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V tomto čísle:
NAVŠTÍVTE ŽIARSKE KÚPALISKO

Našli miesto pre súsošie hutníkov

Žiarske kúpalisko ponúka svojim návštevníkom nielen novinky v podobe toboganu či vynoveného bufetu. V areáli kúpaliska si tiež môžete požičať športové potreby a zahrať si rôzne
športové hry. Strana 2.

STRANA 2

KOMPLETNÝ ZOZNAM ÚČINKUJÚCICH
NA CITY FESTE

V auguste sa uskutoční ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu v žiarskom okolí. City
fest pravidelne prináša množstvo hudobných
hviezd. Inak tomu nebude ani tento rok. Mená
účinkujúcich nájdete na 3. strane.
ZAČALI STAVEBNÉ PRÁCE
NA MALEJ EURÓPE

STRANA 3

Druhý ročník Žiarskeho chlpáča

Spoločnosť Tatra Real začala s výstavbou dlho
avizovaného Shopping parku. V najbližších
dňoch chcú zástupcovia spoločnosti otvoriť komunikáciu o projekte s mestom. Strana 3.
ZDIGITALIZUJÚ KINO HRON

V týchto dňoch sa začala príprava digitalizácie
žiarskeho kina. Vďaka tomu kino nezanikne. Naopak, zmodernizuje sa a Žiarčania tak nebudú
musieť za premiérovými filmami cestovať do kín
v multiplexoch. Viac na 3. strane.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

0905 602 942

STRANA 6

City fest
Park Štefana Moysesa

Sobota 10. augusta
Vstupné: 1 euro

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Pedagógovia sa oboznámili s problémom šikanovania
vytvoril zo svojej triedy ostrov bezpečia a pohody,
efektívnu skupinu, kde platí právo a spravodlivosť,
kde vládne dôvera k autorite a vzájomná solidarita,
na čom mestu, ako zriaďovateľovi škôl, veľmi
záleží,“ uviedla ďalej Adriana Giláňová.

Žiarski učitelia chcú v podobnom
vzdelávaní pokračovať
Už po druhýkrát sa mesto Žiar nad Hronom
rozhodlo v rámci Kalendára aktivít zameraných
na prevenciu drogových závislostí a iných
sociálne patologických javov na rok – 2013
zabezpečiť vzdelávanie všetkým pedagogickým
zamestnancom v školách
a školských
zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
Tento raz bolo vzdelávanie zamerané
na oblasť agresia a šikanovanie v školskej triede.
Vzdelávacieho seminára, ktorý sa uskutočnil
v prvý júlový deň, sa okrem 120 pedagogických
zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta zúčastnili aj pracovníci CPPPaP v Žiari
nad Hronom a výchovní poradcovia z iných škôl.
„Po odbornej stránke zabezpečila vzdelávanie
Mária Tóthová Samčíková, detská psychologička
s vlastnou praxou, ktorá pracovala ako školský
psychológ a má dlhoročné skúsenosti s prácou
s deťmi aj ich rodičmi,“ vysvetlila Adriana Giláňová,
metodička z Odboru školstva a športu MsÚ
a dodala: „Detskú psychologičku verejnosť pozná
aj z televíznej relácie Pestúnka a pravidelne tiež
prispieva do časopisov radami pre rodičov.“
Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť pedagógov
s touto oblasťou prostredníctvom jednoduchých,
a hlavne reálnych príkladov zo života. „Učiteľ už od
začiatku pri vstupe do školy musí sledovať všetky
náznaky agresivity. Mal by sa snažiť o prevencie, aby

Vzdelávanie bolo rozdelené na dve oblasti: Ako
zvládnuť nevhodné formy správania u detí (agresia
– čo to je a ako sa prejavuje, jej definícia, prejavy
a formy, agresivita – definícia, prevencia agresivity,
situácia násilia, ktoré musia deti od okolia zvládať,
a odbúravanie násilia, ukážky cvičení na zvládnutie,
odbúravanie a vhodné ventilovanie agresivity
u detí, odporúčané preventívne stratégie, ošetrenie
detského kolektívu, ktoré sa stretáva s nevhodnými
formami správania, pravidlá fair-play riešenia
sporov medzi deťmi, ukážky rozprávok a vhodných
techník na riešenie konfliktov medzi deťmi) a
Šikanovanie v školskej triede a čo s ním (výskyt
šikanovania na školách a prečo sa šikanovaním
zaoberať, definícia šikanovania, kto sú obete a
útočníci, fázy vzniku šikany, ukážky dotazníkov detí,
príklady z praxe, ako si urobiť prieskum o šikane
v konkrétnej triede, doporučené preventívne
stratégie ošetrenie detského kolektívu, ktorý sa
stretol so šikanou).
„Sme radi, že toto vzdelávanie pedagógovia ocenili,
o čom svedčí aj záujem o podobné vzdelávanie
s tematickým zameraním na šikanu v predškolskom
zariadení. Chceli by sme touto cestou poďakovať
všetkým, ktorým záleží na budúcnosti našich detí,
a preto sa rozhodli zúčastniť tohto vzdelávania,
a, samozrejme, aj Márii Tóthovej Samčíkovej
za zaujímavú a pútavú prednášku danej vysoko
aktuálnej problematiky,“ dodala na záver Adriana
Giláňová.
(li)

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 16. júla 2013 (t. j. utorok)
o 10.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Zloženie sľubu primátora.
3. Zloženie sľubu poslancov.
4. Návrh na II. zmenu rozpočtu.
5. Návrh na doplnenie členov
normotvornej komisie.
6. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia.
7. Záver.
Peter Antal, primátor
DO POSLANECKÝCH LAVÍC
ZASADNÚ NOVÍ POSLANCI

Zvolením Petra Antala
za primátora mesta sa
uvoľnilo jeho miesto
v poslaneckom zbore.
Do poslaneckej lavice
namiesto neho zasadne
prvá náhradníčka za
volebný obvod Stred,
Monika Kopčová.
Novým poslancom bude aj Andrej Jánoška, ktorý
nahradí tragicky zosnulého Mareka Rakovského.
Ten pôsobil vo volebnom obvode IBV a Šášovské
Podhradie.
Noví poslanci zložili poslanecký sľub
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v utorok
16. júla. Mandát im vyprší rovnako ako ostatným
poslancom koncom budúceho roka, kedy sa
uskutočnia riadne voľby do samosprávy obcí.
(li)

Schladiť sa môžete na žiarskom kúpalisku
Prázdniny sú v plnom prúde a praje im aj extrémne horúce počasie. Ideálnym miestom na
schladenie je aj žiarske kúpalisko.
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, na

žiarskom plážovom kúpalisku tento rok pribudol
43 metrov dlhý tobogan. Návštevníci kúpaliska
môžu využiť aj ponuku novej letnej terasy,
vynoveného a zmodernizovaného bufetu a rodičia
s deťmi môžu navštíviť malé detské ihrisko. Ani
tento rok nechýba detský bazén s vyhrievanou
vodou, kde nechýba obľúbený vodný hríb.
„Mám veľkú radosť z toho, že novinky na našom
mestskom kúpalisku si chodí užívať čoraz viac
návštevníkov, a to aj z okolia. Kúpalisko pravidelne
navštevujú obyvatelia z Handlovej, Kremnice,
Prievidze či Novej Bane. Novú tvár dal kúpalisku
rozhodne aj tobogan, ktorý si už našiel svojich
skalných priaznivcov,“ netají spokojnosť žiarsky
primátor, Peter Antal.
V mesiacoch júl a august sú otváracie hodiny
od 9.00 do 19.00 hod. počas celého týždňa. Dospelá
osoba zaplatí vstupné v hlavnom čase 2,50 eura.
V areáli kúpaliska je tiež možné požičať si športové
potreby a zahrať si bedminton, futbal na malé

bránky, stolný tenis, nohejbal, ruské kolky, tenis,
plážový volejbal, soft tenis, k dispozícii sú aj
3 ping-pongové stoly, ihrisko na plážový volejbal
a 3 tenisové kurty s antukou.
(li)
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Súsošie Žiarskych hutníkov vrátili do mesta

Súsošie Žiarski hutníci, ktoré poznáme aj pod
názvom Hutnícka rodina, stálo dlhé roky pred
budovou pošty. V týchto dňoch sa z depozitu
vracia opäť do mesta.
Súsošie bolo rozobraté a uložené do skladu
začiatkom júna pred tromi rokmi, keď sa začalo
s rekonštrukciou námestia. Sochu rozobrali na
niekoľko kusov tak, aby mohla byť neskôr opäť
zložená a postavená do pôvodného stavu. Najskôr
sa uvažovalo o jej umiestnení v priestoroch žiarskej
nemocnice alebo v areáli niektorej z firiem hnedého priemyselného parku, čo sa však nepodarilo
zrealizovať.
Vedeniu mesta sa nakoniec podarilo získať súhlas
Banskobystrického samosprávneho kraja a súsošie
tak bude znovu postavené na pozemku pred Súkromnou strednou odbornou školou technickou
na Ulici Dr. Janského. Práve táto stredná škola je
s tradíciou hutníctva v našom meste priamo spätá,
preto aj umiestnenie sochy pred jej budovou dáva
zmysel. „ Som rád, že po troch rokoch našlo súsošie
dôstojné miesto, a to práve pred spomínanou
strednou školou,“ uviedol primátor, Peter Antal.
Pozitíva v navrátení súsošia do mesta vidia aj niektorí Žiarčania. „Patrí to určite k histórii mesta,“ napísala na sociálnej sieti Slávka a Peter ju doplnil: „Súhlas,
prečo by to malo byť v depozitári. Veď naša história
je spojená práve s hutníctvom. Som rád, že je späť.“
Súsošie Žiarskych hutníkov bolo na súčasné Námestie Matice slovenskej nainštalované v roku 1983.
Jeho autorkou je Klára Patakiová. Pôvodne dostala
socha názov Život v mieri a autorka zaň v roku 1983
získala cenu Ministerstva kultúry.
(li)

Začalo sa s výstavbou Malej Európy
Ako sme vás už informovali, v stredu 26. júna
spoločnosť Tatra Real oznámila mestu Žiar nad
Hronom, že začne s výstavbou Shopping parku.
Obchodné centrum, tzv. Malá Európa, by mala
vyrásť na Ul. Dr. Janského, na priestranstve pri
Mestskom kultúrnom centre.
V pondelok 1. júla začala spoločnosť s výstavbou oplotenia stavebného pozemku medzi Ul.

Dr. Janského a Mestským kultúrnym centrom, na
ktorom plánujú výstavbu nákupného centra s parkoviskom a dopravným zázemím. „Na výstavbu
máme právoplatné stavebné povolenie, avšak v
najbližších dňoch sa zrealizujú len prípravné práce
ako napr. vytýčenie inžinierskych sietí, skrývka
ornice a prekládka teplovodu, k čomu sme sa zmluvne zaviazali spoločnosti Dalkia,“ uviedol Jaroslav Šuveg, generálny riaditeľ spoločnosti Tatra
Real a dodal: „So zástupcami mesta sa snažíme
komunikovať všetko včas, a preto nás situácia
ohľadom odstránenia chodníka pozemku medzi
Ul. Dr. Janského a Mestským kultúrnym centrom
mrzí, nakoľko tu došlo k nedorozumeniu medzi
našim stavebným dozorom a zamestnancami Mestského úradu. V najbližších dňoch by sme chceli
otvoriť komunikáciu o projekte s mestom, o čom
vás budeme včas informovať.“
(li)

Žiarske kino zdigitalizujú

Kino Hron v letných mesiacoch nebude
premietať. Dôvodom je príprava na jeho digitalizáciu, ktorá by sa mala zrealizovať koncom
tohto roka.
Je to dobrá správa hlavne preto, že kino nemusí
zaniknúť. „Naopak, zmodernizuje sa na takú úroveň,
aby mohlo premietať premiérové filmy zároveň
s kinami v multiplexoch,“ hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka žiarskeho MsKC. Staré premietacie
stroje na 35 mm filmové kópie sa nahradia novou
digitálnou technikou, ktorá je schopná premietať
najnovšie filmy vo vysokom rozlíšení a s kvalitným

zvukom. „Veríme, že všetko prebehne úspešne a
plynulo, aby sme koncom roka mohli spustiť nové,
pravidelné, a hlavne kvalitné premietanie v našom
kine Hron,“ konštatuje Pribilincová.
(r)
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Na jednom pódiu vystúpia
Buty, Ledecký aj Rolins

V sobotu 10. augusta sa uskutoční ďalší
ročník obľúbeného žiarskeho hudobného
festivalu City fest. Hudobných interpretov
si návštevníci budú môcť pozrieť a vypočuť
opäť v Parku Štefana Moysesa.
Na najväčšom hudobnom festivale
v žiarskom okolí sa predstaví šesť hudobných
hviezd, ale aj známi či menej známi hudobní
interpreti. Okrem toho sa návštevníci podujatia môžu tešiť aj na sprievodné akcie a aktivity.
Samozrejmosťou je kúpalisko zadarmo či nafukovacie atrakcie pre malých i veľkých.
Umelcov žiarska produkcia oslovuje už
niekoľko mesiacov dopredu pred konaním City
festu. Cieľom je priniesť komerčné hviezdy, ale
aj nové, menej známe skupiny a umelcov, ale
aj kvalitu a umenie. Program je preto zostavený
tak, aby si v ňom našli to svoje všetky vekové
kategórie. Ako sme už pred časom avizovali,
hip-hop scénu bude zastupovať formácia Moja
reč so skupinou Komplot, hlavný program
otvorí exkluzívny bláznivý rusínsky ľudový
orchester Rusín Čendeš Orchestra. Zo slovenských umelcov sa predstaví Katka Knechtová
so skupinou a domácu scénu bude zastupovať
skupina Sitňan v popolnočnom programe.
Hudbu Ameriky, rock and roll a rockabilly si
budete môcť vypočuť v podaní kapely The Cellmates z Bratislavy.
Zo susedných Čiech k nám zavíta hneď
niekoľko interpretov. Kapela Buty na čele
s nenapodobiteľným Radkom Pastrňákom
prinesie do Žiaru skvelú zábavu, smiech a dokonalý muzikantský prejav. Populárny český
spevák, muzikant, textár, autor muzikálov
a megahitov ako Pěkná, pěkná, pěkná, Na
ptáky jsme krátký či Proklínám Janek Ledecký
sa predstaví v sprievode svojej skupiny. Ďalším
interpretom z Čiech bude legendárna heavymetalová skupina Kreyson na čele s Láďom
Křížkom. Hviezdne mená uzatvára československá Madonna Dara Rolins so svojou
tanečnou show, tanečníkmi a remixmi starých
aj nových hitov.
Začiatok podujatia je naplánovaný na 14-tu
hodinu. Obľúbený festival bude aj tento rok
spoplatnený symbolickým 1 eurom. Vyzbierané finančné prostriedky budú opäť použité
na zveľadenie a zatraktívnenie Parku Štefana
Moysesa.
Súčasťou hlavného večerného programu
bude opäť aj odovzdávanie Zlatých klincov žiarskym umelcom, talentom, osobnostiam kultúrneho a spoločenského života.
(li)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Odpovedá Peter Antal: Rozmýšľame o tom, že
by sme z týchto pieskovísk urobili kvetinové záhony,
alebo nasadili do nich inú zeleň, samozrejme, po konzultovaní s bytovými spoločenstvami a pri ich participácii.

Interpelácia poslanca predstavuje otázku alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na
uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta,
rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Poslanci interpelácie podávajú buď písomne, alebo ústne na
zasadnutiach mestského parlamentu.
Na poslednom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom,
ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2013, podali poslanci nasledujúce interpelácie. Prinášame ich aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Ing. Stella Víťazková: Informovala sa, aké stanovisko zaujala spoločnosť Tesco k poškodenému schodisku priamo pod supermarketom.
Odpovedá Peter Antal: Keďže sme nemali odozvu, spoločnosť Tesco znova vyzveme k oprave spomínaného schodiska.

Emil Vozár: Poukázal na problém, že niektorí návštevníci kúpaliska sa pri bazéne umývajú aj napriek
upozorneniam plavčíkov.
Odpovedá Peter Antal: Plavčíci boli upozornení,
aby takúto osobu vykázali z areálu kúpaliska.
Monika Balážová: Tlmočila požiadavku predsedov bytových spoločenstiev, ako odstrániť nefunkčné
pieskoviská, ktoré sa nachádzajú v medziblokových
priestoroch.

Rastislav Uhrovič: Vyslovil poďakovanie za pokosenie trávy na cintoríne v Šášovskom Podhradí, a zároveň upozornil na poškodené schodisko pod Daňovým
úradom.
Odpovedá Peter Antal: O poškodenom schodisku vieme. Nie je však našim majetkom, ale majetkom
Daňového úradu. Preto požiadame o jeho opravu
vlastníka.
Jozef Tomčáni: Kritizoval umývanie sa občanov
z osady Pod Kortínou vo fontáne a požiadal mestskú
políciu o častejšie kontroly týchto priestorov a tiež sa
kriticky vyjadril k podchodu a k poškodeným schodom pod Daňovým úradom.
Odpovedá Peter Antal: Ak sa vyskytne takéto správanie akéhokoľvek občana, je neprípustné
a mestská polícia, samozrejme, bude zasahovať. Bolo
by dobré, keby každý, kto je svedkom takejto situácie,
okamžite volal mestskú políciu.
Veronika Balážová: 1. Zaujímala sa, v akom štádiu
je riešenie petície ohľadom parkovanie na chodníku
na Svitavskej ulici a keďže nedošlo k zmene, požiadala
MsP o monitorovanie týchto priestorov najmä v nočných hodinách.
2. Upozornila na prístupovú cestu ku garážam za
Jadranmi, ktorá je vo veľmi zlom stave.
3. Upozornila na „čiernu skládku“ smerom od týchto
garáží až po parkovisko nad SSE, a zároveň sa zaujímala, či je tento priestor monitorovaný kamerovým
systémom.

Viera Biela: Požiadala o dôslednejšie kosenie vo
dvoroch, najmä popri lavičkách a navrhla, aby sa
formou článku v Mestských novinách vysvetlilo občanom mesta, ako je to s prenajímaním priestorov
v Polyfunkčnom centre na námestí.
Odpovedá Peter Antal: Pracovníci technických
služieb, ktorí kosia verejné priestranstvá, boli už inštruovaní, aby precíznejšie kosili okolo lavičiek. Mestské noviny boli na MsZ prítomné, preto verím, že na
podnet zareagujú.
Katarína Dekýšová: Tlmočila požiadavky občanov na opravu rozbitého chodníka na Hviezdoslavovej ulici (č. 13, 15, 17), sťažnosti na hlučnosť v blízkosti
pohostinstva Žiarčanka, na nepovolený vstup áut do
parku a na nechuť občanov telefonovať na MsP.
Odpovedá Peter Antal: Tento chodník je zaradený
v pláne opráv do budúcnosti, aktuálne ideme rekonštruovať iné chodníky na Hviezdoslavovej ulici. Mestská polícia bude častejšie hliadkovať jednak v okolí
pohostinstva Žiarčanka a jednak v parku a pokutovať
všetky vozidlá, ktoré do parku bez oprávnenia vojdú.
Stela Šeševičková: Poukázala na parkovanie áut
priamo pred budovou pošty na Námestí Matice slovenskej.

Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: 1. Petícia obyvateľov proti parkovaniu vozidiel

Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Pred tento vjazd bude umiestnená značka za-

na Svitavskej ulici nebola posudzovaná ako petícia,
pretože nespĺňala zákonné podmienky petície. Riešili

kazujúca vstup autám.
(r)

Súťaž Miss Kompostér

Leto nad Hronom
Tento raz sa žiarske Mestské kultúrne centrum
rozhodlo priniesť hudbu do vašich obľúbených
podnikov. Ako hovorí staré príslovie: Keď nepríde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed
k hore.
Ako sľubuje Janko Kulich, producent Céčka, každý
jeden koncert bude stáť za to. Z tých najzaujímavejších vyberá osobné dva tipy. „Dvojkoncert nových žiarskych talentov Núdzový východ a Karolíny
Kantorovej. Myslím to úplne vážne, keď poviem,
že o týchto formáciách budeme ešte počuť. Sám
som bol kvalitou a tvorbou veľmi očarený. A som
veľmi rád, že moje pozvanie prijala vychádzajúca
hviezda slovenskej pop music, Simona Martausová,
ktorá podľa hudobných kritikov nahradí v blízkej
budúcnosti Kirschnerovú aj Smatanovú v rádiách,“
prezrádza Janko Kulich, ktorý pozýva Žiarčanov
na všetky koncerty. Ako ďalej hovorí, pri tvorbe
programu sa snažili najmä o to, aby to bolo pestré
a pre každého.
Zároveň upriamuje pozornosť na to, ako dokázali
do projektu zatiahnuť šesť rôznych reštaurácií a
podnikov, ktoré jednotlivé koncerty podporujú

sme ju ako podnet a komunikovali s predsedom bytového spoločenstva. Parkovanie na chodníku na Svitavskej ulici sme zriadili na základe žiadosti obyvateľov
a povolil to aj Okresný dopravný inšpektorát.
2. Prístupová cesta ku garážam je účelovou komunikáciou, ktorú používajú len majitelia garáží, čiže
nevidíme dôvod, aby sa rekonštruovala z mestského
rozpočtu.
3. Uvedený priestor nie je monitorovaný kamerovým systémom a čierna skládka bude odstránená.

aj vlastnými zdrojmi, čo sa ešte nikdy nepodarilo. „Veríme, že o rok sa môže hrať v celom meste,
na každom vašom obľúbenom mieste. Žiarske hudobné leto ako také končí. Už nás čaká len Leto
nad Hronom – všade, kde ste vy,“ dodáva na záver
Janko Kulich. Kompletný program Leta nad Hronom
nájdete na 8. strane.
(li)

Priatelia Zeme – SPZ a
Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú v týchto dňoch tretí
ročník celoslovenskej
súťaže MISS KOMPOST.
Jej zmyslom je zvýšiť
povedomie o kompostovaní ako súčasti
moderného životného štýlu a podporiť tvorivosť
ľudí pri využívaní biologického odpadu. Do súťaže
o zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma
kompostuje, bez ohľadu na spôsob kompostovania,
veľkosť a typ kompostoviska. Naopak, šancu uspieť
majú kreatívne a svojské spôsoby kompostovania,
ktoré poukazujú na to, že kompostovanie je zábava. Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na
webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa môžu písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P. O. BOX H-39, 040 01 Košice, alebo elektronicky na miss.kompost@priateliazeme.sk.
Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2013.
Zdroj: Priatelia Zeme- SPZ, upravené OŽP

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 16. júl 2013

5

SPRAVODAJSTVO

Odišiel veľký človek Dušan Záhorec
V pondelok 1. júla navždy odišiel do folklórneho neba Dušan Záhorec. Každý si ho
už navždy bude spájať s obľúbenou Mužskou
speváckou skupinou Sekera či s Folklórnym
súborom Hron.

kultúrne hodnoty našich predkov a folklór vôbec,
ako aj jeho dar výnimočnej osobnosti, zanecháva
navždy stopu v histórii nášho regiónu,“ dodáva Anica Kmeťková.

Dušan Záhorec bol folkloristom srdcom i dušou.
„Vždy hovorieval: alkoholika vyliečiš, ale folkloristu
nikdy,“ spomína na neho Anica Kmeťková zo žiarskeho Pohronského osvetového strediska a dodáva: „Miloval ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície i obyčaje. Kroj považoval
za výsostné umelecké dielo a rovnako boli pre neho
dôležité pranostiky a porekadlá. Svojou neustálou
láskou k folklóru sa snažil pričiniť o to, aby bohatosť
a rozmanitosť nášho kultúrneho dedičstva zostala i
pre ďalšie generácie v plnej kráse.“
Dušan Záhorec od roku 1965 do roku 1975 tancoval vo folklórnom súbore Hron a do tajov ľudových
tancov zasväcoval aj mládež v prípravke folklórneho súboru. Od roku 1985 spieval v Mužskej speváckej skupine Sekera, ktorej bol zároveň umeleckým
vedúcim. Zaslúžil sa tiež o zber piesní z regiónu
a úzko spolupracoval s Pohronským osvetovým
strediskom v Žiari nad Hronom pri všetkých folklórnych podujatiach. Bol nielen vynikajúcim človekom, ale aj moderátorom a rozprávačom. „Jeho
zmysluplný život zasvätený pre ľudovú pieseň,

Dokázal sa usmievať aj cez slzy
Na Dušana Záhorca si spomína aj producent
MsKC, Janko Kulich a hovorí o ňom ako o človeku,
ktorý sa dokázal usmievať aj cez slzy a nikdy nehovoril o tom, keď mu bolo ťažko, práve naopak.
Rozosmieval ostatných a snažil sa ich presvedčiť, že
bude dobre. „Ja si neviem predstaviť fašiangovú veselicu, pochovávanie basy, stavanie mája či jarmok
bez Dušana Záhorca. Bol jedným z prvých umelcov,
ktorého som pri svojom nástupe do MsKC stretol.
Rozprával mi o tom, aké veselice kedysi boli v Žiari.
Aké zábavy a koľko ľudí sa zabávalo,“ spomína Janko Kulich a dodáva: „Je mi smutno, že ho už nikdy
nestretnem, že mi nepodá ruku, nezaspieva, nepovie vtip pri náhodnom stretnutí...“
S odchodom tohto folkloristu ostanú už navždy
jedna sekera, štramácky klobúčik a vestička zavreté v skrini. Dušan Záhorec bol nenahraditeľnou
súčasťou kultúrneho i bežného života v meste Žiar
nad Hronom.
(r)

Smútime za Marekom Rakovským
o pomoc. Kto výbuch videl, alebo má v súvislosti
s ním informácie, nech sa obráti na políciu osobne alebo poskytne informácie telefonicky na čísle
158. Prípadom sa už zaoberá Národná kriminálna
agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá prípad
vyšetruje ako úkladnú vraždu. Motív zatiaľ nie je
známy. „V prípade prebieha intenzívne vyšetrovanie. Podrobnosti, v záujme vyšetrovania, zatiaľ nie
je možné zverejniť,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru, Andrea Dobiášová.
(r)

S veľkým zármutkom sme v utorok 2. júla
prijali správu, že nás náhle a tragicky navždy
opustil poslanec Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, 29-ročný Marek Rakovský.
Mareka Rakovského sme poznali ako veselého
a priateľského človeka. Ako poslanec pôsobil v MsZ
od roku 2010 a počas tohto obdobia si poctivo
vykonával prácu zástupcu obyvateľov obvodu IBV
a Šášovské Podhradie.
Jeho smrť hlboko zasiahla najmä rodičov, príbuzných a priateľov, no zdrvený zostal aj primátor
Peter Antal, jeho kolegovia poslanci, ale aj široká
verejnosť. „Stále sa neviem spamätať z tragickej
udalosti, ktorej obeťou sa stal náš kolega právnik
a poslanec, Marek Rakovský. Neveril by som, že takéto niečo sa môže stať aj v našom meste, a hlavne
slušnému mladému človeku, ktorý sa snažil pomáhať ľuďom a nášmu mestu. Je nám veľmi ľúto, čo
sa stalo. Česť jeho pamiatke,“ uviedol Peter Antal.
Na Mareka spomínajú aj jeho kolegovia z poslaneckého zboru, Norbert Nagy a Peter Dubeň. „Mareka som poznal od roku 2010, keď sme ako noví
kolegovia – poslanci zasadli do mestského parlamentu. Veľmi slušný, skromný a rozhľadený človek,
ktorý mal na všetko vždy veľmi triezvy pohľad.
Toto je veľká strata pre naše mesto a obrovská strata pre jeho najbližších. Česť jeho pamiatke. Marek,
budeš nám chýbať,“ zaspomínal Norbert Nagy.
„Stále nedokážem absorbovať skutočnosť, ktorá
sa stala pred niekoľkými dňami. Som z toho zdrvený. Chodím po tej ceste každé ráno do práce
a zviera mi srdce, keď si pripomeniem, že Marek
odišiel z tohto sveta tak brutálnou smrťou. Je

mi to neskutočne a úprimne ľúto. Úprimnú sústrasť
rodine, príbuzným, jeho blízkym. Budeš nám chýbať, Marek,“ dodal Peter Dubeň.

Prípad vyšetrujú ako úkladnú vraždu
Marek Rakovský tragicky zahynul vo svojom vozidle, v ktorom mal namontovaný výbušný systém.
V súvislosti s výbuchom polícia žiada verejnosť
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Druhý ročník Žiarskeho chlpáča
Po roku sa koncom júna v Parku Štefana Moysesa opäť uskutočnila súťaž o najkrajších psíkov. Druhého ročníka Žiarskeho chlpáča sa však
zúčastnilo menej súťažiacich.
Svojou účasťou prišla žiarsky útulok a súťažiacich
psíkov podporiť opäť aj Zdenka Predná, ku ktorej sa
tento rok pridali Lenka Libjaková a Jakub Petraník.
Kým výstava psíkov bola aktivita pre obyvateľov, ktorí do súťaže prihlásili svojho miláčika, gro podujatia
bola pomoc útulku a hľadanie domova niektorému
z útulkáčskych psíkov. „Bohužiaľ, ani počas konania
tohto ročníka súťaže sa nám nepodarilo umiestniť do
rodiny niektorého zo psíkov, ktorí čakajú na svoj domov v žiarskom útulku,“ hovorí Martina Vrtáková z OZ
Strážni anjeli.
O priazeň divákov sa
v druhom ročníku súťaže uchádzalo takmer
50 psíkov. V porovnaní
s minulým rokom, kedy
súťažilo 70 psíkov, je to
však podstatne menej.
Svoje zrejme zohralo aj
extrémne teplé počasie, kvôli čomu niektorí
majitelia psíkov do súťaže neprihlásili.
„Ako spoluorganizáÚtulkáč Monk tor podujatia sme boli
tiež čaká na svoj domov. spokojní s priebehom

súťaže a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky. Veríme,
že každý si na podujatie odniesol peknú spomienku,“
hodnotí Vrtáková.
Súčasťou výstavy bola aj dobrovoľná zbierka, ktorej
výťažok poputuje práve žiarskemu útulku. Naj útulkáčom sa tento rok stal Monk, ktorému dalo svoj hlas
najviac návštevníkov podujatia. Hlavným organizátorom podujatia bolo žiarske Mestské kultúrne centrum.

Útulok je plný, adopcie nepribúdajú
OZ Strážni anjeli, ktoré sa stará o prevádzku žiarskeho útulku, celoročne apeluje na obyvateľov a záujemcov o psíkov prostredníctvom svojej stránky, aby
si niektorého z chlpáčov adoptovali priamo z útulku.
Napriek tomu si už niekoľko mesiacov nikto žiadneho
psíka z útulku nezobral. „Už rok máme neustále stop
stav, ale teraz sme na tom najhoršie odkedy sme útulok prebrali. V súčasnosti sa v útulku nachádza viac
ako 50 psíkov. Denne nám takmer nikto nepríde pomôcť, väčšinou je na nich sám jeden človek,“ približuje
situáciu v útulku Martina Vrtáková. Záujemcov o psov
je málo, oveľa menej ako psov, ktorých do útulku privezú. Okrem adopcií chýbajú aj dobrovoľníci, ktorí by
pomohli napríklad s venčením psíkov. „Aj napriek zlej
situácii však psov nebudeme dávať do nevhodných
podmienok. Potom by naša snaha nemala žiadny
zmysel,“ dodáva Martina Vrtáková. Psíkov, ktorí sú aktuálne ponúkaní na adopciu, si môžete pozrieť na we-

Polícia na Kortíne
V piatok 21. júna sa priamo na Kortíne uskutočnilo záverečné stretnutie v rámci projektu Viem,
čo chcem a čo smiem, ktorý realizuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
a ich asistentmi.
Stretnutie bolo určené pre všetkých obyvateľov
Kortíny. Za účasti policajnej preventistky a špecialistov im bol predvedený zásah zatýkania vodiča, ktorý
odmieta policajnej hliadke zastaviť. Policajti so sebou
priniesli aj nepriestrelnú vestu, výstroj proti potlačovaniu rozvášneného davu a ochranný štít. Na záver si
účastníci mohli na sebe vyskúšať, ako ťažko sa policajt

Darujem vám

pohybuje, keď má na sebe ťažkú vestu, alebo mohli
skúsiť preraziť policajta so štítom.
Pavel Horváth, sociálny pracovník

Deň objatí
Pomohli sme prekonať slovenský rekord
Možno niektorí z vás zaregistrovali v stredu
26. júna behať po meste mladých Žiarčanov, ktorí
držali tabuľku s nadpisom Objatie zadarmo. Neboli to žiadni blázni ani zlodeji peňaženiek, ale
dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do celoslovenského
podujatia pod názvom Hug day – Deň objatí.
Hlavnou aktivitou bolo objať svojich kamarátov, rodinu, blízkych, ale aj neznámych okoloidúcich. Však
objatie nič nestojí a pritom vnesie do dňa energiu
a úsmev. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol
spravodajský portál Student24.sk a realizátorom v našom meste Mestský mládežnícky parlament v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi. Cieľom bolo prekonať
minuloročný počet objatí a získať aspoň 9000 objatí.
Ako sa po ich sčítaní vo všetkých zapojených slovenských mestách zistilo, tak tento rekord sa mnohoná-

bovej stránke žiarskeho útulku, ako aj na sociálnej sieti
Facebook, kde ich na svojej stránke pravidelne zverejňuje OZ Strážni anjeli. Všetky psíky sú kastrované
(okrem šteniatok), očkované a čipované. Denne majú
spotrebu 20 kilogramov granúl a vysoké sú aj výdavky
na veterinárne ošetrenia. Prispieť a pomôcť môžete aj
vy akýmkoľvek spôsobom, finančne alebo materiálne.
V prípade, že sa rozhodnete útulok podporiť finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu OZ Strážni anjeli:
2708927951/0200.
(li)

sobne prekonal. Dokopy bolo v 28 mestách objatých
neuveriteľných 58 010 Slovákov. V našom meste Žiar
nad Hronom sa podarilo vyzbierať 4097 objatí. Ďakujeme a nezabudnite sa aj dnes objať.
(dš)
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Aj vy sa môžete stať filantropom nielen s dobrým
pocitom, ale so skutočným dobrým skutkom. Urobiť tak môžete na novovytvorenej webovej stránke www.darujemvam.sk.
Určite sa aj u vás doma nájdu veci, ktoré sú funkčné a vy ich už len skladujete, presúvate a zamýšľate
sa nad tým, či ich už nevyhodiť. Spomínaná webová
stránka vám ponúka možnosť, ako sa týchto, pre vás
nepotrebných, vecí efektívne zbaviť a takto pomôcť
ľuďom v núdzi, ktorí sa týmto spôsobom môžu dostať
aj k veciam, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť.
Iniciátorom a investorom webovej stránky darujemvam.sk je Pavel Kravec. „Vytvorili sme portál, ktorý ponúka možnosť zbaviť sa nadbytočných vecí sociálne
zmysluplných a vhodným spôsobom,“ uvádza Pavel
Kravec a spresňuje: „Portál je určený nielen fyzickým
osobám, ale aj organizáciám, ktoré môžu byť odberateľmi alebo sprostredkovateľmi pri odovzdávaní darovaných vecí osobám, ktoré ich potrebujú a pre svoj
život využijú.“
Preto ak máte nejakú vec na darovanie, podajte inzerát. Zároveň prostredníctvom portálu môžete napísať svoje pripomienky a nápady, čo by ste na stránke
chceli zmeniť alebo upraviť k lepšiemu.
(li)
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Prvý budhistický láma prednášal v Žiari nad Hronom
Už ste niekedy boli na prednáške, ktorú by prednášajúci začal krátkou meditáciou? Povedal vám
niekedy niekto, že svoj život môžete žiť lepšie,
kvalitnejšie, šťastnejšie, nech sa už nachádzate
v akejkoľvek situácii? A najmä – vysvetlil vám na
základe vlastných skúseností ako je to možné?
Začiatkom júna navštívil Žiar nad Hronom prvý slovenský budhistický láma Tibor Geljen so svojou manželkou Daršan. Prišli záujemcom porozprávať svoje
skúsenosti na tému Tibetské náuky v každodennom
živote. Po krátkom úvode láma Tibor požiadal prítomných, aby spolu urobili niekoľkominútovú meditáciu.
Akékoľvek úškrny či pochybnosti už v zárodku pribrzdil svojím vysvetlením takéhoto kroku: „Myseľ človeka
je v bežnom živote rozlietaná na všetky strany – počas
dňa riešime najrozličnejšie problémy, naša myseľ beží
tak rýchlo, že si to ani neuvedomujeme. A príde večer.
Komu sa nestalo, že by nemohol zaspať, lebo sa v mysli zaoberal tým, čo prežil počas dňa?“ To je podľa lámu
Tibora veľmi neprirodzený stav. Ak máme žiť šťastný
život, musíme sa najskôr upokojiť. S prednáškou je to
rovnaké. Aký osoh z nej budeme mať, keď pri nej budeme myslieť na to, čo budeme mať na večeru? Preto
sa treba najskôr stíšiť, nechať „odísť“ myšlienky, ktoré
nás vyrušujú.
Po stíšení mysle, ako láma nazval meditáciu, začala samotná prednáška. Hneď v úvode vysvetlil, že
tibetská psychológia ako vedecký postoj ponúka veľké množstvo praktických rád ako žiť šťastnejší život.
Na západe je dnes veľké množstvo nešťastných ľudí,
ktorí pre veľké osobné problémy ťažko nachádzajú
v živote akúkoľvek spokojnosť. Na východe je podľa
neho takýchto ľudí pramálo. Po svojich cestách Nepálom a Indiou si napríklad uvedomil jednu zaujímavú
vec – ľudia tam prakticky nepoznajú stres. Žijú omnoho skromnejší, zato omnoho spokojnejší život. V čom
teda tkvie ich spokojnosť a radosť zo života? Láma
tvrdí, že ich stav mysle je pod vplyvom starovekých
náuk v úplne inej kondícii ako stav mysle západného
človeka. Ak si všimneme, že za naše pocity šťastia alebo nešťastia sme v konečnom dôsledku zodpovední
my sami, konkrétne naša myseľ, pochopíme, že si aj
v najťažších chvíľach dokážeme pomôcť jednoduchou zmenou uhlu pohľadu. To je ten známy príklad
s poloprázdnym a poloplným pohárom. Zdá sa to jednoduché, no dostať to do praxe nášho každodenného
života je veľmi zložité. Prečo? Pretože sme si zvykli
myslieť istým spôsobom a tohto zvyku sa tvrdošijne
držíme, napriek tomu, že nám neprináša vôbec žiaden
úžitok. A práve v tibetskej psychológii nachádzame
rady, ako je možné zmeniť naše myslenie z takého,

Na začiatku prítomní meditovali.
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Prečítajte si
Pravidelne vám budeme prinášať pár tipov
na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho
centra.
Thrillery

Láma Tibor s manželkou Daršan.

ktoré nám spôsobuje problémy na také, ktoré nám
bude vyhovovať a bude nás podporovať v našej snahe o šťastný život.

Návštevu v Žiari si láma zopakuje
Že tieto Učenia majú obrovskú silu, dokazuje príklad
samotného Tibetu. Kedysi výbojný tibetský národ sa
pod vplyvom Buddhových myšlienok stal v priebehu
niekoľkých generácií národom, ktorý mieruplne nažíva, ba dokonca si želá, aby mieruplne žila každá jedna
bytosť. Budhizmus za dva a pol tisíc rokov svojej existencie oficiálne nikdy neviedol žiadnu vojnu. A to nie
je žiadna náhoda. Keď sa láma Tibor v priebehu prednášky opýtal, kto v miestnosti sa cíti byť budhistom,
okrem neho a jeho manželky nezdvihol ruku nikto.
S úsmevom sa opýtal, či prítomní už niekedy počuli
o zlatej strednej ceste a či sa tým v živote aj riadia. Všetci súhlasne pritakali. „Ideu zlatej strednej cesty prvýkrát spomenul práve historický Buddha Šakjamúni,
a ak ju nasledujete, ste teda vlastne všetci budhisti,“
povedal so smiechom prítomným. To len dokazuje, že
aj myšlienky označované ako budhistické alebo tibet-

Lisa Gardnerová:
Chyt΄ ma

Detektívku D. D. Warrenovú neprekvapí len tak
hocičo. Osamelá žena, ktorá sa potuluje neďaleko
miesta činu, ju však ohromí nezvyčajnou prosbou.
Charlene Rosalind Carter Grantová sa nazdáva, že
o štyri dni ju niekto zabije, a špičkovú bostonskú
detektívku žiada o vyšetrenie svojej budúcej vraždy.
Historické romantické

Johanna Lindseyová:
Láska príde sama

Pekná Amanda Locková, vojvodova dcéra, si
už tretiu sezónu hľadá v londýnskej spoločnosti
manžela, ale neúspešne. Začína sa o nej klebetiť,
že je veľmi prieberčivá.
Spoločenský román

Susan Abulhawová:
Brieždenie v Dženíne

Brieždenie v Dženíne je pútavým rozprávaním o
trpkom osude štyroch generácií jednej palestínske rodiny počas viac ako šesť desaťročí trvajúceho izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Detské
Dievčenský roman

Sita Brachmachari:
Artičokové srdcia

Dvanásťročná Mira opisuje krásne i zložité chvíle dospievania, odhaľuje tajomstvá života a nám
tak ponúka príbeh o rodine, priateľstve, žiali i nádeji, a to s takou úprimnosťou, že nás to rozosmeje i rozplače zároveň.
Rozprávky

Deväţ vílích rozprávok

ské sú nám v konečnom dôsledku veľmi blízke. Je to
kvôli prirodzenosti, ktorú v sebe nesú, a vôbec preto
nemusíme mať obavy, že je to niečo vzdialené, čo by
sme nikdy nepochopili.
Bolo toho veľa, čo bolo v ten večer v žiarskom MsKC
povedané. A celé sa to zdalo akési povedomé, známe.
Aj ten, kto číta tieto riadky si asi uvedomí, že tieto veci
už niekde počul alebo čítal. Možno dokonca niekoľkokrát. Východné myšlienky sú dnes veľmi populárne,
žiaľ, v mysli západného človeka sú to často naozaj
iba myšlienky. Vytrhnuté z kontextu a nezrealizované
myšlienkami aj naďalej ostanú. Ako príjemne a ľahko
sa však žije, keď ich človek dokáže zrealizovať v každodennom živote, ukázali láma Tibor s manželkou
priamo v praxi. Táto prednáška pritom údajne nebola
v Žiari nad Hronom ich poslednou, a tak sa Žiarčania
môžu tešiť na ďalšie chvíle strávené v spoločnosti
týchto dvoch výnimočných ľudí.
(ms)

noviny.ziar.sk

Poďte s nami do Hviezdnej roklinky, na kúzelné miesto, kde žijú víly. Dozviete sa, ako sa tam
prvý raz objavila víla Cililing, aké dobrodružstvá
zažili víly pri táborení a čo všetko sa prihodilo pri
veľkom jarnom upratovaní. Čaká na vás deväť
napínavých vílích príbehov plných priateľstva a
zábavy.
Chlapčenské

Liz Pinchon:
Tom Gates
– Môj geniálny svet

Neskúšajte čítať túto knihu na verejnosti. Budete sa totiž nahlas rehotať! Tom Gates je majstrom
výhovoriek, expert na čarbanice a výnimočný
tvorca komixových príbehov.
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MESTSKÁ OBÝVAČKA
Mestská obývačka, ktorá sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch Krytej plavárne v Žiari nad
Hronom, bude v mesiaci júl zatvorená.
KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Od 1. júla do 30. augusta platí v Mestskej knižnici Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod.,
obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Prázdniny v planetáriu
– Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Poskytuje pohľad
na naše Slnko, vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu a nechýba ani prehliadka planét
slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí malá prechádzka najznámejšími
súhvezdiami nočnej oblohy. V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a v prípade
priaznivého počasia si vyskúšajú, ako sa pozoruje
obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 17. júla
o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne vám
tiež pohľad na nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení programu je za priaznivých poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa
19. júla o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Dominik v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá v slnečnej sústave a za priaznivého počasia si
pozriete oblohu cez náš astronomický ďalekohľad.
Dňa 24. júla o 16.00 hod.
•Prípad Salvador Dali
Umelecko-relaxačný program. Ak vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili
jeho vývoj, prijmite pozvanie na program o jednom
z najkontroverznejších maliarov v histórii. Množstvo
zaujímavých informácií o búrlivom živote tohto
„enfant terrible štetca“, virtuálna galéria a hudobný
sprievod pozostávajúci z jazzových, symfonických a
elektronických skladieb vám dáva jedinečnú príležitosť vychutnať si približne 80 diel tohto španielskeho velikána v netradičnom prostredí planetária. Dňa
25. júla o 19.00 hod.
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku,
jej pozorovaniam v minulosti, ako aj mylným interpretáciám ľudí o tom, čo na povrchu videli.
Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov
večernej oblohy astronomickou technikou za
priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
26. júla o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO
sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii
a na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 31. júla o 16.00 hod.
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
16.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.7. 20.00 - 21.00 lekáreň Max 2
18.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
20.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
22.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
23.7. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
25.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
27.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus,
28.7. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
29.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
30.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
31.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
20.7. MUDr. E. Pavažancová, Dr. Janského 15, Žiar
nad Hronom (679 09 48)
21.7. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208, Hliník nad Hronom (676 13 91)
27.7. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 03 98)
28.7. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 60)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
•Kresba a maľba študentov Univerzity tretieho
veku
Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva na výstavu prác
študentov 1. ročníka odboru Kresba a Maľba Univerzity tretieho veku pri Univerzite M. Bella B. Bystrica –
detašované pracovisko v Žiari nad Hronom. Výstava sa
uskutoční vo Výstavnej sieni MsKC a potrvá do 25. júla.

•Kino na schodoch
Pripravili sme pre vás kino pod holým nebom – premietanie filmov na parkovisku pred Mestským kultúrnym centrom. Príďte stráviť príjemné letné večery so
slovenskou a českou kinematografiou na parkovisku
pred MsKC, od Prioru.
Vstup je zdarma, začiatok je vždy o 20.30 hod., v prípade zlého počasia bude premietanie v Kine Hron
v MsKC.
23.7. Vrásky z lásky
24.7. Absolventi – sloboda nie je zadarmo
30.7. Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka
31.7. Probudím se včera

Z pera čitateľa

Zaskočená
Raz podvečer som sedela s Jarkom na lavičke pod
lipou. Na tento rozhovor som sa chystala už dosť
dlho, skoro celý mesiac. S Jarkom som si začala na
jednej zábave, kde sme sa výborne zabávali. Ale aké
to bolo chodenie, keď Jarko robí v Ostrave a domov
príde raz za dva týždne, ba niekedy aj za mesiac.
Veru nič moc, a to ma priviedlo k tomuto rozhodnutiu. Veď načo mi je Jarko, keď je aj doma, najprv
kamaráti a ja až nakoniec, keď má chuť. Tak to teda
nie, posmeľujem sa v duchu, hľadám v pamäti vhodné slová, ale sa aj chvejem neistotou, čo až sa mýlim.
Nakoniec, prvý prehovoril Jarko: „Vieš, Lenka, myslím, že by sme to..,“ ani on nevedel nájsť to správne
slovo: „...mali skončiť.“ Div ma neporazilo. Nie preto,
že by mi to nevyhovovalo, ale že ma predbehol. Veď
teraz sa môže pochváliť pred chalanmi: „Dal som
Lenke kopačky.
Teodor Komenda

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
FRODO
Frodo je šteniatko, približne 6 – 8 mesiacov,
malého vzrastu. Má už
vymenené zúbky a predpokladáme, že už nebude rásť. Je vhodný skôr
do vnútra vzhľadom na
kratučkú srsť.
BELINKA
Belinka je ročná sučka,
kríženec nemeckého špica. Je veľmi milej, priateľskej povahy. Veselá a
poslušná sučka.

TREVOR
Trevor je asi 3-ročný
ovčiak, ktorý sa k nám
dostal zanedbaný a vyhladovaný. Keď sa dá
do poriadku, tak z neho
bude nádherný psík.
Je priateľský a pokojný.
Vhodný je k rodinnému
domu. Bude odčervený,
očkovaný, čipovaný a očkovaný.
JACKIE
Je to inteligentná sučka, ktorá sa na svojho
majiteľa veľmi naviaže.
V útulku je už dva roky!
Vonku poslúcha na slovo,
je dobrá k deťom a znášanlivá s inými psíkmi. Má
približne 7 rokov.
ALEX
Alex je asi 3-ročný
psík plemena čau čau.
Je vhodný do bytu aj
do rodinného domu, má
hygienické návyky. Ako je
pre toto plemeno typické, je k cudzím zo začiatku trochu nedôverčivý,
ale neprejavuje sa nijako agresívne. Keď si už
na niekoho zvykne je, priateľský a pohodový. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.

Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 066 648
(prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

CÉČKO A DETSKÝ KÚTIK
DOVOLENKUJÚ

Dovoľujeme si vám oznámiť, že počas podnikovej dovolenky do 21. júla bude zatvorené MsKC (vrátane krúžkovej činnosti) a aj
detský kútik Hopa Hopa.
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám stavebný materiál: tehly 38 x 18 x 18, kvadry
40 x 30 x 25, ploštinky 24 x 12 x 12, množstvo na polovicu rodinného domu. Cena: 100 €. T: 045/673 24 32

www.geodesy-service.sk

12/14

•Predám doma vyrobenú kosačku na trávu. Šírka zá13/14
beru: 48 cm. Cena: 40 €. T: 673 24 32
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky, dvojstránky) za 8 €. T: 0902 828 424
14/14

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám zbierku spevákov a skupín 1985 – 2005
15/14
za 10 €. T: 0902 828 424
•Predám VHS – Genesis, Doors, Dire Straits a iné.
Cena: 2,50 €/kus. T: 0902 828 424
16/14
•Predám knihy: Elvis Presley – 2 €, S. O. Connor – 2 €,
Madonna – 2 €, Blue – 2 €, M. Jagger – 3 €, P. Swayze –
4 €, Prince – 3 €, Queen – 4 €, G. F. Unger – 3 v jednom
č. 1014 – 1,50 €, Sever a juh (2 diely), Nebo a peklo (2
diely), sever a juh (3 diely) – 1,50 €/kus. T: 0902 828 424

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

17/14

•Predám chlapčenské oblečenie, veľ. 86 – 98 (4 tepláky, 4 mikiny, 1 hrubšie tričko) za 15 €, príp. jednotlivo, bielu košeľu, veľ. 98 za 2,70 €. T: 0949 292 985 ZH

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

18/14

•Predám chlapčenské oblečenie, veľ. 80 – 104
(4 nohavice, 6 tričiek, 2 tenšie košele, 1 vesta a 1
plavky) za 23 €, príp. jednotlivo. T: 0949 292 985 ZH
19/14

•Predám odrážatko – pekná, stabilná motorka,
skoro nová. Cena: 15 € + odrážatko tatrovka grátis.
T: 0949 292 985
20/14
•Predám chladničku s mrazničkou zn. Calex CM 305.
Zachovalá, vhodná na chatu alebo aj domov, 250
l. Cena: 29 €. T: 0948 076 556
12/13
•Predám mrazničku, 25 l, 3-hviezdičková. Cena: 12 €.
T: 0948 076 556
13/13
•Lacno predám zachovalý šijací stroj, sporák na pevné
palivo a kompresor. T: 0908 069 240
16/13

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám pekný 4-izbový byt, po kompletnej
rekonštrukcii, s garážou, v ZH, Centrum II., Ul. Hviezdoslavova. Byt sa nachádza na prízemí, zo 7 poschodí.
7/14
Bližšie info: 0917 756 786 - volať po 17.00 hod.
•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom (Jadran),
rozloha 40 m2. Cena: 12 000 €. T: 0904 335 763. Nie
som RK.
8/14
•Predám garáž po rekonštrukcii, nová elektrika,
stierky, strecha, za Bilou. Cena: 6 500 €. T:0918 362 265
9/14

•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €.
T: 0905 636 173
1/14
•Predám rodinný dom v ZH: Šášovské Podhradie - Píla.
Cena dohodou. T:0903 178 838, 0907 806 779
10/14
•Predám garsónku na Sládkovičovej ul. Cena: 7 500 €,
pri rýchlom jednaní výrazná zľava. T: 0905 427 122 5/13
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, s balkónom,
v pôvodnom stave. Cena: 16 500 €. Zľava možná.
T: +420 608 631 305
6/13
•Predám 3-izbový tehlový byt v ZH na Ul. M. R.
Štefánika. Byt je po kompletnej rekonštrukcii.
T: 0944 238 849
7/13
•Ponúkam na predaj 1-izbový byt s výhľadom na lúku
na sídlisku Etapa - čínsky múr - v Žiari nad Hronom. Byt
má plastové okná, inak je v pôvodnom stave, s rozlohou
37 m 2. Cena: 17 500 €. T: 0907 529 325
8/13
•Predám 3-izbový tehlový byt na Ul. A. Dubčeka. Byt
je 2. poschodí, má 70 m 2, je po rekonštrukcii (plastové
okná, elektrina, stierky, dlažba – kuchyňa, chodba,
kúpeľňa, WC). Cena dohodou. T: 0907 489 987
17/13

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt pri
tržnici. Cena: 300 €/mesačne, vrátane energií, internetu,
21/14
Magio TV. Voľný od 1.8.2013. T: 0949 817 362
•Dám do podnájmu byt, 30 m 2, na Etape pri plavárni,
v slušnom vchode. Cena: 250 €/mes. aj s energiami.
Volať len po 17.00 hod. T: 0910 213 696
11/14
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
vrátane energií.T:+420 737 060 658
3/13
•Hľadám krátkodobý prenájom pre 4 osoby
na 2 týždne v auguste. T: 0034 679 927 343
9/13

AUTO MOTO
•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km,

BYTY:

17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha:
156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P222/2013:
RD v Slaskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 43.000 EUR,
zastavaná plocha: 311 m2, výmera pozemku: 1.659 m2
P137/2012:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
P163/2012:
RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2,
výmera pozemku: 923 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 152.000
EUR, výmera pozemku: 2.594 m2, zastavaná plocha: 409 m2
P170/2013
:RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 62.000 EUR,
(pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835 m2

P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 28.500 EUR, (pôvodná cena 29.000 EUR), výmera: 36 m2
P202/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR, výmera: 43 m2
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave, zachovalý. Nová cena: 23.500 EUR, (pôvodná cena 23.500 EUR), výmera: 49 m2
P210/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500 EUR, výmera 56 m2
P142/2012:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová cena:
31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera: 58 m2 +
pivnice 12 m2
P188/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
P171/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 32.660
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
P208/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 37.000
EUR, výmera: 63 m2
P168/2012:
3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 49.000 EUR,
výmera: 75 m2
P217/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 44.000 EUR, výmera: 81
m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000
EUR), výmera: 100 m2
P144/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 62.000
EUR, výmera: 83 m2

P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy,
siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera:
784 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera:
5.090 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený
na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová
cena: 81.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera
3.116 m2

DOMY:

OSTATNÉ:

P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera
pozemku: 823 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:

P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná
cena 34.500 EUR), zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2

POZEMKY:

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
2/14
garážovaná. Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173
•Predám znak na čelnú kapotu zn. Favorit, Felícia,
Ford. Cena: 4 €/kus. T: 0948 076 556
3/14
•Predám pneu na plechových diskoch, málo jazdené,
zn. Matador Prima. Rozmer: 185/60 – R14, 82T, MP14,
Tubeless, 4-dierový, 6J x 14 H2, ET 38. Cena: 10 €/kus.
T: 0948 076 556
4/14

noviny.ziar.sk

•Predám pneu Michelin Energy tubeless, rozmer:
155/70, R13, 75T, XT1, Radial XSE – 1 kus. Cena: 5 €.
T: 0948 076 556
5/14
•Predám rôzne ND na Ford Escort, r. v. 1998. Nutné
vidieť. Cena dohodou. T: 0948 076 556
6/14
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKAtĺk
Sú ľudia, ktorí sa dotknú nášho
života iba nakrátko,
zatiaľ čo ty si zanechal trvalý
odtlačok v našich srdciach
a si jednoducho nezabudnuteľný.
Dňa 25. júla bude rok, čo sme
navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S hrdosťou a láskou spomína celá rodina a
priateľka.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 25. júla si pripomíname
25. výročie odchodu do večnosti
Mons. Jozefa Dovalu,
gen. vikára Banskobystrickej diecézy, dlhoročného kňaza žiarskej
farnosti.
S láskou a úctou spomínajú synovci Stano a Vlado
s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 5. júla sme si pripomenuli
1. 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 rodinou, vnúčik
Samko, svatovci a ostatná rodina.

SPOMIENKAtĺk
More lásky so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel jeho hlas,
spomienka na neho zostáva v nás.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že nás Pán Boh
vo večnosti opäť spojí.
Dňa 26. júla si pripomíname 7. výročie, čo nás
opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, prastarý otec, svokor, svat a švagor
Jozef König.
Spomína celá rodina.
SPOMIENKAtĺk
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 5. augusta si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Matúš Ziman.
S láskou spomíname všetci, ktorí sme ho milovali.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 31. júla si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Ružena Dúbravská
vo veku nedožitých 70 rokov.
S láskou a úctou spomína man-

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom, kolegom a
známym za účasť na rozlúčke s našim drahým
Ing. Ivanom Ábelom.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým príbuzným,
priateľom, známym a bývalým
kolegom, ktorí sa dňa 28. júna
prišli rozlúčiť s otcom, starkým
a prastarkým
Vladimírom Dúbravským,
ktorý nás opustil vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 21. júla si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka a matka
Anna Petrociová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami a
venujte jej minútu ticha na pamiatku.
Spomína manžel a dcéra s rodinou.

Spomeňte si na svojich
najbližších
prostredníctvom MN

žel a pravnučka.

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

é
Letnny
ce

Hotel Termál Vyhne Vás pozýva

Predjedlo:
•Jahody na kozom syre s balsamicom,
tymiánový toast
6,00 €

Polievka:
•Jahodová polievka s mätovým pestom
a karacím mäsom 3,00 €

•Jahody smažené vo vínnom cestíčku
s vanilkovou zmrzlinou
3,90 €

Hlavné jedlá:
•Rukolovo jahodový šalát s kuracím
mäsom plneným pistáciami
6,70 €
•Jahodové pyré s Fragolino
so smaženým hermelínom v cestíčku
6,40 €

Dezert:
•Jahodové tiramisu s mätou
a Fragolino
3,90 €
•Jahodové šampanské želé
3,70 €
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Rozlúčkový koncert ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej
Základná umelecká škola dala 25. júna
symbolickú bodku za ďalším úspešným
školským rokom v podobe rozlúčkového
koncertu, na ktorom sa rozlúčila so žiakmi, ktorí
odchádzajú za študijnými povinnosťami zo
Žiaru nad Hronom.
Keďže ide prevažne o maturantov, treba im zložiť
poklonu za to, že nielenže absolvovali maturity
a prijímacie pohovory na vysoké školy, ale dokázali
naštudovať a predviesť náročný repertoár na
vysokej úrovni. Okrem sólistov opäť dominovali
komorné telesá, v ktorých účinkovalo množstvo
žiakov aj so svojimi pedagógmi. Vo výborných
aranžmánoch Zuzany Sykorjakovej predviedli

mladí hudobníci inštrumentálne skladby C.
Bollinga, J. Pachelbella, K. Jenkinsa, T. Albinoniho
a vokálno-inštrumentálne Agnus Dei od M. W.
Smitha. Poslucháči si mohli vychutnať krásny
zvuk akustických hudobných nástrojov v rôznych
kombináciách i v netradičnom spojení s bicími
a elektrickou gitarou. V záplave reprodukovanej
hudby pôsobil zvuk žiackeho orchestra ako
niečo osviežujúce, prinášajúce radosť nielen
poslucháčom, ale aj účinkujúcim, ktorí mali z hry
zjavný pôžitok.
Druhá časť koncertu patrila tanečnému odboru,
ktorý sa v piatich choreografiách Natálie Štrbovej
predstavil takmer celý. Zaujímavý bol duo tanec

na hudbu Roba Miklu Pianista i sugestívny tanečný
obraz Vojna berie všetko, inšpirovaný knihou N.
Veselej, Generálove deti.
Žiak literárno-dramatického odboru, Jakub Crcha,
napísal na počesť ZUŠ-ky milú báseň Rozlúčková.
Na záver sa riaditeľka Dana Kravecová poďakovala
všetkým
účinkujúcim za krásne výkony i čas,
ktorý venovali vo veľkých horúčavách nácviku.
Za mimoriadne výsledky a aktívne účinkovanie
v umeleckých projektoch školy boli odmenení
klavirista Braňo Višňanský, huslistka Kristína
Šusterová, flautistka Simona Debnárová, tanečnica
Miroslava Pagáčová a recitátor Jakub Crcha.
Eva Šišiaková

Pedagógovia sa vzdelávali
Pedagógovia zo Základnej školy na Ulici
Dr. Janského sa počas prvých troch júlových
týždňov zúčastnili vzdelávacieho programu,
ktorý sa zaoberá interaktívnymi metódami
efektívneho učenia.
Riaditeľ školy, Marek Baláž, nosil myšlienku
zorganizovať vzdelávanie pre pedagógov v hlave
už dlhšie. „Hľadali sme vhodné vzdelávanie, ktorým
by sme oslovili nielen učiteľov prvého stupňa, ale
aj učiteľov všetkých predmetov,“ vysvetľuje riaditeľ
„Jednotky“ a dodáva: „Vzdelávanie hovorí o efek-

tívnych metódach učenia sa a súvisí to priamo
s tým, že v našej škole na vyučovaní používame
metódu CLIL. Znamená to, že musíme používať
iné metódy, aby žiaci lepšie spoznali a využili cudzí
jazyk a naučili sa v ňom aj komunikovať.“ Do vzdelávania sa zapojilo približne 35 učiteľov z oboch
stupňov školy. Prvé júlové týždne sa vzdelávanie
uskutočnilo v priestoroch školy, keďže má takmer
80 hodín, ukončené bude až neskôr. „Musíme sa
preto stretnúť ešte viackrát. Vzdelávanie bude
možno ukončené až niekedy v jarných mesiacoch,“

dodáva Marek Baláž.
Vzdelávací program viedla Daniela Gogoľová
z Metodicko-vzdelávacieho centra v Bratislave. „Je
veľmi pozitívne, že celá škola sa v tomto programe
vzdeláva, čo je naozaj efektívne,“ uviedla Gogoľová
počas svojho pôsobenia na žiarskej škole a ďalej
vysvetlila: „Tento program je zameraný na budovanie spoločenstva triedy. Dá sa však použiť aj na
budovanie spoločenstva učiteľov ako učiteľského
kolektívu. Učitelia sú veľmi aktívni a tvoriví, preto
si myslím, že všetko pôjde dobre a tak, ako má.“ (li)

Letný jazykový týždeň na „Jednotke“
Pedagógovia zo Základnej školy na Ulici
Dr. Janského pripravili pre svojich žiakov
a budúcich prvákov letný jazykový kurz.
Aj takouto formou im chceli spríjemniť a pripraviť

zmysluplný začiatok letných prázdnin. „Vďaka
tomuto kurzu sa mohli zdokonaliť v cudzom jazyku
a zabaviť sa hravou formou,“ hovorí pedagogička,
Judita Môciková a dodáva: „Pripravili sme si pre
ne rôzne aktivity v telocvični, triedach či prácu
na počítačoch. Okrem toho sme s nimi pracovali
rôznymi hravými formami – básničkami, pesničkami
a nechýbal napríklad ani nácvik divadiel.“ Letný
jazykový kurz navštevovalo približne 40 detí, medzi
nimi aj predškoláci, ktorí od septembra nastúpia do
prvého ročníka práve v tejto škole. „Vidíme v tom
výhodu, že sa zoznamujú s našou školou a získavajú
nových kamarátov. Myslím si, že odozva či už
od rodičov, alebo od detí je veľmi dobrá. Budeme
sa snažiť aj na budúci školský rok pokračovať v tejto
aktivite,“ uzatvára Judita Môciková.
(li)
VYJADRENIA RODIČOV

M. Gubková: „Som veľmi rada, že možnosť zapojiť
sa do letnej jazykovej školy dostali aj budúci
prváci. Okrem týždňa plného hier, zábavy, ale
aj nových poznatkov z anglického jazyka, získal
môj syn možnosť pracovať v priestoroch svojej
budúcej školy. Na letnej škole sa mu najviac páčila
interaktívna tabuľa a pani učiteľka.“
K. Valentová: „Letný jazykový týždeň na
„Jednotke“ hodnotím vysoko pozitívne nielen
z pohľadu rodiča, ale aj dieťaťa, budúceho
prváčika, ktorý každý deň prichádzal domov
s novými slovíčkami a frázami z angličtiny, ako aj
kopou nových zážitkov a veľkým nadšením, ako je
v škole fantasticky. Ďakujeme vedeniu školy, ktoré
zorganizovalo takýto skvelý týždeň a umožnilo
nám, rodičom, ale aj budúcim prváčikom vidieť

a spoznať skvelú prácu pedagógov. Veľká vďaka
patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré vytvorili našim
detičkám úžasné prostredie a s ktorými strávili
zmysluplný týždeň, plný zážitkov a radostí.“
M. Solgová: „Počas prvého prázdninového
týždňa bolo o môjho syna fantasticky postarané.
Na „Jednotke“ ho čakali nielen odborníci –
pedagógovia, ale zároveň aj úžasní ľudia, ktorí
pripravili nielen pre môjho syna, ale aj pre
ostatné deti skvelý jazykový týždeň plný zážitkov
a poznatkov. Všetkým veľmi ďakujem.“
K. Pittnerová: „Týždeň anglického jazyka sa našej
dcére, ale i nám rodičom, veľmi páčil. Zatiaľ čo
ona si pochvaľovala zábavu a nové kamarátky,
ktoré si v novom kolektíve našla, nám sa veľmi
páčila myšlienka intenzívnejšieho vzdelávania
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a upevňovania si slovnej zásoby nenásilným
veselým spôsobom. Pani učiteľka, Mária
Štangová, sa zamerala na konverzáciu v rámci
jednej témy a tou bola rozprávka O Jankovi a
Marienke. Naše ratolesti sa tak okrem rozširovania
a upevňovania slovnej zásoby zabavili aj rôznymi
zaujímavými aktivitami, ako napríklad výrobou
kulís či nácvikom krátkeho divadielka. Týždeň
plný angličtiny, hier, ale predovšetkým dobrej
nálady zavŕšili prezentáciou svojej usilovnej práce
pre nás rodičov, a to rozkošným divadelným
predstavením O Jankovi a Marienke. Jednoznačne
môžem povedať, že celý týždeň bol pre deti
veľkým prínosom, prekonali samé seba a určite si
ho rady zopakujú i o rok. Veľmi pekne ďakujem za
túto myšlienku.“
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CO2
Každodenná súčasť nášho života
Týka sa to nás všetkých

Odporúčaná činnosť starostu
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Θ Prijať a zaznamenať informácie o vzniku
mimoriadnej udalosti – od: občan, PO, FO –
Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,
Θ Overiť informácie o mimoriadnej udalosti
• Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti
• Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti
• Zdroj a spôsob podania informácie
Θ Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení
Θ Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby
Θ Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ, koordinačné stredisko IZS
– 112, tzv. prvotné hlásenie
Θ Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr.
miestne jednotky civilnej ochrany/
Θ Zabezpečiť priebežný monitoring miesta
mimoriadnej udalosti za účelom :
• Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti
• Určenia najkritickejších miest pre zásah síl
a prostriedkov
• Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne
ozbrojených síl SR
• Usmernenia veliteľa zásahu
• Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie
Θ Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia
s cieľom :
• Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej
situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva
• Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej
udalosti, Zabezpečenie postihnutého obyvateľstva
• Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu
• Predkladať pravidelné informácie na ObÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do
19,00 hod
• Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov
po vykonaní záchranných prác
• Spolupracovať s ObÚ – odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia
Θ Zabezpečiť informačný tok na obvodný
úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov o podrobnostiach
na zabezpečenie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému CO
Θ Po ukončení záchranných prác uplatniť si
náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými
záchrannými prácami v zmysle
Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle
Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

Vážení občania,
už vyše roka sa stretávate vo Vašich mestských
novinách s témami civilnej ochrany obyvateľstva. Témami, ktorých ústrednou témou bola
a je ochrana životov, zdravia a majetku pred
účinkami mimoriadnych udalostí a následných
činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných
ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve

v náväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha
administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania
záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť
starostu obce/predsedu krízového štábu obce/
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Vývojový diagram záchranných prác
pri mimoriadnej udalosti

VTU KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(pokračovanie na budúce)
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1. Liga mužov v basketbale štartuje 28. septembra
BASKETBAL

V sobotu 8. júla boli v Bratislave vyžrebované
celoslovenské súťaže v basketbale. Pre sezónu
2013/2014 v kategórii mužov vypísala Slovenská
basketbalová asociácia extraligu, 1. ligu, dorasteneckú ligu juniorov a dorasteneckú ligu kadetov.
Žiarsky basketbalový klub do nadchádzajúcej sezóny prihlásil do celoslovenskej súťaže družstvá mužov
do 1. ligy a družstvo juniorov do dorasteneckej ligy.
Spýtali sme sa prezidentky klubu, Oľgy Kubíkovej,
s akou perspektívou nastúpia uvedené družstvá
do súťaží.
„V sezóne 2012/2013 sme, vzhľadom na rozhodnutie
bývalého vedenia klubu, „prepožičali“ 1. ligu mužov do
susednej Banskej Bystrice, ktorá v tom období prejavila
o ňu záujem a s „B“ družstvom hrala spomínanú súťaž,“ uviedla prezidentka klubu a dodala: „Do prípravy
sezóny 2013/2014 sme vstúpili s predsavzatím vrátiť
do nášho mesta i pre fanúšikov basketbalu 1. ligu mužov s cieľom udržať sa v nej. S touto myšlienkou sme
oslovili hráčov, odchovancov žiarskeho basketbalu i
tých s ligovými skúsenosťami, ktorí súhlasili, že v nastávajúcej sezóne budú hrávať za svoje rodné mesto a hájiť farby žiarskeho basketbalu. Okrem našich odchovancov do družstva zakomponujeme dvoch až troch
vysokých hráčov, pričom oslovíme kluby z okolitých
miest. Výkonná rada BK ustanovila do funkcie hlavného trénera Jovicu Kovinčiča (učiteľa zo ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika), ktorý bude viesť i družstvo juniorov. K nemu
pribudnú asistenti, zvlášť pre družstvo mužov a zvlášť
pre družstvo juniorov.“

Žiarčania budú hrať v skupine Východ
Ako sme sa ďalej od prezidentky klubu dozvedeli,
1. liga mužov začína 28. septembra a družstvo BK cestuje do Lučenca, kde odohrá svoj úvodný zápas s družstvom RealPlus Lučenec v skupine Východ. V skupine
Východ i Západ sú vytvorené dvojičky a hracie dni sú
soboty a nedele buď na domácej palubovke, alebo na
palubovkách súperov. Družstvo BK je dvojičkou práve
s družstvom Lučenca.
Ďalšie hracie dni a súperi, ktorí na naše družstvo ča-

kajú:
– 5.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom –
Academic ŽU Žilina
– 6.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK
ŠK Kežmarok 1907
– 19.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – Baník Cígeľ Prievidza
– 20.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica
– 2.11.2013
PU Akademik Prešov – MŠK BK Žiar nad Hronom
– 3.11.2013
Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom
Následne nasleduje odvetná časť v termínoch 9.11.,
16.11., 17.11., 30.11., 1.12., 14.12. a 15.12. 2013, kedy si
súperi vymenia domáce palubovky.
Celoslovenská dorastenecká liga juniorov začína 21.
septembra. V jednej skupine hrá 13 tímov z celého
Slovenska a naši chlapci sa v prvých dvoch zápasoch
predstavia na domácej palubovke v sobotu 21.9. proti
MBK Karlovka Bratislava a 22.9. proti MBK Rieker Com
Therm Komárno.
Ďalšími súpermi družstva juniorov budú:
– 28.9.2013
Academic ŽU Žilina – MŠK BK
Žiar nad Hronom
– 29.9.2013
IMC Slovakia ŽU Považská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom
– 12.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK

Esprit Slovbet Košice
– 13.10.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK
ŠPD Rožňava
– 26.10.2013
voľno
– 27.10.2013
BK ŠK Kežmarok 1907 – MŠK BK
Žiar nad Hronom
– 9.11.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom –
MBK Handlová
– 10.11.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom – BC
Prievidza mládež
– 23.11.2013
BK 04 AC LB SNV – MŠK BK Žiar
nad Hronom
– 24.11.2013
BKM Svit – MŠK BK Žiar nad
Hronom
– 7.12.2013
MŠK BK Žiar nad Hronom –
Junior Levice
Odvetná časť nasleduje v termínoch: 18.1., 19.1., 1.2.,
2.2., 15.2., 16.2., 1.3., 2.3., 15.3., 16.3., 29.3, 30.3., 12.4. a
13.4. 2014, kedy si súperi vymenia domáce palubovky.
„Tešíme sa na kvalitné súboje pod basketbalovými
košmi, na priazeň všetkých divákov, ktorých aj takouto
cestou už teraz pozývame na prípravné i majstrovské
zápasy našich družstiev vo všetkých súťažiach v sezóne
2013/2014,“ pozýva prezidentka BK, Oľga Kubíková, na
záver.
Kompletné vyžrebovanie celoslovenských súťaží
je zverejnený aj na webovej stránke www.mskziar.sk
v sekcii basketbal.
(bk)

Slovakia MX CUP 2013
MOTOKROS

V nedeľu 23.júna sa v motokrosovm areáli v Lovčici uskutočnilo štvrté podujatie tohtoročného seriálu Medzinárodných majstrovstiev SR v motokrose Slovakia MX Cup 2013.
Na pretekoch nechýbali najlepší pretekári zo Slovenska a Čiech, zasúťažiť si prišli aj motorkári z Maďarska.
Výsledky:
MX4: 1. Peter Pipich (Suzuki RM-Z 450, Motoklub
Medzibrod) 50 bodov, 2. Róbert Flendrovský (Kawasaki KX 450F, Derometal) 44 bodov, 3. Pavol Strnisko
(KTM 350 SX-F, STK Pezinok) 36 bodov, 5. Jozef Marenčák (Kawasaki KX 450F, MK Lovčica) 36 bodov,
7. Miroslav Mjartan (Kawasaki, MK Lovčica) 27 bodov.
MX3 Open: 1. Martin Žerava (Česko, Suzuki
RM-Z 450, Suzuki HP Racing team) 45 bodov,
2. Marek Sukup (Česko, KTM 450 SX-F, Racing
99) 45 bodov, 3. Jiří Čepelák (Česko, Yamaha YZ 450F, Slovakia MX Profi Team) 44 bodov.
MX2: 1. Tomáš Paul (Česko, Suzuki RM-Z 250, Suzuki
Luka motocross tím) 50 bodov, 2. Juraj Popovicz
(Suzuki RM 250) 42 bodov, 3. Jakub Hruška (Suzuki
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Spolu 85 jazdcov súťažilo v šiestich kategóriách.
Nechýbali medzi nimi také zvučné mená ako Svitko,
Kasala, Žerava, Čepelák a Sukup.
V rámci pretekov boli vyhlásení šiesti víťazi jednotlivých kategórií.
(r)
RM-Z 250, Suzuki HP Racing Team) 38 bodov.
MX3 Hobby: 1. Ľuboš Ondrejovič (Kawasaki KX 450F,
Motocross Team Chrenovec) 47 bodov, 2. David Noskovic (Suzuki RM-Z 450, Motoklub Senec) 40 bodov, 3.
Michal Palatinus (Honda, Motoclub Beckov) 38 bodov.
MX2 Hobby: 1. Róbert Pivarči (Yamaha YZ 250F,
Moto klub Banská Štiavnica) 50 bodov, 2. Lukáš
Bartalský (Honda) 42 bodov, 3. Roman Radoš
(Honda CRF 250) 34 bodov, 5. Róbert Cigánek
(Kawasaki, Kopertbend Kopernica) 30 bodov,
9. Miroslav Kúdela (Kawasaki, MK Lovčica) 22 bodov.
MX Junior: 1. Richard Šikyňa (KTM 125 SX, MX Slovakia) 50 bodov, 2. Michal Novocký (KTM 125 SX, MX
Slovakia) 42 bodov, 3. Denis Poláš (KTM 125 SX, Racing 99) 40 bodov.
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Futbalisti FK Pohronie slávnostne ukončili sezónu
FUTBAL

V polovici júna sa v Divadelnej sále MsKC v Žiari
nad Hronom stretla celá futbalová rodina FK Pohronia Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa.
Ruky si podalo jedenásť mládežníckych a dve seniorské mužstvá, množstvo trénerov, funkcionárov
klubu a rodičov hráčov, ktorí sa prišli pozrieť na svoje
deti. Slávnostný program spríjemnila svojím vystúpením mladá talentovaná speváčka Katka Šályová.
V rámci ukončenia sezóny 2012/2013 boli vyhlásení
aj najlepší hráči jednotlivých vekových kategórií.
KATEGÓRIA
MUŽI A
MUŽI B
U19
U17
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

OCENENÝ
JOZEF SEKEREŠ
RADOSLAV URGELA
MARTIN KUKUČKA
RICHARD TRYZNA
MAREK ORSÁG
MAREK KAŠKA
MATEJ REPISKÝ
MATÚŠ OŤAPKA
TOMÁŠ TRUBAN
MARTIN ŠUSTER
PETER BEŇO
MATÚŠ JANČOK
ŠIMON PAŽOUT

Alex Bujňák, Valent Matej.
Odovzdávanie Ďakovného listu hráčom, ktorí
prechádzajú vekom do seniorskej kategórie:
Róbert Palík, Martin Kukučka, Rudolf Hudec, Tomáš
Hudec.

Odovzdávanie Prvého dresu najmenším hráčom klubu:
Dušan Dobiš, Tomáš Jasenák, Martin Petro, Urban
Stajník, Peter Šimovič, Lukáš Líška, Samuel Sekerka,
Emanuel Červienka, Richard Wágner, Šimon Pažout,
Dominik Sochan, Marek Hromádka, Gregor Sukop,

Majstri Slovenska, McDonald´s Cup 12/13, žiaci
prvého stupňa ZŠ:
Július Daniel Žember, Tomáš Kukučka, Viktor Tatár,
Peter Beňo, Martin Šuster, Martin Krčmár, Samuel Solga, Samuel Rajčan, Radoslav Beňo, Matej Dovčík.
Víťazi III. ligy Východ:
Patrik Abrahám, Pavol Blaho, Radoslav Drobňák, Jaroslav Gramblička, Zdenko Kamas, Roman Krivjančin,
Juraj Líška, Roman Packo, Michal Páleník, René Paraj,
Ján Pinka, Pavol Puliš, Martin Sedliak, Jozef Sekereš,
Mário Sepeši, Ján Sojka, Filip Zvara, Denis Urgela, Matúš Matuškovič, Štefan Zaťko (tréner), Rastislav Urgela
(asistent trénera), Ján Búci (vedúci družstva).
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Rekordná Žarnovická malokalibrovka
STRELCI

Na súčasné podmienky až rekordných 28 strelcov, a to nielen z nášho regiónu, ale tentoraz aj
z Partizánskeho, Prievidze a Želiezoviec sa v poslednú júnovú nedeľu prezentovalo na strelnici
Jamina v Rudne nad Hronom, aby súťažilo v 7. ročníku Žarnovickej malokalibrovky.
Jej organizátorom bola ZO SZTŠ Žarnovica v spolupráci so ŠSK ZC-352 Žarnovica a z týchto organizácií
súťažilo 9 strelcov. ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom
reprezentovali traja a ďalší dvaja boli tiež zo Žiaru. Súťažilo sa na 30 rán, pričom športová malokalibrovka
bola určená spoločne pre kategóriu dorastu, kadetiek,
junioriek, žien a senioriek a ľubovoľná malokalibrovka
pre ďalšie tri kategórie.
V prvej disciplíne presvedčivo zvíťazil 16-ročný Patrik Jány zo SŠK Banská Štiavnica, ktorý nastrieľal 290
kruhov. Druhý skončil jeho klubový kolega, 15-ročný Štefan Šulek, ktorý mal 287 kruhov. Oba výkony
majú hodnotu I. výkonnostnej triedy dorastencov.
Tretí, s 263 kruhmi (III.VT), bol 15-ročný Róbert Gális
zo ŠSK Partizánske. Jediná súťažiaca žena, ktorou bola
Mária Maturkaničová zo ZTŠČR Želiezovce, nastrieľala
258 kruhov (III.VT) a skončila štvrtá.
V kategórii kadeti, juniori a muži zvíťazil Peter Lupták ml. (SŠK Banská Štiavnica) s 289 kruhmi a druhý
bol s 283 kruhmi Róbert Gális (ŠSK Partizánske). Tretie
miesto patrilo Petrovi Luptákovi st. (SŠK Banská Štiavnica) výkonom 280. Výkon všetkých troch má hodnotu
III.VT. Na 4. mieste skončil člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar
nad Hronom, Vladimír Stajník, s výkonom 255.
V kategórii seniori A (46 – 59-roční) vynikajúcim vý-

nad Hronom – člen ZO SZTŠ Žarnovice dožil začiatkom
júna, tento najstarší aktívny strelec nielen nášho regiónu, prevzal blahoželanie ZO SZTŠ a predseda oboch
usporiadajúcich organizácii Jozef Piecka mu odovzdal
Striebornú medailu SSZ. Toto významné ocenenie mu
bolo vedením SSZ v Bratislave udelené za dlhoročnú
prácu v prospech Slovenského streleckého zväzu. Aj
touto cestou jubilantovi blahoželáme a do budúcich
rokov úprimne želáme všetko len to najlepšie.
Jozef Piecka

Desiatka z 12 najlepších strelcov súťaže (vzadu zľava)
M. Sabaka, A. Kukla, P. Lupták st., I. Bublák, J. Gocník, Ľ.
Drbohlav, M. Vrábel, (v podrepe zľava) P. Lupták ml., Š.
Šulek a P. Jány.
konom 297 kruhov, čo je isto rekord strelnice, jasne
zvíťazil Milan Vrábel, člen ŠSK BC Prievidza. Druhý bol
Ivan Bublák z Lutily (člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad
Hronom) s 288 kruhmi. Oba výkony majú hodnotu I.
VT. Tretí bol jeho klubový kolega Jozef Gocník zo Žiaru
nad Hronom s 268 kruhmi (splnený limit III. VT).
V kategórii seniori B (60-roční a starší) zvíťazil Anton
Kukla (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 262 kruhmi. Len o jeden kruh menej mal a na 2. mieste skončil Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ Rudno nad Hronom). Tretí bol Ľubomír
Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica) s 259 kruhmi.
V závere súťaže, pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov, ktorého sa Milan Rakovský zo Žiaru
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Ocenený jubilant, Milan Rakovský.
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Veľká cena mládeže v karate
KARATE

Veľká cena mládeže v karate patrí k významným podujatiam s medzinárodnou účasťou.
Každoročne sa koná v Bratislave. Tento rok to
bolo 8. júna a zúčastnilo sa na nej 476 pretekárov zo 62 klubov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska.
Turnaja sa zúčastnila celá slovenská kadetská a
juniorská špička, pretože Slovenský zväz karate
ho zaradil medzi nominačné turnaje na jesenné
Majstrovstvá Sveta kadetov, juniorov a U21 v Španielsku.
Zastúpenie medzi pretekármi mal aj náš Karate
klub MŠK Žiar nad Hronom. V disciplíne súborné
cvičenia kata chlapci 5 – 7-roční nastúpil úradujúci
majster Slovenska, Šimon Sečkár. Šimon ani v medzinárodnej konkurencii nezaváhal a vo svojej kategórii nenašiel premožiteľa. Obsadil tak najvyššiu
priečku na stupni víťazov.
V disciplíne športový zápas kumite išiel do bojov ako prvý opäť Šimon. V kategórii chlapcov 5 –
7-ročných do 24 kg sa mu vo vyraďovacích kolách
darilo, no v semifinále za nerozhodného stavu poslali rozhodcovia ďalej nášho maďarského súpera.
V boji o bronzovú medailu Šimon opäť zahviezdil a

Slovenský pohár
v cyklistike mládeže
Cyklistický klub Mestského športového
klubu Žiar nad Hronom usporiada v sobotu
a v nedeľu 27. a 28. júla v okolí mesta preteky Slovenského pohára v cyklistike mládeže.
V sobotu to bude časovka jednotlivcov, v nedeľu cestné preteky jednotlivcov.
V predošlých troch rokoch (2010 – 2012)
usporiadal CK MŠK Žiar majstrovstvá SR v časovke a v cestných pretekoch jednotlivcov. (r)

z turnaja si odniesol aj medailu z kumite.
V kategórii 8 – 9-ročných sa prebojoval až k boju
o bronz Adam Dolnický, no nakoniec sa mu nepodarilo zvíťaziť nad svojim súperom.

Najlepší výsledok v histórii klubu
V kategóriách kumite 10 – 11-ročných sme mali
Marka Kováča, Zdenka Vanku a Natálku Rajčanovú.
Chalanom sa nepodarilo prebojovať k medailám, aj
keď Zdenka od bronzu delil jediný bod. Naša úradujúca majsterka Slovenska, Natálka, si počínala
vo vyraďovacích kolách veľmi dobre, no na ceste
do finále ju zastavila v semifinále neskoršia víťazka
kategórie, veľmi talentovaná maďarská reprezentantka. V boji o tretie miesto už Natálka nepoľavila
a vybojovala si bronzovú medailu.
V dorasteneckých kategóriách ako prvá nastúpila
do bojov Nina Jelžová v kategórii mladších dorasteniek do 45 kg. Prvý zápas bol veľmi napínavý, keď
sa za remízového stavu naša súperka vyfaulovala.
V ostatných zápasoch už Nina nedovolila súperkám spraviť ani jeden bod a jej vysoká výhra 7:0
vo finále svedčí o jej stúpajúcej forme.
V kategórii mladšie dorastenky nad 45 kg nastúpila Dominika Veisová. Dominika cestou do finále
postupne zdolávala súperky peknými výkonmi.
Vo finále ju už čakala jej známa súperka z Popradu,
s ktorou má v poslednom čase problém zvíťaziť.
Napínavé finále, keď sa dievčatá striedali vo vedení, nakoniec skončilo v náš neprospech, ale druhé
miesto v silnej konkurencii určite potešilo.
V kategórii mladších dorastencov nad 50 kg sa
o bronzovú medailu zaslúžil Michal Výrostko, ktorého na ceste do finále zastavil v semifinále košický
pretekár. Podobne sa pre nás vyvíjala situácia aj
v kategórii starších dorastencov do 57 kg, kde naše
farby obhajoval Milan Laurov. Aj Milan po vyhra-

tých vyraďovacích kolách našiel premožiteľa až v
semifinále. V boji o tretie miesto, tak ako Michal, už
nezaváhal.
Poslednou štartujúcou bola Martina Tatárová,
ktorá nastúpila v kategórii junioriek do 59 kg. Martina v semifinále podľahla slovenskej reprezentantke, a tak nakoniec obsadila bronzovú priečku.
Medailová štatistika 2 – 1 – 5 určite svedčí o vysokej kvalite našich pretekárov. Tento výsledok na
17. ročníku Veľkej ceny mládeže je nepochybne
štatisticky najlepším výsledkom v histórii nášho
klubu, čo sa týka tohto náročného turnaja. Všetkým
pretekárom ďakujem za vzornú reprezentáciu.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner karate klubu

Futbalisti FK Pohronie začínajú novú sezónu 20. júla
Nová sezóna druhej najvyššej slovenskej
futbalovej súťaže II. ligy 2013/2014 sa začne
v piatok 19. júla, keď Senec privíta o 19.30
hod. Liptovský Mikuláš.
Úvodný zápas FK Pohronie sa bude hrať v sobotu 20. júla, keď hneď z úvodu v derby vycestujeme na Horehron do Podbrezovej.
V jesennej časti II. ligy sa odohrá až dvadsať
kôl, to záverečné je takisto ako v Corgoň lige
na programe 30. novembra.
Štart jarnej trinásťkolovej časti je plánovaný
na 8. marca (21. kolo), záverečné 33. kolo celého súťažného ročníka sa uskutoční v sobotu
31. mája 2014. Agentúru SITA informoval pro-

stredníctvom tlačovej správy riaditeľ Únie
ligových klubov pre II. ligu, Dušan Keketi.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

