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V tomto čísle:
KARTA ŽIARČANA

Nová oddychová zóna s otvoreným ohniskom

S Kartou Žiarčana získajú obyvatelia mesta viacero zliav. Systém vernostného programu chce
žiarska samospráva zaviesť do fungovania v čo
najkratšom čase. Viac na 2. strane.

STRANA 23
STRANA

ZBERNÉ NÁDOBY BUDÚ UZAMKNUTÉ
Nová vizualizácia.

Keďže niektorí obyvatelia sústavne znehodnocujú triedený odpad zmesovým komunálnym
odpadom, pristúpilo mesto k uzamykaniu zberných nádob na verejných priestranstvách. Týka
sa to nádob na odpadové sklo a použitý jedlý
olej. Strana 5.
VYNOVENÉ KINO ZAČNE PREMIETAŤ
NA BUDÚCI ROK

Audiovizuálny fond schválil pre žiarske Kino
Hron žiadosť o dotáciu aj pôžičku na jeho digitalizáciu. Vo vynovenom kine sa začne premietať
začiatkom budúceho roka. Viac na strane 2.
SLOVALCO SA DOHODLO
NA CENE ELEKTRINY

Žiarska hlinikáreň Slovalco uzavrela so Slovenskými elektrárňami zmluvu na dodávku elektriny. Vďaka tomu nie je spoločnosť nútená ukončiť
výrobu a prepustiť 3000 ľudí. Strana 6.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

0905 602 942

Žiarčania novú Malú Európu nechcú
Pôvodne navrhovaná stavba.

STRANA 3

City fest
Park Štefana Moysesa

Sobota 10. augusta
Vstupné: 1 euro

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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S Kartou Žiarčana získajú obyvatelia viacero zliav
Kartu Žiarčana plánuje mesto spustiť už
v najbližších týždňoch. Ide o vernostný systém
nielen pre obyvateľov Žiaru nad Hronom.
Obyvatelia mesta, prípadne aj záujemcovia
z iných miest či obcí, dostanú vďaka tejto karte
zľavu pri nakupovaní vybraných tovarov a služieb
u podnikateľov na území mesta. „Aj keď si túto kartu
budú môcť zaobstarať aj obyvatelia s trvalým pobytom mimo mesta, budú ju môcť využiť iba v prevádzkach na území Žiaru,“ uviedol hovorca mesta,
Martin Baláž.
Držitelia karty budú mať aj lacnejšie vstupné do
mestských organizácií. „Mesto okrem zliav u vybraných podnikateľov, ktorí do systému vstúpia,
zabezpečilo aj zľavy pri vstupnom do mestských organizácií, mestského kultúrneho centra, na kúpalisko či plaváreň. Chceme, aby sa do systému postupne

povedal krátko po svojom vymenovaní za viceprimátora Emil Vozár.
(li)

Žiarskemu kinu schválili dotáciu na digitalizáciu
Audiovizuálny fond chválil žiarskemu Kinu
Hron žiadosť o dotáciu a pôžičku na digitalizáciu.
Mestské kultúrne centrum hľadá aj sponzora na
kúpu nového plátna.
Ako nás informovala riaditeľka žiarskeho Céčka,
Michaela Pribilincová, digitalizácia bude stáť
približne 76-tisíc eur, pričom audiovizuálny fond
schválil mestu dotáciu vo výške 34-tisíc eur. „Mesto
si tiež z fondu požičia 32 800 eur a vlastnými prostriedkami sa bude na digitalizácii podieľať do sumy
8 200 eur,“ spresnila Pribilincová.
Vo vynovenom kine sa začne premietať začiatkom
budúceho roka. V premietacej kabínke bude
vymenený jeden server, jednu starú premietačku
pre 35-milimetrové filmy zrušia a jednu si nechajú aj
na premietanie starších filmov.
Mestské kultúrne centrum však musí zakúpiť aj
nové plátno.„Zo schválenej sumy sa môže financovať
iba projektor, server a univerzálna vstupná jednotka.

Z júlového
zasadnutia MsZ

zapojili aj obchody, reštaurácie, kaviarne či čerpacie
stanice,“ spresnil hovorca žiarskeho magistrátu.
Systém vernostného programu funguje aj v iných
mestách. Žiarska samospráva sa týmto príkladom
inšpirovala a kartu Žiarčana chce v čo najkratšom
čase zaviesť do fungovania.
(li)

Viceprimátorom mesta sa stal Emil Vozár
Na
ostatnom
zasadnutí
Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktoré sa
uskutočnilo v utorok 16. júla, oznámil novozvolený primátor Peter Antal meno svojho zástupcu.
„Svoju dôveru som vložil do poslanca Emila Vozára,
ktorého si vážim ako kolegu, ale aj ako človeka,
ktorý je vždy ochotný vypočuť si názor obyvateľov
tohto mesta a urobiť maximum pre ich spokojnosť,“
uviedol dôvody svojho výberu primátor.
Keďže Emil Vozár má svoju vlastnú firmu, prácu viceprimátora bude vykonávať na čiastočný
úväzok. Bude sa však zúčastňovať porád vedenia mesta a zastupovať primátora vždy, keď to
bude potrebné. Kanceláriu na mestskom úrade
mať nebude. Občania však nového viceprimátora
môžu kontaktovať telefonicky na mobilnom čísle
0917 995 010 alebo e-mailom: viceprimator@ziar.sk.
„Chcem spájať poslancov a mestských pracovníkov,
aby nevznikali zbytočné pnutia a nedorozumenia,“
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Preto v súčasnosti hľadáme sponzora na zakúpenie
nového plátna, ktoré by malo stáť približne 2 500
eur,“ informovala ďalej riaditeľka žiarskeho Céčka
a dodala: „Tí, ktorí kino podporia, získajú reklamu na
prvých premietaniach.“
(li)

Andrej Jánoška, nový poslanec za obvod
IBV a Šášovské Podhradie.

Piateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo v utorok 16. júla, sa zúčastnilo 17 poslancov.
V úvode zasadnutia si poslanci minútou ticha uctili
pamiatku tragicky zosnulého poslanca, Mareka Rakovského.
Predsedníčka volebnej komisie, Magdaléna
Jánošková, oboznámila prítomných poslancov
s výsledkami doplňujúcich primátorských volieb.
Následne na to zložil sľub primátora Peter Antal,
ktorého si Žiarčania zvolili za svojho primátora
v sobotu 29. júna. Antal sa zároveň vzdal mandátu
poslanca mestského zastupiteľstva. Do poslaneckej
lavice namiesto neho zasadne Monika Kopčová.
Novozvolený primátor menoval do funkcie svojho
zástupcu poslanca Emila Vozára, ktorý sa tak do riadnych volieb stáva viceprimátorom mesta.
Sľub poslanca zložil na zastupiteľstve Andrej
Jánoška, ktorý bude pôsobiť vo volebnom obvode
IBV a Šášovské Podhradie. Vo funkcii nahradí Mareka
Rakovského.
Poslanci mesta v utorok odsúhlasili aj II. zmenu
rozpočtu a doplnenie členov Normotvornej komisie.
V závere rokovania predniesol Martin Sklenka poslanecký návrh týkajúci sa plánovanej zmeny projektu výstavby tzv. Malej Európy. Poslanci jednohlasne
schválili, že so zmenou projektu dvojpodlažného
Shopping parku spájajúceho predajne a služby
na prízemný Stop Shop s niekoľkými prevádzkami,
nesúhlasia. Tejto téme sa venujeme v samostatnom
článku.
(li)

Peter Antal zložil primátorský sĺub.
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V parku pribudla oddychová zóna s otvoreným ohniskom
Po exteriérovom fitnescentre pribudla
v žiarskom parku oddychová zóna s lavičkami
a ohniskom. Primátor vyzýva Žiarčanov, aby
mu dávali tipy na ďalšie zatraktívnenie tohto
obľúbeného miesta.
Vedenie mesta už dávnejšie avizovalo, že
z finančných prostriedkov vyzbieraných na City feste
budú v Parku Š. Moysesa postupne pribúdať prvky,
ktoré by ho zatraktívnili.
Po otvorenom fitnescentre sa práve v týchto
dňoch finišuje s vytváraním oddychovej zóny
s lavičkami a otvoreným ohniskom, kde by si obyvatelia nášho mesta mohli chodiť bezpečne opekať.
„Pribudlo aj sedenie vedľa altánku, ktoré je osadené
okolo starého orecha a novinkou bude tiež veľký
murovaný gril s prestrešením, ktorý sme zohnali
sponzorsky,“ hovorí žiarsky primátor, Peter Antal.
Zároveň obyvateľov mesta vyzýva k tomu, aby mu
dávali tipy na to, čo by ešte v parku privítali. „Aj po
tohtoročnom City feste vyzbierané symbolické
vstupné opäť poputuje na zveľadenie a zatraktívnenie žiarskeho parku. Plánujeme preto urobiť verejnú
anketu s hlasovaním o tom, čo by Žiarčania v parku
chceli. Môže to byť napríklad opravená fontána alebo lanová dráha, prípadne niečo úplne iné,“ vyzýva

občanov mesta primátor. Najzaujímavejšie tipy
budú zaradené do už spomínanej ankety. „Bolo by
dobré, ak by už pri vstupe na City fest bolo známe,
na čo konkrétne ľudia prispievajú,“ dodáva Peter
Antal.

mnohých Žiarčanov na takomto zariadení stretáva
na Donovaloch. „Striekajúca fontána do parku určite
patrí, som rozhodne za,“ píše Bronislava a pokračuje:
„Trocha by som pribrzdila, čo sa týka ďalších atrakcií.
Je to predsa len park a nie športovisko. Veľa ľudí tam
chodí len za oddychom a pokojom, ktorý tam môžu
tráviť v príjemnom tichu a zeleni.“ Lanový park a amfiteáter sa pozdávajú aj Marianne, ktorá má aj ďalšie
návrhy: „Vhodnejšie ako piknikovanie by boli altánky
s možnosťou grilovania a opekania. Amfiteáter by
bol super, bola by tu možnosť divadelných predstavení, koncertov či letného kina.“
(li)

Žiarčania chcú fontánu,
amfiteáter aj lanovú dráhu
Niekoľko tipov na zatraktívnenie parku už Žiarčania
napísali na sociálnej sieti. Podľa Anice by bol park
dôstojným miestom na amfiteáter. S už spomínanou lanovou dráhou sa stotožňuje aj Peter, ktorý

Poslanci s výstavbou prízemného nákupného centra nesúhlasia
Počas ostatného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktoré sa
konalo v utorok 16. júla, podal Martin Sklenka
poslanecký návrh. Poslanci v ňom vyjadrili
nesúhlas s plánovanou zmenou projektu výstavby tzv. Malej Európy.
Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom,
že so zmenou projektu dvojpodlažného Shopping
parku spájajúceho predajne a služby na prízemný
Stop Shop s niekoľkými prevádzkami, nesúhlasia
a prijali uznesenie. Pre stavebný úrad je však takého
uznesenie MsZ nezáväzné, keďže je preneseným
výkonom štátnej správy. Investor stavby, ktorým
je spoločnosť Tatra Real, sa so žiadosťou o zmenu
stavby Shopping parku pred dokončením obrátil na
žiarsky Stavebný úrad začiatkom júla. Spoločnosť už
stavenisko oplotila a začala s prípravnými stavebnými prácami.
Všetci poslanci dostali 10. júla e-mail od nepodpísaných obyvateľov mesta, v ktorom poslancov
upozorňujú práve na zmenu výstavby.
Ako počas zasadnutia žiarskeho zastupiteľstva
povedal poslanec Martin Sklenka, výstavba Malej
Európy sa zmenila na niečo úplne iné. „Namiesto
dvojpodlažnej budovy s pasážou a s obchodnými
a občerstvovacími prevádzkami tu má stáť niečo
v štýle Stop Shopov. Ide o prízemnú budovu s piatimi prevádzkami. Po dlhej diskusii všetci poslanci
zaujali záporné stanovisko, a to že nesúhlasia
s výstavbou Stop Shopu priamo v centre Žiaru nad
Hronom,“ uviedol poslanec Sklenka. S výstavbou boxu
s piatimi predajňami nesúhlasí ani Peter Dubeň.
„Naše odporúčanie a uznesenie môže samotný
investor zobrať buď na ľahkú váhu, alebo ju bude
akceptovať. Reálne nemusí. Bol by som však veľmi
rád, keby sme sa k tomu spoločne vyjadrili a zo zasadnutia MsZ vyšlo uznesenie v spomínanom znení.“
Medzi poslancov, ktorí odsúhlasili predaj pozemku
pre spoločnosť Tatra Real, patrí aj Veronika Balážová.
Aj ona sa však zo strany investora cíti oklamaná.
„Spoločnými silami sme odhlasovali predaj pozem-

ku. Ale na stavbu, ktorá nám bola predstavená
a daná vo vizualizácii. Cením si a vážim našich
obyvateľov, ktorí mnohokrát nás, poslancov, upozornia na veci, o ktorých nevieme. Bola by som rada,
keby sa situácia dala do poriadku. Aby sa nestali veci,
že predáme pozemky na určitý účel a dotyčný človek
všetko zmení a postaví si na nich to, čo chce. Možno
aj investor danú vec pochopí a bolo by vhodné, aby
prišiel medzi nás a vysvetlil nám, z akých dôvodov
mení svoj pôvodný projekt,“ vyjadrila svoj názor na
ostatnom zastupiteľstve dlhoročná poslankyňa.
Jej kolegyňa, Stella Víťazková, naopak, hlasovala proti predaju pozemku, na ktorom má vyrásť
nákupné centrum. „Nepáčila sa mi cena,“ uviedla
Víťazková a ďalej dodala: „A aj preto, lebo som si robila prieskum u občanov a stretla som najmä takých,
ktorí nechceli novú obchodnú sieť v meste. Uplynuli
nejaké roky a dochádzame k štádiu, že možno pre
niektorých sa stáva výstavba jednoduchou a nezaujímavou stavbou v meste. Chcela by som poprosiť investora, aby staval to, čo sľúbil a aby verejná mienka,
ktorá nie je pozitívne naklonená k stavbe, bola pre
nich momentom, že kúpili pozemok za veľmi dobrú cenu a chcú tu postaviť niečo, čo sa Žiarčanom
nepáči.“

Nové pravidlá pri predaji pozemkov
Norbert Nagy patrí medzi poslancov, ktorí v čase
predaja pozemku v zastupiteľstve nepôsobili. „Dú-

Pôvodná Malá Európa.
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Vizualizácia „novej“ Malej Európy.

fam, že sa primátorovi z jeho pozície podarí sadnúť si
s investorom a predebatovať pôvodnú myšlienku, za
ktorú by sme všetci poslanci zdvihli ruku,“ povedal
okrem iného na júlovom zastupiteľstve.
Súčasný primátor ešte z pozície poslanca tiež
hlasoval proti predaju pozemku. Už z pozície hlavy
mesta však bude s investorom komunikovať. „Predpokladám, že investor sa bude chcieť stretnúť aj
s poslancami,“ uviedol na zastupiteľstve a dodal:
„Chcem veriť, že zámer bol myslený tak, ako bol
poslancom pôvodne predložený. Verím, že úmysel
nebol v prvopočiatku stavať niečo iné. Určite si sadneme a budeme rokovať a hľadať riešenia, aby boli
obyvatelia mesta skutočne spokojní.“
Aby sa do budúcnosti predchádzalo podobným
problémom, navrhol poslanec Richard Rišňovský
nové pravidlá predaja mestských pozemkov. „Aby
sme to riešili formou zmluvy o budúcej zmluve,
kedy budeme mať dosah na budúcich majiteľov
a na to, čo tam budú stavať. Pri predaji akéhokoľvek
pozemku za konkrétnym účelom investor, ktorý oň
má záujem, tam bude musieť postaviť naozaj to, čo
predkladá na zastupiteľstve.“
Primátor Žiaru nové pravidlá vníma pozitívne
a s poslancom Rišňovským súhlasí: „Definitívna kúpna zmluva sa uzavrie až vtedy, keď už bude konkrétny objekt, pod ktorý sa pozemok predával, stáť.
Na to stačí nájomná zmluva alebo zmluva o budúcej
kúpnej zmluve.“
(li)
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Domáce kompostovanie
Tému kompostovania sme vám v mestských
novinách priniesli už niekoľkokrát. Napriek tomu
sme sa k nej vrátili, aby sme si opätovne priblížili
základné informácie týkajúce sa domáceho malého kompostovania, ktoré môžu realizovať občania
samostatne pri rodinných domoch.
Kompostovanie patrí medzi najstaršie a najpoužívanejšie metódy zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Je to prírode najbližší
spôsob ako nakladať s organickými zvyškami. Medzi
tzv. zelený bioodpad zahŕňame odpady ako tráva,
lístie, konáriky zo stromov, slama, seno, burina, kvety,
lístie, šupky z ovocia a zeleniny a podobne. Tieto odpady v kompostéri môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným
hnojivom, bohatým na živiny. Pôde tak vrátime to, čo
sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali. Bioodpad
vhodný na kompostovanie tvorí 30 – 45 % z celkového
množstva odpadu.
Čo môžeme dať do kompostéra?
Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, nielen
čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh kompostovania závisí od správneho pomeru surovín, ktoré
kompostujeme. V zásade existujú dva typy surovín:
•zelené – vlhké, mäkké, zelené suroviny (bohaté na
dusík),
•hnedé – suché, tvrdšie, sajúce suroviny (bohaté na
uhlík).
Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu
s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a
dobre premiešať. Ak práve nemáme k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť stlačený papier, lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny. Tým dosiahneme, že materiál na kompostovanie bude vlhký, a
zároveň bude mať veľa vzduchových priestorov – tak
ako zdravá pôda.
Kuchynský odpad
Zvyšková zelenina (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú
maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného
ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú niekedy zvyšky chemických prípravkov na ochranu
rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas
rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať na
menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom. Na
kompostovanie sú tiež vhodné zvädnuté kytice,
opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky

vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný
na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti a zápachu.
Jednoduchým riešením je zmiešať ho
na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré ľahko
pijú vlhkosť. Zbierajte preto lepenkové rolky, škatule
od vajec, obálky bez okienok. Papiera lepenka predstavujú ideálny spôsob ako absorbovať vlhkosť z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo, mliečne
výrobky, chlieb a surové mäso, kosti, ryby, časti rastlín
napadnuté chorobami do kompostéra nepatria.
Život v kompostéri
Celým tajomstvom správneho kompostovania je
vytvorenie ideálnych podmienok pre baktérie, huby a
ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým
sa darí práve vo vlhkom prostredí s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach sa kolónie baktérií
môžu každú hodinu zdvojnásobiť. Zvyšovanie teploty
kompostu spôsobuje predovšetkým zvyšovanie počtu baktérií, ich dýchanie, trávenie a rozmnožovanie a
premena energie uloženej v surovinách v hromade.
Výborne sa darí najmä termofilným baktériám. Keď
hromada ochladne, zostáva v nej veľa potravy pre larvy a menšie živočíchy. Kompost sa stane magnetom
pre všetky možné živočíchy, vrátane väčších druhov.
Štyri zásady správneho kompostovania
1.Správna veľkosť kompostovaného materiálu
Hnedý, tvrdý materiál by mal merať približne 10 cm,
šupky a iné zvyšky zeleniny a ovocia treba posekať na
menšie časti, mäkké, šťavnaté materiály nie je potrebné zmenšovať.
2. Správna skladba kompostu
Dôležité je suroviny navzájom miešať, nie ukladať vo
vrstvách – uhlíkaté s dusíkatými, teda zelené s hnedými. Ak kompostujeme záhradný odpad so zvyškami z
kuchyne, mali by sme sa priblížiť
k správnej surovinovej skladbe.
3. Dostatočný prístup vzduchu
Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou
pri kompostovaní, pretože dochádza k prevzdušneniu
celej kopy. Práve kvôli vzduchovým pórom v kope
pridávame hnedý, tvrdší materiál v správnej veľkosti
popísanej vyššie. Ak sa v kope nenachádza dostatok
vzduchu, kompost zapácha.
4. Dostatočná vlhkosť
Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje, až zastavuje. Ak vlhkosť prevyšuje, dochádza k
hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompos-
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tu, čo sa prejaví zápachom. Záleží
preto opäť na priaznivom zložení materiálu, najmä
čo sa týka štruktúry surovín. Pri nedostatku vlhkosti
môžeme kompost kropiť vodou.
Ak odpad vhodný na kompostovanie končí na skládkach, prebieha v nich množstvo i nebezpečných reakcií, z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením
odpadu, vrátane toho organického, predchádzame
tak ekologickým škodám (záber pôdy, znečisťovanie
vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými
ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ako aj ekonomickým
(platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame
o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame) a etickým škodám (ničenie prirodzených biotopov, ktoré
sprevádza každá ťažba nových surovín, plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme budúce generácie). Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás, a tiež
vlastnej peňaženke.
Zdroj: internet, upravené OŽP,
Priatelia Zeme- SPZ

Súťaž
Miss Kompostér
Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú v týchto dňoch tretí ročník
celoslovenskej súťaže MISS KOMPOST. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako
súčasti moderného životného štýlu a podporiť
tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.
Do súťaže o zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma kompostuje, bez ohľadu na spôsob
kompostovania, veľkosť a typ kompostoviska. Naopak, šancu uspieť majú kreatívne a svojské spôsoby kompostovania, ktoré poukazujú na to, že
kompostovanie je zábava. Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na webovej stránke www.
priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa
môžu písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ,
P. O. BOX H-39, 040 01 Košice, alebo elektronicky
na miss.kompost@priateliazeme.sk.
Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2013.
Zdroj: Priatelia Zeme- SPZ, upravené OŽP
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Polícia potvrdila identitu tragicky zosnulého poslanca
V prípade výbuchu v Žiari nad Hronom boli oficiálne potvrdené výsledky DNA. Podľa výsledkov
porovnávacieho biologického materiálu je poškodenou osobou Marek Rakovský.
Marek Rakovský tragicky zahynul vo svojom vozidle,
v ktorom mal namontovaný výbušný systém, v utorok
2. júla. Národná kriminálna agentúra pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami. Na ich zjednotenie však
potrebuje pomoc od svedkov výbuchu. Vyšetrovateľ
preto zriadil mailovú adresu informacie.ziar@minv.

sk, na ktorú je možné posielať informácie v súvislosti
s výbuchom.
V prípade je vedené trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin úkladnej vraždy. „Vzhľadom na počiatočné
štádium a v záujme vyšetrovania, nie je v tejto chvíli
možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. Hneď ako
to situácia dovolí, verejnosť budeme informovať,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru, Andrea Dobiášová.
(r)

Mestskí policajti
prišli o kolegu

Uzamknutie zberných nádob na verejných priestranstvách
V rámci zabezpečenia triedeného zberu zložiek
komunálneho odpadu mesto Žiar nad Hronom
zabezpečuje umiestnenie zberných nádob na sklo
a použitý jedlý olej v blízkosti rodinných domov
v celom katastri mesta.
Tak ako iné zberné nádoby umiestnené priamo
v stojiskách zberných nádob, resp. zberných nádobách pri rodinných domoch, aj tieto nádoby slúžia
výlučne na ukladanie určeného druhu odpadu. Každá
nádoba je označená informačnou nálepkou. Do nádoby na sklo patrí odpadové sklo, ako sú rôznofarebné sklenené fľaše, poháre bez uzáverov alebo črepy
z nich. Do nádoby na použitý jedlý olej patrí výlučne
použitý jedlý olej z domácnosti, ktorý sa vhadzuje do
nádoby v uzatvorenej PET fľaši, nie priamo bez obalu
do zbernej nádoby.
V rámci kontrolnej činnosti Odbor životného prostredia MsÚ vykonáva priebežný monitoring obsahu jednotlivých zberných nádob aj na verejných
priestranstvách. Na základe niekoľkých vykonaných
kontrol v roku 2013 vyplývajúcich z vlastnej činnosti
ako aj z podnetov od oprávnenej osoby na nakladanie
s odpadmi či samotných občanov došlo k zisteniu, že
do zberných nádob sa ukladajú iné druhy odpadov,
než tie pre ktorú sú určené. Monitoringom došlo k zisteniu, že vo väčšine zberných nádob na sklo a použitý
olej sa nachádzal vo veľkej miere zmesový komunálny
odpad, textil a šatstvo, resp. iný komunálny odpad,
ktorý znehodnotil zbierané druhy odpadov.

Uloženie odpadu k zbernej nádobe je
vytváraním tzv. čiernej skládky.

rozmerov (napr. tabuľové sklo, dlhodobo zbierané
sklo uložené vo vreci alebo 5-litrové PET fľaše s použitým jedlým olejom) ako je samotný vhadzovací
priestor, je možné takýto odpad odovzdať priamo na
Zbernom dvore na Ul. SNP č. 131. Uloženie takéhoto
odpadu k zbernej nádobe je v rozpore so všeobecne
záväzným nariadením mesta ako aj zákonom o odpadoch, za čo môže byť uložená bloková pokutu alebo
pokuta v rámci priestupkového konania. Veríme, že
občania pochopia preventívny krok uzamknutia zberných nádob a budú využívať zberné nádoby správne.
Tým, že do zberných nádob nebude ukladaný iný odpad, ako odpad na to určený, zamedzíme tak nielen
negatívnym environmentálnym, ale aj ekonomických
dopadom.
OŽP

Zmesový komunálny odpad
znehodnocuje triedený odpad
Na základe tejto skutočnosti, v záujme zamedziť
protizákonnému ukladaniu odpadu do nádob určených na iný druh odpadu, sa vykonali nápravné opatrenia, a to uzamknutie zberných nádob na verejných
priestranstvách, ktoré slúžia na odpadové sklo a použitý jedlý olej. Tieto zberné nádoby sú vybavené príslušnými vhadzovacími otvormi na jednotlivé druhy
odpadov tak, aby bolo možné uložiť príslušný odpad
do zbernej nádoby, a to aj bez možnosti jej úplného
otvorenia. V prípade, že občania majú odpad väčších

Obsah nádoby na sklo pred jej uzamknutím.

Žiarčanka našla v byte vretenicu

Ilustračné foto

Začiatkom júla požiadala hliadku Mestskej polície obyvateľka mesta o pomoc. Vo svojom byte na
Chrástekovej ulici na 5. poschodí našla hada. „Hliadka
na mieste prekontrolovala celý byt,“ uviedol mestský
policajt, Jozef Kováč a dodal: „Po dlhšej kontrole príslušníci mestskej polície našli hada, ktorý meral približne 60 centimetrov. Pravdepodobne išlo o vretenicu.“
Policajti preto hada odchytili do vreca a vypustili ho
pri Lutilskom potoku.
(r)
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S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo štvrtok 18. júla 2013
po tragickej autonehode navždy opustil náš kolega, člen Mestskej polície v Žiari
nad Hronom, Jaroslav Mališ vo veku 30 rokov.
Na Mestskej polícii pracoval od roku 2006, kde
zastával pozíciu inšpektora. Svoju prácu a úlohy si plnil vždy svedomite, bol technický typ,
na starosti mal kamerový systém a fotopascu.
S úctou spomínajú kolegovia.
(r)

Popíjanie na verejnosti
bude pokutované
Ako sme vás už pred časom informovali, žiarski
poslanci na júnovom zasadnutí schválili Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje konzumovať alkohol na verejných priestranstvách. Akékoľvek popíjanie nápojov tohto druhu tak bude
pokutované.
Spomínané VZN hovorí o tom, že konzumovať
alkohol bude legálne len v zariadeniach na to určených, alebo v domácnostiach, nie však na verejných
priestranstvách. Mestská polícia tak opäť bude môcť
riešiť všetkých popíjajúcich bezdomovcov, opíjajúce
sa partie pod oknami domov či popíjajúce skupinky
v parku.
Samosprávy sa už v minulosti snažili obmedziť
konzumovanie alkoholických nápojov na svojich územiach, ich snahy však boli zabrzdené. V tom čase totiž
absentovalo zákonné splnomocnenie na takéto obmedzenia, ktoré boli v rozpore s Ústavou SR a neprimeraným spôsobom zasahovali do základných práv
a slobôd občanov. V súčasnosti už však táto prekážka
neexistuje.
Aj v tomto prípade platia isté výnimky, kedy sa na
verejných priestranstvách alkohol predsa len konzumovať môže. „Jednou z nich je so súhlasom mesta
zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami
reštauračných alebo stravovacích zariadení,“ vysvetľuje hovorca žiarskej samosprávy, Martin Baláž
a dodáva: „Taktiež organizované verejné kultúrne,
spoločenské podujatia, napríklad fašiangové slávnosti
alebo skoromájové oslavy či organizovaný príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov.
V našom meste ide napríklad o jarmok a vianočné
trhy.“
(r)
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Mesto Žiar nad Hronom má už niekoľko rokov
uzatvorené partnerstvo s českým mestom Svitavy. Vznikol o tom aj krátky film pod názvom Kufor
partnerstva.
Ak ste doteraz o partnerstve s českým mestom nevedeli, odporúčame vám pozrieť si práve spomínaný
krátky film. Natočili ho dvaja mladí Žiarčania, Matej

Kufor partnerstva

Mladí vyzbierali 16 vriec odpadu

Bios Škoda a Ľubomír Sagi Zatovič. Vznik tohto videa
podnietila výzva na zapojenie sa do súťaže Medzinárodné partnerstva obcí z pohľadu mladých ľudí.
Trošku faktov, trošku fikcie, ale v celku zaujímavé sledovanie putovania jedného mladíka po stopách histórie, ktoré ho dovedú až do Svitáv, kde získa nielen
informácie o Oskarovi Schindlerovi, ktorý zachránil
skoro 1200 Židov počas 2. svetovej vojny, ale aj dôležitosť partnerstva medzi mestami.
Ak sme vás aspoň trošku zaujali, tak si ho môžete
pozrieť na webovej stránke youtube pod názvom
Kufor partnerstva, prípadne na webovej stránke mesta či
na sociálnej sieti Facebook.
Držte palce, aby tento krátky film postúpil do ďalšieho kola a možno aj súťaž vyhral. Za pomoc pri natáčaní tohto nezvyčajného videa by sme chceli poďakovať
mestu Žiar nad Hronom, mestu Svitavy a Emilovi Vozárovi.
(dš)

Chceme sa poďakovať, že aj v týchto letných dňoch,
kedy ľudia radšej preferujú oddych pri vode, sa nájdu
mladí ľudia, ktorým naše životné prostredie nie je ľahostajné. Začiatkom mesiaca júl skupina mladých ľudí
vyzbierala 16 vriec odpadu z okolia Lutilského potoka. Väčšinu odpadu tvorili plastové a sklenené fľaše.
Za ich aktivitu ďakujeme a veríme, že sa k nim v budúcnosti pridajú ďalší.
OŽP

Prečítajte si

Slovalcu zánik nehrozí
Žiarska hlinikáreň Slovalco a Slovenské elektrárne podpísali Letter of Intent – dohodu o zámere
uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny. Nová zmluva by mala upraviť dodávky elektriny na obdobie
ôsmich rokov.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Slovenských elektrární, Jana Burdová, zmluva bude platiť od januára
2014 a mala by upraviť dodávky elektriny pre hlinikáreň v celkovom objeme 19 TWh na obdobie 8 rokov.
„V snahe udržať si konkurencieschopnú pozíciu
bude Slovalco pokračovať v zefektívňovaní všetkých
činností aj nákladov, avšak popri tom bude vyvíjať úsilie na dosiahnutie konkurencieschopných podmienok
dodávky elektrickej energie v budúcnosti. Podpísanie
Letter of Intent je prvým krokom k udržaniu výroby
hliníka v Slovalcu v Žiari nad Hronom. V ďalšom pokračovaní procesu bude dôležité zabezpečiť aj ostatné prvky energetického rámca,“ spresnila Burdová.
Dohoda odráža snahu Slovenských elektrární podporovať strategickú sociálno-ekonomickú úlohu Slovalca, kľúčového zamestnávateľa v regióne Žiaru nad
Hronom, a dlhodobé zodpovedné pôsobenie Slovenských elektrární na trhu.
Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco,

Pravidelnevám budeme prinášať pár tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky
môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra.
Detektívky

Milan Veselý, elektrická energia je pre výrobu hliníka
hlavnou surovinou, spotrebuje sa jej 14 MWh na výrobu jednej tony hliníka a tvorí najväčšiu samostatnú
nákladovú položku pri jeho výrobe. „Hliník sa na trhu
predáva za cenu stanovenú na burze. Cena elektrickej
energie je teda určujúcim faktorom cenovej konkurencieschopnosti, a teda prežitia výrobného závodu,“
vysvetlil Milan Veselý. Z týchto dôvodov k rokovaniam
o celkovej cene elektrickej energie pristupuje preto
Slovalco mimoriadne zodpovedne a podpísanie dohody je prvým krokom k dosiahnutiu riešenia.
Slovalcu má tento rok vypršať platnosť 20-ročnej
zmluvy so štátom, ktorá hlinikárni zabezpečovala výhodné ceny elektriny. Najväčšiemu výrobcovi hliníka
na Slovensku preto hrozilo, že bude musieť ukončiť
výrobu. O prácu malo prísť 3000 ľudí.
(r)

Horné Opatovce a ich remeslá
Obec Horné Opatovce tak ako mnohé iné obce
mala svojich remeselníkov. Bez nich sa obec nezaobišla. Niektoré obce remeselníkov nemali, vypomáhali im tie obce, ktoré ich mali.
Z našej obce odišiel Ernest Demko, vyučený kováč,
do obce Trubín, kde nemali kováča. Odišiel aj Lukáš
Mokroš, tiež vyučený kováč, a to do obce Ondrej.
Okrem nich boli v Opatovciach ešte dvaja kováči.
Augustín Vallo, vyučený krajčír, zase odišiel do Pravenca, kde sa aj oženil. Ďalší krajčír, Alfonz Kúska, sa
uplatnil v českej Treboni, kde aj zostal žiť. Keď do Žiliny
odišla krajčírka Mária Luptáková, v obci zostali dvaja
krajčíri a jedna krajčírka.
Opatovce mali tiež murárov a stolárov. Michal Krajči
vedel pomôcť, keď niekomu ochorel dobytok. V obci
pôsobili aj dvaja obuvníci – Ján Zaťko a Ján Mlinčok.
Dobré mená v rámci regiónu mali aj cukrárky Estera
Doletinová a Helena Obertášová.
V obci dobre prosperovala požiarna ochrana, pretože Opatovce ako prvé v rámci okresu dostali štvorkolesovú motorovú striekačku. Tiež sa tu založila

dychovka a počas vysťahovania sa museli dychové nástroje vrátiť. Do krajskej súťaže sa prebojovalo opatovské ochotnícke divadlo. V obci otvorili poštu, obchod
a drogériu, nechýbali ani dve pohostinstvá.
Mnoho sa vybudovalo, veď obec sa v rámci okresu
zaradila na prvé miesto. Prosperovala až do roku 1960,
kedy bolo 8. marca oznámené, že kvôli nadmernému
spádu emisií, ktoré niekoľkokrát prekročili povolenú
normu, musí byť obec asanovaná. Od tohto dátumu
naše plány vyhasínali ako svetlo lampy, až po likvidáciu obce. A tak dňom 30. júla 1969 bola naša obec
úradne zrušená.
Viktor Obertáš

CJ Lyons: Slepá viera

Sarah je presvedčená, že jej manžela a syna zavraždil
vyšinutý psychopat. Hoci bola pri tom, ako vrah umiera
smrtiacou injekciou, nenachádza útechu vo vedomí, že
už nikdy nebude zabíjať...
Historické zamilované

Nicola Cornicková:
Srdce medzi kryhami

Vdovu po oslavovanom dobrodruhovi a dobyvateľovi
Davidovi Warovi navštívi jeho druh lord Alex Grant. Je
pripravený na stretnutie s vypočítavou mrchou, ktorá
urobila jeho priateľa nešťastným...
Pre ženy

Evelin Červienková:
Všetci moji muži

Žena buď miluje, alebo nenávidí. Na to príde aj Mia,
ktorá si myslí, že ak má chlapa, prácu a zázemie, lepšie už
byť nemôže. Keď sa jej však začne pod zadkom triasť pracovná stolička a vynoria sa tiene z minulosti, prichádza
na to, že všetko je inak...
Dievčenské

Enja Rúčková: Žuvačkový kráľ

1. Chalani sú z nej nervózni, lebo je často vyššia ako
oni.
2. Nenosí lodičky, ale „lode“.
3. Ruky jej zdobia nepekné mozole.
4. Má asi taký sexepíl ako doska na žehlenie.
5. Rodičia ju chodia z kurzu osobne vyzdvihnúť, akoby
bola päťročné decko.
Chlapčenské

50 Cent: Ihrisko

Trinásťročný Masliak má ťažký život. Všetci sa mu
v jednom kuse vysmievajú, lebo je tučný. Neznáša predmestie, kam sa jeho matka presťahovala po rozvode, a
najradšej by sa vrátil k otcovi do New Yorku.
Pre deti

Guy Bass: Bendži Bengál Bom,
príšer plný dom

Bendži Bom sa bojí všetkého – nielen skutočne strašidelných vecí ako uviaznutia vo výťahu s vyhladovaným
jaguárom, ale naozaj absolútne všetkého (okrem príšer
spod jeho vlastnej postele).
(r)

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 30. júl 2013

7

PUBLICISTIKA

UniArt dáva priestor novým talentom
Bios, ako kedysi známa ikona žiarskeho hiphopu, sa v súčasnosti rozhodol, že tanec „odloží“ do
poličky a začne sa venovať iným veciam. Do tandemu sa k nemu pridal kameraman a scenárista
Sagi.

Bios.

Bios so svojím kolegom Borisom úspešne dva roky
viedli vlastnú tanečnú školu. Po odchode kamaráta
a kolegu Borisa do hlavného mesta však nezostal
dlho sám.
Prečo tanečník Bios končí s tancom? Čo je
za tvojou životnou zmenou?
Bios: Keď ľuďom hovorím, že tanec už nie je mojou hlavnou prioritou, často dostávam otázky typu:
„prečo končíš?“ S tancom rozhodne nekončím, je to
podstata môjho bytia a s tancom budem aj zomierať. Každopádne sa tomu už nevenujem tak aktívne
ako kedysi. Za touto životnou zmenou stojí samota.
Je ťažké trénovať, ak ste jediný tanečník svojho druhu v meste. Dva roky som to zvládal, no to nadšenie
pomaly opadlo. Aby som to uviedol na pravú mieru.
Končím s kultúrou hiphop a jeho zarytým obhajovaním. Časy, v ktorých som vyrastal, tu proste už nie
sú, je to len spomienka. Nechcem byť považovaný
za hiphopera, nechcem sa radiť niekde ako člen určitej kultúry. Dlhé dresy, tepláky pre dvoch či šatky
a šiltovky, to je minulosť. Sám vám nepoviem prečo,
proste som cítil pravý čas na zmenu a spravil som ju.
Rada pre vás – ak sa necítite úplne šťastný, zmeňte
sa. Nech to znie akokoľvek šialene, nebojte sa. Nech
sa rozhodnete akokoľvek, vždy niečo získate a niečo
stratíte. A tak som si aj ja povedal, prečo nie?
Čo bude s tanečnou školou, do ktorej si investoval nielen financie, ale aj energiu a prostredníctvom nej si sa venoval mladým ľuďom?
Bios: Tanečná škola pokračuje. Tento rok okrem
tanca chystáme aj kondičné tréningy pre dospelých. Bude to už tretí ročník a ja sa naň neskutočne
teším. Kto vie, môže byť posledný. Avšak, nerád by
som deťom bral životný smer, ktorý si za ten čas
obľúbili, a preto dúfam, že ak budem musieť odísť,
nájdem skvelú náhradu za mňa. Tak isto nielen škola,
ale aj akcie a vystúpenia budem robiť. Akurát, mimochodom, pracujem na svojich sólo vystúpeniach,
ktorých mám za sebou približne 10 a stále ich zdokonaľujem. Takmer každý deň som na tréningu i pri
novom životnom smere, niet sa čoho báť.
Kto je Sagi?
Sagi: Som na jednej strane vysmiata kopa, ale inak
zodpovedný človek. Filmarina ma začala zaujímať už
od detstva. Už v trinástich som skúšal točiť prvé videá a zhodou náhod som sa nakoniec dostal až sem.
Rád sa púšťam do nových vecí a baví ma snáď všetko, čo sa týka umenia alebo tvorivosti od kreslenia,
cez písanie scenárov, fotenie, až po chystanie kulís.

Moja najväčšia láska je, okrem Uniartu a Biosa, parkour, ktorý ma drží už 7 rokov a myslím, že ma to len
tak rýchlo nepustí, aj keď mu nie vždy venujem toľko
času, koľko by som mal.
Kde a ako ste sa zoznámili?
Bios: Ja si pamätám len prvý kontakt s vami ako
s parkourovou skupinou. Dali na internet video a ja
som im to komentoval v zmysle, že keď budú chcieť,
tak im pomôžem presadiť sa a dám nejaké príležitosti. Na čo sa mi oni ozvali, zaplietol som ich do nejakých natáčaní a vystúpení a už sme sa poznali.
Čo vás dvoch najviac spája?
Bios: Rozhodne rovnaký cieľ.
Sagi: Láska k filmu, k tvorivosti, k pohybu... máme
toho celkom dosť spoločné.
Sagi, ty si vytvoril nejaké videá. O čom sú, čo je
ich poslaním a kde si ich čitatelia môžu pozrieť?
Sagi: Áno, je pravda, že som už natočil pár videí,
či už len tak bezdôvodne, alebo do rôznych súťaží.
Sú to videá všetkých možných žánrov – od vtipných
po horory. Zopár ich je roztrúsených na youtube, ale
boli to veci, na ktorých som sa viac menej učil. Okrem
iného som natočil ešte dva amatérske filmy, z čoho
jeden, bohužiaľ, nevyšiel, pretože sme prišli o všetok
natočený materiál, čo ma mrzí, lebo sme do neho
dali veľmi veľa úsilia a času. Ale ideme ďalej a možno
sa k nemu predsa len raz vrátim, možno aj spoločne
s Biosom. Človek nikdy nevie.
Okrem práce s kamerou píše Sagi aj scenáre
a pripravuje kulisy. Ako vzniká taký scenár, koľko
času potrebuješ na jeho prípravu?
Sagi: Tažko opísať ako taký scenár vyzerá, je to
jednoducho kopa textu s príbehom. Robím zvlášť
literárny pre režiséra a hercov. A zvlášť technický pre
mňa ako kameramana, kde si zapisujem približné
tipy záberov a kreslím rôzne dráhy, kadiaľ kamera
pôjde.
Ťažko povedať, koľko trvá písanie. Niekedy pozerám na prázdny papier celý týždeň a nenapíšem nič.
A niekedy to ide samé a za chvíľu mám zapísaných
niekoľko strán. Tam sa jednoducho ten čas nedá vyrátať. Raz som dokonca písal 10 strán 86 hodín.

Biosa a Sagiho spája
aj univerzálne umenie
Spoločne ste založili UniArt. Predstavte nám
toto vaše spoločné „dieťa“.
Bios: Je celkom ťažké to charakterizovať, pretože
UniArt je širokospektrálny projekt. Preto i ten názov
(v preklade – univerzálne umenie). Pôjdeme postupne. V prvom rade sa ako UniArt prezentujeme ja
a Sagi. Sme tvorcovia. V druhom rade UniArt môže
byť každý, kto by mal záujem sa pridať, pomôcť, či sa
ako začiatočník vo svojom odbore prezentovať alebo zúčastniť rôznych projektov. Fakt každý. Aj keby
sa ničomu nevenoval. Čo sa týka projektov, ide najmä o kinematografický okruh (filmy, videá, promá,
videoklipy reporty z akcií...). Taktiež ale máme v pláne i projekty z úplne iných súdkov, rôzne výlety či
podujatia, no o tom zatiaľ nechceme hovoriť. Takže
v skratke – ako dvaja zakladatelia v rámci UniArtu
tvoríme rôzne akcie, točíme filmy či videá. Okrem
toho však sme prístupní pre každého, kto by nás
potreboval, či už na svoje podujatie, pre natočenie
svojho klipu a podobne.
Po spolupráci prevažne s deťmi a mladými ľuď-
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Sagi.

mi začína Bios spolupracovať aj s ostatnými vekovými kategóriami. Prečo je dobré obrátiť sa práve
na UniArt?
Bios: Pretože si dávame záležať na veciach, ktoré robíme pre seba i pre iných. Uvediem niekoľko
príkladov. Prvý – ak za nami príde napríklad mladý
človek s požiadavkou, že by chcel vlastný videoklip
k piesni, ktorú naspieval. Sme schopní vymyslieť
a napísať scenár, nájsť a vybaviť potrebné priestory,
ľudí, rekvizity. Ak ide o viacdňové natáčanie, všetko
naplánujeme. Následne sa vieme postarať o celkovú
réžiu, natáčanie, popri tom vytvorenie foto/video
reportu s priebehu nakrúcania a nakoniec to všetko
postrihať, upraviť a previesť do finálnej podoby. No
a na koniec vieme pomôcť i propagačne. Druhý príklad – príde k nám pán, ktorý robí podujatie v meste.
Zháňal by dobrých moderátorov, nejaké tanečné vystúpenia a ľudí, ktorí by mu akciu zdokumentovali.
Nie je problém, všetko vybavíme a zoženieme.
Samozrejme, ak by išlo o špeciálne požiadavky, že
by niekto chcel doviesť nejakú konštrukciu z Afriky,
to už v našich silách nie je. Ide prevažne o bežné
záležitosti. Každopádne sa treba spýtať, pretože sa
riadime heslom: „Nemožné neexistuje!“ A možno by
sa k vám dostala i tá špeciálna konštrukcia z Afriky.
Keď sa k vám chce niekto pridať a prezentovať
napríklad svoj projekt, čo má urobiť a ako mu
s tým vy viete pomôcť?
Bios: Pomôžeme vám. Váš projekt či nápad vytvoríme. Ak je vytvorený, pomôžeme mu k propagácií, či
sa ho pokúsime podsunúť správnym ľuďom.
Založili sme tiež databázu. Stačí poslať na casting@
uniar.sk správu o tom, kto ste, či niečo tvoríte, vlastníte, alebo sa niečomu venujete, alebo by ste sa chceli
proste ukázať v nejakom filme či klipe, napríklad len
ako komparz. Vždy je veľká šanca, že vás budeme
potrebovať na rôzne akcie, príp. vás bude potrebovať niekto, kto sa na nás obráti. O ostatnom spôsobe
pomoci sme písali vyššie.
(li)
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Pozvánka na hodovú svätú omšu
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KULTÚRA/INFORMÁCIE

Hľadám domov

Blahoželanie

Ladislav Nemček
Lacko náš, krásnych 50 rokov
máš, nech ťa choroba obchádza,
šťastie v láske, mnoho dobrej
roboty a veľa peňazí zo srdca do
ďalšieho života praje mama, otec,
brat, sestra s rodinou a teta Bertuška s rodinou.

ˇ

OZ Horné Opatovce a MsÚ – MsKC Žiar nad
Hronom vás všetkých srdečne pozývajú na tradičnú hodovú svätú omšu a stretnutie rodákov
a priaznivcov do bývalej obce
Horné Opatovce – Kostol sv. Vavrinca
v sobotu 17. augusta o 10.00 hod.
Program celého dňa:
•Hornoopatovský obrazový spravodaj.
•Slávnostná svätá omša o 11.00 hod.
•„A čo je život...“
– hudobno-slovné opatovské pastorále.
•Prezentácia monografie Horné Opatovce.
•Koncert dychovej hudby.
•Agapé
(guláš a vzájomné pohostenie účastníkov).
Poznámka o vhodných autobusových spojoch od nemocnice ZH: 9.00 hod. – smer Banská Štiavnica, 9.50 hod. – smer
Prochot.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Multimediálny program s využitím možností planetária pre mladších školákov približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy.
V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 31. júla o 16.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva multimediálny program
s využitím možností planetária.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa
2. augusta o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. Rozprávanie o chlapcovi
Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa k tej najkrajšej
hviezde na oblohe. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje
znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 7. augusta o 16.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom
vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez vznik a vývoj galaxií,
formovanie prvých hviezd a ich sústav až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova.
Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu,
predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých poveternostných podmienok pripravené pozorovanie
večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 9. augusta o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
30.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
31.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma, Ul. SNP 116
3.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
4.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
5.8. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
6.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
7.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
8.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
9.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
12.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
3.8. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
4.8. Dentino, MUDr. Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar nad
Hronom (673 39 99)
10.8. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79 (67
75 117)
11.8. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Od 1. júla do 30. augusta platí v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Posilnite šťastie vašich detí od narodenia
Tehuľky, budúci ockovia, babičky, dedkovia, doktorky... Pozývame vás na jedinečné a výnimočné stretnutie s lektorkou Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat, Mgr. Janou Ondruškovou, ktoré sa uskutoční 4.
septembra o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom
stredisku v Žiari nad Hronom. Naučíte sa, akým jednoduchým spôsobom sa dá posilniť šťastie vašich
najdrahších hneď od narodenia. Láskavé dotyky podporujú imunitu a ovplyvňujú zdravie človeka na celý
život.
Informácie: e-mail: ivkaznavova@gmail.com, tel. č. :
0905 215 848, 0915 980 919.
Prihlásiť sa môžete do 2. septembra. Cena kurzu: 5 €.
Najkrajšia torta
Súťaž o Najkrajšiu tortu 2013 máš pred sebou. Kontakt: 0905 215 848, 0915 980 919, e-mail: ivkaznavova@gmail.com, www.osvetaziar.sk, www.facebook.
com/Osveta/Ziar.
MESTSKÁ OBÝVAČKA
Mestská obývačka, ktorá sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch Krytej plavárne v Žiari nad Hronom, bude v mesiaci júl zatvorená.
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MIMI
Mimi má asi 1 rok, je
veľmi energická a hravá. K ľuďom je extrémne priateľská, stále by
sa maznala. Je malého
vzrastu.

DÁŠENKA
Dášenka je teriér telom
aj dušou. Aktívna, čulá,
naučená v byte, má návyky. Má asi 5 rokov a je
menšieho vzrastu (do 10
kg).

ALMA
Alma je priateľská nemecká ovčiačka. Do útulku sa dostala vychudnutá
a zanedbaná, ale teraz
zmohutnela a má krásnu
hustú srsť. Iných psíkov
neznesie, takže musí ísť do rodiny, kde bude jediným psom. Na jedno očko je slepá, ale nijako ju to
neobmedzuje. Aj napriek tomu, že je už staršia (má
cca 7 rokov), je aktívna, v dobrom zdravotnom stave. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
PITT
Pitt je mladý psík, ktorý sa našiel v Žiari nad
Hronom. Má krásne originálne sfarbenie, pripomínajúce pointra, ale
veľkosťou je po kolená.
Zo začiatku nám veľmi
nedôveroval, ale teraz je
veľmi priateľský, miluje
hladkanie a pozornosť.
S ostatnými psami sa znáša individuálne. Kríva na prednú nôžku, zle sa mu
zrástla stará zlomenina.
BOBÍK
Cez 2-metrovú bránu pred
útulkom niekto
prehodil tohto
psíka. Na krku mal
obrovskú hnisajúcu a zapáchajúcu
ranu. Pri pohľade
zblízka sme zistili,
že tam má vrastenú šnúrku od
topánok Veterinár
ranu ošetril, šnúru odtiaľ vybral a nasadil antibiotiká. Psík má do 1 roka, špagát tam mal od šteniatka a ako rástol, postupne sa mu zarezával do krku.
V prípade že chcete tomuto psíkovi (ako aj ďalším
55 v útulku) pomôcť finančne, a to na liečbu či krmivo, budeme vďačný za každý príspevok na účet
OZ Strážni anjeli. Číslo účtu: 270 892 7951/0200.

Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 066 648
(prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).
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PREDAJ
•Predám CD: Beatles – Diskotéka ženského magazínu
(22 piesní), cena: 2 €. Elvis Presley – Lives! (32 piesní),
cena: 2 €. Rock s´Cool – výber heavy, cena: 2 €. MOR
– 2013 – výber heavy, cena: 2 €. Rolling Stone – Best
of, cena: 2,50 €. Výbery československých piesní v papierových obaloch, prevažne 80 – 90-te roky, cena: 1,20
€/kus. 10 CD punk rock 78 – 79, cena: 20 €. 25 Rolling
Oldies vol. 2 a vol. 3 (výbery) – 25 piesní na každom CD,
8/15
60´s – 70´s, cena: 3,50 €. T: 0902 828 424
•Predám CD: Doors – Greatest Hits vol. 2, Doors –
Greatest Hits vol. 3. Cena: 3,50 €/kus. 2 CD Doors – Love
Me Two Times, cena: 7 €. 2 CD Goldies Chartbusters vol.
6 a 7 – s´70, cena: 7 €. CD Best of R. S. vol. 1 – výber
českých piesní - ´s 90, cena: 1,50 €. L. Vondráčková – Atlantída, cena: 1,50 €. Elán – 3000, cena: 1,50 €. Koller
Band, cena: 1,50 €. Žlutý Pes, cena: 1,50 €. Arakain – Labyrint, cena: 1,50 €. Rock 80 let, cena: 2 €. T: 0902 828 424

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

9/15

•Predám hliníkovo-umakartovú vešiakovú stenu, rozmery: 80 x 200 cm. Cena: 15 €. Dvere na sprchovací
kút, rozmery: 80 x 175 cm. Cena: 15 €. Detskú červenú
buginu. Cena: 15 €. T: 0903 407 817
10/15
•Predám akvárium, rozmery: 50 x 30 x 30 cm, ohrievač,
odvzdušňovač s dvomi vývodmi. T: 0944 680 715 13/15
•Predám brúsenú kryštálovú vázu, výška 30 cm, váha
3 kg. T: 0944 680 715
14/15

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt na Etape, 50 m 2, kompletná a
kvalitná rekonštrukcia, murované jadro, nová kuchynská linka, presklená lodžia, pekný výhľad, 2. poschodie
2/15s
výťahom. T: 0948 047 978
•Predám dvojizbový byt na Etape, kompletná
rekonštrukcia, 2. poschodie s výťahom, lodžia, 50 m 2.
T:0948 047 978
5/15
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, s balkónom,
v pôvodnom stave. Cena: 16 500 €. Zľava možná. T: +420
608 631 305
11/15
•Predám záhradku v lokalite Bartošova Lehôtka, rozloha: 8 árov. T: 0905 768 107
12/15
•Predám starý dom s 30 á slnečnou záhradou v obci
Kopernica. T: 0908 911 762
15/15
•Predám RD v Šášovskom Podhradí, podpivničený, v
suteréne kuchyňa, kotolňa, dve pivnice, vodáreň, bojler,
na I. poschodí 3 izby, kúpeľňa, špajza, chodba, vonku
suché WC. Dom má vlastnú studňu, ÚK, samostatnú
garáž, pozemky 1289 m 2. Dobrí susedia, pohodové
bývanie. Cena podľa zn. posudku: 35 000€, dohoda
možná. T: 0903 551 596
16/15
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m 2, Hviezdoslavova ul. v Žiari nad Hronom. Cena dohodou po obhliadke. T: 0903 844 672
17/15
•Predám 1-izbový byt, rozloha 35,15 m 2, murované
jadro, podlahy, plastové okná. V prípade záujmu so zariadením a spotrebičmi (používané 1 rok). Byt je na Etape,
4. poschodie zo 4, v zateplenom dome s výťahom. T
0908 068 516
18/15

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu 3-izbový byt v ZH, Ul. Dr. Janského.
Voľný ihneď. Cena: 350 €/mesiac (dohoda). T: 0907
1/15
835 323
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový slnečný byt v Žiari
nad Hronom, ktorý sa nachádza v užšom centre mesta
na Ulici A. Dubčeka. V tesnej blízkosti je plná občianska
vybavenosť. Nehnuteľnosť sa prenajíma nezariadená, k
bytu prislúcha pivnica. Pred bytovým domom je bezproblémové parkovanie. Cena: 320 €/mesiac vrátane
energií a poplatkov. V prípade, že vás ponuka zaujala,
prosím kontaktujte 0908 289 662.
4/15
•Dlhodobo prenajmem dvojizbový nezariadený byt v
Žiari nad Hronom. Cena: 250 €/mesiac, vrátane energií a
poplatkov. T: 0908 936 603
6/15
•Prenajmem garsónku po komplexnejšej rekonštrukcii
na Sládkovičovej ulici v ZH. Cena: 208 €, aj s energiami.
Volať po 15.00 hod. T: 0919 089 441
7/15
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt pri
tržnici. Cena: 300 €/mesačne, vrátane energií, internetu,
Magio TV. Voľný od 1.8.2013. T: 0949 817 362
21/14

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom, po Ul. 3/15
A.
Dubčeka. Cena: do 35 000 €. T: 0917 631 674

AUTO MOTO
•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km,
2/14
garážovaná. Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, pôvodný stav . Nová cena 10.600 EUR
(pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodný stav. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
P224/2013:
1-izbový tehlový byt – bezbariérový v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, pôvodný stav. Cena:
19.990 EUR, výmera: 37 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, pôvodný stav. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 25.000
EUR, výmera: 48 m2
P225/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 36.700
EUR, výmera: 49 m2
P218/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
33.000 EUR, výmera: 49 m2
P201/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, kompletná rekonštrukcia. Nová
cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Dukelských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 26.000 EUR, výmera: 51 m2
P194/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Dukelských hrdinov, pôvodný stav. Nová cena:
24.000 EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera 55 m2
P221/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 39.000
EUR, pôvodná cena: 44.000 EUR, výmera: 69 m2
P186/2013:
2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav - zachovalý. Cena:
29.900 EUR, výmera: 62 m2
P219/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 24.900 EUR,
výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69
m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,

sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
42.000 EUR, výmera: 72 m2
P212/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 45.000 EUR, výmera: 82 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 59.000 EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR),
výmera: 80 m2
P214/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletná rekonštrukcia. Cena:
58.000 EUR, výmera: 83 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P176/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
63.000 EUR, výmera pozemku: 996 m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR, (pôvodná cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2,
úžitková plocha: 360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
P174/2013:
RD v Šášovskom Podhradí, pôvodný stav pripravený
na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná
cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
67.500 EUR, úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR,
výmera: 605 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500 EUR), zastavaná plocha: 28 m2,
výmera pozemku: 405 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtĺk
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom,
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí
a Pán boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. júla uplynul mesiac od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama, priateľka Jana a ostatná
rodina.

SPOMIENKAtĺk
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a
v srdci veľký žiaľ.
Dňa 8. augusta si pripomenieme 2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša milovaná mama,
svokra, stará mama a prastarká
Anna Demková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtĺk
Smútime, no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 3. augusta si pripomíname 12. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ján Bališ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, dcéra Vierka, zať Jarko,
vnučka Nikolka, syn Peťo, vnučka Lenka a vnuk
Petrík a ostatná rodina od Nitry.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtĺk
Dňa 24. júla sme si pripomenuli
20. výročie od úmrtia
Dušana Danku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, deti a
ostatná rodina.

SPOMIENKAtĺk
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás
k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 16. júla uplynulo pol roka od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama, priateľ Róbert a ostatná
rodina.

POĎAKOVANIE
Vždy, keď Boh zatvorí dvere
za životom,
otvorí okno,
aby svietilo naveky.
Dňa 29. júla sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý otec a starý
otec Alojz Krajči.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIE
Kto v srdci žije, nezomiera...
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa dňa 9. júla 2013 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej
ceste nášho milovaného
Jaroslava Baču,
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 64 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka Erika, dcéra Erika s manželom Jaroslavom, syn Jaroslav, vnuk Ján, vnučky Viktória
a Alexis, svokra Magdaléna, sestry Anna a Helena
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Nebolo ti dopriate s nami ďalej byť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, čo si rád mal.
Do neznámeho sveta
odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Dňa 4. júla 2013 nás navždy opustil vo veku
76 rokov
Ing. Štefan Bohoš.
Touto cestou ďakujeme všetkým za dôstojnú
rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy, ktorými
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 21. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila
Mgr. Sylvia Jevošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomeňte si
na svojich
najbližších
prostredníctvom MN

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

é
Letnny
ce
noviny.ziar.sk
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CO2
Každodenná súčasť nášho života
Týka sa to nás všetkých

Vážení občania,
dnešná téma projektu civilnej ochrany
obyvateľstva je aktuálna v spojitosti s plánmi
ochrany obyvateľstva v súvislosti s ohrozením obyvateľov v pásme ohrozenia jadrových
elektrární Mochovce alebo Jaslovské Bohuni-

ce. Je to oblasť na, ktorú sa nesmie zabúdať
a musíme byť neustále pripravení. Minuloročné nešťastie a skúsenosti v jadrovej elektrárni
vo Fukušime nám dávajú za pravdu, i keď príčina nešťastia vo Fukušime sa v našich zemepisných šírkach nemôže vyskytnúť – cunami.

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ
Jadrová elektráreň je zariadenie, kde dochádza
k premene tepelnej energie na elektrickú energiu. Zdrojom tepla je štiepenie jadrového paliva – uránu v reaktore. Celý proces vzniku tepla,
výroby pary na pohon turbín a ochladzovania
pary prebieha v troch navzájom oddelených
okruhoch.
Primárny okruh tvorí reaktor, chladiace slučky
s hlavnými uzatváracími armatúrami, cirkulačnými čerpadlami a parogenerátormi, ktoré od-

deľujú primárny a sekundárny okruh. Hlavnou
funkciou primárneho okruhu je odvádzať teplo
vznikajúce v jadrovom palive, zohrievať vodu na
sekundárnej strane parogenerátora a zadržiavať
rádioaktívne látky vznikajúce pri štiepení.
Sekundárny okruh tvoria turbíny s generátormi, parovody, kondenzátory a pomocné okruhy.
Hlavnou funkciou sekundárneho okruhu je výroba pary pre pohon turbín s generátormi na výrobu elektrickej energie.

Tretí okruh je okruh chladiacej vody, ktorý tvoria potrubia, cirkulačné čerpadlá chladiacej vody
a chladiace veže. Hlavnou úlohou okruhu chladiacej vody je ochladzovať v kondenzátoroch
paru vychádzajúcu z turbín a premieňať ju znovu
na vodu.
Všetky zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené v ochrannej obálke – hermetickej zóne, ktorej hlavnou úlohou je zadržať rádioaktívne látky.

BEZPEČNOSŤ JADROVEJ ELEKTRÁRNE
Jadrové elektrárne majú systém bezpečnostných bariér, ktorých úlohou je viacnásobné oddelenie
jadrových materiálov od životného prostredia. Bariéry:
Θ Matica paliva
Θ Obal palivových prútikov
Θ Stena komponentov primárneho okruhu
Θ Kontejnment -je jednou zo 4 bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia
Ochrana bariér počas prevádzky je zabezpečená nepretržitými kontrolami
a meraním, ako aj dodržiavaním predpisov.
Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia
všetkých bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.
Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov
elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných
havarijných plánov.

RADIAČNÁ UDALOSŤ
Pojem radiačná udalosť vyjadruje skutočnosť, že na jadrovej elektrárni došlo alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED RÁDIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI
Pri udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych
látok môže dôjsť k vnútornej a vonkajšej kontaminácii. Sú prijímané nasledovné ochranné
opatrenia
Θ ukrytie
Θ použitie jódových tabliet
Θ ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
Θ evakuácia
Účinným a najdôležitejším spôsobom ochrany
pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok
poskytujú uzavreté, murované priestory.
Ďalším významným opatrením je jódová pro-

fylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu
draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho
jódu v štítnej žľaze.
Účelom improvizovanej ochrany dýchacích
ciest je zníženie dávky spôsobenej inhaláciou
škodlivých látok resp. rádioaktívnych látok. DýPoužitý prostrie
Toaletný papier (rolovaný)
Vreckovka (bavlna)
Uterák

Počet vrstiev:
3
pokrčená
1

chacie cesty si chráňte vždy pri pohybe v otvorenom priestore napr. cestou k evakuačným
vozidlám, uzatvorením hospodárskych budov
atď. Prehľad účinnosti jednotlivých prostriedkov,
doporučených na improvizovanú ochranu dýchacích ciest:
Účinnosť:
91,4 %
88,1 %
73,9 %

Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území.
Ochranné opatrenia vyhlasuje starosta obce alebo primátor mesta.
VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
Koniec prvej časti projektu civilnej ochrany obyvateľstva
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ŠPORT

Sezóna 2013/2014
FUTBAL – II. LIGA

Vyžrebovanie súťaží
1. FC Tatran Prešov
MFK Zemplín Michalovce
FC ŠTK 1914 Šamorín
ŽP Šport Podbrezová
ŠK SFM Senec
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Partizán Bardejov
MŠK Rimavská Sobota
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
MFK Dubnica nad Váhom
FC Spartak Trnava B

1. kolo 20.7.
17.30 hod.
ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie A (1:0)
2. kolo 27.7.
17.30 hod.
FK Pohronie A – ŠK SFM Senec
3. kolo 3.8.
16.30 hod.
Partizán Bardejov – FK Pohronie A
4. kolo 11.8.
16.30 hod.
FK Pohronie A – MFK Zemplín Michalovce
5. kolo 17.8.
16.00 hod.
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Pohronie A
6. kolo 25.8.
16.00 hod.
FK Pohronie A – FK Slovan Duslo Šaľa
7. kolo 31.8.
16.00 hod.
MFK Dubnica n. Váhom – FK Pohronie A
8. kolo 8.9.
15.30 hod.
FK Pohronie A – MŠK Rimavská Sobota
9. kolo 14.9.
15.30 hod.
MFK Tatran L. Mikuláš – FK Pohronie A
10. kolo 22.9.
10.30 hod.
FC Spartak Trnava B – FK Pohronie A
11. kolo 29.9.
15.00 hod.
FK Pohronie A – 1. FC Tatran Prešov

12. kolo 6.10.
14.30 hod.
FK Pohronie A – ŽP Šport Podbrezová
13. kolo 11.10. 19.30 hod.
ŠK SFM Senec – FK Pohronie A
14. kolo 20.10. 14.00 hod.
FK Pohronie A – Partizán Bardejov
15. kolo 26.10. 17.30 hod.
MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie A
16. kolo 3.11.
13.30 hod.
FK Pohronie A – FC ŠTK 1914 Šamorín
17. kolo 9.11.
13.30 hod.
FK Slovan Duslo Šaľa – FK Pohronie A
18. kolo 17.11. 13.00 hod.
FK Pohronie A – MFK Dubnica n. Váhom
19. kolo 23.11. 13.00 hod.
MŠK R. Sobota – FK Pohronie A
20. kolo 1.12.
13.00 hod.
FK Pohronie A – MFK Tatran L. Mikuláš
21. kolo 9.3.
14.30 hod.
FK Pohronie A
– FC Spartak Trnava B
22. kolo 15.3.
14.30 hod.
1. FC Tatran Prešov – FK Pohronie A

23. kolo 22.3.
15.00 hod.
ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie A
24. kolo 30.3.
15.00 hod.
FK Pohronie A – ŠK SFM Senec
25. kolo 5.4.
15.30 hod.
Partizán Bardejov – FK Pohronie A
26. kolo 13.4.
15.30 hod.
FK Pohronie A – MFK Zemplín Michalovce
27. kolo 19.4.
16.00 hod.
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Pohronie A
28. kolo 27.4.
16.00 hod.
FK Pohronie A – FK Slovan Duslo Šaľa
29. kolo 3.5.
16.30 hod.
MFK Dubnica n. Váhom – FK Pohronie A
30. kolo 11.5.
16.30 hod.
FK Pohronie A – MŠK R. Sobota
31. kolo 17.5.
17.00 hod.
MFK Tatran L. Mikuláš – FK Pohronie A
32. kolo 25.5.
17.00 hod.
FC Spartak Trnava B – FK Pohronie A
33. kolo 31.5.
17.00 hod.
FK Pohronie A – 1. FC Tatran Prešov

Malá nováčikovská daň
FUTBAL – A TEAM – II. LIGA

ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie A 1:0 (0:0)
Gól: M. Pančík (61.)
Zostava: Gramblička – Sojka, Krivjančin, Blaho,
Kamas, Pinka, Sekereš, Paraj (67. Sedliak), Abrahám (54. Ometák), Páleník, Zvara (46. Bobor).

Pred skoro tisícovkou fanúšikov A-team Pohronia už od začiatku zápasu čelili enormnému tlaku domácich, z ktorých sa množilo
veľa chýb a kariet. Tempo hostia nestratili a
do kabín odchádzali aj po vyložených šanciach domácich s čistým kontom.
Do druhého polčasu nastúpili hráči Pohronia
sebavedomo a hra sa vyrovnala. Šancí pribudlo
aj na našej strane, ale prvý gól padol až v 61.
min. do našej siete, keď do vinkla umiestnenú
nechytateľnú delovku Pančíka Gramblička už
nedosiahol. Ale vďaka nemu a jeho „zázrakom“
to bol aj posledný gól do našej siete. Po góle
domáci poľavili, a tak sme prišli na rad my. Napriek vynaloženému úsiliu sa nám už nepodarilo skórovať. Sezónu v novej lige sme tak začali
prehrou.
Za nás nastúpil aj z Podbrezovej hosťujúci Martin Sedliak. V drese Pohronia sa predstavili aj
noví hráči: odchovanec banskobystrického klubu Jupie Vratislav Bobor prišiel na hosťovanie z
Dukly Banská Bystrica, odchovanec MŠK Žilina
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Mário Ometák hosťuje ako hráč Kysuckého Lieskovca a Peter Rybanský, ktorý hosťuje z Piešťan,
sa na ihrisko nedostal. Za domácich odohral celý
zápas bývalý slovenský reprezentant a hráč banskobystrickej Dukly, Interu Bratislava, ale aj Interu Miláno (spolu s Ronaldom), Bayeru Leverkusen či Blackburnu, 36-ročný Vratislav Greško.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Sezóna 2013/2014
FUTBAL – IV. LIGA
– MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Vyžrebovanie súťaží: ŠK Javorník Makov, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, FK CSM Tisovec, FK 34 Brusno – Ondrej, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ŠK Závažná
Poruba, TJ Baník Kalinovo, ŠK Badín, MŠK Kysucké Nové
Mesto, FO Kinex Bytča, FK Pohronie Žiar nad Hronom/D. Ždaňa B, MFK Nová Baňa, FK LAFC Lučenec, FK
Čadca, 1. FC Teplička nad Váhom – Dolná Tižina, FK
Rakytovce
1. kolo 4.8.
16.30 hod.
ŠK Závažná Poruba – FK Pohronie B
2. kolo 11.8.
16.30 hod.
FK Pohronie B – TJ Baník Kalinovo
3. kolo 18.8.
16.00 hod.
ŠK Badín – FK Pohronie B
4. kolo 25.8.
16.00 hod.
FK Pohronie B – MŠK Kys. Nové Mesto
5. kolo 1.9.
15.30 hod.
FO Kinex Bytča – FK Pohronie B
6. kolo 8.9.
15.30 hod.
FK Rakytovce – FK Pohronie B
7. kolo 15.9.
15.30 hod.
FK Pohronie B – MFK Nová Baňa
8. kolo 22.9.
15.00 hod.
FK LAFC Lučnec – FK Pohronie B
9. kolo 29.9.
15.00 hod.
FK Pohronie B – FK Čadca
10. kolo 6.10.
14.30 hod.
1. FC Teplička n. Váhom/D. Tižina – FK Pohronie B

11. kolo 13.10.
14.30 hod.
FK Pohronie B – ŠK Javorník Makov
12. kolo 20.10.
14.00 hod.
TJ Družstevník L. Štiavnica – FK Pohronie B
13. kolo 27.10.
14.00 hod.
FK Pohronie B – FK CSM Tisovec
14. kolo 29.8.
16.00 hod.
FK 34 Brusno/Ondrej – FK Pohronie B
15. kolo 11.9.
15.30 hod.
FK Pohronie B – FK Tatran Krásno n. Kysucou
16. kolo 23.3.
15.00 hod.
FK Pohronie B – Závažná Poruba
17. kolo 30.3.
15.00 hod.
TJ Baník Kalinovo – FK Pohronie B
18. kolo 6.4.
15.30 hod.
FK Pohronie B – ŠK Badín
19. kolo 13.4.
15.30 hod.
MŠK Kys. Nové Mesto – FK Pohronie B
20. kolo 20.4.
16.00 hod.
FK Pohronie B – FO Kinex Bytča

Už aj muži „Béčka“ začali
s letnou prípravou

Bežali Lučatínsku jedenástku
ATLETIKA

Katarína Varechová (št. č. 107).
Foto: A. Korytková-Vajsová.

V Lučatíne (okres Banská Bystrica) sa
v poslednú júnovú sobotu uskutočnil
2. ročník cestného behu Lučatínska
jedenástka.
Trasu dlhú 10,75 km z Lučatína do Slovenskej Ľupče a späť bežalo 147 mužov
a 37 žien, okrem toho sa konali aj preteky
detí a štafetových dvojíc.
Celkovým víťazom sa medzi mužmi
stal Róbert Valíček (TJ Obalservis Košice),
bývalý slovenský reprezentant v chôdzi,
účastník dvoch olympiád, ktorý bežal aj
tohtoročný májový 4. ročník Žiarskeho
mestského polmaratónu. Najrýchlejšou
ženou bola bývalá reprezentantka SR
Dana Janečková (Be Cool Bratislava).
Z výsledkov, umiestnenia bežcov
a bežkýň zo Žiaru nad Hronom:
Muži 40 – 49-roční (37 štartujúcich):
2. Viliam Toporcer (AK MŠK Žiar nad Hronom), 7. Miroslav Lovčičan (Nemak Slovakia Žiar nad Hronom).
Muži 50 – 59-roční (20): 15. Jozef Tokarčík (amatér, Žiar nad Hronom).
Ženy do 39 rokov (18): 4. Marcela
Kocholová (AK MŠK Žiar nad Hronom),
7. Katarína Varechová (Žiar nad Hronom).
J. Mecele
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21. kolo 27.4.
16.00 hod.
FK Pohronie B – FK Rakytovce
22. kolo 4.5.
16.30 hod.
MFK Nová Baňa – FK Pohronie B
23. kolo 11.5.
16.30 hod.
FK Pohronie B – FK LAFC Lučenec
24. kolo 18.5.
17.00 hod.
FK Čadca – FK Pohronie B
25. kolo 25.5.
17.00 hod.
FK Pohronie B – 1. FC Teplička n. Váhom/D. Tižina
26. kolo 1.6.
17.00 hod.
ŠK Javorník Makov – FK Pohronie B
27. kolo 8.6.
17.00 hod.
FK Pohronie B – TJ Družstevník L. Štiavnica
28. kolo 15.6.
17.00 hod.
FK CSM Tisovec – FK Pohronie B
29. kolo 1.5.
16.30 hod.
FK Pohronie B – FK 34 Brusno/Ondrej
30. kolo 8.5.
16.30 hod.
TJ Tatran Krásno n. Kysucou – FK Pohronie B

FUTBAL – MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

V pondelok 8. júla začali s letnou prípravou
na nový ročník 2013/2014 už aj muži FK Pohro
nie B.
Hráčom sa predstavil nový tréner Ladislav Nagy.
Pod jeho vedením budú naši chlapci bojovať o ligové body v Majstrovstvách regiónu Stred, kde sa
nám v závere minuloročnej súťaže podarilo uhrať
dobré výsledky, čím sme sa v tejto súťaži udržali aj
naďalej. Súčasťou prípravy sú okrem tréningov aj
prípravné zápasy. Zatiaľ sme odohrali dva.
FK Pohronie B – MŠK Lokomotíva Zvolen 0:3
(0:1)
Zostava: Lehocký – Hájovský, Bublák, Macejko,
Gajdoš, Bodor, Hanus, Rado Urgela, Denis Urgela,
Rudolf Hudec, Debnár. Striedali: Rapčan, Puliš, Tomáš Hudec, Repiský, Neuschl.
FK Pohronie B – MFK Žarnovica 3:0 (2:0)
Zostava: Rapčan – Hájovský, Bublák, Macejko,
Dobrota, Denis Urgela, Šimon, Kukučka, Mališ,
Blaškovič, Bodor. Striedali: Lehocký, Žňava, Janúch,
Repiský, Gajdoš, Rado Urgela, Hanus, Rudolf Hudec,
Debnár.
Góly: Bodor, Dobrota, Repiský.
Jesennú časť Majstrovstiev regiónu Stred odštartujú futbalisti Pohronia B v nedeľu 4. augusta v Závažnej Porube.
Vojtech Šimovič
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Pohár primátora Banskej Štiavnice
STRELCI

V poradí XI. ročník streleckej súťaže Pohár primátora Banskej Štiavnice v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky sa uskutočnil v nedeľu 21. júla na strelnici Kysihýbel. Súťaž opäť zorganizoval Strelecký
športový klub Banská Štiavnica.
Tentoraz sa jej zúčastnilo 22 strelcov, ktorí súťažili
v disciplíne športová, resp. ľubovoľná malokalibrovka,
na 30 rán až v piatich kategóriách. Súťaže sa zúčastnili
aj traja reprezentanti ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom.
V kategórii dorastenci, dorastenky, kadeti a kadetky
zvíťazil a minuloročné víťazstvo obhájil Ondrej Holko
zo ŠSK Turany, ktorý nastrieľal 287 kruhov. Druhý bol
Patrik Jány s 286 a tretí Štefan Šulek (obaja SŠK Banská
Štiavnica) s 280 kruhmi. Všetci traja splnili limit I. výkonnostnej triedy.
V kategórii juniorky, ženy a seniorky bolo poradie:
1. Lenka Líšková (ŠSK Turany) 281, 2. Mária Maturkaničová (ŠSK Magnum Želiezovce) 264 (obe splnili limit III.
VT), 3. Erika Luptáková (SŠK Banská Štiavnica) 201.
Kategóriu juniorov a mužov vyhral Miroslav Kochol
(ŠSK Turany) s 292 kruhmi, čo je splnený limit II.VT.
Druhý bol Peter Lupták ml. s 271 a tretí Peter Lupták st.
(obaja SŠK Banská Štiavnica) s 270 kruhmi. Obaja splnili
limit III.VT. Vladimír Stajník (ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad
Hronom) skončil štvrtý, keď mal len o 2 kruhy menej.
V kategórii seniori A (46 – 59-roční) opäť víťazstvo
obhájil Ivan Bublák (Slovalco Žiar nad Hronom) s 289
kruhmi, čo je splnený limit I.VT. Druhý bol jeho klubový
kolega Jozef Gocník s 277 kruhmi, čo je splnený limit III.
VT. Tretí skončil Emil Kubík (ZO SZTŠ Rudno nad Hronom) s 246 kruhmi.
V kategórii seniori B (60-roční a starší) minuloročné

víťazstvo obhájil Ľubomír Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica) s 266 kruhmi. Druhý bol Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ
Rudno nad Hronom) s 257 a tretí Anton Kukla (ZO SZTŠ
a ŠSK Žarnovica) s 251 kruhmi.
Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miroslav Kochol
zo ŠSK Turany.
Ocenený bol aj najstarší účastník, ktorým bol 80-ročný Milan Rakovský zo Žiaru nad Hronom, člen ZO SZTŠ
Žarnovica.
Ing. Jozef Piecka

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne,
určite sa vám zíde zopár užitočných rád, ako
„to“ robiť správne. Svoje otázky môžete posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.sk.
Bude vám na ne odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike venuje už 23 rokov.

Reprezentanti ZO SZTŠ Slovalco (zľava)
V. Stajník, I. Bublák a J. Gocník

Spoločné letné sústredenie Basketbalového klubu MŠK
BASKETBAL

Tak ako po minulé roky, tak
aj tento rok organizuje žiarsky Basketbalový klub letné
sústredenie. Letné sústredenie je zamerané hlavne na
kondičnú prípravu, prácu
s loptou, zlepšenie techniky
streľby, ako aj zlepšenie herných činností jednotlivca, či
nácvik herných kombinácií a systémov.
V mesiaci august (od 18. do 24.8.) po prvýkrát v histórii klubu organizujeme spoločné letné sústredenie pre
všetky vekové kategórie, počnúc prípravkou a končiac
mužmi.
Spoločné letné sústredenie sa tento rok organizuje
v prekrásnom areáli Podskalie. Rekreačné zariadenie
je umiestnené v malebnej doline pohoria Strážovské vrchy pod skalnatým masívom Podskalský Roháč
(neďaleko obce Sverepec na Považí). Celým areálom
preteká horský potok, ktorý sa vynára z okolitých malebných lesov a vhodne dotvára toto podhorské rekreačné zariadenie. Areál a okolie poskytuje ideálne podmienky pre rekreačné a športové vyžitie. K dispozícii sú
dve asfaltové ihriská na volejbal, basketbal, tenis, trávnaté futbalové ihrisko, badmintonové ihrisko, plážový
volejbal, vonkajší bazén (20 m), stôl pre stolný tenis.
Stravovanie a spoločenské vyžitie je zabezpečované
v centrálnej budove s jedálňou, ktorá s kapacitou 250
miest uspokojí aj akcie väčšieho zamerania.
Je mi ľúto, že na koncosezónnych spoločných

Začíname behať
– začíname chudnúť

stretnutiach jednotlivých družstiev (rodičia, hráči, tréneri) si v dvoch družstvách odsúhlasili iný termín i iné
miesto konania sústredenia a tento rok s nami do Podskalia nepôjdu. Myšlienka spoločného sústredenia,
na ktorom ide hlavne o „nabitie batérií“ do náročnej
sezóny, je v rovnakej miere aj o upevnení spoločného,
pozitívneho ducha klubu, vzájomnom spoznaní sa, o
úzkej spolupráci rodičov, hráčov, trénerov i funkcionárov klubu, sponzorov, vytváraní vzťahov vzájomného
rešpektu, tolerancie, vzájomnej pomoci. Toto je filozofia nového vedenia klubu a týmto smerom sa chceme
uberať do budúcnosti. Dôvody, prečo niektorí z nás
nechcú týmto smerom posunúť vzťahy a tým aj kvalitu
spolupráce v klube do kompaktnej sféry, nechávam
na nich, resp. na úvahu každého čitateľa, no verím, že
naša myšlienka v budúcnosti osloví a zaujme aj túto
skupinu.
Verím, že naši športovci – basketbalisti absolvujú kvalitnú letnú prípravu, ktorá naštartuje ďalšiu úspešnú sezónu pod vysokými košmi.
Za to, že môžeme zorganizovať sústredenie v takomto rozsahu, patrí veľká vďaka sponzorom, rodičom
a celej výkonnej rade Basketbalového klubu. Náklady
spojené s organizáciou sústredenia v nemalej miere
pokryjú sponzorské príspevky a rodičia platia 60 eur.
Na záver prajem našim basketbalistom pekné počasie, nezabudnuteľné zážitky aj mimo tréningového
procesu, veľa zdravia a absolvovanie celej sezóny bez
zranení a chorôb.
Martin Šály, manažér BK
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Je dobré viesť si tréningový denník? Čo by mal
obsahovať?
Tréningový denník je vlastne akýmsi „výkazom
práce“ športovca. Mal by obsahovať také informácie, ktoré budú pre vás užitočné v budúcnosti. Nabehané kilometre, počet, dĺžku a intenzitu úsekov
za vás zaarchivuje aj športtester. No do denníka si
píšte aj váhu, ranný tep, pocity počas tréningu, prípadne rôzne bežecké „boľačky“. Ak sa niekedy zopakujú, máte návod ako si s nimi poradiť. Je veľmi
príjemné prečítať si po čase, s kým ste bežali, alebo
že ste sa tak nasmiali, až ste museli zastať...
O koľko percent môžem maximálne zvýšiť počet odbehnutých kilometrov každý týždeň?
Týždeň je krátky na určenie tempa vášho športového rastu. Nie je to ani jeden cyklus. Všeobecná
zásada je, že ročný nárast tréningovej záťaže by mal
byť zhruba 50 hodín (okrem prvého roku). Je to zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá a individuálne,
preto vám odporúčam – spolupracujte s trénerom.
Mám skúsenosti z praxe, keď bežkyňa, v snahe
zlepšiť sa, si „ordinovala“ tréningy navyše. Výsledok
bol, že sa vyčerpala a pri behu sa začala trápiť. Výkonnosť išla, samozrejme, dolu. Mne je ľúto toľkej,
zle vynaloženej, snahy.
Na začiatku mi poradili, aby som dbal na
pravidelnosť. Čo to znamená pre začínajúceho
bežca?
Dobre vám poradili. Nielen pre začínajúceho bežca, ale pre športovcov na všetkých úrovniach je pravidelnosť základná podmienka na ceste k úspechu.
Pravidelný a kvalitný tréning je rovnako dôležitý
ako pravidelná regenerácia. Vonku je krásne, môžete ideálne skombinovať„údržbu“ na kúpalisku s večerný behom, v príjemnej spoločnosti, lebo bežci si
vždy majú čo povedať. Držte sa.
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Žiarčanom sa ma mládežníckych etapových pretekoch darilo
CYKLISTI

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou mesta Nitra, úradu NSK, obce Mojmírovce a mesta Vráble. Určené bolo pre mládežnícke kategórie (od mladších
žiakov po juniorov). Sú to jediné etapové preteky
na Slovensku pre všetky vekové kategórie mládeže.
Úvodná etapa sa uskutočnila v Nitre pod názvom
Memoriál Jána Vanča. Na cyklistov čakali preteky s hromadným štartom od mestského parku pod hradom
s cieľom na Zobori.
Krátka, ale náročná trať v dĺžke takmer 5 km s prevýšením 157 m dokonale preverilo pelotón.
Víťazstvo v etape získali – ml. žiaci: Marek Bugár
(CK Dynamax Nitra), st. žiaci: M. Chren (Trnava), kadeti:
A. Foltán (Žiar nad Hronom), juniori: M. Dubeň (Žilina).
Víťazi etapy boli oblečení do žltého dresu.
Popoludní odštartovala druhá etapa v Mojmírovciach. Cyklisti absolvovali časovku jednotlivcov na rovinatej trati. Etapové víťazstvo si vybojovali M. Bugár,
M. Chren, Š. Sanetrik (Bratislava) a J. Bellan (Žiar nad
Hronom).

žiaci: 16. Peter Vörös, kadeti: 19. Jakub Toriška, juniori:
15. Martin Bugár.
,,Naše preteky Regiónom Nitrianskeho kraja sa nám
podarilo odštartovať už po tretíkrát v tom istom termíne ako najväčšie svetové preteky Tour de France. Po
každej etape si obliekajú najlepší cyklisti v priebežnom
poradí od kategórie mladších žiakov až po juniorov žlté
cyklistické dresy. Je to pre nich veľká motivácia. Novinkou bol v tomto ročníku pre vekové kategórie kadetov a juniorov boj o zelené dresy. Ukázali sa tu i nové
talenty. Len jeden jazdec dokázal zvíťaziť vo všetkých
etapách, a to bol domáci Bugár,“ povedal riaditeľ pretekov, Vladimír Došek.
Zdroj: www.sme.sk, Martin Kilian

Novinkou bol boj o zelené dresy
V nedeľu sa pelotón presunul do Vrábeľ. Tu absolvovali cyklisti kritérium – okruhy v centre mesta na 1050m okruhu. Boj o žltý dres v poslednej etape vyprovokoval k veľkej aktivite pretekárov. Etapové víťazstvo si
vybojovali M. Bugár, M. Štoček (Žilina), N. Jelža (Žiar nad
Hronom.) a T. Harag (Žilina).
Celkovými víťazmi v jednotlivých kategóriách sa
stali Marek Bugár (CK Dynamax Nitra), Martin Chren
(Trnava), Adrian Foltán a Juraj Bellan (obaja Žiar nad
Hronom). Výsledky ďalších cyklistov CK Dynamax: ml.

Celkovými víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
zľava Martin Chren, Juraj Bellan, Marek Bugár a Adrián
Foltán.

Zelený dres si vybojovali Nicolas
Jelža a Tomáš Harag.

Žiarski atléti štartovali na slovenskom šampionáte v Trnave
ATLETIKA

Trnava hostila v posledné dva júnové víkendové
dni účastníkov 66. Majstrovstiev Slovenska dospelých v atletike. Do pretekov zasiahla aj dvojica atlétov – vytrvalcov z Atletického klubu MŠK Žiar nad
Hronom.
V behu na 10 000 m obsadil Vladimír Buchal v konkurencii jedenástich štartujúcich mužov 8. miesto s časom 36:37,08. Pozoruhodnosťou však bolo, že 50-ročný
Kremničan porazil bežcov aj o 30 rokov mladších i všetkých šiestich vytrvalcov v kategórii juniorov (do 19 rokov). Len o necelých 13 sekúnd zaostal za slovenským
veteránskym rekordom v kategórii 50 – 54-ročných
mužov, ktorý je už dosť„bradatý“, pochádza ešte z roku
1997.
Jakub Forgáč z Trnavej Hory v žiarskych farbách nedobehol pre zranenie do cieľa „desaťtisícky“ v kategórii
juniorov. Majstrom SR sa stal časom 31:29:22 Jozef Urban (JM Demolex Bardejov), ktorý v tohtoročnom májovom 4. ročníku Žiarskeho mestského polmaratónu

obsadil 2. miesto a získal striebro v M-SR.
Spolu s mužmi spoločne na trnavských majstrovstvách na 10 000 m odštartovali aj ženy. Majstrovský
titul suverénne získala Katarína Berešová (TJ Obalservis
Košice). Bolo to už jej druhé slovenské majstrovské zlato v tomto roku. To prvé si odniesla ako víťazka Žiarskeho mestského polmaratónu.
Na šampionáte sa predstavili aj ďalší odchovanci žiarskej atletiky, tentoraz reprezentujúci iné kluby. Peter
Kováč z Lovčice-Trubína, bratislavský vysokoškolák,
v súčasnosti pretekajúci za AO Slávia STU Bratislava, obsadil pekné 5. piate miesto v behu na 1 500 m (4:03,44)
a na 800 m finišoval na 11. pozícii (2:01,48). Štartoval aj
v štafetovom behu na 4 x 400 m, no jeho štafeta bola
diskvalifikovaná. Sestry Čaklošové (AK Spartak Dubnica) súťažili v hode kladivom. Karolína obsadila výkonom 55,03 m 4. miesto, mladšia Soňa hodila 45,44 m,
čo jej stačilo na piatu priečku.
J. Mecele

Foto: archív, Jakub Forgáč (vľavo)

