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Zimný štadión sa pomaly mení na moderný športový stánok
Pribudne opláštenie a výrazne sa zmení aj hlavná tribúna
S rekonštrukciou zimného štadióna
sa začalo koncom minulého roka.
Hoci to tak dnes nevyzerá, práce sú
už v plnom prúde. Po rekonštrukcii
by mal byť štadión v prevádzke deväť
mesiacov v roku.
Na rekonštrukciu zimného štadióna
získalo mesto dotáciu jeden milión
eur z Úradu vlády SR a jeden milión
eur pôjde z rozpočtu mesta. „Práce na
zimnom štadióne nepokračujú podľa
pôvodného plánu,“ priznáva primátor
mesta Peter Antal a vysvetľuje dôvody:
„Projektová dokumentácia nepočítala
s tým, že na severovýchodnej strane
sme v rozsiahlej časti pod vodou. To
znamená, že pre stavbu oporných múrov
sme nemali vytvorené dostatočne
dobré podmienky pre nevyhnutnú
únosnosť
štrkového
podložia.
Dodatočný hydrogeologický prieskum
nám otvoril ďalší problém v podobe
nutnosti zachovať ílovitú, a teda vode
nepriepustnú vrstvu na celej ploche
stavby. Tomu sme museli prispôsobiť
aj všetky eventuality, medzi ktoré patrí
napríklad prekreslenie základových
pätiek tribún okolo celej ľadovej plochy,
ktoré by logicky presahovali vrstvu ílov
až k štrkovému podložiu.“ Potrebné bolo
prekresliť aj navrhované riešenie.

Vizualizácia zmodernizovaného a zrekonštruovaného zimného štadióna.
pracovnom stretnutí, kde nám projekt
predstavili, nevedeli presne odpovedať
na otázku, kedy ho zrealizujú. Ako asi
väčšina organizácií až vtedy, keď na to
budú mať peniaze. I keď sa v takýchto
prípadoch nedá nikdy vylúčiť, že voda
spôsobí škody, v našom prípade sme
urobili maximum, čo bolo v našich
možnostiach, aby sme vode zabránili
vytopiť zimný štadión,“ vysvetľuje ďalej
primátor.

neuvažoval s úpravou okolia stavby,
čo považujeme za rovnako dôležité
ako stavbu samotnú. Už dnes je vidieť
čiastočne vyčistenú oblasť tzv. esíčka
a plochy nad zimným štadiónom. Keďže
sa nám podarilo s urbariátom dohodnúť
dlhodobý nájomný vzťah na pozemky
v širšom území štadióna, v týchto dňoch
hľadáme esíčku zmysel. Zatiaľ máme len
ideu, že by to malo súvisieť so športom.
Očakávame, že mladí ľudia prídu na
nápad, čo by to mohlo byť, podobne ako
„Vzhľadom na rozsah problému
Urobili
sme
maximum
pri Pumtrackovej dráhe. Tá je v podstate
s vodou sme požiadali o pomoc
len obyčajným návozom zeminy, ktorú
profesora Petra Dušičku, vedúceho pre to, aby sme vode
sme z futbalového štadióna nemali
Katedry hydrotechniky na Slovenskej
kde voziť. Dnes je z toho miesto, ktoré
technickej univerzite v Bratislave. Po zabránili vytopiť štadión.
práve prevažne mladí ľudia využívajú
obhliadke a odbornej konzultácii nám
Peter Antal, primátor mesta na vyplnenie si voľného času,“ uzatvára
poradil, akým smerom sa máme uberať,“
primátor Peter Antal.
približuje ďalej Antal s tým, že najväčším
problémom na stavbe bola voda. Súbežne s ostatnými prácami
„Nechceli sme túto oblasť podceniť, pokračuje zmena všetkých častí
pretože aj historicky bola práve voda projektovej dokumentácie, ktorej
najväčšou hrozbou. Vodárne síce pôvodný zámer bol vybudovať päť
zrealizovali projekt protipovodňových podlaží v častí hlavnej tribúny, ktorá Ako informuje riaditeľ mestských
opatrení na tomto území, ale na sa mala zbúrať. „Pôvodný projekt Technických služieb Igor Rozenberg,
počas prác sa upravila aj výška vstupu
do objektu, kde nástupná hrana pre
všetkých návštevníkov bude až vo
výške 4,2 metra nad ľadovou plochou.
Návštevníci teda po vstupe k ľadovej
ploche budú schádzať smerom dole
k ľadovej ploche po celom obvode
ľadovej plochy. „Zvýšená časť bude
len na mieste hlavnej tribúny, ktorú
sme zachovali. V pôvodnom pláne
sme ju mali zbúrať rovnako ako bývalú
budovu strojovne. Aj tú zachováme.
Vznikne teda po novom divácky
atraktívny pohľad na ľadovú plochu,
ktorý uprednostňuje aj NHL. Hneď za
mantinelom nebude komunikačná
Na štadióne denne pracuje niekoľko ľudí. trasa pre divákov, ale priamo miesta
pre divákov. A keďže okolo celého

„

Divácky atraktívny pohľad
na ľadovú plochu

mantinelového systému pôjde aj
ochranné sklo, ide aj o bezpečné a
pre diváka atraktívne miesta,“ približuje
zmeny oproti pôvodným plánom Igor
Rozenberg. Ako podotýka, ako už
bolo zverejnené na vizualizáciách, do
výšky 4,2 metra sa zrealizuje násyp zo
severovýchodnej a severozápadnej
strany zimného štadióna. Zníži sa tak
nielen prekonávanie veľkého výškového
rozdielu pre návštevníkov zimného
štadióna, ale o 8,4 metra sa znížime
aj klesanie a stúpanie na cintorín.
„Upravíme miernym zošikmením
aj percento klesania od mesta, čím
urobíme prechod aj bezpečnejším. Po
zostúpení na násyp okolo zimného
štadióna pôjde chodník na cintorín
v podstate po rovine až za hranicu
zimného štadióna,“ hovorí ďalej
Rozenberg.
V súčasnosti sa na štadióne robí
armovanie základových betónových
platní, ktoré sa rozdelili na päť celkov.
„V týchto dňoch predpokladáme, že
prvý blok budeme už betónovať. Popri
tom dodávateľ chladenia pripravuje
nové rozvody pre čpavok a optimalizuje
riešenie chladenia. Dodávateľ strechy
opravuje žľaby, ktoré je potrebné
dokončiť ešte pred realizáciou oporných
múrov. Hlavnú tribúnu sme pripravili
na montáž oceľovej konštrukcie, ktoré
ju síce úplne prekryje, ale bude tvoriť
jej základ s tým, že v jej útrobách
vniknú na prvom podlaží nové šatne,
o poschodie vyššie sociálne zariadenia
pre návštevníkov.

Pokračovanie na 2. strane.
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Park Š. Moysesa
V programe vystúpia:



Vstupné: 5 eur

Odkrývame históriu mesta:
Pokračovanie kolonizácie

Deti do 120 cm,
ZŤP a darcovia krvi (od striebornej Jánskeho plakety)
vstup zadarmo!
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Zimný štadión sa pomaly mení
na moderný športový stánok

V Parku Štefana Moysesa pribudnú dve kamery

Pribudne opláštenie a výrazne sa zmení aj hlavná tribúna
Dokončenie z 1. strany.
Na treťom nadzemnom podlaží urobíme prípravu
pre kancelárie, zasadačku a VIP vstup na tribúnu,“
vymenúva zoznam prác, ktorá sa budú realizovať
v najbližšej dobe, Igor Rozenberg. Vzhľadom na
finančnú náročnosť stavby sa však predpokladá, že
tretie podlažie sa nebude realizovať. Ak však bude
mať budúci prevádzkovateľ záujem, bude mať
urobenú prípravu, aby to mohol bez problémov
zvládnuť a na vlastné náklady zrealizovať.
„Podobnú prípravu urobíme aj pri chladení,
kde budúci prevádzkovateľ môže investovať
do osmotickej úpravne vody a do tepelného
čerpadla,“ podotýka Rozenberg.

„

Nové opláštenie bude spĺňať
protipožiarne
aj izolačné parametre.
Igor Rozenberg, riaditeľ TS
V najbližšom čase čaká pracovníkov, ktorí
sú na zimnom štadióne každý deň, demontáž
opláštenia na krátkych stranách, ktoré sa plánujú
využiť na opláštenie strešných žľabov dlhých

strán a niektoré izolované steny v rámci stavby.
Opláštenie bude nové. „Musí spĺňať protipožiarne
a izolačné parametre, pričom využijeme možnosť
určiť farbu vonkajšieho vzhľadu, ktorá bude
rovnaká ako na športovej hale a aj futbalovom
štadióne,“ vysvetľuje dôvody Rozenberg s tým, že
pôjde o šedú farbu, doplnenú o oranžovú. „Preto
oranžovú, lebo v štítoch ju meniť nebudeme a po
demontáži súčasných panelov práve oranžové
využijeme na obklad strešných žľabov. Tým svojim
spôsobom trochu zachováme aj ráz, o ktorom
uvažoval pôvodný projekt. Aj v tomto prípade
sa držíme pravidla, že využi čo najviac starého
preto, aby sme mohli vybudovať nové. Veď
ide o rozsiahlu rekonštrukcie, nie novostavbu,“
dodáva na záver Igor Rozenberg.
(li)

Na bezpečnosť v našom
meste momentálne dohliada
37 mestských bezpečnostných
kamier. Päť z nich je priamo
v Parku Štefana Moysesa. Teraz
k nim pribudnú ďalšie dve.
Jedna otočná bude dohliadať
na sad a jedna statická bude
monitorovať priestor grilovacej
zóny.
Momentálne Park Štefana
Moysesa
monitoruje
päť
bezpečnostných
kamier.
V najbližšej dobe k nim pribudnú
ďalšie dve. „Jedna otočná kamera
bude dohliadať na referenčný
sad a jedna statická bude
monitorovať priestor grilovacej
zóny,“ hovorí náčelník Mestskej
polície v Žiari nad Hronom Róbert
Šiška a dodáva, že ešte bude
treba vyriešiť prenos signálu z
parku do riadiaceho strediska
Monitorovacieho
kamerového
systému. „Kedy presne kamery
pribudnú povedať neviem, keďže
je dovolenkové obdobie, ktoré
sa týka aj firiem, ktoré kamery
dodávajú a montujú. Momentálne
prebieha verejné obstarávanie,“ Operátori
zabezpečujú
upresňuje náčelník.
nepretržitý 24-hodinový dohľad
na kamerami, ktoré monitorujú
V súčasnosti je v parku päť verejne prístupné miesta na
kamier. „Štyri staršie, statické území
mesta.
Najčastejšie
(analógové) snímajú živý kútik využívané na monitorovanie boli
a jedna nová, digitálna a otočná kamery na MsÚ, na budove tzv.
je umiestnená v detskej zóne Kociek a kamera na budove súdu.
v blízkosti tiesňovej hlásky,“ Naopak, najmenej sa využívali
konkretizuje Šiška. V celom meste kamery umiestnené v areáloch
je momentálne 37 mestských základných škôl. Zaujímavé je tiež
bezpečnostných kamier, 17 zistenie, aké priestupky boli na
otočných a 20 statických.
jednotlivých kamerách zisťované.
Kamery na tvz. Kockách a CAS

sa využívali na odhaľovanie
priestupkov v súvislosti so
zákonom na ochranu nefajčiarov
aj pri odhaľovaní priestupkov
porušenia zákazu požívania
alkoholických
nápojov
na
verejných priestranstvách. Kamera
na Jadranoch zase pomohla zistiť
šesť priestupkov ponechania
odpadu mimo zberných nádob
a kamera monitorujúca chalúpku
v parku odhalila dva priestupky.

Monitorovací kamerový
systém v číslach

Nové opláštenie.

(kr; li)

Monitorovací kamerový systém
– chránená dielňa bola mestom
zriadená v roku 2014. V súčasnosti
v nej pracuje 6 ľudí so zníženou
pracovnou
schopnosťou.

Kam so vzniknutým odpadom
Mesto Žiar nad Hronom má
ako jedna z mála samospráv na
Slovensku vybudovanú technickú
infraštruktúru na vysokej úrovni,
ktorú majú obyvatelia k dispozícii.
Obyvatelia majú v blízkosti svojich
domov stojiská zberných nádob
s príslušnými zbernými nádobami na
triedený zber, ako sú papier, plasty,
kovy, tetrapaky, sklo, použitý jedlý
olej a najnovšie aj kuchynský odpad
z domácností.

V časti komplexnej bytovej výstavby
sú obyvatelia vybavení zbernými
nádobami na plasty, kovy, tetrapaky,
papier, na verejných priestranstvách na
sklo a použitý jedlý olej. V posledných
dňoch pribudli v meste opäť nádoby na
šatstvo a textil. Na Ulici SNP sa nachádza
Zberný dvor, ktorý je otvorený od
pondelku do soboty, počas pracovného
týždňa v čase od 8.00 do 19.00 hodiny a
v sobotu v čase od 8.00 do 17.00 hodiny.

Na zbernom dvore môžete odovzdať
rôzne druhy komunálnych odpadov,
a to zadarmo. V prípade, že si nie ste istý,
či je odpad, ktorého sa zbavujete možné
odovzdať, kontaktujte priamo Zberný
dvor (tel. 045/678 08 11) alebo MsÚ Oddelenie odpadového hospodárstva
(tel. 045/678 71 24).

Na zberný dvor môžete
odovzdať tieto najčastejšie
vznikajúce odpady
Zadarmo: elektroodpad, batérie
a akumulátory, nebezpečný odpad,
triedené zložky odpadu, šatstvo
a textílie, objemný odpad
Drobný stavebný odpad:
0,015 €/1 kg

Čierne skládky opakovane vznikajúce pri parkovisku
pod Rolvisom a pri garážach na Ul. Chrásteka.

mestské noviny

Staré pneumatiky je potrebné
odovzdať v najbližšom pneuservise, kde
je tzv. distribútor pneumatík povinný ich
prevziať, a to aj bez viazanosti na kúpu
nových pneumatík. Bližšie informácie,
ako správne nakladať s odpadmi,
získate vo VZN č. 2/2017 o nakladaní
s KO a DSO na území mesta, na webovej

stránke, alebo na oddelení odpadového o odpadoch a pri zistení pôvodcu
hospodárstva.
predmetom priestupkového konania,
odpady môžu obsahovať aj nebezpečné
látky, ktoré zaťažujú alebo ohrozujú
Aj napriek tomu, že možnosti na životné prostredie. Nehovoriac o tom, že
zákonné, environmentálne a kultúrne odstraňovanie skládok zaťažuje mestský
nakladanie s odpadmi v našom meste rozpočet a súčasne tieto skládky kazia
obyvatelia majú, dennodenne sa estetický vzhľad prostredia,“ upozorňuje
stretávame s výskytom opusteného Martincová a ako dodáva, mesto
odpadu, známeho ako čierne skládky. dlhodobo monitoruje vznik čiernych
„Je zarážajúce až nepochopiteľné, skládok, na základe vlastnej činnosti, ale
prečo niektorí obyvatelia uložia aj podnetov od samotných obyvateľov,
odpad ako starý nábytok, pneumatiky, ktorým takéto konanie nie je ľahostajné.
elektrospotrebiče, stavebný odpad,
detské sedačky či sanitu mimo dostupnú „Ak niektorí naši obyvatelia nestihli
odpadovú infraštruktúru. Opakovane využiť možnosť zbaviť sa objemného
sa stretávame s lokalitami, ktoré sú odpadu počas dní čistoty, tak tu máme
miestom vzniku čiernych skládok a ľudia Zberný dvor, kde je možné tento odpad
si ich zamieňajú so zberným dvorom,“ odovzdať zadarmo. Upozorňujeme
informuje Ivana Martincová, vedúca obyvateľov, že nakladanie s odpadmi
Oddelenia odpadového hospodárstva v rozpore so zákonom o odpadoch
MsÚ s tým, že tieto lokality sa následne a VZN č. 2/2017 o nakladaní
dostávajú do zoznamu prioritného s komunálnym odpadom a drobným
monitorovania a osádzania fotopascí či stavebným odpadom na území mesta
kamier. Najčastejšie pritom ide o miesta, je protiprávnym konaním a môže byť
ktoré sú čiastočne mimo dohľadu, predmetom priestupkového konania,
ale aj také, ktoré sú priamo na očiach kde je možné priestupcovi uložiť pokutu
verejnosti. „Okrem toho, že tvorba až do výšky 1500 eur,“ uzatvára Ivana
(li)
takýchto skládok je porušením zákona Martincová.

Prečo potom čierne skládky?
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Pokračovanie kolonizácie

Všetci kolonizátori sa snažili na
svojom území usadzovať čo najviac
ľudí. Bolo v ich osobnom záujme,
aby sa zakladali dvory (majere),
klčovali lesy a obrábali z lesov
pretvorenú ornú pôdu.
Rozmnožovaním
rodín
a
prichádzaním cudzincov pribúdali
stavby a utvárali sa postupom času
obce. Niektoré sa na základe rastu
svojho významu, a s tým spojeného
aj nárastu obyvateľstva, pretvárali na
mestá.
Obec Svätý Kríž, založená v strede
Šúšolia, územia, ktoré si v minulosti
predstavovali historici ako územie
neprehľadných lesov, kde len tesne
vedľa rieky Hrona sa rozprestierali
malé lúky v inak neobývanom
lesnom poraste, a to od roku 1075
až do prvej polovice XIII. storočia,
nemajú pravdu. Najnovšie výskumy

dokazujú, že územie Šúšolia bolo
intenzívne osídlené už od praveku,
ktorého stopy osídlenia sa stále
nachádzajú aj v našom meste.
Obce sa nevyvíjali rovnako, jedna
rýchlejšie, druhá menej, podľa svojho
zemepisného položenia, podľa
kvality pôdy, podľa veľkosti chotára
a podľa bohatstva prírody, či už vo
vnútri zeme, alebo na jej povrchu.
Preto kardinál a ostrihomský

aby napomohol a urýchlil príliv
obyvateľstva. Táto snaha nebola vždy
korunovaná úspechom. Nepokoje
a zlé časy často zabrzdili vývoj
mesta, kedy celkom ožobráčené
obyvateľstvo muselo utekať do hôr,
aby si zachránilo aspoň holý život
a kde potom živorili v kolibách pri
biednej strave.

násilím, ale nakoniec sa im podarilo
vybudovať svoju obec a mesto,
veď sa spomína Tekovský Svätý Kríž
(Bars Szent Kereszt) už v XVI. storočí,
kedy patril do stolice Tekovskej (Bars
megye) a na počiatku XIX. storočia do
okresu v Sklených Tepliciach, kúpele.
Od polovice XIX. storočia bol už okres
v obci Tekovský Svätý Kríž.

Sú správy, že aj obyvateľstvo
kaštieľa zutekalo, a to v časoch, ako
sa píše: „že od Banskej Bystrice po
Sv. Benedik každá obec je prázdna,
že obyvateľstvo zutekalo, že
svätokrížsky arcibiskupský kaštieľ
je zanechaný. Sv. Benedik bol tak
opustený, že len stavby opátstva
stáli.“

Obec Sv. Kríž nad Hronom sa
neskoršie vyvinul na centrum Šúšolia,
v ktorej bolo nielen letovisko, ale
aj správa panstva ostrihomských
arcibiskupov a neskoršie sa stalo
stálym sídlom banskobystrických
biskupov, čo sa prejavilo aj
na
náboženskom,
politickom,
hospodárskom
a
kultúrnom
charaktere obyvateľstva. V súčasnosti
patrí medzi významné hospodárske
centrá Slovenska ako stredisko
výroby hliníka.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

arcibiskup Štefan de genere Vancha,
aj keď ho nazývame kolonizátorom
nášho územia, neprišiel do
pustej a neosídlenej krajiny. Jeho
kolonizačné aktivity boli zamerané
na organizačné zmeny územia so
zameraním na jeho hospodársky
rozvoj. Prejavilo sa to v roku 1246,
kedy udelil osade Sv. Kríž mestské Ale všetkého do času, ako sa hovorí.
práva a povolil rozličné výsady Pracovití obyvatelia nášho mesta sa
hosťom, ktorí sa tu usadili. Odpustil vracali a začínali zase od začiatku.
prisťahovalcom dane na tri roky, Ešte často museli utekať pred

Na Beerfeste môžete ochutnať aj čierne Pifko s kakaovými bôbmi
Tohtoročný Beerfest sa bude konať
v sobotu 25. augusta od 12.00 hodiny
v Parku Štefana Moysesa. Jeho
tradičnou súčasťou býva súťaž vo
varení guláša, na ktorú sa môžu už
teraz záujemcovia prihlasovať.
Beerfest je podujatie, ktoré si našlo
u Žiarčanov svojich skalných fanúšikov,
nielen pre rôzne druhy pív, ktoré môžu
počas neho ochutnať, ale aj pre guláše,
ktoré súťažne varia prihlásené tímy.
Inak tomu nebude ani tohto roku.
„K dnešnému dňu sú prihlásené štyri
pivovary, ktoré budú mať päť stánkov
s rôznou ponukou piva,“ informuje na
úvod Jela Šuleková z MsKC a dodáva,
že sa môžeme tešiť na účasť Damian
Beer&ale z Bratislavy, Hop Grup z Nitry,
ktorí svoju ponuku pív každý mesiac

piva z rôznych slovenských i českých
rodinných pivovarov: Svijany, Bernard,
Palatin, Manjula, Wyvar, Matuška, Žil
Verne, Nobell. Väčšina pív je čapovaných,
v ponuke sa však nájdu aj fľaškové
špeciály,“ hovorí ďalej Jela Šuleková.

obmieňajú, a tak v tejto chvíli zatiaľ
nevedia, s akou konkrétnou ponukou
pív prídu k nám do Žiaru. „Určite to však
budú minimálne štyri druhy kvasených
pív, ale aj ležiakov. Tohtoročnými
nováčikmi budú Bovinel zo Šenkvíc, ktorí

sú známi predovšetkým svojimi vínami,
ale varia aj pivo. Na podujatí ponúknu
APA style a čierne Pifko s kakaovými
bôbmi. Zastúpenie bude mať aj naše
mesto - Marek Braxator a jeho firma
bude ponúkať menej známe druhy

Súčasťou Beerfestu je aj súťaž vo varení
guláša. „Ocenené budú, tak ako každý
rok, tri najlepšie guláše a najlepší tím.
Oficiálny počet členov v tíme je päť,
pomocníkom v kuchárskych tímoch
sa medze nekladú. Každý tím varí
minimálne 20 litrov,“ konkretizuje Jela
Šuleková s tým, že zatiaľ je prihlásený
tím poslancov a tím z nemocnice,
prihlásená je už aj hudobná skupina
Banda Americano a priatelia. „Verím, že
ďalšie tímy sa čoskoro prihlásia, budeme

sa na všetkých tešiť,“ dodáva Šuleková.
Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle
0903 149 578, alebo e-mailovej adrese:
jelasulekova@gmail.com. Uzávierka je
najneskôr 15. augusta. Pre prihlásené
tímy bude pripravené drevo, pitná voda
a jeden pivný set – lavice a stôl. „Kotlinu
s kotlíkom na varenie guláša, suroviny,
inventár k vareniu a podávaniu guláša,
bandasky na vodu či slnečník si musia
zabezpečiť súťažiaci,“ vysvetľuje ďalej
Šuleková a dodáva: „V rámci tejto akcie
robí mesto dobrovoľnú finančnú zbierku
z predaja guláša, a to pre osamelého
seniora, prípadne ZŤP - občana mesta
Žiar nad Hronom.“ Chýbať na Beerfeste
nebude ani rocková a country hudba.
(kr)

Sobáše pod holým nebom sú snúbencami vyhľadávané. Žiarsky park je na takúto chvíľu ako stvorený
Už niekoľko rokov sa snúbenci môžu
rozhodnúť pre sobáš v exteriérových
priestoroch mesta. Najčastejšie si
však vyberajú Park Štefana Moysea.
Od vlaňajška sa tu obrady konajú
v romantickom drevenom altánku.
V roku 2011 mestské zastupiteľstvo
schválilo možnosť realizovať občianske
sobášne obrady aj mimo úradne
určenej miestnosti, a to v exteriérových
priestoroch mesta. Nedefinovalo sa
konkrétne miesto z dôvodu, aby bolo
vyhovené aj snúbencom, ktorí budú
chcieť sobášny obrad napr. v záhrade
rodinného domu či v priestoroch
reštaurácie. Najčastejšie si však snúbenci
vyberajú Park Štefana Moysesa, kde
je možné sa zosobášiť v mesiacoch
apríl, máj, jún, júl, august a september.
„Obradové miesto lemujú krušpánové
kríky a mohutné lipy. Lipa je strom
zamilovaných, lipové listy majú tvar
srdca a toto všetko dotvára nádhernú
atmosféru obradu,“ približuje Silvia
Hlôšková,
odborná
pracovníčka
žiarskeho Zboru pre občianske záležitosti
(ZPOZ). Ako ďalej podotýka, mesto Žiar
nad Hronom a žiarsky ZPOZ sa stále

Výzdoba altánku počas sobáša.

snažia skvalitňovať služby pre občanov,
preto vlani mesto kúpilo drevený
biely altánok a zabezpečilo jeho trvalé
nainštalovanie v parku. Altánok nahradil
pôvodný biely stan a dodal obradovému
miestu viac elegancie, štýlovosti a
romantiky. V tomto roku k nemu pribudlo
štyridsať drevených bielych stoličiek.
„Ľudia veľmi pozitívne prijali túto zmenu
v parku. Altánok využívajú na fotenie i
páry, ktoré nemajú v Žiari civilný sobáš.
Pod altánkom si k dnešnému dátumu
povedalo „áno“ deväť párov snúbencov,
v septembri sa budú realizovať ďalšie tri
sobáše a už aj na budúci rok sú v parku
zarezervované dve svadby,“ spresňuje
Silvia Hlôšková.
Sobáše v parku sú nadštandardnou
službou, z toho vyplýva aj cenník
takéhoto obradu. V prípade, že aspoň
jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko
v Žiari nad Hronom, zaplatia snúbenci za
obrad 300 eur, pre ostatných je cena 333
eur. Táto cena pritom zahŕňa dopravu
profesionálnej zvukovej aparatúry
a jej inštaláciu a prípravu obradového
miesta. „Biele drevené stoličky pre
hostí sú dekorované kvetinovými
guľami, nechýba červený koberec pre
snúbencov, honosná biela slávobrána,
skladací obradný stôl, nariasený obrus
prekrývajúci obradný stôl, malý príručný
stolík, zelený koberec pod altánkom,
kvetinová ikebana na obradnom stole,
dve veľké kvetinové ikebany pred
vstupom na obradové miesto a štátny
znak na viditeľnom mieste,“ vymenúva
Silvia Hlôšková a ako podotýka: „Prevoz,
príprava miesta, samotný obrad
a následná demontáž, keďže je potrebné
miesto v parku dať do pôvodného stavu,
zahŕňa osem hodín práce, na ktorej sa
podieľajú 4 – 5 pracovníci MsKC.“

ideme správnou cestou. Robíme všetko
pre to, aby sme pre ženícha a nevestu
pripravili nezabudnuteľné svadobné
chvíle. Dávame im možnosť osobného
stretnutia niekoľko týždňov pred
sobášom, čo však platí to aj pre sobáše
v obradnej sieni, na ktorom spoločne
„modelujeme obrad“. Snúbenci sa
dozvedia, čo všetko im vieme ponúknuť
v rámci sobášneho scenára, z ponuky si
vyberajú, čo im vyhovuje.“

„

Okoloidúci snúbencov
pri obrade nerušia.

Pod altánkom v parku si
povedalo „áno“ deväť párov
snúbencov, v septembri sa
budú realizovať ďalšie tri
sobáše a už aj na budúci rok
sú v parku zarezervované
dve svadby.
Silvia Hlôšková, žiarsky ZPOZ
Sobáše mimo úradného miesta
sa v parku konajú už ôsmy rok. Ako
Hlôšková
zdôrazňuje,
snúbenci
pochopili, že požadovaná suma nie
je vôbec prehnaná. „Nemusia sa o nič
starať ohľadom obradu, nič riešiť, všetko
majú pripravené na kľúč a premyslené
do detailu. Dokonca snúbenci z iných
miest na Slovensku si telefonicky
zisťujú, či aj k nim by sme neprišli urobiť
podobný obrad pod holým nebom,“
prezrádza a dodáva: „Teší nás tento
záujem. Je ukazovateľom toho, že

Do ponuky sa zahŕňa aj hudba. Na
sobáši môže zaznieť počas podpisovania
manželského sľubu nejaká „srdcovka“
snúbencov a k tomu je možné
prispôsobiť celý obrad. „Nevesty
väčšinou na stretnutí majú najväčšiu
dilemu s výberom nástupovej skladby,
ktorá znie, keď vstupuje na obradové
miesto ženích a následne za ním jeho
vyvolená v sprievode otca, alebo brata,
či svedkov. Nástupových skladieb máme
množstvo, nemusí to byť len klasický
sobášny pochod. Hudba má akoby
rozprávať, to znamená, že aj keby hostia
mali zatvorené oči, samotná hudba
im napovie – teraz vstupuje nevesta.
V exteriéri sú nástupové skladby dlhšie,
keďže je tam väčší priestor. A tá atmosféra
stojí za to,“ opisuje Silvia Hlôšková.
A hoci sa park na dobu konania obradu
nedá zamknúť pred vstupom verejnosti,
snúbencov a ich hostí to vôbec neruší.
Obradové miesto je mimo chodníka,
náhodní návštevníci parku obrad nerušia
a hostia si ich ani neuvedomujú.
Najväčším rizikom sobáša v exteriéri je
jednoznačne počasie. „Doteraz nám na
žiadnom obrade vonku nepršalo, šťastie
je nám naklonené. Ale všetko je raz
prvýkrát. V prípade veľmi nepriaznivého
počasia sa obrad uskutoční v sobášnej

sieni, ktorá je vždy rezervovaná ako
alternatíva. V prípade búrky sa posunie
čas konania obradu v parku. Konečné
rozhodnutie musia urobiť snúbenci,
s ktorými sme v neustálom telefonickom
kontakte v prípade potreby,“ hovorí o
alternatívach v prípade nepriaznivého
počasia Silvia Hlôšková.
Sobáše v parku sú nezabudnuteľné,
ale aj časovo náročné pre pracovníkov
MsKC. Väčšinou sa uskutočňujú v sobotu,
ich súčasťou je jeden zvukový technik
z MsKC, dvaja pracovníci z technického
úseku MsKC, odborný pracovník pre
ZPOZ, poslanec MsZ a matrikárka. „Ide
o 8-hodinovú prácu týchto ľudí a tomu
sa musí prispôsobiť ostatná činnosť MsKC
v ten deň. Je preto nesmierne dôležité,
aby si snúbenci v prípade záujmu čo
najskôr rezervovali sobáš v parku.
Ideálne rok dopredu. Pochopiteľne, nie
vždy sa to dá, ale čím neskôr snúbenci
prídu, tým väčšie riziko hrozí, že im
nevyhovieme a ich sobáš budeme
musieť odmietnuť, pretože v MsKC
vtedy prebiehajú iné podujatia a nemal
by kto pripravovať a zvučiť obradové
miesto,“ dodáva na záver Silvia Hlôšková,
odborná pracovníčka žiarskeho ZPOZu.
Snúbencov v Žiari oddávajú poslanci
MsZ schválení pre prácu v ZPOZe. Sú to
Veronika Balážová, Stela Šeševičková,
Mária Biesová a Branislav Šťastný. Títo
poslanci majú týždenné rozpisy služieb
na celý rok, takže sa pravidelne striedajú.
V prípade záujmu sobáši aj primátor
mesta Peter Antal. Zástupca primátora
mesta Ladislav Kukolík nie je zahrnutý
do rozpisu služieb z dôvodu pracovného
vyťaženia a tradičné obrady ako sobáše,
uvítania detí do života či pohreby nerobí.
(li)
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Šášovské hradné hry sa niesli v duchu osláv šermiarskej skupiny
Kultúrne podujatie Šášovské hradné
hry vzniklo za účelom podpory
záchrany hradu Šášov. V sobotu
21. júla sa konal už 14. ročník.
Šermiarska skupina Vir Fortis zo
Zvolena sa na podujatí podieľa
už desať rokov. A práve v duchu
okrúhleho výročia založenia tejto
skupiny, ktorá to so Šášovskými
hradnými hrami ťahá už od svojho
začiatku, sa nieslo celé podujatie.
„Šášovské hradné hry sú tradičným
letným podujatím zameraným na
rodiny s deťmi,“ približuje Rastislav
Uhrovič zo Združenia na záchranu
hradu Šášov a konkretizuje: „Tento
ročník bol rozdelený na dve časti. Prvá
časť bola folklórna, ktorá predchádzala
hlavnej časti. V tej hrali hlavnú úlohu
práve šermiari.“ V prvej časti, venovanej
folklóru, vystúpili detský folklórny súbor

Pod hrad opäť zavítali návštevníci z celého okolia.

Tradičný výstup na hrad.

Malý Hron, FS Pohronka a nemohla Barbora, manželka kráľa Žigmunda
chýbať ani Mužská spevácka skupina Luxemburského, až do jej odchodu
z Uhorska, majiteľkou hradu Šášov.
Sekera.
Sála má poukázať na jej prítomnosť
Súčasťou podujatia je aj tradičný výstup na tomto hrade. Ako Rastislav Uhrovič
na hrad Šášov, kde sa prezentovala konkretizuje, miestnosť má slúžiť aj ako
činnosť združenia. „Návštevníci si mohli oddychové miesto pre návštevníkov a
pozrieť zmeny, ktoré sa na hrade urobili dobrovoľníkov pracujúcich na hrade.
za posledný rok a predstavili sme im Využívaná však môže byť aj na malé
aj plány na ďalšie obdobie,“ podotýka svadobné obrady.
Rastislav Uhrovič. Návštevníci vstupným
podporili záchranu a obnovu hradného Ako sme už spomenuli, tento ročník
areálu. Už na jeseň chcú dobrovoľníci zo podujatia sa niesol v duchu osláv
združenia v južnom trakte východného 10. výročia založenia šermiarskej skupiny
paláca otvoriť Čitáreň Richarda Kafku, Vir Fortis: „Táto skupina začala svoje
sprístupnená by mala byť aj Sála vystúpenia práve na našom podujatí
kráľovnej Barbory. V sále bude drevený a preto chceli toto okrúhle výročie
stôl, lavice, kovový luster a svietniky. takýmto spôsobom u nás aj osláviť.
Toto sa však bude inštalovať iba Šermiarska časť tak bola tento rok celá
príležitostne. Od roku 1424 bola kráľovná v ich réžii. Už večer pred podujatím

Usmernenie pre zákonných zástupcov dieťaťa plniaceho si povinnú školskú dochádzku
- z rodiny v hmotnej núdzi alebo
z rodiny, ktorej príjem je na úrovni
životného minima (nízkopríjmovej
rodiny)
Mesto Žiar nad Hronom, ako
zriaďovateľ škôl a školských zariadení,
odporúča zákonným zástupcom, ktorí
majú záujem o poskytnutie dotácie
v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky postupovať
nasledovne:
1. Rodiny, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi a do konca
školského roka 2017/2018 poberali
štátne dotácie na stravu a školské
potreby pre svoje dieťa, si nemusia

opätovne žiadať o dotáciu, keďže sú
automaticky zaradení do zoznamu
poberateľov štátnych dotácií. Avšak
je potrebné doložiť vedúcej školskej
jedálne najneskôr do 10. augusta
2018, pred začiatkom školského
roka 2018/2019, potvrdenie o tom,
že rodina je v hmotnej núdzi (dieťa
pochádza z rodiny v hmotnej núdzi –
potvrdenie vydáva ÚPSVaR).
2. Rodiny, ktorých príjem je na úrovni
životného minima (nízkopríjmové
rodiny), ktoré do konca školského
roka 2017/2018 poberali štátne
dotácie na stravu a školské potreby
pre svoje dieťa, sú povinné najneskôr
do 10. augusta 2018 požiadať na
ÚPSVaR o prepočítanie svojho príjmu
na príslušných formulároch, ktoré sú

k dispozícií na:
- ÚPSVaR – Ing. Ľubica Maruniaková,
- u vedúcich školských jedální,
- MsÚ – Mgr. Lívia Hricová
3. Zákonní zástupcovia detí
nastupujúcich prvý rok na plnenie
povinnej
školskej
dochádzky,
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi,
alebo na úrovni životného minima
(nízkopríjmové rodiny), ktorí majú
záujem poberať štátnu dotáciu
na stravu a školské potreby pre
svoje dieťa, sú povinní najneskôr
do 10. augusta 2018 o ňu požiadať
na príslušných tlačivách, ktoré sú
k dispozícií na:
- ÚPSVaR – Ing. Ľubica Maruniaková.
(r)

Víťaz Pumpcupu si odnesie špičkový bicykel
V sobotu 4. augusta sa na
Pumptruckovej dráhe uskutočnia
preteky na MTB a BMX bicykloch na
čas. Pretekať sa bude na bicykloch
a odrážadlách na čas.
Preteky v Žiari nad Hronom sú len
jedny zo štyroch pretekov zo seriálu
Pumpcup 2018. „Prvé kolo sa konalo
v Prestavlkoch, druhé kolo v Novákoch
a tretie kolo sa uskutoční v sobotu
4. augusta v Žiari nad Hronom. Finále
celej série bude v Salamandra Resort
v Banskej Štiavnici 18. augusta,
kde sa odovzdajú aj hlavné vecné
ceny,“ informuje za organizátorov
Branislav Repiský z Bike Racing
Slovakia. Motiváciou pre súťažiacich
bude určite prvá cena. Tou je bicykel
Dema Befly a originálny ručne robený
pohár. Ďalšou cenou je tiež víkendový
pobyt v Salamander Resort. „Ďalší
bicykel a odrážadlo od spoločnosti
Demi budeme losovať zo všetkých

účastníkov, ktorí sa zúčastnia
troch pretekov,“ dopĺňa informácie
Branislav Repiský a v súvislosti
s vlaňajšími pretekmi v Žiari nad
Hronom dodáva: „Teší nás narastajúci
počet pretekárov a sme radi, že sme
túto disciplínu cyklistiky, veľmi blízku

Občerstvenie v podobe prírodných limonád.

olympijského bikrosu, mohli ukázať
ďalším ako divákom, tak aj jazdcom.
Budeme veľmi radi, ak aj v tomto
ročníku prídu v Žiari súťažiť starší či
mladší pretekári minimálne v takom
počte ako vlani.“
(li)

postavili veľký dobový tábor, namiesto
tradičného guláša sa podávalo dobové
jedlo, ako napr. kráľovská hovädzinka.
Návštevníci sa mohli občerstviť aj
prírodnými limonádami a milovníci
sladkého pochutiť na Kráľovskej
čokoláde,“ dodáva na záver Rastislav
Uhrovič.
Tohto roku sa po prvýkrát konal aj
koncert historickej kapely. V hlavnom
programe
nechýbali
šermiarske
vystúpenia, divadlo pre deti, verbovanie
do kráľovskej družiny a pasovanie za
rytierov či dobové tance. Pripravené boli
aj sprievodné akcie ako už spomínané
stredoveké občerstvenie, lukostreľba,
tvorivé dielne, jazda na koňoch, razba
vlastnej mince a veštiareň.
(li)
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PROPOZÍCIE PUMPCUP 2018

PumpCup sú preteky na pumptrack
trati na MTB/BMX bicykloch na čas.
Ak je pumptrack trať pre dvoch
pretekárov, jazdí sa vyraďovacím
systémom. Postup do vyraďovacej
časti je na základe časovky. PumpCup
sa skladá zo štyroch pretekov. Po
odjazdení sa vyhlásia prvý traja
z každej kategórie a odrážadlá budú
odmenené všetky. Štartovať sa bude
zo štartovacej rampy.
Pump Individual: merané 1 kolo,
pretekár má 2 pokusy. Lepší pokus sa
zarátava a je zároveň kvalifikačným
do preteku Pump Eliminator pre
prvých štyroch najlepších z každej
kategórie.
Pump Eliminator: preteky dvojíc
na 2 - 3 rozjazdy, pričom si na
štarte vymieňajú strany. V prípade
nerozhodnosti rozhodne práve tretia
rozjazda, kde ako prvý si vyberá
dráhu pretekár s lepším časom
z predchádzajúcich dvoch rozjázd.
Víťaz postupuje ďalej.
KATEGÓRIE

HĽADÁM DOMOV
SINDA
Sindu sme
odobrali
z rómskej
osady, kde bola
uviazaná o kôl,
bez akéhokoľvek
prístrešku. Je
to mladá sučka,
má cca 1,5 roka,
asi kríženec
bulteriéra.
Veľmi si užíva
spoločnosť ľudí
a pohladenie.
Je znášanlivá so psami aj sučkami. Nie je žiadna
bitkárka. Nemá problém ani s deťmi. Hľadá
sa pre ňu domov do bytu alebo do domu, len
s prístupom do vnútra. Očkovaná, čipovaná,
odčervená, kastrovaná.
BINGO
Binga sa niekto
zbavil a vyhodil
ho na ulicu. Pár
dní spal pod
holým nebom
v kríkoch, na
daždi, v zime,
bez jedla. Veľmi
ťažko znáša, keď
musí byť zavretý
v koterci. Je
to 2 – 3-ročný
kríženec stredne
veľkého vzrastu.
So sučkami je
znášanlivý, so psami individuálne. Je veľmi
čistotný, pravdepodobne má hygienické návyky.
Má veľmi rád vodu a kúpanie. Je to veľmi bystrý
a oddaný psík. Očkovaný, čipovaný, odčervený,
kastrovaný.
VIGO

Vigo bol odobraný z rómskej osady. Má približne
10 kg a 4 roky. So sučkami je znášanlivý, so
psami podľa sympatií. S deťmi problém nemá. Je
čistotný, tak by mohol žiť aj v byte. Nie je veľmi
hyperaktívny, ale rád sa prebehne a teší sa, keď
môže ísť von. Očkovaný, čipovaný, odčervený,
kastrovaný.

RITA
Ritu priviezla
hliadka MsP
s poranenou
prednou labkou.
Ide o staršiu
zlomeninu
ramennej kosti.
Keďže ju labka
nebolí, pekne na
ňu dostupuje,
nepotrebovala
operáciu. Vie
behať a skákať
ako zdravý psík. Je to približne 1,5-ročný
kríženec „argentíny“ a možno staforda. Je
stredne veľkého vzrastu, má 18 kg. Väčšia už
nebude. Je čistotná, nič neničí, pekne chodí
aj na vôdzke. S priateľskými psami a sučkami
je znášanlivá. Pri deťoch sa cíti neistá,
uprednostňujeme preto rodinu, ktorá má už
odrastené deti. Nie je to psík do záhrady, musí
žiť v dome alebo v byte. Očkovaná, čipovaná,
odčervená, kastrovaná.
RUŽENKA
Ruženka prišla
do žiarskeho
útulku z útulku
v Rožňave. Je
to zmenšenina
vlčiaka, má
približne 3 roky.
Je veľmi šikovná
a učenlivá.
S inými psami
a sučkami je
znášanlivá.
Páčilo by sa jej
byť v domčeku s prístupom do vnútra. Ak by
bývala pri dome, nemala by zostávať sama bez
dozoru, lebo dokáže preliezť cez plot. Mohla by
žiť aj v byte. Očkovaná, čipovaná, odčervená,
kastrovaná.

Psí útulok sa nachádza
na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
príďte do útulku, alebo volajte na
telefónne číslo 0948 082 206 počas
pracovných dní v čase
od 9.00 do 19.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

30.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
31.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478 ZH
1.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
2.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník n. Hronom
3.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
4.8. 7.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53, ZH
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
5.8. 7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
20.00 – 20.30 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
6.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
7.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
8.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník n. Hronom
9.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
10.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
11.8. 7.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
8.00 – 12.00 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53, ZH
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
12.8. 7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116, ZH
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53, ZH
KINO HRON – PREDAJ VSTUPENIEK

Pokladňa MsKC
PO – UT 16.00 – 19.30 hod.
Streda 15.00 – 19.30 hod.
ST – PI 16.00 – 19.30 hod.
SO – NE 1 hodinu pred každým premietaním
Kontakt: 0905 895 849, 045/673 82 43
(v čase otváracích hodín)
e-mail: pokladnamskc@gmail.com

Žiarske leto
2018
Hudba na dvore: Poluvská muzika

10. augusta o 17.00 hod.
vo Svätokrížskom dome,
vstup voľný
Originálny ľudový podvečer
s vynikajúcou cimbalovou hudbou.

Odrážadlá: 0 - 4 rokov
(môže byť aj bicykel)
Junior: 5 - 7, 8 - 11, 12 - 15 rokov
Elite: 16 - 18, 19 - 28, 29 - 35 rokov
Master: 36+ rokov
Ženy: 5 - 7, 8 - 15, 16 - 25, 26 - 35,
35+ rokov
V prípade, že v danej kategórii
nebude viac ako 3 pretekári,
kategórie sa zlúčia podľa uváženia
organizátora.
Bodovanie: boduje sa prvých 5
pretekárov, a to 10, 7, 5, 3, 1.
Štartovné: Junior, Master, Ženy/3 €
Elite 5 €
Vyhodnotenie: Prví 3 v kategórii.
V kategórii Odrážadlá sa odmeňujú
všetci. Hlavnú cenu bicykel BeFly
získa pretekár, ktorý sa zúčastní
všetkých štyroch kôl s najlepším
súčtom časov. Ďalšieho víťaza bicykla
od spoločnosti DEMA vylosujeme
spomedzi pretekárov, ktorí sa
zúčastnili minimálne troch pretekov
Pumpcup. Víkendový pobyt od
Salamandra Resort získa pretekár
vylosovaný spomedzi pretekárov
zúčastnených na finálovom kole
v Salamandra Resort.
Registrácia: od 10.00 do 11.30 hod.
(cez online formulár najneskôr 2 dni
pred pretekom, www.bikeracing.sk)
Štart: 12.00 hod.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo
preteky prerušiť, alebo odvolať v
prípade okolností, ktoré by ohrozovali
regulárnosť pretekov alebo zdravie
a bezpečnosť účastníkov pretekov.
Každý pretekár sa zúčastňuje na
pretekoch na vlastné nebezpečie.

Sranda Banda bude
11. septembra v MsKC
Náhradné predstavenie za MDD!
Vstup voľný!
Veselá skupina zvierat vás
istotne ohúri svojimi gagmi,
kúzlami a komickými situáciami.
Pripravte sa, priatelia, valí sa na
vás tornádo. Sranda Banda show je
komediálna Family show, v ktorej
sa miešajú krásne bábky, výborná
bruchovravecká technika a trefný
multivrstvový humor. Neinfantilné
energické divadlo je popretkávané
gagmi tak, aby pobavilo celú rodinu.
Show je absolútne unikátna a nikde
inde v Čechách a na Slovensku ju
neuvidíte.
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Čo robiť v prípade, ak sa vám stratilo dieťa
Je leto a prázdniny a aj počas
tohto obdobia ľudia hlásia na
políciu nezvestnosť ich blízkych. Za
nezvestné polícia považuje dieťa, u
ktorého nie je známe miesto pobytu,
nie je páchateľom trestného činu,
je ohrozené na živote a zdraví a
jeho nezvestnosť bola nahlásená na
polícii.
Policajné štatistiky hovoria jasnými
číslami. V minulom roku bolo
nezvestných 584 maloletých detí (vo
veku od 0 do 15) a 1635 mladistvých
detí (vo veku od 15 do 18), pričom
vypátraných bolo 557 maloletých detí
a 1545 mladistvých detí. V súčasnosti
má polícia v pátraní 26 maloletých detí
a 70 mladistvých detí.

Máte obavu, že sa vaše dieťa
stratilo? Poradíme vám,
čo robiť
V prvom rade skúste dieťa kontaktovať

na jeho mobilnom telefóne (nevolajte
často kvôli vybitiu batérie, radšej píšte
SMS). Je potrebné preveriť všetkých
rodinných príslušníkov, kamarátov,
spolužiakov,
triednych
učiteľov,
susedov a prehľadať všetky miesta, kde
by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto
pátranie neúspešné, je nevyhnutné
zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať
so sebou, spomenúť si, čo presne
malo na sebe oblečené a nájsť jeho
najaktuálnejšiu fotografiu. Nezvestnosť
je potrebné oznámiť na najbližšom
útvare Policajného zboru. Polícia začína
pátranie ihneď po jeho nahlásení.
Netreba zabúdať, že pri malých alebo
chorých deťoch, ktoré potrebujú lieky,
je každá minúta drahá.

Prvotné kroky polície
Polícia
ako
prvé
vypočuje
oznamovateľa nezvestnosti. Je dôležité
mať pripravené základné informácie
o nezvestnom dieťati. Dôležité je

všetko, najmä aktuálna fotografia,
popis oblečenia, informácie o možných
okolnostiach vzniku nezvestnosti,
ako aj o tom, čo všetko už preverovali
rodinní príslušníci, príp. známi. Dôležité
je povedať polícii, či je dieťa choré, či
pravidelne užíva nejaké dôležité lieky,
alebo trpí nejakou poruchou. Polícia
začína po dieťati pátrať okamžite.
Vyrozumejú sa všetky policajné hliadky
v teréne a pripravia sa podmienky na
začatie pátracej akcie.

Vypaľovanie tráv a porastov
je zakázané!

Čo robiť v prípade,
ak sa stratíte vy

Jednou z vecí, ktorá vo významnej
miere dokáže pomôcť k vypátraniu
nezvestnej osoby, je mobilný
telefón. Preto polícia apeluje na
osoby pohybujúce sa napríklad
v lese, aby nosili so sebou mobilné
telefóny s dostatočnou kapacitou
batérie.
Pomocou
lokalizácie
mobilného telefónu existuje vyššia
pravdepodobnosť, že polícia dokáže
nezvestnú osobu vypátrať. Ak by
ste pri sebe mobilný telefón nemali,
pokúste sa poprosiť niekoho v blízkosti
o pomoc. V prípade, že nikoho v okolí
nevidíte, neznamená to, že sa tam
niekto nachádzať a preto skúste volať
o pomoc.
Ak máte akúkoľvek vedomosť
o pohybe či pobyte nezvestných osôb,
kontaktujte linku 158 alebo najbližší
útvar Policajného zboru.
Zdroj: Polícia SR.

Za posledných niekoľko týždňov
zaznamenali hasiči zvýšený výskyt
požiarov, ktoré vznikajú plošným
vypaľovaním porastov, drevín a
biologického odpadu.
Minulý rok zaznamenali hasiči 1 861
požiarov, ktoré vznikli dôsledkom
vypaľovania trávy a suchých porastov.
Oproti roku 2016 sa táto štatistika
navýšila o 844 požiarov.
V prvom štvrťroku 2018 zasahovali
hasiči celkovo pri 1914 požiaroch,
pričom práve 752 bolo v prírodnom
prostredí. V ich dôsledku došlo
k zraneniu dvoch osôb. Priame
materiálne škody spôsobené týmto

typom požiarov boli za uplynulé tri
mesiace vyčíslené na približne 189-tisíc
eur. Vypaľovanie trávy a suchých
porastov spôsobilo v ostatných troch
mesiacov 217 požiarov.
Plošné vypaľovanie tráv a porastov
zakazuje
zákon
č.
314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi,
ktorého porušenie môže stáť občana
do 331 eur. Ak by sa však takéhoto
priestupku dopustila právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ,
pokuta sa môže vyšplhať až do výšky
16 596 eur.
Zdroj:HaZZFoto: Ilustračné, HaZZ

Policajti budú pre vás v Chorvátsku aj toto leto
Slovenskí policajti budú aj toto
leto pôsobiť v najnavštevovanejších
oblastiach Chorvátska: v Splitskodalmatínskej a v Primorsko-goranskej.
Od 1. júla do 3. septembra sa tento rok
o bezpečnosť dovolenkárov postará
osem policajtov (štyri dvojčlenné
hliadky).
Pôsobiť budú v rekreačných
oblastiach: Trogir, Split, Podgora, Tučepi,
Brela, Makarska (Splitsko-dalmatínske
policajné riaditeľstvo, policajná stanica
Trogir, Ul. Put Muline 1). V prípade núdze
alebo pomoci budú k dispozícii na
telefónnom čísle +385 99 7201 001.
Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija,
Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška,
Malinska, Mošćenička Draga (Primorskogoranské
policajné
riaditeľstvo,
policajná stanica Crikvenica, Ul. Kralja
Tomislava 85a). V prípade núdze alebo
pomoci budú k dispozícii na telefónnom
čísle +385 99 7201 002.
Po dohode môžu byť slovenskí
policajti vyslaní na výkon služby aj do
iných oblastí podľa vývoja aktuálnej
situácie v dovolenkových destináciách.

Podmienky vstupu
Do Chorvátskej republiky môžu
slovenskí občania cestovať s platným
slovenským cestovným pasom alebo
občianskym preukazom na dobu 90
dní bez víz. Deti musia mať svoj vlastný
cestovný doklad.
Slovenskí turisti, ktorí cestujú na
dovolenku do Chorvátska s domácimi
zvieratami môžu cestovať so psami,
mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili
cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú
zaznamenané potrebné vakcinácie. V
prípade prevozu iných zvierat (napríklad
vtáky, korytnačky), treba mať potvrdenie
od veterinárneho lekára o zdravotnom
stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu
a jeho identifikačné znaky.

Rady a odporúčania pre turistov
Upozorňujeme slovenských občanov,
že ak nahlásia na polícii stratu alebo
krádež občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu a potom ho nájdu,
s takýmto dokladom už nemôžu
cestovať. Údaje o takomto doklade
boli vložené do informačného systému
a preto pri každej kontrole (hraničnej
alebo bežnej) sa hľadí na takýto doklad
ako na neplatný. Takýto doklad je
potrebné následne po príchode domov
odovzdať na polícii a nepoužiť ho na
preukazovanie totožnosti.

Čo robiť v prípade straty
alebo odcudzenia cestovného
dokladu
Ak bol občan SR okradnutý, prípadne
cestovný doklad stratil, musí túto
okolnosť nahlásiť miestne príslušnej
polícii. Tá mu vydá potvrdenie, ktoré je
potrebné predložiť na zastupiteľskom
úrade spolu so žiadosťou o vydanie
náhradného cestovného dokladu.
Priamo na konzulárnom úseku
Zastupiteľského úradu v Záhrebe pri
vybavovaní náhradného cestovného
dokladu je potrebné predložiť
Potvrdenie od miestnej polície o strate
alebo odcudzení dokladu, žiadosť
o vydanie náhradného dokladu
(vyplňuje sa priamo na zastupiteľskom
úrade) a uhradiť poplatok za vydanie
náhradného dokladu (poplatok je vo
výške 10 €, platí sa v kunách podľa
aktuálneho kurzu). Výhodou je mať
pri sebe aj kópiu dokladu, zjednoduší
a urýchli to ďalší postup. Oproti minulým
rokom, v tomto roku už nie je počas
letnej turistickej sezóny v prevádzke
vysunuté
konzulárne
pracovisko
v Zadare. Naopak, v Splite bol otvorený
Konzulárny úrad, ktorý má sídlo na
adrese Mažuraničevo šetalište 1, 21 000
Split, číslo telefónu: +38521362679,
mobil: +38598264041. Tento úrad

bude poskytovať občanom SR pomoc +385 1 1987).
v prípade núdze.
V prípade dopravnej nehody je
možné volať aj číslo 112. Toto číslo
je možné volať kedykoľvek, cez deň,
v noci, bez ohľadu na to, kde sa volajúci
v Chorvátsku nachádza. Volanie je
Cestu je potrebné plánovať s použitím bezplatné. Hovor je možné uskutočniť
dopravného plánovača, v ktorom sú cez všetkých mobilných operátorov.
uvedené dni a cestné ťahy či smery K dispozícii sú na tomto čísle operátori
najväčšej očakávanej hustoty cestnej hovoriaci po anglicky, nemecky,
premávky. Najzaťaženejšie dni v taliansky, maďarsky a slovensky.
doprave sú piatok, sobota a dni, keď
sa menia turnusy, teda na začiatku
mesiaca, v strede a na konci mesiaca.
Predpokladané miesta výskytu dlhých
kolón áut sú hraničné prechody, mýtnice
Motoristi musia mať pri sebe platný
a zjazdy z diaľnic do konkrétnych
vodičský preukaz, technický preukaz
destinácií.
od motorového vozidla, aj doklad
Pri cestovaní do Chorvátska môže
o poistení - zelenú kartu. V prípade, že
turistom výrazne pomôcť mobilná
vodič nie je majiteľom vozidla, polícia
aplikácia „HAK“ alebo informácie na
môže požadovať overené prehlásenie
stránke www.hak.hr, ktoré prevádzkuje
majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo
Hrvatski autoklub. V mobilnej aplikácii
anglickom jazyku), že vozidlo bolo
môžu nájsť informácie o stave na
zapožičané. Pri ceste osobným autom
cestách a hraničných prechodoch (aj cez
musia mať spolucestujúce deti do 5
kamery), ceny palív a ceny poplatkov za
rokov povinne autosedačku. Podľa
cesty a rôzne ďalšie užitočné informácie.
platnej legislatívy je možné maloleté
dieťa prevážať pripútané v detskej
autosedačke len na zadných sedadlách,
ak sa vo vozidle nachádza druhý rad
sedadiel. Na prednom sedadle je možné
Jednotné číslo pre všetky núdzové
prevážať v detskej autosedačke len dieťa
situácie: 112
Prvá pomoc: 194
Hasiči: 193
Polícia: 192
Pomoc motoristom na
cestách: 1987 (ak telefonujete zo
zahraničia, alebo z mobilného telefónu,
vytáčajte +385 1 1987)
Štátna centrála pre pátranie
a záchranu na mori: 195
Predpoveď počasia a situácia na
cestách: 060 520 520
Ak je potrebné odstrániť poruchu,
alebo odtiahnuť vozidlo do servisu, je
možné volať Pomoc na ceste na tel.:
1987 (pri telefonovaní zo zahraničia
alebo mobilného telefónu vytáčajte

Ako sa vyhnúť preplneným
cestám

Všeobecné informácie
pre vodičov

Dôležité telefónne čísla
na území Chorvátska

vo veku do dvoch rokov pri splnení
zákonom stanovených podmienok.
Najvyššia povolená rýchlosť:
•v obci 50 km/h
•mimo obce 90 km/h
•na cestách určených výlučne pre
motorové vozidlá 110 km/h
•na diaľniciach 130 km/h
•pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný
príves 80 km/h
•pre autobusy a autobusy s ľahkým
prívesom 80 km/h.

Čo v prípade
dopravnej nehody
O dopravnej nehode najprv
upovedomte políciu (tel.: 192). Nie
je to potrebné v prípade dopravnej
nehody s malou materiálnou škodou.
V prípade škody na vozidle žiadajte od
Polície záznam o dopravnej nehode,
bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu
hranicu a budete ho potrebovať aj
pre poisťovňu na Slovensku. Záznam
o dopravnej nehode (ZAPISNIK
O OČEVIDU) nedostanete na mieste
nehody, vydajú vám ho na príslušnom
policajnom oddelení, ktoré nehodu
riešilo za správny poplatok 20 HRK (asi
za 2 - 3 dni).nie je registrované.
Zdroj: Polícia SR.
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INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám garáž pri Kortine.
V garáži je 3-fázová elektrina, pri
garáži je rampa aj voda.
Cena: 1 700 eur. T: 0910 699 345
•Predám nové masívne borovicové
dvere, 80-ky ľavé, 70-ky ľavé, 90-ky
pravé plné, kazetové. Sklenené 1/3
plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky pravé
2ks, 70-ky ľavé 1 ks. Aj interiérové,
biele a bukové. Cena dohodou.
T: 0907 365 167
•Ponúkam do dlhodobého
prenájmu 2-izbový byt (60 m2)
v novostavbe dvojbytového domu

v Lovčica-Trubín (5 km od ZH).
Byt má 16 m2 terasu, parkovacie
státie, záhradu a nie je zariadený.
Cena: 300 € jedna osoba, 330 €
dve osoby, aj s energiami.
T: 0905 962 168
•Trojpodlažná zariadená
chata v tichej časti Dérerovho
mlyna - 2 spálne, obývačka,
kuchyňa, kúpeľňa so sprchou a
2 WC, sklady, špajze. Je tam tiež
vykurovanie, teplá voda, studňa a
220 aj 380 V. V záhrade je kvalitná
zem, ovocné stromy, čučoriedky.
150 m od chaty je jazero „Bejvoč“

využívané na rybolov aj kúpanie.
T: 0902 592 311

mimo zastav. oblasti 4294 m2.
Cena: 1€/m2. T: 0903 959 874

•Dám do prenájmu garáž za STS v
Žiari nad Hronom. T: 0904 540 332

•Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt v tehlovom dome,
2. posch z 3, Ul. dukelských
hrdinov, vlastné parkovacie
miesto, prenájom od 1.9.2018,
byt je čiastočne zariadený, má
2 samostatné izby, obývačka,
kuchyňa, oddelená kúpelňa a WC.
Cena: 400 €/mes + kaucia 400 €.
T: 0949 861 458 (volať po 15.00 h)

•Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Ulici Ladislava Majerského
572/1 v Hliníku nad Hronom. Byt sa
nachádza na 3./3 poschodí
s balkónom, 3 samostatné izby,
kuchyňa (kuchynská linka,
elektronická rúra, plynová doska),
kúpeľňa s oknom a samostatné WC.
Byt sa prenajíma bez zariadenia,
prešiel rekonštrukciou, plastové
okná. Cena: 400 €/ mesačne, plus
energie. Platí sa kaucia vo výške
400 €. T: 0911 834 843

•Predám bielu závesnú kúpelňovú
zostavu, nepoužitú, ešte v záruke.
Umývadlo + skrinka 80 x 55 cm
+ skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena
dohodou. T: 0905 636 173

•Predám TTP v katastri Žiar nad
Hronom v zastav. časti 1038 m2,

•Jedinečná príležitosť, ako
prekvapiť a potešiť ženské
pokolenie krásnou voňajúcou
mydlovou kytičkou, vyrobenou
s láskou z prírodnej mydlovej
hmoty, obohatenej kozím
mliekom. V rôznych farbách a

veľkostiach. Rozvonia, skrášli a
vyplní voľné miesto. Tak neváhajte
a urobte radosť. T: 0907 166 608
•Predám tehlový 2-izbový
neprerobený byt. Cena: 45 000 €,
dohoda možná. T: 0918 710 55

Podajte si
riadkovú inzerciu,
poďakovania či spomienky
na svojich blízkych
zadarmo iba
v Mestských novinách.
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INZERCIA/OZNAMY

PR ČLÁNOK

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
dvoch osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp.
č. 454,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 10.8.2018
do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom - Odbor životného prostredia a
infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
obálke s nadpisom „Priamy prenájom
- pozemok CKN parcela č. 615/1 neotvárať“.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
HUDBA V PARKU VOL. 4
A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
12. augusta o 17.00 hod. v Parku Š.
Prázdniny v planetáriu
Moysesa (Pavilón, vstup voľný)
Violončelový koncert Mateja Tkáča, Každú prázdninovú stredu o 16.00
študenta konzervatória v Žiline hod. Počas letných prázdnin je pre
tradične
pripravený
s klavírnym sprievodom Marty najmenších
prázdninový
program
v
planetáriu.
Gáborovej.
Každú prázdninovú stredu si deti
HUDBA NA NÁMESTÍ: BLACK BAND môžu vychutnať pôsobivý program
17. augusta o 17.00 hod. na
vo Hviezdnej sále a následne
Námestí Matice slovenskej (Letný
poučný pobyt spojený so zábavným
pavilón, vstup voľný)
interaktívnym rozhovorom o vesmíre
Príjemné posedenie pri populárnych v UFO sále. V prípade priaznivého
piesňach so skupinou zo Šláger TV.
počasia zakončíte pobyt v planetárium
pozorovaním oblohy hvezdárskym
ďalekohľadom so sprievodným slovom
odborného pracovníka.

Dávid & Ivan Popovič: Mať tak
o koliesko viac

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľností
- pozemkov, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností,
a to:
•CKN parcela č. 615/1 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 23 015 m2 – LV
1136, a to v časti nachádzajúcej sa pri
stojisku TKO č. 058 vo dvore bytového
domu súp. č. 454 a č. 452 na Ulici M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom.
Podmienky
predloženia
cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry, č. dverí 6, v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod.,
tel. č. 045/678 71 43.
(r)

Mestské kultúrne centrum a autori
vás pozývajú na multimediálnu výstavu
živá kniha Dávid a Ivan Popovič: Mať tak
o koliesko viac!
Výstava potrvá do 31. augusta
vo Výstavnej sieti MsKC/Pavilón
v Parku Š. Moysesa
Vstup voľný! MsKC je otvorené: Po
– Pia od 8.00 do 20.00 hod. a So – Ne
počas premietania Kina Hron.
Pavilón v Parku Š. Moysesa je
otvorený od 13.00 do 17.00 hod. (okrem
pondelka).
Informácie: Alena Kršiaková,
0915 727 066
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Hygienici budú nebalenú zmrzlinu
kontrolovať až do septembra

Epidemiológovia od júla zisťujú, aká je imunita populácie
Stav imunity populácie proti šiestim
prenosným ochoreniam – osýpkam,
mumpsu, ružienke a vírusovým
hepatitídam typu A, B, C – ukáže
Imunologický prehľad SR 2018. Od
1. júla ho spustil Úrad verejného
zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň
preveriť účinnosť súčasných očkovaní
proti týmto ochoreniam. Výsledky
budú známe v decembri.
Do zisťovania sa zapojili všetky regionálne
úrady verejného zdravotníctva. Výber
účastníkov je náhodný, zo všetkých
okresov, bez koncentrácie na obyvateľov
väčších miest, zo všetkých vekových
skupín, bez ohľadu na etnikum
a s rovnomerným zastúpením oboch
pohlaví. Celkovo budú vyšetrené séra od
4 218 osôb evidovaných u všeobecných
lekárov.

Odbery krvi do septembra
Všeobecní lekári odoberú deťom
i dospelým malé množstvo krvi na
laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok
proti vybraným infekčným ochoreniam.
Protilátky
vyšetrí
Špecializované
pracovisko pre vírusové hepatitídy RUVZ
v Banskej Bystrici a Národné referenčné
centrum pre morbili, mumps a rubeolu.
Následne sa výsledky štatisticky

spracujú a všeobecní lekári budú o nich
každého informovať. Každý, kto sa na
imunologickom prehľade zúčastní, získa
viacero výhod. Predovšetkým zistí, či má
protilátky proti sledovaným prenosným
ochoreniam a či má vyššie riziko ochorieť
na tieto ochorenia. Výsledky ukážu,
či nepotrebuje napr. očkovanie alebo
liečbu. Ak sa ukáže, že účastník nie
je imúnny, môže mu lekár odporučiť
očkovanie.

Aktuálna zaočkovanosť
na Slovensku
V rámci základného očkovania proti
osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku
narodenia 2015 je v súčasnosti
zaočkovanosť v SR na úrovni 94,8 % (k
31.13.2017).

Zaočkovanosť nižšia ako 95 % sa zistila aj
na úrovni krajov, a to v rámci základného
očkovania tzv. MMR vakcínou v 15. –
18. mesiaci života (prvá dávka vakcíny):
v ročníku narodenia 2015 v 4 krajoch,
v ročníku narodenia 2014 v 2 krajoch,
v ročníku narodenia 2013 v 2 krajoch,
v ročníku narodenia 2012 v 2 krajoch
a v ročníku narodenia 2011 v 1 kraji.
Na okresnej úrovni hranicu 95 %
zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov
Slovenska.
V
prípade
očkovania
druhou
dávkou vakcíny v 11. roku života,
na celoslovenskej a krajskej úrovni,
zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných
ročníkoch pod 95 %. Na okresnej úrovni
hranicu 95 % nedosiahlo 6 okresov.
Závažnosť ochorenia na vírusovú
hepatitídu typu A spočíva najmä v tom,
že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií.
Vírusová hepatitída B patrí ochoreniam,
ktoré môže spôsobovať vážne následky
– chronickú hepatitídu, cirhózu pečene,
hepatocelulárny karcinóm. Vírusová
hepatitída C prechádza až v 80 % do
chronickej formy, pri ktorej môže prísť
k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej
zlyhaniu.
Zdroj: UVZ SR

Odborní pracovníci 36 regionálnych
úradov verejného zdravotníctva
budú až do septembra, a teda do
konca tohtoročnej letnej sezóny,
kontrolovať prevádzky s výrobou
a predajom nebalenej zmrzliny.
Hygienici preverujú pôvod surovín
a polotovarov na výrobu zmrzliny,
hygienickú úroveň jej podávania
a prevádzkovú hygienu zariadení.
Pozornosť venujú aj použitým farbivám
v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum
spotreby a minimálnej trvanlivosti
surovín a polotovarov, z ktorých bola
nebalená zmrzlina vyrobená a teploty
v chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Na čo si treba dať pozor
pri kúpe nebalenej zmrzliny
Zloženie zmrzliny musí byť dostupné
spotrebiteľovi v mieste pri jej
predaji, vrátane označenia alergénov
a upozornenie na niektoré farbivá,
pokiaľ by boli v zmrzline prítomné.
Nebalená zmrzlina vyrobená tzv.
teplou alebo studenou cestou sa
môže predávať 24 hodín po jej
vymrazení. Ak je zmrzlina opakovane
zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť

kúsky ľadu, ktoré nie len zmyslovo
znehodnotia zmrzlinu, ale môžu byť
nositeľmi mikroorganizmov; v zmrzline
sa v takomto prípade môžu objaviť
nepatogénne mikroorganizmy, napr.
koliformné baktérie alebo patogénne
mikróby, napr. salmonela.
Po
konzumácii
kontaminovanej
zmrzliny sa objavia najčastejšie tráviace
ťažkosti, ako nevoľnosť, zvracanie
a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú
deti.

Zmrzlina s vajíčkami
či bez nich?
Nebalená zmrzlina je v súčasnosti
pripravovaná buď studenou, alebo
teplou cestou. Ak je vyrábaná
studenou cestou, pripravuje sa
z hotových zmrzlinových zmesí, ktoré
sa po rozmiešaní v pitnej vode zmrazia.
V súčasnosti sa už len ojedinele
možno stretnúť s klasicky vyrábanou
zmrzlinou s mliekom alebo s vajíčkami.
V prípade, že sa pridávajú vajíčka, musí
byť zmrzlina tepelne upravená, tiež
pridávané potraviny, ako napr. mlieko či
oriešky, musia byť tepelne opracované.
Zdroj: ÚVZSR

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Tak rýchlo odišla
duša tvoja,
že nestihol si nám
povedať:
„Zbohom, dcérka
a manželka moja.“
Ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste môjho milovaného manžela,
milovaného otca, brata a švagra
Jána Hlaváčika,
ktorý nás navždy opustil
8. júla 2018 vo veku 57 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým zo srdca ďakujeme.
Manželka a dcérka.
SPOMIENKA
Dňa 7. augusta
si pripomenieme
nedožité
74. narodeniny
p. Jozefa Ďuračku.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 2. augusta si pripomenieme
20. výročie, čo nás navždy opustila
naša mama, starká a prastarká
Alžbeta Szöllöšiová.
S láskou spomína dcéra a syn
s rodinami, vnučky Marieta,
Michaela, Marek,
pravnuci Patrik a Peťko,
pravnučky
Gabika a Vaneska.

SPOMIENKA
Dňa 30. júla
si pripomíname
nedožitých
81 rokov manžela,
ocka a deduška
Štefana Gašparíka
zo Žiaru nad
Hronom.
S úctou spomína manželka Jožka,
dcéra Monika s rodinou
a syn Dušan s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
SPOMIENKA
To, že rana sa
zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 15. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša milovaná mamička a starká
Mária Kuková.
Všetci tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
So smútkom v srdci
spomínajú
dcéry Zdenka a Janka
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 28. júla sme
si pripomenuli
28. 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.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA ZADARMO

SPOMIENKA
Navždy prestali
pre teba
hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre teba
slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 7. augusta si pripomenieme
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, starká
a prastarká
Anna Lazárová.
S veľkou láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 5. augusta
uplynie 5 rokov
od posledného
výdychu našej
milovanej mamičky,
babky, prababky
a tety
Evky Benčovej, rod. Miškovskej.
So smútkom a láskou v srdci
spomínajú dcéry Mária, Eva
a Monika s rodinami.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. júla sme si
pripomenuli 2. 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
Dňa 7. augusta
si pripomenieme
4 roky, čo nás
navždy opustil
Emil Kucej.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Vždy príde ten čas,
keď spomienka na
teba oživí sa v nás,
tíško si zaspala
a zanechala všetkých,
čo ťa milovali.
Spi sladko, snívaj svoj
večný sen,
my na teba spomíname každý deň.
Dňa 29. júla uplynulo
40 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá sestra a mamička
Magdaléna Kozárová,
rod. Kúšová.
S úctou a láskou spomínajú sestry
s rodinami a syn Mirko
s rodinou.
SPOMIENKA
NA 100. VÝROČIE

*26.7.1918

†24.5.1998
ako 80-ročná
Od úmrtia uplynulo 20 rokov

Dňa 26. júla nedožité 100. výročie
našej mamy, starkej a prastarkej
Ele Hrdej
zo Srnosieť.
S láskou smúti celá rodina.
Výročia v tomto roku jej detí,
vnúčat a pravnúčat:
Deti: Anna 75 rokov,
Mária 74 rokov, Štefan 67 rokov
Vnuci/čky: Alena 54 rokov, Igor 54
rokov (†11.1.2018) Martina 40 rokov,
Dominik 43 rokov, Gabika 42 rokov,
Marek 40 rokov, Barbora 35 rokov
Pravnuci/čky: Ján 30 rokov, Nika 32
rokov, Damián 4 roky, Ľuboš
28 rokov, Dominik 17 rokov, Ella 2
roky, Patrik 10 rokov

SPOMIENKA
Moja mama už
nedýcha,
ale v mysli stále žije.
Hviezda v nebi
pre ňu svieti,
ostáva nám vždy
v pamäti.
Srdce bolí, myseľ tápe.
Je to pravda? Nik nechápe.
So smútkom v srdci sme si dňa
25. júla spomenuli na našu drahú
maminu, babku a svokru
Annu Bezákovú
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Zavrela sa kniha
na 62. strane tvojho
života.
Vtedy navždy stíchol
náš dom.
Ťažko sa s tebou
lúčilo,
ťažké je bez teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Peter Miškovský.
Spomína s láskou
manželka Marta,
dcéra Evka s rodinou,
syn Peťo s rodinou,
vnúčatá Dominika,
Peťko, Samko.
Ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Už len kytičku
kvetov na hrob ti
môžeme dať,
spokojný,
večný spánok
môžeme ti priať.
V týchto dňoch si
pripomíname 10. výročie od smrti
Pavla Meleka.
V tichej modlitbe s láskou
a úctou spomínajú dcéry, zať,
vnúčatá a pravnúčatá.

Mestské noviny | 30. júl 2018

11

ŠPORT

Pokračoval Slovenský pohár v cestnej cyklistike mládeže

Adam Foltán úspešný
na Majstrovstvách Európy

ATLETIKA

Cez víkend 14. a 15. júla pokračoval
Slovenský pohár v cestnej cyklistike
mládeže. V sobotu bola na programe
časovka, v ktorej cyklisti bojovali
o Cenu primátora mesta Žiar nad
Hronom. Nedeľa patrila klasickým
pretekom jednotlivcov, kde sa
bojovalo o Cenu Slovalca. Na štart
sa postavili pretekári zo Slovenska,
Maďarska a Českej republiky.
Časovka jednotlivcov mala štart aj cieľ
v obci Lovča. Desaťkilometrová rovinatá
trať bola okrem juniorov rovnaká pre
všetky kategórie. Tí trať prešli dvakrát.
V kategórii mladších žiakov zvíťazil
Samuel Fedor z CK UNICOM Zvolen,
Matthias Schwarzbacher z ŠK Železiarne
Podbrezová sa stal víťazom kategórie
starších žiakov, víťazom kategórie
kadetov sa stal Filip Lohinský z TJ Slávia
ŠG Trenčín a prvenstvo medzi juniormi
si vybojoval Matúš Baniar z CK MŠK Žiar
nad Hronom.
V kategórii žiačok dominovala Barbora
Máčková z CyS – Akadémia Petra
Sagana, najlepšou kadetkou bola
Simona Záhorcová z CK MŠK Žiar nad
Hronom a v kategórii žien a junioriek
zvíťazila Monika Kadlecová z CK EPIC
Dohňany.
V nedeľu jazdili pretekári cestné
preteky jednotlivcov, kde bojovali
o Cenu Slovalca. Členitejšia trať
pretekov bola na okruhu Lutila –

CYKLISTIKA

V nedeľu 15. júla sa v Českej republike
uskutočnili preteky majstrovstiev
Európy v cestnej cyklistike. Žiarsky
klub reprezentoval Adam Foltán.
Na pretekárov čakal veľmi náročný
okruh, ktorý viedol mestom Zlín. Na
juniorskú kategóriu čakalo 11 okruhov,
teda 118 km s prevýšením 3000 m.
Na šampionát starého kontinentu
sa nominovalo 167 pretekárov z 38
krajín. Na pretekoch nechýbal ani náš
Dérerov Mlyn – Janova Lehota – Kosorín
– Slaská – Lutila. Jeden okruh meral
23 kilometrov. Mladší žiaci a žiačky
absolvovali jeden okruh, starší žiaci
a kadetky dva okruhy (46 km), kadety,
juniorky a ženy jazdili tri okruhy (69 km)
a juniori jazdili až štyri okruhy, a teda
92 kilometrov. Po rovine jazdili cyklisti
iba krátko, väčšinou buď mierne stúpali,
alebo klesali. V kategórii mladších
žiakov štartovalo 40 pretekárov.
Víťazom sa stal Adam Mrocek z CK
EPIC Dohňany. Na druhom mieste
skončil žiarsky pretekár Branislav Holic.
V kategórii žiačky bolo klasifikovaných
22 pretekárok. Aj tu zvíťazila cyklistka
klubu CK EPIC Doňhany, Simona
Bodoríková. V kategórii starší žiaci sa
na štart postavilo 47 cyklistov. Víťazom
sa stal Tomáš Sivok z Kaktus Bike –
Team Bratislava. Spomedzi Žiarčanov

reprezentant Adam Foltán. Hneď z
úvodu a počas celých pretekov sa išlo
rýchle tempo, čo spôsobilo značnú
selekciu pretekárov, o čom svedčí aj
fakt, že v cieli bolo klasifikovaných len
51 pretekárov. Adamovi Foltánovi sa
darilo veľmi dobre a v tejto konkurencii
sa vôbec nestratil. Obsadil výborné
23. miesto, čím potvrdil vrcholovú
výkonnosť.
CK MŠK ZH

sa najlepšie umiestnil Michal Holic,
ktorý skončil na 10. mieste. V kategórii
kadetiek súťažilo 17 pretekárok. Na
1. mieste skončila Nora Jenčušová
z klubu Schwabik Cycling CEA.
Žiarčanka Simona Záhorcová skončila
na 3. mieste. Najviac pretekárov
štartovalo v kategórii kadetov, a to
50 cyklistov. Víťazom sa stal Jakub
Slivka z CyS – Akadémia Petra Sagana.
Žiarčan Jakub Vlčák obsadil 2. miesto
pred tímovým kolegom Lukášom
Ungvarským. Kategória žien a junioriek
mala iba deväť pretekárok. Víťazkou sa
stala Eszter Temela s maďarského klubu
SZINGO-Fehervar. V kategórii juniorov
sa na štart postavilo 30 cyklistov.
Zvíťazil Simon Nagy z TJ Slávia ŠG
Trenčín. Žiarčan Andrej Zelina obsadil
3. miesto.
(li)

Remíza 1:1 s Interom Bratislava
FUTBAL – II. LIGA

FK Inter Bratislava - FK Pohronie 1:1 (0:1)
Góly: Sojka (vlastný) – Ďungel.
Na prvý majstrovský zápas sme cestovali
do Stupavy, kde sme na umelej tráve
nastúpili proti domácemu FK Inter
Bratislava.
Zápas začali domáci úvodným tlakom a
vytvorili si niekoľko šancí. Hostia trpezlivo
čakali na príležitosti, ktoré sa naskytli po
zisku lopty. Jednu takúto rýchlu akciu využil

v 14. minúte Ďungel na otvárací gól zápasu.
Domáci sa snažili o vyrovnanie, ale ich akcie
končili u vynikajúco chytajúceho Jenča,
alebo ich obrana hostí odvrátila. Do polčasu
si hostia vytvorili niekoľko príležitostí, ktoré
nedokázali zakončiť gólom.
Po zmene sa obraz zápasu nezmenil. Domáci
začali tlakom a snažili sa o vyrovnanie.
Do otvorenej obrany mali niekoľko šancí
hostia, keď išli sami na brankára domácich.
Gól však nedalo ani jedno mužstvo.

V 62. minúte samostatný únik Frimmela
zastavil pred šestnástkou domáci kapitán
Petráš faulom, za čo bol vylúčený. Priamy
kop skončil tesne vedľa konštrukcie brány.
V 88. minúte zahrávali domáci priamy
kop, loptu nešťastne zasiahol v
šestnástke hosťujúci Sojka a tá na
veľkú radosť domáci skončila v sieti 1:1.
Kvalitný zápas sa skončil deľbou bodov.
Hostia vonku nevyhrali súťažný zápas
463 dní.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

U19-ka ukončila sezónu s piatimi víťazstvami v rade
FUTBAL - U19

Ján Gajdošík pôsobil na poste
športového
riaditeľa
mládeže
v sezóne 2017/2018. Svoju činnosť
v klube ukončil k 30. júnu, svoj čas
chce venovať najmä svojej rodine.
Jeho práca mala jasné výsledky a sme
smutní, že nás opúšťa. Ako bývalý
športový riaditeľ mládeže však ešte
zhodnotil uplynulú sezónu U19-ky.
Káder U19-ky sa v uplynulej sezóne
výraznejšie nezmenil. „Odišli len traja
hráči – Samuel Prokaj - SSH (FK Senica),
Martin Repiský – brankár (Slovan
Bratislava) a Šimon Cibuľa – HU (návrat
z hosťovania – Podbrezová),“ hovorí
na úvod Ján Gajdošík, bývalý športový
riaditeľ mládeže FK Pohronia a dodáva,
že v priebehu zimnej prípravy prišiel
brankár Dovec (Podbrezová ) a z U17
Matúš Oťapka, ktorý bol zaradený
do tréningového procesu A mužstva.
„Mužstvo sa tiež dopĺňalo v priebehu
jarnej časti hráčmi z U17, ktorí
predvádzali v zápasoch výborné výkony.
Hlavným cieľom v jarnej časti bola
príprava mužstva na nadchádzajúcu
sezónu, a preto sme sa snažili dať
priestor viacerým hráčom z U17,“
vysvetľuje ďalej Gajdošík a dodáva, že
so zimnou prípravou však realizačný tím

nebol spokojný. „Tréningová dochádzka
nebola optimálna, priemerne sa nám
tréningov zúčastňovalo 8 až 9 hráčov.
Dvaja hráči boli v tréningovom procese
v Podbrezovej – Čief, Šteňo (zlomená
kľúčna kosť v jarnej časti) a štyria hráči
v našom A mužstve (Antošík, Urgela,
Oťapka, Matej Repiský). Problémom
bolo prípravné obdobie, kde sme sa
nevyhli chorobám a boli tréningy,
kde sme mali účasť 6 hráčov,“ hodnotí
Gajdošík.
Pozitívnou zmenou bolo spojenie
tréningového procesu s U17 v priebehu
jarnej časti, kde mohli tréneri pracovať
s väčším počtom hráčov, a tým sa
aj viac venovať nácviku herných
kombinácií a hernému systému. „Bolo
to dané aj tým, že kategória U17 mala
veľmi dobrú kvalitu a neboli rozdiely
po fyzickej, technickej a ani taktickej
stránke. Od tohto momentu sa výrazne
zlepšil tréningový proces a aj hráči boli
konfrontovaní medzi sebou, čo ich
motivovalo k ďaleko väčšej súťaživosti,“
hovorí ďalej Ján Gajdošík a oceňuje
prácu trénera U17 Lukáša Kmeťa.

výsledkovo dobre, herne určite
nesklamala. „Aj v tejto fáze súťaže
sme boli futbalovejším družstvom vo
viacerých zápasoch. Chýbala nám však
kvalita v útočnej fáze, kde sme boli
málo nebezpeční. Spôsobené to bolo
najmä chýbajúcou priamočiarosťou,
rýchlejším prepínaním z obrannej do
útočnej fázy, ako aj návykmi hráčov
hrať dozadu na istotu,“ vysvetľuje ďalej
Gajdošík a dopĺňa, že ani v obrane
mužstvo nehralo optimálne: „V troch
zápasoch sme súpera postavili na nohy
úvodnými vlastnými gólmi. V tejto fáze
súťaže sme dokázali vyhrať z ôsmich
zápasov len raz. Po polovici zápasov sme
Aj keď U19-ka nevstúpila do sezóny zmenili rozostavenie na 4-3-1-2. Hráči sa

výrazné zlepšenie. Sezónu sme ukončili
piatimi víťazstvami v rade (skóre 15:3),
za čo patrí našim hráčom uznanie a
pochvala. Chalani sa presvedčili, že ak
dajú do zápasu maximum a na ihrisku si
navzájom pomôžu, môžu sa výsledkovo
posunúť výraznejšie dopredu,“ dodáva
Gajdošík s tým, že káder si prešiel
v jarnej časti viacerými zmenami,
problémami a pádmi, o to viac treba
oceniť druhú polovicu jarnej súťaže, kde
sa dokázali pozbierať a vytvoriť dobrú
partiu. Pre budúcu sezónu sa vytvorila
veľmi zaujímavá kostra mužstva, ktorá
má potenciál na to, aby v náročnej
sezóne splnila potrebné výsledkové
umiestnenie pre zotrvanie v druhej lige.

veľmi rýchlo a dobre stotožnili s týmto
rozostavením, sadlo im to a herne sme
ešte viac kontrolovali hru. Aj zápas, ktorý
sme prehrali v Liptovskom Mikuláši (1:0),
sme mohli hodnotiť pozitívne, aj keď
tam sme v útočnej zóne ešte neboli tak „Na záver sa chcem všetkým poďakovať
za
spoluprácu.
Predovšetkým
precízni.“
športovému
riaditeľovi
Mirovi
V ďalších zápasoch sa chalani chytili Poliačekovi, ktorý ma oslovil a umožnil
aj strelecky. „S návratom stredného mi byť súčasťou FK Pohronie. Pre mňa to
obrancu Petra Bahnu po zranení bol veľmi pozitívny polrok po športovej,
sa zlepšila aj organizácia v obrane ale vďaka ľuďom, ktorí v klube pôsobia,
a rozohrávka. Posledné zápasy aj po ľudskej stránke. Aj napriek tomu, že
môžem hodnotiť pozitívne, herne aj už nebudem súčasťou klubu v budúcej
výsledkovo sme napredovali, hráči sezóne, budem sledovať pôsobenie
s každým dobrým výsledkom rástli všetkých družstiev v súťažiach a držať
a aj v tréningovom procese bolo vidieť im palce,“ uzatvára Ján Gajdošík. (kr)
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Na tlačovke o nových posilách a fanshope

Brankársky kemp s 30 účastníkmi

FUTBAL – II. LIGA

FUTBAL

V utorok 17. júla sa na žiarskom
štadióne konala tlačovka k začiatku
sezóny 2018/2019, na ktorej športový
riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril
o nových posilách v tíme, tréner
Rastislav Urgela o príprave a v závere
Martin Baláž o novinke, ktorá poteší
všetkých fanúšikov – fanshope.
Káder pred sezónou 2018/2019 opustil
Jozef Rejdovian, Marek Pittner, Marko
Lukáč, Marián Kovařík a Marek Kristián
Bartoš. „Naopak, do tímu pribudol Ján
Hatok z Popradu, Roman Litwiak z Opavy,
s ktorým sme podpísali ročnú zmluvu,
18-ročný krídelník Patrik Košuba, ktorý
prišiel z Vranova a je to veľmi zaujímavý
hráč,“ uviedol v úvode tlačovky športový
riaditeľ FK Pohronie Miroslav Poliaček
a dodal, že ďalej sa k tímu pridal Jožko
Špyrka, ktorý prišiel z Prešova a je to
reprezentant Slovenskej republiky do
19 rokov. „Má nejaké štarty v lige a my
sa spoliehame, že tu rozvinie svoj talent.
Ďalšou posilou je Mário Jacko, ktorý
prišiel z Bardejova a podpísali sme s ním
dvojročnú zmluvu a rovnako navrátilec
z hosťovania Peter Ďungel,“ dodal

Počas tlačovej besedy o novinkách informovali (zľava)
Martin Baláž, Miroslav Poliaček a Rastislav Urgela.
Poliaček s tým, že na skúške sú ešte dvaja
hráči. „Minimálne jeden z nich ostane, ale
zatiaľ mená spomínať nebudem. Káder
nie je ešte uzavretý, hľadáme ešte jeden
post,“ uzavrel športový riaditeľ príchody
a odchody hráčov.
Novinkou pre túto sezónu je spolupráca
zo Žarnovicou. „Keďže máme veľa
mladých hráčov, dohodli sme sa so
Žarnovicou na užšej spolupráci. Mladí
hráči budú hrať medzi mužmi čo najviac

zápasov, minimálne 4 až 5 hráči budú
každý víkend hrávať v Žarnovici,“ uviedol
ďalej na tlačovke Miroslav Poliaček.

V týždni od 16. do 20. júla sa na
našom štadióne konal, už po
tretíkrát, brankársky kemp FK
Pohronie. Absolvovalo ho 30 mladých
brankárov z celého Slovenska.
„Prihlásili sa najmä brankári kategórie
U12 až U15, nielen zo Žiaru nad Hronom,
ale aj z Banskej Štiavnice, Banskej
Bystrice, Zvolena, Humenné, Nitra či
Bratislavy,“ hovorí tréner Maroš Pažout
a dodáva, že brankári sú rozdelení do
kategórií, čo umožňuje trénerom zacieliť
tréning na ich individuálne potreby.

brankári sa naučia, ako sa samostatne
rozcvičovať.
„Tréningy
začínajú
ráno o 8,00 hodiny, kde si pozrieme
tréningovú jednotu a následne ideme
na ihrisko. Po obede je druhý tréning, na
ktorom sa zameriavame na rozohrávky,
chytanie do prstov či chytanie v pádoch.
Po druhej fáze je opäť vyhodnotenie
a okolo piatej ukončenie dňa,“ dodáva
Maroš Pažout s tým, že brankári sa
naučia aj správne postavenie či chytanie
centrovaných lôpt.

V pondelok sa účastníci kempu
Keďže kluby väčšinou nemajú zúčastnili besedy, ktorú viedol brankár
vlastných brankárskych trénerov, mladí A-tímu FK Pohronie Tomáš Jenčo. (kr)

Prípravu na novú sezónu zhodnotil
tréner Áčka Rastislav Urgela: „Odohrali
sme osem prípravných zápasov
s kvalitnými súpermi, konfrontácia
bola na vysokej úrovni. Zápasy splnili
účel, videli sme všetkých hráčov v akcii,
niektorí sa ukazujú lepší, iní potrebujú
čas adaptovať sa.“
„Súbežne so štartom novej sezóny by
mal byť spustený aj fanshop FK Pohronie,
internetový obchod, kde si fanúšikovia
budú môcť kúpiť dresy, tričká, šály či
šiltovky,“ informoval o novinke, ktorá
poteší nejedného fanúšika žiarskeho
futbalu, Martin Baláž a dodal, že
spolu bude približne dvadsať druhov
predmetov s prvkami FK Pohronie.

Vo fanshope si budete môcť kúpiť šály, šiltovky, ale aj takéto tričká.

Odchody: Jozef Rejdovian, Marek
Pittner, Marko Lukáč, Marián Kovařík,
Marek Kristián Bartoš, Jakub Kosorín.
Príchody: Ján Hatok, Roman Litwiak,
Patrik Košuba, Jozef Špyrka, Mário Jacko,
Peter Ďungel
(kr)

Žiarski cyklisti úspešní v Rakúsku
CYKLISTIKA

V rámci záverečnej prípravy na
M-SR v cestnej cyklistike štartovali
vybraní pretekári na pretekoch
v Rakúsku. V sobotu 21. júla sa
uskutočnilo kritérium v uliciach
mesta Pernitz. Preteky sa išli na 900 m
okruhu, v každom štvrtom kole bola
bodovačka.
Pekný úspech dosiahol v kategórii
mladších žiakov Branislav Holic, ktorý
celé preteky aktívne jazdil na čele.
Bodoval na všetkých bodovačkách, čo
mu napokon prinieslo výborné 2. miesto.
Zvíťazil C. Viehberger z NO Radunion.
V kategórii starších žiakov chalani začali

výborne, keď Samo Ihring zvíťazil hneď
v prvej bodovačke. Potom sa pelotón
rozdelil na viacej menších skupín a v
úniku jazdil osamote neskorší víťaz J.
Purtscheller z RC ARBO WELS. Za ním sa
vydal na stíhaciu jazdu náš Michal Holic,
ktorý prišiel do cieľa na vynikajúcom
2. mieste. Tretí skončil D. Preyler z RC
Stein pred štvrtým Samom Ihringom z
CK MŠK Žiar nad Hronom. Matúš
Ďurík skončil na 12. mieste a Patrik
Antal na 14. mieste.

Na treťom mieste skončila po dobrom
výkone Simona Záhorcová z CK MŠK Žiar
nad Hronom pred kolegyňou Vladimírou
Zelinovou,
ktorá
skončila
na
štvrtom mieste. V kadetoch skončil
L. Ungvarský na 12. mieste a J. Vlčák na
17. mieste.

V nedeľu boli na programe preteky
s hromadným štartom. Organizátori
pripravili náročný okruh s kilometrovým
stúpaním a technickým zjazdom.
Mladší žiak B. Holic bol po celý čas
V kategórii kadetiek zvíťazila domáca aktívny a vyprovokoval únik 5-člennej
pretekárka M. Loschingg z RC Stein skupiny. V záverečnom špurte obsadil
pred tímovou kolegyňou L. Paumann. 4. miesto. Starší žiaci na rovnakej trati

skúšali roztrhnúť štartové pole, čo sa
im napokon podarilo. V prvej skupine
prišiel M. Ďurík v špurte na 5. mieste.
S. Ihring prišiel do cieľa tesne za prvou
skupinou na 9. mieste. P. Antal skončil na
11. a M. Holicna na 12. mieste.
Kadetky sa snažili jazdiť aktívne a od
začiatku robili všetko pre víťazstvo.
Suverénnou
víťazkou
sa
stala
S. Záhorcová z CK MŠK Žiar nad Hronom,
ktorá prišla do cieľa s náskokom
1:25 min. pred druhou pretekárkou. V
Zelinová obsadila 5. miesto.
(CK MŠK)

