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Začalo sa s výstavbou atletickej dráhy
S prácami na výstavbe atletickej dráhy
sa začalo začiatkom letných prázdnin.
Dráhu postaví mesto atlétom v areáli
Základnej školy na Jilemnického ulici.
Výstavba atletickej dráhy sa financuje
z mestského rozpočtu, pričom suma by
nemala presiahnuť 300-tisíc eur. „Nová
atletická dráha vyrastie v priestore, kde
bola aj pôvodná, len ju viac posunieme
k detskému ihrisku,“ informuje primátor
Peter Antal a ako podotýka, prioritne síce
pôjde o školskú atletickú dráhu, ale na organizovanie súťaží či na tréningy ju bude
využívať aj žiarsky Atletický klub. „Moderná dráha z tartanu bude slúžiť nielen
samotnej škole a atletickému klubu, ale
k dispozícii bude aj verejnosti. To však za
určitých podmienok, o ktorých budeme
včas informovať,“ dodáva Antal.

kať financie mimo mestského rozpočtu.
Ak by sa však skok do výšky nevybudoval
teraz, je možné ho dostavať dodatočne.

Pri projektovaní vedenie mesta bralo do
úvahy aj pripomienky žiarskych atlétov.
Tí pôvodne požadovali 400-metrovú dráhu, na ktorej by sa mohli organizovať aj
Majstrovstvá Slovenska. Mesto však na
tak veľkú dráhu nemá dostatočne veľký
vlastný pozemok. „Snažili sme sa na tento
účel odkúpiť priľahlé pozemky. Stroskotalo to však na požiadavkách majiteľov,
ktorí za pozemky pýtali neprimerane vysokú sumu,“ naznačuje primátor mesta.
Ako nám pred časom priznal tréner atletického klubu Miroslav Rybársky, pôvodne atléti počítali aj s vybudovaním sektoru skoku do výšky, na ktorý sa snažia zís-

Momentálne členovia atletického klubu
trénujú na 250-metrovej škvarovej dráhe
v areáli Základnej školy na Ulici Dr. Janského. Tú by chceli zachovať pre tréningy
malých detí od 4,5 do 8 rokov. Tie by chodili na tréningy na novú atletickú dráhu
minimálne jedenkrát týždenne. Ostatné
deti by trénovali päťkrát do týždňa už
v nových priestoroch. Ak by sa dráhu
podarilo na komplet postaviť do konca
októbra, atletický klub by mohol požiadať o organizovanie krajských súťaží jednotlivcov najmladších a mladších žiakov
a krajských súťaží družstiev najmladších
žiakov už v roku 2020.
(li)

Športový komplex sídliska a školy bude
nakoniec tvoriť 300-metrový bežecký
ovál so štyrmi dráhami dookola. Atléti
budú mať k dispozícii aj šprintérsku rovinku s dĺžkou 130 metrov so šiestimi
dráhami. Súčasťou športoviska bude
aj skok do diaľky či vrh guľou. Atléti na
tejto dráhe plánujú organizovať súťaže
v kategórii najmladších žiakov a mladších žiakov. Ich ambíciou je aj príprava
Majstrovstiev Slovenska mladších žiakov
v päťboji a organizovanie súťaží miestnej
žiarskej atletickej ligy, školských súťaží
a súťaží detskej atletiky v rámci mesta,
okresu a kraja.

Moderná atletická dráha vyrastie v priestore, kde bola aj pôvodná.
Posunie sa však viac k detskému ihrisku.

Letný pavilón oživili dáždnikmi
V piatok 12. júla sa do Letného pavilónu nainštalovali vkusné biele dáždniky. Ide o nápad primátora Antala, ktorý si od tohto kroku sľubuje viac tieňa
v oddychovej zóne.
V prvej etape sa nainštalovalo do pavilónu 24 dáždnikov, v druhej etape pribudlo
ďalších 24. „Najskôr sme chceli vidieť, ako
to bude vyzerať a či dáždniky budú plniť
svoj účel,“ uviedol na margo nového spôsobu tienenia primátor Peter Antal s tým,
že nápadom sa inšpiroval vo viacerých
mestách, kde tiež takýmto spôsobom
vyriešili problém s nedostatkom tieňu.


Júl bez plastov
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Dáždniky majú v pavilóne vytvárať potrebný tieň.

Dáždniky sú v pavilóne upevnené priamo
nad hlavami tých, ktorí sa voľný čas rozhodnú tráviť na žiarskom námestí. Keďže
pavilón nie je ničím prekrytý, mnohým
Žiarčanom chýbal tieň, do ktorého by sa
pred priamym slnkom mohli skryť. „Všetko nemusí byť účelové. Možno dáždniky

nespravia tiež, ale rozveselia. Za mňa
krásny doplnok. Chválim nápad,“ zhodnotila na sociálnej sieti Erika.
Okrem dáždnikov je v pavilóne inštalovaná aj vodná hmla, ktorá príjemne schladí
v horúcich letných dňoch. Schladiť sa dá
aj vo fontáne, ktorá je priamo v Letnom
pavilóne. Okoloidúci si tiež môžu oddýchnuť na nedávno inštalovaných drevených lavičkách, ktoré sú pod stromami.
Z jednej strany lavičiek si môžu posedieť,
z druhej strany sú širšie a je možné si na
ne aj ľahnúť a takýmto spôsobom oddychovať.
Letný pavilón využívajú nielen rodičia
s deťmi, ale aj mládež či seniori, ktorí radi
posedia na drevených hojdačkách. V letných mesiacoch sa tu tiež konajú akcie,
ktoré sú v réžii žiarskeho Mestského kultúrneho centra.
(li)


Odkrývame históriu mesta:
Výskum v kaštieli II.
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city fest

Sobota 10. augusta

Najväčšie hudobné podujatie žiarskeho regiónu ohlasuje 14. ročník
Autogramiáda „oteckov“, Kollárovci, Janko Kulich & Kolegium,
Sima Martausová, Sitňan, Rytmus, Iné kafe, Metalinda

Park Š. Moysesa

Žiarsky Zlatý klinec

Vstupné: 5 eur/deti do 120 cm, ZŤP, Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.
darcovia krvi (od striebornej Janského plakety) vstup zdarma
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V centre mesta pribudlo petangové ihrisko
Na základe požiadavky žiarskych seniorov pribudlo v centre mesta nové
petangové ihrisko. Nachádza sa v medziblokovom priestore za Tatrabankou.
Myšlienkou postaviť petangové ihrisko sa
vedenie mesta zaoberalo už dlhšiu dobu,
no ako priznal primátor mesta, čakalo sa
na prvotný impulz od samotných obyvateľov. A ten prišiel zo strany žiarskych
seniorov. „Inšpiráciu sme mali aj v partnerskom meste Svitavy. Tam nedeľa patrí
dôchodcom, ktorí sa stretávajú na petangovom ihrisku a trávia tam svoj voľný čas,“
uviedol pred časom primátor Antal a ako
podotkol, radnica mala od začiatku jasno
aj v tom, kde takéto ihrisko postaví: „Určite blízko centra mesta, aby k nemu žiarski

vonku umiestnené ping-pongové stoly,
kolky či pár stolíkov so šachovnicami, ktoIhrisko na obľúbenú hru, ktorá pochá- ré by boli okolo petangového ihriska.
dza z Francúzska, sa podarilo vybudovať
v rekordne krátkom čase. V podstate bolo
potrebné iba pripraviť vhodný terén,
Petang je francúzska spoločenská hra pre
keďže petang je možné hrať na rôznych
dve 1 – 3-členné družstvá, ktoré sa snažia
terénoch, napríklad s trávnatým alebo
umiestniť gule čo najbližšie k cieľu, ktopieskovým povrchom. V okolí ihriska sú
rý tvorí drevená gulička, tzv. prasiatko.
umiestnené aj lavičky na sedenie. Na vyPrincíp hry je jednoduchý, ale dokonalé
budovanie ihriska sa z mestského rozpočzvládnutie techniky a taktiky vyžaduje
tu vyčlenilo 3 000 eur.
pravidelný tréning. Výraznou prednosťou
petangu je to, že ho môže hrať prakticky
Žiarčania takúto aktivitu zo strany mesta
každý – ženy s mužmi, seniori s deťmi, aj
vítajú a prichádzajú aj s ďalšími tipmi, ako
telesne postihnutí, a to prakticky kdekoľby im vedenie mesta mohlo spríjemniť
vek, keďže terén ihriska je ľubovoľný.
voľné chvíle. Pozdávali by sa im napríklad
(li)
seniori mali blízko.“

Čo je petang

Ihrisko na petang postavili v medziblokovom priestore.

Medzi vodami pravidelne vznikajú čierne skládky
Mesto avizuje častejšie kontroly a intenzívnejšie monitorovanie

Takýto pohľad sa naskytol pri monitorovaní mesta. Nebolo to prvýkrát.
V lokalite Medzi vodami sú na verejnom
priestranstve umiestnené 1100-litrové
zberné nádoby pre zber skla a použitého jedlého oleja a nachádza sa tu aj
špeciálny kontajner na šatstvo. V poslednom období zaznamenalo mesto
v tejto lokalite problémy s odpadom
a tvorením čiernych skládok.
V pondelok 22. júla boli pracovníci Odboru životného prostredia a infraštruktúry
MsÚ s hliadkou mestskej polície opätovne
po niekoľkých dňoch v lokalite Medzi vodami riešiť vznik čiernej skládky. „Na mieste sme zistili, že v nádobe na sklo, ktorú
sme zatiaľ nedali uzatvoriť, sa nachádzali
vrecia s rôznym odpadom, ako je papier,
zmesový komunálny či stavebný odpad,
šatstvo či zmes rôznych druhov odpadov.
Okolo kontajnera boli tak isto uložené
kartónové krabice a vrecia s rôznym zmie-

šaným odpadom,“ informuje Ivana Martincová, vedúca oddelenia odpadového
hospodárstva a ako podotýka, situácia sa
pravidelne za posledných niekoľko týždňov opakuje: „Je až zarážajúce, že niekto
opakovanie využíva zberné nádoby na verejných priestranstvách na ukladanie rôzneho druhu odpadu, ktorý patrí do iných
zberných nádob. Rovnakú situáciu sme
riešili aj v stredu 17. júla. Aj vtedy sa nám
pri nádobách a v nádobách nachádzali
vrecia s rôznym druhom odpadu.“
Pracovníci OŽP monitorujú celé mesto
každý týždeň. A keďže sa v lokalite Medzi
vodami situácia pravidelne opakovala,
odteraz je pod prísnym drobnohľadom.
Situáciu intenzívne monitoruje aj poslanec Juraj Krátky, ktorý v tejto lokalite pôsobí. „V stredu 17. júla sme lokalitu vyčistili

a napriek tomu, že sme dali zberné nádoby vysypať a nádobu na použitý jedlý olej
sme dokonca zamkli, tak počas víkendu sa
situácia znova zopakovala a skládka bola
ešte niekoľkonásobne väčšia ako pred pár
dňami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli,
že kontajnery mierne presunieme, budeme ich mať pod dohľadom a celú lokalitu
budeme intenzívnejšie monitorovať,“ zdôrazňuje Ivana Martincová.

Zberné nádoby Medzi vodami slúžia pre
širokú verejnosť pre zber určených komodít odpadu, a teda nádoby majú svoje
opodstatnenie pre obyvateľov blízkych
rodinných domov. „Žiadame obyvateľov,
aby kontaktovali MsP v prípade, ak uvidia niekoho, kto ukladá odpad, ktorý do
zberných nádob nepatrí, alebo ho kladie
mimo nádob,“ prízvukuje Ivana Martincová a ako naznačuje, v blízkej dobe pristúpi
mesto aj k uzamknutiu nádoby na sklo.

V predchádzajúcich prípadoch sa mestu
nepodarilo zistiť pôvodcov odpadu. Teraz je situácia iná. „V spolupráci s mestskou políciou sme identifikovali jedného
z možných pôvodcov čiernej skládky.
V takomto prípade môže v skrátenom
blokovom konaní dostať blokovú pokutu na mieste, alebo sa prípad odstúpi do
priestupkového konania, kde mu môže
byť uložená pokuta až do výšky 1 500 eur,“
spresňuje Martincová.

Problémy pracovníkom mesta spôsobuje aj šatstvo, ktoré ľudia ukladajú vedľa
kontajnera na to určeného. „Pri zbernej
nádobe na šatstvo sú niekedy umiestnené vrecia so šatstvom, ktoré nie sú v nádobe, a to napriek tomu, že nádoba je
prázdna. Predpokladáme, že ľudia toto
oblečenie nechávajú voľne pri nádobe
z dôvodu, aby ho mohol niekto ešte použiť. Bohužiaľ, vrecia sú následne roztrhané, rozobrané a šatstvo sa povaľuje
po okolí, je znehodnotené a spôsobuje
sa znečistenie verejného priestranstva.
Aj keď zo strany niektorých Žiarčanov
možno dobrá myšlienka, ale míňa sa účinku,“ dodáva na záver Ivana Martincová.
(li)

„

Jedného z pôvodcov
skládky sa podarilo
identifikovať.

Ako je Žiar pripravený na starnutie obyvateľstva
V Banskobystrickom kraji je naše mesto inšpiráciou pre ostatné samosprávy
Banskobystrický samosprávny kraj pripravil na tému Je Banskobystrický kraj
pripravený na starnutie obyvateľstva?
odborný seminár, na ktorom malo zastúpenie aj naše mesto. O sociálnych
službách pre seniorov v kontexte demografických zmien hovorila Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
Mesto Žiar nad Hronom malo na stretnutí nielen pozíciu účastníka, ale dostalo
možnosť a priestor prezentovať aktívny
prístup k danej problematike pred zástupcami obcí, miest, existujúcich zariadení
sociálnych služieb, zástupcov BBSK, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a odborných zamestnancov. Monika
Minárová, ktorá naše mesto na seminári
zastupovala, odpovedala na otázky riaditeľky sociálnych služieb a zdravotníctva
Denisy Nincovej.
Primátor mesta Peter Antal a poslanci vtedajšej sociálnej komisie Gabriela Hajdoniová, Anna Líšková, Soňa Lukyová, Stela
Šeševičková a Miloš Slávik boli v minulom
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na pobytovú službu pre seniorov nie sú
vôbec priaznivé, ba až alarmujúce. Zložitosť problému, a to samotná odkázanosť
občana, osamelosť, zaneprázdnenosť
blízkych rodinných príslušníkov, častokrát
spletitosť rodinných vzťahov, samotná naviazanosť seniora na rodinné prostredie,
neschopnosť rodiny postarať sa o seniora
v domácom prostredí, a jeho neriešenie
má multiplikačný efekt. Dopady potom
cítia nielen samotní seniori, ale aj ich roroku priamo zapojení do aktualizácie Ko- dinní príslušníci, samospráva, zriaďovamunitného plánu sociálnych služieb mes- telia existujúcich sociálnych zariadení či
ta pre roky 2018 – 2023. „Počas stretnutí zdravotnícke zariadenia.“
s pracovnými skupinami sa priamo zúčastnili niekoľkých diskusií, kde si vypoRozhodnutie vybudovať
čuli názory, požiadavky a potreby existujúcich zriaďovateľov sociálnych služieb na sociálne zariadenie
území mesta, samotných občanov, ako aj je signálom, že mesto má
odborných pracovníkov,“ informuje Monika Minárová a dopĺňa: „Ako sa hovorí, na záujem o svojich seniorov.
vlastné uši a oči sa presvedčili, samozrejme aj z analytickej a štatistickej časti pri- Vedenie mesta a všetci poslanci mestsképravovaného dokumentu, že čísla demo- ho zastupiteľstva jednomyseľne prijali
grafického vývoja a čísla v poradovníku a schválili v tomto roku zámer mesta zria-

„

diť novú sociálnu pobytovú službu v našom meste, a to zariadenie pre seniorov.
„Zariadenie by malo vzniknúť rekonštrukciou už existujúcej stavby, ktorá bola využívaná ako stredná škola. Mesto ju získalo
do svojho vlastníctva kúpou biskupského
kaštieľa. Finančné zabezpečenie hlavný
ekonóm postavil na združení viacerých
zdrojov financovania, konkrétne ide o
zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania,
zdroje z mestského rozpočtu a, samozrejme, mesto je pripravené uchádzať sa
v čase príprav aj o zdroje, ktoré by bolo
možné získať z príslušných výziev eurofondov, prípadne dotácií z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ konkretizuje ďalej Minárová s tým, že: „Žiarska
samospráva, ako jedno z mála miest, ktoré
sa aktívne postavilo k problematike nedostatku miest v pobytovej sociálnej službe
určenej odkázaným seniorom, sa priamo
bude spolupodieľať na riešení situácie
všetkých seniorov, ktorí už nemôžu žiť samostatne, častokrát osamelo, vo svojom
obydlí.“

Existujúca kapacita Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb v Žiari nad
Hronom, ktorého zriaďovateľom je BBSK,
je nepostačujúca. „Štyridsať nových miest
v mestskom zariadení úplne situáciu nevyrieši. To si musíme otvorene priznať.
Ale rozhodnutie vybudovať tento typ zariadenia je minimálne signálom k našim
obyvateľom, že záujem o súčasných seniorov, ale najmä budúcich, toto vedenie
mesta spolu s poslancami má,“ podotýka
Monika Minárová a ako dodáva. „Veríme,
že existujúce služby domáca opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, byty pre
seniorov, sociálny taxík, podpora rozvozu
stravy pre seniorov, podpora prepravnej
služby, služby v klube dôchodcov, úľava
na dani z nehnuteľnosti pre seniorov spolu s mestskou pobytovou službou v zariadení pre seniorov naplnia komplexnú
starostlivosť, ktorú si obyvatelia mesta vo
vyššom veku zaslúžia.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

Výskum kaštieľa II.

Podstatou historicko - architektonického výskumu v kaštieli boli zistenia architektúry, jej jednotlivých
stavebných fáz a ich zaradenie do
historického kontextu. Preto sa celý
výskum začal realizovať popisom
priestorov s ich jednotlivými znakmi, charakteristickými pre jednotlivé obdobia.
Samozrejme, pristúpilo sa aj k sondážnym prácam, kde sa na miestach
s predpokladom nových zistení, alebo
potvrdení už známych súvislostí, vyko-

nali sondy. Sondážne práce pozostávali z odkrytia jednotlivých omietok až
na pôvodnú úroveň muriva, ktoré sa
následne vyhodnocovali, a to na základe tak použitých stavebných materiálov, ako aj spôsobu budovania stavby
pre tú - ktorú dobu používaných špecifických postupov.
Nie je cieľom tohto článku rozoberať
a informovať o jednotlivých výsledkoch. Chceme len poukázať na niektoré prípady, ktoré sa počas výskumu
vyskytli a snáď priblížiť čitateľovi aj

určitý romantický prvok, ktorý každý
očakáva pri prieskumoch kaštieľov,
hradov či zámkov. Aj v našom kaštieli,
povedzme s nad sádzkou, sa nachádza
niekoľko prvkov tohoto druhu.
Medzi tie, ktoré najviac vyvolávajú romantické predstavy, patrí takzvaná tajná miestnosť. Objavil ju jeden z „tenších“ študentov, ktorý sa pri výskume
preplazil šachtou umiestnenou pod
vežou kaštieľa a vošiel do miestnosti s precízne vybudovanou tehlovou
klenbou. Na západnej stene sa vytvoril

Do mestského sadu prinesú prvé včely

Úle budú v časti za Živým kútikom.
Mestský ovocný sad prináša ďalšiu
novinku. Už onedlho sem pribudne na
skúšku prvý úľ.
V týchto dňoch bolo v Mestskom ovocnom sade osadené oplotenie, za ktorým budú umiestnené včelstvá v úľoch.
„Oplotenie bude plniť aj ochranný význam. Na jednej strane chceme ochrániť
včely, aby im ľudia nepoškodzovali úle
a na druhej strane ochránime napríklad
deti, ktoré keby sa dostali k úľom, mohli
by ich včely poštípať,“ informuje Marcela

Gendiarová, referentka Odboru životného prostredia MsÚ. Úle musia byť umiestnené tak, aby včely z nich vyletovali priamo do sadu, kde budú opeľovať ovocné
stromy, trvalky a kvitnúce bylinky, ktoré
sa budú pravidelne dosádzať. Zároveň sa
počíta aj s tým, že včely budú opeľovať
i lipy v parku.
Na skúšku bude onedlho do novovytvoreného priestoru v sade osadený prvý úľ.
Ako Marcela Gendiarová naznačuje, ak sa

včely ujmú, už na budúci rok by sa mal
celý priestor zaplniť úľmi. „Okrem toho
by sme sem chceli umiestniť napríklad
aj drevený domček, ktorý by slúžil na
odkladanie včelárskeho náradia,“ podotýka s tým, že prvý úľ bude mať zatiaľ na
starosti dobrovoľníčka. Nemalo by však
zostať len pri klasických úľoch, ale mesto
chce vyskúšať aj iný systém chovu. Konkrétne tzv. mednú kravu. „Ide o druh včelieho úľa pre bio chov včely medonosnej.
Od bežného úľa sa tento líši tým, že sa
do neho nevkladajú medzisteny. Včely
stavajú dielo neusporiadanie a náhodne. Výhodou mednej kravy je, že včely
žijú v prirodzenom prostredí, obdobne
ako v dutine stromu, nie je nutná zimná
príprava rámikov s medzistenami a z takéhoto úľu sa dá získať aj veľká produkcia
vosku,“ vymenúva výhody netradičného
úľa Marcela Gendiarová. Ako na záver
dodáva, na včely bude zameraný aj tretí
ročník Ovocinárskeho kurzu, kde záujemci dostanú prospekty o včelách, stretnú
sa s odborníkmi a dostanú užitočné rady
o včelárstve.
(li)

Odborné učebne na „Štvorke“ prejdú veľkou rekonštrukciou
V stredu 10. júla sa v Základnej škole
na Jilemnického ulici začali rekonštruovať odborné učebne fyziky, chémie
a biológie.
Po odstránení starého vybavenia príde
na rad rekonštrukcia elektrického systému, vrátane osvetlenia, rozvodov vody,
vymení sa podlahová krytina, učebne
sa vymaľujú a osadí sa nové zariadenie.
„Prostriedky na financovanie rekonštrukcie troch odborných učební sme
získali zo zdrojov Európskej únie a z rozpočtu mesta,“ informuje riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková a ako podotýka:
„Zmodernizované, kvalitne vybavené
učebne znamenajú investíciu do vzde-

Plastové eko poháre na City feste

Jednou z noviniek na tohtoročnom
City feste bude aj vratný eko plastový
pohár. Ten si budete môcť kúpiť v
určenom stánku za každým vstupom
a pri odchode ho môžete v tomto
stánku vrátiť do 24.00 hod.
Cena tohto pohára bude 2 eurá, ktoré
môžete, no nemusíte vrátiť. Vrátiť
pohár bude možné v stánku, kde ste ho
zakúpili do 24.00 hodiny, pokiaľ bude
pohár nepoškodený. Tak ako tomu
bolo napríklad na Festivale vína, kde sa
takýmto spôsobom „požičiaval“ pohár na
víno. Vratný pohár bude z ekologického
plastu, pollitrový, s mierkou na 2 dcl, 3

dcl a 5dcl, s grafikou mestských podujatí
zo Žiaru nad Hronom. Do plastového
pohára vám v stánku načapujú pivo,
kofolu či iný nápoj. „Našim cieľom je znížiť
množstvo plastového odpadu počas
našich kultúrnych podujatí,“ uviedla
riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová
a dodala, že City fest je prvým podujatím,
kde sa bude čapovať do tohto vratného
pohára. „Ďalším podujatím bude Beer
fest a všetky, kde bude možné tento
pohárik využiť. Žiarčania či návštevníci
nášho mesta si ho budú môcť kúpiť aj
v Infocentre v Mestskom kultúrnom
centre,“ dodala Pribilincová.
(kr)

Modriny na duši

Na projekt získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného
programu vo výške 183 798 eur, spoluúčasť mesta je vo výške 9 673 eur. Za túto
sumu sa zlepší stavebno-technický stav
učební, učebne sa vybavia moderným
a funkčným interiérovým a IKT vybavením a didaktickými pomôckami.
Tento projekt je podporený z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
(li)

Tu ho napadli teleskopickou tyčou

Český turista si chcel pobyt na Slovensku spríjemniť nocľahom v unimobunke v Šášovskom Podhradí. Na nočný
zážitok len tak ľahko nezabudne.

leskopickou tyčou, s nožmi v rukách pýtali od neho peniaze a bránili mu odísť.
Hodili ho na podlahu, pričom jedna z
obvinených mu z vrecka vybrala 350 eur.
Poškodenému sa podarilo vyslobodiť a
následne vec oznámil na polícii. Tá v krátkom čase všetkých podozrivých zadrža-

SCHMITDZ – SCHEMNITZ, nad ktorým
bola značka ružice a na druhej strane
kartuša s hlavou Turka. Viac nám však
povie až odstránenie zásypov a vyčistenie interiéru chodby.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

lávania našich žiakov.“ Predpokladané
ukončenie stavebných prác v učebniach
je v septembri.

Český turista chcel prenocovať v Šášovskom Podhradí

Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil jedného muža zo Šášovského Podhradia a tri ženy zo Zvolena a Žiaru nad
Hronom, vo veku od 14 do 29 rokov, zo
zločinu lúpeže a prečinu obmedzovania osobnej slobody spáchané formou
spolupáchateľstva. „Na Námestí SNP vo
Zvolene v nočných hodinách ponúkli
22-ročnému cestovateľovi z Českej republiky, že môže v Šášovskom Podhradí
u jedného z nich prespať. Taxíkom sa
všetci prepravili do miesta jeho bydliska. V unimobunke, ktorá sa nachádzala
vedľa rodinného domu, ho napadli te-

násypový kužeľ, ktorý tak určil miesto
vetracej šachty, ktorá bola neskoršie
zasypaná. Preskúmaním sa zistilo, že
pôvodný vstup bol oveľa väčší a miestnosť bola z neznámeho dôvodu zasypaná. Lepšie povedané, zamurovaná
bola vyplnená skoro až po klenbu sypkým materiálom, premiešaným malým
množstvom vápna. V náprotivnej stene je viditeľný fragment murovaného
oblúka, ktorý môže byť tak hornou
časťou niky, ako aj vstupných dverí. Na
povrchu zásypu sa našiel zlomok hlinenej fajky Štiavničky s nápisom IOS.

la,“ informuje polícia na sociálnej sieti.
Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ obvinených umiestnil do policajnej
cely a spracoval podnet na ich vzatie do
väzby. Mladistvá z obvinených je stíhaná
na slobode a ďalších troch vzal sudca do
väzby.
(r)

Problém závislostí a rôznych patologických javov patrí v súčasnom období
k vysoko aktuálnym a najrozšírenejším medzi deťmi a mládežou. Jeho
riešenie je úlohou nielen rodiny, školy
a výchovno-vzdelávacích inštitúcií,
ale celej spoločnosti. Preto mesto Žiar
nad Hronom každoročne vyčleňuje zo
svojho rozpočtu finančné prostriedky
na prevenčné aktivity určené na realizáciu činností stanovených v Kalendári
aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov.
Jednou z priorít mesta je vzdelávať svojich zamestnancov v rámci prevencie sociálno-patologických javov, a tak napĺňať
uznesenie vlády Slovenskej republiky
č. 24/2014, ktorým bola schválená Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
- strategický cieľ: Vytvorenie národného
koordinačného rámca pre riešenie násilia
páchaného na deťoch - úloha č. 1 Úprava
koordinácie a úloh subjektov v prípadoch
násilia páchaného na deťoch. „Mesto Žiar
nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Žiari nad Hronom, zorganizovalo pre pedagogických zamestnancov materských škôl, vychovávateľov základných škôl a odborných zamestnancov
odborný seminár Modriny na duši, ktorý
sa uskutočnil 1. júla,“ informuje Adriana

Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení a ako
konkretizuje: „V roku 2018 boli vyškolení
v tejto problematike pedagogickí zamestnanci základných škôl. Cieľom vzdelávania
bolo vyškoliť svojich zamestnancov v tom,
ako postupovať v prípadoch podozrenia
zo sexuálneho zneužívania detí, konkrétne išlo o postupy učiteľa a odborného zamestnanca.“
Seminár sa uskutočnil pod odborným vedením Mariany Kováčovej, riaditeľky Centra Slniečko. „Mariana Kováčová sa vo svojej odbornej praxi venuje týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam
domáceho násilia, obetiam šikanovania,
sexuálnych útokov a znásilnenia. Napomáha účinnému a komplexnému riešeniu
tejto problematiky Slovenska v zmysle
zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd,“ spresňuje Adriana
Giláňová s tým, že súčasťou seminára bol
aj metodický film z dielne Centra Slniečko
Modriny na duši I. Videoprojekcia nastavuje zrkadlo a cestu riešenia problematiky
násilia. „A čo je hlavné, rozširuje a utužuje
spoluprácu. Účastníci zhodnotili školenie
ako prínosné, pričom mimoriadne ocenili
edukačný prínos využitého filmu,“ dodáva
na záver Adriana Giláňová.
(li)
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Pomôž prírode aj počas City festu

Pohronie s novou hymnou
Ako vznikala?

Brigáda na City feste v sobotu
10. augusta je pod záštitou Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom. Hľadá sa približne
40 pomocníkov, ktorí budú rozdelení do 3 skupín podľa časov.
1. skupina: od 13.00 do 18.00 h.
2. skupina: od 18.00 do 22.00 h.
3. skupina: od 22.00 do 02.00 h.
Prípade, ak si budete chcieť privyrobiť
viac, tak môžete potiahnuť aj v rámci
ďalšej skupiny.
Pred sobotňajším zápasom proti Slovanu sme predstavili novú hymnu
s názvom MY SME OSY. Na jej nahrávaní sa podieľali aj samotní hráči.
Autorom novej hymny je Janko Kulich,
ktorý sa myšlienke urobiť novú pieseň
pre Pohronie dlho vyhýbal: „Nesúhlasím
s tým, že tvoríme hymny. Sú to len klubové piesne a až diváci rozhodnú o tom,
čo s nimi bude. Po úspechu piesne My
sme Pohronie som navyše ani nemal dôvod vytvoriť nový song a až postup do
1. ligy ma presvedčil o opaku. Málokedy sa podarí, že druhé pokračovanie
je rovnako dobré ako prvý počin, ale
skúsili sme to. Od začiatku som vedel,
že to musí byť “veľká” rocková pesnička.
Gitarista Matúš Holečka s basgitaristom
Jánom Tomasovitsom pripravili výborný
základ, gitarové gryfy, ktoré sú základom
pesničky. Stačilo doplniť dvorného bubeníka Vlada Leškovského z Prievidze,
ktorý stojí aj za samotnou nahrávkou
skladby a hudba bola na svete. Až neskôr, v dňoch pred prvým zápasom proti
Slovanu, sme pokračovali v nahrávaní,“
dodáva Kulich.

My sme Pohronie
versus My sme osy
Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú porovnávať obe tieto piesne. Niekomu sa bude
páčiť viac prvá, iným zase rocková novinka. Každá z nich je však úplne iná. „Jediným pojítkom skladieb je fráza My sme
Pohronie, ktorú sme schválne použili ako
odkaz na pôvodnú pieseň,“ vysvetľuje
Kulich.

Videoklip

„Skladbu premiérujeme spolu s lyric
videom (video s textom), aby ho fanúšikovia dokázali lepšie zachytiť a naučiť sa
ho. Pri rockových skladbách je totiž niekedy ťažšie dekódovať rýchly sled textu,
ako je tomu aj v tomto prípade. Menej
textu totiž skladbu výrazne spomaľovalo
a naťahovalo, a to sme nechceli,“ dopĺňa
ďalej Kulich s tým, že už od prvého nahrávania skladby sa priebežne nahráva
aj videoklip, pod taktovkou mladého
kameramana Martina Grúbela. Zahrajú a
zaspievajú si v ňom aj samotní futbalisti,
klip bude z väčšej časti tvorený zábermi
zo zápasov, tréningov, šatne či ihriska.
„Videoklip by sme chceli odpremiérovať
Druhá vlna nahrávania začala veľmi prí- priamo na City feste na veľkej obrazovke
jemným stretnutím s hráčmi FK Pohro- a možno si ju zahráme aj naživo so Sitňanie. „Tých sme sme, spolu s trénermi, nom a futbalistami,“ prezrádza.
pozvali k nám do Domu kultúry v Žiari
s cieľom “naučiť” ich spievať a nahrať ich
do piesne. Tréneri nám vyčlenili jednu
hodinu medzi tréningami, ktorú sme
nakoniec ani celú neminuli. Chalani boli
fantastickí a okamžite dávali to, čo sme
MY SME POHRONIE
im predspievali. A to ani samotnú pieseň
MY SME POHRONIE
nepočuli. Nahrali sme si aj ich tradičný
pokrik a po necelej polhodinke sme mali
natočené všetko, čo sme chceli. Síce sme
MY SME POHRONIE
im sľúbili, že ich spevy v štúdiu doladíme,
MY SME POHRONIE
ale nakoniec sme sa rozhodli, že to ani
nebude potrebné a necháme ich autenHEJ HEJ HEJ HEJ
tické. Sú to rodení speváci,“ hovorí ďalej
HEJ HEJ HEJ HEJ
k nahrávaniu Janko Kulich.

Futbalisti za mikrofónmi

MY SME OSY
TEXT

Zlet spevákov
Posledný deň nahrávania patril najmä
spevu. „Do štúdia v Prievidzi som povolal
Mika Libjaka z Agáty, Vlada Gajdoša zo
Sitňanu, ale najmä Adama Barana. Práve jeho hlas ma motivoval k tomu, aby
sme stvorili rockovú pieseň. Text k piesni vznikol v priebehu jednej hodinky. Je
neutrálny a márne v ňom budete hľadať
futbalové slovíčka. Je to klasický rockový
text, trošku drsnejší, ale motivačný,“ uvádza ďalej autor piesne s tým, že k správnemu rockovému zvuku dopomohol aj
ďalší výborný gitarista Rišo Paczelt zo
Sitňanu, s ktorým stvorili refrény piesne,
a ktorý nahral aj stredové sólo či podkladovú gitaru.

HEJ HEJ HEJ HEJ
HEJ HEJ HEJ HEJ

kopeme jak dvestodvadsať
SME OSY
toto sme tu ešte nemali.
SRDCIA ŽLTÉ
BIJÚ SA ŽIAR
Z HLBÍN HRONA ZNAMENIE.
MY SME BÚRKA
MY SME POŽIAR
MY SME POHRONIE
SME OSY
nebo stmavlo počuť hukot z diaľky
SME OSY
niečo visí vo vzduchu.
SME OSY
nech sa boja strážci cudzej vlajky
SME OSY
POHRONIE UŽ JE TU
SME OSY
už nás cítiš už sa strachom točíš
SME OSY
aréna povstala
SME OSY
nech si kto si u nás rýchlo skončíš
SME OSY
POZOR ŽIHADLÁ
SRDCIA ŽLTÉ
BIJÚ SA ŽIAR
Z HLBÍN HRONA ZNAMENIE.
MY SME BÚRKA
MY SME POŽIAR
MY SME POHRONIE
SRDCIA ŽLTÉ
BIJÚ SA ŽIAR
Z HLBÍN HRONA ZNAMENIE.
MY SME BÚRKA
MY SME POŽIAR
MY SME POHRONIE
HEJ HEJ HEJ HEJ
HEJ HEJ HEJ HEJ
HEJ HEJ HEJ HEJ
HEJ HEJ HEJ HEJ

SME OSY
žiarske, ktoré štípu hryzú
SME OSY
ktoré rady bodajú
SME OSY
čo nezľaknú sa dažďa, mrazu
SME OSY
čo sa nikdy nevzdajú

SRDCIA ŽLTÉ
BIJÚ SA ŽIAR
Z HLBÍN HRONA ZNAMENIE.
MY SME BÚRKA
MY SME POŽIAR
MY SME POHRONIE

SME OSY
chystáme sa zletieť pristáť
SME OSY
aby sme dnes vyhrali
SME OSY

SRDCIA ŽLTÉ
BIJÚ SA ŽIAR
Z HLBÍN HRONA ZNAMENIE.
MY SME BÚRKA
MY SME POŽIAR
MY SME POHRONIE

Pracovná náplň: pomoc pri triediacich staniciach v dvoch pozíciách
- 1. pozícia - buď pri nich stáť a dávať
pozor na správne triedenie odpadu
(plast, komunál, eko, papier a pod.)
alebo 2. pozícia - odnášať plné vrecia
do zberného dvora, ktorý bude na
kúpalisku (vzdialené len pár metrov).
Bude k tomu so všetkými ešte školenie, kde sa vysvetlia pokyny. Nie je to
nič náročné a k tomu prírode a nášmu
parku prospešné.

Cieľom a myšlienkou tohtoročného
festivalu je čo najviac odbremeniť náš
krásny park od odpadkov, ktoré zostávajú po skončení festivalu a zamerať
sa na ich separáciu. Zabezpečiť, aby
sa napríklad plastový pohár dostal do
plastu a nie do zmiešaného odpadu,
kde s ním už nevieme nič spraviť. Brigáda nie je fyzicky náročná a budú vám
Odmena: vstup zadarmo pre pomoc- pri nej hrať Kollárovci, Rytmus, Sima
níka na City fest aj po skončení bri- Martausová, Iné Kafe či Metalinda.
gády + 1 lístok na festival navyše a
finančné ohodnotenie 2,50 eura/hod. Prihlásiť sa môžete na e-mail:
Požiadavky na brigádnika: zodpoved- dominika.svecova@ziar.sk do 31. júla.
(r)
nosť, časová dochvíľnosť, vek: 15 +. .

Júl bez plastov: Tvoj dnešný nákup je
tvoj zajtrajší odpad
len množstvo jedla, ktoré kúpime, ale
redukujeme aj našu uhlíkovú stopu.
Ďalším, čoraz viac populárnym, krokom
je obmedziť konzumáciu mäsa a mliečnych výrobkov. Na produkciu jedného
kilogramu kuracieho mäsa sa spotrebuje 4325 litrov vody, pri bravčovom mäse
spotreba vody stúpa na 5988 litrov na
kilogram. Mäsa ani mlieka sa nemusíte
Paula na prednáške v čajovni.
vzdať úplne, ale je dobré obmedziť svoju spotrebu a nakupovať uvedomelo.
Do globálnej výzvy Plastic Free July Tretím krokom je nákup od lokálnych
sa zapojilo už viac ako 120 miliónov výrobcov. Zníži sa tak uhlíková stopa
ľudí po celom svete. O tom, ako začať, a podporí miestna ekonomika.
sme sa bavili s dobrovoľníčkou Paulou Barboriakovou, ktorá ukazuje
svojmu okoliu, že to ide aj bezobalovo.
Nikto od vás nečaká, že teraz začnete
čítať dlhé štúdie o tom, čomu všetkému
sa vyhnúť, ale nakupovanie aj zisťovanie
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko informácií o ekologickej problematike
plastov vo svojom každodennom živote si môžete uľahčiť pár klikmi na svojom
spotrebujete? Ráno v sprche na vás po- smartfóne. Paula deťom v škole odpozerá z poličky šampón v plastovom oba- rúča Garbage gobblers, aplikáciu, ktorá
le, pečivo k raňajkám vybaľujete z plas- učí, ako správne separovať. Bežné nátového vrecka, obed vám donášková kupy ale uľahčia aj aplikácie Czech Zero
služba prinesie v jednorazovom obale, Waste a Palm Oil scanner. „Aj štúdie sú
make-up si po celom dni odličujete však veľmi zaujímavé a pri tých som si
tampónmi na jedno použitie. Všetky tie- najviac uvedomila. Rozprávam o nich
to veci sú ale veľmi ľahko nahraditeľné. na prednáškach, ktoré sa konajú v ČaV Žiari nad Hronom je viac než jedna jovni za rohom, na pláne je už tretia,
predajňa, kde nakúpite bezobalovo. ktorá bude zameraná na kozmetiku.
A nemusia to byť len špecializované pre- Prvé dve sú nahraté na YouTube Čajovdajne, tuhý šampón je dostupný v kaž- ňa za rohom kde sú sprístupnené širokej
dej drogérii, pečivo, ovocie či zeleninu verejnosti. Nie je dôležité robiť zmeny
si môžete zabaliť do vlastných vrecúšok, okamžite a robiť všetko bezchybne,
sú to malé kroky, ktoré vedú k trvalým
alebo dať do košíka úplne bez vrecka.
zmenám u každého z nás,“ uzatvára Paula Barboriaková. Kristína Braxatorová
Prvé kroky sú preto najľahšie: prineste si
vlastnú tašku, fľašu na vodu použite viac
než len raz, obed si prineste vo vlastnej
nádobe. „Pri celej tejto problematike je
najdôležitejšie uvedomiť si, že za všetko,
čoho sa človek musel vzdať, existuje náhrada. Či už je to plastové vrecko, ktoré
ľahko nahradí textilné, alebo nakupovanie zeleniny a ovocia bez obalov,“ začína
náš rozhovor Paula.

Pomocníci do vrecka

Ako začať

Viac prirodzenosti
v každodennom živote
Najjednoduchšie zmeny, pre ktoré sa
môžete rozhodnúť, sú aj tie najúčinnejšie. Skúsme zjesť všetko, čo kúpime
a neplytvať tak jedlom. Znížime tak nie-
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Dvadsať dní ostrej
basy

Na rozkaze od veliteľa som sa dozvedel,
že musím na hlásenie do kancelárie. Pán
kapitán, vojak....., dovoľte, aby som sa
zahlásil.
Súdruh vojak, vysvetlite, prečo ste na
Vianoce nenastúpili do služby ako popl.
spojka, ale ste poslali nováčika? Tým ste

porušili vojenskú prísahu! Pátrame po
dôvode.
Súdruh kapitán, mal som vypité.
Kde ste vzali alkohol?
Kamarát vojak dostal balík, kde bola
fľaška.
Ako sa volá?
Ja som sa rozhodol ho nevyzradiť. Kapi-

tán sa pozrel na hodinky a zahlásil – každá minúta je jeden deň ostrej basy. Nastalo ticho. Vydržal asi päť minút a zakričal: Máte 21 dní ostrej basy, vypadnite!
Bol to veľký trest, ale o to väčší, že som
mal nastúpiť na Silvestra. Dostal som písomný príkaz na nástup. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodol sfalšovať dátum

Z pera čitateľa

nástupu až na 2. január. Ďalej som po
prehliadke na ošetrovni – „zdravý, nastúpiť“ – dopísal zápis doktor - a bez ťažkej
námahy v bezprašnom prostredí a dve
deky. Druhého januára som odpracoval
v VZK, ale večer som nastúpil do basy.
V ďalšom ako som v base žil.

Letná otváracia doba
v žiarskej knižnici
V dňoch od 1. júla do 31. augusta
bude v Knižnici Michala Chrásteka
výpožičný čas od 8.00 do 15.00 hod.
Obedňajšia prestávka je v čase od
12.00 do 12.30 hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA

hopu premiérovo na City feste
TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETIČKY
– 3. augusta od 16.00 hod. v Letnom pa22.30 h: Iné kafe, miláčikovia Žiaru sa vravilóne
cajú s nadupanou šou
KONCERT RIOS
2. augusta o 17.00 hod. v Letnom paviló- 00.00 h: Metalinda, rockové legendy
ne – slovenské aj svetové šlágre v podaní prvýkrát v Žiari aj s najväčšími hitmi
Uvedené časy sú len orientačné. Zmena
hudobného dua
programu vyhradená!
Vstupné: 5 eur
CITY FEST 2019
Najväčšie a najobľúbenejšie podujatie Deti do 120 cm, ZŤP, darcovia krvi (od
žiarskeho regiónu ohlasuje svoj 14. roč- striebornej Janského plakety) vstup
zdarma!
ník!
Sobota 10. augusta od 13.00 hod. v ParTVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETIČKY
ku Štefana Moysesa.
15. – 17. augusta od 16.00 hod. v Letnom
Program:
13.00 – 15.00 h: Oteckovia, autogramiá- pavilóne
da populárnych seriálových oteckov
KONCERT ELEGANCE
15.00 h: Kollárovci, jedna z najpopulár- 16. augusta o 17.00 hod. v Letnom pavinejších slovenských skupín ako hviezda lóne – dámske a capella kvarteto z Banskej Bystrice a spev bez hudobných nána úvod
strojov
16.45 h: Janko Kulich & Kolegium, fol- BEER FEST
24. augusta od 10.00 hod. v Parku Š.
krocková smršť zo Žiaru nad Hronom
Moysesa. Vstupné: 2 eurá.
18.00 h: Sima Martausová & Band, naj- Žiarsky deň piva spojený so súťažou
populárnejšia slovenská speváčka súčas- o Naj žiarsky guláš s bohatým kultúrnym
programom. Prihlásiť sa do súťaže môženosti
te na tel. čísle: 0903 149 578 alebo e-ma19.30 h: Žiarsky Zlatý klinec, oceňovanie ilom: jelasulekova@gmail.com.
žiarskych umelcov
TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETIČKY
20.00 h: Sitňan, koncert žiarskej punk- 29. – 31. augusta od 16.00 hod. v Letnom
pavilóne
-rockovej legendy
21.00 h: Rytmus, king slovenského hip

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
29.7. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
30.7. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník

DIVADLO OSKAR:
ŠKAREDÉ KÁČATKO
30. augusta o 17.00 hod. v Letnom pavilóne – klasická divadelná rozprávka nielen pre najmenších

HĽADÁM DOMOV
Nemo je približne 1-ročný kríženec
menšieho vzrastu, má asi 12 kg. Má
hygienické návyky, nie je uštekaný. So
seberovnými alebo menšími psami aj
sučkami je kamarát. Zvyknutý je aj na
deti a má ich rád. Odčervený, očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

BONO

KINO POD HOLÝM NEBOM
NA SCHODOCH MSKC
20. augusta o 21.15 hod.:
Obchod na korze
21. augusta o 21.15 hod.:
Všetko alebo nič

MEX

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
30. septembra o 19.00 hod. v bývalom
Dome kultúry. Vstupné v predpredaji:
17 eur/20 eur
FRANTIŠEK A VOJTA NEDVĚDOVCI
18. októbra o 19.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC. Vstupné: 15 eur.
ÔSMY SVETADIEL
22. októbra o 19.00 hod. v bývalom
Dome kultúry. Vstupné: 35 eur.
ADAM ĎURICA A HOSTIA
26. októbra o 19.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC. Vstupné: 21 eur.
MÜLLER, KOCÁB, SOUKUP: ŠANSÓNY A INÉ PIESNE
19. novembra o 18.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC. Vstupné: balkóny 24 eur/prízemie
26 eur

Bonka k nám priviezla mestská polícia
s jeho mamou Bibi z rómskej osady. Je
to asi 3-mesačné šteniatko, v dospelosti
bude veľký asi ako vyžla, takže približne
20 – 25 kg. Veľmi rád sa hrá s inými psami,
nevadia mu iní psi ani sučky. Má rád aj
deti. Vhodný je do bytu alebo do domu
so stálym prístupom dnu. Na adopciu
pôjde očervený, očkovaný a čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia
v dospelosti.
BIBI
Bibi priviezla
hliadka MsP
z rómskej osady.
Je to ratlíkovský
kríženec, má
približne 1 rok.
S priateľskými
psami a sučkami
je znášanlivá.
Nie je uštekaná,
v koterci ticho leží. Je čistotná. Má rada
aj deti. Odčervená, očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

31.7. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
1.8. 20.00 – 22.30 h Janského lek., Dr. Janského 19

NEMO

2.8. 20.00 – 22.30 h lek.Nukleus, Sládkovičova 8
3.8. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13

SANTOS
Santosa priviezla
hliadka MsP,
pravdepodobne
žil v osade. Je to
približne 1-ročný
mix asi holandského
ovčiaka. Bavia
ho hračky aj
aportovanie.
Potreboval by
rodinu, ktorá by
ho brávala na výlety a dlhé prechádzky.
So sučkami je znášanlivý, so psami skôr
nie. Odčervený, očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu
psíka volajte na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie hodiny
útulku sú pondelok až piatok od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu
a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si môžete pozrieť aj na
facebookovej stránke OZ Strážni anjeli.

4.8. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
5.8. 20.00 – 22.30 h lek.Dr. Max, Sládkovičova 13
6.8. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
7.8. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
8.8. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8

Mex sa nejakú dobu túlal, kým ho
neodchytila hliadka MsP. Je to približne
3,5-ročný vlčiak. Je to múdry rozumný psík,
vie si na povel sadnúť. Má 100-percentné
hygienické návyky. So sučkami je
znášanlivý, so psami skôr nie. Odčervený,
čipovaný, očkovaný, kastrovaný.

RIADKOVÁ INZERCIA

9.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
10.8. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
11.8. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

•Predám stavebný pozemok v Janovej Lehote,
rozloha približne 23 árov, so starším rodinným
domom s využitím pri stavbe nového domu.
T: 0903 222 525
•Predám starší obytný príves, vhodný pre rybárov. Cena dohodou. T: 0907 268 902 - volať
po 10.00 hod.
•Hľadáme opatrovateľku pre seniora v okolí
ZH, od PO - PIA od 7.00 do 13.00 hod., každý
2. týždeň v mesiaci. T: 0918 602 947

•Predám elektrický sporák, štvorplatnička.
T: 0902 344 497
•Prenajmem svetlý, v pôvodnom stave 1-izbový byt bez balkóna, na 5. poschodí, Vansova ulica v Žiari nad Hronom, s výmerou 34 m2.
Byt dispozične pozostáva: vstupná chodba,
veľká kuchyňa, obývacia izba, sprchový kút s
WC. Cena prenájmu je 230 € s energiami, bez
internetu a TV. Depozit sa platí vopred vo výške
2 mesačného nájmu. Podmienky nájomcov:
poriadkumilovní nefajčiari, bez domácich zvierat. Byt je voľný od 1.9.2019. T: 0908 867 607

•Predám 2-izbový starší rodinný dom, 700
m2 pozemok, vhodný na bývanie aj rekreáciu,
v Trnavej Hore - časť Jalná. T: 0910 97 75 75

•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou v Žiari nad Hronom. T: 0908 747 809

•Predám policovú skriňu bez dverí, rozmery:
94 x 190 x 45, bielej farby. T: 0902 709 360

•Hľadám upratovačku na 2 hodiny denne
v Žiari nad Hronom. T: 0908 068 615
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Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami

Aj školský rok 2018/2019 začal v Základnej škole na Ulici Dr. Janského s
pomocou pedagogických asistentov
získaných zapojením sa do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu s názvom V základnej škole úspešnejší.
Začiatky neboli jednoduché, pretože skupina žiakov, ktorým sa asistenti venujú, je
široká. „Sú to žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a aj žiaci zo
sociálne znevýhodneného prostredia,“
približuje na úvod Zuzana Čičmancová,
školský špeciálny pedagóg a ako podotýka, takýmto žiakom sa pedagogickí
asistenti venovali nielen v doobedňajších
hodinách vo vyučovacom procese, ale aj
v popoludňajších hodinách, napr. pri písaní domácich úloh či pri práci na rôznych
projektoch. „Veľký dôraz venovali rozširovaniu slovnej zásoby, rozvoju reči, čítaniu
s porozumením a pracovaniu s textom.
Niektorí z nich navštevovali výtvarný
krúžok Šikovné ručičky, kde rozvíjali jemnú motoriku, farbocit a estetické cítenie.
Zapojili sa aj do výtvarných súťaží Vesmír
očami detí, Kamufláž v prírode, Život na
dedine, Naše liečivé rastliny, Rozprávočka
moja naj a iné,“ vymenúva pedagogička.

„

Pre žiakov boli
pripravené aktivity počas
celého školského roka.

Počas školského roka sa zúčastnili všetkých aktivít školy i aktivít, ktoré práve pre
nich pedagogické asistentky pripravili.
V septembri pomáhali na celoškolskej
akcii Lekvár na 1, či súťažili o najkrajšie

Ilustračná foto.
vyrobeného strašiaka. V októbri realizovali pedagogické asistentky pohovory s
rodičmi. Nie raz navštívili aj rodiny žiakov,
aby spoznávali prostredie, v ktorom žijú.
November patril hrám zameraným na
rozvoj matematických zručností, pamäti, pozornosti a slovnej zásoby. Rozvíjali
tiež predstavivosť a správne písanie. V decembri pre žiakov pripravili malé Mikulášske posedenie s punčom, súťažami a darčekmi. Zúčastnili sa tiež na Benefičnom
koncerte. Január patril stavaniu snehuliakov na školskom dvore, február Fašiangovému sprievodu, kde si pripomenuli
zvyky a tradície našich starých rodičov.
Na výtvarnom krúžku vyrábali originálne
fašiangové masky. Marec - mesiac knihy
zasvätili organizovaniu troch tematických popoludní zameraných na čítanie
s porozumením. V apríli sa so žiakmi zúčastnili na divadelnom a filmovom predstavení. Navštívili Svätokrížsky dom, kde
sa zapojili do tvorivých dielničiek, ktoré
sa venovali ľudovým tradíciám a zvykom
Veľkej noci. Na výtvarnom krúžku pripravili veľkonočnú výzdobu školy, či maľovali
kraslice. V máji spoločne vyrábali darčeky
ku Dňu matiek i otcov. Počasie im prialo,
preto sa učením v prírode oboznamovali
s liečivými rastlinami – zbierali a sušili lipu
a levanduľu, pozorovali vtákov v ich prirodzenom prostredí. Hrovou a pohybovou

Školský dvor premenili
na rozprávkový sen
V dňoch od 13. do 15. júla, v čase uzatvorenia Materskej školy – elokovaného pracoviska na Ulici A. Kmeťa č. 17,
sa konala brigáda na školskom dvore.
Usilovne pracovali zamestnanci materskej školy aj rodičia.
„Všetci spoločne vysúkali rukávy a školský dvor premenili na Detský rozprávkový sen,“ informuje Dana Koštová,
zástupkyňa elokovaného pracoviska
s tým, že zo starých pneumatík vybudovali Chodník zdravia, na ktorom si deti
budú môcť bosými nohami posilňovať
svalové klenby chodidla a udržiavať rovnováhu. Nápaditosť a fantáziu využili aj
pri zostrojovaní nových preliezok v tvare

zvieratiek a policajnej motorky, pri ktorých bol tiež využitý odpadový materiál.
„Vymaľovali a natreli novými farbami
všetky detské prvky a lavičky na dvore.
Chodníky pomaľovali zaujímavými detskými motívmi, pri ktorých si naše ratolesti budú môcť rozvíjať nielen kognitívne vedomosti, ale aj motorický vývin,“
konkretizuje Dana Koštová a na záver
dodáva: „Za toto všetko patrí poďakovanie ľuďom, ktorí v čase svojho voľna
prišli a pomohli. Verím, že deti, ktoré nastúpia od septembra do materskej školy
sa budú pri hrách na dvore cítiť príjemne
a bezpečne.“
(r)

činnosťou si osvojovali nové pojmy, rozširovali a rozvíjali slovnú zásobu. Jún a Deň
detí trávili hrami a súťažami.
Školský psychológ, ktorý s pedagogickými asistentkami počas školského roka
intenzívne spolupracoval, pre žiakov pripravil na konci mája aktivitu zameranú
na rozvoj komunikačných schopností s
témou letných prázdnin. „Nešlo iba o žiakov jednej triedy a jedného ročníka, ale
žiaci boli pospájaní, aby sa vzájomne
mali možnosť viac spoznať. Vytvorila sa
tak malá pracovná skupina, ktorú školská
psychologička viedla. Na záver spoločného stretnutia, po vyhodnotení uskutočnených aktivít, žiaci opísali svoje pocity
a vyjadrili, čo sa im páčilo, prípadne čo
by chceli ešte zlepšiť. Vzhľadom na spokojnosť zo stretnutia, ktorá bola viditeľná
na oboch stranách, sa v ďalšom školskom
roku plánuje viacero vzájomných stretnutí, ktoré budú zamerané nielen na rozvoj
komunikačných schopností, ale aj na iné
oblasti, ktoré pomôžu žiakom k ich ďalšiemu rozvoju,“ naznačuje Zuzana Čičmancová a ako dodáva: „Veríme, že aj v ďalšom
roku žiaci so znevýhodnením i zo sociálne
znevýhodneného prostredia budú napredovať i vhodne zvolenými aktivitami
našich pedagogických asistentiek a škol(r)
ského psychológa.“

Vedia vodiči poskytnúť prvú pomoc?

Moja cesta
do školy
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom v priebehu
mesiaca jún opäť realizovalo za finančnej podpory mesta Žiar nad Hronom
preventívny projekt pod názvom Moja
cesta do školy, ktorý je určený deťom
predškolských tried materských škôl.
Cieľom dopravno-preventívnej aktivity
je pripraviť deti predškolského veku na
bezpečnú cestu do a zo školy, osvojiť si
pravidlá v cestnej premávke, zlepšovať ich
orientáciu ako cyklistov, chodcov v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť
cez križovatku, riešiť križovatku pomocou
dopravných značiek a pokynov policajta,
ako aj upozorniť deti na možné riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej
premávke.
Samotný projekt bol realizovaný v priestoroch Detského dopravného ihriska v Žiari
nad Hronom na Rudenkovej ulici. Pre deti
bolo pripravené dopravné ihrisko, kde si
mohli trénovať, ako sa majú správať na ulici ako chodci, precvičili si jazdu zručnosti
na kolobežke či na bicykli a absolvovali
teoretickú výuku k danej problematike.
Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany
predškolských zariadení bude preventívna aktivita realizovaná touto formou aj
v budúcnosti. OR PZ v Žiari nad Hronom

vou motorových vozidiel. Vodiči boli
preskúšaní z praktického overovania
poskytovania prvej pomoci, zisťovania vedomia u zranenej osoby, preverovania základných životných funkcií,
uvoľnenia dýchacích ciest, resuscitácie
a zastavenia krvácania. Celkovo bolo
počas akcie preskúšaných 65 vodičov
motorových vozidiel, pričom najväčší
problém bol zaznamenaný so zabezPočas akcie sa robila aj kontrola le- pečením resuscitácie zranenej osoby.
kárničiek, ktoré sú povinnou výbaOR PZ v Žiari nad Hronom

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom vykonalo
v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Žiari nad
Hronom bezpečnostno-preventívnu
akciu v okresoch Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica zameranú na preverenie úrovne vedomostí
vodičov z poskytovania prvej pomoci.
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Ako správne kompostovať. Čo do kompostéra patrí a čo rozhodne nie
Počas roka nám starostlivosť o záhradu prináša množstvo zeleného
(záhradného) odpadu. Obyvatelia ho
často vhadzujú nielen do kontajnera
na zmesové odpady, ale zvyknú takýto odpad aj spaľovať, čo má, samozrejme, negatívne dopady na naše životné
prostredie.
Neplytvajme s týmto materiálom, môžeme ho premeniť na kvalitný substrát
alebo hnojivo a vrátiť späť do záhrady.
A tu začína reč o kompostovaní. Kvalitný
kompost si vieme vyrobiť už v priebehu
niekoľkých mesiacov. Ako na to? V prvom
rade je dôležité, aby mali užitočné baktérie a pôdne organizmy vhodné podmienky pre svoj život.

ČO ÁNO
•záhradný odpad všetkého druhu (lístie,
tráva, seno, slama, piliny, burina, drevná
štiepka, hlina, odrezky z viniča, vychladnutý popol a uhlie z dreva),
•kuchynský odpad (čajové vrecúška,
káva, podrvené škrupiny z vajec, bioodpad z kuchyne – šupky zo zeleniny
a ovocia), podrvené orechové škrupiny,
papierové vreckovky, zvyšky z varených
jedál len v menších množstvách, a odporúča sa zmiešať ich s väčším množstvom
suchého materiálu,
•trus bylinožravých zvierat (nie mačacie
a psie výkaly, tie by kompost znehodnotili).

zané konáre zo stromov a kríkov.

VÝBER VHODNÉHO MIESTA
PRE KOMPOSTÉR
•kompostér umiestňujeme na náš
pozemok alebo na pozemok, na ktorom
máme súhlas od majiteľa,
•kompostér neumiestňovať na miesto,
kde je v blízkosti zdroj pitnej vody ani
záplavové územie,
•zabezpečiť priamy kontakt so zemou
(kvôli lepšiemu prístupu mikroorganiz-

mov a pôdnych organizmov ku kompostovanému materiálu),
•nie veľmi vzdialený od zdroja biologického odpadu, aby aj za daždivého
počasia bol prístup k nemu pohodlný,
•nemal by byť vystavený celodennému
slnku (ideálne polotieň),
•nechať si dostatočný priestor okolo
kompostéra, aby sme mali bezproblémovú možnosť vyberania kompostu
a manipulácie s náradím.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY
KOMPOSTOVANIA V 3 BODOCH
1. Veľkosť a skladba materiálov
•hnedé, tvrdé, drevené - ťažšie rozložiteľné materiály (tzv. uhlíkaté), ako sú
tvrdšie časti zeleniny či stonky starších
rastlín, drevo, platí, že čím sú častice
menšie, tým sa rýchlejšie skompostujú
(môžeme použiť záhradný drvič),
•mäkké, zelené materiály (dusíkaté) ako
hnoj, pokosená tráva, kuchynský bioodpad sú ľahko rozložiteľné (nie je potrebné ich zmenšovať),
•objemový pomer dusíkatých a uhlíkatých materiálov by mal byť 1:1.
2. Prístup vzduchu a vody
•pôdne organizmy a užitočné baktérie
potrebujú dostatok vlhkosti a neustály
prísun vzduchu,
•ak sú tieto podmienky vyvážene kombinované, množia sa rýchlo,
•aj napriek tomu kompost z času na
čas prevzdušňujeme - premiešavame
(v opačnom prípade kompost iba hnije
a zapácha).

ČO NIE
•zvyšky mäsa, mliečne výrobky, ryby,
plasty, kovy, sklo, textil, uhynuté zvieratá, piliny z drevotriesky, trus mäsožravých zvierat, chemicky ošetrené zvyšky.
Podstatné je, aby bola štruktúra materiálu čo najjemnejšia. Napríklad kosačka so
zberným košom rozdrobí aj popadané
lístie a tiež záhradný štiepkovač na odre-

3. Správna vlhkosť
•nedostatok vlhkosti môže spomaliť alebo až zastaviť proces rozkladu,
•nadmerná vlhkosť môže spôsobiť hnilobný proces,
•či je kompost správne vlhký môžeme
zistiť len rukou, ak vytlačíme z materiálu
len niekoľko kvapiek – všetko je v poriadku,
•ak potrebujeme zvýšiť vlhkosť kompostu – môžeme ho poliať, ak potrebujeme
znížiť vlhkosť kompostu – pridáme suchý materiál.
Pár základných bodov, vďaka ktorým
zistíme, že náš kompost je zrelý:
•kompost má hnedú až tmavohnedú
farbu,
•drobno – hrudkovitú štruktúru,
•nezapácha, vonia ako lesná pôda.
Kompostujeme – domácim kompostovaním predchádzame vzniku odpadu,
zhodnocujeme takýto materiál a opätovne ho využívame vo svojich záhradkách.
OŽP

Diétne stravovanie a jeho dotácia
zástupcu. Za účasť na vyučovaní sa považuje prítomnosť dieťaťa aj na jednej vyučovacej hodine. Žiakom základných škôl
s diétami, ktoré sa pripravujú na „Štvorke“
sa dotácia vyplácať nebude, aj keď nebudú odoberať stravu. Dôvodom je fakt, že
zriaďovateľ si splnil zákonnú povinnosť
a zabezpečil dieťaťu diétne jedlo (podľa osobitného predpisu - 3 diéty, ktoré
sa pripravujú na tejto škole). Žiakovi jeho zákonnému zástupcovi teda zaniká
nárok na jej vyplácanie.

Novela zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR, účinná
od 1.1.2019, pojednáva aj o deťoch
so špeciálnymi stravovacími potrebami, t. j. pamätá aj na tie deti, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje osobitné
stravovanie.
Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr.
gastroenterológ, diabetológ, imunológ
a pod. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých
lekár špecialista potvrdí, že zdravotný
stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie.
Príprava diétnej stravy - šetriacej, diabetickej a bezgluténovej pre deti materských škôl a žiakov základných škôl
sa vykonáva v Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom (ďalej
„Štvorka“). Rozvoz hotového - pripraveného jedla (s výnimkou materskej školy)
zabezpečuje po podpise zmluvy so zákonným zástupcom dieťaťa Slovenský
červený kríž, územný spolok Žiar nad
Hronom (SČK) za poplatok, pričom tento
si stanovuje SČK.
Nárok na dotáciu na diétne stravovanie
majú teda deti, ktorých zákonný zástupca na základe zápisného lístka stravníka
pre osobitné stravovanie požiada školu
o diétne stravovanie na príslušný školský
rok (podá prihlášku) a súčasne predloží
písomné potvrdenie od príslušného od-

Deti materskej školy, ktorým ošetrujúci
lekár potvrdí diéty, ktoré sa na „Štvorke“
pripravujú, avšak ich rozvoz prostredníctvom Slovenského červeného kríža,
borného lekára o druhu diéty, ktorá bola
dieťaťu diagnostikovaná. Akceptuje sa
len potvrdenie vydané maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky - žiadosti
o diétne stravovanie. Zákonný zástupca
dieťaťa si tlačivo potrebné k prihláseniu
dieťaťa na diétne stravovanie vyzdvihne
u vedúcej školskej jedálne, kde obdrží aj
bližšie informácie.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa sa
preukáže lekárskym potvrdením od ošetrujúceho lekára – špecialistu, ktorý potvrdí taký druh diéty, ktorý školská jedáleň
na „Štvorke“ nepripravuje, zákonný zástupca dieťaťa požiada o vyplatenie dotácie na stravu prostredníctvom formulára,
ktorý má k dispozícii školská jedáleň a za

zriaďovateľa Lívia Hricová, ktorej sa zároveň potrebná žiadosť predkladá. Po prehodnotení žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa a po splnení podmienok na vyplatenie dotácie, oznámi zriaďovateľ túto
skutočnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa ako aj príslušnému školskému a predškolskému zariadeniu.
Dotácia na stravu bude po splnení horeuvedených podmienok na vyplatenie
priznaná dňom podania si predmetnej
žiadosti u zriaďovateľa a jej vyplatenie
vykoná podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese
(účasť na vyučovaní) zariadenie, ktoré
dieťa/žiak navštevuje. Vyplácať sa bude
mesačne, na osobný účet zákonného

územný spolok Žiar nad Hronom nedokážeme zabezpečiť, a teda zákonný zástupca prináša dieťaťu na konzumáciu
v rámci obeda do zariadenia vlastnú stravu, ten si rovnako požiada o vyplatenie
dotácie.
Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa pri diétnom stravovaní prináša dieťaťu vlastnú
stravu, pretože zriaďovateľ takéto diétne
jedlo nevarí, musí byť dieťa rovnako podaním prihlášky prihlásené na stravu (zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie), a zároveň mu zriaďovateľ bude
vyplácať dotáciu vo výške 1,20 eur/obed
na základe žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa (podľa pokynu vyššie).
(r)
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU: CK Agentúra O.K.
voľný čas., Repište, tel.: +421905 303 070

KUCHÁR/KUCHÁRKA: Aeos, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944 704 600

OPERÁTOR VÝROBY: Monea coin technology,
Kremnica, e-mail: monika.tischlerova@monea.sk

RECEPČNÝ/RECEPČNÁ: Invest - consult, Žiar
nad Hronom, tel.: +42145/6723470

AUTOLAKOVAČ: Autorefinish, Žiar nad Hronom,
tel.: +421903 551 506

LEKÁR – DETSKÉ PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE:
Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya,
Kremnica, tel.: +42145/6705620

OPERÁTOR ZLIEVARENSKÝCH STROJOV: Ability, Kremnica, tel.: +421918 677 700

RECEPČNÝ/Á/ PRE HOTEL GOLFER KREMNICA:
denné zmeny, Floren, Kremnica, tel.: +421907
809 500

AUTOMECHANIK: VOMA - SK, Šášovské
Podhradie - Píla 205, tel.: +421907 750 051
BARMAN: Alexander Ferenčík, Kremnica, tel.:
+421911 514 429
BRIGÁDA – ČAŠNÍK: Floren, Kremnica, tel.:
+421907 809 500
BRÚSIČ HLINÍKOVÝCH ODLIATKOV: Finalcast –
Agentúra Person Education Servis, tel.: +421917
887 417
CENÁR V STROJÁRSKEJ VÝROBE: MET-KOV,
Ladomerská Vieska, tel.: +421903 583 398
ČAŠNÍČKA V POHOSTINSTVE: Lucky event, Žiar
nad Hronom, e-mail: luccky.event@gmail.com
ČAŠNÍČKA/ČAŠNÍK: Aeos, Žiar nad Hronom, tel.:
+421944 704 600
ČAŠNÍK: Lahôdky na rohu, Žiar nad Hronom,
tel.: +421915 788 427
ČAŠNÍK: KHLL, Bzenica, tel.: +421907 840 378
ČAŠNÍK: ASPECT – VYHNE, e-mail: asistent@
hotelsitno.sk
ČAŠNÍK, SERVÍRKA: MAT group, Trnavá Hora
122, tel.: +421908 284 116
ČAŠNÍK/BARMAN: Furmanka Kremnica, tel.:
+421911 530 380
ČAŠNÍK/ČKA: JKJ, Bzenica 351, tel.: +421905
582 852
ČAŠNÍK/ČKA: Miloš Tužinský,
Podhradie 113, tel.: +421903 506 693

Šášovské

DENTÁLNA HYGIENIČKA: MDDr. Vladimír
Karvaš, Žiar nad Hronom, tel.: +421948 071 775
ELEKTRIKÁR: Romin Slovakia, Kopernica, tel.:
+421917 748 207
ELEKTROMONTÉR A MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Elba, Kremnica, tel.: +421918 381 831
FINANČNÝ KONZULTANT, MANAŽÉR OBCHODNEJ SKUPINY: Mgr. Jaroslava Mokrošová,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905 287 632

LEKÁR: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica, tel.: +42145/6705620
LEKÁR: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911 330 486
LEKÁR ŠPECIALISTA – GYNEKOLÓG PÔRODNÍK: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
LEKÁR ŠPECIALISTA – KARDIOLÓG: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
LEKÁR ŠPECIALISTA – NEONATOLÓG: Svet
zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

MASÉR /MASÉRKA: Remeslo Termál, Vyhne 249,
tel.: +421905 434 577
MÄSIAR: EKO-Produkt, Kremnické Bane, tel.:
+421908 691 597
MURÁR: Badys, Žiar nad Hronom, tel.: +421911
419 030
NÁSTROJÁR: Elba, Kremnica, tel.: +421918
381 831

KRAJČÍRKA: Brik, Kunešov 52, tel.: +4210915
727 593

OBSLUHA VÝROBNEJ LINKY: Tubapack, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917 527 153

KUCHÁR: Blaufuz Tour, Kremnica, tel.: +421903
922 708

OPATROVATEĽKA: Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 112 330

KUCHÁR/KUCHÁRKA: Remeslo Termál, Vyhne
249, tel.: +421917 972 546

POMOCNÝ KUCHÁR: Gastro SK, Žiar nad Hronom, e-mail: martin.sklenka@gmail.com

SKLENÁR: Simona Korenačková – WK, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905 527 539

VODIČ MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY: Bravo Logistics, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911 330 361

POMOCNÝ PRACOVNÍK V PEKÁRNI: Lucky
event, Kremnica, tel.: 0421911 525 212

SOCIÁLNY PEDAGÓG: Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička, tel.: +421917
272 918

LEKÁR V ODBORE NEFROLÓGIA, RESP. NEFROLÓG V PRÍPRAVE: Novamed, Žiar nad Hronom, tel.: +42148/4399180

OBSLUHA V GASTRONOMICKOM ZARIADENÍ:
Obec Vyhne, tel.: +421903 446 213

KUCHÁR/KA: Základná škola s materskou
školou, Jastrabá, tel.: +42145/6793125

SESTRA NA LÔŽKOVOM ODDELENÍ: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 330 486

POMOCNÝ PREPARÁTOR: Ján Bahno –
ZOO preparatórium, Ladomerská Vieska, tel.:
+42145/6732487

KONTROLÓR KVALITY: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad Hronom, tel.: +42145/6015526

Šášovské

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE: Miloš Tužinský,
Šášovské Podhradie, tel.: +421903 506 693

LEKÁR ŠPECIALISTA – UROLÓG: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@
svetzdravia.com

KONŠTRUKTÉR DREVENÉHO NÁBYTKU: Brik,
Kremnica, tel.: +4210915 727 593

KUCHÁR/KA: Miloš Tužinský,
Podhradie 113, tel.: +421903 506 693

VODIČ KAMIÓNU: Slovagrotrans, Žiar nad Hronom, tel.: +42145/6722417

POMOCNÝ PRACOVNÍK VO VÝROBE: Lucky
event, Bartošova Lehôtka, e-mail: luccky.event@
gmail.com

OBSLUHA LINKY NA VÝROBU HLINÍKOVÝCH
TÚB. Tubapack – Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 887 417

KUCHÁR/KA: Liečebné termálne kúpele, Sklené
Teplice, tel.: +421918 800 041

SERVÍRKA: Rada Consulting, Žiar nad Hronom,
e-mail: radamontage@radamontage.com

POKLADNÍK PREVÁDZKOVEJ JEDNOTKY: COOP
Jednota Žarnovica, Kremnica, tel.: +421905
878 048

LEKÁR ŠPECIALISTA – RÁDIOLÓG: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@
svetzdravia.com

OBCHODNÝ PORADCA: Komunálna poisťovňa,
Žiar nad Hronom, e-mail: jankajova@kpas.sk

KUCHÁR: Grak group, Žiar nad Hronom, e-mail:
kagraus@gmail.com

VODIČ KAMIÓNU: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +42145/6727171

POMOCNÝ PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ
VÝROBE: Grotto, Bartošova Lehôtka, tel.: +421918
764 241

JADRÁR – VÝROBA PIESKOVÝCH JADIER: Finalcast – Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917 887 417

KUCHÁR: JUDr. Vladimír Urblík, Valiga, Krahule
86, tel.: +421908 217 392, +42145/6742846

SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK: Ekonoom.sk Slovakia, Hliník nad Hronom, tel.: +421907 608 174

LEKÁR ŠPECIALISTA – PEDIATER: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@
svetzdravia.com

OBCHODNÁ ZÁSTUPKYŇA: Aeos, Žiar nad Hronom, tel.: +421944 704 600

KUCHÁR: Aspect – Vyhne, tel.: +4210911
068 378

VODIČ DODÁVKY - VP SK. B+E: ZH Trans, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917 555 959

POMOCNÝ PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ
VÝROBE: Krempek, Kremnica, tel.: +421905
315 362

LEKÁR ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY:
Záchranná zdravotná služba Bratislava, Žiar nad
Hronom, tel.: +4212/68206131

OPERÁTOR CNC STROJA: Elba, Kremnica, tel.:
+421918 381 831
OPERÁTOR CNC: Ability, Kremnica, tel.:
+42145/6743173
OPERÁTOR CNC: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar
nad Hronom, tel.: +42145/6015526
OPERÁTOR TECHNICKEJ KONTROLY VYSIELANIA: MWS Casting, Hliník nad Hronom, e-mail:
patricia.madelova@mws.eu
OPERÁTOR VO VÝROBE: Hydro – Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 887 417
OPERÁTOR VO VÝROBE: TatranWood, Hliník nad
Hronom – Agentúra Person Education Servis, tel.:
+421917 887 417

VODIČ: Barbitrans, Ladomerská Vieska, tel.:
+421903 510 469

ROZVOZCA STRAVY: Matúš Kováč, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 852 633

POKLADNÍČKA PREVÁDZKOVEJ JEDNOTKY:
COOP Jednota Žarnovica, Lutila, tel.: +421905
878 048

LEKÁR ŠPECIALISTA – NEUROLÓG: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@
svetzdravia.com

CHYŽNÁ: Aspect – Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk

KUCHÁR: Univerza Prochot, tel.: +421907
883 186

PLAVČÍK: Obec Vyhne, tel.: +421903 446 213

Vodič: Marián Piovarči - M.P. nákup, sprostredkovanie, predaj, Žiar nad Hronom, tel.: +421948
803 169

VODIČ MKD: Hermes, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/6734027
VODIČ MKD: Bring Trucking, Žiar nad Hronom,
tel.: +42145/6016581

SOCIÁLNY PRACOVNÍK: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, tel.: +421918 907 779

VODIČ MKD: Manuel, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903 544 723

SOCIÁLNY PRACOVNÍK: eMKLub, Kremnica, tel.:
+42145/6744086

VODIČ MKD: General Trucking, Žiar nad Hronom, tel.: +421905 921 333

STRÁŽNIK: SBS Kobra Martin, Kremnica, tel.:
+421905 302 149

VODIČ MKD: Jozef Daxner – Tempo, Kopernica,
tel.: +4210903 527 767

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG: Základná škola, Ul. Dr.
Janského, Žiar nad Hornom, tel.: +42145/6732145

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA: Tempo Slovakia, Kremnica, tel.: +421903 527 767

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, tel.: +421918 907 779

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA VP SK. C+E: ZH
Trans, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 555 959

POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, tel.: +421915 991 904

ŤAHAČ – ZLAŇOVAČ: Laná, Žiar nad Hronom,
tel.: +42145/6015306

PRACOVNÍK DO STOLÁRSKEJ VÝROBY: Brik,
Kremnica, tel.: +4210915 727 593

TEAM LEADER BAGETOVÁ LINKA: Prievidzské
pekárne a cukrárne, Bartošova
Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

VODIČ NÁKLADNEJ DOPRAVY – SÓLO VOZIDLO NAD 3,5 TONY: AutoTrend – Transport, Slaská,
tel.: +421911 156 888

PRACOVNÍK V PÍLNICI PRI POREZE GUĽATINY:
Spektrum, Hliník nad Hronom, tel.: +421917
765 371

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE: Obec Hliník nad
Hronom, e-mail: mzdy@hliniknadhronom.sk

VODIČ NÁKLADNEJ DOPRAVY: Kantárik, Jastrabá
VODIČ ŠPECIÁLNEHO MOTOROVÉHO VOZIDLA, ROBOTNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, Žiar nad Hronom, tel.: +421918 543 601

PRACOVNÍK VO VÝROBE: Envigeo, Žiar nad Hronom, tel.: +421902 959 304

TECHNOLÓG: Elba, Kremnica, e-mail: rgavornikova@elba.sk

PRAKTICKÁ SESTRA: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 330 486

UČITEĽ: Základná škola Hliník nad Hronom, tel.:
+421901 718 899

PREDAJCA TELEKOM CENTRA: BB Tel, Horná
Ves, e-mail: manuelahianik@gmail.com

UČITEĽ:
eMKLub,
+42145/6744086

PREDAVAČ/KA V OČNEJ OPTIKE: Emma Crystal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915 636 116

UČITEĽ: Súkromné gymnázium, Kremnica, tel.:
+42145/6744086

VÝROBNO-MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Kremnica, tel.: +421918 381 831

PREDAVAČKA: Jana Miniariková - D&J Mark,
Kremnica, tel.: +421915 747 608

UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: eMKLub, Kremnica,
tel.: +42145/6744086

VÝROBNÝ PRACOVNÍK V MÄSOVÝROBE: EKOProdukt, Kremnické Bane, tel.: +421908 691 597

PREDAVAČKA: Jana Miniariková - D&J Mark, Žiar
nad Hronom, tel.: +421915 747 608

UČITEĽ ODBORNÝCH STROJÁRSKYCH PREDMETOV: Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom, tel.: +421907 832 989

VÝROBNÝ ROBOTNÍK: Tomáš, Dolná Ždaňa, tel.:
+421905 960 807

PREDAVAČKA: VBK Company, Žiar nad Hronom,
tel.: +421949 438 764
PREDAVAČKA, POKLADNÍČKA - PRACOVNÝ
POMER ALEBO DOHODA: Globus, Kremnica, tel.:
+421902 909 037
PREVÁDZKAR: Lucky event, Žiar nad Hronom,
e-mail: luccky.event@gmail.com
PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR: Fagor Ederlan
Slovensko, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/6015526
PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR: Elmont - ZH, Žiar
nad Hronom, tel.: +421918 500 506
PRIJÍMACÍ TECHNIK: Martin Vanka – AC car, Žiar
nad Hronom, e-mail: accar@accar.sk
PROFESIONÁLNY VOJAK/VODIČ SK. C: Močiar,
Ministerstvo obrany SR, tel.: +421960 317 755
PSYCHOLÓG NP DEI III: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, tel.: +421918 907 779
RAŇAJKOVÝ KUCHÁR/KUCHÁRKA: Aspect –
Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
RECEPČNÁ WELLNESS CENTRA: Obec Vyhne,
tel.: +421903 446 213
RECEPČNÁ, RECEPČNÝ: Aspect – Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk

Kremnica,

tel.:

UČITEĽ PEDAGOGICKÝCH PREDMETOV: Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948 671 607
UČITEĽ/KA: Súkromná základná umelecká škola
v Hliníku nad Hronom, tel.: +421915 706 363
UČITEĽ/KA DIZAJNU: Súkromná škola
úžitkového výtvarníctva, Kremnica, e-mail: katarina@segroup.sk
UČITEĽ/KA GEOGRAFIE: Súkromné gymnázium,
Kremnica, e-mail: katarina@segroup.sk
ÚČTOVNÍK: Má dať – dal, Žiar nad Hronom, tel.:
+421903 515 212
ÚDRŽBÁR: Základná škola Pavla Križku, Kremnica, tel.: +421915 352 860, +42145/6742213
UPRATOVAČKA: Mestský bytový podnik, Kremnica, tel.: +42145/6742471
VEDÚCA PREVÁDZKOVEJ JEDNOTKY: COOP
Jednota Žarnovica, Kosorín, tel.: +421905 878 048
VEDÚCA PREVÁDZKOVEJ JEDNOTKY: COOP
Jednota Žarnovica, Kunešov, tel.: +421905
878 048
VEDÚCI VÝNIMOČNÝCH POTRAVÍN: Agrotrade
Group, Kremnica, e-mail: k.bury@agrotradegroup.sk

VYCHOVÁVATEĽ – KOORDINÁTOR SAMOSTATNEJ SKUPINY: Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, tel.: +421918 907 779
VYCHOVÁVATEĽ V ŠKOLSKOM INTERNÁTE:
Spojená škola internátna, Kremnica, tel.:
+42145/6742090
Elba,

VÝROBNÝ ROBOTNÍK: TWS Plus, Trnavá Hora,
tel.: +42145/6700311
ZÁMOČNÍK KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL: ZSNP DA,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918 605 665
ZDRAVOTNÁ SESTRA: Novamed, Žiar nad Hronom, tel.: +42148/4399103
ZDRAVOTNÁ SESTRA: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica, tel.:
+42145/6705113
ZMENOVÝ NÁSTROJÁR: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad Hronom, tel.: +42145/6015526
ZORAĎOVAČ - nastavovač linky na výrobu túb:
Tubapack ZH – Agentúra Person Education Servis,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917 887 417
ZORAĎOVAČ: Aeos, Žiar nad Hronom, e-mail:
aeos@azet.sk
ZORAĎOVAČ VÝROBNEJ LINKY: Tubapack, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917 527 153
ZUBNÝ LEKÁR: Poliklinika ProCare, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917 801 677

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
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Za volantom počas jednej noci
nafúkali viac ako 1 promile
Policajti z Banskobystrického kraja
museli opäť cez jeden z víkendov
riešiť opitých policajtov. V štyroch
z ôsmych policajných okresov
zastavili sedem opitých vodičov,
pričom šiestich zastavili pri bežnej
kontrole a jeden aj havaroval.
Bez alkoholu za volantom nezostal ani
okres Žiar nad Hronom. „V sobotu 13.
júla večer zastavili 40-ročnú Zuzanu
z Krupiny, ktorá jazdila od Svätého
Antona na Banská Štiavnicu. Nafúkala
1,08 promile alkoholu,“ informuje

krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová s tým, že vodičku už obvinili
z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky.
Už na druhý deň ráno, v nedeľu 14. júla,
úradoval alkohol aj priamo u nás. „V
nedeľu ráno zastavili 59-ročného Tibora
zo Žiaru nad Hronom v Ladomerskej
Vieske. Nafúkal 1,40 promile alkoholu,“
dodáva Faltániová. Ako podotýka,
Žiarčana obvinili z prečinu ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky.
(li)
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Horúce dni
sa opäť vrátia
Začiatkom júla síce pokračovalo počasie v podobnom duchu ako bolo v júni,
no v ďalších dňoch sa leto doslova odmlčalo. Po relatívne takmer dvojtýždňovom chladnom počasí, kedy priemerná denná teplota zostávala zhruba
o 2°C pod dlhodobým normálom sa
postupne oteplilo. Informácie o počasí
máme opäť od žiarskeho meteorológa
Jána Wolfa.
„Počas uplynulého víkendu sme po
12-dennej prestávke opäť zaznamenali
tropický deň. V sobotu 20. júla v našom
meste vystúpila maximálna denná teplota
vzduchu na 30,6°C. V priebehu mesiaca júl
sme sa postupne prehupli do druhej polovice meteorologického leta. Zásluhou
veľmi teplého mesiaca jún bola prvá polovica leta o 2,3°C teplejšia ako dlhodobý
priemer,“ hovorí na úvod žiarsky meteorológ a dodáva, že chladné počasie máme
za sebou a teploty znova začínajú pripomínať pravé leto. „Predpovedné modely
naznačujú, že sa nám tropické teploty
vrátia, takže veľmi teplé počasie po dlhšom čase mnohých priláka k vode. Počas
najbližších dní bude prevládať polojasné
počasie.“

teplejšieho mesiaca v roku, ktorý z meteorologického hľadiska býva, by sme nemali
počítať s extrémnymi horúčavami. Budú
skôr voľnejšie, väčšinou zľahka nad 30°C.
Napriek tomu by sme mali nadpriemerne teplú periódu potiahnuť aj v prvom
augustovom týždni. Zaujímavý môže byť
august, kedy modely síce očakávajú viac-menej sucho v oblasti strednej Európy,
no teplotne model očakáva skôr priemer
alebo slabý nadpriemer,“ dodáva meteorológ.

ovzdušia, čím sa nad naše územie dostane
teplý a vlhký vzduch.
Pondelok: Prevažne len malá oblačnosť
a ojedinele prehánka. Nočná teplota
15 až 12°C. Denná teplota 26 až 28°C.
Mierny severozápadný vietor.
Utorok – streda: Jasno až polojasno, teplo. Nočné teploty 17 až 14°C. Denné teploty v intervale 28 až 32°C. Mierny západný
vietor.

Výhľad počasia na obdobie
29. 7. – 4. 8. 2019

Štvrtok – piatok: Polojasno, popoludní
prechodne aj oblačno, ojedinele prehánky. Nočné teploty 16 až 13°C. Denné tepV úvode tohto obdobia sa bude prejavo- loty 27 až 29°C.
vať výbežok vyššieho tlaku vzduchu a po
jeho severnom okraji budú postupovať Sobota – nedeľa: Spočiatku prevažne
striedavo teplé a studené fronty. V závere oblačno, miestami dážď alebo prehánky.
tohto obdobia bude počasie pod vply- Neskôr postupne polojasno, prehánky len
vom nevýrazného tlakového poľa. Súčas- ojedinele. Nočné teploty 15 až 13°C. DenZrážky a búrky sa dajú očakávať na prelo- ne k nám bude od juhovýchodu zasaho- né teploty v intervale 24 až 26°C. Slabý
me mesiacov júl a august. „Do konca naj- vať plytká tlaková níž vo vyšších vrstvách juhovýchodný vietor.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. júla sme si
pripomenuli 3. 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
Prázdny je tvoj dom
a chýbaš nám v ňom.
Už nepočuť po dome
tvoj hlas, už viac
neprídeš medzi nás.
S kyticou kvetov
budeme nad tvojim
hrobom stáť a tíško spomínať.
Dňa 31. júla si pripomenieme
1. výročie smrti, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Milan Švoňava
z Lovče.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinou.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Nech s nami spomína
každý, kto ho mal rád.
Dňa 31. júla
si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
ocko, starý otec a brat
Rudolf Gubala.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Slzy a smútok nám
neprinesú, čo nám
osud vzal.
Spomienka na človeka,
čo nás miloval,
ako aj my jeho,
v našich srdciach
so stálou spomienkou
ostáva do konca života.
Dňa 10. augusta uplynie
15 smutných rokov, keď nás opustil
náš milovaný manžel, starostlivý otec
a dobrý starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a dcérka
Daška s rodinou.
SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 22. júla sme si
pripomenuli
3. 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
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva...
V týchto dňoch si
pripomíname 8 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
a stará mama
Veronika Barjanová.
Spomeňte si na ňu spolu s nami.
S láskou spomínajú
deti s rodinami.

SPOMIENKA
Ľadová búrka
uprostred leta.
Kopija v srdci.
So živým dažďom život
tvoj utiekol.
Stalo sa.
Zostal si v zemi,
ale nevyprcháš z myslí tých,
pre ktorých si bol všetkým.
Dňa 25. júla uplynulo sedem rokov,
čo sme navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S hrdosťou a láskou spomína celá
rodina a priateľka.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Veľmi nám chýbaš,
ocinko.
Dňa 23. júla sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starký
Jozef Šurka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s vnukom.
SPOMIENKA
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 3. augusta si
pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Mária Hrmová.
S láskou spomínajú sestra
a brat s rodinami.

SPOMIENKA
V láske a pokore
sme dovŕšili
12 rokov života bez
nášho drahého syna,
brata a strýka
Juraja Gábriša.
Naše poďakovanie
patrí všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.
S láskou spomínajú
jeho najbližší.
SPOMIENKA
Osud nám
nedoprial s tebou
dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 30. júla si
pripomenieme prvé
výročie od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš drahý
Ján Klúčiar.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 16. júna sme si
pripomenuli
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Viktor Bandzi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína rodina,
priatelia a známi.
SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Pripomeňte si spolu
s nami smutných
9 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý brat
Zdenko Barjan.
S láskou na neho spomínajú
súrodenci s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla sme si
pripomenuli
17. výročie,
kedy nás opustila
naša drahá mama,
stará mama
a prastará mama
Irena Lalová.
S láskou spomínajú dcéry Marta
a Ľubica s rodinami.
Venujte jej tichú
spomienku.
SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa
zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je to bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nikdy nedovolí.
Tak veľmi si chcel ešte žiť,
no prišla tá krutá chvíľa
a ty si musel ísť.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
4 roky od smutnej chvíle, kedy nás
náhle opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Peter Miškovský
vo veku 62 rokov.
S láskou spomína manželka,
syn Peťo s rodinou, dcéra Evka
s rodinou, vnúčatká Dominika,
Peťko a Samko.
Ľúbime ťa!
SPOMIENKA
Dňa 7. augusta si
pripomenieme
5 rokov,
čo nás navždy
opustil
náš drahý
Emil Kucej.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn
s rodinami.
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Štanceľ zvíťazil v Rakúsku

Prvé správy o žiarskom hokeji

CYKLISTIKA

HOKEJ

V dňoch 20. a 21. júla si žiarski cyklisti
odskočili na preteky do Rakúska. V sobotu 20.7. bolo na programe kritérium
vo Viedni a v nedeľu cestné preteky
jednotlivcov v Pernitzi.
Vo Viedni sme sa na štart kategórií mladších žiakov a starších žiakov nastúpili v
zostave Ďurík, Antal, Štanceľ, Holic, Ihring,
Benča a Záhorec. V oboch kategóriách
sme bojovali o víťazstvo až do konca pretekov. Mladší žiak J. Benča prešiel po jazde
v úniku cieľom na druhom mieste. F. Záhorec zabojoval v bodovačkách a obsadil
pekné 5. miesto.

Ako sme vás už informovali, v Žiari
nad Hronom sa má v budúcnosti pod
značkou MŠK hrať seniorský hokej.
Hokej v týchto dňoch dostáva reálnu podobu vo forme formujúceho sa
družstva mužov, ktoré bude farmárskym klubom HKM Zvolen.
Postupne budeme prinášať informácie
o tom, ako hokej v Žiari pokračuje, predstavíme logo a dresy, ako aj realizačný
tím. Podľa slov primátora Petra Antala sa
hokejová verejnosť má na čo od septembra tešiť, keďže sa do Žiaru vrátia viacerí
hráči, ktorí začínali s hokejom práve v
našom meste, vrátane hráčov so zahraničnými skúsenosťami.

žiadal o licenciu pre štart v 1. hokejovej
lige, tú však nezískal a bude začínať „od
piky“, v 2. lige.
Príležitosť zapojiť sa do tréningového
procesu dostali hráči, ktorí kedysi trénovali a hrávali hokej v drese Žiaru, ale
konečný káder sa bude formovať počas
nadchádzajúcich týždňov.

O tom, že to vznikajúci klub HK MŠK
Žiar nad Hronom myslí s hokejom vážne, svedčí aj angažovanie skúseného
trénera Pavla Igríniho, ktorý prichádza z
neďalekého Zvolena a hráčom bol predstavený na úvodnom stretnutí. Pavel
Igríni je mimoriadne skúsený mládežnícky tréner HKM Zvolen a veľmi dobré
výsledky dosahoval aj v pozícii hlavného
trénera a neskôr asistenta v extraligovej Detve. Asistentom mu bude bývaS novou hokejovou etapou sa v Žiari nad
lý domáci hráč a tréner Štefan Stripaj.
Hronom začína formovať aj úplne nový
káder, ktorý bude reprezentovať mesto
v blížiacej sa súťaži. Klub pred sezónou
Zdroj: www.promosport.sk

Starší žiaci boli od začiatku veľmi aktívni
vo všetkých bodovačkách. Napokon sa
vpredu sformovala 4-členná skupina, kde
skvele špurtoval F. Štanceľ, ktorý vyhral 3
bodovačky a v dvoch bol na treťom mieste. Napokon sa stal celkovým víťazom v
kategórii starších žiakov.

Žiarskych hokejistov povedie
skúsený extraligový tréner

Cestné preteky jednotlivcov
v Pernitzi
Mladší žiaci zabojovali a po dobrej spolupráci a spoločnom úniku skončil F. Záhorec na 2. mieste a J. Benča tretí. Starší
žiaci bojovali, snažili sa roztrhať pelotón
v miernom stúpaní, no nepodarilo sa
to úplne podľa predstáv. V záverečnom
špurte už chýbali sily. Najlepšie skončil
víťaz z predchádzajúceho dňa F. Štanceľ
na 7. mieste, M. Ďurík obsadil 8. miesto,
S. Ihring 13., P. Antal 14. a B. Holic
15. miesto.

Mládežnícky šampionát cyklistov v Žiari nad Hronom
CYKLISTIKA

V dňoch 13. a 14. júla organizoval
žiarsky Cyklistický klub mládežnícke
Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike.
V časovke jednotlivcov dosiahol najlepší
výsledok M. Ďurík, ktorý v kategórii starších žiakov obsadil 5. miesto. Na medailu

Trénerská dvojica Pavel Igríni a Štefan Stripaj.

záverečnom špurte skončil na 4. mieste.
Najlepší mladší žiak z našich chalanov bol
F. Záhorec na 8. mieste. Smolu mal L. Ungvarský, ktorý po páde a jazde na rezervnom bicykli špurtoval na 5. mieste. J. Vlčák
V cestných pretekoch jednotlivcov bol M. skončil na 9. mieste.
Ďurík naozaj iba kúsok od medaily, keď v
Juniori a juniorky mali preteky započítané
do Slovenského pohára. V časovke jednotlivcov junioriek zvíťazila S. Záhorcová
pred tímovou kolegyňou V. Zelinovou.
Junior T. Kamenský obsadil vo svojej kategórii pekné 6. miesto.
stratil necelých 8 sekúnd. F. Štanceľ skončil na peknom 7. mieste. Mladší žiak D. Sochan po bojovnom výkone obsadil pekné
6. miesto a F. Záhorec 8. miesto.

Druhý deň čakal rovnaký 23 kilometrový
okruh aj na juniorov a juniorky. Juniorky
odštartovali spoločnú kategóriu so ženami. Najlepšie sa darilo S. Záhorcovej,
ktorá prišla na výbornom druhom mieste. Zelinová skončila na 3. mieste a junior
T. Kamenský prišiel v hlavnej skupine na
17. mieste.
CK MŠK

Lukáš Ungvarský na Európskom olympijskom
festivale mládeže 2019 v Baku

Adam Hriň vo finále Európskeho olympijského
festivalu mládeže v skoku do diaľky
ATLETIKA

Skvelá správa dorazila na Slovensko
z azerbajdžanského Baku, dejiska Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF). Atlét AK MŠK Žiar nad
Hronom, študent žiarskeho Gymnázia
Milana Rúfusa Adam Hriň v pondelok
22. júla v kvalifikácii skoku do diaľky
obsadil výborné druhé miesto a postúpil do finále.
Vo svojom osobnom rekorde len o
2 centimetre zaostal za víťazom kvalifikácie. Adam Hriň si v kvalifikácii výkonom 724 cm hneď v prvom pokuse
o centimeter zlepšil osobný rekord zo
6. júla z dorasteneckého šampionátu SR
v Košiciach. Zverenec Miroslava Rybárskeho dosiahol v kvalifikácii druhý najlepší výkon z 21 diaľkarov. Lepší bol iba
Rakúšan Ayodeji (726 cm). Na postup do

finálovej dvanástky stačilo 683 cm.
Zranenie prekazilo sen o medaile
Adam bojoval o medailu vo finále v utorok 23. júla. Žiaľ, aj keď bol vážnym adeptom na medailu v skoku do diaľky, zranil
sa a finále nedokončil. „V treťom pokuse
si dosť vážne natiahol zadný stehenný
sval. Museli ho odviezť na vyšetrenie do
nemocnice,“ informoval generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.
Hriň, ktorý bol v kvalifikácii druhý so
724 cm, skončil aj napriek zraneniu ôsmy
výkonom 693 cm (+0,2 m/s) z prvej série
pokusov. Zvíťazil Rakúšan Ayodeji (731
cm) pred Duvivierom z Francúzska (729)
a Srbom Isailovičom (726).
Jozef Mecele, zdroj SAZ a SOVŠ

CYKLISTIKA

V dňoch od 23. do 27. júla, čo je po našej uzávierke, sa v Azerbajdžane uskutočnil Európsky olympijský festival
mládeže v Baku. Vo výprave Slovenska
bol aj Žiarčan Lukáš Ungvarský.

V minulosti sa postaral o veľký úspech
aj David Zverko z Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom, ktorý získal na
rovnakom podujatí v Tureckom Trabzone
bronzovú medailu. Vo výprave Slovenska
teraz nechýbali cyklisti Lukáš Ungvarský
z CK MŠK Žiar nad Hronom či M. Svrček
a J. Slivka z CYS Akadémia Petra Sagana. Medzi dievčatami nás reprezentovali
M. Čišecká a T. Kurnická z CYS Akadémia
Petra Sagana.

Spolu 45 mladých športovcov reprezentovalo našu krajinu od 21. do 27. júla na
tomto najväčšom mládežníckom športovom podujatí v Európe. Slovensko malo
zastúpenie v siedmich športoch, medzi
nimi nechýba ani cyklistika. Celkovo na
tomto najväčšom Európskom olympij- Cyklisti mali najskôr na programe časovky
skom festivale štartovalo 3 600 športov- a potom preteky s hromadným štartom.
O výsledkoch vás budeme informovať
cov.
v budúcom vydaní novín.
CK MŠK

Foto: Ján Luky, SAZ.
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Proti Slovanu s rešpektom,
z Dunajskej nechceme prísť naprázdno
FUTBAL

Mladší z trénerov nášho Áčka Rastislav
Urgela hodnotí zápas proti Slovanu,
ale aj prezrádza, kto nenastúpi v dueli
proti Dunajskej Strede.
Môžete, z pozície trénera, zhodnotiť ostatný zápas proti Slovanu?
Proti Slovanu sme nastúpili s rešpektom.
Bol to náš historicky prvý zápas vo Fortuna lige a bolo badať na hráčoch nervozitu v úvode stretnutia. Tu mal Slovan navrch, inkasovali sme rýchlo a len veľmi ťažko sa presadzovali smerom dopredu. Po
približne 30 minútach sme sa viac osmelili
a hra sa začala vyrovnávať. V druhom polčase to bol opäť Slovan, ktorý skóroval z
pokutového kopu a prehrávali sme 0:2. Po
tomto momente a striedaniach sme ožili,
brankár hostí vytlačil Abrahámovi pokus
spod brvna. V týchto fázach sme boli lepším tímom a zaslúžene znížili gólom po
peknej akcii. Vyrovnanie na 2:2 mal na
hlave Zachara po rohovom kope, ale potvrdilo sa nedáš - dostaneš. Hostia 6 minút pred koncom podnikli rýchly brejk a
strelili ukľudňujúci tretí gól v našej najlepšej pasáži zápasu. Vyhrali zaslúžene, ale
naši chlapci nesklamali. Chceli sme hrať
útočne, otvorene, nebrániť len a potešiť
prítomných divákov aktívnou hrou, ktorú
sme produkovali aj v druhej lige. Myslím,
že sa nám to podarilo.

pýtal vyrovnanie a hnal hráčov smerom
dopredu. Aj preto sa chceme všetkým našim priaznivcom veľmi pekne poďakovať.
Verím, že sme im pripravili pekný zážitok v
prvom zápase medzi elitou.

Najbližšie vás čaká cesta do Dunajskej
Stredy, ako sa pripravujete na tohto
súpera, ktorí hráči nenastúpia kvôli
zraneniu?
Pripravujeme sa zodpovedne, Dunajská
Streda je veľmi kvalitný súper. Pracujeme
na zdokonaľovaní vecí a činností, ktoré
nám nevychádzali so Slovanom. Pre zraŠtadión bol vypredaný, ako ste vnímali nenie určite nebude hrať Badolo, ostatní
atmosféru počas tohto zápasu?
hráči by mali byť zdravotne v poriadku.
Atmosféra bola super, najmä keď sme
strelili kontaktný gól. Vtedy si celý štadión Aký zápas očakávate, aký je Dunajská

Streda súper?
Spolu s kolegom Nemcom sme si boli pozrieť súpera naživo v Zlatých Moravciach.
Videli sme ho v oboch pohárových zápasoch a vieme o jeho silných stránkach, ale
aj o okienkach, ktoré by sme mohli a chceli využiť. Bude to však nesmierne náročný
duel, pretože doma má DAC neskutočnú
podporu verných fanúšikov, ktorí ich
budú hnať za víťazstvom. Vyšiel im úvod
sezóny, pohár aj prvé ligové kolo, hrajú
rýchly, moderný futbal. My budeme cestovať a chcieť odohrať čo najlepšie 90 náročných minút a nadviazať na dobré pasáže hry so Slovanom. Boli by sme spokojní,
keby sme necestovali domov naprázdno.
(kr)

Pohronie posilnili aj hráči zo zahraničia
Pred štartom v najvyššej ligy sa tím
posilnil o viacerých hráčov. Dnes je
tak pekne zmiešaný a zložený zo skúsených aj mladších hráčov.
Po prvýkrát hrá v tíme Pohronia hráč
z Afriky, Cedric Badolo. Doteraz nemal
žiadne skúsenosti s európskym futbalom, napriek tomu už počas prípravy
odohral dosť dlhú minutáž. Čo si od
neho sľubujú naši tréneri? „Po adaptácii
si myslíme, že Cedric sa ukazuje veľmi
sľubne,“ hovorí o mladíkovi z Burkina
Faso tréner Rasťo Urgela a ako naznačuje, menším problémom je rečová
bariéra, keďže Badolo hovorí menej po
anglicky, ale viac po francúzsky. „Futbalové slová však má v malíčku a postupne
nachádzame spoločnú reč, aby pochopil
futbalovú filozofiu nášho klubu, kabíny a toho, čo by sme my, tréneri, chceli
od hráčov. Cedric má veľký potenciál,
je technicky zdatný, hráč silný na lopte
a určite ho uvidíte hrať od prvých kôl aj
v základnej zostave,“ podotýka Urgela.
Ešte počas prípravy tréneri hovorili
o potrebe hrotového útočníka, ktorý je,
podľa nich, úzkoprofilovým tovarom vo
všetkých kluboch. „Myslíme si, že by ním
mohol byť Mateusz Zachara. Ale dobré
služby nám na tomto poste odviedli aj
Paťo Abrahám či David Kondrlík. Máme
zdravú konkurenciu a u nás budú hrať tí

najlepší. Máme z čoho vyberať a máme
z toho radosť,“ netají spokojnosť Urgela. Milan Nemec, druhý z dua žiarskych
trénerov priznáva, že letná príprava nie
je u hráčov veľmi obľúbená, lebo trvá
krátko a robia sa nepopulárne veci:
„Noví hráči sa do prípravy zapojili bez
problémov. Ktorí mali resty, postupne
ich doháňajú. Zachara mesiac trénoval
sám. Keď trénuje sám, nie je to to isté
ako s mužstvom. Zo začiatku mal trochu
problém, ale už je to v pohode. Zžíva sa
s kolektívom. Pozitívom je, že prebehla
príprava bez zdravotných problémov.“
Ďalšou zaujímavou posilou je Martin
Vantruba, brankár Slavie Praha a reprezentant Slovenska do 21 rokov. Ten je
v Pohroní na hosťovaní. „V Žiari sa mi zatiaľ páči. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Panuje tu priateľská a rodinná atmosféra,“ hovorí Vantruba, ktorý sa v bráne
bude striedať so skúseným Tomášom
Jenčom a ako dodáva: „Je tu veľmi dobrý
kolektív, ktorý môže dosahovať kvalitné
výsledky vo Fortuna lige. Do Pohronia
prichádzam na polročné hosťovanie. Samozrejme, prišiel som s tým, že by som
chcel odchytať čo najviac zápasov. Trénujem naplno, som pripravený, na zápasy sa teším a dúfam, že to bude úspešný
polrok.“
(li)

Pohronie chce hrať pekný futbal aj v najvyššej lige
S prestávkami som tu pôsobil a som rád, klubu je jednoznačná – práca s mladými
že spolu s Rasťom sa nám, ako domácim hráčmi. Verím, že aspoň jeden z nich využije šancu a posunie sa ešte vyššie.“
trénerom, podarilo dosiahnuť postup.“

Futbalový klub Pohronie čaká ťažká
sezóna. Ako nováčik Fortuna ligy bude
hrať s tými najlepšími klubmi na Slovensku. Napriek tomu, hráči sa súperov
neboja a na súťaž sú dobre pripravení.
A aj keď sa v Žiari bude hrať zrejme
s najnižším rozpočtom v najvyššej futbalovej lige, vedenie klubu sľubuje
pekný futbal, ktorým chce na zápasy
pritiahnuť čo najviac divákov.

Tím posilnili novými
príchodmi hráčov
„Letnú prípravu sme absolvovali zo začiatku v domácich podmienkach. Neskôr
sme si vybrali tréningový tábor v neďalekej Lovči,“ informoval na prvej prvoligovej
tlačovke tréner Rastislav Urgela s tým, že
pred prípravou sa klub rozlúčil s piatimi
hráčmi. Pred štartom novej sezóny absolvovalo Pohronie päť prípravných zápasov,
s bilanciou dve víťazstvá a tri prehry so
skóre 10:8. „Najlepším strelcom prípravy
sa stal nový hráč Mateusz Zachara so štyrmi gólmi. Káder sa nám dal dokopy, mínusom pre nás trénerov bolo, že sme nie
všetkých hráčov mali od začiatku aj v príprave. Káder nakoniec opustilo sedem
hráčov, ale máme šesť nových príchodov
hráčov a brankára,“ podotkol ďalej Urgela.

Zľava Martin Baláž, Róbert Jež, Rastislav Urgela, Milan Nemec a
Lukáš Pellegrini.
Pohronie čaká premiéra vo Fortuna lige
a tréneri robili prípravu tak, aby sme boli
zdatným súperom pre ostatné tímy. „Nových hráčov sme postupne zapracovali do
nášho systému hry, ktorý nechceme meniť,“ spresnil starší z dvojice trénerov Milan Nemec s tým, že v Žiari chcú stále hrať
atraktívny futbal, ktorý na štadión pritiahne ľudí: „Veríme, že sme sa posilnili. Vlani
sme boli štatisticky 13. mužstvom na Slovensku, v tejto sezóne by sme radi pohli
vyššie. Horší už nebudeme, ale chceli by

sme tím potiahnuť o pár priečok vyššie.“
Atmosféra v tíme je podľa trénerov dobrá
a hráči sa na zápasy tešia. „Urobíme všetko
preto, aby nemali zviazané nohy z toho, že
hrajú v prvej lige. Naopak, aby sa tešili, že
sa môžu porovnávať s najlepšími v slovenskej súťaži. Už druhý rok ich presviedčame
o tom, že na to majú. V minulej sezóne
dokázali zabrať a dosiahnuť historický
postup v Žiari. Pre mňa je to špecifické,
pretože v 90-ročnej histórii žiarskeho
futbalu som 45 rokov spojený so Žiarom.

V kabíne vládne veľmi dobrá
atmosféra

Na štadión chce vedenie klubu
priniesť pozitívnu kultúru

Veľkým pozitívom je, že celú prípravu absolvovali hráči bez najmenšieho zranenia.
„Všetci hráči sú zdraví, odtrénovali celú
prípravu a dúfam, že sa nám budú zranenia vyhýbať počas celej sezóny,“ uviedol
počas tlačovej besedy športový riaditeľ FK
Pohronie Róbert Jež a ako naznačil, prvý
zápas vo Fortuna lige so Slovanom bude
v Žiari určite sviatok.

Vedenie klubu má do nasledujúcej sezóny jediný merateľný cieľ, a tým je záchrana vo Fortuna lige, o ktorú chce bojovať.
„Chceme aj naďalej futbalom baviť divákov, a to nielen našich, ale aj z okolitých
miest, ktorí k nám čoraz častejšie začínajú
chodiť na zápasy. Chceme mať vypredaný
štadión, ako sa nám to podarilo už týždeň
pred úvodným zápasom so Slovanom.
Bol to aj sen našich trénerov, ktorí sa im
splnil v priebehu necelých dvoch rokov,“
uviedol PR manažér klubu Martin Baláž
a ako zdôraznil, vedenie Pohronia sa chce
pokúsiť priniesť na náš futbalový štadión
pozitívnu kultúru. „V minulosti sme proti
žiadnemu klubu nikdy nebojovali. Vždy
sme sa chceli baviť futbalom, a to zostáva aj do prvej ligy a chceme k tomu viesť
aj našich fanúšikov. Či sem príde Slovan,
Spartak Trnava alebo Zlaté Moravce, Senica, každého tu budeme vítať ako nášho
športového súpera. Chceme, aby na ihrisku vyhral futbal a aby si sily merali iba hráči. Budeme sa tešiť, že vôbec máme možnosť hrať najvyššiu súťaž,“ dodal Baláž. (li)

Slová trénera Nemca o tom, že sa hráči na
Fortuna ligu tešia, potvrdil aj kapitán tímu
Lukáš Pellegrini. „V kabíne je veľmi dobrá
atmosféra a sme plní očakávania, čo nám
prvá liga prinesie. Ešte pred rokom sme
hrali o záchranu a dnes už sme medzi
najlepšími. Pre nás je to veľká odmena
a sme radi, že môžeme byť súčasťou historického momentu, kedy sa v Žiari bude
hrať najvyššia liga. Verím, že využijeme
túto možnosť,“ zhodnotil skúsený kapitán a ako naznačil, káder je pomiešaný, sú
v ňom mladší aj skúsenejší hráči: „My, starší, si Fortuna ligu užijeme a mladší využijú
možnosť ďalej sa posunúť, veď aj filozofia

