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Nová dohoda v prípade odpredaja nemocničného pavilónu B

V tomto čísle:


Opravy hojdačiek
v pavilóne už krátko
po jeho otvorení
Strana II


V horúčavách je ideálnym
miestom na schladenie
žiarske kúpalisko
Strana IV


K perníkovej chalúpke
pribudli ďalšie herné prvky
Strana II


August sa ponesie
v znamení City festu
a Beer festu
Strana IV


Odkrývame históriu mesta:
Kaštieľ v 17. storočí
Strana III


Futbalový štadión
sa z veľkého staveniska
zmení na moderný
športový stánok
Strana II

Už
niekoľko
dní
rezonuje
verejnosťou problematika odpredaja
nemocničného pavilónu B žiarskej
nemocnice. Nedostavaný pavilón
chce odkúpiť spoločnosť Svet zdravia,
dostavať ho a zmodernizovať.
Poslanci BBSK odpredaj schválili,
predseda župy však uznesenie
neschválil. V týchto dňoch je však na
stole nová dohoda.
Spoločnosť Svet zdravia má pod
správou žiarsku nemocnicu, odkúpiť
chce preto aj nedostavaný pavilón B.
Banskobystrickému samosprávnemu
kraju za túto budovu ponúkla 464 409
eur, čo poslanci BBSK odsúhlasili
na júnovom zasadnutí. Predseda
župy Marian Kotleba však uznesenie
nepodpísal. Ako sa vyjadril: „Cena je
výpredajová, veľmi podozrivá a hlavne
nevýhodná pre kraj.“ S jeho postojom
nesúhlasia nielen samotní poslanci, ale
aj pracovníci nemocnice či niekoľko
obyvateľov mesta a okolitých obcí, ktorí
žiarsku nemocnicu navštevujú. Vznikla
preto petícia, v ktorej žiadajú Kotlebu,
aby spomínané uznesenie podpísal.
Pred niekoľkými dňami však prekvapivo
BBSK na svojej webovej stránke, okrem
iného, informoval: „Dňa 12. júla 2016 sa
na Úrade BBSK uskutočnilo stretnutie na
tému odpredaja pavilónov B nemocníc v
Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom.
Banskobystrický samosprávny kraj na
stretnutí zastupovali Marian Kotleba,
predseda BBSK, Milan Uhrík, riaditeľ
Úradu BBSK a Jozef Šimko, poslanec
BBSK a primátor mesta Rimavská
Sobota. Spoločnosť Svet zdravia
zastupoval predseda predstavenstva
Ľuboš Lopatka. Cieľom stretnutia bolo
navýšenie predajnej ceny pavilónov
tak, aby táto cena bola obojstranne
akceptovateľná. Poslanci Zastupiteľstva
BBSK totiž 6. júna 2016 schválili odpredaj

týchto dvoch pavilónov za celkovú
sumu 1 037 427 eur. Túto cenu však
predseda BBSK ako zjavne nevýhodnú
neakceptoval a uznesenie nepodpísal.
Preto na rokovaní na Úrade BBSK
12. júla 2016 došlo k dohode o navýšení
predajnej ceny za oba pavilóny na sumu
1 450 000 eur formou okamžitej platby.
Vyjednávaciemu tímu BBSK sa tak
podarilo zvýšiť pôvodnú, poslancami
dohodnutú sumu, o takmer 40 %. Aj
takto si predstavujeme zodpovednú
politiku, ktorej cieľom je hospodárne,
efektívne a účelné využívanie verejných
zdrojov. Očakávame, že táto nová, vyššia
suma bude akceptovaná poslancami na
mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva,
ktoré predseda BBSK zvolal na 25. júla
2016.“

Pavilón B potrebuje nielen dostavbu, ale aj rozsiahlu rekonštrukciu.

Svet zdravia navýšenú sumu
akceptuje, má však podmienku

Stanovisko k situácii zaujala aj
spoločnosť Svet zdravia a predstavila
novú ponuku za odpredaj nedostavaných
nemocničných pavilónov v Žiari
nad Hronom a Rimavskej Sobote.
Ponuku kraja spoločnosť akceptuje,
má však podmienku. „Svet zdravia má
jednoznačný záujem investovať do
modernizácie nemocníc v Žiari nad
Hronom a v Rimavskej Sobote a chce
dostavať
dlhodobo
nevyužívané
pavilóny B,“ informoval hovorca
spoločnosti Tomáš Kráľ a dodal:
„Na základe rokovaní s vedením
Banskobystrického
samosprávneho
kraja, poslancami zastupiteľstva, ako
aj primátormi miest oboch regiónov
je po dohode so svojim akcionárom
pripravený zvýšiť sumu za odkúpenie
pavilónov na 1 450 000 eur. Zvýšenie
tejto sumy je však podmienené tým,
že navýšené prostriedky v hodnote
413-tisíc eur budú investované výhradne

150-tisíc obyvateľov kraja. Svet zdravia
chce vysloviť presvedčenie, že uvedené
riešenie získa podporu poslancov na
najbližšej schôdzi zastupiteľstva a že
predseda svojim podpisom následne
zabezpečí
vykonateľnosť
tohto
rozhodnutia tak, aby navrhované
investície v hodnote takmer 13,5
miliónov eur mohli byť zrealizované čo
najskôr.“

Poslanec Kukolík:
Verím, že nakoniec zvíťazí
zdravý rozum

Poslanec
Banskobystrického
samosprávneho
kraja
Ladislav
Kukolík, ktorý predkladal návrh za
Vnútro budovy
odkúpenie nedostavaného pavilónu B
je iba hrubástavba.
žiarskej nemocnice, pokladá médiami
prezentovanú dohodu medzi Svetom
do súčasných častí oboch nemocníc. Tie
zdravia a predsedom Kotlebom za
sú a i naďalej majú ostať v majetku BBSK.
prekvapujúcu a netají sklamanie.
Navýšené finančné prostriedky tak budú
môcť byť priamo použité na skvalitnenie
Pokračovanie na strane II.
zdravotnej starostlivosti pre takmer

V lete pumptracková dráha, v zime svah na sánkovanie
Zeminu z odstraňovania valov
po obvode futbalového štadióna
sa vedenie mesta rozhodlo využiť
na vybudovanie terénnej dráhy
pre bikerov. Približne polovica
pumptrackovej dráhy je v týchto
dňoch už hotová, celá dráha by mala
byť ukončená do konca augusta.
Pumptracková dráha s terénnymi
prekážkami a rôznymi veľkosťami
vĺn vyrastá na trávnatej ploche vedľa
panelákov na tzv. sídlisku Hviezdoška.
„O veľkosti a tvare pumptrackovej dráhy
rozhodol odborník na takéto trate,“
uviedol pred časom primátor Peter
Antal s tým, že pôjde iba o niekoľko
štvorcových metrov zabranej plochy,
ďalšia časť lúky zostane naďalej voľná
aj pre psičkárov. Výstavba dráhy pritom
vyjde mesto iba na niekoľko stoviek eur.

pracovník mestských Technických
služieb s technikou a niekoľko chlapcov
z trackovej komunity. „Kopce hliny začali
premieňať na upravenú trať, o ktorú
ešte počas výstavby začali prejavovať
záujem deti a mládež,“ informuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg a ako podotýka, chceli si
vyskúšať, či je dráha dobrá, či to zvládnu
a či kopce, vlny a točky držia tak ako majú.
Postavenie pumptrackingovej dráhy
pritom na začiatku projektu vyzeralo
ako relatívne jednoduché upravenie
hliny, ktorá potrebuje ľudí, stroje a
vodu. „Po prvej točke, ktorá vznikala
niekoľko hodín, práca skôr pripomínala

O dráhu sa mládež zaujímala
už počas výstavby

Predposledný júlový víkend sa na
pumptrackovej
dráhe
intenzívne
pracovalo. Na budúcej dráhe, ktorú
budú využívať najmä milovníci bicyklov,
pracovali autor projektu Roman Kaločay
z Myjavy so svojím pomocníkom,

Z navozenej hliny začína vznikať
dráha pre bikerov.

prácu umelca tvarujúceho sochu z
hliny. Akurát výsledok bol len polkruh, v
ktorom sa dá otáčať na biku. K tomu pár
vytvarovaných vĺn s nájazdovou rampou
a vzniká dráha, na ktorej nie je potrebné
točiť pedálmi, len pumpovať,“ približuje
ďalej Rozenberg.

22. júla na čas zastaviť. Pri výkopových
prácach narazili na kovový predmet,
leteckú raketu z II. svetovej vojny. Miesto
polícia okamžite zabezpečila a k nálezu
bol privolaný pyrotechnik. Munícia sa
na sídlisko priviezla spolu so zeminou,
ktorá sa na pumptrackovú dráhu
priváža z futbalového štadióna, ktorý
v týchto dňoch prechádza rozsiahlou
rekonštrukciou.
(li)

Potrebné je dodržiavať
pravidlá bezpečnosti

Športovanie
na
pumptrackovej
dráhe pritom nie je úplne jednoduché.
V postate ho zvládnu, na menšom
okruhu, aj menšie deti, potrebujú
však prilbu a najlepšie aj ochranu
proti pádu na lakte a kolená. „Na prvý
pohľad jej zvládnutie nie je zložité, ale
vyžaduje si určité zručnosti. Biker ľahko
podľahne klamu, že to v podstate nič
nie je. Tak, ako pri každom športe, aj
v tomto prípade však bude potrebné
dodržiavať
pravidlá
bezpečnosti,“
upozorňuje Igor Rozenberg s tým, že
tou najdôležitejšou je prilba. Okrem
toho je dôležité používať taký profil
trate, aký jednotlivec zvládne. Teda deti
malý okruh a mládež s dospelými veľké
okruhy aj so štartovačkou, čiže zjazd z
kopca. „Počas predposledného júlového

Na dráhe pracuje aj autor projektu
z Myjavy so svojím pomocníkom.
víkendu sme zvládli vytvarovať približne
polovicu dráhy. Predpokladáme, že do
konca augusta bude dokončená celá,
vrátane zjazdu pre sánkovanie detí v
zimnom období. Na tento účel bude
slúžiť zjazd z nového kopca, ktorý sa
v lete bude používať ako štartovačka
pre pumptrackerov. Ide pritom o kopec
s výškou asi 3 metre,“ dodáva na záver
Rozenberg.

Pri výkopových prácach
narazili na muníciu

Práce na výstavbe dráhy museli v piatok

K nálezu z II. svetovej vojny
boli privolaní policajti.
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Nová dohoda v prípade odpredaja nemocničného pavilónu B
Pokračovanie zo strany I.
Po tom, ako predseda Kotleba
nepodpísal uznesenia, ktoré bolo
schválené 6. júna tohto roku, stretli sa
predsedovia poslaneckých klubov 24.
júna s vedením spoločnosti Svet zdravia,
konkrétne s generálnym riaditeľom Svetu
zdravia Ľubošom Lopatkom. „Dohodli
sme sa na tom, že na mimoriadnom
zasadnutí BBSK 25. júla potvrdíme
uznesenia s pôvodnými cenami za
pavilóny B a nad rámec tejto kúpnej ceny
za pavilóny B sa spoločnosť Svet zdravia
zaviaže preinvestovať do existujúceho
nehnuteľného majetku – nemocníc
v Žiari nad Hronom a Rimavskej
Sobote sumu 400 000 eur. Cieľom tejto
investície je rovnako skvalitnenie služieb
a komfortu pre pacientov, ako aj zároveň
zhodnotenie nehnuteľného majetku
BBSK,“ vysvetľuje Ladislav Kukolík
s tým, že tento záväzok bude súčasťou
samotnej kúpno-predajnej zmluvy
a na zastupiteľstve 25. júla ho bude
deklarovať zástupca vedenia spoločnosti
Svet zdravia.
„Sme presvedčení, že táto naša dohoda
je vo verejnom záujme a je v prospech

investícii priamo do nemocníc - do
nehnuteľného majetku BBKS a Kotleba
žiada navýšenie za odpredaj pavilónov,
ktoré poputuje do rozpočtu kraja a nie
je žiadna garancia, že sa tieto peniaze
dostanú do dotknutých nemocníc.
„V tomto takzvanom spore by nakoniec
nemal byť ani víťaz ani porazený a
benefit by mali mať občania a obyvatelia
dotknutých regiónov. Verím, že nakoniec
zvíťazí zdravý rozum,“ dodáva na záver
Ladislav Kukolík.

Primátor Peter Antal.
obyvateľov
dotknutých
regiónov.
Verím, že to bude rovnako prijateľné aj
pre predsedu BBSK a že po potvrdení
uznesení zastupiteľstvom, ktoré sa
stanú platnými a účinnými, ich nakoniec
vykoná podpisom kúpno-predajnej
zmluvy,“ dodáva Kukolík a ako podotýka,
zásadný rozdiel v dohode, ktorú uzavreli
poslanci so Svetom zdravia oproti
medializovanej dohode predsedu kraja
je v tom, že poslanci žiadajú navýšenie

Primátor Antal:
Žiadame župu, aby zaradila
zdravotníctvo
medzi svoje priority

Svoj názor na celú problematiku vyjadril
aj žiarsky primátor Peter Antal, ktorý si
myslí, že nemocnica nutne potrebuje
investície do všetkého – do pavilónu
B, monobloku či parkoviska. Spoločne
s primátormi a starostami okresov Žiar
nad Hronom a Žarnovica preto podpísal
žiadosť, ktorá je adresovaná predsedovi
BBSK. Okrem iného ho v nej žiadajú,
aby medzi absolútne priority kraja

Pod žiadosťou je 50 podpisov.
zaradil zvýšenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti v regionálnych
nemocniciach. „Pod žiadosť sa podpísalo
50 starostov a primátorov za okresy Žiar
nad Hronom a Žarnovica,“ uviedol počas
stretnutia s novinármi Antal s tým, že
žiadosť bola na kraj doručená v piatok
22. júla. „Žiadosť sa týka zdravotníctva
a, samozrejme, aj dostavby pavilónu B
žiarskej nemocnice. V okolí Žiaru skončilo
niekoľko nemocníc a tým pádom sa

žiarska nemocnica stala spádovou pre
viac ako 100-tisíc obyvateľov. Na takúto
kapacitu určite nebola stavaná. Už včera
bolo preto neskoro, aby bol pavilón B
dostavaný a aby bola vybudovaná nová
lôžková časť,“ povedal ďalej primátor
a ako podotkol, podľa neho proces
akéhosi schvaľovania dostavby trvá veľmi
dlho a myslí si, že sa všetko zvrtlo len na
samotný predaj budovy a na diskusiu
o cene. „Žiaľ, mám pocit, že nevidno
konca týchto diskusií a schválenia
takého uznesenia, ktoré bude aj reálne
naplnené. Verím preto, že žiadosť
podpísaná starostami a primátormi
pomôže v tomto procese. Nedostavaný
pavilón nie je obchodné centrum, že ak
nebude, pôjdeme do iného obchodu.
My by sme museli ísť do inej nemocnice
niekoľko desiatok kilometrov vzdialenej.
Očakávam preto, že to začnú brať všetci
úplne vážne, lebo ide o zdravie ľudí,“
dodal na záver Peter Antal.
Keďže mimoriadne zasadnutie BBSK
sa uskutočnilo v čase našej uzávierky,
o výsledku rokovania vás budeme
informovať v najbližšom vydaní
Mestských novín.
(li)

Do chalúpky v parku pribudli nové prvky
Iba pred niekoľkými dňami
bola v Parku Štefana Moysesa
nainštalovaná drevená perníková
chalúpka, ktorá má byť hlavným
prvkom nového detského ihriska.
Rozprávkový les sa postupne začína
rozrastať. Ku chalúpke v týchto
dňoch pribudli aj hojdačky a lanovka.
Perníková chalúpka bola pôvodne
vyrobená ako rekvizita pre natáčanie
scény detskej produkcie Smejka a Tanculienky. Výrobca ju za výrobnú cenu
5-tisíc eur ponúkol mestu s tým, že sa
k nej neskôr postupne dorobia a dokúpia ďalšie prvky v rozprávkovom štýle
a v parku tak vznikne rozprávkový
les pre deti. „Chalúpka bola do parku
nainštalovaná začiatkom júla. V týchto
dňoch k nej pribudli ďalšie prvky,“ informuje vedúci kancelárie primátora

Martin Baláž a vymenúva: „Osadená je
20-metrová lanovka, na ktorú sa bude
dať zavesiť a spustiť, dve hojdačky a dva
a pol metrová šúchala, ktorá ide priamo
zo samotnej chalúpky.“

Bezpečnosť na prvom mieste

Novým prvkom v „čarovnom lese“ sú aj hojdačky.

Každá zábava so sebou prináša určité
riziko, na detských ihriskách je preto
obzvlášť potrebné dávať pozor na svoje
deti. „Keďže chalúpka bola pôvodne

vyrábaná ako rekvizita, musíme urobiť
aj bezpečnostné opatrenia,“ vysvetľuje
primátor Peter Antal a dodáva: „Preto
v týchto dňoch zhusťujeme zábradlia
a montujeme dorazové gumy na dvere
chalúpky. Verím, že sa celý Čarovný
les bude deťom, ale aj ich rodičom
páčiť. Chcel by som však upozorniť, že
chalúpka a ani ostatné prvky ešte nie
je možné využívať verejnosťou. O ich
sprístupnení vás budeme informovať.“
Mesto na detské ihrisko v parku
použilo finančné prostriedky zo svojho
rozpočtu, ktoré boli pôvodne vyčlenené
na detské ihrisko v Obytnom súbore
Sever. O zábavu však neprídu ani deti
v tejto časti mesta. Detské ihrisko, ktoré
je v parku už niekoľko rokov, sa zrenovuje, prenesie a osadí práve v tejto
časti mesta.
(li)

Futbalový štadión dnes pripomína stavenisko, na rad prichádzajú stavebné práce
S búracími prácami na futbalovom
štadióne sa začalo už pred
niekoľkými týždňami. Začiatkom
júla bol dokončený aj projekt pre
stavebné povolenie. Po všetkých
vyjadreniach tak bude stavebnému
úradu
predložená
žiadosť
o vydanie stavebného povolenia
na rekonštrukčné práce.
V týchto dňoch je už ukončená
aj súťaž na dodávateľa nového
futbalového trávnika, ktorého realizácia
je naplánovaná na august. „V septembri
a októbri sa začne so stavbou dvoch
tribún pre 1666 divákov a namontujú sa
aj sedačky na hlavnú tribúnu,“ informuje
riaditeľ mestských Technických služieb
Igor Rozenberg s tým, že momentálne sa
pripravuje výkaz – výmer pre stavebné
objekty, aby sa mohlo spustiť ďalšie
verejné obstarávanie na dodávateľa.
Súčasťou projektu budú podľa všetkého
aj 37 metrov vysoké stožiare na
osvetlenie hlavného ihriska, ktoré by
mali byť ako významný stavebný prvok

mestské noviny

hracej plochy. Tie zafinancuje hlavný
sponzor FK Pohronia. „V týchto dňoch
spoločne s primátorom rokujeme aj
s ďalším sponzorom na dodávku LED
svetelnej tabule veľkosti 4 x 6 metrov.
Svetelná LED tabuľa je moderným
prvkom, ktorý je možné vidieť aj na
prvoligových futbalových štadiónoch,
napríklad v Podbrezovej, na Myjave či
v Poprade,“ podotýka Rozenberg.

Tisíce eur získali za predaj
starej trávy a starých sedadiel

Do polovice júla sa na futbalovom
štadióne zrealizovali práce sponzorované
spoločnosťou Nemak. Ide aj o odvoz 5
900 m3 zeminy a oddelenie približne 1
500 m3 betónov zo spartakiádneho valu,
čo sa následne vo veľkom 47 tonovom
drviči podrvilo na frakciu vhodnú ako
podsyp pod spevnené plochy okolo
futbalového štadióna. „Počas realizácie
predávame starú trávu z hlavnej hracej
plochy a podarilo sa nám predať aj
viac ako 500 starých sedadiel z hlavnej

tribúny.
Momentálne
evidujeme
tržbu takmer 4 000 eur, ktorá bude
použitá výhradne na rekonštrukciu,“
vysvetľuje ďalej Igor Rozenberg a ako
dodáva, v intenzívnom rokovaní sú aj
s majiteľom reštaurácie v parku, ktorý
pripravuje vlastný investičný zámer.
„Vychádza z našej koncepcie výstavby,
pričom má záujem tak o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ako aj
výstavbu spevnených plôch a dostavbu
objektov. Na tomto mieste by malo
vzniknúť druhé tzv. VIP parkovisko, čiže
parkovisko s oplotením, aby sme splnili
podmienku Slovenského futbalového
zväzu, čo je 50 parkovacích miest,“
konkretizuje Rozenberg. Pri hlavnej
tribúne je priestor len pre približne
polovicu so šikmým státím. Vzhľadom na
skutočnosť, že reštaurácia v parku bude
zariadením poskytujúcim občerstvenie
počas futbalových zápasov, je preto
potrebné už pri príprave projektov
postupovať spoločne. „Maximalizovanie
počtu parkovacích miest v okolí štadióna

Staré sedenie nahradia nové
tribúny pre 1 666 divákov.
nie je len v záujme rekonštrukcie, ale aj je najmä počas sezóny plážového
pre návštevníkov plážového kúpaliska, kúpaliska a počas športových podujatí
parku, minizoo či športovej haly,“ dodáva preexponované dopravou.
(li)
Igor Rozenberg s tým, že parkovisko
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Kaštieľ v 17. storočí
17. storočie bolo pre obyvateľov
Sv. Kríža mimoriadne ťažké.
Bočkajovskí hajdúsi 8. novembra
1605, pod vedením kapitána
Martina Nagya, s jazdou a pešími
hajdúkmi vo veľkom počte prišli do
Svätého Kríža.
Martin Nagy obsadil všetky okolité
dediny a ústie Kremnickej doliny. Vyzval
Kremnicu, aby sa vzdala. 11. novembra
1605 mu Kremničania poslali holdujúcu
listinu. Pretože sa Kremnica nevzdala
hneď na prvú výzvu, musela zaplatiť
3000 uhorských zlatých, ktoré doniesli
do pevnosti vo Sv. Kríži. Hajdúsi plienili
v okolí a napádali obce, kde rabovali a
odvliekli ľudí, ktorých potom predávali
Turkom do otroctva. Kto sa im protivil,
stínali ho rovnako ako Turci. Hajdúsi
sa sústreďovali vo Sv. Kríži, kde mali
svoj tábor a sem znášali aj svoj lup. Vo
svätokrížskej pevnosti za čas sídlil aj

vodca povstania Štefan Bočkaj. Sem
mu po útoku jeho kapitána Františka
Rédeja na Kremnicu prišli Kremničania
vzdať hold. Pevnosť bola počas bojov
poškodená a správania sa vojsk v jej
priestoroch ju silne zdevastovalo. Po
ukončení povstania, v krátkom období
mieru, dal pevnosť opraviť a prestavať
ostrihomský arcibiskup barón František
Forgáč, ktorý kaštieľ ustanovil sídlom
ostrihomských arcibiskupov. Sám sa tu
usídlil a žil na ňom až do svojej smrti
pre dobré opevnenie a silnú posádku
v roku 1615.
umiestnenú v pevnosti. Arcibiskup
Juraj Lipai, chcejúc zistiť následky
tureckého rabovania na svojom
Už roku 1647 Turci opäť napadli náš majetku vo Sv. Kríži, sa vydal na cestu,
kraj, dobili a podpálili Žarnovicu a avšak Turci ho začali prenasledovať.
Žigmunda Dóciho sťali. Potom zaútočili Život si zachránil len vďaka dobrým
na hrad Revište, ktorý taktiež dobili. koňom, na ktorých stihol Turkom utiecť
Nato sa pohli k Sv. Krížu, ktorý však do pevnosti vo Sv. Kríži. No jeho náklad
napriek veľkej snahe nedokázali dobiť s vozmi a batožinou zostal Turkom.

Turci nedobili Svätý Kríž
vďaka dobrému opevneniu

V tele sučky narátali viac ako 90 nábojov
Neuveriteľne kruto zaobchádzal
pôvodný majiteľ so sučkou Arsi. Po
strelách, zrejme zo vzduchovky, zostali
v jej tele desiatky nábojov. Teraz ju
čaká náročná operácia.
Sučka Arsi sa, našťastie, včas dostala
do rúk dobrovoľníkov z OZ Strážni
anjeli, ktorí spravujú žiarsky útulok. „Arsi
k nám priniesla Alena Ťahúňová zo Starej
Kremničky, ktorá v útulku pracovala a je
členkou OZ,“ približuje správca útulku
Patrik Ihring a ako dodáva, meno majiteľa
však nechcela prezradiť. „Telefonicky
ma kontaktovala, či by mohla doniesť
sučku zo Starej Kremničky, že majiteľ sa
o ňu poriadne nestará a strieľa po nej
vzduchovkou. Psíka sme preto okamžite
odobrali. Na jej koži som si hneď všimol,
že mala chrasty po koži. Sedelo teda to,
že bolo po nej strieľané. Pôvodný plán
bol, že pri sterilizácii by sa malo robiť RTG
vyšetrenie, nakoľko som cítil aj útvary
pod kožou,“ konkretizuje ďalej Patrik.

Veterinári v šoku, tak
dostrieľané zviera ešte nevideli

rany a chrasty na hlave. „Boli sme dosť
prekvapení, keď nám lekár povedal, že
má v sebe strely a okamžite potrebuje
RTG. Po RTG vyšetrení sa zistilo, že má
v celom tele (aj na hlave, v zuboch, na
chvoste, na labkách) strelivo. Tie pocity,
keď sme zbadali snímky, boli strašné.
Všetci, ktorí to videli, vrátane veterinárov,
boli z toho v šoku. Nikto ešte nevidel
takto dostrieľané zvieratko,“ približuje
ďalej pani Jana a šokuje aj tým, koľko
striel sa v tele úbohého zvieraťa našlo:
„Narátali sme viac ako 90 nábojov.“
Bohužiaľ, veterinárne sa budú dať vybrať
iba niektoré. Niektoré sa zapúzdria,
niektoré vyberú. Sučka, ktorá má
približne jeden rok, s tým však dokáže
žiť a operáciu už absolvuje v Bratislave.
„Operácia sa bude robiť preto až teraz,
lebo sa sučka začala hárať. Nechceli sme,
aby podstúpila dvakrát operačný zákrok.
Radšej sme preto počkali a pri jednom sa
spravia dva operačné zákroky,“ podotýka
Patrik Ihring.

Arsi sa však nestihla v útulku dlho
ohriať, už po niekoľkých dňoch o ňu
prejavili záujem manželia z Bernolákova.
Tí ju chceli ako kamarátku a parťáčku k ich
psíkovi. „Z mojej strany to bola láska na
prvý pohľad,“ napísala pani Jana, ktorá sa
stala novou dočasnou majiteľkou sučky
a dodala: „Arsinka je fantastický psík. Od
prvej chvíľky nás všetkých neuveriteľnej
miluje a keď sa u nás stretla s naším
rodézskym ridžbekom Ramonkom, hneď
boli najlepší kamaráti.“ Aj noví majitelia Na Arsi síce nie je vidno, čím všetkým si
si všimli rany, ktoré mala sučka po celom prešla, čaká ju ešte ťažká cesta. Aj keď má
tele. Na druhý deň po adopcii s ňou preto svojich nových dočasných opatrovníkov,
zašli k veterinárovi s tým, ako majú liečiť podľa zmluvných podmienok je jej

majiteľom stále OZ Strážni anjeli. „Touto
cestou sa obraciame na všetkých, ktorým
osud Arsiny nie je ľahostajný. Čaká ju
náročná operácia, počas ktorej sa jej
budú snažiť vybrať z tela náboje, ktoré
ohrozujú jej život. Keďže operácia bude
dlhšia, po dohovore s jej dočasnými
opatrovníkmi sme sa rozhodli pre
šetrnejšiu anestéziu, ktorá je ale finančne
náročnejšia. Z tohto dôvodu sa preto
obraciame s prosbou o menšiu finančnú
pomoc na doliečenie sučky Arsi,“
približuje správca útulku Patrik Ihring.
Ako podotýka, občianske združenie už
na pôvodného majiteľa podalo trestné
oznámenie. Prokurátor má 60 dní na to,
aby sa k prípadu vyjadril. V prípade, že
chcete Arsi pomôcť, ľubovoľnú čiastku
môžete poslať na číslu účtu OZ Strážni
anjeli SK 7102 0000 0000 2708 927 951, do
poznámky uveďte Arsi. „Všetkým darcom
ďakujeme. Ubezpečujeme všetkých, ktorí
akoukoľvek sumou prispejú, že peniaze
budú použité na operáciu Arsi. Ak by
nejaké peniaze zostali, použité budú na
veterinárne úkony pre ďalších psíkov,
ktorí sa v útulku nachádzajú,“ dodáva
Patrik Ihring s tým, že momentálne na
nový domov čaká takmer 40 psíkov.
(li) Zdroj: OZ Strážni anjeli.

Na základe vlastnej skúsenosti a stavu
obrany Sv. Kríža dal v nasledujúcom
období opraviť a zlepšiť opevnenie
svätokrížskej pevnosti, v ktorej dal
vybudovať nárožné bašty. Tým sa
zlepšila jej obranyschopnosť a zvýšil sa
aj jej význam pri kontrole pohronskej
cesty.

Kaštieľ ako správne
centrum oblasti

Už v roku 1678 sa znovu priblížili
k Sv. Krížu povstalecké vojská Imricha
Toköliho, ktorého vojakom pomáhali
aj obyvatelia okolia. Cisárske vojská
tiahnuce z Banskej Bystrice a Banskej
Štiavnice sa spojili pri Svätom Kríži,
kde skoro týždeň táborili. V roku 1684
Imrich Toköli znovu zaútočil. Tentoraz
sa mu podarilo zvíťaziť, vyplienil celé
okolie mesta, v ktorom vojsko rabovalo
a čo sa im nepodarilo vziať, zničili. Dobil

aj svätokrížsky kaštieľ, ktorý vyrabovali
a úplne spustošili. Že vo svätokrížskej
pevnosti sídlil Toköliho tábor,
dokazuje aj udalosť o vykúpení sa
Novobančanov pred rabovaním, ktorí
peniaze niesli do Sv. Kríža. Následkom
revolučných udalosti a stavu objektu
kaštieľ spustol a bol neobývaný. Po
čase však dochádza k jeho obnove
a funkcii ako správneho centra oblasti.
Dôkazom toho je aj udalosť zapísaná
v archívnych listinách, v ktorých sa
píše: Štefan Slanina z Terchovej a sluha
šášovského panstva Ján Telgártsky zo
Železnej Breznice sa vlámali do kaštieľa
a vykradli ho, boli chytení a odsúdení.
Mesto však nemalo právo meča, a tak
dňa 17. septembra 1691 ich v Kremnici
obesili.
Spracoval Mgr. Peter Mosný,
archeológ. Zdroj: Kroniky Nová
Baňa, Žiar nad Hronom.

Primátor sa stal po tretíkrát otcom
V piatok 15. júla sa primátor Peter Antal
stal po tretíkrát otcom. Manželka Božena
mu na svet priviedla syna Maxima. „Priatelia, dovoľte, aby som sa s vami podelil o
radostnú udalosť. Pred pár chvíľami sa mi
narodil syn Maxim. Momentálne sa cítim
ako najšťastnejší otec na svete,“ napísal
krátko po narodení syna na sociálnej
sieti primátor. Malý Maxim je primátorovým tretím dieťaťom. Z predchádzajúceho manželstva má syna Richarda
a so súčasnou manželkou sú už rodičmi
dievčatka Nely..
(r)

Hojdačky v pavilóne opravovali
už pár dní po otvorení

Zložitá operácia za stovky eur

Prevenčný deň s políciou
V utorok 12. júla zorganizovalo Komunitné centrum v Žiari nad Hronom
Prevenčný deň s políciou.
Komunitnej aktivity sa zúčastnilo
približne 55 detí, mládeže a dospelých členov cieľovej skupiny a
aj obyvateľov nepatriacich do skupiny sociálne vylúčených. „Cieľom
aktivity bolo pomocou primárnej a
sekundárnej prevencie pôsobiť v oblasti kriminality a inej protispoločenskej
spoločnosti. Tiež sme sa snažili priblížiť
zúčastneným
pravidlá
cestnej
premávky, nástrahy internetu, šikanu
rôzneho druhu a v neposlednom rade
aj prácu príslušníkov policajného
zboru,“ vymenúva Samuel Kováč z Komunitného centra. Poďakovanie patrí
príslušníkom OR PZ a elokovanej triede
MŠ na Sládkovičovej ulici za pomoc
a spoluprácu pri realizácii aktivity. (r)

Letný pavilón otvoril a dal do
užívania Žiarčanom primátor Peter
Antal oficiálne v piatok 8. júla.
Odvtedy ubehlo iba niekoľko dní
a mesto už muselo investovať do
opráv niektorých prvkov.
Čo dostaneme zadarmo, to si
zrejme nevážime tak, ako keď by sme
si to zadovážili za vlastné finančné
prostriedky. Toto zrejme platí aj na
niektorých návštevníkov Letného
pavilónu na žiarskom námestí. Detské
knižky, ktoré boli voľne prístupné,
zmizli z pavilónu už na druhý deň. O pár
dní na to došlo k poškodeniu drevenej
hojdačky, ktorú už medzitým dalo
mesto opraviť. Poškodené sú však aj
košíky na kriedy. „Žiadame obyvateľov
mesta a návštevníkov pavilónu, aby
neničili zariadenie či samotný letný
pavilón,“ vyzýva primátor Peter Antal
a dodáva: „Keď uvidíte, že niekto ničí

zariadenie pavilónu, upozornite ho na
to, alebo privolajte mestskú políciu.“
Potrebné je tiež všímať si upozornenia
týkajúce sa niektorých prvkov, ktoré sa
v pavilóne nachádzajú. Ide konkrétne
o dodržiavanie nosnosti hojdačiek,
ležadiel a sietí. Nosnosť drevených
hojdačiek so sieťkou je 150 kilogramov,
nosnosť lehátok a hojdacích sietí je
80 kilogramov. Na všetkých týchto
zariadeniach je informácia o nosnosti
uvedená červeným písmom.
Cena hrubej stavby pavilónu bez
vnútorného vybavenia vyšla mesto na
69 556 eur. V tejto cene sú zahrnuté aj
náklady na obnovenie osvetlenia dlhé
roky nesvietiacej fontány. Na pavilóne
je osadených aj desať slnolamov, to
znamená desať polí v rozmere 3,8 x
3,8 metra. Príjemný tieň v pavilóne
vytvára aj kontajnerová zeleň.
(li)
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August v znamení City festu aj Beer festu
Letné prázdniny sú v plnom prúde
a už o pár dní sa prehupnú do svojej
druhej polovice. Aj druhý prázdninový
mesiac bude bohatý na kultúrne
podujatia. Medzi najväčšie už niekoľko
rokov patria City fest či Beer fest.
Najväčším augustovým kultúrnym
ťahákom bude 11. ročník mestského
hudobného festivalu City fest. Uskutoční
sa v sobotu 6. augusta. Už od 14-tej
hodiny na ňom vystúpia hudobníci
a kapely ako Banda Americano, The
Backwards, Ivan Víťazka & Tahsatunga,
Celeste Buckingham & King Shaolin, ŠHT,
Peter Nagy a Indigo, Agáta, Horkýže Slíže,
Andrej Marichel, Polemic, Adam Baran
& The Outsiders. Tradičnou súčasťou
večerného programu festivalu bude aj
udeľovanie cien Zlatý klinec domácim
umelcom a osobnostiam kultúrneho či
spoločenského života v meste. Program
moderuje Janko Kulich. Mesto Žiar nad
Hronom si tento rok pripomína 770.
výročie od svojho založenia, pričom aj
City fest je zaradený do oficiálnych osláv,

mená ako Desmod, Olympic, Katapult,
Tublatanka, Iné Kafe, No Name, Honza
Nedvěd, Zuzana Smatanová, Jana
Kirschner, Dara Rolins, Kreyson, Arakain
a mnoho iných. Návštevníci z celého
Slovenska zostali festivalu verní aj po
zavedení vstupného. Pravidelne sa
z vybraného vstupného zveľaďuje žiarsky
Park Štefana Moysesa.

ktoré počas celého roka organizuje žiarska
samospráva. Už tradične sa uskutoční
v Parku Štefana Moysesa. Vstupné
na podujatie sú tri eurá. Deti do 120
centimetrov majú vstup zadarmo. Letný
hudobný festival City fest sa v Žiari nad
Hronom po prvýkrát uskutočnil v roku

2005 ako oslava výročia mesta. Už na
druhý rok sa podujatie zmenilo na najväčší
festival v regióne a za niekoľko rokov sa
vďaka svojej dramaturgii a profesionálnej
organizácii vypracoval na top podujatie
s niekoľkotisícovou návštevnosťou.
Na festivale už vystúpili také hudobné

Hutnícka fakulta v Košiciach vychováva budúcich inžinierov
aj pre žiarsky priemyselný park
Hutnícka
fakulta
Technickej
univerzity v Košiciach má za sebou
už viac ako 60-ročnú tradíciu vo
vzdelaní, vede a výskume. Mnoho z jej
absolventov pracuje na významných
pracovných pozíciách aj vo firmách
žiarskeho priemyselného parku.
Dôvodov, prečo študovať na Hutníckej
fakulte je hneď niekoľko. „Stoja za nami
silní partneri,“ konkretizuje na úvod
prodekan fakulty Dušan Oráč a pokračuje:
„Študenti fakulty študujú v špičkových
laboratóriách a majú možnosť študovať
a pracovať aj v zahraničí.“ Benefitom
pre vysokoškolákov je tiež spolupráca
s firmami už počas štúdia. „Svet potrebuje
kovy, materiály a technológie. Na našej
fakulte sa orientujeme na potreby praxe
a požiadavky firiem,“ podotýka Dušan
Oráč.

Piata najlepšia technická
fakulta na Slovensku

ako Slovaco, Sapa Profily, Nemak, Fagor
Ederlan Slovensko, Four Trade, Sloval,
ŽHS či Alaco,“ vymenúva ďalej prodekan
fakulty.

Štúdium na fakulte teraz
aj bez prijímacích testov

technika a plynárenstvo, materiály,
spracovanie a recyklácia odpadov
a integrované systémy riadenia. „Naši
absolventi nájdu uplatnenie vo všetkých
spoločnostiach,
ktoré
potrebujú
hutníckych inžinierov, ktorí sú potrební pri
výrobe kovov, odlievaní, tvárnení, štúdia
materiálov, kontrole kvality a spracovaní
odpadov z výroby. Za žiarsky hnedý
priemyselný park spomeniem spoločnosti

Košická Hutnícka fakulta sa v roku 2015
stala 5. fakultou na Slovensku spomedzi
24 technických fakúlt podľa Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).
„Šieste miesto nám patrí z hľadiska
perspektívnosti a relevantnosti študijných
programov pre potreby praxe, a to na
základe údajov z Prognózy pracovných
miest, Národného projektu Vysoké
školy ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti). Priemerná mzda absolventa
fakulty je pritom podľa portálu
lepsieskoly.sk približne 1000 eur,“
približuje Dušan Oráč. Fakulta ponúka
študijné programy ako hutníctvo, tepelná

V prípade, že máte záujem o štúdium
na hutníckej fakulte, teraz máte
príležitosť, a to dokonca bez prijímacích
testov. Prihlášku je potrebné vyplniť
do 21. augusta. Poplatok za papierovú
prihlášku je 25 eur, s online prihláškou
môžete dokonca ušetriť 5 eur. „Výsledok
oznámime uchádzačovi bez testov,
len na základe výsledkov zo strednej
školy,“ dodáva na záver Dušan Oráč. Viac
informácií získate na webovej stránke
www.hf.tuke.sk.
(li)

August bude patriť aj milovníkom
dobrého piva. V sobotu 20. augusta
sa uskutoční už 4. ročník obľúbeného
podujatia Beer Fest, ktorá bude aj tentoraz
spojená so súťažou o najlepší žiarsky guláš
roka. Súčasťou podujatia bude aj bohatý
kultúrny program a sprievodné akcie.
(li)

Beer fest bude opäť spojený s varením gulášu.

Najchudobnejší Slováci dostanú
potravinový balíček
Už v týchto dňoch dostanú takmer
103-tisíc potravinových balíčkov
rodiny v hmotnej núdzi, ale aj starobní či invalidní dôchodcovia. Okrem
jedla však títo Slováci dostanú aj
ďalšiu pomoc.
Potravinový balíček v hodnote 34
eur však nedostanú všetci, ktorí sú
v hmotnej núdzi, či poberajú starobný
alebo invalidný dôchodok. Záleží aj
na počte detí. Jednotlivec má nárok
na 1 potravinový balíček, rodina s 1
alebo 2 nezaopatrenými deťmi na 2
potravinové balíčky, rodina s 3 alebo
4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky a rodina s 5 a viac
nezaopatrenými deťmi má nárok na
4 potravinové balíčky. Balíčky bude
najchudobnejším Slovákom rozdávať
Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita a Charita svätej Alžbety.
Distribúcia potravinovej pomoci potrvá
do polovice augusta. Od polovice októbra do polovice novembra môžu Slováci
v núdzi očakávať aj balíčky s hygienickými potrebami.
Balíček dostanú rodiny s aspoň 1 nezaopatreným dieťaťom, v ktorých aspoň
1 z rodičov dostáva dávky v hmotnej
núdzi, nepracujúci dôchodcovia s nízkou penziou, ktorí poberajú príspevok
v hmotnej núdzi, nepracujúci invalidi,
ktorí dostávajú dávku v hmotnej núdzi,
ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí
nepracujú a poberajú dávku v hmotnej núdzi a ľudia v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situá-

cii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo
krízovú sa považuje taká životná situácia, z ktorej sa človek nedokáže dostať
sám vlastným pričinením. Ide napríklad
o náhle vážne ochorenie živiteľa rodiny,
jeho úmrtie alebo rodiny zasiahnuté
živelnými pohromami.
Čo obsahuje potravinový balíček
2 balenia cestovín – špagety, 2 balenia cestovín – kolienka, 1 balenie cestovín – slovenská ryža/tarhoňa, 1 kg
ryže, 2 balenia sušenej fazule, 2 balenia
sušeného hrachu, 1 l oleja, 1 kg cukru,
2 kg hladkej múky, 2 kg polohrubej
múky, 1 konzervu bravčového mäsa, 1
konzervu gulášu, 4 paštéty, 2 konzervy
sardiniek v oleji, 1 sardinky v paradajkovej omáčke, 1 instantnú polievku
francúzsku/hovädziu, 1 instantnú
polievku s knedličkami, 1 instantnú
paradajkovú polievku, 1 paradajkový
pretlak, 1 sušené mlieko.
Čo obsahuje hygienický balíček
4 zubné kefky, 1 zubnú pastu, 1 mydlo,
1 litrový šampón.
(li)

Žiarske kúpalisko je ideálnym miestom na schladenie počas horúcich dní
Prázdniny sa pomaly prehupnú do svojej
druhej polovice. Hoci počasie bolo miestami
ako na hojdačke, najbližšie dni sľubujú
opäť vyššie teploty. Ideálnym miestom na
schladenie je aj žiarske kúpalisko, ktoré
otvorilo tohtoročnú sezónu v sobotu 18. júna.
Kúpalisko, ktoré sa nachádza v príjemnom
prostredí žiarskeho parku, pravidelne navštevujú
nielen Žiarčania, ale aj návštevníci z Handlovej,
Kremnice, Prievidze, Žarnovice či Novej Bane.
Novú tvár dal kúpalisku určite aj 43-metrový
tobogan, ktorý je obľúbený najmä medzi
mladšími ročníkmi. Návštevníci ho môžu
využívať už štvrtú sezónu. Okrem plaveckého
a neplaveckého bazéna je k dispozícii aj detský
bazén s vyhrievanou vodou, kde nechýba
obľúbený vodný hríb. V areáli kúpaliska sa
nachádzajú tri ping-pongové stoly, ihrisko na

plážový volejbal a tri tenisové kurty s antukou.
Požičať si môžete aj športové potreby. K dispozícii
je bedminton, futbal na malé bránky, stolný tenis,
nohejbal, ruské kolky, tenis, plážový volejbal či
soft tenis. Návštevníci môžu využiť aj ponuku
zapožičania relaxačných potrieb. Poplatok za
slnečník či lehátko na celý deň je jedno euro.

Celý týždeň otvorené
do 19-tej hodiny
Nová sezóna so sebou priniesla aj niekoľko
noviniek. Jednou z nich je náramkový systém
pri predaji lístkov. Zabráni sa tak vstupu
neplatičov, ktorých môžu poverení pracovníci
bez farebného náramku vykázať z areálu. Farebné
variácie náramkov sa menia každý deň. Oproti
predchádzajúcim rokom je aj o čosi vyššie

vstupné. Dospelá osoba zaplatí 3 eurá, osoby od 3
do 19 rokov, VŠ a doprovod ZŤP 2 eurá, dôchodca
a držiteľ ZŤP preukazu 1,50 eura. Dospelý člen
MŠK 1,50 eura a deti v MŠK 1 euro. Deti do 3 rokov
v sprievode rodiča, dieťa ZŤP a darcovia krvi,
držitelia Janského plakety striebornej a zlatej majú
naďalej vstup na kúpalisko zadarmo. Návštevníci,
ktorí navštevujú kúpalisko v popoludňajších
hodinách, určite ocenia zvýhodnený čas, kedy na
vstupnom zaplatia o čosi menej. Oproti minulým
rokom sa zvýhodnený čas zo 16-tej hodiny
posúva už na 15-tu hodinu. Dospelý návštevník
vtedy zaplatí 2 eurá, osoby od 3 do 19 rokov
a študenti VŠ s kartou ISIC 1,50 eura.
V mesiacoch júl a august sú otváracie hodiny od
9.00 do 19.00 hod. počas celého týždňa. Posledný
vstup je pritom o 18-tej hodine.
(li)
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Blahoželanie
Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari ti odznova.
Nech ti život splní všetky tvoje nádeje,
nech sa šťastie na teba denne usmeje.
Nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam,
to všetko ti prajeme k okrúhlym narodeninám.
Dňa 22. júla sa dožila krásneho
životného jubilea 70 rokov naša drahá

Oľga Febenová.

Všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody ti zo srdca prajú
kamarátky Magduška, Gabika, Eliška, Marka a Anička.
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Prečo sa máme chrániť pre kliešťami
Zvýšený výskyt obávaných parazitov
– kliešťov by nemal byť dôvodom
obmedzovania ozdravujúcej rekreácie
v prírode, ale dôvodom k zvýšenej
opatrnosti. Aby sme sa pred nimi
ochránili, a tak zabránili prenosu
ochorení, ktorými môžu byť nakazení.
Odborníci zistili, že priemerne 15 - 25
% kliešťov v našich podmienkach je
nakazených boréliami a 5 % vírusom
encefalitídy. Sú však lokality, kde je
nakazených kliešťov oveľa viac. Počas
prisatia kliešťa sa do ranky v koži človeka
aj zvieraťa môžu slinami preniesť
choroboplodné mikroorganizmy. Dĺžka
prisatia a objem slín úmerne zvyšujú
pravdepodobnosť prenosu patogéna.
V Európe žijú kliešte I. ricinus v nadmorskej
výške 500 – 600 m. n. m, no v posledných
rokoch bol potvrdený ich výskyt aj
z miest, kde predtým zaznamenané
neboli (1100 m. n. m). Ich častý výskyt
sa predpokladá v zmiešaných lesoch
s krovinatým porastom, v dubových
alebo dubovo-hrabových a dostatočne
vlhkých lesných porastoch. Zdržujú sa vo
výške okolo 25 - 50 cm od zeme.

Aktivita kliešťov trvá
až do decembra

V prírode kliešte veľmi trpezlivo číhajú
na svojich hostiteľov. Vyliezajú na steblá
tráv a vyššej vegetácie, kde sa držia troma
zadnými pármi nôh a prvý predný pár
vztýčia a roztiahnu, pričom ich otáčajú do
rôznych smerov. Na povrchu tela svojej
obete sa najčastejšie prisajú na teplé,
spotené miesta s jemnou pokožkou
(ako napr. kolenné jamky, podpazušie,
pod prsníkmi, medzi stehnami a pod.).
V teplých obdobiach možno kliešte

objaviť aj v januári a ich aktivita trvá
až do decembra (niektoré druhy).
Kliešte môžu prenášať pôvodcov veľmi
závažných, nepríjemných a zdĺhavých
ochorení ako zápal mozgových blán,
lymeská borelióza, Q-horúčka, babezióza,
anaplazmóza, ricketsiózia, tularémia.
Prejavmi sú predovšetkým horúčka,
bolesti hlavy, svalov, malátnosť či kožné
prejavy.

Kliešťová encefalitída
a lymeská borelióza

Kliešťová encefalitída (KE) a lymeská
borelióza (LB) sú v podmienkach SR
jednými z najznámejších, kliešťami
prenášaných nákaz. Pre vírus KE je
typický výraznejší endemický výskyt,
pôvodcovi LB je obyvateľstvo vystavené
takmer na celom území SR. Zvýšenú
pozornosť treba venovať lokalitám,
kde sú známe zmiešané ohniská nákaz
prenášaných kliešťami. Vďaka spolupráci
pracovníkov epidemiológie RÚVZ v Žiari
nad Hronom, ktorí z vybraných lokalít
zozbierali vlajkovaním kliešte a VÚ SAV
v Bratislave, kde boli kliešte vyšetrené na
vírus KE, sa odkryli lokality s možnosťou

infikovania obyvateľstva pôvodcom
LB, aj vírusom KE v našich okresoch.
Sú to lokality v krajinných oblastiach
Kremnických a Štiavnických vrchov
a pohoria Vtáčnik. Podobne sa podarilo
dokázať existenciu prírodných ohnísk
u ochorení, ktoré sa v SR zatiaľ nesledujú
a preto o ich chorobnosti nemáme žiadne
údaje. Sú to anaplazmóza a rickettsióza.
Anaplazmóza je ochorenie vyvolané
baktériou Anaplasma phagocytophila,
toto ochorenie prebieha hlavne pod
obrazom teplôt, bolestí kĺbov, hlavy,
s kožným prejavom podobným ako
u LB. Pôvodca anaplazmózy bol
zachytený v kliešťoch aj v okrese Žiar
nad Hronom, a to hlavne v lokalitách
obce Lutila a Horná Ves. Bola zistená aj
prítomnosť neskorých protilátok (IgG)
u 25% vyšetrených ľudských sér, čo je
dôkazom, že v týchto ohniskách môžu
byť obyvatelia exponovaní okrem LB aj
anaplazmóze.

Kliešť môže byť nakazený
viacerými patogénmi

Podobný klinický obraz má ochorenie
ricketsióza. V kremnickej oblasti boli
neskoré protilátky Rickettsia SFG (skupina
purpurových horúčok) zachytené aj
u ľudí. Klinický obraz ktoréhokoľvek
ochorenia prenášaného kliešťami sa
môže skomplikovať súčasnou infekciou
s inými patogénmi. Preto aj keď v našich
podmienkach ochorenia na anaplazmózu
alebo rickettsiózu prebiehajú často
bezpríznakovo, prípadne s miernym
priebehom,
môžu
podstatne
skomplikovať klinický obraz a liečbu
LB alebo KE. Nesmieme zabúdať na
skutočnosť, že kliešť môže byť nakazený

viacerými patogénmi naraz.
Lymeská borelióza je jednou z veľmi
nepríjemných a zdĺhavých infekcií,
spôsobenou špirálkovitou baktériou
Borrelia burgdorferi sensu lato, je na
prvom mieste v štatistických údajoch
o nákazách prenášaných kliešťami v
SR. Pri nesprávnej liečbe, alebo ak sa
kožné prejavy neobjavia, môže dôjsť
za niekoľko týždňov až mesiacov od
začiatku infekcie k tzv. diseminovaným
(roztrúseným) štádiám, pri ktorých
môžu byť postihnuté viaceré orgány.
Najčastejšie býva postihnutý nervový
systém, čo sa prejavuje obrnou
hlavových nervov, predovšetkým lícneho
nervu, zápalom miechy, nervov alebo
nehnisavým zápalom mozgových blán
či mozgu. Okrem nervového systému je
časté aj postihnutie kĺbov, najčastejšie
kolenných alebo obličiek, čo sa prejavuje
prítomnosťou krvi a bielkovín v moči,
alebo postihnutie srdca s poruchami
rytmu.

zahájenie do značnej miery podmieňuje
jej úspešnosť a rozhoduje o ďalšom
vývoji ochorenia. Včasné a dostatočné
preliečenie akéhokoľvek prejavu lymeskej
boreliózy eliminuje možnosť neskorých
chronických následkov ochorenia. Nové
vzplanutie ochorenia však nemožno
vylúčiť. Ani po viacnásobnom nakazení sa
človek nestane imúnnym voči pôvodcovi
ochorenia. Stále platí, že prevencia je
ten najspoľahlivejší prostriedok obrany
proti nákazám. U kliešťovej encefalitídy
je dostupná očkovacia látka, ktorá je jej
najlepšou prevenciou. Najlepšie je začať
s očkovaním v neskoršom jesennom
období, aby sme boli už kompletne
zaočkovaní 3 dávkami do začatia sezóny
kliešťov, ale môže sa využiť aj zrýchlená
schéma vakcinácie. O možnosti očkovania
sa môžete poradiť so svojim všeobecným
lekárom alebo vám poradia aj pracovníci
oddelenia epidemiológie v Poradni
očkovania pri RÚVZ v Žiari nad Hronom.
U lymeskej boreliózy sa do dnešnej doby
nepodarilo vyvinúť spoľahlivú vakcínu
proti tomuto ochoreniu. Všeobecne stále
Priebeh ochorenia je možné ovplyvniť
platí, že po každom príchode z oblastí
antibiotickou liečbou. Jej včasné
s predpokladaným výskytom kliešťov
si treba starostlivo prezrieť šatstvo
i telo (prezrieť sa znova pomôže aj po
sprchovaní, kúpaní). Proti prichyteniu
kliešťa na koži môže ochrániť vhodný
turistický odev, ale nápomocný môže
byť aj insekticídny prípravok. V prípade
chovu domácich maznáčikov je vhodné
používať obojky alebo prípravky proti
blchám a kliešťom, čím zabránime okrem
iného aj doneseniu kliešťov domov.
MUDr. Zina Košťanová,
RÚVZ – Oddelenie výchovy k zdraviu
a epidemiológie

Liečba

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKA

V auguste
si pripomenieme smutné výročie,
keď nás navždy opustili
naši milovaní rodičia.
Dňa 5. augusta uplynie 10 rokov,
čo navždy odišla naša mamička
Emília Líšková,
rod. Petrušová
vo veku 74 rokov
a
dňa 8. augusta
si pripomíname 42 rokov
od náhlej a nečakanej smrti
nášho otca
Michala Líšku,
ktorý odišiel vo veku 50 rokov.
Prosím, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou a úctou
spomínajú dcéra a syn.

SPOMIENKA

Dňa 28. júla
si pripomíname
26. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička, stará mama
a babka
Hermína Kupčiová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku
s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme stále na teba
spomínať.
Dňa 28. júla
si pripomíname 2 roky
od smutnej chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Zoltán Szabó
vo veku 76 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a vnúčatá.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

† 25.7.2001
Mikuláš Lupták
Ďakujem vám všetkým
za spomienku na môjho manžela,
nášho otca a starého otca, ktorý
nás opustil pred 15 rokmi vo veku
nedožitých 65 rokov.
Spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 25. júla
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jaroslav Dovčík.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Nechcem veľa sĺz,
nechcem veľké slová,
chcem len, ako
u skromných ľudí býva,
aby tí, ktorých
so mal rád,
si čas od času spomenuli na mňa
s pocitom: „Chýbaš nám.“
Dňa 25. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Milan Škriniar.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka a dcéra
s rodinou.
SPOMIENKA

Dňa 7. augusta
si pripomenieme
2 roky, čo nás navždy
opustil
Emil Kucej.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 13. júla
si pripomíname
7 rokov
od smutnej chvíle,
čo nás navždy
opustila naša
drahá mamina
a starká
Marta Irena Ftoreková,
rod. Dávidová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Ľubica,
syn Rudolf, nevesty Anna a Zita,
vnúčatá Tomáš, Ľubica, Pavel,
Martin, Peter a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Posielam ti tichý
pozdrav do neba,
láska moja,
len pre teba.
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Tak náhle odišla dušička tvoja,
nestihol si nám ani povedať:
„Zbohom, rodinka moja.“
Jediná nádej našu veľkú bolesť
v srdci hojí,
že tvoja duša s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spolu spojí.
Ľúbime ťa.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás náhle opustil náš
milovaný manžel,
otec, starý otec, zať,
brat, švagor a svat
Peter Miškovský
vo veku 62 rokov.
S láskou a úctou
spomínajú manželka Marta,
syn Peťo s rodinou,
dcéra Evka s rodinou
a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. júla si pripomenieme
15 rokov úmrtia nášho drahého
zosnulého
Alojza Paulova.
S láskou na neho spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo nás
milovať.
Keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát.
Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a starká
Marta Šarköziová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel, deti s rodinami
a vnúčatá.

SPOMIENKA

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 4. augusta si
pripomíname 35 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama a stará mama
Mária Glogovská.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
a synovia s rodinami a ostatná
rodina.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.
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39. ročník Cykloturistickej nonstop jazdy Trnava – Rysy

Beh zvrchovanosti

CYKLOTURISTIKA

ATLETIKA

Vo štvrtok 28. júla prejde cez naše
mesto cykloturistická nonstop jazda
Trnava – Rysy.
Cykloturistická non stop jazda je
najstarším cyklomaratónom na Slovensku a najstarším sprievodným podujatím
Medzinárodného stretnutia mládeže
(MSMR –RYSY). Cieľom tohto podujatia
je pripomenúť si putovanie Trnavskej
posádky do bojov SNP. Cykloturisti
preukážu silné morálno-vôľové vlastnosti
a pri pomníkoch SNP v Trnave, H. Hámroch a Nemeckej si položením kytíc kvetov uctia pamiatku hrdinov SNP.
Podujatie sa uskutoční dňa 28. júla
(vo štvrtok) v okresoch podľa nasledovného časového rozpisu:
•3.45 hod. – ostrý štart pred SOŠ polytechnickou Trnava, Koniarekova ulica
•3.45 – 5.00 hod. – pelotón v okrese Trnava a Hlohovec (trasa: Bučany – Trakovice
– Hlohovec – D. Trhovište – Merašice)
•5.00 – 7.00 hod. – pelotón v okrese
Topoľčany a Partizánske (trasa: V. Ripňany
– Lužany – H. Štitáre – Urmince – Nemčice
– Topoľčany – Krušovce – D. a H. Chlebany
– Chynorany – Žabokreky nad Nitrou –
Partizánske – M. Uherce)
•7.00 – 8.00 hod. – pelotón v I. časti okresu Žarnovica (trasa: Horná Ves – Veľké
Pole – Píla – Horné Hámre)

•8.00 – 8.30 hod. – prejav vďaky
účastníkov pri pomníku SNP v Horných
Hámroch
•8.30 – 9.30 hod. – pelotón v II. časti okresu Žarnovica a v okrese Žiar nad Hronom
(trasa: Horné Hámre – Žarnovická Huta –
Žarnovica – Bzenica – Hliník nad Hronom
– Ladomerská Vieska – Žiar nad Hronom
– Šášovské Podhradie – Trnavá Hora –
Hronská Dúbrava)
•9.30 – 10.15 hod. – pelotón v okrese
Zvolen (trasa: Hronská Breznica – Budča
–Stráže nad Zvolenom)
•10.15 – 11.15 hod. – obedňajšia prestávka, Stráže nad Zvolenom
•11.15 – 13.15 hod. – pelotón v okrese
Zvolen a Banská Bystrica (trasa: Zvolen –
Sliač – Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
– Lučatín – Medzibrod – Nemecká)
•13.15 – 13.30 hod. – prejav vďaky
účastníkov pri pomníku v Nemeckej
•13.30 – 16.00 hod. – pelotón v okrese

Brezno (trasa: Nemecká – Podbrezová –
Bystrá – Mýto pod Ďumbierom – Jarabá
– Čertovica)
•16.00 – 16.10 hod. – zoradenie pelotónu
– Čertovica
•16.10 – 18.00 hod. – pelotón v okrese
Liptovský Mikuláš (trasa: Vyšná Boca Nižná Boca – Malužiná – Hybe – Východná – Važec)
•18.00 – 19.30 hod. – pelotón v okrese
Poprad (trasa: Tatranská Štrba – Vyšné
Hágy – Tatranská Polianka – Smokovce –
Tatranská Lomnica)
•19.30 – 19.45 hod. – cieľ hotel TATRANEC,
Tatranská Lomnica
Celá nonstop jazda sa koná bez prípadnej uzávierky ciest, t. j. bez úplného
obmedzenia premávky na trase. Prejazd
pelotónu je povolený po štátnych cestách R1, I., II. a III. triedy. Ide približne
130–členný pelotón cykloturistov a minimálne 4 sprievodné vozidlá, ktoré budú
označené nápismi NON STOP JAZDA,
RYSY 2016 a svetelnou signalizáciou (majákom oranžovej farby). Zo skúseností
z predchádzajúcich ročníkov a na základe
ochoty jednotlivých okresných odborov
dopravnej polície, prebieha celá akcia bez
akýchkoľvek rušivých momentov.
(r)
Foto: Eleonóra Szombatová.

Výborný výkon futbalovej U12, na záver obrovská smola
FUTBAL – U12 – KRAĽOVANY CUP

Futbalisti FK Pohronie U12 sa zúčastnili
turnaja v Kraľovanoch, ktorý hostil 17
družstiev. Hralo sa systémom 6 + 1 , 1
x 20, družstvá boli rozdelené do troch
skupín.
Skupina A - MFK Ružomberok, Spišská
Nová Ves, Púchov čierni, Detva, Trstená,
Kanianka.
Skupina B - Poprad, FK Pohronie, Púchov
červení, FŠRH Moravany 1, Liptovský Hrádok. 6. družstvo našej skupiny FK Skalité
na turnaj nepricestovalo, všetci vyhrali
kontumačne.
Skupina C - FŠRH Moravany 2, Liptovský
Mikuláš, Námestovo, Lučenec, FAMT
Prešov, Vrútky.
Skupina B:
FŠRH Moravany 1 – FK Pohronie 0:2,
góly: Boška, Košík
Poprad – FK Pohronie 0:1, gól: Baláž
Liptovský Hrádok – FK Pohronie 0:1, gól:
Polačko

FŠMRH Moravany – FK Pohronie 1:1
(2:1pk), gól: Boška
V zápase sme pred koncom vyrovnali proti neskoršiemu víťazovi turnaja. Bohužiaľ,
v „lotérii! pokutových kopov bol šťastnejší
súper.
O 3.miesto: FK Pohronie – FK Púchov
červení 1:2, gól: Blahút
V tomto zápase sme vyhrávali od 5
minúty, ďalšie šance sme nepremenili a
náš náskok súper otočil za posledných 5
FK Pohronie – Púchov červení 0:0
minút zápasu.
Celkové poradie: 1. FŠMRH Moravany
1. Púchov červení 11:2
10 b
2, 2. MFK Ružomberok, 3. FK Púchov
2. FK Pohronie
7:0
10 b
červení, 4. FK Pohronie.
3. Poprad
Najlepší brankár celého turnaja: Peter
4. FŠRH Moravany 1
Tabernaus.
5. Liptovský Hrádok
FK Pohronie: Tabernaus, Kapusta, A.
6. FK Skalité - kontumácia
Štvrťfinále: FK Pohronie – Lučenec 2:0, Henžel, Kováč, Olajec, Košík, Mihalka,
Mánik, Beňo, Baláž, Boška, Blahút, Valent,
góly: Polačko, Blahút
Semifinále: Prvý zápas, v ktorom sme Polačko, M. Fabian, M. Šouc.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
inkasovali gól.

Seniori v Chorvátsku
Základná
organizácia
Jednoty
dôchodcov Slovenska v Žiari nad
Hronom zorganizovala dovolenkový
pobyt pre svojich členov. V druhej
polovici júna boli v chorvátskom
Gradaci.
Pre menší záujem členov dostali
priestor aj nečlenovia. Počas pobytu
bolo pekné slnečné počasie, aj voda
bola prijateľná. V Gradaci sa o seniorov

starala delegátka, ktorá, okrem iného,
zabezpečovala aj fakultatívne výlety.
Niektorí účastníci sa týchto výletov
aj zúčastnili. Poďakovanie za zorganizovanie tohoto pobytu patrí vedeniu
ZO-JDS, vedúcej cestovnej kancelárie, delegátke v Gradaci, ako aj dvom
vodičom za bezpečnú prepravu tam aj
späť.
Štefan Vodnák, vedúci zájazdu

V sobotu 23. júla sa v rámci Vatry
zvrchovanosti v obci Chrenovec
-Brusno konal Beh zvrchovanosti aj
s účasťou bežcov Atletického klubu
MŠK Žiar nad Hronom.
V kategórii dievčat do 10 rokov zvíťazila
Lenka Líškayová. Pretože kategória detí
MŠ na tomto podujatí nebola, v tej istej

kategórii štartovala aj Zdenka Líškayová.
Nepopulárne 4. miesto obsadila Miška
Makovická, ktorá síce nie je členkou AK,
ale absolvovala s našimi atlétmi niekoľko
tréningov. Na štart v hlavnej kategórii na
8350 m vo veľkej horúčave nastúpil aj
Zdeno Líškay.
(ZL)

Prvý prípravný zápas U-19 sa skončil nerozhodne
FUTBAL – U19

V prvom priateľskom zápase letného prípravného obdobia sa v stredu 20. júla stretla 19-ka Pohronia
s rovesníkmi zo Zlatých Moraviec/
Vrábel.
V zápase nastúpilo viacero nových
hráčov, ktorí sú v Pohroní na skúške z
iných klubov a taktiež navrátilci. Každý
z 18 hráčov, ktorí boli trénerovi na tento zápas k dispozícii, dostal možnosť
odohrať minimálne polčas. Po prvom
polčase bol výsledok z nášho pohľadu
nelichotivý, pretože súper dokázal

streliť dva góly, a tak sa ujal vedenia
2:0. Do druhého polčasu sme nastúpili s viacerými zmenami na hráčskych
postoch. Súper začiatkom druhého
dejstva nepremenil penaltu, čo asi nakoplo našich hráčov k lepšiemu výkonu,
vďaka ktorému sa nám nakoniec podarilo vyrovnať na konečných 2:2. Góly
strieľali Marek Orság po priamom kope
z hranice pokutového územia a Matúš
Antošík po peknej hlavičke z rohového
kopu.
(www.fkpohronie.sk)

Bývalí prvoligisti sa stretli po 40 rokoch
FUTBAL – U12 – KRAĽOVANY CUP

V sobotu 16. júla sa po 40 rokoch
stretol bývalý prvoligový dorast,
ktorých trénoval tréner Maxián.
Dorast A TJ ZSNP Žiar nad Hronom
je doteraz najlepšie umiestneným
tímom v histórii žiarskeho futbalu.
Zverenci nedávno zosnulého trénera
Maxiána pozvali na stretnutie aj jeho
manželku Gizku, ktorú teší fakt, že
bývalí futbalisti spomínajú na časy, keď
jej manžel s nimi dosahoval veľmi dobré
výsledky. Kapitánom A tímu dorastu
ZSNP bol neskorší bývalý reprezentant
Československa, Milan Nemec. „Boli
sme výborná partia,“ zaspomínal si
počas stretnutia a dodal: „Mať dobrú
partiu je jediná cesta, ako v športe
dosiahnuť úspech.“ Počas stretávky po
40 rokoch si spomenul aj na výsledok
5:1 v Trnave: „Bol to pamätný zápas.
Za Trnavu hralo šesť reprezentantov
Československa v kategórii dorastu
a my sme vyhrali 5:1. Ja som dal tri
góly, Cabánik dva. Po tomto zápase
som sa dostal do reprezentácie do 18

rokov. Hral som aj v Ríme, kde prišlo
60-tisíc divákov. A my sme tam vyhrali
1:0. Taliani sa triasli do posledného
hvizdu o výsledok. Bol to úspech
celého mužstva, ale aj môj osobný,
že som sa dostal do reprezentácie na
základe výkonu a výsledku celého
mužstva.“ Ako sa do rozhovoru zapojil
organizátor stretávky a bývalý brankár
Silvo Šouc, Milan Nemec strieľal góly
ako na páse. „Zážitkov je strašne veľa.
Ale taký najsilnejší zážitok mám, keď
sme začali priateľské zápasy a všetko
sme prehrávali. Boli sme na sústredení
v Topoľčiankach, kde sme s mužmi
prehrali 3:1. Po zápase nás čakal ťažký
tréning a po ňom prišiel tréner Maxián,
všetkých si nás zavolal a hovorí:
„Chlapci, odteraz už nemôžeme
prehrať žiadny zápas,” dodal Šouc
s tým, že odvtedy už Žiarčania ťahali
šnúru bez prehry.
Na stretávke nechýbali ani stredopoliar
Jozef Magdič, brankár Ľubomír
Drozd, stopér Ervín Szalma či jeden

z najmladších členov tímu, ľavé
krídlo Štefan Kašša. Zhodli sa na
tom, že zimné prípravy bývali tvrdé,
najmä tie, ktoré museli futbalisti
absolvovať na škváre. Pomáhali im
však rehabilitácie, ktoré absolvovali
v neďalekých Sklených Tepliciach. Na
záver si na jeden z úsmevných zážitkov
spomenul aj pravý bek Marian Bireška:
„V tom období som nosil dlhé vlasy.
Prišiel za mnou tréner a povedal mi,
že keď neprídem ostrihaný, nabudúce
nebudem hrať. A stalo sa. Pamätám,
že sme hrali so Zlatými Moravcami a ja
som musel nosiť vodu.“
(red., Zdroj: TV4)
Foto: archív Silvo Šouc.
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Futbalisti FK Pohronie zakončili prípravu
na ligu vysokým víťazstvom

Slovenský pohár
v cestnej cyklistike mládeže

FUTBAL – DOXXBET LIGA

CYKLISTIKA

Počas víkendu 23. a 24. júla sa
uskutočnil Slovenský pohár mládeže
v cestnej cyklistike. V sobotu sa
jazdila časovka jednotlivcov O pohár
primátora a v nedeľu cestný pretek
jednotlivcov Cena Slovalca. V nedeľu
bol aktívny aj štart kategórie juniorov
spolu s mužmi na trati budúcoročných
spoločných Majstrovstiev Slovenskej
a Českej republiky.

MŠK Tatran Liptovský Mikuláš
- FK Pohronie 1:4 (0:3)
Góly: 90. Staš – 1. Garaj, 36. Nurkovič, 45.
Garaj, 51. Blaho.
Zápas hrali Pohrončania v Závažnej
Porube a zvládli ho excelentne. Už v 1.
min. vybojoval loptu Frimmel, nahral
Nurkovičovi, ten posunul na Garaja o bolo
0:1. V 36. min. ušiel po ľavej strane Frimmel
a jeho prudký center hlavou zaklincoval
Nurkovič - 0:2. V 45. min. našiel Frimmel
Hrnčiara, ten Garaja a bolo 0:3. V 51. min.
po rohu dal gól hlavou do šibenice Blaho
- 0:4. V 52. min. po chybe Blaha išiel sám
Staš, ale Packo bol proti a vychytal aj
Šimuna v 68. minúte. V 76. min. išiel sám
na brankára zase Matuškovič, ale dal nad.
Domáci znížili hlavou Stašom v 90. min. na z priameho kopu Luptákom - 1:2. V druhom
1:4.
polčase dvakrát žiaril Frimmel, ktorý našiel
Garaja a ten dal dva góly na 1:4. V 70.
TJ Baník Kalinovo - FK Pohronie 2:5 (1:2) min. trafil pod brvno domáci Koták - 2:4.
Góly: 42. Lupták, 70. Koták – 5. Matuškovič, V 88. po uličke Blaha zvýšil Nurkovič na
21. Pelegrini, 65., 68. Garaj, 88. Nurkovič.
2:5. Pohrončania odohrali dobrý zápas,
pretože si zahrali všetci chlapci.
Na menšom ihrisku v Kalinove sa
Pohrončania ujali vedenia v 5. min., keď FK Pohronie - OFK Dunajská Lužná 11:0
po chybe v strede obrany sám zakončil (2:0)
Matuškovič - 0:1. V 21. min. si Pelegrini Góly: 9., 77. Frimmel, 18., 48. Nurkovič, 51.
vymenil loptu s Matuškovičom a hlavou Nosko, 56. Hrnčiar, 61. Rolinec, 66., 73., 76.,
zvýšil na 0:2. Domáci dali prekrásny gól 87. Matuškovič.

VÝSLEDKY O POHÁR PRIMÁTORA, SOBOTA 23. JÚLA

Žiarski turisti v Jeseníkoch
V dňoch 2. až 9. júla žiarski turisti
zorganizovali turisticko - poznávací
zájazd do českých Jeseníkov.
Zájazdu sa zúčastnilo 44 turistov, ktorí
boli ubytovaní vo vysokohorskom hoteli
Červenohorské sedlo. Počas týždňového
pobytu vďaka priaznivému počasiu
trávili všetky dni na túrach, počas
ktorých navštívili najzaujímavejšie miesta
Jeseníkov: Praděd (1 491 m n. m.), Králický
Sněžník (1 423 m n. m.), Šerák (1 351
m n. m.), Obří skály, Bíle skály, Čertovy
skály a mnoho iných prírodných krás
a technických zaujímavostí. Spestrením
programu boli návštevy kúpeľov Jeseník
Priessnitz a kúpeľov Luhačovice. Veríme,
že všetkých účastníkov náš program
zaujal a na našich podujatiach sa budú
zúčastňovať aj naďalej.
Michal Žurav, MŠK KST

VÝSLEDKY CENA SLOVALCA, NEDEĽA 24. JÚLA

Mladší žiaci a žiačky: 1. Juraj Vrbík
(Kaktus Bike – Team BA), 2. Zuzana
Michaličková (CyS - Akadémia Petra
Sagana), 3. Viktória Knapcová (CyS Akadémia Petra Sagana).
Mladší žiaci: 1. Juraj Vrbík (Kaktus Bike –
Team BA), 2. Matthias Schwarzbacher (ŽP
Šport, a.s.), 3. Jergus Palaj (Kaktus Bike –
Team BA).
Žiačky: 1. Zuzana Michaličková (CyS
- Akadémia Petra Sagana), 2. Viktória
Knapcová (CyS - Akadémia Petra
Sagana), 3. Gabriela Bártová (SKC TUFO
Prostějov).

Futbalisti Pohronia podali v generálke na
ligu skvelý výkon a súpera zdolali vysoko
11:0.
Generálka pri Hrone sa Pohrončanom
vydarila. Hostí, ktorí vypadli z druhej
ligy, prevýšili vo všetkých činnostiach.
Výborný výkon v pohybe okorenili domáci
prekrásnymi akciami a gólmi.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Foto: Archív, Jozef Bedej.

Kategória kadeti: 1. miesto Štefan
Michalička (CyS – Akadémia P. Sagana),
2. miesto Marek Bugár (PROefekt team),
3. miesto Jakub Hodás (CyS – Akadémia
P. Sagana).
Kategória juniori: 1. miesto Matúš
Štoček (CyS – Akadémia P. Sagana), 2.
miesto Adrián Foltán (CK MŠK Žiar nad
Hronom), 3. miesto Václav Kočařík (SKC
TUFO Prostějov).

Juniori, 2. miesto A. Foltán.
Kategória žiačky: 1. miesto Tereza
Kurnická (CyS – Akadémia P. Sagana), 2.
miesto Simona Záhorcová (CK MŠK Žiar
nad Hronom), 3. Gabriela Bártová (SKC
TUFO Prostějov).
Kategória mladší žiaci: 1. miesto
Michal Holic (CK MŠK Žiar nad Hronom),
2. miesto Matthias Schwarzbacher (ŽP
Šport, a.s.), 3. miesto Matyáš Koblížek
(SKC TUFO Prostějov).
Kategória kadetky: 1. miesto Radka
Paulechová (CyS – Akadémia P. Sagana),
2. miesto Hana Horváthová (PROefekt
team), 3. miesto Júlia Hrtánková
(Finančné centrum Team).
Kategória starší žiaci: 1. miesto Martin
Svrček (CyS – Akadémia P. Sagana), 2.
miesto Jakub Slivka (CyS – Akadémia P.
Sagana), 3. miesto Samuel Hollý (CKM
Poprad).
Kategória ženy a juniorky: 1. miesto
Lívia Hanesová (CK Banská Bystrica), 2.
miesto Tatiana Jaseková (BIKE PRO SK),
3. miesto Martina Šefčíková (CK Banská
Bystrica).

Mladší žiaci,
1. miesto M. Holic.
Holic

Žiačky, 2. miesto
S. Záhorcová.
Starší žiaci a kadetky: 1. Jakub Slivka
(CyS - Akadémia Petra Sagana), 2.
Samuel Hollý (CKM Poprad), 3. Martin
Svrček (CyS - Akadémia Petra Sagana).
Starší žiaci: 1. Jakub Slivka (CyS Akadémia Petra Sagana), 2. Samuel Hollý
(CKM Poprad), 3. Martin Svrček (CyS Akadémia Petra Sagana).
Kadetky: 1. Radka Paulechová (CyS
- Akadémia Petra Sagana), 2. Júlia
Hrtánková (Finančné centrum Team), 3.
Hana Horváthová (PROefekt team).
Kadeti, ženy a juniorky: 1. Tomáš
Meriač (CyS - Akadémia Petra Sagana),
2. Antonín Kostiha (CK Dacom Pharma
Kyjov), 3. Adam Čvirik (VELOKLUB
Púchov).
Kadeti: 1. Tomáš Meriač (CyS - Akadémia
Petra Sagana), 2. Antonín Kostiha (CK
Dacom Pharma Kyjov), 3. Adam Čvirik
(VELOKLUB Púchov).
Ženy a juniorky: 1. Tatiana Jaseková
(BIKEPRO SK), 2. Lucia Michaličková
(CyS - Akadémia Petra Sagana), 3. Lívia
Hanesová (CK Banská Bystrica).
Muži a juniori: 1. Matúš Štoček (CyS
- Akadémia Petra Sagana), 2. Marek
Čanecký (AMPLATZ – BMC), 3. Patrik
Tybor (DUKLA Banská Bystrica).
(r)

