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V tomto čísle:
NA KÚPALISKU ZATIAĽ REKORDY
NEPADAJÚ

Do žrebovania o byty ide 71 žiadateľov

Kým v minulom roku padali v júli teplotné
rekordy, tohtoročná letná sezóna sa kvôli nepriaznivému počasiu nezačala práve najlepšie.
Návštevnosť na kúpalisku zatiaľ rekordná nebola. Strana 2.
INTECH PONÚKA ZAUJÍMAVÚ
PRACOVNÚ POZÍCIU

Združenie InTech hľadá človeka, ktorý dokáže prepojiť akcionárov združenia s externými
odborníkmi a učiteľmi. Potrebné je pripraviť
a dotiahnuť do konca projekt. Výsledky projektu
prinášame na strane 4.
NOVÁ FRÉZA EFEKTÍVNE ODSTRÁNI PNE
SPÍLENÝCH STROMOV

STRANA 3

Cestujúcich obslúžili priamo na zastávke

Pňová fréza, ktorá pribudla do strojového
parku technických služieb, slúži na odstránenie
a dočistenie zvyškov po spílených stromoch
a kríkoch. Prečítajte si, ako funguje. Strana 3.
OD AUGUSTA BUDÚ PACIENTI
PLATIŤ MENEJ

Banskobystrický samosprávny kraj znížil maximálny poplatok za prednostné vyšetrenie
u lekára. Nová smernica je platná od 1. augusta.
Viac na 4. strane.

STRANA 2

Začiatok programu o 14.30 hod.
Vstupné: 2,50 euro dospelí/1euro deti
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Školy povedú staronoví riaditelia
Pred niekoľkými týždňami sa uskutočnilo
výberové konanie na riaditeľov školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Na obdobie piatich rokov volili riaditeľa
v základných školách na Jilemnického ulici
a Ul. Dr. Janského, v Centre voľného času
a v Materskej škole.
Zákon číslo 596 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve ukladá povinnosť
vymenovať riaditeľa školského zariadenia na
päťročné funkčné obdobie na návrh príslušnej
rady školy. „Za týmto účelom sa každých päť
rokov organizujú výberové konania, ktoré
vyhlasuje zriaďovateľ,“ vysvetľuje metodička
školstva MsÚ, Adriana Giláňová a dopĺňa: „Keď sa
do výberového konania prihlásia uchádzači na
konkrétne právne subjekty, predseda rady školy
preberie od uchádzačov materiály. Kompetencia
celého výberového konania je tak v rukách rady
školy.“
Pri výberovom konaní na riaditeľa základnej
školy sú do komisie prizvaní aj člen Štátnej
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Šášovské hradné hry

školskej inšpekcie a zástupca z Okresného úradu
– Odboru školstva. Pri výberovom konaní na
riaditeľa materskej školy a centra voľného času
rozhodujú o novom riaditeľovi iba členovia
rady školy. „Do výberového konania na riaditeľa
Základnej školy na Ulici Dr. Janského sa tento
rok prihlásili dvaja uchádzači, rovnako tak aj do
materskej školy. Záujem o riaditeľovanie v centre
voľného času a na „Štvorke“ prejavili iba súčasní
riaditelia. Na všetkých štyroch zariadeniach
boli nakoniec vybratí tí uchádzači, ktorí boli
riaditeľmi aj doteraz,“ spresňuje Adriana Giláňová.
Riaditeľom „Jednotky“ teda zostáva Marek Baláž,
„Štvorky“ Marian Majzlík, CVČ povedie naďalej
Helena Gáfriková a riaditeľkou MŠ je Martina
Šimková.
Súčasťou podkladov výberového konania
boli aj koncepcie, ktoré uchádzači vypracovali
a predložili výberovej komisii. Tie obsahovali
napríklad aj návrh činnosti alebo smerovania
zariadenia, o ktoré sa uchádzali.
(li)

Kávu zadarmo podávali priamo v autobusovej zastávke
Farebné
obrázky,
záclonky,
mäkké
podsedáky. Aj takto vyzerala autobusová zastávka pri nemocnici v utorok 22. júla. Členky
OZ Babinec v nej okoloidúcim podávali kávu,
občerstvenie, sladkosti či ovocie.
Počas nášho života sme sa naučili veriť, že musíme mať všetky odpovede, ak chceme uspieť,
alebo byť chytrí. Naučili sme sa, že len ten, kto
vie najviac zo všetkých je chytrejší, lepší, silnejší.
A potom sa čudujeme, že cítime stres a kladieme
si otázku prečo tomu tak je. Sme naprogramovaní
k tomu, aby sme uverili, že musíme byť schopní
na všetko prísť a keď to nedokážeme, považujeme
sa za neschopných, považujeme sa za hlúpych.
Vieme čo múdrosť naozaj je? Nie je to naša
schopnosť pozorovať, vnímať a cítiť, vidieť vzory
a vytvárať vzťahy, spojovať a prepojovať udalosti,
ľudí a okolnosti?

Zobuď svoje ciTy
Podujatie, kedy okoloidúci dostali kávu či
občerstvenie zadarmo bolo súčasťou projektu
Zobuď svoje CITY. „Občianske združenie Babinec
je združením, ktoré vzniklo len v januári tohto
roku,“ hovorí Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
a spoluorganizátorka podujatia a ďalej vysvetľuje:
„Za obdobie svojho krátkeho pôsobenia však stihlo naše združenie pripraviť už niekoľko aktivít,
práve na opätovné zobudenie schopností vnímania a cítenia. Pre posilnenie vytvárania vzťahov,
prepojenia udalostí, okolností a predovšetkým
ľudí. OZ Babinec pripravilo aj projekt Zobuď svoje
ciTy!. Jeho cieľom je priblížiť ľuďom myšlienku, že
každý v meste je zodpovedný za to, ako to v meste
(ciTy) vyzerá a túto myšlienku posilňovať jednotlivými aktivitami.“ Jednou z prvých sérií aktivít už
spomínaného projektu bolo aj podávanie kávy na

Ani tento rok nebude chýbať lukostreľba.

zastávke, a to úplne zadarmo. „Myšlienkou úpravy
zastávky sme sa nechali inšpirovať občianskym
združením z Pezinka. Našu zastávku sme doplnili
letáčikmi k projektu Tvoje mesto = Tvoje ciTy!,
kávou, minerálkou, časopismi a cukríkmi, ktoré
sme rozdávali cestujúcim i okoloidúcim. Žiaľ, pre
nepriaznivé počasie, z dôvodu, aby sme neblokovali časť zastávky zariadením a cestujúci sa
mohli ukryť pred dažďom, sme boli nútené akciu
ukončiť už o 14-tej hodine, namiesto plánovanej
18-tej hodiny,“ konštatuje Mariana Páleníková.
Dôvod, prečo sa baby z Babinca rozhodli
spríjemniť deň práve cestujúcim práve pri nemocnici, je prostý: „Miesto autobusovej zastávky
pri nemocnici je strategické a prejde tadiaľ denne
množstvo ľudí. A keďže nemocnica je miesto, kde
ľudia prichádzajú či odchádzajú s obavami, aj takto sme sa im snažili zlepšiť tento deň,“ vysvetľuje
Mariana Páleníková a dodáva: „Ďakujeme
všetkým, ktorí sa pristavili a venovali nám svoj
úsmev. Veríme, že sa stretneme na ďalších aktivitách Babinca. Už teraz sa môžete tešiť na akcie ako
napríklad Namaľuj city! Super ciTy! Radosť ciTy!
A iné. Všetci ste vítaní.“
(li)

V sobotu 2. augusta sa uskutoční jubilejný
desiaty ročník Šášovských hradných hier. Ako
sa už stalo tradíciou, aj tento rok poputuje
výťažok zo vstupného na obnovu a údržbu
Šášovského hradu.
Šášovské hradné hry sa aj tento rok uskutočnia
pod hradom, a to od 14.30 hodiny. „Keďže sa nám
výrazne rozbehli práce na hrade, čo nás podstatne
zamestnáva, program podujatia zostáva tradičný,
akurát viac oživíme predhradie – dolný hrad,“
informuje Rastislav Uhrovič, predseda Združenia
na záchranu hradu Šášov.
Aj napriek už avizovanému tradičnému
programu sa návštevníci podujatia majú na čo
tešiť. „Podujatie začneme o pol tretej popoludní
výstupom na hrad a prezentáciou činnosti nášho
združenia. V hlavnom programe, ktorý začína
o 16-tej hodine, si návštevníci budú môcť pozrieť
šermiarske vystúpenia, dobové a brušné tance,
nebude chýbať prechádzka strašidelným lesom,
sokoliari a na svoje si prídu aj milovníci folklórnych
vystúpení,“ konkretizuje Rastislav Uhrovič.
Počas celého popoludnia pod hradom sa
môžu dospelí aj deti zabaviť aj pri množstve
sprievodných akcií. „Pripravené budú tvorivé
dielne a remeslá, veštiareň a vyskúšať si budete
môcť aj jazdu na koni,“ dodáva Rastislav Uhrovič.
Okrem toho si svoju presnú mušku vyskúšate
v lukostreľbe, zapotíte sa pri súťažiach pre deti
a dospelých, naučíte sa, ako sa pečatia listy a opäť
si budete môcť vlastnoručne vyraziť svoju mincu.
Počas podujatia bude tiež sprístupnená Pamätná
izba združenia.
Vstupné je 2,50 eura pre dospelých a 1 euro pre
deti.
(li)
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Do žrebovania o nájomné byty pôjde 71 žiadateľov
Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v obytnom súbore Sever bol aktualizovaný. Tak ako bolo avizované, všetky
žiadosti o nájomné bývanie posúdila Komisia
pre prideľovanie nájomných bytov, ktorá zasadla v utorok 15. júla.
Komisia posúdila 278 žiadostí o pridelenie
nájomného bývania, ktoré mestský úrad evidoval. Komisiu tvoria prednostka MsÚ, hlavný
ekonóm mesta, vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa, odborní pracovníci mestského úradu
a poslankyňa MsZ, ktorá je zároveň predsedníčkou
komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ.
Komisia vybrala 73 žiadostí, ktoré spĺňajú všetky
kritériá potrebné na pridelenie nájomného bytu.
Dvaja žiadatelia uviedli, že majú záujem len o 1-izbový byt, keďže tie v ponuke nebudú, žrebovania
sa nezúčastnia. Aktualizovaní žiadatelia budú
pozvaní na verejné žrebovanie, ktoré určí, komu
budú pridelené nové nájomné byty v OS Sever.
To by sa malo uskutočniť začiatkom septembra.
„Pôvodne sme byty chceli prideľovať už v lete,“
informuje primátor mesta Peter Antal, „ale investor bytoviek avizovaný termín odovzdania stavby
z konca júna aktuálne posunul až na septem-

ber. Preto aj samotné žrebovanie tomu prispôsobujeme. O jeho presnom termíne budeme
informovať priamo žiadateľov a prostredníctvom
médií aj širokú verejnosť.“

nutých. Je teda zrejmé, že všetci žiadatelia nebudú
uspokojení. „Aj preto sme zvolili formu verejného
žrebovania,“ vysvetľuje žiarsky primátor. „Za
účasti verejnosti, všetkých záujemcov o nájomné
bývanie to bude podľa mňa najtransparentnejší
spôsob, ako byty prideliť bez toho, aby vznikali
nejaké pochybnosti, či bol niekto uprednostnený.“
O presnom termíne a mieste žrebovania bytov
budeme informovať.
Kritériá potrebné na pridelenie bytu a kompletný zoznam uchádzačov o byt, ktorých komisia posunula do žrebovania, nájdete na webovej stránke
mesta.
(r)

Verejné žrebovanie považuje primátor
za najtransparentnejší spôsob
V dvoch nových bytovkách, ktoré má mesto
odkúpiť od spoločnosti Remeslo stav z úverových
zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vzniká
48 bytov. Všetky sú dvoj alebo trojizbové, jeden
byt je bezbariérový, určený pre zdravotne postih-

Vykúpať sa zatiaľ prišlo viac ako 6-tisíc ľudí
Plážové kúpalisko je otvorené už od polovice
júna. Kvôli nepriaznivému počasiu muselo byť
dokonca na jeden týždeň pre verejnosť zatvorené. Od 1. júla je však otvorené každý deň.
V druhej polovici júla sa teploty vyšplhali nad
tridsiatku aj v našom meste. Týchto niekoľko
dní využili návštevníci na pobyt v priestoroch
žiarskeho plážového kúpaliska. Odstavené vozidlá prezrádzali, že na kúpalisko zavítali nielen
Žiarčania či obyvatelia z okolitých obcí, ale aj
z Martina, Zvolena, Prievidze a zastavili sa tu dokonca aj obyvatelia z Bratislavy, Nitry čo dokonca
zo Skalice. „I napriek vrtochom počasia, žiarske
plážového kúpalisko navštívilo do 22. júla 6 240
ľudí,“ informuje Igor Korbela, vedúci žiarskeho
kúpaliska a dodáva: „Ľudia sú s našimi službami
doteraz maximálne spokojní. Nezaznamenali
sme žiadnu sťažnosť.“ Pre porovnanie, minulý rok
sa v jeden deň predalo takmer dvetisíc lístkov,
čo je aj kapacita kúpaliska. Doteraz zaznamenali na vstupnom najväčší nápor počas víkendu

19. a 20. júla. „V sobotu prišlo na kúpalisko 1009
ľudí a v nedeľu 1501. Za víkend sme tak zaznamenali návštevnosť 2510 ľudí,“ spresňuje Korbela.

Okúpete a zabavíte
sa na jednom mieste
V areáli kúpaliska môžu návštevníci okrem bazénov využiť niekoľko kúpaliskových atrakcií. „Našim
zákazníkom je k dispozícii tobogan, veľká šmýkala,
v prevádzke je tiež nafukovací hrad pre deti, trampolína a hojdačky. Návštevníkom ponúkame aj
športové aktivity ako sú plážový volejbal, nohejbal, tenis, stolný tenis, kolky či bedminton,“
konkretizuje ďalej Igor Korbela. Samozrejmosťou
je tiež bufet, v ktorom sa počas návštevy kúpaliska
môžete najesť či občerstviť.
Ceny vstupného sa nemenili, zostali rovnaké
ako v minuloročnej sezóne. Dospelí zaplatia pri
vstupnom 2,50 eura, deti od troch rokov, študenti

a vysokoškoláci 1,80 eura. Dôchodcovia, ZŤP
a členovia MŠK majú vstup za 1,30 eura. Aj tento rok je zvýhodnené kúpanie po 16-tej hodine.
„V tomto čase zaplatia dospelí 1,50 eura, deti
od troch rokov, študenti a vysokoškoláci 1 euro
a dôchodcovia, ZŤP a členovia MŠK 70 centov. Zvýhodnené vstupné majú počas celého
dňa aj majitelia Karty Žiarčana, ktorí majú zľavy
vypočítané zo základného vstupného,“ dodáva
Igor Korbela.
(li)

Peň dokážu odstrániť pod úrovňou povrchu zeme

Pňová fréza.

Pred niekoľkými týždňami investovali mestské Technické služby viac ako 28-tisíc eur
do vozového parku. V týchto dňoch pribudla
k dvom kosačkám aj pňová fréza.
Ako sme vás už pred časom informovali, tech-

nické služby rozšírili svoj vozový park o dve strojové kosačky John Deer. „Výhodou oboch kosačiek
je silné sacie potrubie, čím sa docieli ešte lepšie
vyčistenie plochy po kosení. Sú to vlastne kosačky
s výkonným vysávačom,“ spresňuje primátor mesta, Peter Antal a dodáva: „Pňová fréza, ktorú sme
kúpili iba nedávno, slúži na efektívne odstránenie a dočistenie zvyškov po spílených stromoch
a kríkoch".
Obstarávacia cena pňovej frézy ST20B s motorom Honda bola 3750 eur. Váži 130 kg a priemer
kolesa frézy, vrátane zubov, je 37 cm s výkonom motora 8,2 KW. „Fréza je konštruovaná ako
jednoúčelové zariadenie výhradne na frézovanie
pňov,“ informuje Igor Rozenberg, riaditeľ technických služieb a ďalej vysvetľuje: „Fréza je
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vhodná na presun na krátke vzdialenosti. Veľkou
výhodou stroja sú dve nezávislé kolesové brzdy.
Ak použijeme len jednu z nich, môžeme stroj
otáčať namieste, alebo riadiť smer jeho pohybu. Ide teda o relatívne nenáročnú obsluhu.“
S pňovou frézou budú pracovať odborne zaučení
pracovníci. „Frézu naštartujeme nad pňom,“
približuje pracovný postup Igor Rozenberg
a dodáva: „Pomaly spúšťame koleso ku vrchnej
časti pňa. Otáčame frézu zo strany na stranu a
primeranou rýchlosťou klesania frézujeme vrch
pňa. Pokračujeme týmto spôsobom, až kým nedosiahneme potrebnú hĺbku. Potom sa posunieme
dopredu a pokračujeme vo frézovaní.“ Takýmto
spôsobom tak technické služby dokážu odstrániť
peň až pod úroveň povrchu zeme.
(li)
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Združenie InTech ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu
Hľadáme človeka, ktorý dokáže prepojiť akcionárov združenia InTech Žiar nad Hronom,
z. p. o. s externými odborníkmi a učiteľmi Súkromnej strednej odbornej školy technickej
v Žiari nad Hronom, pripraví a dotiahne do
konca projekt s nasledovnými výsledkami:
1. Celoslovensky vyhľadávaná stredná škola
v Žiari nad Hronom, ktorá spája technické
vzdelanie a remeslo, s výchovou k hodnotám a
schopnosťami samostatne podnikať.
2. Škola, ktorá prepája teóriu a prax a učí
študentov organizovať a riadiť svoj život.
3. Škola, ktorá spája podniky z praxe, externých a interných učiteľov a ponúka atraktívne
stredoškolské štúdium.
4. Škola s blokovým štúdium a projektovou

výučbou v progresívnych odboroch – napr. priemyselné inžinierstvo, škola majstrov, inovácie,
podnikateľská akadémia a pod.
5. Škola, okolo ktorej postupne vznikne
infraštruktúra – inovačné centrum, večerná škola,
podnikové kurzy, výskumno – technologické centrum, sieť s ďalšími organizáciami.
Ponúkame – tvrdú prácu a veľkú výzvu pracovať
na výnimočnom projekte so zaujímavými ľuďmi.
Požadujeme – motiváciu, schopnosť spájať ľudí,
viesť projekt, vyžadovať plnenie úloh, hľadať
netradičné riešenia, doťahovať veci do konca,
pripraviť a realizovať podnikateľský model nového konceptu strednej školy.
Na výberovom konaní požadujeme prezentovať
vlastnú predstavu podnikateľského modelu školy

Kompostovanie prostredníctvom dážďoviek
V dnešnom príspevku sa budeme venovať
kompostovaniu ako súčasti modernej
domácnosti
a
efektívnej
ekologickej
záhradkárskej praxe.
Kompost je organické hnojivo, vznikajúce
rozkladom biologického odpadu. Výrobou
vlastného kompostu sa stávame prírodnými
záhradníkmi a ekologickými pestovateľmi
zdravých rastlín bez syntetických hnojív.
Životnému prostrediu pomáhame tým, že
zužitkujeme nepotrebné zvyšky rastlín a iného
biologického odpadu a späť do pôdy vraciame
organické látky a živiny, nevyhnutné pre úspešné
pestovanie rastlín. Množstvo ukladaných
biologicky rozložiteľných odpadov na riadené
skládky odpadov (ukladanie do zeme) sa
postupne znižuje z dôvodu zaťažovania životného
prostredia, okrem iného vznikom skleníkových
plynov, predovšetkým metánu.

Čo je vermikompostovanie
Vermikompostovanie
je
kompostovanie
pomocou dážďoviek. Princíp výroby kompostu
je založený na schopnosti dážďoviek premieňať
vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu
a pritom vylučujú látky bohaté na živiny. Na
tento účel sa používa dážďovka hnojná, žijúca
vo vrchných vrstvách odumierajúcej vegetácie,
v kopách kompostu alebo hnoja. Od chovateľov si
môžeme zakúpiť aj iné druhy, u nás známe najmä
kalifornské dážďovky. Jeho najväčšou výhodou
je, že nepozná takmer žiadne obmedzenia, čo sa
týka množstva biologického odpadu a miesta,
kde sa bude kompost vyrábať. Samozrejme,
najideálnejšie je vyrábať si kompost pre vlastnú
potrebu vo vyhradenom priestore svojej
záhrady. Na vermikompostovanie potrebujeme
vhodnú nádobu z pevného nepriehľadného
materiálu s priliehavým vekom, ktoré materiál
na kompostovanie chráni pred vysúšaním alebo
vínnymi muškami. Nádoba musí byť dostatočne
priestranná s drenážnymi otvormi na dne nádoby
na odvod prebytočnej vlahy.
Vhodnou potravou pre dážďovky je rastlinný
odpad ako šupy a zvyšky z ovocia, zeleniny,
vylúhovaný čaj aj s vreckami, kávová usadenina,
tráva, seno, lístie, hobliny, piliny, ale napríklad
aj rozdrvené vajcové škrupiny, zvyšky chleba

a pečiva. Nevhodnou potravou pre dážďovky
sú kosti, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky
mastných jedál, oleje a iné tuky. Treba dávať pozor
na slané zvyšky alebo väčšie množstvo chemicky
ošetrovaných zvyškov (citrusové plody). Moderné
kompostovanie sa stáva súčasťou životného štýlu
dnešného záhradkára, a zároveň akousi „vedou“
pri tvorivom a plodnom využívaní voľného času.
Ďalšie informácie, ktoré by ste ako začínajúci
výrobcovia vermikompostu mohli potrebovať,
napríklad ako a čím kŕmiť, koľko dážďoviek je
potrebné zabezpečiť, ako odoberať vzniknutý
kompost a ako ho použiť, prípadne najčastejšie sa
vyskytujúce problémy pri výrobe vermikompostu
si môžete pozrieť na webových stránkach www.
priateliazeme.sk/spz a www.kompost.sk.

Kompostári, neprehliadnite!
Priatelia
Zeme
–
SPZ,
Centrum
environmentálnych aktivít a internetový obchod
Komposter.sk vyhlasujú ďalší ročník celoslovenskej
súťaže MISS KOMPOST, ktorej zmyslom je podporiť
vnímanie kompostovania ako súčasti moderného
životného štýlu. Do súťaže o zaujímavé ceny sa
môže zapojiť každý, kto doma kompostuje, bez
ohľadu na spôsob kompostovania, veľkosť a typ
kompostoviska. Súťažné kompostovisko nemusí
vyzerať vôbec vzorovo, porotu môže zaujať práve
netradičné riešenie, nápaditosť či príbeh, ktorý
súťažiaci napíše o kompostovaní.
Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia
na webovej stránke http://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.
OŽP (Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ)
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s postupom realizácie. Prihlášku do výberového konania vrátane životopisu a výstižného
podnikateľského modelu školy doručte poštou
alebo osobne na adresu: ŽHS, a. s., Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom, sekretariát predsedu
predstavenstva do 15.8.2014 v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie“.
Prípadné bližšie informácie o združení InTech
a Súkromnej strednej odbornej škole technickej
získate na webovej stránke školy www.ssost.edupage.org alebo na požiadanie na e-mailovej adrese: beatothova@gmail.com.

Od 1. augusta zaplatia
pacienti u lekára
v Banskobystrickom
kraji menej
Úrad BBSK znížil maximálny poplatok za
prednostné vyšetrenie u lekára zo 16 na 5
eur.
Zmena sa dotýka maximálnej výšky poplatku za prednostné poskytnutie ambulantnej
starostlivosti a časového úseku ordinačných
hodín vyhradených na prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. „Výšku úhrady
definuje Nová smernica č. 006/2014/ODDSSZ, platná a účinná od 1. augusta,“ uviedol
Miroslav Belička, hovorca BBSK a dodal: „Pre
všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzky zdravotníckeho
zariadenia na území Banskobystrického samosprávneho kraja schválil Banskobystrický
samosprávny kraj výšku úhrady za prednostné
poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci vyhradených ordinačných hodín
maximálne do výšky 5 eur.“
Pre občanov – pacientov Banskobystrického
kraja to znamená, že žiadny z ošetrujúcich
lekárov na území BBSK si nesmie účtovať
za prednostné vyšetrenie viac ako 5 eur.
(r)

Mestské noviny | 29. júl 2014

OZNAMY/PUBLICISTIKA

Informácia o kvalite ovzdušia
Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele
jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní
v Banskobystrickom kraji za rok 2012.
Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor starostlivosti
o životné prostredie požiadal tunajší úrad
o informovanie verejnosti o vypracovanom
dokumente Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho
znečisťovania v Banskobystrickom kraji za rok 2012.
Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších právnych predpisov bola okresným
úradom životného prostredia v sídle kraja v § 25
odseku 1 ustanovená povinnosť sprístupňovať
informácie verejnosti a najmenej raz za rok
zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a o podiele

jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Okresný úrad Banská Bystrica
vypracoval predmetný dokument.
Správa je zverejnená na webovej stránke
Ministerstva vnútra SR www.minv.sk – okresné
úrady – kraj Banská Bystrica – Banská Bystrica
– odbor starostlivosti o ŽP – dokumenty na
stiahnutie.
Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného
materiálu na Okresnom úrade Banská Bystrica
– Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
aj na Okresnom úrade Žiar nad Hronom – Odbor
starostlivosti o životné prostredie.
(r)

Žiar navštívi výstava relikvií tibetských majstrov
V predošlom článku sme uviedli výnimočnosť
podujatia, ktorým výstava relikvií tibetských
majstrov nepochybne je. Nejde pritom o žiadne
populárne podujatie typu výstavy obrazov alebo
sochárskych diel. Relikvie sú pripomenutím si
niekdajšej fyzickej existencie ľudí, ktorí sa snažili
o to, aby všetky bytosti, teda aj my, boli šťastné.
O pojme šťastie by sme sa mohli baviť veľmi dlho.
Pre účel tohto článku azda postačí hodnotenie, že je
kategóriou, o dosiahnutie ktorej usilujeme celý náš
život. A ak aj niekto na otázku, čo by chcel v živote
dosiahnuť odpovie, že chce byť bohatý, chce mať dom,
auto, úspech v práci, nepriamo nám vlastne povie, že
chce byť šťastný. Svoje šťastie akurát odvodzuje od
spomenutých vecí. Avšak, existuje príliš veľa prípadov
slávnych, bohatých a populárnych osobností, ktoré
napriek tomu nie sú spokojné so svojím životom. Núti
nás to zaoberať sa kategóriou šťastia omnoho hlbšie,
pýtať sa či a ako je teda možné ho dosiahnuť.
A práve nasledovníci Budhovho učenia, relikvie ktorých
budeme mať možnosť v septembri vzhliadnuť, dávajú
na túto otázku odpoveď. Pritom je dôležité si uvedomiť,
že ju nenašli v nejakých filozofických rozpravách. Oni ju
skutočne zažili.
V bežnom živote sme pod úplnou nadvládou našich
zvyklostí. Práve tie nám kážu čo máme robiť, čo
máme hovoriť, o čom máme premýšľať. Už od svojho
narodenia sa učíme všetkému možnému – chôdzi,
rozprávaniu, čítaniu. V procese učenia vedome alebo
nevedome prijímame úplne všetko. „Odkukáme“ od
rodičov držanie tela, na čo prichádzame v neskoršom
veku, keď sa objavia rovnaké diagnózy ochorení
pohybového aparátu u matky a u jej potomka.
„Odkukáme“ spôsob komunikácie (človek používa
rovnaké slová ako skupina, v ktorej sa pohybuje),
a dokonca aj spôsob myslenia. Žiaľ, veľmi často ide
o myslenie, ktoré nám škodí. Trebárs stres je krásnym
príkladom, ako naučené spôsoby myslenia dokážeme
uložiť tak hlboko do svojho vedomia, až sa zdá, že
sú v ňom odjakživa. Môžeme dokonca nadobudnúť
dojem, že sú prirodzenosťou, ktorej nie je možné
sa zbaviť. Rady typu „Veď sa toľko nestresuj“ preto
dokážeme vnútorne prijať len zriedka.

Východní majstri podrobili vlastnú
myseľ celoživotnému skúmaniu
Celý tento výpočet našich naučených schopností
má za úlohu ukázať, že vlastne v živote vôbec nie
sme slobodní. Ide o prekvapivé zistenie, veď sloboda
je jednou z kategórií, na ktorých je postavená
filozofia modernej spoločnosti. Dokonca od slobody
často odvodzujeme naše šťastie. Avšak o čo viac
sa navonok snažíme byť slobodní (odmietame
najrozličnejšie zákazy, snažíme sa zarobiť viac peňazí),
o to menej si prestávame všímať našu vnútornú
neslobodu. Ovplyvňuje nás pritom toľko naučených

(a časom zautomatizovaných) zvyklostí, že sloboda
v rozhodovaní je skôr túžbou ako skutočnosťou. Jeden
príklad za všetky: oklamaný človek príde o značnú
sumu peňazí. Pravdepodobne sa poriadne nahnevá,
zanadáva si, a o klamárovi si pomyslí len to najhoršie.
Nech už je reakcia akákoľvek, treba si uvedomiť, že ide
o automatickú reakciu. Jednotlivec sa ju kedysi dávno
naučil a používa ju dodnes. Stala sa zvykom a práve
preto ju nemá pod kontrolou. Ak mu niekto poradí,
aby sa jej vzdal, lebo mu škodí, ostane zaskočený. No
výskumy jednoznačne dokazujú, že emócia hnevu
negatívne pôsobí na celý organizmus. Rozhádže
psychiku (niekedy až do tej miery, že sa človek úplne
prestane ovládať), naruší dokonca fyziologickú
harmóniu organizmu (napríklad sa zvýši krvný tlak,
začne sa vyplavovať istý typ hormónov a podobne).
Hnevlivá reakcia nám jednoducho neprospieva, no my
ju napriek tomu opakujeme neustále dookola. A už ani
sami nevieme prečo. Ak by sme boli skutočne slobodní,
dokázali by sme sa rozhodnúť, či danú reakciu chceme
použiť, alebo nie. Ak by sme boli dostatočne múdri,
zistili by sme, že v konečnom dôsledku nemá pre
nás ani pre okolie žiaden prospech. A ak by sme
boli vnútorne silní, dokázali by sme aj ako oklamaní
reagovať úplne neočakávane – pokojne a so súcitom
k tomu, kto nás oklamal.
Toto je len úplne maličký príklad toho, čo dokázali
veľkí východní majstri spozorovať v meditácii. Vlastnú
myseľ podrobili mnohoročnému, lepšie povedané
celoživotnému, skúmaniu, a do najmenších detailov
dokázali popísať, čo sa v nej deje. Zbadali, že
protikladom šťastného života sú nadmerné emócie
či naučené vzorce správania – jednoducho všetko,
čo dokáže rozvinúť naša premýšľajúca myseľ. Ale
spoznali aj niečo iné. Pod všetkými týmito konceptami
sa nachádza niečo omnoho väčšie a silnejšie. Leží tam
prirodzená podstata nášho vedomia, zdroj všetkej
lásky, múdrosti a vnútornej sily. Leží tam to, po čom
túžime celý život – skutočné šťastie.

Naša myseľ má až 84-tisíc zahmlení
Ak sa zamyslíme, aké ťažké je dostať pod kontrolu
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VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje:
a.) voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad
Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na deň 18. septembra 2014.
b.) určuje
1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov: Voľba hlavného
kontrolóra bude vykonaná formou verejného
hlasovania.
2. náležitosti prihlášky na funkciu hlavného
kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s
§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
Kvalifikačné predpoklady:
•ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
•vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je
výhodou,
•minimálne 5 rokov praxe.
Ďalšie požiadavky:
•bezúhonnosť,
•počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsof
Excel, internet,
•profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť,
samostatnosť.
Požadované doklady:
•písomná prihláška do výberového konania,
•výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
•profesijný životopis,
•motivačný list,
•overená kópia o dosiahnutom vzdelaní,
•potvrdenie o praxi,
•písomný súhlas dotknutej osoby so
spracovávaním svojich osobných údajov podľa
§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na účel voľby hlavného kontrolóra.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra
mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne
doručiť najneskôr 3. septembra 2014 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
Hronom.
čo i len jedinú negatívnu vlastnosť, uvedomíme
si nesmiernu náročnosť kompletného stíšenia
našej mysle. Zažiť úplný pokoj a mier vychádzajúci
z prirodzenej povahy nášho vedomia sa zdá byť
nereálne. Starí majstri dokonca hovorili o 84 000
zahmleniach našej mysle, ktoré sú v každom okamihu
prítomné, a kvôli ktorým nemôžeme zažiť svoje vlastné
najjemnejšie energie. Práve spomínaní majstri sú pre
nás však príkladom a inšpiráciou. Akokoľvek ťažké to
vyzerá byť, oni skutočne dokázali odstrániť všetkých
84 000 zahmlení a zrealizovať to, čo dnes nazývame
osvietením - dokonalým šťastím. A esencia dokonalého
šťastia tu po nich ostala – v podobe relikvií, ktoré po
sebe zanechali. V ich prítomnosti nadobúdame pocity
pokoja a harmónie, aj plynutie času je akési pomalšie.
Aj po tom, čo opustili svoje fyzické telá, nám Budhovi
nasledovníci dávajú návod, ako byť v živote šťastnejší
– cez stíšenie našej mysle, ktoré nazývame meditáciou.
Záblesk tých najjemnejších energií ako sú láska
a súcit môžu zažiť všetci, ktorí si prídu pozrieť výstavu
relikvií tibetských majstrov. Uskutoční sa v Mestskom
kultúrnom centre v Žiari nad Hronom v dňoch
6. a 7. septembra 2014.
(ms)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Interpelácia poslanca predstavuje otázku,
alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje
na uplatňovanie a vykonávanie nariadení
mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ,
pôsobnosti mestského úradu a právnických
osôb založených alebo zriadených mestom.
Poslanci interpelácie podávajú buď písomne,
alebo ústne na zasadnutiach mestského
parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo 25. júna, podali poslanci nasledovné
interpelácie, ktoré vám prinášame s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Andrej Jánoška: Informoval o zamietavom
stanovisku okresného dopravného inšpektorátu
k zriadeniu jednosmernej premávky na Šoltésovej
ulici pri sídlisku Pod vŕšky. Navrhol, aby tam bola
aspoň znížená rýchlosť.
_________________________________________
Viera Biela: 1. Schody, ktoré vedú na cintorín
sú pre mnohých starších obyvateľov strmé
a nemôžu ich preto používať. Bolo by možné
zriadiť na cintorín aj menej strmý chodník? Údajne
v minulosti taký chodník viedol poza klzisko.
2. Či by bolo možné pokračovať vo vzdelávacom
projekte pre seniorov.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
1. Osobne si nepamätám, že by tam nejaký
chodník bol. Napriek tomu by to bolo finančne
veľmi nákladné a technicky veľmi náročné. Pre
starších ľudí, ktorí už nezvládnu dlhšiu chôdzu,
sme zriadili nedeľnú autobusovú linku, ktorá ich
vyvezie na cintorín a za hodinku zasa naspäť.
2. Aktuálne sa neviem vyjadriť, ale určite budeme
hľadať možnosti ako podobné príležitosti našim
dôchodcom poskytovať.
_________________________________________
Peter Dubeň: Poďakoval za rýchle vyriešenie
problému s otváracími hodinami na Ihrisku
Mareka Rakovského a na športovisku na IV.ZŠ.
_________________________________________
Katarína Dekýšová: 1. Chodník ku kaplnke
za Šibeničným vrchom by bolo dobré znova
prečistiť, pretože zarastá zeleňou.
2. Dožijeme sa niekedy, že cesta
na železničnú stanicu bude nielen plátaná, ale aj
zrekonštruovaná?
3. Môžeme niečo robiť s tým, aby na Priemyselnej
ulici nepribúdali tzv. „sociálne“ pracovníčky?
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
1. Chodník sa bude čistiť pravidelne v rámci prác
na verejnej zeleni prostredníctvom aktivačných
pracovníkov.
2. Cesta na stanicu patrí BBSK. S bývalým

vedením sme sa dohodli, že sa bude rekonštruovať,
bohužiaľ, aktuálne, po zmene župana, neviem
odpovedať na to, či ju župa ešte bude chcieť
opraviť, alebo nie.
3. Opäť budem hovoriť s predstaviteľmi
policajného zboru, aké sú možnosti, aby tento
negatívny fenomén, bol z okolia nášho mesta
odstránený.
Odpovedá Emil Vozár, viceprimátor: 3. Hovoril
som s riaditeľom Regionálnej správy ciest, ktorý
mi potvrdil, že majú znížený rozpočet na tento
rok, a teda cestu asi opravovať nebudú.
_________________________________________
Stella Víťazková: 1. Ako sme sa v tomto
roku vysporiadali s cirkusom? Ostal po nich
neporiadok, alebo sme dosledovali, aby všetko po
sebe odstránili?
2. Poukázala na problém, že bytové spoločenstvo
na Námestí MS v blízkosti pošty osadilo v minulosti
mrežu na priechod pod bytový dom a chystajú
zamrežovať aj druhý priechod.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník MsP:
Dosledovali sme všetky povinnosti, ktoré cirkus
mal. Na druhej strane, neboli sme spokojní s tým,
akým spôsobom dočistili verejné priestranstvo.
V prípade, že v budúcnosti príde znova žiadosť
o záber verejného priestranstva cirkusom,
budeme postupovať podľa nových pravidiel
odovzdania priestranstva na užívanie, ktoré sa
aktuálne na meste vytvorili. Spomínané priechody
na bytovke na námestí už sleduje na kamerovom
systéme 24-hodinová monitorovacia služba, tak
by tam už nemalo dochádzať k vandalizmu alebo
iným neduhom a tým pádom by sa nemuseli
uzatvárať.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Bránu na priechode pod spomínaným
bytovým domom si spoločenstvo zatvára len
na noc po 22. hodine z toho dôvodu, že sa
často priechod v noci znečisťoval. Začali sme to
pravidelne čistiť, preveríme, aký je aktuálny stav
a budeme komunikovať aj s vedením bytového
spoločenstva o tom, aby tieto priechody ostávali
voľné.
_________________________________________
Rastislav Uhrovič: Navrhol, aby každý poslanec
mal z mestského rozpočtu nejakú menšiu sumu
(500 – 1 000 €) za rok, ktoré by mohli použiť
na nejakú verejno-prospešnú aktivitu.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Myslím, že by s tým nemal byť problém, ak by to
bola všeobecná zhoda poslancov.
_________________________________________
Veronika Balážová: 1. Obyvatelia žiadajú
o osvetlenie parkoviska na Sládkovičovej ulici
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pri bývalom Hronstave a taktiež na parkovisku
na Ul. Pártošovej pre zvýšenie bezpečnosti
odparkovaných automobilov.
2. Mohli by sme po celom meste zmapovať, kde
by sa dalo urobiť vodorovné dopravné značenie
parkovacích miest? Tým by sme dosiahli, že
zaparkuje viac vozidiel, ako keď značenie nie je.
3. Chcem pripomenúť, že zakrytý koridor pred
predajňami na Tajovského ulici je v dezolátnom
stave, môže mesto vyzvať majiteľa na nápravu
tohto priestoru?
4. Obyvatelia sa sťažujú, že voda z umyvárne
automobilov na Etape zasahuje okoloidúcich ľudí.
5. Zábradlie na Ul. SNP medzi oboma cestami je
v dezolátnom stave.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
1. Budeme sa zaoberať žiadosťami o osvetlenie
a obyvateľov informovať.
2. My sme už na viacerých miestach v Žiari chceli
značiť parkovacie miesta. V niektorých častiach
sme značenie urobili, inde sme dostali zamietavé
stanovisko od ODI. Veľmi rád by som bol, keby sme
mohli takto vyznačiť všetky parkovacie miesta pri
bytových domoch.
3. Požiadam stavebný úrad, aby v tejto veci začal
konať a uložil majiteľovi objektu, aby nebezpečné
časti podhľadov zrekonštruoval.
4. Vyvoláme stretnutie s majiteľom, požiadame
o nápravu.
5. Zábradlie na Ul. SNP ideme vymieňať a tam,
kde je to možné, ošetrovať.
_________________________________________
Martin Sklenka: Pripojil sa k predchádzajúcej
interpelácii o potrebe osvetliť spomínané
parkoviská.
Zároveň
poďakoval
mestu
a technickým službám, že zrealizovali vodorovné
dopravné značenie na Pártošovej ulici a aj obnovu
lavičiek.
----------------------------------------------------------------Lýdia Cígerová: 1. Upozornila na paralelné
parkovanie na ceste na Ul. Tajovského, kde
niekedy parkujú na kraji cesty aj dve autá pri
sebe, čo spôsobuje problémy jazdiacim autám aj
autobusom MHD.
2. Areál I. ZŠ by sa mal lepšie pokosiť a aj ošetriť
od náletovej zelene a buriny a lepšie by sa mala
ošetriť okrasná zeleň.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník MsP:
Na problém s paralelným parkovaním sme dostali
stanovisko ODI, že je takto možné parkovať, pokiaľ
sa neobmedzuje premávka a cesta je dostatočne
široká.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Areál I.
ZŠ sa bude kosiť častejšie a riaditeľa ZŠ upozorníme
na tento problém.
(r)
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NEDEĽNÝ BRUNCH, jedzte koľko vládzete! :)
Brunch je slovná hračka, ktorá vznikla z anglických slov Breakfast (raňajky) a
Lunch (obed). Jednoducho ich spojíme a vyberieme sa na „raňajkoobed“,
teda neskoré raňajky spojené so skorším obedom.

Nedeľný brunch v Luna reštaurácii zahŕňa:
• široký výber pochúťok z medzinárodnej kuchyne v kombinácii s
tematicky ladenými jedlami, podávaný formou švédskych stolov
s heslom „najedzte sa do sýtosti,
• detský bufet,
• domáci chlieb, pečivo,
• dezerty,
• welcom drink a nápoje.
Detský kútik v cene
V Luna reštaurácii sú k brunchu pridané navyše aj ďalšie služby pre najmenších. V
detskom kútiku sa o deti postará šikovná animátorka, s ktorou sa bezpečne zabavia,
počas tvorivých dielní si vyrobia rôzne výrobky, zatiaľ čo ich rodičia si vychutnajú jedlo
a debatu pri ňom.

Brunch býva pripravený v nádhernej kongresovej sále. V súvislosti s oslavami
je nedeľný brunch veľmi výhodný spôsob na oslávenie a pohostenie svojich
priateľov, známych a rodiny napríklad na svoje narodeniny alebo iný sviatok,
a to všetko bez starostí, v krásnom prostredí a za vynikajúcu cenu...
Nedeľa – rodina – priatelia – dobrá nálada – výborné jedlo – krásne
prostredie – oddych – žiadne starosti – výborná cena.

noviny.ziar.sk
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LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS V KNIŽNICI

Mestská knižnica Michala Chrásteka oznamuje
svojim čitateľom, že do 28. augusta sa mení výpožičný čas na letný. Knižnica je otvorená od 8.00
do 15.00 hod., obedňajšia prestávka od 12.00 do
12.30 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky na oblohe
Multimediálny program pre najmladších školákov.
Za priaznivého počasia nasleduje prehliadka zariadení a slnečných hodín na Solárnej terase a pozorovanie
Slnka astronomickým ďalekohľadom. Za nepriaznivého počasia si deti v UFO sále v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti
o astronómii. Dňa 30. júla o 16.00 hod.
Prípad Saldvador Dali
Ak vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré
výrazne ovplyvnili jeho vývoj, prijmite pozvanie na
program o jednom z najkontroverznejších maliarov v
histórii. Množstvo zaujímavých informácií o búrlivom
živote tohto „enfant terrible štetca“, „virtuálna galéria“
a hudobný sprievod pozostávajúci z jazzových, symfonických a elektronických skladieb vám dáva jedinečnú
príležitosť vychutnať si cca 80 diel tohto španielskeho
velikána v netradičnom prostredí planetária. Dňa 31.
júla o 19.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím
možností planetária vás oboznámi s vývojom vesmíru. 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 1. augusta
o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
2.8. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica (674
48 85)
3.8. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom (672 21 23)
9.8. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79 (677 51
17)
10.8. MUDr. Elena Považancová, Dr. Janského 15,
Žiar nad Hronom (679 09 48)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a 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.

Hľadám domov
BACK

Bak je 1,5 – 2-ročný
kríženec psíka. Je veľmi
aktívny, veselý a kontaktný. S inými psami je
znášanlivý. Je strednej
veľkosti. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
SHELBY

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) – DIA OKIENKO
Diabetická ketoacidóza – jej príčiny a príznaky
Je akútnou komplikáciou vyvolanou nedostatkom
inzulínu a zvýšenou tvorbou opačne k inzulínu pôsobiacich kontraregulačných hormónov. Je charakterizovaná zvýšenými hodnotami krvného cukru
(hyperglykémia), okyslením organizmu (acidóza),
zvýšenou tvorbou ketolátok (ketóza) a najťažšie
štádium je bezvedomie, ktoré sa nazýva diabetická
kóma.
Príčiny sú:
Zanikajúca tvorba vlastného inzulínu alebo nedostatočný vonkajší prísun inzulínu a chybná liečba.
Stresogénne faktory, infekcie, mozgovo-cievne
príhody, srdcovo-cievne príhody, operácie, úrazy.
Príznaky diabetickej ketoacidózy sú: zvýšený
smäd, zvýšené močenie, strata hmotnosti, slabosť,
pocit na zvracanie, zvracanie, bolesti brucha, poruchy zraku, kŕče v dolných končatinách, odvodnenie
organizmu, nízky krvný tlak, rýchla činnosť srdca,
hlboké (Kussmaulovo) dýchanie, ovocný zápach
z úst, a v najťažších prípadoch poruchy vedomia, až
bezvedomie (diabetická kóma). Liečba je väčšinou
nutná v nemocnici na jednotke intenzívnej starostliZO DIAŽIARA
vosti.

Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej.
Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Za priaznivého
počasia nasleduje prehliadka zariadení a slnečných
hodín na Solárnej terase a pozorovanie Slnka astronomickým ďalekohľadom. Za nepriaznivého počasia si
v UFO sále deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii.
Dňa 6. augusta o 16.00 hod.
V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného Mesiacu nazvaná V znamení mesačného králika. Film
objasní základné zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi
Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom. Prevedie
vás raným výskumom tohto telesa, mapujúc cestu
najvýznamnejších udalostí v jeho poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického veku v druhej polovici
20. storočia. Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 8. augusta o 20.00 hod.
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Tejto
3-mesačnej
sučky, kríženec ridgebacka, sa zbavili majitelia. V útulku je smutná, narieka a nechápe,
prečo nie je so svojím
pánom. Je čipovaná
a očkovaná. Adopcia
je podmienená kastráciou po prvom háraní.
KUBO

Kubo je 2-ročný nemecký ovčiak. Majiteľ
ho držal na krátkej reťazi a nekŕmil ho. Je
priateľský, s inými psami
znášanlivý. Vhodný je aj
k deťom. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
NELA

Nela je 2 – 3-ročná
staffordka. Našla sa
priviazaná o pletivo
útulku. Je aktívna a veľmi hravá. Vhodná je aj
k deťom. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
NICKY

ZOZNAMKA
Hľadám partnerku na spoločný život vo veku
do 50 rokov, aj rozvedenú. T: 0902 402 067

Nicky je približne
ročný psík, menšieho
vzrastu. Je veľmi hravý,
veselý a aktívny. S inými psíkmi sa znáša, je
vhodný aj k deťom. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
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.).

Inzerujte

www.utulokziar.sk

v Mestských novinách
2
Cena plošnej inzercie: 0,72 €/cm
Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk

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

0905 602 942
noviny.ziar.sk
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PREDAJ

•Predám mahagónovú obývaciu stenu. Cena: 120 €. T: 0905 636 173
8/15

•Predám LP platne. Zoznam na zavolanie. T: 0915 847 066

www.geodesy-service.sk

10/15

•Predám váľandy, obývaciu stenu a kuchynský stôl. Všetko lacno. T.
0944 155 922
12/15
•Predám cirkulár, 4,4 kW. T: 0944 155 922

13/15

Práce v katastri nehnuteľností:

•Predám starožitný 250-ročný sekretár. Cena dohodou. T: 0944
14/15
155 922

•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám modelové vláčiky TT, rôzne reproduktory, zverák s prizmou, dielenský zverák a ručný lis na pomaranče. T: 0910 295 89715/15
•Predám odznaky. Lacno. T: 045/672 58 11

16/15

•Predám poľovnícku uniformu. Ako nová. T: 045/672 58 11

17/15

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...)

•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944
23/15
680 715
•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 71524/15

KÚPA
•Príležitostne kúpim ďalekohľad Šport 25 x 70 – DOSS Valašské Me9/15
ziříčí. T: 0902 709 360

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt na Ulici Dukelských hrdinov. Byt má obytnú
plochu 54 m2 a nachádza sa na prvom podlaží. Cena: 19 300 €. T: 0911
2/15
560 588
•Predám 3-izbový byt s balkónom v ZH na Hviezdoslavovej ul.
Nachádza sa na vyvýšenom poschodí panelového BD s výťahom. V
byte je čiastočne vymenená elektroinštalácia, jadro je vymurované,
plastové okná, v celom byte je plávajúca podlaha, stierky, z balkóna je
výhľad na detské ihrisko, ktoré v blízkej dobe bude vynovené s oddychovou zónou. Byt s rozlohu 63 m2 - patrí k nemu pivnica, v blízkosti
je kompletná občianska vybavenosť. Cena: 35 000 €. T: 0918 389 695,
0949 683 136
3/15
•Predám kompletne zrekonštruovanú (r. 2013) chalupu v obci Voznica, neďaleko Žarnovice. Cena: 50 000 €. T: 0911 560 588
4/15
•Predám garáž v časti Pod Kortínou. V garáži je privedená elektrika,
v blízkosti montážna jama. Cena: 3 250 €. T: 0911 560 588
5/15
•Predám, prípadne dám do prenájmu 1-izbový byt v Žiari nad Hronom na Ulici SNP, byt má 2 loggie, je v pôvodnom stave. Cena dohodou. T: 0908 776 157
6/15
•Predám stavebný pozemok s rozlohou 1334 m2. Pod horou, súkromie, rovina, slnko a kompletné IS. Cena: 66 000 €. T: 0911 560 588
7/15

•Predám starší rodinný dom v Trnavej Hore. Zastavaná plocha 633
m2, z toho 110 m2 dom. Cena: 27 500 €. Pri rýchlom jednaní možná
zľava. T: 0944 166 939
11/15
•Predám RD na Trnavej Hore. Tichá lokalita. Cena dohodou. T: 0944
155 922
18/15
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
25/15
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
26/15
•Predám alebo prenajmem obchodný priestor v Žiari na Hronom.
Vchod z ulice. Veľkosť 170 m2. T: 0915 233 347. Volať pondelok až piatok do 16.00 hod.
27/15
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
28/15
€. T: 0905 371 592
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82 30/15

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 3,5-izbový byt v ZH – Etape. Cena: 350 €/mesačne. T:
21/15
0948 477 959
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za Billou v ZH. T: 0904
540 332
22/15
•Prenajmem garáž v ZH za Billou. T: 0918 725 074

29/15

AUTO MOTO
•Predám letné pneumatiky (4 ks) s elektrónmi (4-dierové), na stojane. Rozmer: 195/65 R15 91T. Gumy sú raz použité. Cena: 300 €. T:
19/15
0911 992 994

SLUŽBY
•Poskytujem vodoinštalačné práce a opravy. T: 0903 489 995 20/15
•Ponúkam rekonštrukcie bytového jadra, frézovanie starých omietok, murovky, obklady a dlažby. Používam profesionálnu techniku.
Mám 30-ročnú prax, ktorá je zárukou kvalitnej a precíznej práce. Doprava zabezpečená, dovoz – odvoz materiálu. Žiar nad Hronom a okolie. Kontaktovať ma môžete na tel. čísla: 0905 39 44 66, 0908 936 033
31/15

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 15.500 EUR, (pôvodná cena
17.000 EUR) výmera: 27 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 28.000
EUR, výmera: 41 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
24.500 EUR, (pôvodná cena 28.000
EUR), výmera: 41 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP 573, pôvodný stav. Cena:
28.990 EUR, výmera: 58 m2 + 12
m2 pivnica
P305/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Hutníkov, zrekonštruovaný. Cena: 24.000 EUR, výmera
55 m2
P313/2014:
2-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 35.000
EUR, výmera: 50 m2
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Komenského, pôvodný stav. Cena: 26.990 EUR, výmera
57 m2
P307/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. A. Dubčeka, zrekonštruovaný. Nová cena: 34.000
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR)
výmera 59 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
39.990 EUR, výmera: 62 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika, pô-

vodný stav. Cena: 32.000 EUR,
výmera: 67 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
84 m2
P314/2012:
4-izbový tehlový v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
89.000 EUR, výmera: 104 m2

(pôvodná cena 43.000 EUR), zastavaná plocha: 161 m2, výmera
pozemku: 1.847 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad
Hronom, zrekonštruovaný. Cena:
200.000 EUR, úžitková plocha 200
m2, výmera pozemku: 714 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 EUR, zastavaná plocha: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 53.000 EUR,
(pôvodná cena 67.500 EUR), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
P151/2012:
DOMY:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
P312/2014:
cena: 89.000 EUR, (pôvodná cena
RD v Prochote, čiastočne zre- 110.000 EUR), zastavaná plocha:
konštruovaný. Cena 53.000 EUR, 298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
zastavaná plocha: 115 m2, výme- výmera pozemku: 1.819 m2
ra pozemku: 2.786 m2
P308/2014:
POZEMKY:
RD v Slaskej, kompletná rekon- P301/2014:
štrukcia. Cena 103.000 EUR, za- Stavebný pozemok v Lehôtke
stavaná plocha: 103 m2, výmera pod Brehmi, určený na stavbu RD,
pozemku: 595 m2
chaty alebo chalupy. Cena: 24.000
P297/2014:
EUR, výmera 1.192 m2
RD v Dolnej Vsi, pôvodný. Nová P292/2014:
cena: 18.000 EUR, (pôvodná cena Pozemok Hodruša - Hámre, loka16.000 EUR), zastavaná plocha: lita Banská Hodruša, určený na
108 m2, výmera pozemku: 403 m2 rekreáciu a oddych. Cena: 13.500
P295/2014:
EUR, výmera 6.989 m2
RD v Nevoľnom, pôvodný. Cena: P289/2014:
28.000 EUR, zastavaná plocha: 138 Pozemok Krahule, určený na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
m2, výmera pozemku: 235 m2
P281/2014:
na a pri pozemku. Cena: 62.000
RD v Trnavej Hore, časť Jalná, pô- EUR, výmera 2.374 m2
vodný. Nová cena: 14.000 EUR, P003/2011:
(pôvodná cena 16.000 EUR), za- Posledný stavebný pozemok v Lustavaná plocha: 361 m2, výmera tile (časť „Nová Lutila“), určený na
pozemku: 1.150 m2
stavbu RD, siete na pozemku. Nová
P278/2014:
cena: 37.990 EUR, (pôvodná cena
RD v Nevoľnom, čiastočne zre- 40.720 EUR), výmera 1.018 m2
konštruovaný. Cena: 46.000 EUR,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera O S T A T N É :
pozemku: 519 m2
P284/2014:
P275/2014:
Záhradná chatka (drevená) v JanoRD v Bzenici, časť Bukovina, pô- vej Lehota, časť Dérerov mlyn, vývodný. Nová cena: 38.000 EUR, mera 406 m2. Cena 6.800 EUR

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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Zamestnanci SAPA
darovali to najcennejšie
Vo štvrtok 17. júla sa uskutočnila obdivuhodná
udalosť. Desiatky zamestnancov firmy SAPA
a známi darovali to najcennejšie – krv, a to priamo
na svojom pracovisku.
Národná transfúzna služba v Banskej Bystrici
v spolupráci s firmou SAPA zorganizovali akciu
na podporu pacientov odkázaných na transfúziu
krvi. Podnetom k tejto dobročinnej akcii bola
zamestnankyňa firmy SAPA, ktorej nedávno
diagnostikovali akútnu leukémiu – chorobu
vyžadujúcu pravidelnú výmenu krvi. Po tom, ako sa
riaditeľ firmy Teodor Kvapil dozvedel o tejto vážnej
chorobe svojej zamestnankyne, inicioval neobvyklú
akciu, ktorou aktivizoval aj samotných zamestnancov
firmy. Dobročinná akcia sa realizovala počas
pracovnej doby. Zamestnanci firmy na úkor svojho
pracovného času ochotne vykonali dobrý skutok
v prospech cudzieho človeka. Vedenie firmy SAPA
navyše pripravila občerstvenie a poskytlo priestory,
za čo chce celá rodina úprimne poďakovať. Taktiež
ďakujeme Národnej transfúznej službe v Banskej
Bystrici, a hlavne samotným darcom krvi za prejavenú
ľudskosť, dobrosrdečnosť, solidaritu – činy, ktoré sú
v dnešnej dobe čoraz vzácnejšími.
Všetkým zúčastneným ešte raz srdečne ďakuje rodina,
príbuzní a priatelia. Osobitne chceme poďakovať
inžinierovi Teodorovi Kvapilovi – riaditeľovi firmy
SAPA, bez ktorého by nebolo možné túto akciu
zrealizovať.
S hlbokou úctou, rodina.

Poďakovanie
gynekologicko-pôrodníckemu
oddeleniu
Dňa 3. júla 2014 som podstúpila náročný operačný
zákrok na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení
Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom. Toto
cestou vyjadrujem srdečné a úprimné poďakovanie
a obdiv MUDr. Zuzane Ďurkechovej a celému
kolektívu lekárov a ostatného zdravotného
personálu za ľudský prístup a vzornú starostlivosť.
Moje veľké ĎAKUJEM patrí aj anestéziológovi MUDr.
Ladislavovi Kukolíkovi a mojej ošetrujúcej lekárke
MUDr. Oľge Voldánovej. S úctou Viera Beňová.

ZLIEVAREŇ
TLAKOVÉHO LIATIA HLINÍKA V MARTINE
ZAMESTNÁ DO PRACOVNÉHO POMERU

VEDÚCEHO PREVÁDZKY
ZLIEVAREŇ
Prax a znalosti v odbore podmienkou
Životopisy prosíme zasielať na mail
holotikova@compel.sk

0905 881 111

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
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SPOMIENKAtkov
Láska nikdy nezanikne!
Všetko znáša,
všetko verí,
všetko dúfa,
všetko vydrží...
V láske a pokore si dňa 30. júla
pripomíname 7 rokov života
bez nášho drahého
Juraja Gábriša.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.
Jeho najbližší.
SPOMIENKAtkov
Dňa 25. júla uplynulo 15 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Bohuslav Trachta.
Odišiel navždy, ale v našich
srdciach stále žije.
Spomína manželka, syn a dcéry
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 31. júla si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomína
dcéra,
synovia,
vnúčence a pravnučka.

SPOMIENKAtkov
V auguste si pripomenieme smutné výročie, keď nás
navždy opustili naši milovaní rodičia.
Dňa 8. augusta uplynie 40 rokov, čo náhle odišiel náš
dobrý a starostlivý otec
Michal Líška
vo veku 50 rokov.
Dňa 5. augusta bude 8 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná a obetavá mamička
Emília Líšková,
rod. Petrušová vo veku 74 rokov.
Prosím, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn.

SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
ako odchádza deň,
v našich srdciach si zanechal
spomienku len.
Už len kytičku kvetov
s horiacou sviecou na hrob
ti môžeme dať, spokojný
večný spánok priať,
modlitbu tichú odriekať
a s láskou na teba spomínať.
Dňa 26. júla uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý milovaný otec, manžel, dedo, pradedo,
svokor a svat
Jozef König.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 28. júla sme si pripomenuli
24. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, stará mama
a babka
Hermína Kupčiová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a
v srdci veľký žiaľ.
Dňa 8. augusta si pripomenieme
3. 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.
SPOMIENKAtkov
Dňa 1. augusta si pripomíname
1. výročie úmrtia našej milovanej
Cecílie Kováčovej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali ste
ju radi, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
Manžel a synovia s rodinami.

BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA
Odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta aktuálneho zdravotného stavu. Jazdu na bicykli prispôsobte
Policajného zboru spracoval preventívny projekt pre hustote premávky a momentálnym podmienkam na ceste.
seniorov pod názvom Bezpečná jeseň života.
Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, nepodceňujte
Program ponúka konkrétne cesty k základným návykom povinnú výbavu vášho bicykla a povinnosť nosiť ochrannú
bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom prilbu mimo obce. Dbajte predovšetkým na funkciu
pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za
sociálno-patologickými javmi. Chcete predchádzať tomu, zníženej viditeľnosti máte povinnosť mať na sebe aspoň
aby ste sa stali obeťou trestného činu? Ponúkame vám dva reflexné prvky.
niekoľko rád, ako zvýšiť vašu bezpečnosť doma a na ulici.
Nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných
Rady seniorom, ktoré sú v brožúrke spracované, vám neforemných a ťažkých nákladov.
postupne prinesieme v jednotlivých vydaniach Mestských Nesadajte si za volant auta, pokiaľ sa necítite dobre.
novín.
Riadenie radšej odložte na dobu, keď budete v lepšej
Ako sa správať v cestnej premávke
kondícii.
V cestnej premávke buďte pozorní. Pri prechádzaní cez Pokiaľ nemusíte, nejazdite so svojím autom v dopravných
cestu využívajte, pokiaľ možno, priechody pre chodcov so špičkách.
svetelnou signalizáciou.
Nezabúdajte na pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré
V prostriedkoch verejnej dopravy pri nastupovaní zákon prikazuje vodičom od veku 65 rokov a ktoré potvrdia
a vystupovaní využívajte dvere pri vodičovi.
vašu spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.
V zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť Nezabudnite zamykať svoj automobil. Dávajte si pozor
na oblečení prvky z reflexného materiálu.
najmä na parkoviskách alebo garážach. Parkujte blízko
Pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po zvážení svojho vchodu alebo strážnika.
(r)
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Opatovce kedysi a dnes...
Príbeh jednej rodiny, ktorá je už pobalená
a pripravená na vysťahovanie a ktorá hovorí za
všetkých.
Prišiel čas odchodov, čas krátkych pobudnutí
v odďaľovaní rozlúčky. Zmĺkol organ, zmĺkli aj tie
naše zvony, už dávno doznel ich hlas neskonalý
a my sme sa sťahovali. Občania odchádzali a s nimi
sa strácala naša rodná obec navždy a nenávratne.
Naši predkovia obec budovali, prikladali kamienok
ku kamienku do krásnej mozaiky našej obce,
zveľaďovali ju, aby bola z roka na rok krajšia, aby sa
nám tu lepšie žilo. Vtedy nikto netušil, čo nás čaká.
Boli to roky bolesti a veľkého sklamania, pretože
sme stratili teplo domova, v ktorom je naše detstvo
i roky mladosti a krásnych spomienok. Život nám
viacej vzal ako dal a nám zostali iba oči pre plač,
pretože sme sa stali vyhnancami tejto krajiny.
Bol večer plný hviezd, dedinka sa ku spánku
ukladá, na ulici utíchol pracovný ruch, stíchol
i detský smiech, iba opozdený chodec kráčal
tmavou ulicou, lebo verejné osvetlenie bolo už
vypnuté. Každým dňom sa vyprázdňovali školské
lavice, rodiny pomaly odchádzali a v mnohých
domoch sa večer svetlo už nerozsvietilo. Zatvárali
sa obchody, zelovoc, mliekareň, mäsiareň,
drogéria. Poslednú nedeľu išla celá rodina do
kostola, aby sa pomodlili a po svätej omši sa
rozlúčili s priateľmi. V ten posledný večer v malej

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA

Opatovce po vysťahovaní.
izbietke matka deti ku spánku ukladala, s bozkom
na líčko a s krížikom na čelo ešte im poslednú
rozprávočku rozprávala. Keď deti zaspali, tú malú
izbietku očami pohládzala, s modlitbou na perách
slová odriekala. Ráno už odídu do neznáma,
susedov nepozná, ani priateľov tam nemá, len tak
letmo pamätá si ich mená. Cíti sa tu dobre, tu sa
narodila, tu bola doma i svadbu tu mala. Tu sa jej
narodili deti a s manželom boli šťastní. Tu mala
rodinu i priateľov. Ráno vstávali skôr ako inokedy,
všetko bolo už pobalené, prišiel sťahovák, nakladal
sa nábytok a všetko, čo bolo v dome. Matke stekali
slzy po tvári, lúči sa s izbietkou, s rodným domom,
so všetkým, čo jej bolo milé i drahé. Keď rodina
nasadla do auta, to opustilo dom, susedia už čakali
na ulici. Ešte posledný pohľad a zamávaním rúk sa
s nimi rozlúčili. Otec píše v duchu list na rozlúčku,
lúči sa s priateľmi, známymi i s rodnou obcou.
V myšlienkach sa vracia do čias svojho detstva,
do rokov mladosti i krásnych spomienok. Keď
prišli pred miestny národný výbor, auto zastalo,
aby mohli odovzdať kľúče od bytu a rozlúčiť sa
s nimi. Šofér naštartoval, auto sa pohlo, keď prišli
na hlavnú cestu, celá rodina otočila hlavu na rodnú
obec. Ešte posledný pohľad, veď odchádzajú do
nechceného cieľa.
Život ten často býva krutý a jazva po ňom hlboká
a zrazu sa ti všetko zrúti a slzy sa ti tisnú do očí.
V živote sú rôzne chvíle – dni radosti i šťastia, ale
i dni bôľu a veľkého sklamania. Teraz, po rokoch,
sa vracia tento muž už ako starý otec so svojimi
vnukmi do rodnej obce. Vráskami poznačená tvár,
v tichom dojatí pri zbúranom dome sa zastaví
a spomína. Očami hľadá miesto v zbúranom dome,
kde pri stole sedávala celá rodina. Nohou hmatá
zem, či nenarazí na základný kameň svojho domu.

ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
•GARSÓNKA od 180 €

V myšlienkach blúdi kdesi, ani nevníma, že vnúčatá
po vláskoch hľadí, tichým hlasom im hovorí. „Deti,
tu hľa kedysi stál náš dom a tu, tu bola bránka
do domu a tadiaľto sme chodievali pre vodu. Tu
kuchyňa a tam izba stála,“ tíško zavzdychá, srdce
mu zviera a slza sa mu pomaly po líci kotúľa: „Deti,
a tam, tam v rohu naša stará hruška stála, aké
len dobré hrušky mala.“ Chvíľu zmĺkne, do diaľky
sa zahľadí, pomaly sa poohliadne na dymiace sa
komíny. V myšlienkach blúdi kdesi, povzdychne si:
„Bože, odpusť nám naše viny, ak sme sa previnili.
Deti moje, poďme, snáď o rok prídeme zas. Potom
vám o našej obci porozprávam čosi viac.“
I keď po modernizácii závodu sa zlepšilo životné
prostredie celej Žiarskej kotliny, ale život našej
obce sa skončil navždy a nenávratne. Teraz, keď sa
vraciame do rodnej obce na sv. omšu, spomienky

Spomienka na život v obci.
ožijú, radosť a úsmev na chvíľu sa vracajú, pretože
každé zvítanie má aj lúčenie. So slzami sa lúčime
a tam, v diaľke spomenieme na túto malú zem,
kde sme sa narodili a prežili mladosť. Keď sa
rozídeme do svojich domovov, obec znovu osirie,
stíchne vrava a nastane clivé ticho, zostane tu, kde
zanikal život. Ťažké ticho tu zavládlo po mnohých
generáciách, ktoré tu žili a obec budovali. Dnes
tam stojí pamätník ako nemý svedok na kruté časy,
pretože tam zanikol život, dnes je obec opustená
a zbúraná.
Keď hľadím do hĺbok dejín našej obce, všetko
tam nachádzam. Hodiny, týždne, stáročia, radosti,
ale i zúfalstvá, drámy jednotlivcov, čo deptá
dušu človeka, čo všetko človek urobil v dobrom
i zlom, šťastí i v nešťastí. Kto opíše utrpenie
človeka, tajomstvá jeho vnútra, jeho dejiny počas
sťahovania dediny.
iktor Obertáš

Pečeň – Obezita – Zdravie
OZ Šanca pre pečeň Zvolen, OZ
Transplantovaná pečeň Bratislava, OZ Liga
zdravia Slovensko Trnava, OZ Slovenská
spoločnosť praktickej obezitológie Bardejov
a
Hepatologicko-gastroenterologickotransplantačné oddelenie Hegito FNsP F. D.
Roosevelta v Banskej Bystrici vás pozývajú na
edukačné stretnutie pre širokú verejnosť Pečeň –
Obezita – Zdravie.
Stretnutie sa uskutoční dňa 16. augusta od
9.30 hod. na Sliači – Kúpele.
Odbornosť podujatia je garantovaná účasťou
špičkových lekárov z príslušných oblastí medicíny
a verejného zdravotníctva.
Tematické zameranie edukácie:
Aké sú príčiny ochorení pečene na
Slovensku. Je možné uzdravenie?

noviny.ziar.sk

•Životospráva pri ochorení
pečene – nové poznatky.
•Naša pečeň, naše črevo a naša imunita.
•Pečeň a diabetes.
•Aké presné sú pečeňové testy.
•Transplantácia pečene a funkcia obličiek.
•Transplantácia pečene a nádory.
•Liečba hepatitídy B a C po transplantácii pečene.
•Extrahepatálne aspekty HCV infekcie.
•Pandémia obezity.
•Prírodné kalcium a D3 v prevencii a liečbe
osteoporózy.
Široká verejnosť, spolupacienti, priatelia
a sympatizanti, príďte si pozrieť a vypočuť
prednášky
významných
medicínskych
odborníkov.
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Vojna, ktorá zmenila svet
ukázal svoju silu. Za niekoľko mesiacov zabil na
francúzskom fronte viac amerických vojakov ako
guľky nepriateľa. Vojaci, ktorí sa vrátili domov,
priniesli túto nákazu so sebou, a tak sa rýchlo
rozšírila do všetkých kútov sveta. Povojnové roky
boli poznačené hladom a biedou. V roku 1923
nemecká mena nemala prakticky žiadnu hodnotu.
O 6 rokov skolabovala ekonomika na celom svete.
A nakoniec v roku 1939 sa rozpútala ďalšia vojna,
ktorá bola do istej miery pokračovateľom prvého
veľkého konfliktu.

Pred 100 rokmi opustili milióny mladých
mužov teplo a bezpečie domova a odišli
do vojny. Odchádzali plní elánu, s hudbou
a veľkým nadšením. Netrvalo dlho
a počiatočné nadšenie sa zmenilo na horké
sklamanie.
Nikto vtedy ani len netušil, že tie obrovské
armády uviaznu v zákopoch v Belgicku, vo
Francúzsku, na rieke Piave v Taliansku na niekoľko
rokov. Ľudia, ktorí ju zažili, ju nazvali „Veľká vojna“.
Neskoršie vstúpila do dejín ako Prvá svetová
vojna. Táto vojna bola rozhodne veľká, pokiaľ
ide o počet obetí a zapojenie vojsk a krajín do
nej. Vo vojne, ktorá sa začiatkom dvadsiateho
storočia rozpútala na Balkáne, zlikvidovali čerstvo
zmechanizované armády na bojových poliach
milióny ľudí. Bojovalo v nej vyše 60 miliónov
ľudí rôznych národností a z piatich kontinentov.
Takmer každý šiesty z nich padol, milióny sa vrátili
domov ako invalidi. Táto vojna bola výsledkom
veľkých omylov. Európski štátnici neboli schopní
zabrániť tomu, aby napätie na medzinárodnej
scéne prerástlo do celosvetového konfliktu.
A napokon, táto vojna bola nepochybne veľká aj
v tom, že za sebou zanechala veľké a hlboké jazvy.
Zmeny, ktoré so sebou priniesla, nás ovplyvňujú
dodnes.Formálnou príčinou začiatku I. svetovej
vojny bol atentát na rakúskeho následníka trónu
Františka Ferdinanda dňa 28.6.1914 v Sarajeve.
Na ulici v automobile sa vezúci, zastrelil ho srbský
študent Gavrilo Princip. Určite táto tragédia
nebola tou hlavnou príčinou k rozpútaniu vojny.

Príčinu treba hľadať
v hospodárskych a politických
záležitostiach
Cesta k I. svetovej vojne sa v prvom rade odvíjala
od hospodárskych a politických záležitostí
vtedajších piatich štátov Európy, tzv. veľmocí:
Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko –
Uhorsko a Rusko. K väčším európskym štátom
patrilo ešte Taliansko a Turecko. Mimo Európy to
boli Spojené štáty Americké a Japonsko. Veľmoci
medzi sebou navzájom súperili o ovládnutie čo
najväčších území a získanie vplyvu v ostatných
krajinách. Usilovali sa čo najviac rozšíriť vplyv
svojej ríše, cieľom bolo získanie surovín,
poľnohospodárskych surovín a ovládnutie
svetového obchodu. Najútočnejšie zo všetkých
veľmocí vystupovalo Nemecko, v ktorom od
roku 1871 nastal mohutný rozmach priemyselnej
výroby, stalo sa druhou priemyselnou veľmocou
Európy. Nemecko čoraz častejšie a čoraz hlasno
požadovalo o nové rozdelenie sveta, ktorému
by pripadol ten najväčší diel. Aj ostatné
veľmoci presadzovali svoje záujmy. Najväčšia
koloniálna veľmoc – Veľká Británia si chcela
udržať svoju koloniálnu ríšu a prevahu na mori.
Francúzsko si tiež bránilo svoje kolónie a okrem
toho požadovalo od Nemecka navrátenie
Alsaska – Lotrinska, ktorému Nemci ulúpili v
I. Prusko-francúzskej vojne v roku 1871. Rusko sa
usilovalo preniknúť na Balkánsky poloostrov, na
Blízky východ a ovládnuť Čierne more a priechod
Bospor a Dardanely. Najslabšia Európska veľmoc,
Rakúsko – Uhorsko, hľadala svoje východisko

Zahynulo
9 miliónov ľudí

v prenikaní na Balkán. Začali sa vytvárať politicko
– vojenské spolky podľa záujmov jednotlivých
veľmocí. Ako prvý vznikol Trojspolok, kde
spojenectvo nadviazali Nemecko, Rakúsko –
Uhorsko a Taliansko. Do druhého vojenského
bloku, nazvaného dohoda, vstúpila Veľká Británia,
Francúzsko a Rusko.

Španielska chrípka
zabila viac ľudí ako náboje
Ako vlastne vojna začala: 28.7.1914 Rakúsko –
Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku a 29.7. začali
ostreľovať Belehrad. Rakúsko - Uhorsko začalo
mobilizovať svoje zálohy. Na to reagoval srbský
spojenec Rusko a vyhlásilo čiastočnú mobilizáciu.
Mobilizáciu začalo okamžite vykonávať Nemecko
vyhlásením všeobecnej mobilizácie. Olej do
ohňa prilial nemecký cisár Viliam II., keď 1.8.1914
vyhlásil Rusku vojnu. Táto vojna sa potom
dotkla 72 krajín sveta. Všetci štátnici sľubovali,
že vojna bude krátka a bude bránou k novému
a lepšiemu zajtrajšku. Na báze nacionalizmu
skĺzli i vtedajšie sociálnodemokratické strany,
nemali silu odsúdiť vojnu, ale podporovali svoje
vlády. No 11. novembra 1918 sa I. svetová vojna
skončila. Ľudia prestali pracovať a vyšli do ulíc
oslavovať. Ich radosť však netrvala dlho. Na
oblohe sa už sťahovali mračná ďalšej pohromy,
ktoré skosila viac obetí ako guľomety skončenej
vojny. V júni 1918 prepukla na bojových poliach
vo Francúzsku smrteľná nákaza známa ako
španielska chrípka. Netrvalo dlho a vírus chrípky
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Kto bol teda víťaz a porazený? Panovníci Nemecka
a Rakúsko – Uhorska abdikovali. V rokoch 1919
– 1920 boli vo Francúzsku podpísané mierové
zmluvy. V júni 1919 zmluva vo Versailles medzi
Francúzskom a jeho spojencami a Nemeckom
na druhej strane. Pre Nemecko boli veľmi prísne
podmienky: zmena hraníc a strata kolónií.
Nesmelo vlastniť armádu. A keďže ho považovali
za vznik vojny, muselo víťazom zaplatiť vojnové
reparácie. Ďalšie zmluvy spečatili osud krajín,
ktoré boli súčasťou Rakúska – Uhorska. Rakúsko
sa stalo republikou a vznikli nové štáty. Medzi
nimi aj Československá republika dňa 28.10.1918.
Pri rozhodovaní o vzniku ČSR a jeho hraníc veľkú
úlohu zohralo spojenectvo Československých
légií s víťaznými veľmocami, ktoré bojovali po
boku s nimi. Osmanská ríša definitívne zanikla.
Rozpadla sa aj Habsburská ríša. Vo vojne zahynulo
približne 9 miliónov ľudí: Nemecko – 1,9 milióna,
Rusko – 1,7 milióna, Francúzsko – 1,5 milióna,
Anglicko a Rakúsko – Uhorsko po 1 milióne a ďalší
z Ameriky a bývalých kolónií. Vojna stála aj veľa
finančných prostriedkov. Európske krajiny stratili
dovtedajšie ekonomické vedenie a iné sa posilnili.
Svet sa radikálne zmenil.
100. výročie I. svetovej vojny nás musí prinútiť
zamyslieť sa nad našou zraniteľnosťou pred
chybami, náhodnými katastrofami. Žiada sa dúfať,
že svetoví lídri sa s pomocou všetkého ľudstva
zamyslia nad tým, ako spoločne zostrojiť pevný
mierový medzinárodný poriadok. Keď si 28. júla
2014 pripomenieme 100. rokov od vypuknutia I.
svetovej vojny, uctime si na všetkých vojnových
cintorínoch alebo kdekoľvek obete vojny, vojakov
bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie
a príslušnosť k bojujúcej strane. Vzdajme úctu
a hold zapálením sviečky tichú spomienku alebo
modlitbu pre tých, ktorí pre rozpory a túžby po
moci vládcov boli nahnaní ako potrava pre delá
a guľky. Podobne si dňa 11.11.2014 o 11-tej hodine
a 11-tej minúte spomeňte v rámci Dňa veteránov
na všetkých padlých v obidvoch svetových
vojnách, ale aj iných vojenských konfliktov,
ktoré svet zažil. Vo svete už niekoľko rokov beží
tradícia, ktorú založil katolícky farár z Talianska
a na počesť všetkých padlých vojnových
veteránov sa rozzvučia dňa 11.11. o 11.11 hodine
zvony vo všetkých kostoloch všetkých konfesií,
ktoré pôsobia v danej oblasti. Prispejme tak
k celosvetovému mierovému hnutiu a snahám
o zabránenie vojnových konfliktov.
Jaroslav Bulko, predseda Oblastného
výboru SZPB v Žiari nad Hronom
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Tanec ju zaviedol až za hranice Slovenska
Žiarčanka
Pavlína
Doubravová
sa
spoločenským tancom venuje už od svojich
siedmich rokov. Od začiatku bola taká
talentovaná, že jej taneční tréneri nemohli
nájsť vhodného tanečného partnera. Pred
niekoľkými rokmi preto odišla tancovať do
zahraničia.
Dnes má Pavlínka 19 rokov, ale tanec miluje
rovnako ako na začiatku. Prvé dotyky s tanečným
parketom absolvovala v neďalekom Zvolene
u Juraja Fábera. „Ako dvanásťročná som odišla
do Slovinska, kde bola možnosť trénovať
s vynikajúcimi trénermi,“ hovorí charizmatická
tanečnica a dodáva: „Pred ôsmimi mesiacmi som sa
presťahovala do Talianska, z kadiaľ pochádza môj
terajší tanečný partner Sandro Mazzuferi. Obidvaja
sme hľadali tanečného partnera, tak sme si dali
skúšku, no a sadli sme si aj po tanečnej stránke, aj
po ľudskej. Páči sa mi jeho tanec a pozitívny pohľad
na život.“
Ako tanečnica sa Pavlínka snaží na parkete
podávať vždy stopercentné výkony. Aby tomu tak
bolo, súčasťou jej každodenných povinností sú
tréningy. „Denne trénujem tri hodiny. K tomu patria
individuálne tréningy s trénermi, balet a kondičné
tréningy,“ konkretizuje. Ak by si niekto povedal, že
je to poriadna makačka, treba si k tomu pripočítať
aj školské povinnosti. „Študujem na Gymnáziu
Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde som ukončila tretí
ročník s vyznamenaním. Ale je naozaj veľmi ťažké
skĺbiť školu, cestovanie, šport, súťaže... No zatiaľ sa
mi to darí zvládnuť aj vďaka prístupom učiteľov a
ich tolerancii, ochote nájsť si čas a vyskúšať ma, keď
som v škole. Touto cestou by som sa im všetkým za
to chcela poďakovať, aj pani riaditeľke gymnázia.“

latinsko-americkým tancom. Keď si však má vybrať,
či má radšej sambu, chachu, rumbu, paso-doble či
jive, jej odpoveď je jasná: „Všetky latinsko-americké
tance mám rovnako rada, pretože každý z nich má
iný príbeh, inú ideu.“
Súčasťou tanečníka či tanečníčky je aj patričný
odev a vizáž. Tanečníčky pútajú pozornosť
krásnymi šatočkami a výrazným mejkapom.
K upravenému výzoru patrí aj vhodný účes. „Šaty si
navrhujem sama. Tanečný odev, topánky a šminky
sú veľmi finančne náročné. Ale momentálne už
mám sponzora na šaty, ktoré si dávam šiť v Ríme.
Čo sa týka vizáže, na súťaže sa maľujem a češem
sama,“ vysvetľuje tanečníčka.

Pýšiť sa môže dvomi
majstrovskými titulmi
Podobne ako vo väčšine športov, aj pri tanci

Tanec je šport aj umenie zároveň

Prím hrajú latinsko-americké tance
V tanečnom športe existuje desať tancov, ktoré
sú rozdelené do dvoch skupín. Na štandardné
a latinsko-americké tance. Každý z týchto tancov
sa od druhého líši tempom, taktom, figúrami, ale
najmä charakterom tanca. Pavlínka sa venuje len

existuje niekoľko kategórií. Tie sú vekové
a výkonnostné, pričom práve druhé spomínané
súvisia s kvalitou tanečného páru a do vyššej
kategórie sa pár musí doslova pretancovať. Pri
vekovej kategórii sa pár zaraďuje podľa toho,
koľko rokov dosiahne starší z páru, pri seniorských
kategóriách mladší z páru,v danom roku. Na
postup do vyššej kategórie je potrebný určitý
počet bodov a päť finálových umiestnení. Úspechy
na rôznych súťažiach začala Pavlínka dosahovať
od roku 2006. „V roku 2006 som v kategórii Junior
II získala 6. miesto na Majstrovstvách SR. Keďže
v minulom roku som reprezentovala Srbsko, vlani
som sa stala majsterkou Srbska v kategórii mládež.
V tomto roku som sa stala majsterkou Slovenska
v kategórii do 21 rokov. Získala som aj 1. miesto
na World Open vo Verone a pred mesiacom sme
spoločne s tanečným partnerom na súťaži World
Open v Sofii dosiahli 1. miesto v kategórii do 21
rokov,“ konkretizuje Pavlínka.

Pavlína Doubravová.

noviny.ziar.sk

Tanečný šport je o odriekaní, sebadisciplíne
a mnohokrát aj o sebazaprení. Na druhej strane
je tu potlesk divákov, krásna hudba, podmanivé
pohyby. Čo na tanci fascinuje Pavlínku? „Tanec
je najťažší v porozumení tanečných partnerov,
náročných a tvrdých tréningov a aj po finančnej
stránke. Fascinuje ma však na ňom to, že je to
zároveň šport aj umenie.“ Samozrejme, mladá
tanečníčka aj svoju budúcnosť spája s tancom:
„Mojím životným cieľom je dostať sa na vrchol a
udržať sa tam, kým budem vládať.“ Aj keď tanec
miluje a venuje mu všetku energiu, predsa len
občas potrebuje oddych a odreagovanie. „Keď
mám voľno, som rada vonku so svojím psom,
učím sa jazyky, ktoré chcem aj študovať. Hovorím
anglicky, slovinsky, učím sa francúzštinu a
taliančinu. Mám rada aj knihy, alebo si rada len tak
poleňoším pri telke,“ prezrádza na záver.
(li)
Foto: súkromný archív PD.
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Change
your life:

Aké ciele si dievčatám stanovil? Koľko
kilogramov idete schudnúť?
Toto je klasická chyba žien. Sú veľmi upnuté na
čísla. Niekedy až posadnuté. Viem, že dievčatá
majú váhové hranice, na ktoré sa chcú prepracovať.
Ja sa však nerád riadim číselnými cieľmi, preto
sme si nestanovili žiadne konkrétne množstva
kilogramov, ktoré schudneme. Jednoducho,
ideme od začiatku naplno, resp. tak, aby to bolo
čo najefektívnejšie a podľa výsledkov v priebehu
projektu budeme pravidelne meniť jedálničky
a tréningové plány. Riadime sa predovšetkým
zrkadlom. Chceme, aby to, čo dosiahneme,
vyzeralo dobre, čo je najdôležitejšie. Zbytočne
bude váha ukazovať o 10 kg menej, keď dievčatá
budú stále pri tele, akurát stratia pár kilogramov
vody. Na druhej strane, keďže sú začiatočnícky, v
prvých týždňoch bude rýchlo rásť svalová hmota
a spaľovať sa tukové tkanivo, takže rozdiel vo váhe
nemusí byt veľký, ale vyzerať to bude úplne inak.
Hovorili ti dievčatá, čo vyskúšali predtým,
ako sa prihlásili?
Niektoré už skúšali rôzne diéty z internetu alebo
časopisov. Väčšinou boli založené len na veľkej
strate vody zo začiatku, takže autori mohli pokojne
tvrdiť, že za týždeň schudneš 5 kg. Dlhodobo
sa rozhodne držať nedali, či už z psychického,
fyziologického alebo zdravotného hľadiska.
Taktiež sa už všetky pokúšali jest zdravšie – viac
ovocia a zeleniny. Tu je problém s tým, že ľudia si
neuvedomujú, že jesť zdravo ešte neznamená, že
schudnú. Poviem to stručne – potrebuješ spáliť
viac energie, ako prijmeš. Môžeš celý deň jesť
banány a melóny, pokiaľ nevyvinieš dostatočnú
aktivitu, neschudneš! Potom je tu, samozrejme,
veľa iných dôležitých faktorov – pomer makroživín
v strave, načasovanie jednotlivých jedál, zloženie,
množstvo, druh fyzickej aktivity a iné. Jeden z
najdôležitejších faktorov je genetika – často síce
len výhovorka, ale skutočne vie spraviť veľa. Keď
dáš dvoch ľudí na rovnakú diétu, nebudú mať
nikdy rovnaké výsledky. Samozrejme, dá sa s tým
bojovať, takže u mňa to ako výhovorka neobstojí.
Bolo niečo, čo ťa prekvapilo? Našiel si v ich
stravovaní nejaké spoločné ukazovatele?

4-mesačná premena

Zdroj: freemalaysiatoday.com
Poznáte ten pocit, keď viete, že stojíte na
začiatku niečoho veľkého? Ste plní očakávaní
a v bruchu máte motýle, ako keď ste zaľúbení?
Bez pocitu deficitu vyžijete aj s menej
hodinami spánku, jesť a piť nemusíte vôbec
a ešte vás vzadu v hlave príjemne pošteklí ten
hlas, čo našepkáva: „Aspoň schudneš“. A práve
chudnutie je téma dňa!
V minulom čísle sme priniesli rozhovor
s certifikovaným osobným trénerom a začínajúcim
kulturistom Michalom Mišurdom, ktorý si povedal,
že má dosť všetkých tých nezdravých diét
a zavádzajúcich „rád“, ktorými si skôr ublížime,
ako pomôžeme. Preto pred pár dňami odštartoval
projekt premeny piatich mladých žien.
Michal, pustiť sa do akéhokoľvek projektu,
nie je len tak, čo mu predchádzalo? Prečo si sa
nato odhodlal? Povedz nám o ňom viac.
Spustil som projekt, ktorému sme dali
oficiálny názov Change your life: 4-mesačná
premena. Odštartoval 6. júla a potrvá presne
štyri mesiace do 6. novembra tohto roku. Začať
s niečím takým nie je jednoduché rozhodnutie
a nerodí sa z večera do rána, ale cítim, že to je
potrebné. Z rozhovorov s ľuďmi som naozaj
zdesený, aká dezinformácia okolo cvičenia a stravy
existuje. Chcem ukázať, že keď sa chce a vie, ako
na to, všetko je možné. Na túto ukážku som vybral
päť dievčat, ktorým chcem pomôcť schudnúť čo
najrýchlejšie, najzdravšie a tak, aby im to vydržalo
bez jojo efektu. Ukážem im, že rozumiem tomu,
čo robím a naučím ich rozumieť tomu tiež! Priveľa
trénerov ma totiž len veľké reči, ale keď sa spýtaš
na výsledky, alebo dokonca žiadaš nejaké dôkazy,
stratia slová. Ja ukazujem reálne výsledky od
reálnych ľudí.
Spomínal si, že si vybral päť dievčat, aké boli
kritéria výberu?
Bolo iba jedno kritérium, a to nadváha alebo
obezita. Ozvali sa naozaj mnohé, niektoré
chceli len schudnúť do plaviek 3 kg, ale ja som
potreboval väčšiu výzvu. Vyberal som dievčatá,
ktoré sú ešte študentky, ale mám tam aj dve
mamičky na materskej dovolenke. Mnohokrát sa
totiž stretávam práve s argumentom, že: „Nemám
čas na seba, pretože mám dieťa.“ Je to len
výhovorka. Aj tieto ženy majú deti a čas si našli.
Stačí len chcieť.

Nika Balážová, účastníčka projektu.
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Takto sa stravuje Michal Mišurda.
Nepravidelnosť v stravovaní, nízka frekvencia
jedál, impulzívne prejedanie sa. Taktiež množstvo
„akože“ zdravých potravín, ktoré jedli dievčatá,
čo už skúšali schudnúť samé, napr. spracované
cereálie, „celozrnný“ chlieb, fit tyčinky a množstvo
iných.
Našťastie už majú novú stravu, aká je?
Naordinoval si im niečo extra?
Každá má individuálny jedálniček, podľa toho,
ako sa stravovala doteraz. Zbytočne jej napíšem,
aby jedla 6 x denne kuracie prsia s ryžou, keď
viem, že to nezvládne. Vždy po jednom až dvoch
týždňoch skontrolujeme výsledky a podľa toho
upravíme súčasný jedálniček. Toto je veľmi
dôležité, pretože telo si vždy zvykne na to, čo
momentálne robíme. Je nastavene na prežitie
a tukových zásob sa nechce zbaviť, necháva si
ich na horšie časy. Preto vždy po chvíli súčasný
kalorický príjem alebo zloženie stravy treba
zmeniť, aby si telo nezvyklo a stále spaľovalo tuky
ako zdroj energie.
Niekoľkokrát som ťa počula hovoriť, že strava
nestačí, tak ako to majú dievčatá s tréningom?
Robia niečo špeciálne?
Robia niečo špeciálne, hýbu sa a hýbu sa správne!
Zatiaľ má vlastný plán len najťažšia účastníčka
Eliška, ktorá má obmedzený rozsah pohybu u
väčšiny cvikov. Všetky dievčatá sú začiatočníčky,
nemajú žiadne zdravotné obmedzenia ani príliš
zaostávajúce partie, takže môžu robiť ten istý
program. Rozdiel je, samozrejme, v použitých
záťažiach, každá vládze inak. Ak to rozmeníme na
drobné, tak robíme dva druhy tréningov – tréning
so závažiami a kardio tréning. Klasický tréning
so závažiami bude 3 - 4x do týždňa a trvá cca
hodinu. Kardio tréning je napríklad bicykel alebo
beh. Začali na spodnej hranici asi 3 x 20 min. do
týždňa a postupne budeme pridávať, u každej
individuálne. Takáto frekvencia je vhodná pre
začiatočníkov, ale aj pokročilých. Je to dostatočný
stimul pre telo, aby spaľovalo tuk, ale stále majú
aj dostatok času na regeneráciu, čo je tiež veľmi
dôležité.
O dva týždne si predstavíme účastníčky
programu Change your life: 4-mesačná premena
a zbilancujeme ich prvé výsledky. Ak chcete
sledovať cestu dievčat v boji s kilogramami,
či dozvedieť sa cenné rady, tipy a triky ako dať
svojím kilogramom K.O., prečítajte si ich na
FB profile: Osobný tréner - Žiar nad Hronom
alebo webových stránkach www.TrenerZiar.sk,
www.MegaTrener.sk
Dominika Urbánková
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Vladimír Buchal zabehol nový slovenský rekord
ATLETIKA - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA Z POHĽADU ŽIARSKEHO OKRESU
Cez víkend 12. a 13. júla sa v Banskej Bystrici
uskutočnil 67. ročník Majstrovstiev Slovenska
v atletike mužov a žien. Na atletických
majstrovstvách na dráhe sa žiarskemu okresu
darilo výborne.
Najlepšie umiestnenie sa podarilo získať Soni
Čaklošovej, ktorá získala titul majsterky Slovenska
v kladive v juniorskej kategórii s výkonom 42,57 m.
V ženskej kategórii obsadila 4. miesto. Jej staršia
sestra Karolína Čaklošová obsadila v ženskej
kategórii skvelé 3. miesto v kladive s výkonom
49,82 m, kde na prvom mieste skončila
olympionička Martina Hrašnová. Obidve
odchovankyne žiarskej atletiky, sestry Čaklošové,
pretekajú za klub Ak Dubnica nad Váhom.
Ďalším pretekárom na majstrovstvách bol Peter
Kováč, rodák z Lovčice. On sa predstavil na trati
1500 m, kde po dlhých rokoch konečne prekonal
svoj sen zabehnúť ju pod 4 minúty a prekonať
svojho bývalého trénera Miroslava Rybárskeho.

Strieborný Lukáš Muha (vpravo).

Vladimír Buchal sa stal aj víťazom žiarskeho
polmaratónu.
S časom 3:58,35 minúty skončil na skvelom
3. mieste. Na majstra Slovenska Petra Ďureca mu
chýbali ani nie 4 sekundy. Peter Kováč, ktorý je tiež
odchovancom Žiaru, teraz reprezentuje klub Slávia
STU Bratislava.

Striebro a bronz pre Lukáša Muhu
Na Majstrovstvá Slovenska išiel aj Vladimír
Buchal, a to s jedným cieľom – ľudovo povedané
„oprášiť“ 7-ročný slovenský rekord na 10 000 m vo
veteránskej kategórii. Tento rekord drží Prešovčan
Peter Fedorčák, ktorý zabehol v roku 1997 v Moskve
10 000 m za 36:24,5 minúty. Vlado sa rozbehol
vynikajúce, síce počas behu mal aj menšiu krízu,
ale dokázal to a urobil nový slovenský rekord
veteránov s časom 35:46,41 minúty.
Najmladšími držiteľmi medaile boli Lukáš
Muha a Andrej Nárožný. Lukáš Muha pretekal
v dorasteneckej kategórii. Na trati 800 m obsadil
2. miesto s časom 2:03,00 minúty a na 1500 m
získal 3. miesto s časom 4:20,48 minúty. Andrej
Nárožný, bývalý žiak žiarskej Základnej školy na
Jilemnického ulici obsadil v kategórii juniorov
druhú priečku v behu na 3000 m prekážky. Striebro
získal s časom 11:02,63 minúty. Andrej teraz
beháva za AK Slávia Trnava.
Tento rok v septembri nás čakajú ďalšie
majstrovstvá, a to starších žiakov a žiačok. Veríme,
že žiarski rodáci a odchovanci žiarskej atletiky
dosiahnu aj nejaké tituly.
AP

JAVORNÍKY
MŠK Žiar nad Hronom – Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom

vás pozývajú na turistické podujatie
Javorníky - severozápadné Slovensko.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 9. augusta.
Odchod: autobusom o 6.00 hod. z parkoviska spred II. ZŠ.
Prihlasovanie: 30. júla a 6. augusta v poslaneckej kancelárii na
prízemí Bieleho domu od 16.00 do 16.30 hod.

Začína futbalová sezóna
FUTBAL – ROZPIS ZÁPASOV
Futbalová sezóna Pohronia B začína
v nedeľu 3. augusta svojím prvým kolom.
Hráči si v ňom zmerajú sily s Lučencom.
Prinášame vám prehľad zápasov v III. lige
počas jesene.
III. LIGA
1. KOLO: 3.8. O 16.30 HOD.
Lučenec – Pohronie B
2. KOLO: 10.8. O 16.30 HOD.
Rakytovce – Pohronie B
3. KOLO: 17.8. O 16.00 HOD.
Pohronie B – Žarnovica
4. KOLO: 24.8. O 16.00 HOD.
Bytča – Pohronie B
PREDOHRÁVKA 14. KOLA: 29.8. O 16.00 HOD.
Kalinovo – Pohronie B
5. KOLO: 31.8. O 16.00 HOD.
Pohronie B – Nová Baňa
6. KOLO: 7.9. O 15.30 HOD.
Námestovo – Pohronie B
7. KOLO: 14.9. O 15.30 HOD.
Pohronie B – Teplička nad Váhom
PREDOHRÁVKA 15. KOLA: 17.9. O 15.00 HOD.
Pohronie B – Martin
8. KOLO: 21.9. O 15.00 HOD.
Čadca – Pohronie B
9. KOLO: 28.9. O 15.00 HOD.
Pohronie B – Makov
10. KOLO: 5.10. O 14.30 HOD.
Liptovský Hrádok – Pohronie B
11. KOLO: 12.10. O 14.30 HOD.
Pohronie B – Brusno
12. KOLO: 19.10. O 14.00 HOD.
Kremnička – Pohronie B
13. KOLO: 26.10. O 14.00 HOD.
Pohronie B – Krásno

Trasa:
1. Podťaté Světlá (630 m)- Kasárne (995) - Bútorky (982)
Veľký Javorník (1060) – Stratenec (1030) - Malý Javorník (1019)
9)
Portáš hotel (915) – parkovisko pod Portášom (810)
Čistý čas: 6 hod., stúpanie 717 m, klesanie 537 m. Celkom 17 km.

Poplatok: registrovaní členovia KST: 10 €,
neregistrovaní: 15 €, deti a študenti do 26 r. – registrovaní: 5 €.
Náročná vysokohorská túra určená pre zdatných a skúsených turistov.
Riziko dažďa a búrok. Návrhy túr pre ostatných účastníkov budú upresnené pri zapisovaní podľa záujmu.

