mali
vo štvrtok 21. júna na programe
majstrovskú časovku pre všetky
kategórie.
Na všetkých pretekárov čakal náročný
20 kilometrový okruh v okolí Karlových
Varoch. Juniori sa postavili na štart
v doobedňajších hodinách. Na štarte
sme mali šesť našich pretekárov. Všetci
podali výborný výkon, keď skončili do
11. miesta.

časom 12:16.69 a ukázala, že v Žiari sa
rodia ďalšie nové chodecké talenty.
V disciplínach skok do diaľky a v hode
kriketkou žiarsky klub reprezentovala
Natália Bieliková, kde podala skvelý
výkon aj napriek nepriaznivým
podmienkam. V diaľke sa umiestnila
na 7. mieste a v hode kriketkou na
6. mieste . Ako ďalšia disciplína bola
1500 m. V tejto disciplíne nastúpila
Katka Kubovčiíková so skvelým
osobným rekordom 5:47.83, kedy
dobehla na 8. mieste. Na 1500 m
sme mali aj chlapčenské zastúpenie
Natanaela Sklenku a Ivana Šlucha.
Lepšie sa umiestnil Natanael, a to na
12.mieste a hneď za ním dobehol Ivan na
13. mieste. Na 600 m nastúpila
najmladšia
z
výpravy
Hanka
Kubovčíková. Hanka nastúpila v druhá
v rozbehu, kde dobehla na 8. mieste.

Adam Foltán majster Slovenska v časovke
Veľkú radosť nám spravil Adam Foltán,
pretekár žiarskeho Cyklistického klubu,
ktorý bol veľkým favoritom na zisk titulu.
S traťou sa vysporiadal najlepšie, bol
najsilnejší a získal vytúžený titul pre CK
MŠK Žiar nad Hronom.
V sobotu 23. júna sa Adam pochlapil po
druhýkrát. V kategórii juniorov v cestných
pretekoch vybojoval striebornú medailu.
Titul získal M. Blaško z CYS Akadémie
Petra Sagana.
(r)

V šprinte na 150 m nastúpili Daniela
Halčinová a Nela Beliančinová. Daniela
bola nasadená do 4-behu, ktorý vyhrala
s časom 21,68 s. Tento čas jej stačil
na skvelé 10. miesto. Hneď v ďalšom
behu bola nasadená Nelka, ktorá
si dobehla pre nový osobný rekord
22,50 s, s ktorým sa umiestnila na
15. mieste.
(r)

Tréner Urgela: Chceme hrať odvážny a ofenzívny futbal
FUTBAL

Príprava na sezónu 2018/2019 vrcholí.
Prvý ligový zápas odohrá naše Áčko
už 21. júla s Interom Bratislava.
O tom, ako je káder pripravený sme
sa porozprávali s trénermi Rasťom
Urgelom a Milanom Nemcom.
„Príprava sa nesie v podobnom duchu
ako pred jarnou časťou, spokojní však
nemôžeme byť hlavne so zdravotným
stavom hráčov. Kapitán Pellegrini
sa zranil v zápase s Ružomberkom,
Nosko s Parajom majú tiež úľavy v
tréningovom procese. Veríme však,
že čoskoro plnohodnotne naskočia
do tréningu. Chorý je aj Špyrka,“
hovorí na úvod tréner Rasťo Urgela
s tým, že inak hráči trénujú ako majú.
Káder odohral počas letnej prípravy aj
niekoľko zápasov. Práve tie trénerom
ukázali, na čom majú popracovať
ešte do začiatku ligy, dávajú priestor
ukázať sa novým hráčom, ktorí prišli do
klubu. „Prípravné zápasy sme odohrali
s kvalitnými súpermi. Mali sme Slovan
Bratislava, Ružomberok, Podbrezovú
či napríklad prvoligový maďarský FC
PAKS. Ani výsledky neboli najhoršie. Na
tie sa však v tejto fáze neorientujeme.
Skôr na zohrávanie sa a spoznanie
nových hráčov,“ vysvetľuje ďalej tréner
Urgela s tým, že niektorí sa ukazujú v
celkom dobrom svetle, niektorí ešte
potrebujú čas. „Hodnotiť ich príchod a
prínos pre tím budeme neskôr,“ dodáva
tréner, ktorý po skončení minulej
sezóny avizoval, že klub hľadá do tímu
kvalitného útočníka. „Na útočníkovi
stále pracujeme, no môže sa ním
stať navrátilec Peter Ďungel. Možno
vyskočí niekto z mladých hráčov,“
hovorí Urgela. Príprava prebieha
podľa plánu aj podľa trénera Milana
Nemca: „Trénovali sme dvojfázovo,
trikrát v týždni, odohrali sme dosť
zápasov, snažili sa zapracovať nových

Adam Foltán (vľavo) na stupni víťazov.

Prevrátený „člun“ v mori
PLAVCI

Tréneri žiarskeho futbalového Áčka Rastislav
Urgela a Milan Nemec.
hráčov a zoznámiť ich s nastavenou
filozofiou klubu. Až samotná súťaž
ukáže, ako sa nám to podarilo aj v
spolupráci s našimi nosnými hráčmi.“
Ako však ďalej podotýka, v kabíne bola
tendencia hľadania “ľahšej cesty” a
ospravedlňovania osobných chýb, ako
aj prílišná háklivosť na oprávnenú kritiku
futbalových nedostatkov jednotlivcov,
aj napriek zdokumentovaniu chýb
videozáznamom. „Kolektív “neťahal za
jeden povraz”, preto sme hľadali typy
hráčov, ktorí chcú pracovať a túžia sa
zlepšovať ako mužstvo. Veríme, že toto
sa nám podarilo a budeme sa zlepšovať.
Iba v správnom a prajnom kolektíve je
sila,“ dodáva tréner Nemec.

Prvý zápas s Interom, druhý
s nováčikom v druhej lige
Lipanmi
Prvé dva ligové zápasy odohrá náš
káder vonku. Prvý 21. júla s Interom
Bratislava, druhý 28. júla s nováčikom
v druhej lige ŠK Odeva Lipany. „Na
zápas s Interom ešte nebudeme v plnej
sile, pozeráme sa ešte po nejakom
kvalitnom hráčovi na doplnenie.
Avšak aj náš jarný káder doplnený
o skúseného Ďungela či Hatoka a
mladých talentovaných hráčov bude
mať svoju silu. Nechceme zľaviť z
náročnosti, chceme hrať odvážny a
ofenzívny futbal, ktorý nás zdobil v
jarnej časti a pritom vychovávať hráčov
aj v tejto náročnej 2. lige,“ hovorí na
margo prvého zápasu Urgela a dodáva,
že tím ŠK Odeva Lipany je pre nich
neznámou: „Určite však bude mať svoju
kvalitu, keď vyhral náročnú 3. ligu
východ.“

Naše Áčko sa v minulej sezóne
umiestnilo v tabuľke na 9. mieste.
Aké sú ambície pre túto sezónu? „Hrať
futbal, ktorý nám doma bude zapĺňať
náš krásny štadión, vyhnúť sa bojom
o záchranu a posunúť sa o nejaké to
miesto vyššie,“ prezrádza tréner Urgela,
ktorý ešte ako hráč pôsobil v Dukle
Banská Bystrica. Rovnako aj náš druhý
tréner Milan Nemec. Práve tento tím
postúpil z tretej do druhej ligy a stal sa
tak naším súperom. „Dukla je asi naša
spoločná srdcová záležitosť. Obaja sme
tam strávili niekoľko sezón, máme tam
veľa kamarátov, krásne spomienky.
Určite patrí do republikových súťaží,
má bohatú históriu a tradíciu. Trénuje
ju môj bývalý spoluhráč a dobrý priateľ
Dušan Tóth. Takže na konfrontáciu
a športovú rivalitu s ním sa osobne
veľmi teším,“ hovorí Rasťo Urgela
s tým, že Petržalka, rovnako tím, ktorý
postúpil do 2. ligy, je niečo podobné
ako banskobystrická Dukla. „Zažil
som tam 10 000 návštevy ešte v drese
Slovana a nedeľné dopoludnia. Bol to
sviatok a verím, že tak bude aj v tejto
sezóne. Určite bude prínosom pre
kvalitnú druhú ligu. Má dobré zázemie,
fanúšikov, kvalitný káder. Máme sa na
čo tešiť. A my sa na súťaž už tešíme!“
Podobne ako Rasťo Urgela vidí Duklu
Banská Bystrica aj tréner Milan Nemec:
„Dukla je klub, v ktorom som strávil
najdlhšiu časť mojej kariéry. Vždy
som sledoval jej výsledky a vedel od
kamarátov, ako sa im darí. Som rád,
že Dukla je aspoň v 2. lige a verím, že
časom sa dostane do najvyššej súťaže.
V tomto ročníku som však trénerom
Pohronia a Dukla bude jedným zo
súperov, ktorých chceme zdolať!“
(kr)

Šesť plne obsadených člnov, ktorých
posádku tvorili plavci PK Delfín
a ich rodinní príslušníci, splavovali
v sobotu 30. júna rieku Hron.
Do člnov nasadali v Šášovskom Podhradí
a pristáli v lodenici v Hliníku nad Hronom.
V ten deň bol pomerne silný vietor, ale
všetci dočlnkovali v poriadku, až na malý
dobrodružný príbeh malej Tamarky. Ich

„člun“ sa pri kolízii so stromom prevrátil.
Našťastie sa nikomu nič nestalo, ale pre
Tamarku to bol zážitok na celý život, veď
ich “člun” sa prevrátil v mori.
Za zorganizovanie tejto akcie patrí
poďakovanie prezidentke klubu Martine
Bartkovej a Petrovi Kmeťovi.
Mia Mesárošová
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Trojnásobný majster Slovenska je zo žiarskeho Atletického klubu
ATLETIKA

V Dubnici nad Váhom sa v dňoch
30. júna a 1. júla konali Majstrovstvá
Slovenska juniorov v ľahkej atletike. Na
tomto podujatí reprezentoval Atletický
klub MŠK Žiar nad Hronom dorastenec
Adam Hriň v trojskoku.
Adam išiel do pretekov s osobným výkonom
13,89 m, ktorý si urobil na Majstrovstvách
Slovenska dorastencov. Sériu začal
výkonom 13,48 m a do finále sa prebojoval
pokusom 13,79 m. Vo finále si v poslednom
šiestom pokuse vytvoril fantastický osobný
rekord 14,10 m, ktorým zvíťazil a zaslúžene
získal titul majstra Slovenska.
Keďže atletická disciplína trojskok sa môže
závodne skákať až od dorasteneckého
veku, zaradili sme ju v tomto roku
ako doplnkovú disciplínu popri skoku
do diaľky (pozn. v skoku do diaľky
patrí momentálne Adamovi 2. miesto
v celoslovenských atletických tabuľkách
dorastencov). Premiéru v trojskoku mal

Na Majstrovstvách Slovenska vonku na
dráhe v Banskej Bystrici, ktoré sa konali
23. a 24. júna, a boli zároveň aj posledným
kvalifikačným podujatím pre dorastencov
splniť limit na ME –U18, sa Adam snažil
zlepšiť osobný výkon v skoku do diaľky 685
cm na limit 690 cm. Žiaľ, snaha a motivácia
bola veľká, čo ho stálo 4 prešľapy a celkovo
mu to prinieslo 2. miesto na M-SR.
Na druhý deň si Adam urobil perfektný
osobák s výkonom 13,89 m a stal sa
majstrom SR. Momentálne je v štatistických
tabuľkách Slovenska suverénne na
1. mieste, ako dorastenec jediný s výkonom
nad 14 m. Atletický sezóna ešte pre Adama
nekončí, ešte ho čakajú počas prázdnin
M-SR dospelých, kde by sa chcel pokúsiť
Adam vo februári na Majstrovstvách bez prešľapu skočiť diaľku cez 7 m a dve
SsAZ v bratislavskej hale, kde vyhral kolá ligy dospelých, kde hosťuje za Sláviu
výkonom 12,62 m. O dva týždne na to na STU Bratislava.
Majstrovstvách Slovenska dorastencov
zvíťazil v trojskoku výkonom 13,09 m.
Miroslav Rybársky

Žiarski gymnazisti historicky vicemajstrami
Slovenska v basketbale
BASKETBAL

Na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad
Hronom sa na osemročnom študijnom
odbore zišla veľmi dobrá partia
basketbalistov. Na nedávno skončených
Majstrovstvách Slovenska v basketbale
chlapcov ZŠ v Seredi v dňoch 20. a
21. júna chlapci vo finálovom súboji
s Levicami po polčase siahali na titul
školských majstrov Slovenska.
Nepodarilo sa, napriek tomu sa chalani
vrátili domov s obrovským úspechom.
Pre svoju školu doniesli domov historicky
najvzácnejší kov, prvé striebro v športových
celoslovenských súťažiach. Svojej škole tak
k 60.tym narodeninám pripravili naozaj
ukážkový darček.
Presadiť sa v konkurencii stoviek základných
škôl SR nebolo vôbec jednoduché. Kým
iné základné školy vyberajú svoje talenty
zo stoviek svojich žiakov, na žiarskom
gymnáziu sú v kategórii ZŠ otvorené len 4
výberové triedy, PRIMA, SEKUNDA, TERCIA
a KVARTA. Na Gymnáziu Milana Rúfusa sa
však tento rok zišla zhodou okolností silná
skupina kvarťanov, kadetov BK MŠK Žiar nad
Hronom, doplnená šikovnými hráčmi klubu
aj v ostatných troch triedach. Reprezentanti
žiarskeho gymnázia sa museli v priebehu
roka 2017/2018 postupne prebiť okresným,
regionálnym a krajským kolom. Všetky

Maratón 108 x Saifa
Netradičná a jedinečná katistická rozlúčka s uplynulou
sezónou v žiarskom Karate klube
KARATE

„Japonská výzva“ pre priaznivcov
karate, tak by sa dala charakterizovať
na Slovensku jedinečná aktivita
priaznivcov tradičného karate pod
patronátom Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom. Piatok 29. júna sa uskutočnil
v Žiari nad Hronom na Základnej škole
na Jilemnického ulici otvorený maratón
v cvičení prvej majstrovskej kata Sajfa
štýlu Goju Ryu.
Každý jeden účastník tejto netradičnej
aktivity musel zacvičiť túto kata 108x,
za čo získal sladkú odmenu a certifikát.
Dve desiatky cvičencov karate všetkých
vekových kategórií si úspešne vyskúšali
v teplotných podmienkach japonskej
Okinavy spoločné cvičenie tejto tradičnej
kata.
Kata Saifa (Saiha, Suipo, Saifua) vo
voľnom preklade znamená „roztrhať na
kusy“, alebo tiež v kontexte fonetickej
príbuznosti, či dialektu sa dá preložiť aj
ako „posledný bod zlomu“ či „trhajúci
leopard“.
Ak si kladiete otázku, prečo práve 108 x,
tak odpoveď znie: „108 spája minulosť
prítomnosť a budúcnosť do jedného celku,
kde 1 je boh, vyššia pravda, 0 symbolizuje
nevedomosť a 8 celistvosť, nekonečno
a večnosť. Hovorí sa, že existuje 108
pocitov, pričom 36 sa týka minulosti, 36
prítomnosti a 36 súvisí s budúcnosťou.“
Ale na internete môžete nájsť aj veľa
ďalších zaujímavostí okolo čísla 108,
napr.: najvyššia kata v Goju ryu Suparinpei
v preklade znamená 108, čínska astrológia
hovorí o 108 posvätných hviezdach,
indickí bohovia majú 108 mien, japonskí

po celý čas viedli a len v závere tretej
štvrtiny pustili súpera do tesného vedenia,
sa stretnutie po dohode oboch trénerov
pre nespôsobilosť palubovky nedohralo
a skončilo sa aktuálnym tesným vedením
Levíc. V zápase, v ktorom už obe školy
mali istý postup do semifinále turnaja,
uprednostnili vedenia oboch výprav na
návrh trénera Žiaru zdravie hráčov pred
V základnej skupine, ktorá sa hrala na nie víťazstvom, pretože pádov na šmykľavom väčšie športové šťastie. Žiarčania dokázali
práve najkvalitnejšej palubovke jednej povrchu už bolo priveľa.
nepriaznivo sa vyvíjajúce finále otočiť
zo sereďských základných škôl, najskôr
z nepriaznivého stavu 10:17 na 27:19.
žiarski gymnazisti s prehľadom porazili V semifinále, ktoré sa už hralo v športovej Levičania ostali ako obarení a vyzeralo to,
Bratislavčanov o 24 bodov. Následne hale Sokolovňa, na Žiarčanov čakal že pôjdu do šatní s polčasovým náskokom
v bojovnom zápase s Levicami, v ktorom húževnatý súper zo Spišskej Novej Vsi. a psychickou výhodou. Prišli však
Spišiaci síce rýchlo prehrávali o viac ako školácke chyby na rozohrávke, spôsobené
desať bodov, po prestriedaní žiarskeho nepozornosťou z únavy a do šatní sa
tímu sa však dokázali vrátiť do zápasu a hru nakoniec šlo za stavu 27:24 pre Žiar nad
vyrovnali. Po timeoutoch a následnom Hronom. Druhý polčas bol herne veľmi
zvýšení dôrazu však žiarski basketbalisti vyrovnaný, čo však Leviciam do koša padlo,
ukázali, že sú kvalitnejším tímom a zápas Žiaru zase vypadlo. 10-bodové manko
nakoniec s prehľadom doviedli do dokázali Žiarčania ešte v závere zápasu
pohodlného víťazstva o 21 bodov. Vo stiahnuť na 4 body, nepremenili však 2
finále na hráčov nášho gymnázia čakal minúty pred koncom dvojtakt z protiútoku,
vyrovnaný tím Levíc, z basketbalovej školy súper dal trojku a namiesto o 2 bolo opäť
ZŠ Saratovská, ktorý disponoval predsa o 7 bodov.
len vyrovnanejšou lavičkou a mohol si tak
v zápase dovoliť väčšiu rotáciu hráčov. Hovorí sa, že bronz je lepší ako striebro.
Na ihrisku sa viac bojovalo ako tvorilo, Pretože striebro získavate po prehratom a
a tak o všetkom nakoniec rozhodovalo aj
kvalifikácie zvládli bez zaváhania, a tak im
nič nebránilo zabojovať v rámci víťazov
krajov SR o najcennejšie kovy na školských
Majstrovstvách Slovenska. V 60-ročnej
histórii školy sa len trikrát podarilo
reprezentantom gymnázia vrátiť sa domov
z takejto akcie s medailou. Vždy to bola však
„len“ medajla bronzová.

budhisti oslavujú príchod nového roku
108 údermi na zvon, 108 sa v isláme
používa na označenie boha, v joge
poznáme pozdrav slnku 108x ako cestu
k meditácii, prvý vesmírny let (12.4.1961
Jurij Gagarin) trval 108 minút, priemer
slnka je 108x väčší ako priemer zeme,
vzdialenosť medzi zemou a slnkom je
približne 108x priemer slnka, vzdialenosť
medzi zemou a mesiacom je približne
108x priemer mesiaca, v numerológií sa
hovorí, že prvé tri čísla majú veľkú silu a ich
skombinovaním dosiahneme výsledok
108. Niektoré odkazy majú v sebe hlbokú
myšlienku, niektoré sú zaujímavé a
niektoré úsmevné, v každom prípade ide
o cestu, ktorá nám umožňuje zlepšovať sa
a byť lepším človekom, v tomto prípade
prostredníctvom cvičenia kata Saifa 108x.
Sme radi že okrem japonskej Okinavy sa
táto tradícia úspešne dostala aj k nám, na
Slovensko. Zdá sa, že žiarski karatisti sa
výzvy nezľakli a dokázali odcvičiť 108 kata
s gráciou úspešného klubu. Záver sezóny
tak pod dohľadom Mojmíra Feldsama s
„prepoteným kimonom“ ukončili sezónu
rovnako tréneri Ľubomír Striežovský
a Miloš Viglašský, ako aj úspešní kluboví
pretekári Šimon Sečkár, Adam Hudec,
Jozef Šipkovský, Nikola Kršiaková, tak
aj nepretekári ako Dušan Volf, Vladimír
Puliš, Peter Riško, Peter Zajko, Viktória
Pavlová a ďalší. Po páskovaní, kata
maratóne a klubovom guláši tak môžeme
začať prázdninovať, aby sme v novej
sezóne mohli opäť v plnej sile úspešne
reprezentovať náš klub a naše mesto.
Miloš Viglašský, tréner karate

bronz po vyhratom zápase. Aj toto sa dalo
chlapcom po záverečnom klaksóne čítať
z tvárí. Rýchlo sa však otriasli, uvedomujúc si,
čo sa im pre školu a naše mesto v basketbale
podarilo! Byť vicemajstrom Slovenska zo
všetkých základných škôl na Slovensku je
úspech, ktorí si chlapci uvedomia až časom.
Keď už budú stredoškoláci na „veľkom
gympli“. A potom môžu opäť zabojovať.
Veľké poďakovanie a pochvala za príkladný
športový výkon a reprezentáciu Gymnázia
Milana Rúfusa a mesta Žiar nad Hronom
patria nasledovným hráčom, žiakom školy:
KVARTA: Juraj Kret, Juraj Greguš, Jakub
Švec, Jakub Babiak, Richard Truben, Pavel
Király, Patrik Herich. TERCIA: Adam Galko,
Matej Bobok. SEKUNDA: Matej Tončík,
Adam Vonkomer. PRIMA: David Truben.
Mgr. Norbert Nagy, tréner a učiteľ

