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Podnikateľom schválili podmienky pre vybudovanie
vyhradených parkovísk
Na území mesta pôsobí viacero podnikateľov, ktorých prevádzka je súčasťou bytového domu. Vzhľadom k absencii pravidiel pre riešenie ich požiadaviek v súvislosti s vybudovaním
vyhradených parkovacích miest, na
júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci Všeobecne
záväzné nariadenie o podmienkach
vybudovania vyhradených parkovacích miest podnikateľskými subjektami na území mesta.
Podnikateľ, ktorý má záujem o vybudovanie vyhradených parkovacích miest,
musí vybudovať aj nevyhradené verejné
parkovacie miesta. A to v počte, ktorý zodpovedá najmenej jednej tretine
z vyhradených parkovacích miest. „Ak
chce napríklad tri vyhradené parkovacie
miesta, musí vybudovať jedno verejné
nevyhradené. Pokiaľ chce štyri vyhradené miesta, musí k nim vybudovať dve
verejné,“ informuje Daniel Šály, vedúci
Odboru životného prostredia MsÚ s tým,
že vyhradené parkovacie miesta pre podnikateľské subjekty majú určenú dobu
parkovania pre danú prevádzku. „Napríklad ak ide o predajňu potravín v bytovom dome, prevádzka bude od 8.00
hodiny do 19.00 hodiny. Po vyhradenom
čase bude parkovacie miesto prístupné
komukoľvek.“

náhradnú výsadbu. To znamená, že na
každé štyri parkovacie miesta musí vysadiť minimálne jeden vzrastlý strom,
alebo minimálne tri bežné metre nízkej
okrasnej zelene, a teda kríky, na každé
parkovacie miesto. Podmienky, ktoré určujú akú zeleň a na akých miestach musí
vysadiť, určí v nájomnej zmluve mesto.“

Parkovisko musí schváliť
aj dopravný inšpektorát
Nájom vyhradených parkovacích miest
pre podnikateľské subjekty musí byť
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, maximálne však
na 15 rokov. „Mesto prijatím tohto nariadenia získa minimálne tretinu z počtu
vyhradených miest verejných parkovísk,“
podotýka na záver Daniel Šály s tým, že
vyhradené parkovacie miesta sú určené
výhradne pre osobné motorové vozidlá.

Na vybudovanie vyhradeného parkovacieho miesta musí mať podnikateľ
spracovanú projektovú dokumentáciu
a na výstavbu musí mať aj súhlasné stanovisko OR Policajného zboru - Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad
Hronom. Všetky vybudované parkovacie
miesta podnikateľ po uplynutí doby nájmu bezplatne prevedie do majetku mesta. Ak toto miesto bude chcieť aj naďalej
Ako ďalej Šály zdôrazňuje, keďže vý- využívať, má na to prednostné právo.
stavba vyhradeného parkoviska zaberie Bude však platiť nájomné.
(li)
verejnú zeleň, musí podnikateľ urobiť

Vo vyhradenom čase slúži parkovisko podnikateľskému subjektu.

Vyhradené parkoviská majú napr. aj mestské zariadenia.

Žiarčania si bylinky z ovocného sadu môžu natrhať zadarmo

V Letnom pavilóne
opäť úradovali vandali
Strana 3

Ešte vlani vysadili dobrovoľníci v Mestskom sade v Parku Š. Moysesa takmer
900 kusov liečivých a okrasných rastlín. Pre vlastnú potrebu si z nich môžete natrhať aj vy.



„Pre vlastnú potrebu si môžete odstrihnúť, alebo šetrne odtrhnúť lístky z liečivých bylín aj vy,“ hovorí Marcela Gendiarová, referentka z Odboru životného
prostredia MsÚ a ako konkretizuje: „Ide
o medovku, mätu, šalviu či levanduľu.
Netrhajte však kvety z kvitnúcich trvaliek, ako sú napríklad echinacea, margarétky či ruže.“ Možnosť natrhať si bylinky
sa však týka iba tých, ktoré sú vysadené
v sade, nie na námestí.

Blíži sa 15. ročník Šášovských
hradných hier
Strana 4

Veľmi obľúbená je levanduľa, ktorá v tomto období
krásne kvitne a vonia.

city fest

Kvitnúce pásy z rôznych druhov byliniek
sú vysadené tak, že lemujú štrkové chodníky, ktoré prechádzajú naprieč sadom.

Nájdete tu mätu priepornú, medovku
lekársku, levanduľu, šalviu, santolínu, ale
aj chryzanténu či rozchodník. Ako v čase
výsadby Gendiarová informovala, v čase
zberu sa budú bylinky dodávať v prvom
rade do školských jedální žiarskych základných škôl. Je ich však dosť, a preto si
z nich môže natrhať každý, kto má cestu do
parku. „Z byliniek sa dá pripraviť výborný
čaj, ktorý v lete, v kombinácii s citrónom,
príjemne osvieži. Okrem toho, že bylinky
padnú na úžitok, v sade pekne skrášľujú
štrkové chodníky. V neposlednom rade,
do sadu nám tieto rastlinky lákajú včely, ktoré majú v prírode nenahraditeľné
miesto,“ podotýka Marcela Gendiarová
s tým, že bylinky svojou vôňou pomôžu
aj k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov v sade, ktorý tiež slúži verejnosti.
(li)

Sobota 10. augusta

Najväčšie hudobné podujatie žiarskeho regiónu ohlasuje 14. ročník

Žiarsky Zlatý klinec
Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.

Park Š. Moysesa

Vstupné: 5 eur/deti do 120 cm, ZŤP,
darcovia krvi (od striebornej Janského plakety) vstup zdarma

2

SPRAVODAJSTVO

Mestské noviny | 15. júl 2019
e-mail: inzercia@echo.sk

Mestský domov dôchodcov by mal byť dokončený do roku 2021
priestory na trvalé bývanie s komplexnou
celodennou opaterou. Priestor bývalej
školy sa počas výstavby rozdelí na niekoľko funkčných zón. Súčasťou zariadenia
bude jedáleň, vyšetrovňa, zimná záhrada
či terasa. Počíta sa aj s lôžkovými izbami
pre imobilných seniorov. Dvojlôžkové
Ako každý úver, aj tento musí byť zabez- izby by mali byť vo veľkosti 16 – 18 m2
pečený. „V našom prípade je to stavbou, a jednolôžkové 10 – 12 m2.
ktorá je predmetom žiadosti o získanie
úverových zdrojov. Úver má úrokovú „Veľmi vítam a podporujem túto sociálnu
sadzbu 0,5 percenta garantovanú po celú službu mesta. Nie je to vôbec bežné, aby
dobu splácania, ktorá je v tomto prípade sa samospráva dala na takúto cestu. Som
Vizualizácia budúceho zariadenia pre seniorov. 40 rokov,“ podotýka Stanislava Holosová. hrdý, že naše mesto bude zriaďovateľom
domova pre seniorov,“ konštatuje viceprivých zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja a stavebného poriadku MsÚ a ako po- Mestský domov dôchodcov by mal mať mátor mesta Ladislav Kukolík.
„Zámerom mesta je vybudovať zariade- bývania,“ informuje Stanislava Holosová, dotýka: „Keďže ide o zmenu účelu užíva- kapacitu 40 lôžok. Seniori tu budú mať na
nie pre seniorov financovaním z úvero- vedúca Odboru územného plánovania nia existujúcej stavby, v zmysle zákona dvoch podlažiach k dispozícii adekvátne
(li)
hovoríme o účele výstavby zariadenia
sociálnych služieb.“ Úver, ktorý poslanci
schválili, bude mesto splácať po dobu 40
rokov s úrokovou sadzbou 0,5 percenta.
Mesačná splátka tak vychádza na približne 1 700 eur.

Na výstavbu domova pre seniorov
schválili poslanci prijatie úveru vo výške 737 000 eur. Ten bude mesto splácať
40 rokov.
Ako sme už informovali, v prístavbe
kaštieľa, kde dlhé roky sídlila stredná škola, vybuduje mesto zariadenie pre seniorov. Na tento účel schválili žiarski poslanci
prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania vo výške 737-tisíc eur. Okrem
toho, mesto prispeje na výstavbu aj zo
svojho rozpočtu, a to sumou 445 911 eur.
Cena za prestavbu tak presiahne jeden
milión eur. Podľa odhadov by zariadenie
malo byť dokončené do roku 2021.

Schválili prijatie úveru na rekonštrukciu krytej plavárne
Na júnovom rokovaní schválili poslanci
rekonštrukciu a prevádzkovanie Krytej
plavárne. K tomuto kroku pristupuje
samospráva za účelom zníženia energetickej náročnosti.
Rekonštrukcia plavárne je po športovej
hale, futbalovom a zimnom štadióne
ďalšou veľkou investičnou akciou mesta.
Ako uviedol počas rokovania MsZ Igor
Rozenberg, riaditeľ mestskej eseročky
Technických služieb, ide o logické vyústenie rekonštrukcie športových zariadení
v meste. „Morálne opotrebenie krytej plavárne po jej viac ako 20-ročnej prevádzke
si vyžaduje pozornosť, ktorá vyvrcholila
spracovaním projektovej dokumentácie,“ uviedol pred poslancami Rozenberg
a konkretizoval, čo všetko nová projektová dokumentácia na plavárni mení: „Plavecký bazén sa zmení z päť dráhového

na šesť dráhový, vybudujeme bezbariérový vstup do bazéna, zmodernizuje sa
priestor šatní, vstupnej haly a ostatného
sociálneho zázemia. Bufet premiestnime
na rovnaké podlažie, ako je aj bazén. Ten
poskytne nový štandard, a to obsluhu aj
z bazénovej časti. To znamená, že návštevník plavárne ho bude môcť využiť aj počas
pobytu v bazéne.“

„

Okrem funkčnej zmeny
ide o energeticky vyvážený
projekt, ktorý prinesie úsporu
nákladov na energie.

vonkajší vzhľad. Vymenia sa všetky okenné výplne, dvere a zateplí sa strešný plášť.
Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť
financovanie projektu čiastočne úverom
vo výške 1 milión eur a čiastočne priamo
z rozpočtu mesta. Naprojektované investičné náklady sú vo výške 4 233 858 eur
s DPH. „Spoločnosť Slovalco nám poskytne dar vo výške 600-tisíc eur s DPH. Zostávajúca časť diela, podľa rozboru rozpočtových nákladov a stanovení predbežných
cien tovar a služieb, by nemala presiahnuť
sumu 2,25 milióna eur,“ spresnil Igor Rozenberg.
Na júnovom zasadnutí tak žiarski poslanci

Igor Rozenberg, riaditeľ TS schválili prijatie úveru vo výške 1 milión
Okrem interiéru zmení plaváreň aj svoj

Práce na rekonštrukcii plavárne začnú až v septembri, keď
bude ukončená dostavba zimného štadióna.

eur, ktorý by malo mať mesto splatený do
30. júna 2034.
Zo strany poslancov odznela otázka, čo
sa plánuje urobiť s vonkajším bazénom,
ktorý je súčasťou krytej plavárne. V minulosti sa počítalo s tým, že počas prevádzky
krytej plavárne, v letnom období, by sa
mal využívať aj vonkajší bazén. V tom období však projektant neplánoval, že mesto
bude prevádzkovať nielen plaváreň, ale aj
kúpalisko. „Z logických dôvodov, nevychádza nám, aby bola krytá plaváreň prevádzkovaná aj v letnom období. Keďže ide
o vonkajší bazén, nedá sa však využívať
v inom období. Voda v ňom bola napustená asi jedenkrát, pred dvadsiatimi rokmi.
Je to určite miesto, s ktorým v budúcnosti
máme plány, no dnes je to len rukou nakreslená štúdia,“ priznal na záver Igor Rozenberg.
(li)

Žiarčania spísali petíciu
V okolí svojich bytov nechcú cirkusy
Na vedenie žiarskej radnice sa obrátili
obyvatelia mesta, ktorí iniciovali petíciu za zákaz umiestňovania a vstupu
cirkusov, konkrétne na lúke pod Priorom. Pod petíciu sa podpísali desiatky obyvateľov mesta.
Petíciu dostali na stôl aj poslanci, ktorí
mali rozhodnúť o zákaze vstupu cirkusov a im podobných zariadení do
už spomínanej časti. Aj keď nakoniec
poslanci o zákaze nerozhodli, vedenie
mesta poverili prísnejšími kontrolami
pri odchode cirkusu.
Obyvateľom, ktorí sa pod petíciu podpísali, vadí najmä hrubé porušovanie
hygienických noriem. „Nemienime sa
viac nečinne prizerať na to, v akom stave
ostáva plocha, ktorú prenajíma mesto
Žiar nad Hronom cirkusom a podobným
zariadeniam,“ stojí v petícii. Najmä obyvateľom sídliska Pod vršky vadia zvyšky
jedál a ľudských aj zvieracích exkrementov, ktoré tu po sebe cirkusy zanechávajú. „Zbytky pilín, slamy, sena a rôznych
plastov. Množstvo potečených prevádzkových kvapalín z vozidiel. Ich psy sa
permanentne voľne pohybujú po celej
mestskej časti. Poškodenie stromov pri
detskom ihrisku. Umývanie áut saponátom priamo na lúke,“ tak znejú ďalšie
dôvody, pre ktoré si Žiarčania neželajú
cirkus na lúke pod Priorom.

Po cirkuse zostávala často
zničená tráva a neporiadok.
cirkusom do mesta nechcú. Od mesta
však požadujú, aby pri ich odchode robili poverení pracovníci prísnejšie kontroly priestranstva. „Ak prevádzkovateľ
cirkusu neuprace, alebo po ňom ostane
akýkoľvek odpad, musí počítať s následnými sankciami,“ uviedol na margo
žiadosti poslancov vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.

Od 1. septembra bude zakázané využívať na verejné vystúpenia mačkovité
šelmy, slony, delfíny, žirafy, primáty,
medvede aj ďalšie zvieratá. Keďže obyvateľom mesta vadí najmä neporiadok,
ktorý tu zostával po veľkých zvieratách,
Ako počas zasadnutia zastupiteľstva tento problém by už po odchode cirkuodznelo, poslanci úplný zákaz vstupu su z mesta nemal vznikať.
(li)

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
a sumu 250 000 eur na vybudovanie turniketov a vyhrievaného trávnika na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad
Hronom. Poslanci ďalej schválili prijatie
úveru spoločnosťou Technické služby na
úhradu nákladov spojených s projektom
rekonštrukcie Krytej plavárne v Žiar nad
Hronom za účelom zníženia energetickej
náročnosti.
V piatok 28. júna na svojom 4. zasadnutí v tomto volebnom období rokovalo
mestské zastupiteľstvo. Zúčastnilo sa
ho 14 poslancov, ktorí, okrem iného,
schválili aj tretiu zmenu rozpočtu.
V rámci tretej zmeny rozpočtu schválili
poslanci dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 300 000 eur pre Technické služby na
financovanie dostavby zimného štadióna

mestské noviny

denia (VZN), a to VZN o podmienkach
vybudovania vyhradených parkovacích
miest podnikateľskými subjektmi na území mesta Žiar nad Hronom, VZN Požiarny
poriadok mesta a VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom.

a to z právnej formy “spoločnosť s ručením
obmedzeným” na právnu formu „akciová
spoločnosť“. Dôvodom tejto transformácie je postup Pohronia do najvyššej
slovenskej futbalovej súťaže v súťažnom
ročníku 2019/2020. V zmysle článku 20
ods. 1 Smernice klubového licenčného

systému SFZ, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 26. októbra
2018, všetky kluby, ktoré chcú pôsobiť
v klubových súťažiach UEFA a v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži, musia
mať právnu formu akciovej spoločnosti.
(kr)

Na zastupiteľstve sa tiež riešila petícia za
zákaz umiestňovania a vstupu cirkusov
a im podobných zariadení v mestskej
časti Pod vršky. Poslanci uložili prednostovi MsÚ, pri povolení vstupu cirkusu,
zabezpečiť kontrolu pri odchode cirkusu
v mestskej časti Pod vršky. Jedným z boPoslanci na piatkovom zastupiteľstve dov bolo aj schválenie zmeny právnej forschválili aj tri všeobecne záväzné naria- my obchodnej spoločnosti FK POHRONIE,

Zastupiteľstvo schválilo aj úver zo ŠFRB vo
výške 737 000 eur na výstavbu zariadenia
sociálnych služieb pri kaštieli. Výstavbu
dofinancujú vlastnými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta, a to vo výške
445 911,24 eur.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Výskum v kaštieli I.

V týchto dňoch bol ukončený historicko - architektonický výskum
v kaštieli, ktorý realizovali študenti
Univerzity v Trnave pod vedením
Ing. arch. Ivana Gojdiča. Desať dní
naplnených prácami na výskume
budovy nášho kaštieľa doniesli výsledky, ktoré z veľkej časti objasnili
jeho jednotlivé etapy výstavby.
Jednotlivé, doplňujúce výskumy
a v nasledujúcom období aj nové
zistenia doplnia doterajšie nálezy,
ktorých výsledkom bude záverečná
práca. Treba podotknúť, že zatiaľ jediného na kaštieli realizovaného, keďže
sa v minulosti žiadny výskum tohto

druhu nerealizoval. No aj na základe
doterajších zistení, ktoré priniesli výskumné práce, je možné už poukázať
na jednotlivé, nové skutočnosti, ktoré
priniesol.
Nie sú to svetoborné zistenia, ktoré
prevrátia doterajšie predpoklady. Veď
výskum potvrdil, že ide o dve základné
etapy budovania kaštieľa, a to v období renesancie a baroka.

fragmenty kaštieľa. Medzi ne určite
patrí bohatá fresková maľba priestorov prvého pochodia, a to v časti biskupského krídla. Pod omietkou sa zistili fragmenty šablónovitej maľby stien
s veľmi zložitým a plošne značne rozsiahlym dekórom. Pravdepodobne ide
o výzdobu z 19. storočia, z vrcholnej
doby, keď kaštieľ obývali banskobystrickí biskupi. Odkryté fragmenty však
nehovoria o celkovej výzdobe, ale sú
nálezom, ktorý sa bude v budúcnosti odkrývať a reštaurovať, čo je ale už
práca iných špecialistov – reštaurátoNebudeme sa venovať detailnejšiemu rov.
hodnoteniu, ale treba podotknúť, že
v rámci komplexného výskumu sa od- K reštaurovaniu fresiek v kaplnke nám
kryli aj menšie, povedzme zaujímavé tak teraz pribudli aj fresky biskupské-

Bohatá fresková maľba
v biskupskom krídle

ho krídla. Treba spomenúť aj jednotlivé freskovité výzdoby aj v iných miestnostiach, ale už v menšom rozmere
plochy.
Sú to prevažne v jasných farbách
vymaľované orámovania okien, kde
prevláda červená linka. Čo je zaujímavé, tieto bohaté maľby kontrastujú so
zistením, že chodby boli, naopak, bez
maľovanej výzdoby a išlo pravdepodobne o bielu úpravu povrchu stien
bez akejkoľvek výzdoby. Zámerom
možno bolo, aby maľby o to viac zapôsobili na vstupujúcich do priestorov
jednotlivých miestností. No viac sa
dozvieme, keď budeme pokračovať v
reštaurátorskom výskume, ktorý celú
túto problematiku odhalí.

Pokračovanie v budúcom čísle.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

O stromy sa postarali
ekologickým hnojením

Neničme si Letný pavilón

Letný pavilón na námestí vybudovalo
mesto preto, aby aj v centre Žiaru bolo
miesto, kde sa dá posedieť, oddýchnuť, kde sa môžu deti zahrať. Počas
jeho prevádzky však neustále bojuje s
vandalizmom a krádežami.
Raz je zlomené operadlo na hojdačke,
pokazená pitná fontánka, inokedy chýba
krieda, o smetiach ani nehovoriac. Možno si poviete, čo ste čakali? Áno, určite
sme očakávali, že denne používané veci
sa poškodia či zlomia, ale nečakali sme,
že nám budú ľudia kradnúť tyče z operadla lehátka. Preto prosíme všetkých,
nebuďte ľahostajní. Pokiaľ vidíte, že dochádza k ničeniu alebo krádeži vecí z Letného pavilónu, volajte mestskú políciu.

V minulosti už boli niekoľkokrát poškodené aj drevené hojdačky.

Fontána slúži na osvieženie,
nie na umývanie
Diskusiu medzi obyvateľmi mesta vyvoláva aj používanie vodnej fontány, ktorá
je umiestnená v priestore pred Hotelom Luna. Je teda kúpanie či stúpanie
po tryskách povolené, alebo zakázané?
„Fontána sa od prvého dňa jej používa-

nia označuje ako kúpacia. To znamená,
že slúži najmä na osvieženie počas horúcich letných dní. Pravdaže, vstup so
šampónom je zakázaný. Preto ak vidíte
niekoho, že ju využíva na umývanie či
nebodaj pranie vecí, okamžite volajte
mestskú políciu,“ hovorí primátor Peter
Antal.
(kr; li)

V žiarskej nemocnici hospitalizovali takmer 30 pacientov
s kolapsovým stavom
Vysoké horúčavy, ktoré potrápili
Slovensko v posledné júnové dni, sa
podpísali najmä na senioroch. Ohrození na životoch však nie sú iba ľudia
v dôchodkovom veku, ale aj deti či tehotné ženy. Žiarska nemocnica v tejto
súvislosti zaznamenala niekoľko prípadov kolapsových stavov.
V súvislosti s vysokými horúčavami ošetrili v žiarskej nemocnici za posledné dva
týždne pre kolapsové stavy 28 pacientov, pričom prevažovali pacienti nad 65
rokov. „Nemocnica zabezpečuje v tomto
období pre pacientov a personál pravidelný pitný režim,“ hovorí Jana Fedáková, komunikačný špecialista spoločnosti
Svet zdravia a ďalej konkretizuje, čo robí
nemocnica pre to, aby svojim pacientom
zmiernila vysoké horúčavy: „Na oddeleniach sa nachádzajú galóny s pitnou
vodou. Nemocničné izby sú vybavené
ventilátormi, žalúziami a súčasne sa vykonáva ranné vyvetranie nemocničných
priestorov a izieb pacientov, kedy je
teplota nižšia. Pracoviská JIS a urgentný
príjem sú zabezpečené klimatizáciou.
Zamestnanci majú zároveň k dispozícii
šumivé vitamíny s minerálmi či citronádu.“
Vo vysokých horúčavách je dôležité dodržiavať pitný režim, a to najmä u ľudí
vo vyššom veku. „Starší pacienti strácajú
pocit smädu a sú náchylnejší na dehydratáciu. Je tiež dobré konzumovať dostatočné množstvo vhodných iontových
nápojov, ktoré slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nad-

Posledný júnový týždeň boli stromy na ní rastlinám prežiť, kým sa pH pôdy nenanámestí pohnojené ekologickým kon- praví. Znižuje mieru škodlivosti stresu až
do jeho nápravy,“ dodáva Gendiarová.
centrátom Super HUME.
Ide o ekologický koncentrát humínových
kyselín a fulvokyselín. „Je to vysoko koncentrovaná forma organického uhlíka a
humínových kyselín z najkvalitnejšieho
zdroja humátov – leonarditu, považovaného za jeden z najaktívnejších dostupných zdrojov humátov a humínových
kyselín,“ vysvetľuje Marcela Gendiarová,
referentka z Odboru životného prostredia
MsÚ a dodáva, že tento koncentrát pomáha zvyšovať výmennú iónovú kapacitu
pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu, zvyšuje mieru prenosu hnojív
do rastlín bránením ich vyplavovaniu z
koreňovej zóny a ich konečného uvoľňovania do koreňovej zóny podľa potreby.
„Zároveň zvýši priepustnosť rastlinných
membrán a účinne urýchli príjem živín,
tlmivo pôsobí na ťažkosti s pH, čím umož-

Okrem stromov na námestí boli takto
ošetrené aj stromy na Oddychovej zóne
Etapa. Samozrejme, stromy na námestí
bývajú pravidelne zalievané a na jar krajinný ekológ a skúsený ovocinár Ľudovít
Vašš vykonal výchovný rez na zmiernenie
povýsadbového šoku týchto platanov
a jaseňov.
(kr)

Spojme sa pre mladých
Horúčavy dajú najviac zabrať seniorom.
merným potením. Za vhodné sa považujú napríklad stolové minerálne vody,
bylinkové a ovocné čaje alebo riedené
šťavy. Taktiež je v tomto období vhodné
konzumovať ľahšie jedlá, jesť dostatok
ovocia a používať pokrývku hlavy,“ radí,
ako predísť kolapsovým stavom, Jana
Fedáková.

„

Vhodné je piť minerálne
vody, bylinkové a ovocné
čaje alebo riedené šťavy.
Vhodné je, aby sa v čase medzi 11.00
a 15.00 hodinou ľudia zdržiavali v interiéri a nevystavovali sa v týchto hodinách
priamemu slnečnému žiareniu. Najviac
ohrozenou skupinou sú starší pacienti,
ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami a malé deti. „Pokiaľ človek pociťuje
malátnosť, slabosť, bolesť alebo točenie
hlavy či hučanie v ušiach, je potrebné sa

uchýliť do chladnejšieho priestoru, zvýšiť príjem tekutín a takto telo postupne
ochladzovať. Vhodné je si ľahnúť s vyvýšenými nohami,“ konkretizuje ďalej
Fedáková s tým, že väčšinou v prípade,
keď pacient skolabuje, nedokáže prísť
k lekárovi sám. Vtedy je dôležité zavolať
si niekoho, kto ho k lekárovi odprevadí.
„Pokiaľ pacient zvládne presun do nemocnice sám, mal by vyhľadať zdravotnícku pomoc u svojho ošetrujúceho
lekára. Mimo ordinačných hodín svojho
ošetrujúceho lekára môže pacient navštíviť APS (ambulantnú pohotovostnú
službu), ktorá funguje v pracovných
dňoch od 16.00 do 22.00 hodiny a cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 hodiny.
Mimo tohto času môže pacient vyhľadať zdravotnícku pomoc na urgentnom
príjme v žiarskej nemocnici. Vo vážnych
prípadoch je potrebné okamžite privolať
rýchlu zdravotnícku pomoc,“ dodáva na
záver Jana Fedáková.
(li)

Občianske združenie ZAŽIAR, ktoré
na území mesta pôsobí od roku 2009,
bolo úspešné s projektom Spojme
sa pre mladých. Z grantu Erasmus +
získalo združenie 14 000 eur.
Kľúčová akcia 3, cez ktorú bol projekt
schválený, podporuje vedomosti v oblasti
mládeže na tvorbu politík, iniciatívy pre
inovačnú politiku, podporu európskych
politických
nástrojov,
spoluprácu
s medzinárodnými organizáciami a dialóg
zainteresovaných strán. „Cieľom projektu
je nadviazať spoluprácu mladých ľudí
s predstaviteľmi mesta,“ informuje
koordinátorka práce s mládežou
Dominika Švecová a ako konkretizuje:
„Vďaka
viacerým
štruktúrovaným
dialógom a verejným aktivitám
vznikne v polovici projektu priestor pre
mladých pod názvom Klub mladých.
Finálnym výsledkom bude Koncepcia
práce s mládežou na roky 2020 – 2024.
Týmto dokumentom vznikne dlhodobý
strategický systematický rámec na
mládežnícku politiku.“ Projekt potrvá od
mája tohto roku až do júla 2020. „Projekt
vnímame ako prvý krok k rozvinutiu
hlbšej a väčšej spolupráce. Mladí chcú

komunikovať a ľudia s rozhodujúcou
právomocou chcú počúvať,“ zdôrazňuje
Dominika Švecová a ako podotýka,
projekt má slúžiť ako most k spojeniu
týchto dvoch skupín.
V rámci projektu sa zatiaľ uskutočnili dva
stretnutia v priestoroch MsKC a v polovici
mesiaca júl podujatie Urban jam –
akcia pre nadšencov pouličnej kultúry.
Najbližšie sa pripravuje vznik Klubu
mladých v priestoroch MsKC.
V súvislosti s projektom je pre mladých ľudí
pripravený dotazník, ktorý je zverejnený
aj na webovej stránke mesta www.ziar.sk.
Odpovede naň môžete posielať na adresu:
dominika.svecova@ziar.sk.
(r)
Projekt Spojme sa pre mladých je podporený
vďaka grantu Erasmus + v rámci kľúčovej
akcie 3 – podpora reformy politiky.
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Pripomenuli sme si 150 rokov od smrti Štefana Moysesa

Štefan Moyses.
Pri príležitosti 150. výročia úmrtia
Štefana Moysesa sa vo štvrtok 4. júla
uskutočnilo spomienkové stretnutie Pocta Moysesovi. Spomienkové
stretnutie organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom.
Okrem predstaviteľov mesta, členov
miestnych organizácií a politických strán
prijali pozvanie na spomienkovú slávnosť aj predstavitelia Matice slovenskej.
Spomienková slávnosť začala položením
kvetov k soche Štefana Moysesa na námestí. Neskôr pokračovala pietna spomienka na banskobystrického biskupa
a prvého predsedu Matice slovenskej
v krypte banskobystrických biskupov
v Kostole Povýšenia sv. Kríža.

Pietna spomienka v krypte banskobystrických biskupov.
Počas celého dňa bola verejnosti sprí- mal iba deväť mesiacov. Matka mu umrestupnená aj Pamätná izba Štefana Moy- la, keď mal ledva sedem rokov. Ujala sa ho
bezdetná rodina vzdialeného príbuzného.
sesa.
Pretože v obecnej škole vynikal bystrosťou, adoptívni rodičia ho dali na štúdiá do
PhDr. Štefan Moyses
Štefan Moyses sa narodil 24.10.1797 vo trnavského gymnázia. Po maturite sa rozVeselom, ako 71-ročný zomrel 5.7.1869 hodol pre kňazskú dráhu.
vo vtedajšom Svätom Kríži, dnešnom Žiari
nad Hronom.
Od marca 1851 žil a pôsobil v našom
Počas svojho života sa z neho stal význam- meste. V roku 1863 bol vedúcim matičný činiteľ slovenského a chorvátskeho nej delegácie vo Viedni. Stal sa spoluzanárodného hnutia, cirkevný hodnostár, kladateľom a prvým predsedom Matice
diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pra- slovenskej. Ako veľký ctiteľ slovanských
covník, verejný činiteľ, národovec, zakla- vierozvestcov Cyrila a Metoda vydal pri
dateľ a prvý predseda Matice slovenskej príležitosti tisícročného jubilea ich príchoa od roku 1850 až do svojej smrti pôsobil du na Veľkú Moravu osobitný pastiersky
ako banskobystrický biskup.
list a pričinil sa o celonárodné oslavy tejŠtefan Moyses sa narodil do chudobnej ro- to udalosti. Zaslúžil sa aj o uznanie 5. júla
diny roľníka. Jeho otec Štefan zomrel, keď ako pamätného dňa príchodu solúnskych
vierozvestcov na naše územie.

Moyses je pochovaný v krypte v Kostole Povýšenia sv. Kríža.

Naj chlpáčom sa stal psík s rozdielne
sfarbenými očami
V Parku Štefana Moysesa sa to v sobotu 29. júna hemžilo štvornohými
chlpáčmi. Konal sa už 8. ročník obľúbeného Žiarskeho chlpáča – výstavy
psov bez papierov pôvodu a útulkáčov.
Majitelia mohli svojich psíkov opäť prihlasovať do viacerých kategórií. „Malí,
strední a veľkí kríženci súťažili v kategórii miš – maš, psíkovia nad osem rokov
v kategórii veteráni, psíkovia do jedného roka v kategórii junior, najušatejší,
okatešjí či smiešnejší mali kategóriu
naj extrém, kategória psí kus bola určená pre psíkov, ktorí chceli ukázať, čo
dokážu a zaujímavou je aj kategória naj
podoba, v ktorej súťažili majitelia, ktorí
sa najviac podobali so svojim psom,“ informuje predsedkyňa OZ Strážni anjeli
Martina Polachová.

„

Opäť súťažilo aj veľa
bývalých psíkov z útulku.

Celkovo sa do ôsmeho ročníka súťaže
prihlásilo 63 psíkov, pričom najpočetnejšie zastúpenie bolo v kategórii naj
extrém, v ktorej súťažilo 14 chlpáčov.
„Okrem psíkov z mesta či blízkeho
okolia k nám prišli súťažiaci napríklad
z Dolného Kubína, Želiezoviec, Zvolena,
Kremnice, Žiliny, Prievidze, Topoľčian,
Klátovej Novej Vsi a dokonca medzi nás
zavítala pani Hana so svojou sučkou Lexi
až z Ostravy,“ konkretizuje ďalej Martina
Polachová a ako dodáva, keďže súťaži
prialo aj počasie, podujatia sa zúčastnilo
tiež množstvo ľudí, ktorí prišli povzbudiť
súťažiacich, alebo len chceli stráviť príjemný deň so psičkármi.
Titul Žiarskeho chlpáča pre rok 2019
získal mladý psík kríženca border kolie
s menom Blue zo Zvolena, ktorý mal
každé očko inak sfarbené. „Teší nás, že
sa opäť do súťaže prihlásilo veľa našich
exútulkáčov. Veľkú radosť nám robí aj
to, že medzi súťažiacimi nie sú len deti,
ale aj dospeláci a seniori,“ uzatvára ôsmy
ročník podujatia Martina Polachová. (li)

V roku 1955 mu bola odhalená pamätná
tabuľa nad kryptou z vonkajšej strany kostola v Žiari nad Hronom, kde je v hrobke
pod kostolom pochovaný. V roku 1987
bola na jeho počesť v renesančno-barokovom kaštieli, kde pôsobil, zriadená
pamätná izba. Na čelnej fasáde je aj pamätná tabuľa venovaná jeho pamiatke.
Pomenovaný je po ňom aj park, v ktorom
sa nachádza pomník, ktorý mu bol odhalený v roku 1969 pri 100. výročí jeho úmrtia. Na námestí sa nachádza jeho socha
v nadživotnej veľkosti a jeho meno nesie
aj Základná škola s materskou školou
Štefana Moysesa. Pamätná izba, ktorá sa
v súčasnosti nachádza v priestoroch Mestského kultúrneho centra, bude opäť verejnosti sprístupnená v priestoroch kaštieľa
po jeho rekonštrukcii.
(li)

Preneste sa do stredoveku

Pätnásty ročník Šášovských hradných hier klope na dvere
Obľúbené Šášovské hradné hry sa vracajú k osvedčenému scenáru. Kým vlani bol program po prvýkrát v rukách
šermiarov, tento rok sa opäť ponesie
v réžii dobrovoľníkov z občianskeho
združenia Za záchranu hradu Šášov.

Pätnásty ročník podujatia, ktorého cieľom je propagácia šášovského hradu, sa
uskutoční v sobotu 27. júla so začiatkom
o 14.30 hodine. „Opäť začneme tradičným
výstupom na hrad, ktorý bude obohatený
o prezentáciu činnosti Združenia na zá-

chranu hradu Šášov,“ informuje Rastislav
Uhrovič z občianskeho združenia a ako
ďalej konkretizuje: „Hlavný program začína o 16-tej hodine a predstavia sa v ňom
rytieri Vir Fortis, sokoliari kráľa Svätopluka,
historický šaško Fjodor a svoje zastúpenie
bude mať aj folklór v podaní MSS Sekera
a FS Pohronka. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie ako lukostreľba, jazda na koni,
maľovanie na tvár, tvorivé dielne, ale aj súťaže. Novinkou bude tohto roku aj sprievodná akcia Za pokladom kráľovnej Barbory Celjskej a po prvýkrát sa na podujatí
predstaví aj Bábkové divadlo na Rázcestí
s dvoma predstaveniami.“ Postarané bude
aj o občerstvenie. Výťažok z podujatia
bude už tradične venovaný na záchranu
šášovského hradu.

Počas dňa opäť sprístupnia
aj pamätnú izbu

V expozícii sa nachádza aj pamätná izba.

dňami novú úpravu aj vzhľad. „Čaká nás
ešte výmena plota a pár detailných úprav.
Čoskoro si budú môcť návštevníci hradu
Fasáda expozície, ktorá sa nachádza v čas- pozrieť prezentáciu našich aktivít aj priati pod hradom, dostala pred niekoľkými mo v tomto objekte prostredníctvom

krátkych videí,“ dodáva Rastislav Uhrovič
s tým, že počas konania Šášovských hradných hier sa návštevníci cestou na hrad
môžu zastaviť aj v expozícii a pozrieť si
pamätnú izbu.
(li)
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Prúsery v civilnom
oblečení

Cez bránu z letiska som chodil vo vojenskom oblečení, v ruksaku som niesol civil.
Cez pole na železnicu dva kilometre a vo
vlaku, na WC, som si prezliekol civil. Rád
som chodil do Zlína, lebo to mesto bolo
plné dievčat. Obuvnícky závod zamestnával do tisíc šičiek obuvi. Boli tam štyri

slobodárne, v ktorých bývali dievčatá.
Na čajoch sa dalo zatancovať a zabávať
sa.
V jednu sobotu som išiel do Přerova na
pivo. S kamarátmi sme to prehnali. Do
kasární som sa vracal s „opicou“, a preto
som sa rozhodol, že nepôjdem cez bránu,
kde dávajú fúkať na kontrolu alkoho-

lu, ale prekonám pletivo ohrady. Nebol
to dobrý nápad, lebo som padol do rúk
veliteľa letiska, ktorý bol na pochôdzke s puškou v bažantnici. Potrestali ma
spôsobom, ktorý skomplikoval moju
slobodu. Každý víkend som ako spojka
mal službu pri poplachu – v meste budiť
papalášov, aby sa dostavili na poplach

Z pera čitateľa

do kasární.
Dlhú dobu som to znášal, ale prišli Vianoce a počas celých sviatkov som mal
byť ako spojka v kasárňach. Túto službu
som porušil a za seba som poslal vojaka
– bažanta. To mi prinieslo basu 21 dní.
Ale o tom až nabudúce.

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA
NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

Dodávateľ tepla Veolia Energia Žiar
nad Hronom, s. r. o. v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z., §26, oznamuje
svojim odberateľom tepla zo systému centralizovaného zásobovania
teplom na území mesta Žiar nad
Hronom, že z dôvodu plánovaných
rekonštrukčných prác na primárnom teplovodnom potrubí, bude
v dňoch 29.7.2019 od 00.00 hod.
(pondelok) - 30.7.2019 do 20.00 hod.
(utorok) prerušená dodávka tepla na
prípravu teplej vody.
Odstávka sa dotkne odberateľov
tepla sídliska Pod vršky na týchto
uliciach:
•A. Štefanku
•Janka Kráľa
•Martina Benku
•Pod Donátom
•Štúrova 1, 3
Spoločnosť Veolia Energia
ďakuje za porozumenie.

PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE
ELEKTRINY
Dňa 25. júla od 7.30 do 16.30 hod. bude
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy.
Obmedzenie sa dotkne ulíc:
•J. Považana 2844, 2845
•SNP 130, 150

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
15.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
16.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
17.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
18.7. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
19.7. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
20.7. 7.00 – 20.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
21.7. 7.00 – 8.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
22.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
23.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
24.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
25.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
26.7. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
27.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
28.7. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 o 20.00 h
otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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Komunitné centrum sa so školským rokom rozlúčilo
výletom do Čierneho Balogu

Slovenskí policajti budú v Chorvátsku aj tento rok
Aj tento rok budú slovenskí policajti pôsobiť v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to v
Splitsko-dalmatínskej a v Primorskogoranskej.
Na základe pozitívnych reakcií budú tento rok policajti pomáhať o mesiac dlhšie,
pričom svoju misiu ukončia 15. septembra. O bezpečnosť dovolenkárov sa postará osem policajtov, štyri dvojčlenné
hliadky.

Rekreačné oblasti, v ktorých
pôsobia slovenskí policajti

V piatok 21. júna Komunitné centrum v Žiari nad Hornom, v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom, zorganizovalo výlet do Čierneho Balogu. Finančné prostriedky na vstupné a dopravu
pomohli zabezpečiť pätnásti poslanci
mesta a poslanec VÚC.
Cieľom výletu do Čierneho Balogu bola
nielen rozlúčka so školským rokom, ale
aj spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok lesníckeho skanzenu,
ktorý sa nachádza vo Vydrovskej doline,
ktorá je vzdialená približne 1,5 kilometra
od Čierneho Balogu.
„Na výlet sa nám podarilo zobrať deti a ich
rodičov z viacerých lokalít mesta,“ hovorí
Ivana Pruknerová, odborný garant Komunitného centra a konkretizuje: „Cestovali
s nami občania mesta, obyvatelia, ktorí

žijú na tzv. Jadranoch a deti z osady Pod
Kortínou. Tým sme naplnili cieľ Komunitného centra, ktorým je spájať komunity
a budovať vzťahy medzi nimi.“
Počas výletu trochu spŕchlo, ale to nevadilo, pretože výletníci sa dvakrát previezli čiernohronskou železničkou, ktorá
premáva až na koniec Vydrovskej doliny. „Počas jazdy v historickom vláčiku
mali deti a ich rodičia výhľad na lesnícky
skanzen, historické lesnícke stroje, parnú
lokomotívu, vagóny, vodnú pílu, drevenice, miniatúry z dreva či lesnú kaplnku.
Z vláčiku sme zakývali aj deťom a učiteľom, ktorí práve prechádzali skanzenom.
Počas jazdy sme vystúpili pri kolibe, kde je
aj detské ihrisko. Tam sme sa občerstvili a
deti sa zatiaľ vyšantili na ihrisku. Po obednej prestávke sme sa spoločne prešli po

lesníckom skanzene s výhľadom na miniatúry z dreva, napodobeniny dreveníc
a pôvodných historických postáv a zašli
sme až ku lesnej kaplnke, kde sa nachádza
expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam,“ dopĺňa Pruknerová s tým, že nasledovalo spoločné fotenie pred kaplnkou,
rozlúčka so skanzenom a návrat domov.
„Z tejto aktivity máme radosť a dúfame, že
aj budúci rok sa nám podarí zorganizovať
výlet pre deti a rodičov, ktorí navštevujú
naše Komunitné centrum,“ dodáva na záver Ivana Pruknerová.
Poďakovanie za zorganizovanie výletu
do Čierneho Balogu patrí všetkým, ktorí
prispeli na výlet a televízii ATV, ktorá poskytla finančný dar na ďalšie aktivity Komunitného centra. Rodičia detí, ktorí sa
zúčastnili výletu, si vstupné platili sami. (r)

Nezabudni
na mňa v aute
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v týchto letných
mesiacoch rozbehlo celoslovenskú
preventívno-informačnú kampaň Nezabudni na mňa v aute, ktorej cieľom
je upozorniť nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na skutočnosť, že nechať
dieťa vo vozidle bez dozoru je nezodpovedné a životu nebezpečné.
Príslušníci Policajného zboru, v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Žiari nad Hronom, budú počas
letných mesiacov rozdávať, vodičom na
frekventovaných miestach, informačný
leták a aromatické visačky s mottom
Nezabudni na mňa v aute. Vodičov majú
vystríhať pred tým, aby nenechávali deti
a domácich miláčikov vo vozidlách, najmä počas horúcich dní. Dôvodom sú tragické prípady z uplynulých rokov.
Teplota v zatvorenom aute na slnku extrémne rýchlo stúpa, čo je nebezpečné
pre ľudí aj domáce zvieratá. Niekedy
však nie je problém so zabúdaním, rodičia si jednoducho myslia, že tú chvíľku
dieťa v aute vydrží, avšak už niekoľko
minút v rozhorúčenom vozidle v týchto
horúcich letných dňoch je pre zdravie
a život veľmi nebezpečné. Z trestnoprávneho hľadiska je za svoje deti vždy
zodpovedný rodič. V takýchto prípadoch

Aj tento rok budú žiarski policajti rozdávať informačné letáky.
môže byť dieťaťu ublížené na zdraví,
alebo v tých najkrajnejších prípadoch
spôsobená smrť. V takom prípade môže
byť rodič stíhaný a odsúdený za trestný
čin ublíženie na zdraví alebo usmrtenie.
Podľa právnej kvalifikácie skutku, ktorú
možno určiť až na základe konkrétnych
skutočností a okolností prípadu, by však
mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa
(§ 206 TZ), kde hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov a v prípade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov hrozí trest
odňatia slobody na tri až desať rokov.

Čo robiť po vytiahnutí
dieťaťa z auta
Po vytiahnutí z auta treba dieťaťu podať
prvú pomoc:

Ak je dieťa pri vedomí,
postupne ho ochladzovať.
• Premiestniť ho do tieňa, prikryť mokrou látkou, priložiť mu ju na zátylok,
slabiny, podpazušie.
• Nemožno ho ochladzovať rýchlo, pre
telo by to bol veľký šok.
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hro- • Dieťaťu treba dať napiť, nie ľadovú,
nom vyzýva občanov, ktorí idú okolo skôr vlažnú vodu, po malých dúškoch.
auta, v ktorom vidia uzamknuté dieťa
alebo domáceho miláčika, aby neboli Ak dieťa nie je pri vedomí,
ľahostajní k takýmto prípadom a ozná- treba zistiť, či dýcha.
mili telefonicky na políciu, prípadne lin- •Položiť ho na podložku, tiež najlepšie
ku 112 prítomnosť opusteného dieťaťa do tieňa.
alebo domáceho miláčika v motorovom • Ak nedýcha, dať mu umelé dýchanie,
vozidle na parkovisku. Keďže je ťažké na úvod päť vdychov.
posúdiť, či sa dieťa alebo domáci miláčik • Potom začať s masážou srdca, primerav danom aute nachádza päť minút, alebo nou silou podľa telesnej konštrukcie diepol hodiny, je potrebné, aby rýchlo kona- ťaťa – 30-krát stlačiť hrudník, následne
li, pričom sa nesmú báť, že v rámci toho dať dva vdychy umelého dýchania, za
spôsobia škodu. Trestný zákon pozná to- ktorými nasleduje 30 stlačení hrudníka a
tiž inštitút krajnej núdze, čo znamená, že opäť dva vdychy.
človek, ktorý takto zachráni dieťa a spô- • Privolať záchranárov.
sobí pri tom škodu, nie je trestne stíhaný.
OR PZ Žiar nad Hronom

- Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela,
Makarska (Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir,
Ul. Put Muline 1). V prípade núdze alebo
pomoci budú k dispozícii na telefónnom
čísle +385 99 7201 001,
- Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija,
Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška,
Malinska, Mošćenička Draga (Primorskogoranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, Ul. Kralja
Tomislava 85 a). V prípade núdze alebo
pomoci budú k dispozícii na telefónnom
čísle +385 99 7201 002.

Cieľom vyslaných policajtov je zabezpečovať vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov dovolenkujúcich v
Chorvátsku a poskytnúť im pomoc a
asistenciu počas pobytu a tranzitu cez
územie Chorvátska a v spolupráci s
chorvátskou políciou dohliadať na slovenských občanov, a tak predchádzať
prípadným incidentom zapríčinených
slovenskými turistami. Policajti budú
vykonávať službu v slovenských policajných uniformách vždy spoločne s
chorvátskymi policajtmi, taktiež budú
na území Chorvátska vybavení služobnými cestnými vozidlami s označením
POLÍCIA, čím budú mobilnejší. Slovenskí
policajti však na území Chorvátska nemajú policajné právomoci.
Polícia SR

Diétne stravovanie a jeho dotácia
Novela zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR,
účinná od 1.1.2019, pojednáva aj
o deťoch so špeciálnymi stravovacími
potrebami, t. j. pamätá aj na tie deti,
ktorých zdravotný stav si vyžaduje
osobitné stravovanie.
Diétne stravovanie sa poskytuje na
základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako
je napr. gastroenterológ, diabetológ,
imunológ a pod. Akceptujú sa diagnózy,
pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že
zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne
stravovanie.
Príprava diétnej stravy - šetriacej, diabetickej a bezgluténovej pre deti materských škôl a žiakov základných škôl
sa vykonáva v Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom (ďalej
„Štvorka“). Rozvoz hotového - pripraveného jedla (s výnimkou materskej
školy) zabezpečuje po podpise zmluvy so zákonným zástupcom dieťaťa
Slovenský červený kríž, územný spolok
Žiar nad Hronom (SČK) za poplatok,
pričom tento si stanovuje SČK.
Nárok na dotáciu na diétne stravovanie
majú teda deti, ktorých zákonný
zástupca na základe zápisného lístka
stravníka pre osobitné stravovanie
požiada školu o diétne stravovanie na
príslušný školský rok (podá prihlášku)
a súčasne predloží písomné potvrdenie od príslušného odborného lekára
o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná. Akceptuje sa len potvrdenie vydané maximálne 6 mesiacov pred
podaním prihlášky - žiadosti o diétne
stravovanie. Zákonný zástupca dieťaťa si
tlačivo potrebné k prihláseniu dieťaťa na
diétne stravovanie vyzdvihne u vedúcej
školskej jedálne, kde obdrží aj bližšie informácie.

nie dotácie, oznámi zriaďovateľ túto
skutočnosť zákonnému zástupcovi
dieťaťa ako aj príslušnému školskému
a predškolskému zariadeniu.
Dotácia na stravu bude po splnení
horeuvedených podmienok na vyplatenie priznaná dňom podania si predmetnej žiadosti u zriaďovateľa a jej vyplatenie vykoná podľa počtu dní prítomnosti
dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese (účasť na vyučovaní) zariadenie,
ktoré dieťa/žiak navštevuje. Vyplácať sa
bude mesačne, na osobný účet zákonného zástupcu. Za účasť na vyučovaní sa
považuje prítomnosť dieťaťa aj na jednej
vyučovacej hodine. Žiakom základných
škôl s diétami, ktoré sa pripravujú na
„Štvorke“ sa dotácia vyplácať nebude, aj
keď nebudú odoberať stravu. Dôvodom
je fakt, že zriaďovateľ si splnil zákonnú
povinnosť a zabezpečil dieťaťu diétne
jedlo (podľa osobitného predpisu 3 diéty, ktoré sa pripravujú na tejto
škole). Žiakovi - jeho zákonnému
zástupcovi teda zaniká nárok na jej vyplácanie.

Deti materskej školy, ktorým ošetrujúci
lekár potvrdí diéty, ktoré sa na „Štvorke“
pripravujú, avšak ich rozvoz prostredníctvom Slovenského červeného
kríža, územný spolok Žiar nad Hronom
nedokážeme zabezpečiť, a teda zákonný
zástupca prináša dieťaťu na konzumáciu
v rámci obeda do zariadenia vlastnú
stravu, ten si rovnako požiada o vyplateV prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nie dotácie.
sa preukáže lekárskym potvrdením od
ošetrujúceho lekára – špecialistu, ktorý Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa pri diétpotvrdí taký druh diéty, ktorý školská nom stravovaní prináša dieťaťu vlastnú
jedáleň na „Štvorke“ nepripravuje, stravu, pretože zriaďovateľ takéto diétne
zákonný zástupca dieťaťa požiada o vy- jedlo nevarí, musí byť dieťa rovnako
platenie dotácie na stravu prostredníc- podaním prihlášky prihlásené na stravu
tvom formulára, ktorý má k dispozícii (zápisný lístok stravníka pre osobitné
školská jedáleň a za zriaďovateľa Lívia stravovanie), a zároveň mu zriaďovateľ
Hricová, ktorej sa zároveň potrebná bude vyplácať dotáciu vo výške
žiadosť predkladá. Po prehodnotení 1,20 eur/obed na základe žiadosti zákonžiadosti zákonného zástupcu dieťaťa ného zástupcu dieťaťa (podľa pokynu vy
a po splnení podmienok na vyplate- ššie).
(r)
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Sklo chráni životné prostredie a šetrí naše zdroje

ÁNO: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (nevratné obaly z nápojov, pohára
a pod.), črepy, úlomky tabuľového skla
NIE: znečistené sklo, sklo s prímesami, zrkadlá, bezpečnostné sklo, technické sklo,
sklenené fľaše od chemikálií, keramika,
porcelán, autosklo, sklo kombinované
s iným materiálom (drôtené sklo), žiarovky, plexisklo, TV obrazovky

sa znečisťovanie ovzdušia a vôd pri ich
spracovaní a tiež spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie.

Vedeli ste, že...?

V dnešnej konzumnej dobe je nám už
čoraz viac jasnejšie, že hádzať všetko
len do čierneho kontajnera, ktorý je
vyvezený na skládku, nie je správne riešenie. Nový trend, tzv. obehové hospodárstvo, začína uplatňovať
v jednotlivých politikách aj Európska
únia.
Triedenie a následne recyklovanie materiálov je nevyhnutnou aktivitou v snahe šetriť zdroje a dosiahnuť udržateľný
rozvoj. Každý z nás má k dispozícii či už
na svojom dvore doma, alebo v stojiskách farebné nádoby na separovanie
komunálneho odpadu, ktorý nám vzniká
v domácnostiach, firmách, úradoch. Ak
by sme však vysypali na zem nádobu na
zmesový komunálny odpad a ručne ho
pretriedili, tak by sme zistili, že v zbernej
nádobe sa ešte stále nachádza odpad,
ktorý by mohol byť ešte nejakým spôsobom zhodnotený a zrecyklovaný, a nemusí skončiť na skládke. Opätovným využívaním šetríme primárne zdroje, znižuje

•sklo patrí medzi najstaršie používané
materiály
•už v neolite (mladšej dobe kamennej),
teda približne 7 000 p. n. l., používali ľudia
sklo ako nástroj
•okolo roku 1 500 p. n. l. vyrábali starí
Egypťania prvé duté sklenené nádoby na
masti alebo oleje
•vyrába sa tavením z vysoko kremičitého
piesku (sklársky piesok)
•sklo je 100 % recyklovateľné - pri
recyklácii skla ide o dokonalú recykláciu
(zo starej fľaše sa dá vyrobiť rovnaká nová
fľaša)
•sklo môžeme recyklovať donekonečna
bez straty kvality a čistoty
•sklenené črepy vo výrobe skla
nahrádzajú 1/4 sklárskeho piesku a
znižujú potrebné množstvo energie na
roztavenie o 25 %
•sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov
•recyklovaním skla šetríme energiu
•recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí
toľko energie, koľko by sme spotrebovali
počas 25 minút za počítačom
•sklo je najbezpečnejšie pre balenie a
uchovávanie potravín
•na rozdiel od iných obalových
materiálov, sklo nevypúšťa žiadne látky
do jedla a pitia

Čo patrí a nepatrí
do skla

Recyklačné symboly

Na väčšine výrobkov a obalov sú uvede6. NOVÉ PRODUKTY – roztavené sklo je né tzv. recyklačné symboly, ktorými sa
základom na výrobu nových produktov môžeme riadiť pri triedení. Označenie
1. TRIEDENIE - použité sklo vytriedime
môže byť znázornené ako číslica v troju(napr. sklenených pohárov a fliaš).
do zeleného kontajnera alebo do vreca,
holníku šípok, ako skratka pod trojuktoré ju určené na sklenený odpad.
holníkom šípok, alebo aj kombináciou
2. ZBER – zberová spoločnosť následne
oboch spôsobov.
odvezie sklo do recyklačného závodu.
3. ČISTENIE – na triediacej linke sa oddelí
Recyklácia však nie je odpoveďou na
od skla (magneticky, ručne...) iný odpad
súčasný problém s odpadom. ZásadVzniknutý odpad zo skla umiestňujeme nú zmenu môžeme dosiahnuť zmenou
a ďalšie nečistoty.
4. SEPARÁCIA – pomocou laserov sa do zberných nádob zelenej farby so štít- postoja v našom spotrebnom správaní.
rozdelí sklo podľa farebnosti (číre, hnedé, kom s príslušným názvom druhu odpa- Cieľom je znižovanie vyprodukovaného
du. Informačné štítky slúžia pre upresne- odpadu, a to aj toho recyklovaného!
zelené).
5. DRVENIE A TAVENIE – sklo sa rozdrví nie, čo do zbernej nádoby patrí.
OŽP
a roztaví v peci pri teplote 1 600 0C.

Aká je cesta odpadového skla

Kam s odpadom
zo skla
po vytriedení

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 a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 70/2019 zo dňa 28. júna 2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou
infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar
nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 01.10.2018 pod č. 420/18, a to:
 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2, odčlenená:
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“).
Opis Predmetu predaja:
Pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vršky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – pozemok CKN 1149/68 na Ul. Štúrova – Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: mesto Žiar nad Hronom,
mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Lehota na predkladanie ponúk: od 08.07.2019 do 31.08.2019 do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: „PRIJATÉ:
dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Bližšie informácie navrhovatelia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania, č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32 a na webovej stránke mesta
www.ziar.sk.
(r)
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APET Y

NÉ Tv § 9a ods. 6 a 7 zákona
LNE
bytov a nebytových priestorov, zastúpení
osobou
uvedenou
BAV
správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nez. o vlastníctve bytov a nebytových priesto- skorších predpisov,
záujemcovia môžu svoje cenové
rov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
ponuky doručiť najneskôr do 19.7.2019 do
„záujemca“),

účel nájmu: vybudovanie spev- 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronených plôch, na účel parkovania celkom nom - Odbor životného prostredia a infrašdvadsiatich osobných motorových vozidiel truktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s
vyhradených pre užívateľov bytov a nebyto- nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN
vých priestorov v dome súp. č. 324 a 326
parcela č. 403/1 - neotvárať“.

doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo

cena nájmu: minimálna ročná zmeniť podmienky priameho prenájmu, nesadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka prijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priaza dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí my prenájom zrušiť.
prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady Bližšie informácie záujemcovia získajú na
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – OdPodmienky predloženia cenovej ponuky:
Hronom, vo výške 1 euro/spevnenú plochu/ bor životného prostredia a infraštruktúry
č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do

cenové ponuky môžu predložiť rok,
záujemca je povinný s ceno- 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.
len spoločenstvá vlastníkov bytov a neby- 
tových priestorov v dome alebo vlastníci vou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to:
CKN parcela č. 403/1 – ostatná
plocha s celkovou výmerou 7 400 m2 zapísaná na LV 1136, a to v časti nachádzajúcej sa
vo dvore bytových domov súp. č. 324, 325 a
326 na Ulici Dukelských hrdinov v Žiari nad
Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom je orientačne 420,16 m2.
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Od 1. septembra sa menia stravné poplatky pre žiakov v školských jedálňach
v tabuľkách,“ upozorňuje Štefanková. Ako ďalej metodička konkretizuje, stravník každý ďalší mesiac uhrádza
režijné náklady 1,50 eura, mesačný príspevok na stravu znížený o dotáciu a tiež poplatky za neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu za predchádzajúci mesiac. „Školská jedáleň poskytne stravu žiakom len po splnení
všetkých podmienok úhrady v školskej jedálni určených vo VZN, to znamená, že pri neuhradení poplatkov za
stravovanie žiak prestáva byť stravníkom až do ich úhrady,“ zdôrazňuje na záver Dana Štefanková.
Pri bežnom stravovaní žiakom I. stupňa dotácia pokrýva cenu obeda, žiaci II. stupňa doplácajú na deň 0,03
eura.

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, mení sa výška stravných poplatkov v našich školských jedálňach s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Zmeny boli schválené Všeobecne záväzným nariadením na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Cena obeda, v zmysle VZN, sa znižuje o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom. „Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu,“ informuje Dana Štefanková, metodička pre
školské stravovanie a ďalej vysvetľuje: „Ak dieťa bolo prihlásené na stravu a nevznikol mu nárok na poskytnutie dotácie porušením niektorej z týchto podmienok, uhrádza príspevok na jedlo určený v nariadení v plnej
výške, teda bez dotácie. Preto vznikla aj povinnosť zákonnému zástupcovi žiaka základnej školy uhradiť pri
prihlásení na stravovanie zálohu vo výške 20 eur na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu.“

Dotáciu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla, to znamená, že žiakom I. stupňa, ktorí sa
stravujú aj na desiatu, sa cena desiaty zníži o zostávajúcu dotáciu.

Diétne stravovanie pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný
stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta), sa pripravuje
v školskej jedálni na Jilemnického ulici. Pravidlá úhrady stravných poplatkov sú rovnaké ako pri bežnom straZákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ďalej prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej a zá- vovaní.
kladnej škole paušálne čiastkou 1,50 eura mesačne. To znamená, že príspevok na režijné náklady uhrádzajú
všetci stravníci pravidelne každý mesiac, bez ohľadu na počet odobratých jedál. Zriaďovateľ školskej jedálne
môže rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca o to požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
„Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a žiakom len po splnení všetkých podmienok úhrady poplatkov
určených vo VZN. Stravníci vykonávajú úhradu nákladov na stravovanie tak ako v predchádzajúcom období,
to znamená vopred v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza. Úhradu vykonajú bezhotovostne bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Podmienky úhrad stravných poplatkov si určí každá škola vo vnútornom predpise,“ spresňuje ďalej Štefanková s tým, že všetky potrebné informácie stravník získa vo svojej škole alebo
školskej jedálni.

Všetky potrebné informácie o podmienkach poskytovania diétneho stravovania stravník získa vo svojej škole
alebo školskej jedálni.
Stravovanie športovcov - pre žiakov so zameraním na šport sa pripravuje strava v školskej jedálni na Jilemnického ul. č. 2 (IV.ZŠ). Pravidlá úhrady stravných poplatkov sú rovnaké, ako pri bežnom stravovaní.

Poplatky za stravu v materskej škole
Deti pri nástupe do materskej školy uhrádzajú zálohu na stravu pokrývajúcu celý mesiac, v ďalšom období počet skutočne odstravovaných dní za predchádzajúci mesiac a príspevok na úhradu režijných nákladov
paušálne 1,50 eura mesačne. Noví stravníci od septembra uhradia vyššiu zálohu zodpovedajúcu novým po- Každá škola zverejní na svojej webovej stránke výšku stravných poplatkov a všetky potrebné informácie pre
platkom, ostatné deti doplatia rozdiel.
stravníkov o podmienkach úhrady príspevkov v školskej jedálni.
(li)

Pre deti materskej školy vo veku od 2 do 5 rokov je poplatok za celodennú stravu určený vo výške 1,37 eura.
Deti, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu, uhradia za celodennú stravu 0,17 eura, poldennú stravu (desiata + obed) plne pokrýva dotácia, neuhrádzajú nič. Dieťa odoberajúce len desiatu, nárok na dotáciu nemá.
„Dotácia v materskej škole je poskytovaná na všetkých predškolákov, ktorí majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deťom od 2 do 5 rokov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, a to na základe potvrdenia z úradu práce,“ podotýka Dana Štefanková.

Poplatky za stravu v základnej škole
Dotácia na stravu sa poskytne na všetky deti základnej školy, ktoré podali prihlášku na stravovanie. Žiak základnej školy je prihlásený na stravovanie od 1.9.2019 až po uhradení stravných poplatkov na účet školskej
jedálne – zálohy na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu vo výške 20 eur, príspevku na úhradu režijných
nákladov 1,50 eura a mesačnej výšky príspevku na stravu zníženého o dotáciu v zmysle VZN. Úhrady je potrebné vykonať do 20. augusta 2019. „Poskytovanie dotácie sa však riadi prísnymi pravidlami, pri ich nedodržaní žiak nemá nárok na dotáciu a neodhlásenú alebo neodobratú stravu hradí v plnej výške, ako uvádzame
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Pred nami sú
chladné dni
Tohtoročný jún sa s nami lúčil
horúcim letným počasím a ešte
horúcejším odštartoval prvý
prázdninový mesiac. Rekordná
vlna horúčav zasiahla Slovensko
a okolité krajiny.
Zatiaľ čo v západnej Európe vystupovali maximálne denné teploty
vzduchu nad 40°C, na Slovensku
sa v pondelok 1. 7. vyšplhali až
na 37,6 °C v Malackách. V našom
meste vystúpila teplota na 34,5 °C.
Teplotný rekord pre daný deň je
36,8 °C z roku 2012. Viac o počasí
od žiarskeho meteorológa Jána
Wolfa.
„Krátkodobý vrchol horúčav ukončil studený front, ktorý od severozápadu postúpil nad rozhorúčený
kontinent počas utorka 2. júla. V
podstate sa studený front prejavil
iba zväčšenou oblačnosťou, pár

kvapkami a nižšou teplotou i vlhkosťou, oproti predchádzajúcim
dňom. Ďalšie dni (utorok – piatok)
v uplynulom týždni už boli príjemné, čo sa týka nočných aj denných
teplôt. Počas víkendu sa nám opäť
oteplilo, v sobotu na 31,4 °C a následne, po prechode studeného
frontu, v nedeľu si od horúčav na
dlhšiu dobu oddýchneme. Čaká
nás tak najchladnejší týždeň od
začiatku júna,“ hovorí meteorológ
Ján Wolf s tým, že mesiac jún bol
mimoriadne teplý, takže pre väčšinu ľudí môže byť tento týždeň
celkom príjemný. „Zrážok bude
pravdepodobne málo, určitá šanca na významnejšie zrážky sa črtá
na konci týždňa. Podľa aktuálnych
dostupných zdrojov nás najbližšie
dva týždne čaká príjemné letné
počasie s teplotami do 27 °C. Počasie prejde na typický letný priebeh prechodmi studených frontov
so zrážkami a potom obnovou
tlakových výší, ktoré nám prinesú
slnečné dni,“ dodáva meteorológ.

Výhľad počasia na obdobie
15. – 21.7.2019
V prvej polovici tohto obdobia
sa bude naše územie nachádzať
v nevýraznom tlakovom poli, medzi tlakovou výšou nad západnou
Európou a tlakovou nížou nad
Ukrajinou. V druhej polovici týždňa sa rozšíri od juhozápadu tlaková výš a mierne sa oteplí.
Pondelok: Polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Nočné
teploty 13 až 10 °C. Denné teploty
22 až 24 °C. Mierny severovýchodný vietor.
Utorok – štvrtok: Polojasno až
oblačno, prehánky alebo dážď
a postupne oteplenie. Nočné teploty 14 až 12 °C. Denné teploty
v intervale 23 až 26 °C. Slabý juhozápadný až južný vietor.
Piatok – nedeľa: Polooblačno až
oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočné teploty 16 až
14 °C. Denné teploty 26 až 29 °C.
Slabý juhozápadný vietor.
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Žiarski speváci seniori patrili na krajskej
prehliadke medzi najlepších
Spevácky súbor seniori zo Základnej organizácie JDS v Žiari nad Hronom sa zúčastnil Krajskej
prehliadky súborov JDS z Banskobystrického
kraja. Dňa 22. júna vystupovali žiarski seniori aj
v kultúrnom programe na 14. ročníku Stretnutí
generácií na Kališti.
Na Krajskú prehliadku spevákov Banskobystrického kraja každý okres zabezpečí vystúpenie svojho
súboru. Okresná organizácia v Žiari nad Hronom
rozhodla, že na tejto prehliadke nás bude reprezentovať súbor spevákov zo Žiaru nad Hronom. Na
základe výsledkov a ohlasov zo strany odborníkov,
divákov ako aj hostí môžeme konštatovať, že naše
rozhodnutie bolo správne a žiarsky súbor patril medzi najlepšie zo šestnástich súborov, ktoré na tejto
prehliadke vystupovali. Na prehliadke sa však neurčuje poradie súborov a ich umiestnenie.
Náš súbor má vo svojom repertoári viac ako 187
piesní, a to hymnické, ľudové, populárne aj chrámové. Takejto prehliadky sa seniori zo Žiaru zúčastnili už po desiatykrát. Trikrát reprezentovali
Banskobystrický kraj na Celoslovenskej prehliadke
JDS. Spevácky súbor je známy i v okresnom meste,
kde vystupuje pri rôznych spomienkových oslavách. V Brezne odzneli piesne Mne silu dáš, Prinášaj
vzácny vetrík a keď začali prvé tóny spevu Život je
boj. Všetci prítomní na záver obrovským aplauzom
odprevadili súbor z javiska.

V kultúrnom programe na Kališti vystupovali už
deväťkrát. Históriu a minulosť si môžeme pripomínať aj tým, že sa budeme pravidelne stretávať na
miestach tragických udalostí. Obec Kalište v okrese
Brezno bola vypálená 18. marca 1945. Po vojne sa
do tejto obce už život nevrátil. Zostali len zrúcaniny
domov, kde žili predtým Kališťania. Tak ako všetky
podhorské obce na našom Slovensku, aj Kalište
ukrývali partizánov vo svojich domovoch a pomáhali im prežiť zimné podmienky v horách. Preto
bola ich obec, ako aj viac ako sto ďalších slovenských obcí, vypálená. V Kališti naši speváci zaspievali piesne Zem moja slovenská, Slovenská zem,
Keď sme tú rolku, Včielka a Sokoly. Všetkých prítomných potešila prítomnosť prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády Petra Pellegriniho.
Počasie tento rok spevákom neprialo, prudký dážď,
ktorý sa pustil po desiatej hodine, trval až do neskorých popoludňajších hodín. I cez túto nepriazeň počasia si 50-členná skupina protifašistických
bojovníkov z Oblastnej organizácie zo Žiaru nad
Hrobom uctila všetkých tých Kališťanov, ktorí pomáhali partizánom pri porážke slovenského fašizmu a dnes môžeme povedať, že i keď dedina neexistuje, nie je obývaná, existuje tam život vo forme
sadu s ovocnými stromami, ktoré boli zasadené
primátormi a starostami z viac ako sto miest, ktoré
postihli represálie pri potláčaní SNP.
Jaroslav Bulko,
predseda OO JDS Žiar nad Hronom
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SPOMIENKA
Dňa 22. júla si
pripomenieme
1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
náš drahý
Ivan Majerský.
Spomeňte si na neho spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 8. júna sme si
pripomenuli
15. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Stanislav Bednár.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 25. júna sme si
pripomenuli
6. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla si
pripomíname
9. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustila
naša drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ich
poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

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
Dňa 5. júla sme si
pripomenuli
7. 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 19. júla si
pripomíname
17. výročie od
smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila
naša drahá mama
a stará mama
Irena Lalová.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra s rodinou.

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

SPOMIENKA
Osud nám
nedoprial s tebou
dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 7. júla sme si
pripomenuli
11. výročie od smrti nášho drahého
Ing. Jána Wiežbu.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihla si povedať:
zbohom, rodina moja.
Ďakujeme ti za tvoju
dobrotu,
lásku a úsmev,
ktoré si rozdávala.
Dňa 18. júla si pripomíname
14. výročie, kedy nás navždy opustila
naša drahá mama, babka a prababka
Mária Wiežbová.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.
SPOMIENKA
Keď po tmavej noci
svitol biely deň,
ty odišiel si snívať svoj
večný sen.
Dňa 16. júla si
pripomíname
2. 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
Dňa 4. júla sme si
pripomenuli
4. výročie, keď nás
navždy opustil
náš drahý otec
Ľudevít Širáň
a dňa 23. júla si
pripomíname
5. výročie, keď nás
navždy opustila naša
mama
Katarína Širáňová.
Tí, ktorí ste ich
poznali, venujte im s nami tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
...čas plynie,
spomienky nám
zostávajú...
Dňa 12. júla sme si
pripomenuli
1. výročie, keď
nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Ľubomír Kýpeť.
Spomíname s láskou.
Manželka, deti, vnúčatá
a celá rodina.
SPOMIENKA
Kto ho poznal, nech
si spomenie...
Dňa 14. júla sme si
pripomenuli 4 roky
od chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Kamil Žiak
zo Starej Kremničky.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s
nami.Spomínajú dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už len kytičku
kvetov na hrob ti
môžeme dať,
spokojný, večný
spánok môžeme ti
priať.
V týchto dňoch si
pripomíname 11. výročie od smrti
Pavla Meleka.
V tichej modlitbe s láskou a úctou
spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.
SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Kto v srdci žije,
nezomiera.
Dňa 5. júla sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav Bača.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka Erika, dcéra
Erika s manželom Jaroslavom, syn
Jaroslav, vnuk Ján, vnučky Viktória
a Alexis, sestry Anna
a Helena s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 19. júla si
pripomíname
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá
mama a stará mama
Pavlína Valušková.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
syn s rodinou.
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Seienchin – pokoj v oku búrky Tigria kata, s ktorou sa karate klub rozlúčil so sezónou
KARATE

Vo štvrtok 4. júla sa v telocvični Základnej školy na Jilemnického ulici uskutočnil karate kata maratón 2019, kde si
priaznivci karate mohli vyskúšať svoju
silu a vytrvalosť pri cvičení 108 x kata
Seienchin.
Tradícia cvičenia kata 108x má svoje korene v krajine vychádzajúceho slnka a u nás
v klube sme už takýmto spôsobom počas
niekoľkých sezón vzdali hold viacerým
kata. Hovorí sa: „Stoosmička spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť do jedného
celku, keď 1 je Boh, vyššia pravda, 0 symbolizuje nevedomosť a 8 celistvosť, nekonečno a večnosť.“
no predovšetkým dobrý pocit z cvičenia
a poriadnu svalovicu. Seienchin je stará
Dvadsaťjeden odvážnych cvičencov ka- čínska kata, ktorá sa predávala na Okirate nielen z nášho klubu, ale aj z širšieho nawe ako súčasť bojového umenia Nahaokolia tak malo možnosť vyskúšať si tento -te. Jej názov sa dá voľne preložiť aj ako
rok čaro Seienchin. Za odmenu potom duševný pokoj v oku búrky. Predpoklazískali certifikát a malú sladkú odmenu, dá sa, že pôvodná verzia kata pochádza

konásobné precvičovanie dáva priestor
na uvedomovanie si a zdokonalovanie
týchto pasáží. Pomáha to lepšie pochopiť
podstatu cvičenia karate. Po úspešnom
páskovaní, kde cvičenci mali možnosť
zvýšiť si svoj technický stupeň a guláši
so športovo oddychovými aktivitami, kde
sme to spoločne oslávili, tak do tretice
aktivita kata maratón 108 x seienchin uzatvára ďalšiu úspešnú sezónu Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom.

z vnútorného systému Hsing-I Chuan
a je tiež označovaná ako tigria kata. Kata
seienchin zdôrazňuje silné nízke postoje,
využíva pri obrane zosilnené bloky vykonávané dvomi rukami a techniky sťahovania súpera. Celou kata sa prelína kontrola dýchania a techniky plné sily. Nízke

Žiarski turisti spoznávali Bardejov a jeho okolie
TURISTIKA

Na Majstrovstvách Slovenska
aj žiarski plavci
V dňoch od 21. do 23. júna organizoval Plavecký klub Košice Majstrovstvá
Slovenska v plávaní. Nechýbali na
ňom ani plavkyne žiarskeho PK Delfín.
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky
v plávaní – kategória staršie žiačky, ročník narodenia 2006/2007, reprezentovali náš oddiel Melinda Ruislová a Hana
Kmeťová.
Najlepší výsledok dosiahla Hana Kmeťová, ktorá obhájila 8. miesto z minuloročných majstrovstiev v kategórii 100 m
prsia. Zároveň dosiahla najlepšie zlepšenie v kategórii 100 m znak.

náciou návštev miestnych Bardejovských
kúpeľov a absolvovaním turistických trás
s trvaním pochodu do 6 hodín, prevýšením okolo 800 metrov.

miesta Mariánska hora sa peši presunuli
do centra mesta. Tam so sprievodkyňou
absolvovali prehliadku centra mesta spojenú s vysoko fundovaným odborným
výkladom. Na záver navštívili Baziliku
Celkovo počas týždňa prešli najzdatnej- sv. Jakuba so svetoznámym oltárom majší turisti vyše 100 km turistických trás. stra Pavla z Levoče.
O Bardejovských kúpeľoch sa dá povedať,
že je to veľmi pekné miesto, starostlivo Zájazdu sa zúčastnilo 44 turistov, ktorí
udržiavané a s dobrými službami. V sobo- strávili týždeň naplnený krásnymi turistu po ceste domov navštívili naši turisti aj tickými zážitkami a spokojní sa vrátili domesto Levoča. Po prehliadke pútnického mov. Výbor KST MŠK Žiar nad Hronom

PLAVCIFUTBAL - FORTUNA LIGA

V ostatných dňoch podpísali s FK Pohronie zmluvy dvaja noví hráči. Do
klubu nováčika Fortuna ligy prišli z
Poľska a Komárna.
Novým hrotovým útočníkom FK Pohronie je skúsený 29-ročný Mateusz Zachara z Poľska. Skúsenosti v minulosti zbieral v tímoch prvej poľskej ligy, ako napr.
Górnik Zabrze, Wisla Krakow, Katowice,
ale aj v prvej portugalskej (Tondola) alebo čínskej lige.
Ročnú zmluvu s klubom podpísal aj krajný záložník András Mészáros, ktorý hral
minulú sezónu v Komárne. Jeho devízou
je, že je veľmi silný na lopte.
Veríme, že nové posily prinesú do tímu
veľa gólov v súperovej bráne a budú inšpiráciou aj pre mladších spoluhráčov.
András Mészáros.

Výsledky
Hana Kmeťová: 50 m voľný spôsob
- 38. miesto (34.29), 200 m voľný spôsob - 49. miesto (3:01.40), 100 m znak - Melinda Ruislová: 100 m prsia –
28. miesto (1:27.71), 100 m prsia – 22. miesto (1:31.66)
8. miesto (1:27.86), 200 m prsia –
16. miesto (3:18.69), 100 m motýlik – 3
Mia Mesárošová
0. miesto (1:34.95)

Plavecký klub Delfín splavoval Hron
PLAVCI

V sobotu 29. júna sa konal druhý ročník splavovania rieky Hron, ktorého
účastníkmi boli členovia PK Delfín.
Do šiestich člnov nasadli plavci, trénerky, rodičia a príbuzní.
Účastníci splavu splavovali Hron od
Šášova po lodenicu v Hliníku nad Hronom približne tri hodiny. Pre všetkých
zúčastnených to bol krásny a vzrušujúci
zážitok. V cieli ich čakal výborne navarený guláš, opekané špekáčiky a syr. Kto

Do FK Pohronie prišli ďalšie posily

(r)

Každá kata v sebe skrýva množstvo návodov, ako sa brániť (bunkai) a niekoľ-

PLAVCI

V dňoch 22. až 29. júna strávili turisti zo
žiarskeho Klubu slovenských turistov
MŠK Žiar nad Hronom týždeň v Bardejove a okolí.
Hneď prvý deň po príchode do cieľa autobusového zájazdu strávili pekné popoludnie prehliadkou Bardejova. Mestom zapísaným do knihy svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO sprevádzala profesionálna sprievodkyňa, od ktorej sa dozvedeli mnoho historických zaujímavostí a videli veľa pekných kultúrnych pamiatok. Po
absolvovaní tohto programu sa ubytovali
v miestnom stredoškolskom internáte.
Na druhý deň začali žiarski turisti športový program výstupom na kopec Minčol
(1155 m. n. m.). V pondelok, po presune
autobusom, uskutočnili hrebeňovú túru
po slovensko-poľských hraniciach s cieľom v Duklianskom priesmyku. Zo zážitku v tomto našom národnom pamätníku
bola väčšina účastníkov sklamaná. Vyhliadková veža bola z dôvodu rekonštrukcie zatvorená, informácie o umiestnení
expozícií veľmi chabé a bufet zatvorený.
Utorok bol v znamení prehliadky mesta
Prešov a miestneho solivaru kombinovaný so 4,5 hodiny trvajúcou pešou túrou
na kopec Šimonka. Ďalšie dni boli kombi-

postoje, nachádzajúce sa počas celej kata,
pohyb v rôznych smeroch, zmeny rytmu
ako aj striedanie napätia a uvoľnenia, robia túto kata náročnou.

Ďakujeme za podporu mestu Žiar nad
Hronom, vedeniu MŠK, ZŠ na Jilemnického ulici, SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom, trénerom, pretekárom ako aj obetavým rodičom a všetkým našim podporovateľom a priaznivcom za to, že spoločne
úspešne reprezentujeme náš klub, naše
mesto a predovšetkým naše Slovensko.
Miloš Viglašský, tréner karate

Mateusz Zachara.

chcel a vládal, išiel si ešte zahrať futbal.
Za prípravu a organizáciu splavu treba
poďakovať prezidentke klubu Martine Bartkovaj a všetkým rodičom, ktorí
sa zapojili a pomáhali. Hlavne rodine
Kmeťovej a Prachárovej. Všetkým našim
plavcom prajeme príjemné a veselé zážitky počas prázdnin.
Mia Mesárošová
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Adam Hriň dvojnásobným majstrom Slovenska
ATLETIKA

Prvý júlový víkend sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska atletického
dorastu. Farby nášho Atletického klubu zastupovalo šesť atlétov.
Najlepšie sa darilo Adamovi Hriňovi, ktorý súťažil v skoku do diaľky a v trojskoku.
V sobotu, vo veternom počasí, keď sa
menil nárazový smer vetra každú chvíľku,
sa postupne zlepšoval každým pokusom
z 630 cm na 723 cm v piatom pokuse,
šiesty pokus 714 cm. Škoda vetra, lebo
každý pokus bol s nedošľapom na doske.
Výkonom 723 cm sa zaradil v historických tabuľkách 17-ročných dorastencov
na skvelé 6. miesto. Na druhý deň Adam
skákal trojskok a keďže vietor si robil čo
chcel, tak sa rozbeh postupne skracoval s každým pokusom o jednu stopu, aj
tak sa odrážal približne 30 cm pred doskou. V piatom pokuse skočil 14,20 m s
30 - 40 cm nedošľapom, čím sa stal majstrom Slovenska.

CYKLISTIKA

rilo, po dlhšej tréningovej pauze, Ninke
Krajčíkovej. S novým osobným výkonom
8:44,76 min. obsadila 6. miesto. Katka
Kubovčíková výkonom 9:19,06 min. obsadila celkové 9. miesto. Škoda, že Viktória
Beňová totálne prepálila prvé dve kolá,
čo ju stálo veľa síl. Aj keď v závere skvelo
finišovala, stačilo to len na 10. miesto za
9:40,33 min.

nečné 13. miesto. V hode 3 kg kladivom
sme v súťaži mali dve pretekárky. Luciu
Bartfayovú a Lenku Urblíkovú. Obidve
pretekárky sa kvalifikovali do užšieho
finále. Lucia, ako budúca kladivárka, sa
každým pokusom zlepšovala a robila si
V hode diskom dorasteniek nám do finále postupne nové osobné rekordy. Výkonom
postúpila Lenka Urblíková, ktorá sa atle- 32,31 m obsadila pekné 5. miesto. Lenka
tike venuje necelý rok. Lenka bola hneď výkonom 27,96 m obsadila 8. miesto.
prvým pokusom 27,28 m na priebežnom
3. mieste. V konečnom hodnotení obsa- V súťaži dorasteniek - stípliariok na
dila 7. miesto. Druhá naša vrhačka Lucka 2000 m prekážok nás reprezentovala troBartfayová obsadila výkonom 20,3 m ko- jica našich starších žiačok. Najviac sa da-

Simona Záhorcová sa stala juniorskou
vicemajsterkou Slovenska

Keďže cez prázdniny sú už ukončené
národné podujatia, najbližšie atletické
podujatie absolvuje už len Adam Hriň, a
to 13. júla, čo je v čase po uzávierke našich novín. Reprezentovať bude na medzištátnom stretnutí U18 v Trnave pod
názvom International Match U18: Czech
Republic (CZE), Hungary (HUN), Slovenia
(SLO), Slovakia (SVK). Po tomto podujatí spolu s trénerom absolvuje od 16. do
19. júla reprezentačné sústredenie vo vrcholovom stredisku v Šamoríne, odkiaľ
odchádza reprezentácia Slovenska na
EYOF (letné Olympijské hry mládeže do
Baku v Azerbajdžane). Držíme mu päste
a spolu s trénerom reprezentácie Radom
Dubovským, ktorý sa venuje Adamovej
technike, veríme, že stupňujúca sa forma
dosiahne vrchol práve na EYOF.
Miroslav Rybársky, tréner

Na spoločných Majstrovstvá Slovenska a Čiech v časovke jednotlivcov na
20,5 km štartovali aj juniorky a juniori z Cyklistického klubu MŠK Žiar nad
Hronom.
Majsterkou Slovenska sa stala juniorka
N. Jenčušová z Cyklo Schwabik pred
našou Simonoou Záhorcovou, ktorá sa
stala vicemajsterkou Slovenska. Tretia
skončila R. Pavlechová z CYS Akadémia
Petra Sagana. V. Zelinová z nášho MŠK
CK Žiar nad Hronom obsadila 5. miesto.
Juniori na rovnakej trati na 20,5 km
patrili k favoritom. Najlepšie z našich
sa darilo M. Baniarovi, ktorý skončil na
5. mieste. Víťazom sa stal F. Lohinský
z ŠG Trenčín. Náš T. Kamenský obsadil
13. miesto a A. Zelina skončil
na 14. mieste.

Strieborná
Simona Záhorcová (vľavo).

Bronz z bodovacích pretekov
pre Ďuríka
Po prvom júlovom víkende pribudla
žiarskemu klubu ďalšia bronzová medaila z Majstrovstiev Slovenska na dráhe
mládeže v Prešove. V bodovacích pretekoch starších žiakov ju získal M. Ďurík.
V stíhačke družstiev skončili naši chalani
na štvrtom mieste.
CK MŠK

Bronz pre M. Ďuríka (vpravo).

Začal predaj permanentiek na domáce zápasy

Karvinej aj maďarskému Budafóki MTE
sme v príprave podľahli

FUTBAL - FORTUNA LIGA

FUTBAL - FORTUNA LIGA

Predaj permanentiek na zápasy Fortuna ligy, ktoré odohrá náš tím na domácom štadióne, začal. Permanentky
budú prenosné.
Permanentka na tribúnu A bude stáť na
celú sezónu 2019/20 120 eur, na tribúnu B
72 eur, tribúnu C 42 eur a budú prenosné.
To znamená, že pokiaľ na zápas nebudete
môcť prísť vy, môžete permanentku požičať známemu. Rovnako bude mať majiteľ
permanentky prednostné právo kúpiť
si ďalšiu na nasledujúcu sezónu. Permanentky budú v predaji cez webový portál Ticketlive alebo v kamennej predajni
v Žiarane – CK Galeb. K permanentke na
tribúnu A dostanete aj darček. Keďže pôjde o miestenkový systém, fanúšik s permanentkou bude mať svoje stále miesto
na tribúnach nášho štadióna.

V sobotu 6. júla odohralo Áčko ďalší
prípravný zápas, tentokrát na ihrisku
v Karvinej. Tá nezaváhala a vyhrala
2:0. Prvýkrát našu sieť rozvlnil J. Šašinka v 48. minúte, druhýkrát v 54.
minúte.
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Hatok,
Nosko, P. Jacko, Tesák, Klec, Pellegrini,
Blahút, Badolo, Abrahám a Zachara. Náhradníci: Packo, M. Jacko, Bartoš, Župa,
Sojka, Dzurík, Sedláček, Hrnčár, Kondrlík
a Vondryska.
budú mať v sprievode rodiča a bez nároku
na miesto bezplatný vstup. Odporúčame
ale kúpiť miesto aj pre dieťa, vzhľadom na
pohodlie počas zápasu.

„Fanúšikovia musia počítať so zvýšením
vstupného, a to nielen preto, že na žiarskom štadióne uvidia hrať atraktívne
Ženy a deti už nebudú mať bezplatný kluby, ale zároveň preto, že sa zvyšujú návstup na zápas. Avšak deti do 6 rokov klady na zabezpečenie stretnutí,“ vysvet-

ľuje predseda Výkonnej rady FK Pohronie
Igor Rozenberg s tým, že vstupenka na zápas bude stáť 7 eur na hlavnej, a teda A tribúne, vstupenka na tribúnu B 5 eur, na tribúnu C 3 eurá. Zmena nastáva aj v prípade hracieho dňa. Ten už nebude, ako sme
boli zvyknutí, v piatok, ale v sobotu. Prvý
zápas odohrá náš tím už 20. júla o 20.00
hodine proti ŠK Slovan Bratislava.
(kr)

hronie ďalší prípravný zápas za hranicami Slovenska. Tentokrát proti maďarskému klubu Budafóki MTE. Sériu
prehier sme nepretrhli, súperovi sme
podľahli 1:2. Gól za nás strelil Zachara.
Zostava FK Pohronie: Packo - Hrnčár, M.
Jacko, Bartoš, Župa - Dzurík, Sojka, Mészáros, Badolo, Sedláček – Kondrlík. Náhradníci: Jenčo, Hatok, Nosko, P. Jacko,
Klec, Pellegrini, Abrahám, Zachara, Tesák,
Blahút, Vondryska.

Hlas trénera Urgelu po zápase: V Karvinej sme na krásnom štadióne a perfektne pripravenom trávniku odohrali poučný zápas. V ňom bolo cítiť, že domáci
tím je v príprave ďalej ako my, pretože to
bola pre nich už generálka na ligu. V úvode druhého polčasu sme urobili hrubú
individuálnu chybu, po ktorej sme inkasovali prvý gól a o 6 minút, po nedôslednosti viacerých hráčov, aj druhý. Domáci
zvíťazili zaslúžene.

Hlas trénera Urgelu po zápase: S výsledkom dnešného zápasu nemôžeme
byť spokojní, pretože bol dobre rozohratý a mali sme ho zvládnuť. V prvých
60 minútach sme boli lepším tímom
a viedli sme 1:0 po góle Zacharu. Po pre
striedaní prišli na ihrisko viacerí skúsení
hráči a záver zápasu absolútne nezvládli.
Je to tretia prehra v rade a rýchlo sa musíme vrátiť k činnostiam, ktoré nás zdobili v minulej, úspešnej sezóne. Vrátiť sa
k pokore a poctivej dennodennej práci.

V stredu 10. júla odohrali hráči FK Po-
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