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Oficiálne
otvorenie
novozrekonštruovaného futbalového
štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine.
Program otvorí exhibičný zápas medzi
bývalými hráčmi žiarskeho futbalového
klubu a bývalými reprezentantmi
Slovenska a Československa.
V exhibičnom zápase sa stretnú viaceré
futbalové generácie a futbalový fanúšik
sa môže tešiť na známe mená ako
Szilárd Németh, Samuel Slovák, Miloš
Glonek, Ján Švehlík, Ladislav Petráš či
Štefan Maixner, ktorí odohrajú za výber
Slovenska a Československa.
Výber hráčov, ktorí budú hájiť farby
žiarskeho futbalu, majú na starosti
dlhoroční funkcionári nášho klubu
Marián Futák a Ivan Dolinský. „Pri výbere
sa v prvom rade zohľadňovalo to, aby
to boli hráči nášho futbalového klubu,
prihliadali sme tiež na počet odohraných
rokov a ich funkcionársku kariéru.
Snažili sme sa však dostať do zostavy
všetky vekové kategórie, ktoré pôsobili
v dejinách žiarskeho futbalu,“ približuje
kritériá výberu Marián Futák s tým, že
vo výbere je približne 23 hráčov a ocitli
sa v ňom bývalí hráči od najstarších
až po mladšie ročníky. „Oceňujeme,
že najmä starší prejavili veľký záujem
zúčastniť sa zápasu. Sú hrdí na to, ako
dnes futbalový štadión vyzerá a že
prešiel veľkou rekonštrukciou,“ hovorí
Futák a ako podotýka: „Našou snahou
bolo vytvoriť také mužstvo, aby bolo
rovnocenným partnerom súperovi,
bývalým reprezentantom a prvoligovým
hráčom.“ Najstarší hráč vo výbere Žiaru
je ročník narodenia 1946. Najmladší,
Michal Páleník, má 33 rokov, za Žiar

odohral veľký počet zápasov a pôsobil
tu od žiackeho veku po dospelých.
Stále je to aktívny hráč. „Snažili sme sa,
aby aktívnych hráčov bolo vo výbere čo
najmenej. Ale potrebujeme aj takých,
lebo súper bude veľmi silný,“ konštatuje
s úsmevom Marián Futák a konkretizuje
mená niektorých hráčov, ktorí sa
v exhibičnom zápase oblečú do žiarskych
klubových farieb: „Zo starších sú to Jozef
Záhorec, Pavel Kutáš, Miloš Ferko, Ivan
Dolinský, Peter Jankech a za strednú
generáciu Stanislav Šimko, Ladislav
Ivan, Peter Urgela, Jozef Rozenberg,
Jozef Meliš. Predpokladáme, že diváci,
ktorí prídu, budú s vystúpením mužstva
spokojní a uvidia pekný futbal.“
Súčasťou otvorenia futbalového
štadióna bude aj kultúrny program,
koncerty, občerstvenie a atrakcie pre
deti. Divákov svojím vystúpením určite
poteší obľúbená speváčka Dara Rolins.
Exhibičný zápas odmoderuje Ľuboš
Hlavena z RTVS.

na svojom mieste, je hlavná tribúna
a garáže. Hracia plocha sa presunula
o viac ako 20 metrov k hlavnej tribúne,
kde vznikli nové miesta na sedenie,
pribudli tiež komunikačné terasy,
nové oplotenie, parkovacie miesta
a vstupné brány. Prakticky všetko sa
zmení podľa štandardov UEFA. Okolo
futbalového štadióna vznikne dookola
cesta pre bezpečnostné zložky, súčasťou
štadióna sa stane aj priľahlé reštauračné
zariadenie, ktorého investície by sa mali
finančne priblížiť našej investícii. Okrem
dobudovania približne 50 parkovacích
miest pre osobné autá a dvoch
parkovacích miest pre autobusy (miesta
pre fanúšikov hostí) investor plánuje
aj vybudovanie pivovaru a hotelových
kapacít.

Rekonštrukciou prešla aj budova,
ktorú doposiaľ verejnosť nemala veľmi
možnosť využívať. Po rekonštrukcii sa
zmenila na nepoznanie. Nové je všetko,
a to od stropu až po podlahy, vrátane
dispozícií a vybavenia. Bufet sa odstránil,
namiesto neho je k dispozícii automat
s nealkoholickými nápojmi. Zápasy
z tribún bude môcť sledovať až 2 300
ľudí. Hlavná tribúna je v prvom rade
určená ako účelové zariadenie pre futbal.
To sa ani po rekonštrukcii nezmení.
Budú v nej mať zázemie hráči, médiá,
VIP návštevníci a tzv. činovníci. To ale
platí len počas majstrovských domácich
zápasov, ktoré bývajú zvyčajne každé dva
týždne. V ostávajúcom čase bude tento
objekt slúžiť pre trénerov mládežníckych
kategórií,
vedenie
futbalového
klubu, bude v ňom veľká zasadacia
miestnosť pre hráčov na rozoberanie
zápasov s výhľadom na hraciu plochu
so samostatným vstupom a miesto na
občerstvenie pre hráčov a rodinných
príslušníkov, vrátane verejnosti.
Na rekonštrukciu futbalového štadióna
získalo mesto dotáciu zo Slovenského
futbalového zväzu vo výške 750-tisíc
eur, k nej najskôr mestské zastupiteľstvo
schválilo na rekonštrukciu futbalového
štadióna 500-tisíc eur ako povinnú
spoluúčasť. Po vypracovaní projektu pre
stavebné povolenie schválili poslanci
ďalších 500-tisíc eur. V súčasnosti sa
eviduje približne 250-tisíc eur aj od
sponzorov.
(li)

Prvý zápas pod reflektormi

Nové umelé osvetlenie na futbalovom
štadióne je už otestované. Po prvýkrát
v histórii žiarskeho futbalu sa odohrá
majstrovský zápas pod umelým
osvetlením už v sobotu 12. augusta o 19tej hodine. Futbalovú atmosféru pod
reflektormi môžete zažiť aj vy, ak prídete
podporiť domácich futbalistov FK
Pohronie, ktorí budú hrať proti Spišskej
Novej Vsi. Hracia plocha bude osvetlená
štyrmi 37-metrovými stožiarmi.

Hracia plocha bližšie
k hlavnej tribúne

Jediné, čo opticky zostane po
rekonštrukcii futbalového štadióna

Veľkou zmenou prešla aj budova, kde je hlavná tribúna.

Otvorenie futbalového štadióna
Sobota 12. augusta o 16.30 hodine
Exhibičný zápas bývalých hráčov žiarskeho FK a bývalých reprezentantov SR (ČSSR)
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Členstvo v Smart Cities klube
pomôže mestu pri získavaní dotácií
Na júnovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva
schválili
žiarski
poslanci vstup mesta Žiar nad Hronom
do občianskeho združenia Smart
Cities klub. Členstvo v tomto združení
má Žiaru pomôcť pri získavaní dotácií
a fondov.
Občianske združenie Smart Cities
klub okrem iného zabezpečuje aj
rôzne komunálne projekty, ktoré
podporujú rozvoj mesta. Týkajú sa
vybudovania zelených plôch v častiach
miest či vybudovania priestorov pre
deti. Združenie podporuje aj životné
prostredie a dopravu. Členstvom
v tomto združení sa tak mestá môžu
rozvíjať v rôznych oblastiach. Projekty
sú
financované
prostredníctvom
vlastných zdrojov aj nórskych fondov.
Mesto vstupom do združenia získava
možnosť zúčastňovať sa na klubových
aktivitách, stretávať sa s expertným

zborom poradcov, vstupovať do
medzinárodných projektov, má prístup
k databázam zahraničných expertov,
prístup k možnostiam financovania
Smart Cities projektov či možnosť
zúčastňovať sa zahraničných študijných
ciest organizovaných klubom.
Poplatok za členstvo v klube je 1500 eur
ročne. Ako informoval prednosta MsÚ
Juraj Miškovič, mestu Žiar nad Hronom
ako lídrovi v odpadovom hospodárstve
a kvalite života jeho obyvateľov členstvo
v tomto združení pomôže najmä pri

získavaní dotácií a fondov.
Podľa Vladimíra Juríka zo Smart Cities
klubu, najťažšie je to, aby sa k prístupom
k mestským inováciám stotožnil stredný
článok riadenia. Začať meniť mesto na
smart je systémový krok, kde každá
vec má svoju váhu a to bez kvalitných
ľudí nepôjde. Aj preto sa podľa neho
inovácie darí zavádzať v stredne veľkých
mestách. Klub chystá pilotné projekty
v spolupráci s ôsmimi mestami, medzi
nimi bude aj Žiar nad Hronom. Návody
pre samosprávy, ako urobiť z mesta
či obce smart chce ešte toto leto
predstaviť Ministerstvo hospodárstva
SR. V septembri potom spustí schému,
podľa ktorej budú môcť samosprávy
postupovať.
Okrem
eurofondov
chce podporiť rozvoj smart city, teda
inteligentných miest aj Európska
investičná banka. Malo by ísť o sumu 150
až 200 miliónov eur.
(li)

V novom supermarkete našlo prácu 23 ľudí
S výstavbou supermarketu Billa na
Ulici A. Kmeťa sa začalo ešte začiatkom
roka. Už po pár mesiacoch je predajňa
otvorená. V jej blízkosti sú k dispozícii
aj parkovacie miesta.
Predajňu Billy otvorili v stredu
19. júla. Ako uviedla hovorkyňa
spoločnosti Denisa Pernicová, ide už
o 139. predajňu Billy na Slovensku.
Otváracie hodiny novej predajne v Žiari
budú v pondelok až sobotu od 7.00
do 20.00 hodiny a v nedeľu od 8.00 do
18.00 hodiny. „V deň otvorenia sme pre
našich zákazníkov pripravili tzv. koleso
šťastia, na ktorom si mohli vytočiť rôzne
výhry. Všetci zákazníci, ktorí urobili
svoj nákup, dostali k nemu zadarmo
Billa tašky a ich deti si mohli odniesť
plyšových loptošov či balóny,“ informuje
Pernicová s tým, že okrem toho bol pre

zákazníkov pripravený podporný leták so
špeciálnymi otváracími zľavami.
S otvorením prevádzky sa vytvorilo 23
nových pracovných miest a v blízkosti
predajne je k dispozícii 56 parkovacích
miest.

Klientske centrum onedlho už aj v Žiari
Januárovej návštevy predsedu
Vlády SR Roberta Fica v našom meste
sa zúčastnila aj štátna tajomníčka
ministerstva vnútra Denisa Saková.
Pri tejto príležitosti hovorila
o plánovanom zriadení Klientskeho
centra.
Štátna tajomníčka ministerstva vnútra
Denisa Saková občanom mesta a okresu
prisľúbila
otvorenie
Klientskeho
centra v 1. kvartáli budúceho roka.
„Naplníme tým víziu, že všetci občania
okresu budú môcť na jednom mieste
vybaviť akékoľvek služby, ktoré štát
poskytuje občanom. Na jednom mieste
si tak vybavia agendu živnostenského
podnikania,
cestnej
dopravy,
pozemných komunikácií, evidenciu
vozidiel, výdaj dokladov, agendu
životného prostredia, agendu lesného
a pozemkového úradu,“ konkretizovala
Saková s tým, že katastrálny odbor, ktorý
zostane sídliť v pôvodných priestoroch
na Ulici SNP, bude mať vynovenú svoju
časť klientskeho pracoviska.

Keďže od návštevy Sakovej ubehlo
už niekoľko mesiacov, zaujímalo nás,
v akom štádiu je príprava tohto centra.
„Klientske centrum v Žiari nad Hronom
je v procese prípravy projektovej
dokumentácie, po vypracovaní ktorej
bude nasledovať verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavebných prác,“
uviedla Silvia Keratová z tlačového
odboru Ministerstva vnútra SR
s tým, že Klientske centrum sa bude
nachádzať v priestoroch Okresného
riaditeľstva Policajného zboru na Ulici
M. Chrásteka 586/27. „V Klientskom
centre štátnej správy budú pre
potreby občanov k dispozícii agendy
dokladov, dopravného inšpektorátu
a agendy integrovanej verejnej správy
– všeobecná vnútorná správa (matrika,
overovanie
listín,
osvedčovanie
podpisov),
živnostenský
odbor,
odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, odbor starostlivosti
o životné prostredie, pozemkový
a lesný odbor. Klientske centrum
bude poskytovať služby občanom
v jednotných úradných hodinách počas
celého pracovného týždňa,“ dodala
Keratová.
(kr)

Jednotné úradné hodiny
počas celého pracovného
týždňa

Sezónne kampane a zľavy
počas celého roka

Predajňa ponúka na celkovej ploche
1200 m2 štandardný potravinový
sortiment, veľký výber rôznych
privátnych značiek či vlastné značky
bio a doplnkový tovar. „Počas roka
tiež realizujeme rôzne sezónne
kampane. Napríklad počas celého
leta si môžu zákazníci zakúpiť čerstvé
ovocie a zeleninu od našich lokálnych
pestovateľov zo Slovenska. Okrem toho
ponúkame aj široký výber čerstvého

pečiva, ktoré vyberáme z pecí každú pol
hodinu,“ konkretizuje ďalej hovorkyňa
spoločnosti. Ako dodáva, zákazníci môžu
počas celého roka využiť rôzne zľavy
a akcie. Zľavy sa budú realizovať rovnako
ako v ostatných prevádzkach. „Uvádzať
ich budeme v letákoch a na webových
stránkach,“ uzatvára Denisa Pernicová,
hovorkyňa spoločnosti.
(li)

Žiarske školy neoddychujú ani počas leta
Už teraz sa pripravujú na september
Letné jazykové bádanie, ktoré trvalo
do 3. do 7. júla. Prihlásilo sa doň 29 detí,“
približuje riaditeľ žiarskej „Jednotky“
Marek Baláž s tým, že letná škola prešla
tento rok miernymi zmenami, ktoré
u detí vyvolali veľmi pozitívne ohlasy.
„Prvá časť letného tábora bola venovaná
bádaniu, kedy si deti rozvíjali anglickú
slovnú zásobu, a to zážitkovým učením
hravou formou. V druhej časti ich čakali
športové aktivity v telocvični aj na
vonkajších športoviskách. Úspech mali aj
aktivity v anglickom jazyku v odborných
učebniach chémie, biológie a informatiky,
kde sa použila metóda Clil, typická pre
našu školu,“ približuje ďalej Marek Baláž.
Okrem týchto aktivít absolvovali deti
v letnej škole aj kreatívne dielne, kedy
využívali svoju fantáziu pri maľovaní,
modelovaní a stavbe rôznych produktov.
Na záver tábora nechýbalo slávnostné
Prázdniny sa nám už onedlho odovzdávanie certifikátov a darčekov.
prehupnú do svojej druhej polovice.
Napriek dovolenkám žiarske školy
aj počas leta pracujú na tom, aby
sa žiaci po dvoch mesiacoch vrátili Počas prázdnin sa však v priestoroch
do vynovených školských priestorov. „Jednotky“
urobia
aj
menšie
Kým minulý rok sa aktivity na začiatku rekonštrukcie. „Pripravujeme sa na
prázdnin konali v Základnej škole na Ulici rekonštrukciu
výdajných
okienok
M. R. Štefánika, teraz prevzala štafetu v školskej jedálni, ich zmodernizovanie
Základná škola na Ulici Dr. Janského. „Už a zväčšenie. Opravou prejdú steny a
po štvrtýkrát sa v našej škole uskutočnilo podlahy kancelárie vedúcej školskej

Niekoľko tisíc eur z projektu
na vybavenie IT učební

mestské noviny

jedálne. Kompletnou opravou prejdú
múriky medzi sprchami v obidvoch
šatniach pri telocvični, vymeníme
vodovodné ventily v hydrantoch, čaká
nás aj prebudovanie informatickej
učebne a drobné zmeny v zborovni
školy, ktoré určite spríjemnia pracovné
prostredie našich učiteľov,“ konkretizuje
ďalej riaditeľ školy s tým, že na
niektorých chodbách pribudli moderné
lavičky, ktoré žiaci určite ocenia v novom
školskom roku pri trávení prestávok so
spolužiakmi. Najväčšia novinka však na
školu čaká v septembri. „Stali sme sa
školou, ktorá môže používať názov škola
IT Akadémie partner. Zapojili sme sa do
projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre
21. storočie a boli úspešní medzi stovkami
škôl, pričom nastavené boli dosť prísne
kritéria výberu. Veľmi dôležitým faktom
je, že sme prírodovedne zameraný, teda
máme posilnené vyučovanie týchto
predmetov. V rámci projektu sme
získali niekoľko tisíc eurové vybavenie s
názvom IT Sciencelab a zaradili sa medzi
60 základných škôl z celého Slovenska,
ktoré budú takto vybavené. Vďaka
projektu nám tak pribudne napríklad
3D tlačiareň, tablety či robotické
stavebnice,“ uzatvára Marek Baláž a ako
dodáva, cieľom projektu je vytvorenie
modelu vzdelávania a prípravy mladých

ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti a trhu práce so
zameraním na informatiku a IKT.

Nová tabletová učebňa
a učebňa Montesori

Bežné väčšie či menšie rekonštrukčné
práce však prebiehajú počas prázdnin
na všetkých žiarskych školách. Potvrdila
nám to aj riaditeľka Základnej školy na
Ulici M. R. Štefánika Ľubica Baranová.
„Počas dvoch mesiacov stihneme
vymaľovať učebne pre budúcich prvákov
a piatakov a maľovanie čaká aj priestory
školského klubu detí. Vzhľadom k tomu,
že v zimnom období dochádzalo
k výraznému poklesu teploty v telocvični,
vymenili sme menšie radiátory za
väčšie. Po prázdninách bude na našich
žiakov čakať aj nová tabletová učebňa
a novozriadená učebňa Montesori,“
vymenúva riaditeľka „Dvojky“ a ako
ďalej dodáva, školu čaká aj každoročné
maľovanie priestorov školskej kuchyne,
ktorá tak dostane nový hygienický náter.
„Som rada, že sa nám podarilo dokončiť
rekonštrukciu basketbalového ihriska.
Naši žiaci sa môžu v septembri tešiť aj
na učebne výpočtovej techniky, ktoré
sme dovybavili novými pomôckami,“
podotýka na záver Ľubica Baranová.

Príprava učebníc predmetu
Zdravý životný štýl
Aj napriek tomu, že leto, prázdniny
a dovolenky sú v plnom prúde,
usilovne sa pracuje a v Základnej škole
na Jilemnického ulici. „Úprava tried
a priestorov školy je samozrejmosťou,“
informuje zástupkyňa školy Drahomíra
Hanzlíková a konkretizuje: „Pre našich
žiakov pripravujeme ďalšie estetické
a edukačné prekvapenie. Vďaka
ústretovosti zriaďovateľa školy prebieha
počas mesiaca júl výmena podlahovej
krytiny v priestoroch jedálne školy.
Okrem toho pripravujeme pre žiakov
so špeciálno výchovno-vzdelávacími
potrebami relaxačnú miestnosť a pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia priestory pre podporu ich
vzdelávania.“ Vyučujúce anglického
a nemeckého jazyka na „Štvorke“ už
počas prázdnin pracujú na príprave
učebníc pre predmet Zdravý životný štýl,
ktorý sa bude v školskom roku 2017/2018
vyučovať už v siedmom ročníku. „Cieľom
všetkých zamestnancov školy je, aby
žiaci dostali nielen kvalitné vzdelanie,
ale aby každý deň do školy vstupovali
s radosťou a zmysluplne v nej trávili čas,“
dodáva na záver Drahomíra Hanzlíková.
(li)
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Spisovateľ a národovec
Štefan Petruš

Tak ako dejiny tvoria významné
udalosti zapísané v dokumentoch
a písomných svedectvách či v
rozprávaní ľudí a podľa ktorých
sa tvorí pamäť národa, obce alebo
rodiny, tak jeho neoddeliteľnou
súčasťou sú ľudia. Ľudia, ktorí tak
či onak po sebe zanechali „hlbokú
brázdu“ vytvorenú prácou, ktorá
pozdvihla kultúru, umenie a vedu.
No sú aj takí, na ktorých sa
pamätáme pre ich vlastnosti, ktoré
ubližovali a ubližujú spoločnosti, ale

s tými sa zaoberať nebudeme. Medzi
tých obyvateľov Žiaru nad Hronom,
alebo lepšie povedané vtedajšieho
Kríža, na ktorých môžeme byť
hrdí, nesporne patrí aj náš rodák,
spisovateľ, národovec a jedna
z najvýznamnejších
kultúrnych
osobnosti Kríža – Štefan Petruš.
Štefan Petruš sa narodil 29. októbra
1783 vo Svätom Kríži. Jeho otec
bol Štefan Petruš a matka Mária,
rodená Kramárová. Po základnej
škole odchádza na gymnázium do
Kremnice, Vacova a Banskej Bystrice.
Filozofiu študoval v Bratislave
a v Trnave ukončil štúdium teológie.
V roku 1806 bol vysvätený za kňaza

a po niekoľkých rokoch pôsobil na
fare v Čiernom Balogu a Hornej
Lehote. Roku 1829 bol kňazom v obci
Poniky, kde sa o dva roky v 1831
stal dekanom a notárom slovensko
– ľupčianskeho dištriktu. Zomrel
v pomerne mladom veku 46 rokov
17. septembra 1831 počas cholerovej
epidémie.
Štefan Petruš bol vnímavý
pozorovateľ, čo sa odrazilo aj v jeho
literárnej
činnosti.
Pôsobenie
v oblasti Horného Pohronia stvárnil
v poznámkach zo života ľudí na
Čiernom Hrone. V roku 1818 vydal
Historicko – štatistický popis
fary v Čiernom Hrone. Táto jeho

Dobrovoľníci z tábora brigádovali na Šášovskom hrade

Foto: archív ZnzhŠ.
V stredu 19. júla sa na Šášovskom
hrade uskutočnila dobrovoľnícka
brigáda. Práce si zobrali na starosti
dorastenci z tábora Detskej misie.
Počas brigádnických prác sa na hrad
vynášalo vápno a do východného
paláca piesok, kde sa tiež preosievala
sutina. „Na hrade sa ukladal aj kameň

a odstraňovala náletová vegetácia. Urobil
sa kus roboty, za ktorú by sme týmto
mladým dobrovoľníkom chceli ešte raz
poďakovať. Ako spomienku na tento deň
si v našom malom múzeu každý vyrazil
pamätnú mincu,“ informoval predseda
Združenia na záchranu hradu Šášov
Rastislav Uhrovič.

Práce na východnom múre
sú na tento rok ukončené

Na hrade aj naďalej prebieha
rekonštrukcia. V posledných dňoch
sa vo východnom múre východného
paláca vytvára prirodzená zábrana pre
návštevníkov hradu. „Do Šášovských
hradných hier by sme mali nejaké tie

decimetre ešte vymurovať, čím sa práce
na tomto mieste pre tento rok ukončia,“
podotkol Uhrovič s tým, že do dnešných
dní je už preškárovaný a čiastočne
domurovaný južný múr severného traktu
3. nadzemného podlažia východného
paláca s obnovenými trámovými
kapsami. Všetky kapsy v rade boli
zamurované počas prestavby hradu,
kedy trámový strop nahradila kamenná
klenba. Ku koncu sa už chýli aj príprava
lešenia pre zásahy v západnom múre
severného traktu východného paláca.
„Nasledovať bude vypĺňanie statických
trhlín a obnova záklenku okna s
čiastočným domurovaním múru,“ dodal
na záver Rastislav Uhrovič.
(li)

Žiarsky chlpáč – súťaž psíkov bez papierov o pôvode
V piatok 4. augusta sa uskutoční
už 6. ročník obľúbenej súťaže o naj
Žiarskeho chlpáča. Po prvýkrát
v histórii jeho konania sa podujatie kvôli nepriaznivému počasiu
uskutoční v náhradnom termíne.
Podujatie sa opäť uskutoční
v krásnom prostredí Parku Štefana
Moysesa. Začiatok je naplánovaný
na 15-tu hodinu. Registrácia psíkov
sa uskutoční od 14-tej hodiny. „Päť
ročníkov súťaže nám vyšlo, šiesty
ročník nám prekazilo počasie, a tak
sa musí uskutočniť v náhradnom
termíne,“ vysvetľuje predsedníčka OZ
Strážni anjeli Martina Polachová. Ako
podotýka, verí, že aj napriek tomu príde
čo najviac ľudí a súťažiacich. „Stretli sme
sa už s pripomienkami. Niektorým vadí
popoludňajší čas, iným pracovný deň
a že si budú musieť brať dovolenky.
Dôvod, prečo sa podujatia prekladalo,
je naozaj nepriaznivé počasie a keďže
spoluorganizátorom je žiarske Mestské

kultúrne centrum, museli sme sa
prispôsobiť aj ich aktivitám. Veríme
však, že aj v náhradnom termíne si
podujatie všetci užijeme,“ dodáva
Martina Polachová. Aj keď samotná
súťaž o naj psíkov je najmä aktivitou
a spestrením pre ich majiteľov, gro
podujatia je pomoc útulku a hľadanie
domova niektorému z útulkáčskych
psov. Podujatia sa zúčastní aj patrón
žiarskeho útulku pre psov Robo Mikla

tematikou pod názvom Rajnoha,
zbojnícky hajtman aneb začátkové
černohrončianských handlov, ďalej
napísal Historická činohra na spúsob
komédie Leta Páne 1823. Hra má 5
dejstiev a 47 výstupov. Text je písaný
švabachom a latinkou a sú použité
kaligrafické ozdoby v písme. Dielo je
obtiažne čitateľné a to aj z dôvodu
jeho poškodenia a chýbajúcich
častí. Národovec Petruš písal hru
ešte v čase, keď slovenčina nebola
práca neskôr vyšla pod titulom ustálená, preto autorova reč je česko
Drevorubači na Čiernom Hrone na – slovenská s vplyvom nemčiny,
rozhraní 18. – 19. storočia. V roku maďarčiny a latinčiny.
1823 napísal aj prvú slovenskú
divadelnú hru so zbojníckou
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Prevádzka materskej školy počas
školských letných prázdnin
Prevádzka Materskej školy v Žiari
nad Hronom a jej elokovaných
pracovísk je cez letné prázdniny
v tzv. letnom režime. Znamená to, že
sa preruší nepretržite na štyri týždne
z dôvodov potreby dôkladného
čistenia jej priestorov, dezinfekcie
prostredia a hračiek, ako aj čerpania
dovolenky zamestnancov.
O prerušení prevádzky vedeli rodičia
detí aj zriaďovateľ, ktorým je mesto
Žiar nad Hronom, dva mesiace vopred.
„Počas tohto obdobia sa zisťoval
záujem, prípadne potreba rodičov
o zaradenie dieťaťa do materskej školy,“
vysvetľuje riaditeľka materskej školy
Martina Šimková.
Počas letných dní sa uskutočňuje
v materskej škole tzv. prázdninová
činnosť s dodržaním činností
zabezpečujúcich životosprávu detí –
čas na hygienu, jedenie a odpočinok.
„Deti rôznych vekových skupín sú
zlúčené v jednej triede, čím sa vyvára
priestor k učeniu sa navzájom, či
opakovaniu piesní, básní, tancov,

ktoré sa naučili počas školského roka.
Aktivity sa realizujú prevažne vonku,
v exteriéroch škôlky a jej elokovaných
tried,“ približuje ďalej Šimková s tým,
že počas mesiacov júl a august je
naplánovaná rekonštrukcia podlahy
v dvoch triedach elokovaného
pracoviska na Ulici A. Kmeťa 11, nátery
hracích exteriérových prvkov vo
viacerých budovách škôlky a oprava
poškodeného plota na Sládkovičovej
ulici.
Prerušenie prevádzky materskej
školy od 3. do 30. júla
•elokované
pracovisko Ul. M. R.
Štefánika 23
•elokované pracovisko Ul. Rázusova 6
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
•elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
Prerušenie prevádzky materskej
školy od 31. júla do 27. augusta
•Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
•elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11
(li)

a účasť prisľúbila aj Slovenská aliancia
ochrancov zvierat.
Vstup na podujatie je zdarma.
Registračný poplatok za súťažiaceho
psíka sú 2 eurá za každú kategóriu.
Registrovať svojich miláčikov môžete
v pokladni MsKC do 3. augusta a v deň
podujatia v Parku Š. Moysesa od 14.00
hodiny. Prihlášky sú dostupné aj na
webových stránkach www.mskcentrum.
sk a www.utulok.ziar.sk.
(li)

Väčšinu odpadu môžeme odovzdať na Zberný dvor zadarmo
Napriek tomu stále pribúdajú čierne skládky
Problematika čiernych skládok na
území mesta neustále pretrváva.
Ľudia sa nelegálne zbavujú rôznych
odpadov, ktoré namiesto toho, aby
ich zadarmo (vynímajúc zmesový
komunálny odpad) odniesli do
Zberného dvora, pohodia ich do
prírody, alebo umiestnia do stojiska
alebo k stojisku. Za odstránenie
čiernej skládky však platíme my všetci.
Nejde to aj inak? Naozaj to musí byť
takto? Aj takéto otázky si dennodenne
kladú pracovníci Odboru odpadového
hospodárstva MsÚ v Žiari nad
Hronom. „Mesto vytvára a poskytuje
dostatočné možnosti na to, aby sa
ľudia vedeli odpadu zbaviť zákonným
a kultúrnym spôsobom,“ hovorí Ivana
Martincová a konkretizuje: „Jednotlivé
komunálne odpady, ktoré nám vznikajú
v domácnosti, umiestňujeme buď do
zberných nádob v stojiskách, alebo na
verejných priestranstvách do nádob

na to určených, alebo sa ich vieme
zbaviť legálne a zadarmo, napríklad na
Zbernom dvore. Samozrejme, okrem
zmesového komunálneho odpadu, ktorý
patrí do zberných nádob umiestnených
v stojiskách alebo v rodinných domoch,
za ktorý sme povinní platiť. “ Väčšinu
odpadu, ktorý končí ako čierna skládka
môžu obyvatelia mesta jednoducho
odovzdať na Zberný dvor úplne
zadarmo. „Jediný druh odpadu, za ktorý
sa tu platí, je drobný stavebný odpad,
aj to je však v zmysle platnej legislatívy.
Konkrétne je to 0,015 eura za kilogram,
čo predstavuje 15 eur za tonu odpadu. Aj
to je iba spodná hranica sadzby, ktorá sa
stanovuje,“ podotýka Ivana Martincová.

matrace. Aj tie však môžu Žiarčania
zadarmo odovzdať na Zbernom dvore
alebo počas dní čistoty na území mesta
do veľkokapacitných kontajnerov.
„Takto vyhodený odpad nám spôsobuje
problémy, pretože sa musí na náklady
mesta odvážať. Stretávame sa aj s tým,
že tento odpad ľudia ukladajú nielen
k stojiskám alebo do stojísk, ale aj do
prírody a na perifériu mesta, kde je
to častokrát skryté. Na takúto čiernu
skládku nás upozornia vo veľkej miere
aj samotní obyvatelia. Okrem toho sa
však stretneme aj s inými zložkami, ako
sú plastové fľaše, plechovky, igelitky,
zmesový komunálny odpad, bioodpad,
šatstvo či elektroodpad. Na každý
tento druh odpad však existuje nádoba
a miesto, kam ho legálne uložiť. Raz do
týždňa si však robíme monitor aj sami,
Najčastejšie vznikajú čierne skládky kedy si obiehame celé mesto a lokality,
vyhodením objemného odpadu ako kde sa najviac ukladá spomínaný
sú postele, stolíky, stoličky, skrine či odpad,“ približuje ďalej Martincová.

Mesto monitorujú každý
týždeň

Zaujímalo nás, či sa darí vypátrať
pôvodcov čiernych skládok. „Podľa toho,
o aký odpad ide, ak je jeho súčasťou
aj dôkazový materiál, preukazujúci
pôvodcu alebo pozornosť a súčinnosť
spoluobyvateľov, ktorí nám nahlásia,
a to aj anonymne, kto odpad uložil na
takéto miesto, tak úspešnosť je vysoká.
Naposledy sme mali nahlásenú čiernu
skládku pri tzv. Kockách. Ihneď sme
požiadali mestskú políciu o prešetrenie.
Mestská polícia našla dvoch pôvodcov
a tí dostali aj pokutu. V prípade, že
poznáme pôvodcu skládky, uloží sa mu
bloková pokuta a na vlastné náklady ju
musí odpratať. Ak je to však odpad ako
nábytok, je ťažké identifikovať pôvodcu,“
priznáva Ivana Martincová a apeluje na
obyvateľov Žiaru: „V prípade, že uvidíte
niekoho, ako tvorí čiernu skládku,
môžete ho anonymne nahlásiť na číslo
159 (MsP) alebo na odbor odpadového
hospodárstva na čísle 045/678 71 25,

príp. e-mailom pošlite fotku, aby sme
vedeli lokalitu identifikovať.“ V prípade,
že mesto eviduje priestor a miesto, na
ktorom čierne skládky vznikajú, vždy
hľadá možnosti monitorovania priestoru.
V spolupráci s MsP sa tam potom
umiestňujú fotopasce alebo kamera. (li)
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Od 10. júla prebiehali na cestách Banskobystrického kraja
dopravno-preventívne akcie za účasti Slovenského Červeného
kríža. Spolupráca bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí
vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou
premávkou.
Vodiči si mohli zopakovať aj poznatky o lekárničkách a ich obsahu.
„Policajné hliadky spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža
kontrolovali, či majú vodiči vo vozidle auto lekárničky a taktiež aj dátum
ich expirácie. Samozrejme, našli sa aj takí vodiči, ktorí nemali všetko
v poriadku, ale keďže išlo o preventívnu akciu, neboli sankcionovaní,“
informuje krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová a ako dodáva,
vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody, by si mal uvedomiť, že
je povinný poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ tak môže
urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. „V prípade, že pomoc
neposkytne, dopúšťa sa prečinu neposkytnutia pomoci, za ktorý hrozí
trest odňatia slobody až na 3 roky,“ dodáva Faltániová.
(li)

Prihláste sa aj vy so svojím tímom
V sobotu 19. augusta sa uskutoční
5. ročník obľúbeného Beer Festu.
Do tradičného varenia gulášu sa
môžete prihlásiť aj vy.
Festival piva, dobrej muziky
a žiarskych rekordov Beer Fest sa
uskutoční v Parku Štefana Moysesa
v sobotu 19. augusta so začiatkom
o 12-tej hodine. Počas ochutnávania
viacerých
druhov
slovenských
i českých pív sa uskutoční aj súťaž
vo varení gulášu o Naj žiarsky guláš.
V minulosti sa už viackrát do súťaže
zapojil aj primátor so svojím tímom,
žiarski poslanci či tím žiarskeho
Mestského
kultúrneho
centra.
Súťažiaci každoročne varia rôzne
druhy gulášu – bravčové, hovädzie,
jelenie aj z diviny a pridávajú do nich
rôzne ingrediencie od byliniek po
čerstvé hríby. O víťaznom guláši opäť
rozhodne odborná porota.
Ak si myslíte, že aj vy ste majstrami
vo varení tohto obľúbeného letného
pokrmu, poďte to všetkým ukázať

a prihláste sa spolu so svojím tímom
do súťaže. Prihlasovať sa môžete na
e-mailovej adrese: zcbalazova@gmail.
com. V čase uzávierky novín už bolo
do súťaže prihlásených 11 tímov.
Okrem koštovky dobrých pív
a gulášu sa môžete aj tento rok
tešiť aj na sprievodné podujatia.
Pripravené budú opäť súťaže v krájaní
cibule, najdlhšie ošúpanej šupky zo
zemiaka, v držaní kríglov piva, v pití
piva slamkou či v najrýchlejšom pití
piva žien aj mužov. Zabaviť sa budete
môcť pri dobrej hudbe kapely Rock is
back a zahrá aj Edo Klena & Klenoty.
Podujatie odmoderuje Janko Kulich.
(li)

Poznáte tento strom?
Podľa
listov
stromu dostal meno
celý rod. Meno
je odvodené od
indogermánskeho
slova
,,ak“,
čo
znamená
ostrý
alebo končistý. Listy
stromu sú dlaňovito
laločnaté, z ktorých
sa každý niekoľkými
zúbkami. Borka je
sivá. Pôvod stromu
je juhozápadná Ázia
a Európa. Strom patrí
medzi rýchlorastúce
druhy. Plodom sú
veľké odstávajúce
krídla. Strom rastie
na Ulici Š. Moysesa
č. 48.

Javor mliečny (Acer platanoides)

Súťaž o Naj žiarsky guláš

Policajné kontroly v spolupráci
so Slovenským Červeným krížom

Poradíme vám, ako sa správať pri vysokých horúčavách
Letné mesiace okrem zábavy
a relaxu so sebou prinášajú aj
nástrahy, ktorým sa môžeme vyhnúť,
pokiaľ ich nepodceníme. Na ľudský
organizmus vplývajú nielen extrémne
horúčavy, ale i jedlo, potraviny či voda
v prírodných a umelých kúpaliskách.
Extrémne vysoké až tropické teploty
prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré
môžu spôsobovať vážne kolapsové
stavy aj osobám bez zdravotných
problémov. Najrizikovejšími skupinami
sú malé deti, osoby so závažnými
chronickými ochoreniami a seniori.
Záťaž teplom môže viesť k poklesu
výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže
spôsobiť až prehriatie organizmu so
zvýšením telesnej teploty, malátnosťou,
ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi,
nevoľnosťou až zvracaním.
Aby sme sa vyhli akýmkoľvek
podobným zdravotným problémom
a vychutnali leto plným dúškom, treba
sa držať niektorých rád, ako sa správať
počas letných horúčav. Rozprávali sme sa
s MUDr. Zinou Košťanovou z Oddelenia
výchovy k zdraviu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Žiari nad
Hronom.

Pitný režim

Dospelý človek by mal počas dňa
vypiť dva až tri litre vody. Najmä u detí
je potrebné dbať na to, aby pili pred,
počas i po fyzickej námahe. „Nevhodné
sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu,
chinínu či alkoholu. Do pitného režimu
sa nezapočítavajú tekutiny prijaté
vo forme malinoviek, piva, alkoholu,
kávy a mlieka, pretože to je potravina.
Ideálna je obyčajná voda,“ hovorí na
úvod Zina Košťanová s tým, že nápoje
by sa mali prijímať pravidelne v menších
dávkach, najvhodnejšie sú vlažné.
Potreba pitia rastie nielen v závislosti
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej
aktivity a zdravotného stavu. Vodu je
potrebné piť aj vtedy keď nepociťujeme
smäd. „Minerálne vody treba striedať
a kombinovať s vodou, bylinkovými
a ovocnými čajmi alebo čerstvými
šťavami. Jednoduchým ukazovateľom,
či dodržujeme správny pitný režim
je ranný moč, ktorý by mal byť svetlý
a v dostatočnom množstve, pričom
denne by sme mali vymočiť aspoň 1 liter,“
konkretizuje ďalej lekárka. Dostupnosť
dostatku pitnej vody by nemala byť
zabezpečená len v domácnosti, na
výletoch, počas cestovania, ale aj na
pracoviskách. Teplota nápojov by sa
mala pohybovať v rozmedzí 12 -15 °C.

v dopravných prostriedkoch klimatizácia,
musí sa dbať o to, že jej nastavenie musí
byť zabezpečené tak, aby rozdiel teplôt
medzi vonkajším a vnútorným prostredím
nebol vyšší ako 5°C, maximálne 7°C.
Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky
časový úsek predstavujú pre organizmus
stresovú situáciu, vznik tzv. teplotného
šoku,“ vystríha ďalej žiarska lekárka.

Rady do auta

Za vhodné sa považujú napríklad stolové
minerálne vody s obsahom Na+ do
100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje
a šťavy. „V prípade zanedbania pitného
režimu môže dôjsť k dehydratácii,
ktorá sa môže prejaviť bolesťami
hlavy, suchými sliznicami, smädom,
bolesťami žalúdku, bolesťami v oblasti
obličiek, nesústredenosťou, zvýšením
krvného tlaku, únavou, narušenou
koordináciou chôdze. V takomto
prípade, pokiaľ však nejde o ťažší
stupeň dehydratácie, zapríčinenej
dlhotrvajúcim nízkym príjmom tekutín,
ktorú je treba riešiť už pod dohľadom
odborníka, musíme tekutiny dopĺňať
častými malými dávkami tekutín, nikdy
veľkým nárazovým množstvom,“ varuje
Košťanová a radí, čo robiť v prípade
nevoľnosti: „Treba vyhľadať tienisté
miesto alebo chladnejšiu miestnosť,
v ktorej je teplotný rozdiel od vonkajšej
teploty 5°C, maximálne 7°C, zvlhčovať
telo vlažnými obkladmi a pomaly
dopĺňať tekutiny.“

Ľahká letná strava
Vhodné nápoje dopĺňa vhodná
strava. Pri veľkých horúčavách je dobré
konzumovať najmä zeleninové a ovocné
šaláty. Vysoký podiel vody majú
ovocie a plodová zelenina ako melóny,
broskyne, paradajky, uhorky... Má byť
ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou
hodnotou, súčasne musí poskytovať
dostatok výživných látok. „Zložením
má byť pestrá a vyvážená – dostatok
celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny,
nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb,
hydiny, zemiakov a strukovín, menej
jedál a potravín bohatých na tuky
a jednoduché sacharidy,“ vymenúva Zina
Košťanová.

Vzdušné letné oblečenie
Malo by byť svetlejších farieb,
z prírodných materiálov, ľahké
a vzdušné, voľného strihu. Zrak treba
chrániť kvalitnými slnečnými okuliarmi,
používať pokrývku hlavy, ktorá chráni
pred slnečným úpalom. To isté platí
aj na pracovisku, kde by mal byť odev
jednovrstvový.

Aktivity
Voľno časové aktivity, ako sú cestovanie,
turistika, šport, práca na záhrade
a iné je vhodné realizovať v raňajších
a večerných hodinách. Odporúča sa
vyhýbať sa pobytu vonku na priamom
slnku od 11-tej do 15-tej hodiny.

Vetranie, klimatizácia,
chladnejšie miestnosti,
kúpaliská

Vhodné je zabránenie prenikaniu
priamych slnečných lúčov cez okná alebo
svetlíky do domácnosti alebo pracoviská,
tienením, napr. žalúziami alebo roletami.
Ak nie je klimatizácia, je potrebné
zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu
vetraním. „Pri používaní ventilátorov je
tieto potrebné umiestniť a nasmerovať
tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu
priamemu ochladzovaniu povrchu tela.
Pokiaľ je v miestnostiach a

Nesprávne používaná klimatizácia môže
uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy
aj v aute. Ak sa chcete problémom
vyhnúť, dodržiavajte pri používaní
klimatizácie v aute podobné zásady ako
v uzatvorených priestoroch:
•klimatizáciu pustiť na 10 – 15 minút
za hodinu, vzduch sa príjemne ochladí
a môžete šoférovať ďalej.
•prúd chladného vzduchu smerovať
tak, aby nefúkal priamo na posádku, inak
hrozí vysušenie pokožky na odkrytých
častiach tela. Pri dlhšom pôsobení
chladného vzduchu sa vysušuje aj očná
rohovka, nepríjemným dôsledkom je
rezanie a pálenie očí. Najlepšie je viesť
chladný vzduch z klimatizácie na čelné
sklo, prípadne k nohám.
•aj v aute platí ideálny rozdiel teploty
vonku a vnútri 5 - 7 ° C. Dodržte ho
aj v tých najväčších horúčavách, inak
riskujete zdravotné problémy. Ak z auta
vystupujete a nastupujete často, rozdiel
teplôt by mal byť ešte nižší.

Ideálne miesta na schladenie

Úprava režimu práce
Zamestnancom by sa mali umožniť
prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť
osprchovaním alebo umytím pokožky
chladnou vodou. V odôvodnených
prípadoch, ktoré sú vymedzené
vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z.
o podrobnostiach o ochrane zdravia
pred záťažou teplom a chladom pri práci,
má zamestnávateľ poskytovať navyše
aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa
dopĺňajú aj minerálne látky stratené
potením. V prípade poskytovania
minerálnych nápojov sa odporúča
podávanie stredne mineralizovaných
vôd (500 až 1500 mg/l), pričom
minerálna voda by mala tvoriť aspoň
polovicu odporučenej dávky tekutín,
druhú polovicu odporúčanej dávky by
mala dopĺňať voda. Týka sa to nielen
pracovísk, na ktorých je v dôsledku
záťaže z technologických dôvodov
prekračovaná prípustná operatívna
teplota, ale aj iných pracovísk za
mimoriadne teplých dní. Súčasná
legislatíva jednoznačne nestanovuje
teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ
musí vykonávať jednotlivé opatrenia
na ochranu zdravia zamestnancov.
Vo všeobecnosti však platí, že ak na
pracovisku, na ktorom sa vykonáva
dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť
optimálne alebo aspoň prípustné
mikroklimatické
podmienky,
zamestnávateľ musí vykonať ochranné
a preventívne opatrenia zamerané na
ochranu zamestnancov pred poškodením
zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy
(napr. úprava času práce, posun začiatku
pracovnej zmeny, rotácia/striedanie
zamestnancov, zaraďovanie prestávok,
pitný režim, klimatizácia/nútené vetranie
a pod.).

Najpríjemnejšie je schladenie na
kúpaliskách alebo jazerách. Využívať by
sa mali len kúpaliská alebo jazerá, ktoré
sú pod kontrolou regionálnych úradov
verejného zdravotníctva, ktoré počas
letnej sezóny pravidelne monitorujú
kvalitu vody. „Nebezpečné je prudké
ochladenie organizmu a preto nesmieme
zabudnúť, že nevstupujeme do studenej
vody rozhorúčení bez predchádzajúceho
postupného ochladenia tela,“ prízvukuje Musíme mať vždy na pamäti, že
horúčavy podobne ako na nás vplývajú
Zina Košťanová.
aj na našich zvieracích priateľov. „Chrániť
ich musíme podobne ako chránime
seba – dostatok vody, nezaťažovať
náročnejšou fyzickou aktivitou počas
najteplejšieho obdobia, uistiť sa, že môžu
oddychovať v tieni alebo chladnejšej
miestnosti, zvlhčovať srsť, vyhľadávať
na prechádzky tienisté miesta. Pokiaľ
cestujú s nami, nezabudnúť na vodu
aj pre nich,“ dodáva na záver Zina
Košťanová zo žiarskeho Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
(li)

Aby aj naším chlpatým
priateľom horúčavy neublížili

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC

Mestské noviny | 27. júl 2017
e-mail: inzercia@echo.sk

POZOR, ZMENA V SOCIÁLNOM TAXÍKU

Od 1. augusta upravuje mesto
Žiar nad Hronom spoluprácu
v rámci dopravy pre sociálny taxík.
Pri objednávaní použite nasledovné
kontakty: 0917 100 202, 0917 100 303
- EKOtaxi.

Materské centrum Úlik počas
prázdnin v obmedzenom
režime

Od 1. júla do 31.augusta bude
Mestské materské centrum Úlik
otvorené len počas pondelkov, a to
v rámci lekcie baby gymu s Lenkou.
Mamičky môžu začať navštevovať Úlik
opäť po letných prázdninách. Opäť
sa bude pokračovať so Slávikovou
hudobnou školou, cvičením s Ivkou,
baby gymom s Lenkou a ďalšími
podujatiami, ktoré budú počas leta v
Úliku pripravovať.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.

Pracovné dni 15.00 – 18.00 hod. MUDr.
Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2,
ZvolenSobota, nedeľa, sviatky 8.00 –
13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská
cesta 2499/2, Zvolen

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Jean Michel Jarre
Hudobno-relaxačný
program.
Zoznámte
sa
s
netradičnou
hudbou a hviezdnou hudobnou
kariérou jedného z priekopníkov
avantgardnej syntetizérovej hudby.
Dňa 27. júla o 19.00 hod.

Večer pod hviezdnou oblohou –
Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej
cesty ľudského poznania vám
vyrozpráva multimediálny program
s využitím možností planetária.
Za priaznivých poveternostných
Večer pod hviezdnou oblohou – podmienok nasleduje pozorovanie
Universum
astronomickým ďalekohľadom. Dňa
Multimediálny
program
vo 4. augusta o 20.00 hod.
Hviezdnej
sále
s
využitím
možností planetária vás oboznámi Prázdniny v planetáriu – Martin
s vývojom vesmíru. Poskytne a hviezda
vám tiež pohľad na našu nočnú Program pre predškolákov. V UFO
oblohu, predstaví najznámejšie sále si deti v interaktívnom rozhovore
súhvezdia a vysvetlí povahu s lektorom zábavnou formou overia
niektorých úkazov ako sú meteory svoje poznatky o vesmíre a na záver,
či zatmenia. Po skončení programu v prípade priaznivého počasia, si
je za priaznivých poveternostných vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
podmienok pripravené pozorovanie hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa
večernej oblohy astronomickým 9. augusta o 16.00 hod.
ďalekohľadom. Dňa 28. júla o 20.00
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
hod.
Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac
a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre
celú rodinu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové
rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť
tvorí malá prechádzka najznámejšími
súhvezdiami našej nočnej oblohy.
V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou
formou overia, čo všetko sa už naučili
o blízkom a vzdialenom vesmíre a na
záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa
2. augusta o 16.00 hod.

27.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus,
28.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
29.7. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max30.7.
20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
31.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
1.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
2.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
3.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
4.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
5.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
6.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
7.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
8.8. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
9.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
10.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris

V.
5

p
VI.
6

j
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Kaplnka Navštívenia Panny Márie píše svoju
už 306-ročnú históriu
Nad naším mestom sa dvíha
posledný z Kremnických vrchov
– Šibeničný vrch, 384 metrov nad
morom. Z jeho vrcholu mesto stráži
kríž Ježiša Krista. Pod ním na úpätí
vrchu chráni mesto ako vždy verne
pod krížom stojaca Matka Ježisa
– Panna Mária, ktorej kaplnka sa
belie z vŕška Skalky. Dohliada tak na
celú tu začínajúcu Žiarsku kotlinu.
Posvätená bola 2. júla 1711 za veľkej
účasti mešťanov.
O tom, čo rozhodlo o stavbe kaplnky,
existujú tri možnosti.
1. Proti vtedajšiemu drancovaniu
vojskom povstalcov Fr. Rákocziho
II. protestoval aj svätokrížsky farár
František Hajnovič. Bol preto zajatý a
uväznený v Haliči (1705 – 1706). Veľkú
nádej a dôveru vkladal do prosieb k
Panne Márii. Bol presvedčený, že iba
príhovor Panny Márie k Pánu Bohu
spôsobil, že bol vyslobodený. Cítil k
nej vrúcnu vďaku. V duchu jej prisľúbil
postaviť kaplnku.
2. Okrem toho vážnym dôvodom
vďaky jeho i Krížanov bola záchrana
mestečka Sv. Kríž pred morovou
epidémiou. V r. 1709 a 1710 v krížskom
okolí skosila mnoho ľudí. Samotný Kríž
bol zachránený. Počas moru sa vtedajší
farár František Hajnovič horlivo,
skrúšene a s dôverou obracal k Panne
Márii s prosbou o jej príhovor k Bohu za
ochranu farnosti.
3. Existuje aj tretí dôvod na vďaku
Panne Márii pri záchrane života.
Súvisí aj s dôvodom, pre ktorý bolo
vybraté miesto stavby kaplnky na
Skalke. V ľudovom podaní sa uchováva
tento príbeh: Kňazovi F. Hajnovičovi
sa údajne splašil kôň cválajúci zo

Šibeničného vrchu nadol. Zastavil sa
presne nad roklinou (kameňolomom)
na mieste terajšej kaplnky. A tak na
česť a chválu tejto mocnej Pomocnici
kresťanov František Hajnovič plnil svoj
sľub. Finančne mu vypomohol úradník
ostrihomského panstva Imrich Sipeky. A
tak v r. 1709 – 1711 Hajnovič za pomoci
farníkov, zvlášť, ako v kázni pripomínal
dp. Michal Chrástek: „... kostolníka
Juraja Huszára, muža nábožného a
štedrého, pod richtárstvom výborného
muža Pavla Žilku, vystavil svätyňu čiže
kaplnku túto.“ Posvätená bola 2. júla
1711 z úcty k jej Navštíveniu príbuznej
Alžbety za veľkej účasti mešťanov.
Kaplnka sa nazýva votívna – ďakovná.
Bola to voči Matke Božej úcta a vďaka
za pomoc a nádej. Celú históriu plnila
prosby tých, ktorí sa k nej s nádejou
utiekali.
Mgr. Mária Zaťková

Listy Pavla Valenta pred popravou
Som dcéra po obidvoch politických
väzňoch. Otecko Pavel Valent
bol popravený dňa 28.3.1953
na Pankráci v Prahe a mamička
Margita Valentová, rod. Danková,
bola odsúdená na doživotie. Okrem
rodičov bol vo väzení aj starý otec,
ktorý dostal 11 rokov a ujo Imrich
8 rokov. Prečo takéto veľké tresty
dostala moja rodina?
Môj otecko previedol za hranice
švagra a preto bol popravený. To nebol
súd, ale vražda! Veď sudcovia nedávali
tresty, ale ŠTB-áci. Také boli 50-te roky.
Dňa 18.5.2017 mi ráno o 6.30 hodine
pri vetraní zleteli do bytu dve krásne
lastovičky. Nič nerozbili v byte. Jedna
vyletela sama a tú druhú sme chytili
pri okne a dali von. Zistila som, že
lastovičky prinášajú zvesť. Prišiel
deň 23.5.2017 a o 15.00 hodine
mi volala pracovníčka Národného
archívu v Prahe, že sa našli listy môjho
otecka, ktoré písal pred popravou dňa
27.3.1953 nám deťom a mamičke.
Pracovníčka archívu, keď mi to
oznámila telefonicky, sa ma spýtala, ako
sa cítim a prežívam túto správu. Ja som
jej odpovedala, že mám slzy v očiach,
ale od deviateho roku môjho života
som na to už zvyknutá a pripravená.
Iba viera v Boha mi pomáha.
Boli sme traja súrodenci – ja, Gita
9-ročná, Helenka 7-ročná a Peťko
3-ročný. Každý list mal štyri strany.
Vôbec nebolo z listov cítiť, že to píše
otecko poslednýkrát. Bol vyrovnaný
s osudom a veľmi rozumný a za to,
že pomohol utiecť cez hranice do
Rakúska, doplatil svojím životom. Keď
na týmto rozmýšľam, tak som prišla
k tomu, že tie dve lastovičky boli moji
rodičia a prišli mi oznámiť zvesť. Sú

Foto: Rodina Valentová v časoch, keď boli všetci šťastní. Mama
so synom Petrom, otec s dcérou Helenkou a v strede dcéra Margita.
to listy, ktoré boli v archíve 64 rokov
a až teraz sme ich dostali. Prečo až
takto neskoro? Takto nezodpovedne
si vykonávali prácu pracovníci väznice.
Veď nám ani nedali vedieť, že otecko
bol popravený a už nie je medzi nami.
Dozvedeli sme sa to, až keď starý otec
vo Zvolene zomrel. Bolo to uvedené
v matrike vo Zvolene. Mamička sa
to dozvedela od dozorcu vo väznici
v Pardubiciach. Takéto praktiky
robili pracovníci väznice rodinám, že
neoznamovali, že ich rodič, manžel
už nežije. Bola to od nich bezcitnosť,
ale veď nemohli ináč čo robiť a ani
nevedeli, keď mali iba pár tried ľudovej
školy a červenú knižku.
Od roku 2014 hovorím ráno do
Slovenského rozhlasu. Vždy je tam
téma od 6.00 do 9.00 hod., na ktorú
môžu občania zareagovať a povedať
si svoj názor. Ja za tú dobu som už
hovorila 90-krát a mám o tom aj články.

Dňa 7.7.2017 bola téma: Pohoda
a povedala som toto: „Najlepšia pohoda
pre človeka je, keď má dobré zdravie,
dobré rodinné zázemie, má prácu,
za ktorú dostáva patričnú odmenu
a teší sa zo svojich detí, ktoré dobre
vychováva. V dnešnej dobe prekvitá
závisť, egoizmus, ľudia si závidia aj
to, čo im Pán Boh dal do vienka. Ja
to pociťujem tiež, že svet je teraz
veľmi zlý nielen u nás, ale na celom
svete. Prečo ľudia musia odchádzať
zo svojich krajín? Prečo sa v tomto 21.
storočí ešte bojuje? Prečo veľmi trpia
ľudia hladom? Na tieto otázky nech
odpovedajú politici. Neženieme sa
dopredu, ale ideme zlým smerom. Zdá
sa mi, že nás do tejto záhuby niekto
ženie. No ale my sa nesmieme dať.
Život je tak krásny, ale krátky.

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ...
Dňa 22. júla
si pripomenieme
1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustil náš otec
a starý otec
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Lenka
s rodinou a syn Erik s rodinou.

SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 3. augusta
si pripomíname
1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Mária Hrmová.
S láskou spomínajú
sestra a brat s rodinami.

Margita Zimanová,
rodená Valentová

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Dňa 23. júla uplynulo
20 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starký
Ľudovít Roško.
S úctou a láskou
spomínajú manželka
a deti s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 28. júla
si pripomíname 3 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Zoltán Szabó
vo veku 76 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a vnúčatá.
SPOMIENKA
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
budeš žiť večne.
Nikdy na teba
nezabudneme!
Dňa 22. júla
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša milovaná
mamička, babka, svokra,
švagriná a teta
Anna Prekoppová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 7. augusta
si pripomenieme 3 roky,
čo nás navždy opustil
Emil Kucej.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKA
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 28. júla si pripomíname
15 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás náhle a nečakane opustil
náš drahý manžel,
otecko a starý otec
Ján Fábry.
S láskou na neho spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 26. júla
sme si pripomenuli smutné
1. výročie, kedy nás navždy opustila
naša drahá mamička a stará mama
Oľga Haringová.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
vnuci a ostatná rodina.
Spomínajte s nami tí,
ktorí ste ju mali radi.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich srdciach.
Dňa 30. júla
si pripomenieme
nedožitých 80 rokov
manžela, ocka a dedka
Štefana Gašparíka
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou spomína manželka,
dcéra Monika s rodinou,
syn Dušan s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.

SPOMIENKA
Dňa 28. júla
si pripomíname
27. 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
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa 24. júla uplynulo
15 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, stará mama a prastará mama
Apolonia Santorisová.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásne spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 21. júla uplynulo 25 rokov od
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá milovaná mama a starká
Barbora Minárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú synovia
s rodinami.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. júla
si pripomenieme 1.
výročie od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Spomína
priateľka Helena.

SPOMIENKA
Ťažko je bez teba, smutno
je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu ani
nádeje,
iba cesta k hrobu nás
k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no navždy budeš v našich srdciach,
lebo sme ťa veľmi milovali.
Ľúbime ťa!
Dňa 27. júla
si pripomíname 2 roky
od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustil
náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Peter Miškovský
vo veku 62 rokov.
S láskou spomínajú
manželka Marta,
dcéra Evka s rodinou
a syn Peťo s rodinou.
Vnúčatká Dominika, Peťko
a Samko ti do nebíčka
posielajú pusu.
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Z Majstrovstiev Slovenska striebro pre Záhorcovú a Zelinu
Slovenský pohár opäť ovládol Adam Foltán

Súťažné tímy BK MŠK
v nasledujúcej basketbalovej sezóne

CYKLISTIKA

Druhý júlový víkend sa uskutočnili
Majstrovstvá SR v cyklistike
v Prešove. Na štart sa postavili aj
žiarski cyklisti.
M-SR v časovke jednotlivcov
mládeže
Mladší žiaci: M. Ďurík obsadil
so stratou +7 sec. nepopulárne
4. miesto, S. Ihring 8. miesto, F. Moravec
13. miesto.
Staršie žiačky: E. Imrišová 8. miesto.
Kadetky: S. Záhorcová získala
po výbornom výkone striebro.
Nepopulárne 4. miesto obsadila V.
Zelinová so stratou +7 sec. na bronz.
V. Paulíková obsadila 10. miesto.
Kadeti: A. Zelina získal pre Žiar tretiu
„zemiakovú“ medailu. T. Kamenský
obsadil vynikajúce 5. miesto, M. Baniar
skončil na 9. mieste.
Juniori absolvovali iba Slovenský
pohár v časovke jednotlivcov.
Adam Foltán skončil na 2. mieste.
M-SR cestné preteky jednotlivcov

Mladší žiaci: najlepšie sa zorientoval
v cieľovom stúpaní M. Ďurík, ktorý
skončil na 9. mieste, F. Jelža 14.
miesto, P. Antal 17. miesto, A. Antal 19.
miesto, S. Ihring 20. miesto, F. Moravec

22. miesto, B. Holic 23. miesto, A.
Hrčka 27. miesto, J. Benča na svojich
prvých pretekoch skončil na 32. mieste.
Žiačky: E. Imrišová obsadila 6. miesto.
Starší žiaci: M. Holic prišiel v
prvej skupine na 15. mieste,
R. Paulík skončil na 25. mieste.
Kadetky:
S.Záhorcová
bojovala
o medailu až do konca, napokon
obsadila 4. miesto, V. Zelinová
6. miesto, V. Paulíková 8. miesto.
Kadeti: chlapci boli aktívni celé
preteky. M. Baniar bol v dvojčlennom
úniku dve kolá. Napokon nevydržali až
do konca a boli dostihnutí. V cieľovom
stúpaní zabojoval A. Zelina a získal
striebornú medailu. M. Baniar prišiel
na 14. mieste, T. Kamenský skončil na
22. mieste, M. Černek na 26. mieste.
Juniori: A. Foltán bol v úniku celé
preteky a nedal súperom šancu.
Prišiel do cieľa sám a pripísal si ďalšie
víťazstvo v Slovenskom pohári.
(r)

Majstrovstvá v cross – country aj za účasti žiarskych cyklistov
CYKLISTIKA

V nedeľu 23. júla sa
uskutočnili
Majstrovstvá
Slovenskej republiky v
disciplíne cross – country
v
horskom
stredisku
Šachtičky
pri
Banskej
Bystrici.
Organizátori
podujatia prichystali pre
pretekárov veľmi peknú a
technicky náročnú trať.
Voľno v pretekoch na ceste
využili aj žiarski cyklisti.
Najlepšie
sa
spomedzi
našich reprezentantov darilo
kadetovi Matúšovi Baniarovi,
ktorý aj napriek štartovnej
pozícii v zadných radoch
zabojoval a po výbornom
výkone obsadil 4. miesto. Z
našich cyklistických nádejí
sa najlepšie darilo Jakubovi

Benčovi, ktorý obsadil v
kategórii mini 7. miesto.
Výsledky
ostatných
žiarskych cyklistov
Kadeti:
4.
Matúš
Baniar, 8. Matúš Černek,
17.
Tomáš
Kamenský.
Kadetky:
5.
Vladimíra
Zelinová, 6. Viktória Paulíková.
Starší žiaci: 31. Michal
Holic, 32. Rastislav Paulík.
Staršie žiačky: 9. Eliška Imrišová.
Mladší žiaci: 32. Andrej
Hrčka,
33.
Branislav
Holic, 34. Alex Antal.
Mini chlapci: 7. Jakub Benča,
10. Dominik Sochan, 14.
Filip Kazár, 15. Filip Záhorec.
Mini dievčatá: 7. Lucia
Kamenská.
(r)

Nad Popradom sa nám vyhrať nepodarilo
FUTBAL- DOXXBET LIGA

Na futbalovom štadióne v Poprade
odohrali futbalisti FK Pohronie svoj
ďalší prípravný zápas.
Domáci už v 3. minúte hrozili, keď
strieľal Medak, ale Packo jeho strelu
vyrazil. V 9. minúte pekne vystrelil
Pelegrini. V 15. minúte narazil Pelegrini
Milunovičovi a Malec vyrazil. V 21. minúte
fauloval Sekereš, a tak z pokutového
kopu Palša otvoril skóre - 1:0. Potom
ešte dvakrát Sekereš hrozil hlavou.
Druhý polčas začali šancou domáci,
ale proti nim stál v bráne Urminský.
V 49. minúte našiel Paraj Vandrašku
a bolo vyrovnané na 1:1. V 55. minúte
prebral od Nosku dlhú loptu Paraj a pod

Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom prihlasuje do novej súťažnej
sezóny 2017/2018 tieto súťažné tímy:
•Mladší minižiaci – roč. 2007, tréner
Tomáš Fábry, asistent Juraj Horváth.
•Starší minižiaci – roč. 2006, tréner Jozef
Oravec, asistent Ladislav Balogh.
•Žiaci – roč. 2004, tréner Peter Kaňa,
asistent Marek Marko.
•Žiacka liga Starší žiaci – roč. 2003, tréner
Marek Marko, asistent Jozef Oravec.
•Kadetská liga Kadeti – roč. 2001- 2002,

tréner Juraj Horávth, asistent Július Kucej.
•liga Muži – tréner Karol Kučera, asistent
Norbert Nagy.
Od septembra budú otvorené aj
prípravka pre chlapcov roč. 2008
a predprípravka pre chlapcov roč.
2009. Pracovať sa bude aj s najmenšími
školákmi roč. 2010 a 2011, a to formou
krúžkov na školách a prostredníctvom
veľmi úspešného projektu, už 3. ročníka
Nemak školskej mikroligy.
(r)

Žiarski turisti v Krkonošiach
TURISTIKA

Futbalová príprava na sezónu pokračuje
FK Poprad – FK Pohronie 4:2 (1:0)
Góly:
Palša,
Kúkoľ,
Hric,
Lipták
Vandraško,
Paraj.
Zostava FK Pohronie: 1. polčas Packo, Hrebačka, Prikryl, Sekereš, Šupa,
Caltík, Sojka, Pelegrini, Chovan, Pavúk,
Milunovič, 2. polčas -Urminský, Prokaj,
Nosko, Rišo, Pittner, Ďungel, Blahút,
Nepšinský, Prikryl, Paraj, Vandraško.

BASKETBAL

brvno zvýšil na 1:2 pre nás. Potom nás obrany dal konečný štvrtý gól Lipták.
už domáci zavreli, lebo sme na ihrisku Počas prípravného zápasu vystriedalo
nemali kvalitu A-tímu. V 57. minúte FK Pohronie svoje dve jedenástky, čím
vyrovnal Kukoľ, v 61. minúte po dvoch splnil zápas svoj účel.
(r)
zákrokoch Urminského dal gól hlavou
Hric na 3:2 a v 84. minúte cez stred

Foto: fotofero.sk

V dňoch 1. až 8. júla strávili turisti zo
žiarskeho Klubu slovenských turistov pri
MŠK týždeň v Krkonošskom národnom
parku.
Výborné ubytovanie s polopenziou
poskytol horský hotel v Špindlerovom
mlyne. Odtiaľ turisti absolvovali šesť
vydarených akcií aj vďaka priaznivému
počasiu. V nedeľu 2. júla prešli hrebeňom
od Predný Žalý na Mísečky. Pondelok to boli
Jánske Lázne, neskôr lanovkou na Čiernu
horu a prehliadka známeho rašeleniska. V
utorok zdolali najvyšší český kopec Snežku,
ktorá je 1602 m n. m. Našťastie, zdolať sa
ju podarilo ešte pred štátnymi sviatkami

v Čechách (streda Cyril a Metod a štvrtok
upálenie Jana Husa). Počas týchto dní bola
totiž na Snežku poriadna „tlačenica“.
V stredu naši turisti zavítali lanovkou cez
Medvědín ku prameňu Labe nad Labskou
boudou a vo štvrtok lanovkou na Prední
Planinu, ďalej Chalupa na Rozcestí a
Liščí hora. Piatok znamenal pre každého
individuálnu turistiku (Špindlerova bouda,
Liščí Bouda, Labská priehrada...). V sobotu
bol návrat domov so zástavkou na Svatém
kopečku pri Olomouci. Turistiky v českých
Krkonošiach sa zúčastnilo 43 turistov.
KST pri MŠK Žiar nad Hronom

8

Mestské noviny | 27. júl 2017

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník XII. | číslo 15 | 27. júl 2017 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Prvý slovenský pohár v pumptracku aj v Žiari
PUMPCUP

Už 29. júla sa bude na Pumptracku v
našom meste konať historicky prvý
Pumpcup – preteky na bikoch.
Organizátorom podujatia je B.R.S. Bike
Racing Slovakia, spoluorganizátorom je
Ondrej Baláž, ktorý je zároveň správca
žiarskej pumptrackovej dráhy. „Prvotná
myšlienka zorganizovať preteky nám
napadla už dávno, keďže máme v tíme
chalana, ktorý je v tomto odvetví cyklistiky
takpovediac v špičke,“ hovorí Ondrej
Baláž a dodáva: „Vzhľadom na pracovné
povinnosti a plánovanie iných projektov
či pretekov nám veľa času neostalo. Až
kým neprišli chlapci s B.R.S. Bike Racing
Slovakia. Chalani majú sídlo v Žarnovici,
kde aj spravujú vlastné trate a majú školu
jazdenia. Mali rovnaký nápad ako my, takže
sme spojili hlavy a všetko, čo sa dalo a zúčastnilo takmer 50 jazdcov vo veku od 2
vznikol historicky prvý slovenský pohár v do 44 rokov. V Žiari nad Hronom sa bude
pumptracku - Pumpcup.“
jazdiť v sobotu 29. júla so štartom o 10.00
hodine, registrácia pretekárov bude
Prvý ročník Pumpcupu sa uskutočnil na od 9.30 hodiny. Víťaz historicky prvého
dráhe v areáli Salamandra resort 8. júla, Pumpcupu si odnesie značkový bicykel.
v Žiari sa uskutoční v sobotu 29. júla
a finále bude opäť v Salamandra resort 12.
augusta so štartom o 10.00 hodine. Jazdí
sa v kategóriách odrážadlá, ženy, juniori, Organizátori už teraz plánujú druhý
elite a master. Prvej časti Pumpcupu sa ročník. „V príprave druhého ročníka

Pre víťaza značkový bicykel

Fajn zábava aj kondičný
tréning

Foto: Martin Mesiarik.
budeme oslovovať mestá, kde sú
pumptracky postavené, aby sa zapojili do
projektu a dúfame, že spravíme fenomén
v Pumpcupe. Táto disciplína začína naberať
na popularite Je to fajn na zábavu, ako aj
na kondičný tréning. Každý bajker vám
potvrdí, že na bicykli „vypne“ od bežných
problémov, takže nechýba aj relax,“
prezrádza plány do budúcnosti Ondrej
Baláž.
(kr)

Tréner Miloš Foltán: Cieľom je dlhodobo pôsobiť
v II. celoslovenskej lige
FUTBAL

Futbalová sezóna začína už v sobotu
29. júla. Tím FK Pohronie si v prvom
zápase zmeria sily s Liptovským
Mikulášom. Futbalisti Pohronia však
majú za sebou aj prípravné zápasy,
ktoré odohrali na futbalovom štadióne
v Dolnej Ždani. Od novej sezóny sa však
diváci môžu tešiť na druholigové zápasy
na vynovenom žiarskom futbalovom
štadióne.
FK Pohronie obsadilo po skončení sezóny
v II. lige konečné 9. miesto. Vďaka tomuto
umiestneniu si tak náš klub zaistil účasť
v celoslovenskej druhej lige. S trénerom
FK Pohronie Milošom Foltánom sme sa
porozprávali aj my. V rozhovore zhodnotil
uplynulú sezónu a prezradil aj to, čo sa
od futbalistov FK Pohronie očakáva v tej
nadchádzajúcej.
Aká bola uplynulá sezóna pre FK
Pohronie?
Bola náročná hlavne v prvých dvoch
tretinách, pretože sa rozhodovalo o
zotrvaní v II. lige. Reorganizacia priniesla
enormný tlak na výsledky, keď bolo
potrebné umiestniť sa v prvej šestke.
Tento ciel sa zdal byť v istých fázach súťaže
ako nereálny. Bez bodu na poslednom
mieste sme boli do 7. kola. Od vtedy sme
takmer stále vyhrávali, ale ostatní pred
nami tiež, tak sme sa z ôsmeho na šieste
miesto dostali až v predoslednom kole. V
nadstavbovej časti o postup do Fortuna
ligy sme už potom hrali uvoľnejšie,
ofenzívnejšie a pre divákov. Posledný
domáci zápas sa nám vydaril, s Bardejovom
sme zvíťazili 5:3, čo bola pekná rozlúčka
so sezónou, s fanúšikmi aj s útulným

Záhorcová a Zelina na štarte Európskeho
olympijského festivalu mládeže v maďarskom Györi
CYKLISTIKA

V dňoch 22. až 29. júla sa v maďarskom
meste Györ uskutoční Európsky Olympijský
festival mládeže. V 54-člennej výprave
športovcov Slovenska figurujú aj dvaja
členovia Cyklistického klubu MŠK Žiar
nad Hronom kadetka Simona Záhorcová a
kadet Andrej Zelina.
Obaja sa predstavili v disciplínach časovka
jednotlivcov, ktorá bola na programe v utorok
25. júla, práve v čase uzávierky tohto čísla
novín. Časovka jednotlivcov sa išla na trati
Foto: zdroj www.fkpohronie.sk
futbalovým stánkom v Dolnej Ždani.
Kto a čo stojí za úspechom nášho tímu?
Dobrá partia a silný kolektív, ktorý dokázal
ustáť ťažké chvíle. Hráči odviedli nadprácu
a priklonili si na svoju stranu aj športové
šťastie.
V čom spočíva práca s tými, ktorí prídu z
mládežníckych kategórií?
V ich citlivom zaradení do zápasov tak,
aby sa im viac neublížilo ako pomohlo.
Pri chybách je potrebné ich podržať,
aby si verili a chytili sa neskôr. Pittner s
Blahutom boli v tejto sezóne prvý rok v
kategórii dospelých a postupne sa takto
prepracovali do základnej zostavy.
Ktorí hráči mali najvydarenejšiu sezónu?
V bráne sa darilo Urminskému a Packovi.
V strede obrany Noskovi a Prikrylovi, na
pravom kraji ožil Garaj, v zálohe vynikli
pracanti Sojka a Paraj, strelecky sa darilo
Frimmelovi. Nurkoviča sa podarilo na jar
nahradiť Ďungelom. K lídrom tímu patrili

Pellegríni so Sekerešom.
S akým tímom vstupujete do sezóny?
Odchádzajú, resp. prichádzajú nejakí
hráči?
Tím sa nezmenil, odišiel iba Gregáň do III.
českej ligy.
Kedy sa začína sezóna pre FK Pohronie
a ako sa na ňu hráči pripravujú?
Pripravujeme sa v domácich podmienkach.
Tréningové centrum pre A -tím ostalo v
Dolnej Ždani, kde máme dve trávnaté
ihriská a kedže je to na periférii, aj potrený
pokoj na prípravu. Súťaž začína 29. júla, pre
nás zápasom v Liptovskom Mikuláši.
Aké sú ciele FK Pohronie do
nadchádzajúcej sezóny?
Cieľom je dlhodobo pôsobiť v
II.
celoslovenskej lige, ktorá do Žiaru nad
Hronom patrí. Chceme hrať futbal, ktorý
bude zaujímavý a pozeraťelný pre ľudí,
aby sa novovzbudovaný a zmodernizovaný
štadión v našom meste zaplnil.
(li)

dlhej 10 kilometrov.
Na štart sa však žiarski cyklisti postavia
aj v cestných pretekoch jednotlivcov s
hromadným štartom, ktorý sa uskutoční vo
štvrtok 27. júla. Dievčatá štartujú o 11.00
hodine na 44,2 kilometrov dlhú trať. Chlapcov
čaká o 16.30 hodine 71,8 kilometra na
rovnakej trati. Obom našim pretekárom
prajeme veľa šťastia a dobré nohy. O ich
výsledkoch budeme čitateľov informovať
v najbližšom vydaní novín.
(r)

