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Svätokrížsky dom má odkazovať na históriu mesta
Pôvodný dom na Svätokrížskom
námestí kúpilo mesto ešte koncom
minulého roku za účelom zriadenia
expozície histórie nášho mesta.
V piatok 17. júla sa uskutočnila
prezentácia
ročníkových
prác
študentiek
architektúry
STU
v Bratislave, ktoré mali zadanie
Svätokrížsky dom. Odprezentované
boli tri zo štyroch prác, pričom
komisia zložená z odborníkov
posúdila možnosti spracovania,
a zároveň využitia Svätokrížskeho
domu.
Odbornú porotu tvorili mestský
archeológ Peter Mosný, profesor
architektúry Ivan Gojdič a architekt
Jozef Sálus. Študentky pracovali
pod vedením inžinierky Terezy
Bartošíkovej.
„Odborná
porota
odporučila jeden návrh ako podklad
pre ďalšiu prácu, ktorou bude
projektová dokumentácia,“ informuje
vedúci kancelárie primátora mesta
Martin Baláž a dodáva: „Filozofia
Svätokrížskeho domu zostáva stále
rovnaká. Nepôjde o múzeum, ale
o vytvorenie priestoru, ktorý má
odkazovať na históriu Žiaru nad
Hronom ešte ako mestečko Svätý Kríž
a na to, akým spôsobom tu žili naši
predkovia.“ Vo Svätokrížskom dome
je stále dochovaná chlebová pec. Tá
by sa mala využívať aj v budúcnosti,
aby aj mladé generácie videli, ako sa
tu žilo. Na druhej strane, Svätokrížsky
dom by mal poskytovať priestor na
rôzne workshopy a podujatia, kde sa
môže propagovať nielen história, ale aj
zvykoslovie.
Archeológ Peter Mosný netajil
spokojnosť s prezentovanými prácami:
„Vidno, že dievčatá na ročníkových
prácach naozaj pracovali. Sú to naozaj
veľmi kvalitné výsledky. Víťazný projekt

Prezentovanie študentských prác.
bol víťazný tým, že plne rešpektoval
zástavbu z 19. storočia, čo bolo veľké
plus. Všetky tri práce však boli veľmi
dobre vypracované, čo sa týka využitia
a prezentácie Svätokrížskeho domu,“
uviedol krátko po prezentácii prác.

Samostatne vyčlenený
priestor pre účely hurkárstva
Autorkami tej víťaznej sa stali
študentky
3.
ročníka
Fakulty
architektúry STU v Bratislave, Monika
Molnárová a Laura Dräxlerová. Ich
práca sa zameriava na multifunkčné

Bývalú predajňu zelovocu dalo mesto zbúrať
V utorok 21. júla začalo mesto
s búraním drevenej budovy na Jiráskovej ulici, ktorú väčšina Žiarčanov
pozná ako bývalú predajňu zeleniny
a ovocia.
Stavebno-technický stav budovy bol
už v kritickom stave, preto sa mesto
rozhodlo pre jej úplné odstránenie.
Pozemok pod drevenou budovou síce
patril mestu, no samotná budova bola
v súkromných rukách. „Pôvodný vlastník budovy mal dlh voči mestu. Urobili
sme preto zápočet tohto dlhu a budova tak prešla do majetku mesta. Keďže
hrozilo jej zrútenie, rozhodli sme o jej
okamžitom zbúraní a odstránení,“
vysvetľuje dôvody prednosta MsÚ
Juraj Miškovič a dodáva: „Sťažnosti

využitie priestorov, ktoré poskytuje
nové
možnosti
pre
občanov
prostredníctvom kurzov, workshopov
a prenajímateľných priestorov na
rôzne podujatia. „Svätokrížsky dom
by mal fungovať ako živé múzeum,
ktoré ponúka ukážky priamo zo
života ľudí, ktorí pôvodne takto
žili,“ zhodnotila Monika Molnárová
a spresnila: „Remeslá by sa dali
nakombinovať podľa záujmu občanov.
Nechýbali by určité ukážky a mohli
by tu byť vystavené aj nejaké staré
materiály a stroje, ktoré by však boli
plne funkčné a dali by sa využívať.“
Projekt počíta s tým, že strecha
a krov nie sú v ideálnom stave. „To
by sme chceli vymeniť. Tak isto by
sme chceli vymeniť omietku a chceli
by sme zakonzervovať a ponechať
pôvodné výplne dverí a okien, ktoré
sa tu nachádzajú a sú vo veľmi
dobrom stave,“ uviedla ďalej Monika
Molnárová a ako podotkla, štúdiu sa

Víťazná práca.

Schody do parku prešli rekonštrukciou
Pred niekoľkými týždňami dalo
mesto opraviť schody vedúce do
Parku Štefana Moysesa od Ulice
SNP. Tie boli v zlom stave, na čo sa
už sťažovalo niekoľko obyvateľov
mesta. Rekonštrukciu robili mestské Technické služby.
Návštevníci tak odteraz budú mať
bezpečnejší a komfortnejší prístup do
parku. Na sociálnej sieti niektorí obyvatelia mesta požadovali na týchto

Žiarčanov na tento objekt evidovalo mesto už dlhodobo. Kým však
nebol majetkom mesta, nemohli sme
s tým nič robiť. Sme preto veľmi radi,
že drevená budova už viac nebude
ohrozovať ľudí a ani špatiť mesto.“
Na mieste bývalého zelovocu
v budúcnosti možno pribudnú parkovacie miesta, alebo ju dá mesto

zatrávniť. Ako však prednosta MsÚ
podotkol, určite na tomto mieste nepribudne nový objekt.
Keďže búracie práce a odstránenie zvyškov budovy zabezpečovalo
mesto po svojej línii, nemuselo na
tieto činnosti vynaložiť z mestského
rozpočtu ani euro navyše.
(li)

snažila navrhovať tak, aby čo najmenej
zaťažila mesto: „Naše návrhy počítajú
s tým, že dom by si na seba vedel
čiastočne sám zarobiť, minimálne na
prevádzku, ak nie priamo na náklady
obnovy. Zarábať by si na seba mohol
prenajímateľnými priestormi a kurzmi
a workshopmi, ktoré by sa tu mohli
organizovať.“ Pôvodnú chlebovú pec,
ktorá zostala zachovaná, navrhuje
študentka obnoviť, vyčistiť a znovu
používať v miestnosti, ktorá by pre túto
pec bola zázemím. „Samozrejme, dali
by sa tam predávať výrobky, priamo na
podujatiach by sa mohli aj konzumovať
a nechýbali by ani ukážky prác. Pre
účely hurkárstva, ktoré je so Svätým
krížom späté, je vytvorený samostatný
priestor, kde by bolo umožnené robiť
zabíjačky. Samostatne vyčlenená je aj
kuchyňa a priestor v exteriéri, ktorý je
zastrešený. Dom by tak bol k dispozícii
celoročne,“ dodala na záver Monika
Molnárová.

schodoch urobiť aj cestičku pre kočíky
s deťmi. To však primátor nepovažuje
za dobré riešenie: „Myslím, že to nie
je celkom dobrý nápad. Je to veľa
schodov a sú dosť strmé. Podľa mňa je
jednoduchšie, a hlavne bezpečnejšie,
prejsť po chodníku ďalej smerom na
Ladomerskú Viesku a potom po príjazdovej ceste do parku, po ktorej
chodí veľmi málo aut,“ odpovedal na
požiadavku Patrika.
(li)
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Darcovia krvi majú vstup na kúpalisko zadarmo
Držitelia
Janského
plakety
striebornej, zlatej a diamantovej
kategórie majú vstup na žiarske
Plážové kúpalisko zadarmo. Na
uplatnenie voľného vstupu postačí
darcom predložiť plaketu pri
pokladni.
Viacerí držitelia Janského plakety
oslovili primátora Petra Antala a jeho
zástupcu Ladislava Kukolíka s tým, či
by mesto za bezplatné darcovstvo krvi
neocenilo túto skupinu ľudí napríklad
voľným vstupom na kúpalisko či
plaváreň. „Na zasadnutí vedenia
mesta som predniesol návrh oceniť
darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Janského
plakety, či už striebornej, zlatej,
alebo diamantovej, a to bezplatným
vstupom na kúpalisko a mestskú
plaváreň,“ hovorí žiarsky viceprimátor
a zároveň primár žiarskeho OAIM
Ladislav Kukolík. Primátor a vedenie
mesta jeho návrh prijali a jednoznačne
podporili a neskôr ho mestské
Technické služby zakomponovali aj
do vnútorných smerníc fungovania
kúpaliska a plavárne. „Sám som darcom
krvi a ako lekár viem veľmi dobre
posúdiť, pretože denno-denne sa
s tým stretávam v našej nemocnici, aké
dôležité je mať dostatok krvi a krvných
derivátov pre potreby pacientov, keď
veľakrát ide o život. Títo darcovia si
ale v prvom rade určite zaslúžia úctu,
uznanie a rešpekt za tento ušľachtilý
čin. Podľa môjho názoru by mohla naša
spoločnosť, vrátane zamestnávateľov,

Aquazorbing si vyskúšali aj Žiarčania.
byť ešte pozornejšia voči tejto skupine Kubín. Niekoľko dní bola na kúpalisku
k dispozícii aj jedinečná adrenalínová
ľudí,“ dodáva Ladislav Kukolík.
zábava – aquazorbing. Podstatou
aquazorbinku je chôdza po vodnej
hladine vo veľkej gule, ktorá je
vyrobená z priehľadného PVC. V Žiari
Toto leto sezóne na žiarskom ju stihlo vyskúšať niekoľko odvážlivcov
kúpalisku nesmierne praje. Od a ak sa táto novinka uchytí, vyskúšať
začiatku júla sú prázdninové dni ju budú môcť do konca leta aj ďalší
sprevádzané horúcimi až extrémne návštevníci kúpaliska.
vysokými teplotami. Prejavuje sa to Okrem toho je na kúpalisku
vysokou návštevnosťou na kúpalisku, k dispozícii aj niekoľko športovísk.
kedy sa do Žiaru prídu schladiť nielen Zahrať si tu môžete plážový
domáci, ale aj návštevníci z okolitých volejbal, nohejbal, stolný tenis,
obcí a miest ako Handlová, Prievidza, bedminton či tenis. V prípade, že
Zvolen a na parkovisku bolo dokonca sa chcete iba slniť a oddychovať,
vidieť aj automobily s evidenčnými je možné zapožičať si aj lehátko a
číslami z okresu Kežmarok či Dolný slnečník.
(li)

Aquazorbing už vyskúšali
aj na žiarskom kúpalisku

Parkovisko pred „Dvojkou“
prejde rekonštrukciou
V pondelok 27. júla začalo mesto
s rekonštrukciou parkoviska pred
Základnou školou na Ulici M. R.
Štefánika. Po novom bude môcť
na odstavnej ploche pred školou
parkovať 40 vozidiel. Rekonštrukčné
práce majú na starosti mestské Technické služby.
Úpravou prejde takmer celá parkovacia plocha, okrem priestoru pri
automate na mlieko. Pre rekonštrukciu
parkoviska pred „Dvojkou“ sa mesto
rozhodlo z dôvodu kolíznych situácií,
ktoré vznikajú pri príchode a odchode
vozidiel z parkovacej plochy. Situácia
bola nebezpečná najmä pre chodcov
a školákov, pretože mohlo dôjsť k ich
stretu s motoristami. „Po novom bude na
parkovisko jednotný vjazd a výjazd pre
autá, čím sa zlepší bezpečnostná situácia,“ informuje Dušan Holic z mestských
Technických služieb a spresňuje: „Niektoré časti parkoviska boli prepadnuté.

Tie je potrebné rozbúrať, podsypať,
podbetónovať a celé nanovo spraviť.
Súčasný asfaltový kryt ide celý úplne
preč. Parkovanie bolo doteraz pomerne
chaotické.
Motoristi
prichádzali
a odchádzali, kadiaľ sa im zachcelo. Odteraz budú parkovacie miesta od cesty
oddelené obrubníkmi, ktoré budú vo
vyčlenenej časti parkoviska.“
Po novom vznikne na parkovisku 40
parkovacích miest. Oproti pôvodnému
státiu budú niektoré časti stavebne
poupravované. „Stavebné práce by
sme chceli ukončiť do konca augusta,
aby keď sa začne školský rok, bolo
parkovisko hotové,“ dodáva Dušan
Holic.
V súčasnosti, kedy prebiehajú stavebné práce, je pred Základnou školou na
Ulici M. R. Štefánika zmena dopravného
značenia, ktorú odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom.
(li)

Vďaka kamerám za jednu noc odhalili dvoch páchateľov
Vďaka kamerovému systému sa
Mestskej polícii v Žiari nad Hronom
darí odhaľovať nielen priestupky
za zlé parkovanie, ale napomáha
aj pri odhaľovaní závažnejších
skutkov a deliktov, či už majetkových
priestupkov, alebo dokonca pri
páchaní trestnej činnosti, kde už
vznikajú aj rozsiahlejšie škody na
majetku. Práve prostredníctvom
kamier sa z utorka 14. júla na stredu
15. júla podarilo odhaliť dvoch
podozrivých.
V utorok 14. júla v čase o 23.30
hod. nahlásil operátor mestského
Monitorovacieho kamerového systému,
že na Ul. Dr. Janského, pred predajňou
obuvi v nákupnom stredisku Retail
box, berie neznámy muž niečo z regálu
pred obchodom. „Tovar, ktorý je vonku
cez deň vyložený, zrejme zabudli
predavačky po zatvorení obchodu
odložiť dovnútra. Vyslaná hliadka
MsP podozrivého na mieste zadržala,“
informuje náčelník MsP Róbert Šiška
a ďalej spresňuje: „Hliadka páchateľa
prichytila priamo pri čine, keď si odnášal
tovar. Išlo o detské a dámske sandále
a korkové šľapky, pričom jeden pár
stojí 9,99 €. V uvedených regáloch
bolo 29 párov obuvi. Páchateľ si vybral
iba niekoľko, ktoré si odnášal v náručí.
Zrejme tie, ktoré sa hodili jemu alebo
jeho rodinným príslušníkom,“ podotýka
s úsmevom Róbert Šiška. Samozrejme,
tovar musel muž vrátiť a predajni tak
nevznikla žiadna škoda. A keďže išlo
o osobu, ktorá nebola v posledných 12
mesiacoch riešená za majetkový delikt,
priestupok bol riešený v blokovom
konaní priamo na mieste. „Následne
hliadka, aby regály nelákali ďalších
„zákazníkov“, ktorí by chceli nakupovať
v nočných hodinách bez platenia, tak
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ich dočasne umiestnila na MsP, kde si
ich pracovníčky predajne prišli prevziať
na druhý deň,“ dodáva náčelník.
Tohto páchateľa sa podarilo zachytiť
na kamere, ktorá je nainštalovaná na
obchodnom dome Prior.

Písanie po stenách
ho vyjde draho
Druhý priestupok nahlásil operátor
o niekoľko hodín neskôr.
„Tento
priestupok je už vážnejší. Operátor
nahlásil na MsP, že po Ulici SNP,
smerom ku tzv. Kockám, sa pohybuje
osoba s kapucňou na hlave a popisuje
pravdepodobne
fixkou
alebo
popisovačom múry a sklené výplne.
Túto osobu operátor nasnímal dvomi
rozdielnymi
kamerami.
Kamera
páchateľa zachytila priamo vo chvíli,
keď písal na zasklenie informačnej
a reklamnej tabule, ktorá sa nachádza
na objekte predajne s rybárskymi
potrebami v starej časti mesta.
Ďalšou kamerou, ktorá sa nachádza
na autobusovom nástupišti, operátor
nasnímal tú istú osobu idúc smerom
do mesta, ako popísala plechový kryt
elektrickej rozvodne na múre objektu
notárskeho úradu. Na miesto bola
vyslaná hliadka, ktorá dotyčného
zadržala, identifikovala a stotožnila
ho s osobou na kamerovom zázname.
Neskôr boli zistené ďalšie dva
objekty, ktoré boli popísané takým
istým spôsobom,“ približuje priebeh
nočného zásahu Róbert Šiška. Neskôr
mestskí policajti vykonali aj kontrolu
celého mesta, pričom sa zamerali
práve na podobné nápisy. „Hliadke
sa podarilo nájsť ďalších 25 nápisov
zodpovedajúcich podpisovému vzoru,
resp. rukopisu uvedeného páchateľa.

Nápisy boli na viacerých múroch, a to
nielen fixkou, ale aj nasprejované.
Pravdepodobne, vzhľadom na druh
podpisu, ide o toho istého páchateľa,“
komentuje situáciu náčelník žiarskej
MsP. Celá vec sa postúpi ako podozrenie
z trestného činu poškodzovania cudzej
veci podľa § 246 Trestného zákona
na Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru. Páchateľovi, v tomto prípade
Žiarčanovi A.Z., hrozí až jeden rok
odňatia slobody. Ako stojí v zákone,
kto poškodí cudziu vec tým, že ju
postrieka, pomaľuje, popíše farbou
alebo inou látkou, potrestá sa odňatím
slobody až na jeden rok. Úlohou štátnej
polície bude posúdiť rozsah a výšku
škody a následne stotožniť podpisy
s dotyčným páchateľom. „Trestný čin
o výške škody nehovorí, ale o tom, že
akékoľvek poškodzovanie cudzej veci
sa berie ako poškodzovanie v zmysle
Trestného zákona. V tomto prípade ide
o páchateľa, ktorý je známou „firmou“,
pretože týmto štýlom už popísal celé
Pod vršky,“ komentuje ďalej Róbert
Šiška.

Kamerový systém
sa bude nielen dopĺňať,
ale aj modernizovať
V súčasnosti máme v meste
nainštalovaných 23 kamier, pričom
11 je otočných a 12 statických. Mesto
plánuje v blízkej dobe osadiť ďalšie
dve nové kamery. „Náš kamerový
systém sa skladá z dvoch samostatných
kamerových systémov – starého
analógového a nového digitálneho
v HD kvalite. Kamerový systém sa
budeme snažiť nielen rozširovať, ale
ho aj modernizovať,“ sľubuje náčelník

Nočný writer.
MsP a vysvetľuje, že postupne by sa
mali staré analógové kamery nahradiť
novými digitálnymi. „V každom prípade,
práve dve staré kamery odhalili dva
spomínané skutky. Jednou z nich je
kamera na autobusovom nástupišti,
ktorá bola nainštalovaná medzi prvými
ešte v roku 2005 a ktorá už slúži 10
rokov s minimálnou poruchovosťou.
V meste však určite máme stále také
miesta, kde by sme vedeli kamery
umiestniť,“ dodáva. Prvé miesta, kde
sa kamery v rámci mesta umiestnili,
boli vybrané ako najviac exponované.
Z bezpečnostného hľadiska by tam
kamera nemala chýbať. Preto ak by sa aj
stará kamera pokazila, hneď sa nahradí
novou.

Vďaka kamerám vzrástol
počet zaznamenaných
priestupkov
V chránenej dielni Monitorovacieho
kamerového
systému
pracuje
v súčasnosti 6 ľudí. Za tento rok už zistili
301 protispoločenských konaní - 300
priestupkov a 1 podozrenie z trestného
činu. Do dnešného dňa sa za tento
kalendárny rok podarilo objasniť 3
majetkové delikty. „Kamerový systém

neslúži len na to, aby sme postihovali
vodičov, ktorí nesprávne parkujú
a ako zárobková činnosť pre mestskú
políciu. Naozaj sa snažíme kamery
využívať úplne iným spôsobom, a to
predovšetkým v nočných hodinách, cez
piatky a cez víkendy, čo sú exponované
dni s vysokou migráciou osôb, kedy sa
nám po nočných zábavných podnikoch
pohybuje mládež,“ približuje Šiška.
Chránená dielňa funguje od februára
2014. Celý projekt je nastavený na dva
roky. Vedenie mesta sa snaží vyvíjať
aktivity pre trvalú udržateľnosť tohto
projektu. V minulosti zaznamenávala
MsP 30 priestupkov ročne, pričom
kamerovému systému sa venovali
policajti na stálej službe. Od zavedenia
chránenej dielne, za minulý kalendárny
rok, je to už 735 priestupkov a na
pokutách vybraných viac ako 3 800 eur.
„Bol by som šťastnejší, keby sa systém
uberal smerom nielen na statickú
dopravu, ale najmä na bezpečnosť ľudí
v meste a závažnejšie skutky, akými sú
majetkové priestupky, poškodzovanie
súkromného a verejného majetku
a vozidiel, ale aj narúšanie verejného
poriadku, výtržnosti na verejnosti či
bitky,“ dodáva na záver Róbert Šiška.
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PO STOPÁCH

od roku 1851 až do svojej smrti roku
1869, postaviť kostol zasvätený sv.
Štefanovi. Kostol bol postavený v neobarokovom štýle s bohatou štukovou
a freskovou výzdobou. Na výstavbu
kostola bolo vtedy poukázaných 7000
zlatých.

Kostol v Kupči

Kupča
bola
pravdepodobne
založená niekedy v období 18.
storočia ako poľnohospodársky
statok. Choval sa tu dobytok
a produkovali poľnohospodárske
výrobky pre potreby panstva v Kríži.
Neskoršie, v prvej polovici 19.
storočia, sa jeho význam zvyšoval
a na veľkostatku sa začali usídľovať
ľudia natrvalo, stavali si domy a žili
tam aj s rodinami. Kupča v tom období mala údajne okolo 80 obyvateľov,
avšak toto množstvo nepostačovalo
a počas sezónnych prác zamestnávali
ľudí z Kríža a širokého okolia. Výroba
sa rozrastala a s ním aj význam Kupče.
Založila sa tehelňa, ktorej výrobky sa
dodávali pre stavby panstva v Kríži

Foto: J. Sálus.
a pre odberateľov zo širšieho okolia.
Kameňolom zase dodával lomový
kameň na stavby, ale aj mlynské kolesá.
Nárastom obyvateľstva nastala potreba
vybudovania sakrálneho objektu pre
potreby miestnych obyvateľov, keďže
dochádzať na bohoslužby bolo ďaleko.
Preto v roku 1863 dal banskobystrický
biskup Š. Moyses, ktorý pôsobil v Kríži

Z prepadu banky si odniesol viac ako 1300 eur,
tie potreboval na splatenie dlhov
V utorok 21. júla v popoludňajších
hodinách maskovaný lupič prepadol
pobočku Slovenskej sporiteľne
v Žiari nad Hronom, ktorá sa
nachádza v obchodnom dome.
V sáčku si odniesol viac ako 1 300
eur.
Lupič, maskovaný hnedou látkou,
ktorou si prekrýval nos a ústa, vošiel
do pobočky a pracovníčke pri pulte
povedal: „Prepad!“ a na stôl položil
čierne igelitové vrecko so slovami:
„Dajte mi sem všetky peniaze“, na čo
mu pracovníčka banky povedala, aby
jej to ešte raz zopakoval. Páchateľ
zopakoval: „Dajte mi sem všetky
peniaze!“ Do vrecka mu vložila peniaze
a páchateľ z miesta ušiel. „Poškodenej
nespôsobil žiadne zranenia a svojim
konaním spôsobil škodu viac ako
1300 eur,“ informovala krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová
a dodala: „Podľa popisu išlo o muža vo
veku 20 až 30 rokov, má svetlo hnedé

vlasy, na hlave mal tmavú šiltovku,
tvár mal maskovanú hnedou látkou.
Oblečené mal biele tričko s krátkym
rukávom a s modrými prúžkami, krátke
nohavice modrej farby a obuté mal
čierne tenisky.“

Páchateľa lúpežného
prepadnutia
už polícia vypátrala

Už o niekoľko hodín po prepade
vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil
zo zločinu lúpeže 38-ročného muža

zo Žiaru nad Hronom. „Po vykonaní
obhliadky miesta činu a po vypočutí
svedkov,
operatívnym
šetrením
policajti už v priebehu dvadsiatich
štyroch hodín zistili, kto je páchateľom
uvedeného skutku a ktorého aj na ďalší
deň zadržali. Po vykonaní procesných
úkonov ho vyšetrovateľ umiestnil do
policajnej cely a spracoval návrh na
jeho vzatie do väzby,“ uviedla ďalej
Mária Faltániová.
Podľa informácií, 38-ročný muž,
ktorý sa na pobočku banky pozeral
denne z okna bytu, ulúpené peniaze
potreboval na splatenie dlhov. Ako
potvrdili susedia zadržaného, muž
začal hrať na automatoch. Kriminalisti
prehľadali byt. Našli aj oblečenie, ktoré
mal počas prepadu na sebe. Okamžite
sa ku všetkému priznal. Páchateľa
policajti z bytu, v ktorom žije so svojou
matkou, odviedli s putami na rukách.
Za tento zločin môže byť potrestaný
odňatím slobody na 3 až 8 rokov. (li)

Vzduch chladili polievacím vozidlom
V horúčavách, aké pretrvávali počas
júla, nasadzovali mestské Technické
služby do ulíc polievacie vozidlo.
Vďaka tomu sa ochladil a zvlhčil horúci
vzduch, ktorý betón a panely ešte viac
ohrievajú. Frekvencia polievania závisí
od toho, aká horúčava bude v daný
deň. Priamo v meste sú funkčné aj dve
fontány. V prípade potreby sa môžete
ochladzovať v tej, ktorá sa nachádza
v zelenej oddychovej zóne námestia.

JRD pokračovalo
s hospodárskou výrobou
Prosperovanie majera panstvo využilo
a koncom 19. storočia sa niektoré prevádzky dali do nájmu podnikateľom
a panstvo už bralo peniaze len za nájom. Niektoré podniky prosperovali
a darilo sa im, iné zase nie. V období
združstevňovania prebralo Kupču JRD
v Žiari nad Hronom s pokračovaním
hospodárskej výroby. Výstavbou ZSNP

sa možnosti zamestnania zvyšovali,
ľudia pomaly odchádzali a majer sa
vyľudňoval. Poslední obyvatelia odišli
z Kupče v roku 1974. Aj tak sa však ešte
prevádzkovali sklady. Stál tam dom
správcu v pomerne dobrom stave a boli
tam aj maštale pre dobytok. Kupča bola
využívaná, aj keď v menšej miere, až do
roku 1989. Po tomto roku sa hospodárska etapa Kupče uzatvára. Nevšímavosť
a devastácia zapríčinili jej úplný zánik.
Kostol, už predtým málo využívaný,
začal chátrať. Nemal sa o neho kto
postarať. Cez poškodenú strechu začalo
zatekať, múry sa oslabili a strecha sa
zrútila. Zostali len obvodové steny,
ktoré boli v minulých dňoch zbúrané.
A tak končí história majera Kupča po
viac ako 150 – tich rokoch.
Peter Mosný

Máme za sebou 10-dňovú sériu tropických
a supertropických dní
lok 22. júla sme zažili aj tropickú noc s
20 °C. Extrémne sucho pretrvávajúce
od začiatku júna znížili búrky v dňoch
23. – 25. júla. Najviac zrážok spadlo
v rámci regiónu v Kremnických vrchoch
(55 mm), potom v Štiavnických vrchoch (okolo 20 mm) a v pohorí Vtáčnik
(10 – 15 mm). V Žiari nad Hronom
spadlo 9,5 mm. Júlový zrážkový úhrn
bol do 25. júla 27,1 mm, pričom dlhodobý priemer je 76 mm. Najsuchší
júl bol v roku 2013 s mesačným úhrnom
4,3 mm.“

O tohtoročnom lete možno
povedať, že nie je obyčajné s jedným
či dvoma vrcholmi horúčav s extrémnymi teplotami. Stabilné extrémne
suché a teplé počasie pretrváva už od
začiatku júna 2015.
Tropické dni a noci sú len nakrátko
prerušované nevýrazným ochladením.
Ako informuje žiarsky meteorológ
Ján Wolf, všetko nasvedčuje tomu, že
júl skončí ako najteplejší mesiac od
začiatku pozorovania v rámci nášho
mesta aj celého Slovenska. „Priemerná
júlová teplota v Žiari nad Hronom bola
23,5 °C, t. j. o 4,0 °C nad dlhodobým
normálom v rokoch 1981 – 2010,“
konkretizuje Ján Wolf a ďalej spresňuje:
„Počas tretej vlny extrémnych horúčav
vystúpila maximálna denná teplota v
stredu 22. júla až na 38,0 °C, absolútny
rekord pre naše mesto je pritom z roku
2007 s 38,7 °C. Z nedele na ponde-

Leto 2015
ako najteplejšie
a najsuchšie v histórii
pozorovaní
V prvý augustový týždeň bude
prevládať polooblačné a pomerne teplé
počasie. Denné teploty v intervale od
30 do 34 °C. Nočné teploty sa očakávajú
od 19 do 16 °C. Postupne v prvej polovici augusta naďalej treba počítať
s horúčavami – supertropické dni
s teplotou viac ako 35 °C. Tohtoročné
leto sa javí ako extrémne, ale máme
pred sebou ešte posledný letný mesiac
august. Podľa dlhodobých predpovedí
sa predpokladá, že august bude tiež
veľmi suchý a teplotne nadpriemerný,
takže koncom leta budú ešte väčšie
problémy s dostatkom vody. Opäť to
môžu zachrániť zrážky počas búrok.
Leto 2015 môže skončiť ako najteplejšie
a najsuchšie v histórii meteorologických
pozorovaní.
(r)

Logic room je plná indícií a úloh
sa vyjadril aj Rado, jeden z účastníkov
úspešného tímu: „Po príchode do
tmavej pivnice v jednom zo žiarskych
panelákov som nevedel, čo mám
čakať. Ale nakoniec to bol skvelý
zážitok spojený s tajomnou atmosférou
a miestnosťou plnou záhad. Určite by
som odporučil všetkým – či už starším,
alebo mladším generáciám.“

Tmavá uzamknutá miestnosť. Počuť
tikot hodín, ktoré naznačujú, že čas
sa kráti. Blíži sa koniec. Nezostáva nič
iné len sa spoľahnúť na seba a svoj
tím. Ešte posledný kľúčik. Poslednú
indíciu. Správne heslo. Čas vypršal.
Máte radi hry? Chceli ste sa niekedy
stáť ich súčasťou a zažiť na vlastnej koži
pocit, kedy neviete, čo vás čaká? Už

v septembri.
K ročnému výročiu otvorenia
miestnosti bádateľa a Pandorinej
skrinky sme sa rozhodli dať zľavu 20
% na jednorazový vstup pre tím 3 – 5
hráčov. Stačí, keď sa vopred objednáte
a prinesiete vystrihnutý kupón, ktorý
nájdete priložený k článku. Kupón je
platný do 30.10.2015.
Hru je vždy potrebné dopredu objednať
buď telefonicky na 0944 288 105, alebo
e-mailom na: logicroomzh@gmail.com
podľa stanovených termínov, ktoré
nájdete na stránke www.logicroom.sk.
Úspech tejto miestnosti bol podnetom .
(dš)
na vytvorenie ďalšej ťažšej miestnosti
pod názvom Epidemor. Ako už názov
prezrádza, príbeh bude zameraný na
obyvateľov mesta, ktorých napadla
LOGIC ROOM
epidémia a oni sa pokúšajú v časovom
limite nájsť vakcínu. Liek, ktorý ich
JEDNORAZOVÝ VSTUP PRE TÍM
zachráni. Sprístupnená by mala byť Platnosť kupónu do 30.10. 2015

Získajte 20 % zľavu
na jednorazový vstup

Pandorina skrinka.

Súťažiaci tím.

rok v jednom zo žiarskych CO úkrytov
funguje tzv. escape room pod názvom
Logic room. Miestnosť je plná indícií
a úloh, ktoré musíte splniť v časovom
limite 60 minút. Vďaka správnemu
heslu sa úspešne dostanete so svojim
tímom von. Video, ktoré z časti opisuje

dej našej hry, môžete nájsť na kanáli
youtube pod názvom Logic room ZH
, na Facebooku v skupine: Logic room
Žiar nad Hronom, resp. na webovej
stránke www.logicroom.sk.
Reakcie tímov, ktoré boli navštíviť
miestnosť, sú zatiaľ veľmi pozitívne. Ako

ZĽAVA 20%
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Malý dedko

Jožinko mal dvoch dedkov, malého a
veľkého. Bol by si ich želal aj viac, lebo
každý mu niečo nosil. Malému dedkovi
dobre dočiahol do širokého vrecka
plátenných nohavíc, veľkému však len
zo stoličky, a to mu ešte musel najprv
rozopnúť gombík na vrecku kožených
nohavíc, ktorý mal vždy dôkladne zapnutý.
Malý dedko bol tučnučký, plecnatý, plešivý
a večne usmievavý. Chodil zoširoka, ale
ľahko, tíško šúchal bagančami, a keď
hovoril, figliarsky prižmuroval oči. Nič
nepovedal bez vtipu a všade ho bolo plno.
Kedykoľvek sa dedko tíško a s úsmevom
objavil vo dvore, vždy sa Jožinkovi zdalo,
že sa všetko rozjasnilo a rozosmialo. Nikdy
sa to síce neobišlo bez pichľavého božteka
s ostňami krátkych fúzov, voňajúcich za
dymom z fajky, ale potom nastal sviatok.
V dedkovom vrecku bývala buď zručne
vyrezaná kačička, lopta z kravskej srsti
alebo dokonca z gumy, zafarbený vtáčik
alebo panák s pohyblivými končatinami
— všetko ručná práca malého dedka!
Ale aj tak to nebolo nič oproti tomu, ako
vedel dedko rozprávať. Koľko rozprávok
len poznal! A keď rozprával aj známu
rozprávku, bolo to niečo celkom iné,
všetko v nej ožilo a trblietalo sa. Takého
dedka nemal ešte nik na svete! Jožinko,
ktorý si telesnú silu veľmi vážil, sa ho
vypytoval, či sa tiež niekedy pobil. Dedko
mlčal, len sa usmieval, ale v stajni Jakub
Jožinkovi prezradil, že tento usmievavý,
milý deduško sa tiež vedel svojho času
najedovať a biť. Dlho sa o ňom v dedine
hovorilo, že raz v Pasekách, keď ho ako
cezpoľného mládenca v tanci napadli,
vyhádzal všetku mládež von z krčmy
dverami aj oknami. Nosil ich a hádzal
po dvoch ako snopy. Tento dedko,
ktorému sa už začínali triasť ruky, vedel
kedysi vo vystretej ruke udržať plné
vrece pšenice! Jožinko, plný pýchy a
obdivu, si obzeral širokú, dopukanú

ruku s vystupujúcimi žilami, podobnými
povrázkom, a mohutnú jazvu na sluche,
ktorá sa tiahla až k silnému, krátkemu
krku, nazberanému do tmavočervených
záhybov. Bola to jazva od noža z nočného
lúpežného prepadnutia. Malý dedko
na návšteve nikdy nezaháľal. Hoci mu
vždy dohovárali, brával do ruky raz cepy,
raz vidly, raz sekeru. Nič mu na jeho
bývalom gazdovstve neuniklo, okamžite
zbadal, kde bola potrebná oprava, či
to už bola diera v plote, prasknuté oje,
zhnité šindle alebo dosky. Nepovedal ani
slovo a s úsmevom všetko opravil. Gazda
sa ospravedlňoval, že mal veľa práce a
dedko len figliarsky zažmurkal a obracal
reč iným smerom. Otázka „Čo by na to
povedal dedko, keby prišiel?“ bola pre
všetkých stálou vzpruhou. Večer si malý
dedko zasadol za vrchstola, poobzeral sa
dookola, akoby spomínal na časy, ktoré tu
prežil ako mládenec a muž v kruhu svojej
rodiny, vzdychol si, až sa zdalo, že zadržiava
slzy pri spomienkach na svojich drahých,
ktorých tu na známych miestach videl
ešte žiť a smiať sa, a ktorých už nebolo. Ale
malý dedko nemal v povahe dlho smútiť.
Zabubnoval prstami po mohutnom
javorovom stole, celom prevŕtanom
červotočom, akoby chcel povedať: nedá
sa nič robiť — čo bolo, bolo! Rázne škrtol
zápalkou o hranu stola a zapálil si fajočku.
Jožinko mu už sedel na kolenách a
sledoval každý pohyb. Bývala to sviatočná
chvíľa. Ani fajka mu vtedy neprekážala,
ba obláčiky dymu dodávali rozprávaniu
priam čarovný ráz. Dedko musel ako prvé
zodpovedať všetky Jožinkove otázky, čo
robil veľmi rád a s toľkou pravdivosťou,
že aj starým poslucháčom vyčaril úsmev
na tvári. Malý dedko poznal každého
vodníka z okolitých rybníkov, ba aj ich
rodiny a príbuzenstvo, vedel, kde majú
v gazdovstve zmoka, a odovzdal pekný
pozdrav od divého mužíčka Hôrnika z
Boroviniek. Bol mu na svadbe, keď sa ženil
s lesnou vílou (od toho času mu bol už
sedemkrát na krstinách) a naučil mladú
gazdinú Hôrnikovú variť trhance. „To je
už veľká rodina,“ usmiala sa mamička.
„Veru, je,“ prisvedčil malý dedko. „Majú sa
čo oháňať, Borovinka im veľa nevynáša
a teraz ešte dostali z úradu zákaz skákať
ľuďom na krížnych cestách na chrbát.“
Jakub sa pri peci dusil od smiechu v

dyme svojej fajky. Aj on bol vďačným
dedkovým poslucháčom. Niekedy sa
všetci smiali, ale dedko si zachoval vážnu
tvár. „A čo robí Ohnivák, dedko?“ „Aj toho
som stretol, braček, vlani po svätom
Gálovi v Čertovci. Naháňal bludičky.
Túlajú sa mu, samopašnice, a vraj mu
ich vodník chytá. Predtým to zvádzal na
divého mužíčka, že si pri nich varí. Len
sa tak valí proti mne ako horiaci snop —
ja cúvnem a on sa spýta, či som nevidel
svetlonosov. Ja mu na to, že tam na medzi
sa traja alebo štyria hrali. Nadával na
nich, koľko starostí mu narobia. Chcel mi
podať ruku, ale ja ho poznám, potvoru,
čoho sa dotkne, všade nechá ohnivé
znamenie. Podstrčil som mu fajku, ktorá
mi nechcela horieť — hovorím mu, že
nemám zápalky. Len čo do nej vopchal
malíček, už sa z nej dymilo ako z komína.
Nevyhasla mi po celú cestu.“ „A čo robila
kmotra Hôrniková?“ „Nemá sa toho roku
dobre, chudina,“ ľutoval ju dedko. „Sedem
detí a srnky brezivé, nič nedoja. Ani len
kávičku mi nemohla uvariť. Kmotor práve
nebol doma. Niekto mu chodí na drevo
v Borovinke, išiel ta strážiť.“ „Dedko, a
nechce si s tebou zatancovať, keď je lesná
víla?“ „Nie. Dobre ona vidí, že už nie som
súci do tanca.
A jej už tiež myšlienky na tanec prešli.“
„Keď má sedem detí,“ pokýval hlavou
Jakub. „A nikdy si, deduško, netancoval s
vílou?“ „Ba áno, tancoval. Raz — počkaj,
bolo to večer na hody. Muzika hrala, že
ju bolo z hostinca otvorenými oblokmi
počuť až ďaleko do polí a lesa. Zachcelo sa
mi, rozjarenému, ochladiť sa prechádzkou.
Vykročím si smerom k našej horičke.
Zložím čiapku, vietor mi chladí spotenú
hlavu a ja mierim do poľa. Z Kôrovcovie
pôjda kričí na mňa starý škriatok: „Kamže
tak neskoro, kam?“ Ja na to: „Trochu do
hory, starký.“ Dobre sme sa poznali,
chodil som k nim k nebožkej starenke
a zakaždým som mu dal štipku tabaku.“
„A načo mu bol?“ „Žul ho. Fajčiť nesmel.
Nuž dobre.“ Starký hovorí: „Nechoď ta,
gazdíčko, víly tancujú na rúbanisku.
Hovorili to naše deti, boli sa tam pozrieť.“
„Ech, čo,“ ja na to, „pozriem sa na ne aj ja.“
Pokračovanie v budúcom čísle.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Šášovské hradné hry vstupujú do ďalšieho desaťročia

V sobotu 1. augusta sa uskutoční už 11. ročník Šášovských hradných
hier. Obľúbené kultúrne podujatie je zamerané na propagáciu
myšlienky záchrany hradu Šášov a na podporu rozvoja cestovného
ruchu.
Prvý ročník podujatia, ktoré vtedy nieslo názov Dobýjanie hradu Šášov, sa
uskutočnilo 30. júla 2005. Hlavnými organizátormi sú od začiatku Združenie
na záchranu hradu Šášov (ZnZHŠ) a Občianske združenie Šášovčan.
Už tradične sa Šášovské hradné hry začnú výstupom na hrad Šášov,
kde bude pre návštevníkov pripravená aj prezentácia činnosti združenia.
„Cieľom podujatia je prezentácia a podpora myšlienky záchrany hradu
Šášov,“ informuje predseda ZnZHŠ Rastislav Uhrovič a dodáva: „Už pod
hradom môžu návštevníci nazrieť do pamätnej izby nášho združenia,
v ktorej nechýbajú napríklad miestne kroje či vybavenie a nástroje
každodennej potreby, ktoré sa používali v minulosti.“ Na podujatí sa
v hlavnom programe predstaví skupina historického šermu Vir Fortis,
sokoliarstvo Kanát, folklórne skupiny FS Hroniarik, FS Šášov, MSS Sekera
a FS Háj z Novej Bane. Obohatením programu bude aj Zakliaty les, ktorý si
pre návštevníkov podujatia pripravili mladí Šášovčania s priateľmi. „Na deti
i dospelých opäť čaká množstvo rôznych súťaží a sprievodných akcií. Tešiť
sa môžu na dobovú lukostreľbu, tvorivé dielne a remeselníkov, jazdu na
koňoch, razbu vlastnej mince, pečatenie listov a veštiareň,“ pozýva Rastislav
Uhrovič.
(li)

Interpelácie z júnového zasadnutia MsZ

Na ostatnom zasadnutí MsZ,
ktoré sa uskutočnilo v pondelok 29.
júna, podali poslanci nasledujúce
interpelácie, ktoré prinášame aj s
odpoveďami predstaviteľov mesta:
Milan Gocník: Kedy boli odstránené
vady na komunikáciách s emulzným
náterom na sídlisku Pod vršky a s akým
úspechom?
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: Na miestach, kde bol náter vydratý
a vyjazdený, bol doplnený. Práce sa
realizovali v rámci reklamačného
konania. V tomto čase sú cesty zjazdné
a v poriadku.
_________________________________
Stella Víťazková: 1. Či by sa nedali
inštalovať kamery v okolí Lutilského
potoka, kde sa zdržuje mládež a robí sa
tam neporiadok.
2. Mohla by pri niektorých akciách
mesta (v tomto prípade Deň žiarskych
škôl) mestská polícia zohľadňovať
nedostatočné parkovacie možnosti

a neriešiť všetky dopravné priestupky
pokutou? V konkrétnom prípade dostala
p. učiteľka pokutu, ktorá priviezla
aparatúru na verejné podujatie, keď
zastavila autom mimo vyhradeného
priestoru, pretože všetky miesta boli
obsadené.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Osadiť kamery „v prírode“
nie
je
technicky
jednoduchá
záležitosť. Aktuálne niečo podobné
nepripravujeme.
2. Pripomienku berieme na vedomie
a budeme sa s náčelníkom MsP
spoločne zaoberať tým, ako v prípade
konania hromadných akcií postupovať
pri parkovaní vozidiel, ktoré patria
k podujatiu.
_________________________________
Soňa Lukyová: 1. Požiadavka
obyvateľov bytového domu na Ul. A.
Dubčeka na rozšírenie kamerového
systému mesta o priestranstvo v okolí
ich domu a parkoviska, nakoľko
v blízkosti sa nachádza osada Pod
Kortínou.
2. Na Ul. Hviezdoslavovej pri bytovom
dome za Večierkou obyvatelia žiadajú
vydláždenie priechodu k domu,
nakoľko tam žije viacero zdravotne
postihnutých.
3. Na podujatí Žiarsky deň detí, ktorý
sa konal v parku, boli viaceré atrakcie
pre deti spoplatňované. Niektorí
obyvatelia sú toho názoru, že by to malo
byť úplne zadarmo.

Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Obyvateľom tohto domu som
odporučil, aby si vypracovali projekt na
kamery a podali žiadosť o dotáciu cez
VZN o dotáciách. Samozrejme, projekt
musia vypracovať a musia byť pripravení
na spolufinancovanie.
2. Ak je to náš pozemok, v budúcnosti
je možné prídlažbový chodník
zrealizovať.
3. Budem tlmočiť riaditeľke MsKC ako
reakciu účastníkov Dňa detí.
_________________________________
Emil Vozár: Bude sa v tomto roku ešte
realizovať oprava cesty na konci Ulice
Š. Moysesa, pri tzv. lesníckej bytovke,
keďže sme na to apelovali pri tvorbe
rozpočtu na r. 2015?
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: Vzhľadom na rozsah rekonštrukcií
ciest a chodníkov v meste budeme
tento úsek robiť pravdepodobne až
začiatkom budúceho roka. V starej časti
mesta sa v tomto roku zrekonštruuje
v plnom rozsahu vnútroblokový priestor
pri tzv. Účku a priestor pri hygiene.
_________________________________
Mária
Biesová:
Pripojila
sa
k požiadavke rekonštruovať cestu
na konci Ul. Š. Moysesa, čo označila
za nutnosť, keďže ide o vstup na
Hviezdoslavovu ulicu a taktiež
o prístupovú cestu k obchodu
s potravinami.
_________________________________

Veronika Balážová: 1. Požiadala
vedenie mesta o rokovanie s bankami,
aby umiestnili bankomat na sídlisku
Etapa.
2. V akom štádiu je žiadosť o
zriadenie vodorovného značenia (stop
čiary) na križovatke ulíc Sládkovičova
a A. Dubčeka?
3. V akom štádiu je výkon rozhodnutí
o odstránení časti stavby v Parku Š.
Moysesa?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Rozošleme bankovým
inštitúciám list s požiadavkou
obyvateľov o zriadenie bankomatov
v časti mesta Etapa.
2. Grafický materiál na značenie je na
dopravnom inšpektoráte a čakáme na
ich rozhodnutie.
3. V prípade stavby v parku je taký
právny stav, že pán Kaliak požiadal súd
o zastavenie exekučného konania vo
veci odstránení časti stavby, nakoľko,
podľa priloženého statického posudku,
tento výkon by narušil statiku časti
stavby, ktorá je postavená v súlade
s povolením. O prípade rozhoduje
exekučný súd.
_________________________________

posudzovanie, či je potrebné robiť
analýzu dopadov na životné prostredie,
tzv. proces EIA, keďže ide o výstavbu
s výmerou väčšou ako 10 000 m2 . Do
konca júla by sme mali mať odpoveď,
či EIA robiť máme, alebo nie, potom sa
môžeme pustiť do prípravných prác.
2. Dodávateľ na vrchnú asfaltovú
vrstvu je vysúťažený a v priebehu júla
by mali byť všetky chodníky na Etape,
ktoré sa v tomto roku rekonštruujú,
zaliate novým asfaltovým povrchom.
_________________________________
Dušan Bosák:
Za
objektom
bývalej výmenníkovej stanice, v ktorej
je dnes súkromná firma, je areál IV. ZŠ
a v tejto časti sa aktuálne pravidelne
nekosí, čoho dôsledkom je výskyt hadov
a potkanov vo vysokom poraste.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Podnet odovzdám vedeniu
školy.
_________________________________

Jozef Tomčáni: Požiadal o vyznačenie
priechodu pre chodcov na ceste, ktorá
vedie popri Hoteli Luna a napája sa
na Ul. SNP. Táto cesta pretína chodník,
ktorý využívajú obyvatelia.
Monika Balážová: 1. Čo je nové Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci
v projekte oddychovej zóny na Etape.
OŽP MsÚ: Týmto problémom sme
2. Ako prebieha rekonštrukcia sa už zaoberali a okresný dopravný
chodníkov v časti Etapa.
inšpektorát
zamietol
vytvorenie
Odpovedá Peter Antal, primátor priechodu pre chodcov.
mesta:
1.
Začiatok
výstavby
oddialila naša povinnosť zrealizovať
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nomickým ďalekohľadom. Dňa 7. augusta
o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Uffove
dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária
približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO sále si deti v interaktívnom
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
rozhovore s lektorom zábavnou formou
MAXIMILIÁNA HELLA
overia, čo všetko sa už naučili o blízkom
•Prípad Salvador Dalí
a vzdialenom vesmíre a na záver, v prípade
Biograficko-umelecký program o jednom priaznivého počasia, si vyskúšajú, ako sa poz najkontroverznejších maliarov v histórii. zoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom.
Množstvo zaujímavých informácií o búr- Dňa 12. augusta o 16.00 hod.
livom živote tohto „entant terrible štetca,
virtuálna galéria a hudobný sprievod pozostávajúci z jazzových, symfonických a ele- POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
ktronických skladieb vám dá jedinečnú •1.8. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad
príležitosť vychutnať si približne 80 diel Hronom (671 67 91)
tohto španielskeho velikána v netradičnom •2.8. Stomato – MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice
prostredí planetária. Dňa 30. júla o 19.00 slov. 8, Žiar nad Hronom (672 20 02)
hod.
•8.8. ProCare – MUDr. Anna Németová, Priemy•Večer pod hviezdnou oblohou – Univer- selná 12, Žiar nad Hronom (390 24 16)
sum
•9.8. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
Multimediálny program vo Hviezdnej sále nad Hronom (672 20 74)
s využitím možností planetária vás oboznáPohotovostné stomatologické služby sa
mi s vývojom vesmíru. Poskytne vám tiež vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od
najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu 8.00 do 12.00 hod.
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmePOHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
nia. Po skončení programu je za priaznivých
poveternostných podmienok pripravené po30.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
zorovanie večernej oblohy astronomickým
31.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleu
ďalekohľadom. Dňa 31. júla o 20.00 hod.
1.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
•Prázdniny v planetáriu – Dominik
2.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
v mesačnom cirkuse
3.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Rozprávka a program pre škôlkarov.
4.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
S modelmi v UFO sále si predvediete, ako sa
5.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
pohybujú telesá v slnečnej sústave a za pri6.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
aznivého počasia sa pozriete na oblohu cez
7.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
astronomický ďalekohľad. Dňa 5. augusta
8.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
o 16.00 hod.
9.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
10.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
pohľad na oblohu
11.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
12.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
ľudského poznania vám vyrozpráva mul13.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3, Ul. SNP 100
timediálny program s využitím možností
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
planetária. Za priaznivých poveternostných do 12.00 hod. Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú
podmienok nasleduje pozorovanie astro- otvorené do 20.00 hod.
ZMENA VÝPOŽIČNÉHO ČASU V KNIŽNICI
Od 1. júla do 31. augusta platí v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka letný výpožičný
čas.
Otváracia doba je od 8.00 do 15.00 hod.,
obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hod.

Sokoliarska šou

Nevšedné náučné stretnutie so
slovenskými dravcami a skupinou
sokoliarov Biatec z Banskej Štiavnice
nielen pre deti.
Dňa 20. augusta na Námestí Matice
slovenskej so začiatkom o 16.00 hod.
Vstup voľný!

DIA OKIENKO
Diabetická noha
Autonómne neuropatie
Autonómne neuropatie sú rozdelené
podľa postihnutia nervov jednotlivých
orgánov nasledovne:
- srdcovo-cievny systém – kardiovaskulárna autonómna neuropatia,
- tráviace orgány – gastrointestiálna
autonómna neuropatia,
- močovo-pohlavný systém – urogenitálna
autonómna neuropatia,
- potné žľazy – sudomotorická autonómna
neuropatia.
Prejavom autonómnej neuropatie môže
byť aj tzv. fenomén neuvedomenia si hypoglykémie.
Kardiovaskulárna autonómna neuropatia
Má za následok zníženú reaktivitu srdca na
záťaž. Takto postihnutý pacient má zvýšený
sklon k vzniku závažnej poruchy rytmu, k
možnosti nebolestivej formy nedokrvenia (ischémie) srdcového svalu a tzv. tichého (nebolestivého) srdcového infarktu.
Ďalšou klinicky závažnou formou tejto neuropatie je neprimerane nízky tlak krvi v stoji.
Pri náhlej zmene polohy tela môže výrazne
klesnúť krvný tlak a dochádza k závratom,
niekedy až k náhlemu vzniku bezvedomia
a odpadnutia.
O ZDS DIAŽIARA

Koncert skupiny
SEXIT

Legendárna
rocková skupina
SEXIT po rokoch
opäť v Žiari
predvedie svoju
celovečernú
rockovú show
plnú známych
rockových
a
metalových hitov, výber z vlastnej tvorby a nebude chýbať ani špeciálny program s hitmi skupiny Omega.
Dňa 29. augusta v hostinci Starý
dvor so začiatkom o 19.00 hod.
Vstup voľný!

HĽADÁM DOMOV
PIGI
Pigi
je
približne
1-ročný psík,
kríženec labradora.
Je
veľmi prítulný, kontaktný,
s inými psíkmi znášanlivý.
Je vhodný aj k deťom. Je
učenlivý, poslušný. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
BENO
Beník je už
starší
psík,
približne 8 –
9-ročný. Celý
svoj život bol
naučený s paničkou zdieľať
izbu, gauč, verne spával pod
posteľou. Pani mu umrela
a on sa ocitol v útulku, kde je
veľmi smutný. Tento drobný
chlpáčik je prítulný, kontaktný, milý a priateľský. Má
hygienické návyky. Čipovaný,
očkovaný, kastrovaný.

BORKO
Borko
je
mladý,
asi
1,5-ročný
pes strednej
veľkosti. Je veľmi prítulný
a priateľský. V koterci je smutný a ustráchaný, ale vonku
sa hneď osmelí a vytešuje.
Na človeka si rýchlo zvyká
a dôveruje mu, keď zistí, že
mu nič zlé nehrozí. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

MARU
M a r u
je
mladý
kríženec,
ktorého sme
našli
zrazeného. Je už po operácii
zlomeniny panvy a prednej
labky.
Rekonvalescenciu
zvláda úžasne. Je veľmi kontaktný, vnímavý a učenlivý.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

MENDY
Mendy je
približne
1
– 1,5-ročná
sučka strednej veľkosti.
V koterci je veľmi smutná,
vonku si to užíva. Je veľmi
kontaktná a priateľská. S ostatnými psami sa znesie
individuálne. Je poslušná,
učenlivá a aktívna. Čipovaná,
očkovaná, kastrovaná.

Psí útulok sa nachádza
na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu
o adopciu psíka volajte na
telefónne čísla 0908 661 737
a 0949 328 736 počas
pracovných dní v čase od 9.00
do 19.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii
sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk

VI.
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Domáca
lekáreň

Pastierska kapsička obyčajná
Tento druh patrí medzi najbežnejšie
buriny rolí a záhrad. Rastie aj na medziach,
úhoroch, rumoviskách, pri okrajoch ciest a v
dedinách.
Rastlina je veľmi známa, preto sa zber odporúča
aj začiatočníkom – ľahko sa identifikuje, dobre
sa zberá aj suší. Rastlinu liečebne používal už
Hipokrates, a to ako prostriedok účinkujúci na
maternicu. Odrezáva sa na začiatku kvitnutia,
bez väčšieho množstva plodov. Vzhľadom
na to, že do roka vyrastá niekoľko generácií,

možno zber robiť viac ráz.
Sušenie netrvá dlho, schne veľmi rýchlo.
Semená obsahujú až 20 percent oleja.
Jej použitie je predovšetkým v ľudovom
liečiteľstve ako diuretikum (močopudné),
zvonka potom pri ekzémoch, dermatitídach.
Dávkuje sa 1 kávová lyžička na macerát, to
znamená, že sa pripravuje za studena. Pije
sa 2 – 4-krát denne hrnček. Podáva sa pri
vnútornom krvácaní maternice. Je vhodné
použiť rastlinu ako podporný prostriedok pri

Stretnutie maturantov po 50 rokoch
Čas letí, aj roky bývalých maturantov
neplynuli pomaly a po 50 rokoch sú
celkom iní, akí kedysi bývali...
To si povedali bývalí absolventi
niekdajšej III. A a III. B triedy Strednej
všeobecne vzdelávacej školy v Žiari nad
Hronom, ktorí ju navštevovali v rokoch
1962 – 1965.
Aj keď sme sa doteraz stretávali každých
5 rokov, aj mimo nich, toto stretnutie po
50 rokoch bolo akési iné – slávnostné,
dojímavé, nechýbali objatia, slzy,
spomienky na mladosť.
Dňa 26. júna o 14.30 hodine sa pred
MsKC v Žiari nad Hronom stretlo 36
spolužiakov a privítali medzi sebou aj 4
bývalých učiteľov. Pozvanie prijali Dimitrij
Utešený – vtedajší riaditeľ SVŠ, medzi
študešntmi obľúbený a kolegami vážený
telocvikár, Marianna Tomková – triedna
učiteľka III. B triedy, čisto dievčenskej,
ktorú doprevádzal, ako vždy, jej manžel
Ing. Kamil Tomko, Nelli Veselá – preslávená
ruštinárka, stále výrečná a zábavná, Ľubica
Zorkóczyová – dôsledná pedagogička
biológie.
Absolventi III. A triedy aj všetci ostatní
si spomenuli na svojho triedneho učiteľa
Eduarda Dodeka, prísneho dejepisára,
aktívneho turistu a tiež na jeho manželku
Margitu Dodekovú, učiteľku slovenčiny,
s ktorými sa už nikdy nestretnú.

V Obradnej sieni MsKC prijal
„maturantov“ primátor mesta Peter
Antal, ktorý v réžii odbornej pracovníčky
ZPOZ-u Silvie Hlôškovej pospomínal naše
študentské aktivity, ale i huncútstva, ktoré
sme navyvádzali. Primátorovi Petrovi
Antalovi a Silvii Hlôškovej vyslovujeme
veľké poďakovanie za dôstojné a priateľské
prijatie, ktoré skončilo študentskou
hymnou a zápisom do Pamätnej knihy

mesta.
Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku
už nežijúcich pedagógov a 14 spolužiakov.
Po slávnostnej časti nás čakalo príjemné
posedenie v reštaurácii, kde nám kolektív
na čele s pani Pružinovou pripravil chutné
občerstvenie, za čo im patrí srdečná vďaka.
Vivat academia, vivant professores!
Organizačný výbor stretnutia,
Foto: p. Marková.

žalúdočných a črevných ochoreniach. Okrem
alkoholických výťažkov (tinktúra – extrakt) sa z
drogy pripravuje aj teplý zápar, a to nasledovne:
1 lyž. rastliny sa zaleje horúcou vodou a nechá
sa postáť 15 – 20 min. Piť 2 – 4-krát denne
ako diuretikum. Farmaceutický priemysel
používal extrakt z pastierskej kapsičky ako
zložku prípravku ALYSAL – pasta aplikovaná na
chronické ekzémy. Ako vidieť, napokon to ani
nie je obyčajná burina.
Valerie Janičová

Latte art day na žiarskej hotelovke
Skupinka žiarskych hoteláčok
dobrovoľne vymenila prázdninové
leňošenie za každodennú prácu.
Dievčatá totiž celé leto prevádzkujú
študentský bar, ktorý sa nachádza v
priestoroch školy.
Hostí lákajú na skvelé studené
nápoje, lahodnú kávu a dezerty s
nezameniteľnou chuťou.
V piatok 3. júla sa stali hostiteľkami
celoslovensky známej akcie Latte Art
Day s podtitulom Umelecké dielo s
chuťou kávy. Organizátormi podujatia boli marketingový manažér Ján
Brádňanský a barista Lukáš Ďuriš, ktorí
sa širokej verejnosti rozhodli priblížiť
latte art, teda spôsob prípravy kávy
spojený s vytváraním obrázkov na jej
povrchu. Do akcie sa zapojil aj bývalý študent školy, zanietený barista Marek
Galko, ktorý návštevníkom pripravil
skvelé cappuccina a latte s veselými
obrázkami či vzormi v mliečnej pene.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dňa 31. júla
si pripomíname
5. výročie
od smutnechvíle, keď
nás navždy opustila
naša drahá

Dňa 7. augusta si
pripomenieme 1 rok,
čo nás navždy opustil

SPOMIENKAtkov
Marian Mecele
*1944
†2014
1944 †20

Emil Kucej.

S láskou spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ružena Dúbravská.

Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína dcéra a synovia
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 30. júla
si pripomíname
8. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
syn, brat a strýko
Juraj Gábriš.

Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína celá rodina a priatelia.

SPOMIENKAtkov

Odišiel človek
milovaný,
vrúcny, s dušou
nevšedných krás,
ktorého sme tak
vrúcne milovali
a ktorý tak veľmi miloval nás,
ale spomienka na teba
ostáva v našich srdciach stále.
Dňa 10. augusta uplynie
11 smutných rokov, keď nás opustil
náš milovaný manžel, starostlivý
otec a starký
Ján Očenáš.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, dcérky Danka
s rodinou a Dáška s rodinou.

Tvoja smrť rozzvučala zvony.
Rozlúčil si sa ticho, nemo.
Žiaľ dýchať nedovolí
a srdce plače bez sĺz.
Smrť v záhlaví rakvy
stráži svoje dielo.
Osudu víchor neľútostný
byľ života zlomil.
Odvial kvet
a nikdy nevráti ho späť.
Na píšťalkách vŕby vietor hrá
pieseň rozlúčkovú.
Smutnú, presmutnú, clivú,
so záľahou smútku,
čo deň na noc zmenil.
Tvoja smrť rozzvučala zvony.
Vo zvuku zvonov počuje TVOJ HLAS.
Jozef Senko

SPOMIENKAtkov

Kto žije
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 5. augusta
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil
Ing. Albert Frič.

Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomína syn s rodinou.

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

Množia sa podvody na senioroch, treba ich varovať!
Polícia vo Zvolene, v Sliači a v Banskej Bystrici vyšetruje podvody na
senioroch, ktorých stále pribúda.
V niektorých prípadoch už bolo
začaté trestné stíhanie pre prečin
podvodu, v niektorých prípadoch
bolo prijaté trestné oznámenia
a polícia ich preveruje a sú aj prípady, kedy poškodení udalosť polícii neoznámili.
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej
na osobách vyššieho veku (seniorov),
polícia upozorňuje občanov, najmä
seniorov, aby nepožičiavali peniaze
osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko
môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme
osoby (páchatelia) volajú starším
osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako
ich príbuzní alebo známi (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a podobne).
Žiadajú požičať peniaze na rôzne
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti
či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú
ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia.
Páchatelia volajú niekoľkokrát za
sebou, aby znemožnili seniorovi
preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný
alebo známy. Ak senior nemá doma
peniaze, sú mu ochotní poslať aj
taxík, aby išiel vybrať peniaze do
banky. Následne uvedú, že kvôli
zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre
peniaze a preto posielajú kolegu,
asistentku alebo inú osobu. Polícia
preto odporúča seniorom, aby si vždy
si overili, či naozaj volá ich príbuzný
a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich

príbuzný.
Nevpúšťajte cudzích ľudí do bytov,
môžete prísť o celoživotné úspory
Polícia ďalej upozorňuje, že
páchatelia oslovujú seniorov aj pod
inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich
podvodne vylákali peniaze, alebo
ich okradli o ich celoživotné úspory.
K najznámejším legendám patrí, že
páchatelia vystupujú ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov či iných inštitúcií, ktorí
prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok,
alebo kontrolujú stav elektromeru
a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal
dopravnú nehodu a leží v nemocnici
v kritickom stave. V neposlednom rade
vystupujú ako predávajúci a na tovar
(napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú
výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže
ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia
získať dôveru seniorov, následne sa
dostať do ich príbytkov, lokalizovať
miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť o nemalé finančné
prostriedky, šperky alebo iné cennosti.
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori
nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote
a neukazovali, resp. nevyberali pred
nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať
pozornosť seniorov a v nestráženej
chvíli im ukradnú celoživotné úspory.
(r)
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Posledné prípravné zápasy FK Pohroniu vyšli, vyhrali na domácom ihrisku aj u súpera na Liptove
FUTBAL – FK POHRONIE DOXXBET LIGA

Slovana.
Posledným
zápasom
zakončili
Pohrončania prípravu, do začínajúceho
nového ročníka Doxxbet ligy idú správne
naladení. Úvodný duel odohrajú zverenci
Štefana Zaťka na Slovane s miestnym
béčkom. Generálka sa Pohrončanom
vydarila, hostia domácich prevýšili v
každom smere, a to Liptáci prehrali iba
prvý zápas v príprave. V 16. min. uvoľnil
Frimell Garaja a jeho prudkú prihrávku
poslal k žrdi Širáň - 0:1. V 18. min. vychytal
brankár Breda Zuziaka a o dve minúty

Pohronie – Dolný Kubín 3:1 (2:1)
Góly: Abrahám 2, Zuziak – Čučka.
Futbalisti
Pohronia
odohrali
pred začiatkom nového ročníka
predposledný prípravný zápas.
Za horúceho počasia odohrali
Pohrončania posledný prípravný zápas.
Už v 2. min. po rohu Poliačka na prednú
tyč a zakončení Abraháma viedli domáci
1:0. Z vedenia sa však dlho netešili,
pretože Čučka v 8. min. vyrovnal. V 13.
min. mohli Pohrončania opäť viesť, no
loptu po zakončení Abraháma odkopol
z bránkovej čiary hosťujúci obranca.
V 24. min. centroval Paraj, no Širáň vo
vyloženej šanci nepochodil. V 34. min.
sa sám na brankára rútil Garaj, ktorý bol
faulovaný a kopal sa pokutový kop. Ten
premenil Abrahám – 2:1.
V druhom polčase hru rozkúskovali
striedanie, a tak diváci nič vážnejšieho
dlhšiu dobu neuvideli. Až v 84. min.
skončila krásna strela Zuziaka za
chrbtom gólmana hostí – 3:1. V 86. min.
mohli Pohrončania viesť už o tri góly,
no Páleník pred hosťujúcim brankárom
nepochodil. Skóre 3:1 tak nakoniec
zostalo nezmenené.

išla strela Poliačeka tesne vedľa. V 36.
min. vypichol brankárovi loptu Gregáň,
ale Zuziak prekopol prázdnu bránu. V 41.
min. Poliaček našiel Širáňa, a ten dal
tesne vedľa. V 66. min. center Gregáňa
nedočiahol Páleník a strela Poliačeka
išla tesne vedľa. V 74. min. ušiel Garaj,
brankár ho fauloval a penaltu premenil
Poliaček - 0:2. V 84. min. vytlačil Plach
hlavičku Líšivku na žrď a v poslednej
minúte po centri Paraja prepálil bránu
Frimell.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

MFK Tatran L. Mikuláš – FK Pohronie
0:2 (0:1)
Góly: Širáň, Poliaček.
Opäť sa dalo na čo pozerať, prvý
majstrovský zápas odohráme s béčkom

V Prešove sa zrodila bezgólová remíza
FUTBAL – FK POHRONIE DOXXBET LIGA

1. FC Tatran Prešov – FK Pohronie 0:0 tesne vedľa prešovskej brány. Keďže
obaja brankári si udržali do konca zápasu
Futbalisti FK Pohronie sa v sobotu 11. čisté konto, duel sa skončil bezgólovou
júla predstavili na pôde prešovského remízou.
V našom tíme sa v základnej zostave
Tatrana.
Domáci začali aktívnejšie, mali viac predstavila aj dvojica bývalých hráčov
z hry, avšak obrana Pohronia stála Prešova – Ján Hatok a Miroslav
na pevných nohách a všetky ich Poliaček. Asistent trénera Rastislav
nebezpečnejšie akcie vyriešila bez Urgela sa k priebehu stretnutia vyjadril
problémov. Do sľubných príležitostí takto: „Do zápasu sme nastúpili so
sa v prvej dvadsať minútovke dostal zbytočným rešpektom, boli trochu
Tubonemi, keď v päťke nedosiahol na ustráchaní a kazili sme ľahké lopty.
prudký center z ľavej strany a v druhom Preto mali domáci v úvode viac z hry
prípade jeho hlavička smerovala nad a vytvorili si aj dve sľubné príležitosti
bránu Placha. Hostia neskôr pohrozili Tubonemim. Po nich sme sa už osmelili
Abrahámom, ktorého strelu Harničár aj my, začali sme si presnejšie prihrávať,
bravúrne vytiahol na roh a neskôr kombinovať a príležitosti, ktoré mali
aj Poliačekom. Tomu po výbornej Abrahám aj Poliaček, volali po góloch.
individuálnej akcii z ľavej strany prihrával V druhom polčase a prestriedaní sa hra
Frimmel, jeho strela však smerovala trošku vyrovnala, viac sme sa pohybovali
a boli nebezpečnejší aj smerom dopredu.
vysoko nad bránu.
V úvode druhého polčasu výborne Obidva tímy si vypracovali do konca
zakročil Plach vo vyloženej šanci zápasu ešte po jednej veľkej šanci, ale
domáceho hráča a na druhej strane išla obaja brankári loptu za svoj chrbát
krížna strela Garaja po páse od Poliačeka nepustili. Už tretí zápas sme si udržali

čisté konto, čo je veľmi dobré z hľadiska zvýšil hlavou Nosko po centri Poliačeka. nohou vyrazil. Slušné stretnutie v plnej
psychiky hráčov, a tak isto aj do ďalšej V tretej tretine hru prevzali hostia a Tatár príprave splnilo účel.
práce.“
v šanci vychytal Kamendyho. V 78. min.
išiel sám na Jenča Paraj, ale ten nájazd
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Pohrončania si doma
so Zvolenom poradili
FK Pohronie – MFK Lokomotíva
Zvolen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: Zuziak, Nosko.
Ďalší prípravný zápas odohrali
zverenci Štefana Zaťka na domácom
trávniku v Dolnej Ždani.
Hralo sa za pekelného tepla v Dolnej
Ždani na trikrát tridsať minút. Už v 3.
min. napriahol Zuziak z 25-tich metrov a
krásnou strelou pod brvno otvoril skóre
na 1:0. V 29. min. uvoľnil Frimell Zuziaka,
ale ten nájazd napálil do brankára. V 32.
min. pekne vystrelil Frimell a o minútu
prudko nacentroval na päťku Garajovi,
a ten dal do brankára. Potom dvakrát
hlavičkovali nad Prikryl a Nosko. Na 2:0

Posledný prípravný zápas Juniorov
FUTBAL – FK POHRONIE B

začiatkom súťaže na umelom
trávniku v Žiari nad Hronom.
V obrannej fáze je stále čo
zlepšovať. Škoda nepremenených
šancí Pařenicu a Blahúta a niekoľkých
nedotiahnutých veľmi dobrých akcií.
Mužstvo má potenciál sa zlepšovať.
Striedali: 14. Tatár, 45. Schillinger. Mladí chlapci sa tešia na nový ročník
Mladí Juniori odohrali svoj 2015/2016 v 3. lige Stred.
posledný prípravný zápas pred Zdroj: www.fkpohronie.sk

FK Pohronie – Kremnička BB 0:4
(0:3)
Zostava: Lehocký – Hajdúch,
P. Bodor, Ceplák, Vrána, Macejko,
Henžel, Bugár, Blahút, Kukučka,
Pařenica.
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Martin Novodomec reprezentoval v Poľsku na Majstrovstvách Európy
pre sluchovo postihnutých DEAF
ATLETIKA

Člen atletického klubu MŠK Žiar
nad Hronom Martin Novodomec sa
po splnení kvalifikačných limitov
zúčastnil Majstrovstiev Európy pre
sluchovo postihnutých v meste Bydgoszcz, ktoré sa konali od 20. júla do
25. júla v Poľsku.
Slovenská výprava bola najmenšou na
Majstrovstvách Európy, tvorená dvoma
atlétmi. Druhou členkou tímu bola
Ivana Krištofíková. Ivana si počínala
lepšie, keďže na hode guľou s výkonom
14,35 m si odniesla striebornú medailu.
V prvý deň pretekov 20. júla Martin
štartoval na trati 400 m. Aj napriek
svojmu novému osobáku 54,22 sekúnd
to nestačilo na finálovú účasť. Zlato
v tejto disciplíne si odniesol Ukrajinec
s časom 48,59 sekúnd, čím sa priblížil k
svetovému rekordu o 1 sekundu sluchovo postihnutých. V stredu 22. júla Martin bežal rozbehy na dvesto metrov, kde
sa očakával čas tesne nad 24 sekúnd.

Žiaľ, prejavila sa nervozita z veľkého
podujatia a súperov obklopených
veľkými realizačnými tímami, čo mu
zviazalo nohy s časom 26,76 sek. A zaostal aj za svojim osobákom 24,6 sek., čo je
veľká škoda, lebo aj jeho najlepší výkon
by ho bol posunul do semifinále.

Konkurencia najlepších
šprintérov Európy
Tréner Adam Pajunk zhodnotil
Maťovu účasť na tomto podujatí: „Už
pri rozcvičke bolo vidieť, že Maťo je
veľmi nervózny a vonkoncom sa necíti
vo svojej koži. Už len to, že na Slovensku štartuje na pokyn ruky trénera, a tu
sa štartovalo malou svetelnou rampou položenou pri štartovacích blokoch, a k tomu konkurencia najlepších
šprintérov starého kontinentu, sa prejavilo negatívne na jeho výsledku“.

Martin na ME v Poľsku.

Pri rozhovore s trénermi z iných štátov
nechceli veriť, že v Žiari nad Hronom
trénujeme ešte v podmienkach bez tartanu na starej škvárovej dráhe, nakoľko
Martina väčšina poznala ešte z podujatí, keď vyhral otvorené Majstrovstvá
Česka na 200 m a 400 m.
Aj napriek tomu, že sa Martin nedostal do finálových súbojov, bola to pre
neho obrovská pozitívna skúsenosť do
budúcna, čo ho určite nakopne ešte
k vyššej usilovnosti v tréningovom procese. Veď koľko našich športovcov sa
prebojuje vo svojich súťažiach na také
podujatie, ako sú Majstrovstvá Európy
dospelých – či už majú, alebo nemajú
telesné postihnutie.
Naša veľká vďaka patrí MŠK, spoločnosti
Adakar a iným sponzorom, ktorí podporili Martinovu účasť na tomto skvelom atletickom podujatí.
Foto: archív MN.

Monika Mesíková

Mestský športový klub v súčasnosti zastrešuje 17 klubov
Na ostatnom zasadnutí
MsZ predložil správu
o činnosti Mestského
športového klubu v Žiari
nad Hronom za rok 2014
konateľ
spoločnosti,
JJozef Tomčáni. Správy
aj s hospodárením
pripravilo dvanásť zo 17 klubov MŠK.
Hlavnou úlohou a poslaním MŠK je
podpora športu v meste, zabezpečovanie
finančných prostriedkov pre jednotlivé
športové kluby v majstrovských súťažiach
a zároveň zabezpečenie realizácie
profesionálnej a amatérskej športovej
činnosti v plnom rozsahu kolektívnych,
individuálnych a masových športoch.
Mestský športový klub v Žiari nad Hronom
v súčasnosti zastrešuje 17 klubov: Jiu
Jitsu, Basketbalový klub, Karate klub,
Kulturistický klub, Plavecký klub Delfín,

v minulom roku vynikajúce výsledky, a to
od najmenších kategórií až po dospelých
a od najnižších oblastných súťaží až po
medzinárodné úspechy.
Každoročne mesto oceňuje
najúspešnejších žiarskych
športovcov.
Stolnotenisový klub, Klub športového
rybárstva, Športovo-strelecký klub, Klub
RTVŠ, Tenisový klub, Turistický klub,
Klub vodáctva a raftingu, Volejbalový
klub, Futbalový klub, Hokejový klub
a Horolezecký klub. Správy jednotlivých
klubov aj s hospodárením za rok 2014
predložili basketbalisti, volejbalisti,
plavci, horolezci, hokejisti, strelci, vodáci,
klub Jiu Jitsu, stolnotenisový klub, tenisti,
turisti a členovia klubu RTVŠ. Členovia
jednotlivých žiarskych klubov dosiahli

Pozvánka na turistický zájazd
MŠK Žiar nad Hronom – Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom vás
pozýva na turistický zájazd Veľká Fatra: Blatnica – Ostrá – Tlstá – Blatnica,
ktorý sa uskutoční v sobotu 8. augusta.
Turistické trasy:
1 . Konská dolina (515 m) – Muráň (1040) – S. Ostrej (1190) – Ostrá (1247 m) Zadná Ostrá (1254) – Tlstá (1373) - Konská dolina parkovisko.
Stúpanie 1060 metrov, klesanie 1060 m, celkom 15,5 km. Čas pochodu: 7 hod.
2. Vynechanie Ostrej – len modrou značkou, stúpanie 868 metrov, klesanie
868 m. Čas pochodu: 6 hod, celkom 10,5 km.
Odchod: 7.00 hod. – parkovisko pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.
Príchod: do 19.00 hod.
Cena zájazdu: členovia KST: dospelí 6 €, študenti do 26 rokov 3 €, nečlenovia
KST: 9 €.
Prihlasovanie: poslanecká kancelária Bieleho domu v stredu 5. augusta od
16.00 do 16.30 hodiny. K prihlasovaniu prineste preukazy KST, resp. MŠK.

Najväčším prispievateľom
je mesto
Najväčším prispievateľom na činnosť
MŠK Žiar nad Hronom je mesto Žiar
nad Hronom. Okrem toho, že prispieva
na materiálno-technické zabezpečenie
klubov, na prevádzkovanie haly,
bezplatne poskytuje aj priestory
telocviční, ktoré sú v správe mesta.
Ďalšími dôležitými výnosmi MŠK sú
Zmluvy o reklame, kde najväčším
dodávateľom je firma Slovalco.
Klubové príspevky si každý klub stanoví
sám a členské príspevky sú 12 eur ročne.
Na základe členského preukazu majú
členovia zľavu na plavárni a na kúpalisku.

Medzi najväčšie kluby patrí BK.
V roku 2013 boli členské príspevky
7772 eur a v roku 2014 vo výške 7327
eur. Najvyšší klubový príspevok vyberá
plavecký klub vo výške 20 eur, nasleduje
basketbalový 15 - 20 eur a volejbalový
klub po 15 eur. Ostatné kluby majú
mesačný klubový príspevok od 1 do 10
eur.

Cieľom MŠK do budúcnosti je
zastabilizovanie členskej základne,
najmä v mládežníckych kategóriách,
zabezpečenie
nových
zmluvných
reklamných partnerov a udržanie si tých,
s ktorými už spoločnosť spolupracuje
dlhodobo.
(r)

Odchovancovi žiarskej cyklistiky sa darí aj v bratislavskom klube
CYKLISTIKA

Dominik Zaťko je ďalším úspešným
odchovancom žiarskej cyklistiky.
V súčasnosti jazdí za bratislavský klub
AŠK Inter.
Začiatkom júla sa uskutočnil 4. ročník
cyklistického preteku Tour de Volcano,
ktorý sa ide okolo vyhasnutej sopky
Poľana. Výborný výkon na tomto podujatí
podal aj odchovanec žiarskej cyklistiky
Dominik Zaťko. Dĺžka preteku bola 135 km
s celkovým prevýšením 1 670 m. Trasa ide
z Banskej Bystrice cez Podbrezovú, Brezno,
Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Hriňovú,
Skliarovo, Detvu, Dúbravy, Očovú, Zolnú,
Sebedín, Bečov, Čerín, Dolnú Mičinú,
Hornú Mičinú, Môlču, Šalkovú a späť do
Banskej Bystrice. Na štart sa postavili nielen
Slováci, ale aj zahraniční pretekári. Okrem

klasických vekových kategórií mužov a žien
ani tento rok nechýbala kategória Eroica –
pretekári na retro bicykloch vyrobených
pred rokom 1990.
Dominik Zaťko sa umiestnil na vynikajúcom
6. mieste s celkovým časom 3:41:41,3,
pričom za prvým Martinom Haringom
z CK Banská Bystrica zaostal iba o 3 minúty
a 48,4 sekúnd.
Dominik v súčasnosti jazdí v kategórii
mužov, kde už je konkurencia veľmi vysoká.
Cyklistike sa venuje od malička, kedy
začínal pod vedením žiarskeho trénera
Františka Sitoru. Dominika Zaťku, ale aj
cyklistov CK MŠK Žiar nad Hronom, môžete
prísť povzbudiť aj vy, a to už v nedeľu
16. augusta, kedy sa zúčastní cestných
pretekov Elite a U23 v Lutile.
(r)
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