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Mesto Žiar nad Hronom kupuje kaštieľ
Mesto Žiar nad Hronom by sa malo
stať novým vlastníkom biskupského
kaštieľa. Dohodli sa na tom primátor
mesta Peter Antal a súčasný vlastník
nehnuteľnosti Milan Sekera. Dohoda
sa stane reálnou až po schválení kúpy
mestským zastupiteľstvom, ktoré
bude zvolané do konca augusta 2018.
Predmetom
kúpy
je
objekt
historického kaštieľa, nová prístavba,
v ktorej dnes sídli škola, administratívne
budovy, ako aj prislúchajúce pozemky.
Cena sa má pohybovať na úrovni
2,8 milióna eur. Ak sa žiarska radnica
stane novým vlastníkom historickej
dominanty mesta, plánuje v nej
zriadiť sídlo samosprávy a viacerých
organizácií a komunitných združení.

O zámere kúpiť kaštieľ informoval
primátor Antal.

vlastníkom nehnuteľností. Primátor už
s poslancami absolvoval stretnutie, na
ktorom avizoval plány s kaštieľom. „Tí
poslanci, ktorí sa stretnutia zúčastnili,
jednoznačne povedali, že je našou
povinnosťou aj pre budúce generácie
kaštieľ dostať do vlastníctva mesta
a narábať s ním tak, aby sme sa touto
dominantou mesta mohli hrdiť,“ uviedol
Ako sa vyjadril primátor Peter Antal: na margo názorov poslancov primátor.
„Našim zámerom je urobiť z kaštieľa
dôstojné centrum mesta, a zároveň Po kúpe mesto plánuje kaštieľ
ho otvoriť verejnosti. Tento objekt rekonštruovať. Ako prvá by sa urobila
má pre nás obrovskú spoločenskú nevyhnutná rekonštrukcia fasády,
hodnotu. Keď bude náš, vieme, okrem okien a drobné interiérové úpravy.
zložiek mesta, do neho integrovať Na rekonštrukciu väčšieho rozsahu
napríklad Galériu Júliusa Považana, bude mesto hľadať zdroje formou
„mestské múzeum“ či Izbu Štefana dotácií. V areáli je tiež veľký priestor
Moysesa, ktoré sa tak konečne dostanú vhodný na vybudovanie parkoviska.
do priestorov, kam patria. Vieme si tu Upravili by sa aj bývalé záhrady okolo
predstaviť aj nové priestory základnej kaštieľa. Škola, ktorá momentálne sídli
umeleckej školy, priestory pre seniorov. v prístavbe, zatiaľ zostane zachovaná.
Vidíme veľa príležitostí pre umelcov, „Pohrávame sa aj s myšlienkou v určitej
a to na koncertovanie, organizovanie časti zriadiť domov dôchodcov, ktorý
výtvarných či fotografických výstav v meste chýba. Všetko sú to však
a stretávanie sa komunít. Spojenie plány do budúcna a na to všetko bude
kaštieľa s parkom, ktorý je už v našich potrebných veľa finančných zdrojov.
rukách, vytvára obrovskú príležitosť Kaštieľ je dnes v takom stave, že keby
dostať aj do nášho mesta turistov.“ sme ho chceli užívať, tak sa môžeme
Pokiaľ poslanci tento zámer schvália, do neho okamžite nasťahovať. Je
mesto sa v krátkom čase stane
Kaštieľ po stáročia patril cirkvi, ktorá
ho predala súčasnému majiteľovi,
spoločnosti Males, pred viac ako
desiatimi rokmi. Mesto kaštieľ nikdy
nevlastnilo. V historických priestoroch
mala kedysi sídlo aj stredná škola, dnes
sa študenti učia už iba v prístavbe.

Mesto kupuje historicku dominantu.
užívaniaschopný,“ podotkol Antal
s tým, že bezprostredne po kúpe bude
nasledovať
historicko-archeologický
výskum. Menšie rekonštrukčné práce,
podľa jeho slov, zvládne radnica aj
z vlastných prostriedkov, na komplexnú
opravu, napr. interiéru, bude hľadať
zdroje z rôznych dotačných schém.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti
má samospráva rozpracované určité
projekty, na kúpu kaštieľa by si určite
musela zobrať aj úver z banky.

„

Našim zámerom je
urobiť z kaštieľa dôstojné
centrum mesta, a zároveň ho
otvoriť verejnosti.
Peter Antal, primátor mesta

„Kaštieľ je jediný a skutočný symbol
histórie nášho mesta. Keď sa naskytla
možnosť dostať sa k jeho vlastníctvu,
bral som to ako povinnosť pre budúcnosť
mesta a budúce generácie, aby tak, ako
v prípade parku, slúžil nášmu mestu
a jeho obyvateľom. Budem spokojný,
keď kúpu kaštieľa dotiahneme do


Prevádzka hygienickej stanice sa
osvedčila
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Kaplnka s maľbami
a zachovaným stropom.

Pohľad na kaštieľ v minulosti.

BEER
FEST
25. augusta od 12.00 hod.
od.
Park Š. Moysesa


Vstupné: 2 eurá

Odkrývame históriu mesta:
Krása z vosku

Žiarsky Deň piva spojený so súťažou o Naj žiarsky guláš
Bohatý kultúrny program
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úspešného konca a v priebehu
niekoľkých rokov sa nám podarí kaštieľ
aspoň čiastočne zrekonštruovať,“
uzatvára žiarsky primátor Peter Antal.
Zámer mesta dostať kaštieľ do
majetku mesta vítajú aj žiarski poslanci.
„Kaštieľ je krásna budova, ktorá má pre
naše mesto obrovskú hodnotu. Počas
svojej existencie mal lepších i horších
majiteľov. Históriou dýchajúca budova,
krásne nádvorie s platanom, kaplnka,
ktorá bola aj skladom, kde v minulosti
bývali koncerty vážnej hudby, by sa opäť
sprístupnili verejnosti. Verím, že zámer
bude úspešný a kaštieľ bude peknou
vstupnou bránou do mesta, a preto
tento zámer rada ako poslankyňa mesta
podporím,“ uviedla poslankyňa Stella
Víťazková, ktorú súhlasným stanoviskom
doplnil aj Norbert Nagy: „Som nadšený,
veľmi sa tomu teším, ako poslanec to
maximálne podporujem. Verím, že sa to
podarí zrealizovať. Už vidím opravený
a večer krásne nasvietený žiarsky
kaštieľ, s upravenou terasou a okolím.
Zrekonštruovaná nádherná dominanta
Žiaru, nové sídlo vedenia samosprávy
mesta a iných inštitúcií.“
Renesančno-barokový kaštieľ dal
okolo roku 1631 postaviť arcibiskup
Peter Pázmáň. V rokoch 1782 – 1794 bol
reštaurovaný a v rokoch 1850 – 1869
nadstavovaný. Kaštieľ dlho slúžil ako letné
sídlo banskobystrických biskupov. Od
roku 1851 tu pôsobil a v roku 1869 i zomrel
Dr. Štefan Moyses. V kaštieli sa realizovali
po roku 1950 účelové interiérové úpravy.
V súčasnosti kaštieľ využíva Súkromná
obchodná akadémia. V bezprostrednej
blízkosti kaštieľa sa nachádza rozľahlý
starobylý park, v ktorom dominujú
stáročné lipy. V parku neďaleko kaštieľa sa
nachádza pomník Dr. Štefana Moysesa.
(li)
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V týchto dňoch do ulíc pravidelne
vyrážajú kropiace autá
Extrémne vysoké horúčavy nás
trápia už niekoľko dní. Mnohí
z nás preto tento čas využívajú na
návštevu kúpaliska či prírodných
jazier. Na zmiernenie horúceho
vzduchu vyrážajú do ulíc mesta aj
kropiace auta.
Ku kropeniu ulíc mesta pristupujú
mestské Technické služby vždy, keď
teplota presiahne, alebo má presiahnuť
hodnotu 30 stupňov a neblížia sa
lokálne búrky. „V zásade ide o náhodný
výber miest, s dôrazom na hlavnú
skupinu ulíc, ktoré sa v zimnom období
udržiavajú ako prvé. Neurčujeme
šoférom presnú trasu, pretože vodu
potrebuje v podstate každé miesto.
Samozrejme, všade sa z časových
dôvodov auto nedostane, ale
reagujeme aj na pripomienky občanov,“
konkretizuje pohyb a trasu kropiacich
áut riaditeľ spoločnosti Igor Rozenberg.
Ako prezrádza, tento rok sa napríklad
stretli s pripomienkou, že polievanie ulíc
v nedeľu bolo zbytočné, pretože vonku
nikto nebol. Kropenie ulíc má však aj iný
účel. „Ide o vytvorenie vlhkej mikroklímy
v čo najširšom možnom rozsahu. To je
jeden z hlavných cieľov kropenia. Táto
ojedinelá pripomienka však smerovala

skôr na finančnú úsporu, ako na cieľ
kropenia,“ konštatuje Rozenberg.

Extrémne horúčavy nahrávajú
plážovému kúpalisku
Jednou z možností, kde sa môžu
Žiarčania schladiť, je plážové kúpalisko.
To sa nachádza v krásnom prostredí
a okrem kúpania môžu návštevníci
využiť aj možnosť športovania priamo
v areáli. Je už na vás, či si zahráte
plážový volejbal, tenis alebo stolný
tenis. Zaujímalo nás, aké sú čísla
návštevnosti za posledné dni, keď boli
extrémne vysoké horúčavy. „V júni
navštívilo kúpalisko 595 návštevníkov,
v júli 10 294 a za prvých sedem dní
augusta 5 134. Z toho je zrejmé, že teplé
počasie láka na naše kúpalisko väčší
počet návštevníkov. Sezónny rekord je
z 29. júla, kedy prišlo 1 655 návštevníkov
a, naopak, veľmi slabý bol jún, kde
v druhej polovici mesiaca navštívilo
kúpalisko pre zlé počasie len 11 ľudí,“
konkretizuje Igor Rozenberg s tým,
že pre zlé počasie museli kúpalisko aj
uzatvoriť. Pozitívnou informáciou je, že
posledné teplé dni už pomohli päťkrát
návštevnosti vyššej ako jeden tisíc. (li)

Kontajnery na šatstvo sa vrátili do ulíc mesta
Mesto pristúpilo k výmene zberných
nádob na obnosené šatstvo. V uliciach
je 24 takýchto nádob, ktoré sú
technicky riešené tak, aby zamedzili
vstupu do nádoby, ako aj vyberaniu
vecí z nej.
Oblečenie je súčasťou nášho
každodenného
života,
ale
po
opotrebovaní sa stáva odpadom. Miera
opotrebovania je veľmi rôznorodá. „Často
sa stretávame s obyvateľmi, ktorým
pre nás už nepotrebné veci ešte predsa
niekoľko rokov poslúžia,“ konštatuje
vedúca
Oddelenia
odpadového
hospodárstva MsÚ Ivana Martincová
a ako dodáva, v minulosti mesto
zabezpečilo zberné nádoby na šatstvo
s cieľom znížiť produkciu zmesového
komunálneho odpadu, ktorá neustále
rastie. „Niektorí obyvatelia vstupovali
do kontajnerov a vyhadzovali neželaný
obsah kontajnera do okolia. Takto sa pri
týchto nádobách neustále tvorili čierne
skládky. V snahe zabrániť ich tvorbe
po meste, sme tieto zberné nádoby
na šatstvo z verejných priestranstiev
odstránili,“ vysvetľuje Martincová a na
margo toho dodáva: „Po ich stiahnutí
však mali obyvatelia k dispozícii na
odovzdanie obnoseného šatstva Zberný
dvor na Ulici SNP, a to bezplatne počas
celého roka.“ Zberný dvor obyvatelia
môžu, samozrejme, aj naďalej využívať
v pracovných dňoch, vrátane soboty,
v čase od 8.00 do 19.00 hodiny.
Dopyt po zberných nádobách na
šatstvo zo strany obyvateľstva aj napriek
sprístupnenému Zbernému dvoru však
neustále narastal, a preto sa mesto
rozhodlo o opätovné zavedenie zberných
nádob na šatstvo. „Mesto sa rozhodlo
vrátiť tieto nádoby do ulíc, ale s tým, že
nádoby budú mať iné technické riešenie.
Súčasné kontajnery sú technicky riešené
inak ako predošlé,“ približuje Ivana
Martincová a konkretizuje: „Vhadzovací
priestor je predelený, zamedzuje vstupu
a znemožňuje spätné vyberanie obsahu.“

Kropiace autá vyrážajú do ulíc pri teplotách vyšších ako 30 stupňov.

Zoznam stanovíšť kontajnerov na
šatstvo a textil
Ulica

rozmiestnené na celom území mesta.
Celkovo je ich v našich uliciach 24 kusov.
„Aby sme však predišli tvorbe čiernych
skládok, prosíme obyvateľov mesta, ktorí
sa rozhodnú zbernú nádobu využívať,
o súčinnosť a nedávať obnosené šatstvo
iným, najmä neprispôsobivým, občanom,
ktorí sa zvyknú pohybovať v okolí týchto
zberných nádob. Problém je v tom, že
šatstvo sa nevhodí priamo do nádoby, ale
dá iným obyvateľom, ktorí si vyberú čo
potrebujú a chcú a zvyšok odhodia práve
aj pri nádobe,“ upozorňuje Martincová
a ako podotýka, zberné nádoby sú
v meste k dispozícii len od 9. júla, ale
mesto už stihlo zmonitorovať čiernu
skládku obnosených vecí pri jednej
zbernej nádobe na šatstvo. „Veríme, že
zberné nádoby budú slúžiť na ich účel
a nebudú musieť byť z priestranstiev
opätovne stiahnuté. Podľa efektivity
využívania týchto zberných nádob sa sieť
v meste môže postupne rozšíriť,“ dodáva
na záver Ivana Martincová.

Číslo
stojiska

Jilemnického

17

Tajovského

12

Vansovej

34

Tajovského

10

Novomeského

29

M. Chrásteka

21

Š. Moysesa

75/1

M. Benku

91

A. Štefanku

94

Komenského

79

Š. Moysesa

71

A. Dubčeka

52/1

Duk. hrdinov

50

Š. Moysesa

83

A. Kmeťa

63

Š. Moysesa

62

Hviezdoslavova

39

Hviezdoslavova

40

Hviezdoslavova

35

Kukučínova

Kuk. park

Medzi vodami

pri fut.
ihrisku

Družstevná

pri zb.
nádobách

Sládkovičova

6/1

neumožňuje
spätné
vyberanie
obsahu, žiadame obyvateľov o
zásadné rešpektovanie zákazu vstupu do
vnútra kontajnera (RIZIKO ÚMRTIA PRI
VLEZENÍ DO KONTAJNERA). Upozornenie
Keďže sú zberné nádoby na textil je nalepené aj na zbernej nádobe.
technicky upravené oproti predošlým,
(li)
Takto riešené kontajnery na šatstvo sú a to tým, že vhadzovací priestor

Zanedbaná betónová plocha sa mení na nepoznanie
zónu obklopuje. V týchto dňoch je už múr
natretý základným náterom a poslúži na
maľby, ktoré zobrazujú činnosti súvisiace
s oddychovou zónou, ako napríklad
korčuľovanie či workout. Autormi návrhu
sú členovia Žiarskeho mládežníckeho
parlamentu, ktorí ich spolu s ostatnými
mladými dobrovoľníkmi aj realizujú.
Vysadené dreviny popri korčuliarskej Na obrázkoch budú okrem aktivít
trati sú vo väčšine globózne druhy, zachytené aj stromy či preliezky, ktoré
a teda dreviny okrúhleho tvaru. Od
hlavnej komunikácie sa vysadili katalpy.
V jednej časti pozdĺž inline dráhy je
zasadená višňa pílkatá. V zadnej časti sa
línia doplnila javormi. Stromy vysadené
popri ceste budú okrem protihlučnej
bariéry plniť aj protiprašnú funkciu a keď
podrastú, budú vytvárať príjemný tieň
pred slnkom.
Vysádzané
stromy
boli
už
predpestované a približne o päť rokov
zväčšia svoje koruny natoľko, že sa budú
navzájom dotýkať. Strihať sa nebudú,
čím sa docieli ich rozšírenie a vytvoria
nepriehľadnú líniu.
Na Oddychovej zóne Etapa sa ešte
v máji v rámci projektu vysadilo 39
kusov vzrastlých drevín. Neplnia
však iba estetickú funkciu, ale časom
vytvoria protiprašnú a protihlučnú
bariéru od hlavnej cesty. Projekt
v týchto dňoch vstúpil do druhej fázy.

Okrem výsadby nových stromov sa
dobrovoľníci v máji zapojili aj do čistenia
areálu od náletovej zelene pri múre, ktorý

mestské noviny

sa nachádzajú na oddychovej zóne ako
aj ďalšie obrazce súvisiace s prírodou
a oddychom.
Plocha betónového plotu vytvorí
integrálnu súčasť priestoru mesta, kde
to žije a vznikne tak súdobá Street Art
tvorivá plocha.
Iniciatíva mesta aj mládeže sa pozdáva
aj Žiarčanom. Svoj názor vyjadrila

Na obrázkoch sú zachytené aj obrázky súvisiace s prírodou.

Ruku k dielu priložili aj mladí dobrovoľníci.
Mesto Žiar nad Hronom získalo na
Marcela na sociálnej sieti: „Je to krásne,
teším sa z toho ako malé dieťa. Máme projekt Oddychová zóna Etapa - miesto,
šikovnú, talentovanú mládež.“ K jej kde to žije z Nadácie VÚB grant vo výške
(li)
slovám sa pripojila aj Anna: „Je to krásne, 3 000 eur.
len dokedy to vydrží. Dúfam, že dlho
a deťúrence budú mať radosť.“
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Krása z vosku
Med je jednou zo základných
potravín človeka už od praveku.
Ľudí priťahovala sladká chuť medu
a vyhľadávali miesta lesných včiel
v dutinách stromov a vyberali
z nich med. Produktom včiel však
nebol len med, ale aj vosk plástov,
v ktorých bol med uložený.
Na našom území bolo rozšírené
lesné včelárenie, ktoré získavalo
včelie produkty z dutín stromov.
Med sa odoberal divým včelám
z plástov, ktoré si včely stavali a do
nich znášali med. Práve duté kmene
stromov, v ktorých mali včely svoje
hniezda, teda tzv. brty, dali názov
tejto činnosti - brtníctvo. Brtníctvo
je na území Slovenska doložené už
v 5. storočí v období Slovanov, bolo
veľmi rozšírené a bola to komodita, Med a vosk sa zbieral raz v roku,
prípadne dvakrát, ak bola dobrá
s ktorou sa dobre obchodovalo.

znáška, a to v letných mesiacoch.
O lesné včely sa brtníci starali, aby si
zaistili zber aj na budúci rok. Preto
v zime včely zatepľovali upchaním
otvoru proti zime a nechávali im aj
časť medu, aby mohli prezimovať.
Výsledkom bol dostatok medu a
vosku. Brtníctvo sa dedilo z otca na
syna a patrilo k základným spôsobom
využitia lesa. Najstarší lesní včelári
hospodárili slobodne a až neskôr,
keď lesy postupne prechádzali do
súkromných rúk feudálnych pánov,
meštianstva a urbariátu, stalo sa
takéto včelárenie vedľajšou aktivitou
ich vlastníkov. V 19. storoči sa
brtníctvo rozšírilo po celej Európe a
stalo sa povolaním.
Vosk bol veľmi dôležitým
obchodným artiklom, a to ako
materiál používaný na výrobu sviečok
pri osvetlení miestností. Najviac sa
ho spotrebovalo pri svietení v sídlach

Hygienická stanica funguje viac ako rok
Najviac sa využíva práčka
Obyvatelia Kortiny môžu využívať
služby hygienickej stanice od apríla
minulého roku. Za sprchovanie,
používanie práčky či pitnú vodu si
však musia zaplatiť.
Mesto je dlhodobo zapojené do
terénnej sociálnej práce a komunitné
centrum má vysunuté pracovisko
kontajnerového typu vybudované
priamo v osade Pod Kortinou. Jeho
súčasťou je aj hygienická stanica
so sprchami, umývadlami, toaletou
a práčkou. V osade Pod Kortinou žije
v súčasnosti približne 480 obyvateľov,
ktorí sa sem presťahovali prevažne do
provizórnych príbytkov po vysťahovaní
z odpredaných bytov a ubytovní, alebo
žijú v odkúpených chatkách. Mnohí
z nich nepoznajú teplú vodu, čisté
šatstvo, splachovací záchod a dokonca
ani to, čo je sprcha.
V stredisku osobnej hygieny sa
nachádza sprcha a k využívaniu tejto
služby sú „vťahované“ najmä matky
s malými deťmi. „Je to z dôvodu, aby deti
získavali a osvojili si základné hygienické
návyky a zásady. Aby poznali pred
nástupom do materskej a základnej školy
sprchu, umývadlo či toalety,“ informuje
Lívia Hricová z Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ a konkretizuje sumu,
ktorú za sprchovanie obyvatelia osady
zaplatia: „Cena je 50 centov na osobu
za 10 minút sprchovania. Úhrada sa

šľachty a v kostoloch. Ručná výroba
sviečok bola pomerne prácna, a teda
aj drahá. Odbyt sviečok bol nízky,
a preto sa výrobe venovalo málo
majstrov. Prázdne včelie plásty sa
museli vyvariť vo vode a lisovať, aby
sa získal čistý vosk. Keďže plásty boli
žlté, vosk z nich mal tiež žltú farbu,
preto ho nechali na slnku, pokým
neobelel. Z vybieleného vosku sa
liali sviečky. Spôsob liatia bol veľmi
zdĺhavý. Na kruhu boli zavesené
knôty, na ktoré sa lial vosk. Potom,
ešte za tepla, sa vaľkali, aby dostali
správny tvar. Výrobky si majstri
farebne označovali na dne, ktoré
ponorili do farby. Výrobky z vosku
sa liali aj do formy, ktoré po odliatí
stvárňovali rôzne námety, ako
náboženský motív, ozdobné sviečky
a predmety alebo veselé postavičky
pijanov. Formy boli podobné ako na
medovníky, tie sa niekedy používali
na obidva účely. Skladali sa z dvoch

drevených dielov, aby sa po odliatí
dobre vyberali. Tieto produkty sa
potom predávali na pútiach alebo
jarmokoch. Mali pomôcť pri chorobe,
nedostatku alebo nesplnenom
želaní. Boli to voskové figúrky v tvare
ruky, srdca, domu, prasiat... Doslova
umelecké boli cirkevné predmety
z vosku, vyrobené na objednávku
duchovenstva a šľachty. Pomaly však
odliatky z vosku zanikli a nahradili
ich drevené, keramické alebo
porcelánové. Takže ich dnes už nikto
nevyrába.
V priestoroch žiarskeho Mestského
kultúrneho centra je umiestnená
malá výstavka niekoľkých druhov
týchto voskov. Sú tu prezentované
zberateľské kúsky v malých
kolekciách oboznamujúcich s krásou
vosku vytvoreného v minulosti.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Na Beer feste desiatky značiek pív
Opäť sa bude variť aj guláš

Deti sa tu naučia hygienickým návykom.
realizuje na pokladni mestského úradu
a klient sa musí pri vstupe preukázať
dokladom.“ Úhrada cez pokladňu bola
k 30. júnu tohto roka vo výške 19,50 eur,
to znamená, že sprchovanie využilo 39
obyvateľov osady.

výdajník na vodu. Tú si však môžu
nabrať tiež iba za úhradu. „Pitnú vodu
si klienti dávkujú po priložení čipu,
ktorý si kúpia na základe uzatvorenej
zmluvy na mestskom úrade. K prvému
polroku sme mali fungujúcich 18 zmlúv.
Zálohová platba za vodu je 1,50 eura za
Všetky služby hygienickej m3. Po jej vyčerpaní si klient, v prípade
záujmu, môže čip opäť dobiť,“ vysvetľuje
stanice sú spoplatnené.
ďalej Lívia Hricová s tým, že po uplynutí
kalendárneho roka sa robí každému
Rovnako ako sprchovanie, aj pranie spotrebiteľovi vyúčtovanie.
je spoplatnené. Za túto službu zaplatia
klienti 1 euro za pranie s tým, že si musia Ako sme už spomenuli, všetky služby,
priniesť svoj prací prostriedok. Za prvý ktoré hygienická stanica obyvateľom
polrok tohto roku bolo zakúpených osady ponúka, sú spoplatnené. Tento
174 praní. „O túto službu je už od jej rok je ešte v testovacej fáze. „V činnosti
spustenia najväčší záujem,“ konštatuje Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ,
Lívia Hricová. V osade donedávna chýbal terénnych sociálnych pracovníkov
aj prístup k čistej a pitnej vode a tu žijúci a komunitného centra sme sa viac
ľudia tak využívali iba studničku. Od zamerali na to, aby sa využívanie
minulého roka však majú k dispozícii služieb dostalo „pod kožu“ a stalo sa
samozrejmosťou. Pracujeme s deťmi aj
dospelými, aby sme ich naučili používať
práčku, sprchu a WC. Skúsenosti sú rôzne,
cez menšie úspechy, až po odmietnutie.
Mnohí klienti majú predsudky. Podstatné
je, že majú prístup k pitnej vode, za ktorú
si tiež platia,“ uzatvára Lívia Hricová. Ak
sa za tento rok vyhodnotí, že sa práčovňa
využíva a je potrebná, mesto uvažuje
o možnosti získať dotácie z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za
tieto finančné prostriedky by sa do
hygienickej stanice kúpila profesionálna
práčka.
(li)

„

Festival piva, gulášu, dobrej zábavy a žiarskych rekordov otvorí
svoje brány v sobotu 25. augusta od 12.00 do 21.00 hod. v Parku
Š. Moysesa.
Pripravili sme pre vás desiatky značiek pív a stovky litrov gulášov, ktoré
pre vás navarí 10 súťažných tímov. O zábavu sa postará country skupina
Creedance revival z Bratislavy, rocková kapela Rock is back z Handlovej
a nebudú chýbať ani tradičné zábavné pivné, jedácke a silácke Žiarske
rekordy s moderátorom Jankom Kulichom.

Program

12.00 h:
Žhavenie kotlín
Zahájenie súťaže vo varení gulášu

13.00 - 16.00 h:
Creedance Revival
“Dvojníci“ svetoznámej country skupiny z Bratislavy

16.00 h:
Koštovka gulášov
a vyhodnotenie súťaže
Súťažné tímy: Tenisový tím TK MŠK, Autoškola LUTO, Poslanci, Slovalco,
Banda Americano a priatelia, Partička žiarskych motorkárov, Svet zdravia,
Rybári, Outsideri, Handlovskí vlci

17.00 - 20.00 h:
Rock is Back
Najväčšie rockové hity v podaní obľúbenej skupiny z Handlovej
Svoje najlepšie pivá vám predstavia rodinné pivovary Damian, Bovinel, Hop
Group, desiatky obľúbených značiek a pivných špeciálov, ale aj originál
pivo Iron Maiden z Anglicka.
Nebude chýbať ani nafukovacia šmýkala pre deti a špecialitka pre
gurmánov - grilovanie pstruhov.
Vstupné na podujatie sú 2 eurá. Deti do 120 cm majú vstup zdarma!
(r)
Najväčší záujem je o pranie vecí.

Sprchu využilo za prvý polrok 39 obyvateľov osady.
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City fest prilákal hviezdnym obsadením. Potvrdila to aj skvelá účasť
na festivale premiéru. „Myslíme si, že
po organizačnej stránke a návštevnosti
patrí úroveň City festu k tým vyšším
v Slovenskej republike,“ nešetrila
uznaním česká kapela, ktorá plánuje
budúci rok vydať nové CD.

V sobotu 4. augusta v našom
mestskom Parku Štefana Moysesa
opäť prepukol v poradí už trinásty
ročník City festu. Atmosféra bola
skvelá už od úplného začiatku, ľudia
sa bavili a tak, ako každý rok, aj teraz
bolo súčasťou najväčšieho festivalu
v Žiari nad Hronom množstvo
hviezdnych mien.
Organizátori City festu hovoria
o rekordnej účasti. Za jeho prípravou
stojí veľké množstvo práce a času, ktoré
mu organizátori obetujú. „Na všetkom
sa pracuje asi viac ako rok, kapely
musíme bookovať niekedy aj rok a pol
dopredu,“ potvrdil producent Mestského
kultúrneho centra Ján Kulich. Program
sa však dotvára dva mesiace pred
podujatím. „Reálne práce na City feste
sa robia už týždeň dopredu. Stavia sa
stage, denno-denne sa od rána do večera
všetko chystá.“ Už niekoľko rokov sú tiež
v rámci podujatia oceňovaní domáci
umelci cenou Žiarsky zlatý klinec. „Ide
o umeleckú cenu, ktorou sa mesto snaží
podporiť žiarskych umelcov,“ podotkol
Kulich.

Hip-hopový objav, raperka Sima.

hviezda. Za touto skladbou je však niečo
oveľa viac. Sime ponúkol k napísaniu
textu inšpiráciu jej vlastný životný
príbeh – príbeh zakázanej lásky, kedy
jej terajšieho priateľa rodičia nechceli
spoznať. „Moja mama časom pochopila,
že nemôže súdiť ľudí vtedy, ak ich ešte
nepozná. Dnes môjho priateľa milujú,“
podotkla s úsmevom. Sima sa speváckej
kariére venuje naozaj naplno. Tento
rok jej vyjde v poradí druhý album, no
viac nám prezradiť nechcela. „Bude
Ako prvá sa počas tohtoročného obsahovať multižánrové skladby, ale
festivalu predstavila raperka Sima udržím si aj takú tú ženskosť, ktorá bola
a symbolicky tak svojim vystúpením v albume Femina.“
otvorila brány City festu. V Žiari sa
predstavila aj s DJkou Sofiou Fabovou. Po Sime sa na pódium postavil
Jej skladba Spolu valcuje internet a má žiarsky spevák Peter Karovič, ktorý je
niekoľko miliónov zhliadnutí. „Túto Žiarčanom známy aj z televíznej šou
skladbu som nechcela ani vydávať, no Hlas Česko–Slovenska. „Na City feste
potom ma jej úspech úprimne prekvapil. sme mali možnosť vystúpiť po prvýkrát,
Bola som z toho úplne nadšená,“ ale veľakrát sme sa ho zúčastnili ako
povedala pre naše noviny vychádzajúca hostia. Mali sme tú česť spievať na tomto

Bratislavská kapela Korben Dallas.

Za reprezentáciu a zviditeľnenie mesta
v televízii a médiách účinkovaním v šou
Let´s dance, udelil primátor mesta
Peter Antal cenu tanečnému páru
Dominika Rošková a Jaroslav Oboňa.
Ocenení tanečníci sú odchovancami
Súčasťou žiarskeho City festu je TŠK Stella, štvornásobní vicemajstri
v
latinsko-amerických
už tradične aj oceňovanie domácich Slovenska
umelcov, a to cenou Žiarsky zlatý tancoch, tridsiaty najlepší tanečný pár
sveta medzinárodnej triedy S a tiež
klinec.
sú členmi reprezentačného tímu

Žiarsky zlatý
klinec 2018

Rastislav Uhrovič si prizval na pomoc svoju dcéru.

festivale a hodnotím ho veľmi dobre.
Myslím si, že sa úroveň podujatia každým
rokom zvyšuje,“ zhodnotil domáci
umelec.
Petra Karoviča vystriedala rocková
skupina Korben Dallas z Bratislavy,
v súčasnosti najžiadanejšia hviezda
nekomerčnej scény. „Sme veľmi radi,
atmosféra festivalu bola taká úžasná,“
zhrnuli krátko po vystúpení hudobníci,
ktorí v týchto dňoch nahrávajú nový
album, ktorý by mal vyjsť už budúci
rok. V rámci turné vystúpili aj v Žiari nad
Hronom a chystajú sa ďalej do Bratislavy,
Prahy, Brna, Žiliny alebo Košíc. „Dúfame,
že sa sem jedného dňa vrátime,“ dodali
po vystúpení v našom meste.
Na tohtoročnom City feste však nemali
možnosť vystúpiť len slovenské hviezdy.
Zastúpenie zo zahraničia mala česká
poprocková skupina Turbo, ktorá mala

O pol jedenástej večer sa už na pódium
postavila najžiadanejšia kapela celého
festivalu a hlavná hviezda večera,
nitrianska kapela Horkýže Slíže. Ako
pred samotným koncertom uviedol
producent Janko Kulich, na tohtoročné
vystúpenie bola kapela rezervovaná
už dva roky. Ich koncert nakoniec
prekonal rekord v účasti divákov.
Nestarnúce skladby, ako napríklad A ja
sprostá, Nazdar, Silný refrén či Logická
hádanka rozprúdili dav a účastníci City
festu sa spolu s hudobníkmi bavili do
neskorých nočných hodín. „Koncert bol
výborný. Vystupujeme v tento deň už
po druhýkrát. Prvé vystúpenie sme mali
v Uherskom Brode. Teraz sme si užili
koncert pod peknou nočnou oblohou,“
okomentoval vystúpenie v žiarskom
parku líder a spevák kapely Peter „Kuko“
Hrivňák.

Asi najočakávanejšími kapelami City
festu 2018 boli rozhodne Desmod
a Horkýže Slíže. Obe nitrianske kapely
už v Žiari na festivale vystúpili, takže stáť
pred publikom v parku pre nich nebola
premiéra. K atmosfére žiarskeho festivalu
sa vyjadril líder skupiny Desmod Mário
„Kuly“ Kollár: „Minule nám tu bolo veľmi
dobre. Tento ročník je však tiež skvelý,“
hodnotil podujatie frontman kapely
ešte pred samotným vystúpením, kedy
mal možnosť sledovať vystúpenia
svojich hudobných kolegov zo zákulisia.
Jedna z najlepších rockových kapiel
na Slovensku je momentálne veľmi
vyťažená, s koncertmi navštívia nielen Skvelú bodku za City festom spravila
slovenské mestá, plánujú aj turné punková stálica Slobodná Európa,
v Čechách. No do Žiaru nad Hronom by ktorá vystúpila presne o polnoci aj
s legendárnym spevákom Whiskym.
sa chceli rozhodne vrátiť.
Nestarnúce, a stále aktuálne hity si s nimi
Ďalšími účinkujúcimi boli Adam spieval celý žiarsky park až do skorých
Baran & The Outsiders, ktorí zastupovali ranných hodín.
domácu scénu. „Vystúpenie na City
feste vnímam ako životnú príležitosť.
Bol to zatiaľ asi môj najväčší koncert,“
hodnotil festival Adam. Hudbe sa začal
venovať v pomerne mladom veku, mal Festival bol už tradične doplnený aj
iba štrnásť. Talentovaný muzikant si texty o zábavné atrakcie pre deti a dospelých.
píše sám a okrem Žiaru nad Hornom Občerstvenie bolo rozdelené na
vystúpil aj v iných mestách – v Handlovej, dve zóny, a to na gastro zónu mimo
v Bratislave, v Banskej Bystrici či v Nitre. festivalovej lúky a na zónu s nápojmi
pod pódiom. Tento rok sa doplnila aj
kaviarenská oddychová zóna.
Aj napriek zmene výšky vstupného,
ktorá sa zvýšila na päť eur, organizátori
hodnotia podujatie pozitívne, s vysokou
účasťou divákov. „Na podujatie prišlo
spolu platiacich či neplatiacich divákov
a detí 9 783,“ zhrnula riaditeľka žiarskeho
Céčka Michaela Pribilincová a dodala:
„Ďakujeme návštevníkom, že aj napriek
tejto zmene zostali podujatiu verní
a prišli v tak vysokom počte. Ak by sme
však výšku vstupného nemenili, kvalita
festivalu by sa výrazne znížila. Myslím
si, že za päť eur dostal divák opäť porciu
skvelých hudobných vystúpení, za ktoré
by na inom festivale zaplatil oveľa viac.“

Najväčším ťahákom bola kapela Horkýže Slíže.

Slovenska v tanečnom športe. Ako sa
pre fanúšikov Dominika vyjadrila: „Je
to pre mňa veľmi významné ocenenie.
Veľmi si ho vážim a klinec bude mať
u mňa špeciálne miesto. Zároveň je pre
mňa veľkou motiváciou, keď vidím, že
moja vášeň a energia pre tanec má silnú
spätnú väzbu. Toto ocenenie je pre mňa
symbolické a veľkým zadosťučinením,
a to z dôvodu, že po ôsmich rokoch
úspešného partnerstva Oboňa – Rošková
sme sa s Jarom rozhodli naše spoločné
cesty ukončiť a ďalej si tancovať životom
každý svojim spôsobom. Naša spoločná
Za Dominiku Roškovú prevzala
cesta síce končí, ale verím, že posolstvo
ocenenie jej mama.
chuti odovzdávať na parkete pravé
emócie, dvíhať ľudí zo stoličiek a túžba
neustále sa zlepšovať ostane navždy Vždy je príjemné, keď sa človeku
v pamäti ľudí a bude motiváciou pre dostane uznania a keď je to ešte na
budúce generácie.“
takomto verejnom fóre pred masou ľudí,
cítite značný pocit hrdosti, no hlavne
Ďalším oceneným bol Rastislav zadosťučinenia. Za to, že sme si to mohli
Uhrovič z OZ Združenie na záchranu prežiť, by som chcel poďakovať v mene
hradu Šášov, ktorý si prevzal cenu za všetkých, ktorí sa v našom združení
cieľavedomú činnosť pri záchrane angažujú, ľuďom, ktorí mali toto naše
a uchovaní historickej pamiatky ocenenie na svedomí. Združenie na
neodmysliteľne patriacej k mestu Žiar záchranu hradu Šášov tohto roku oslávi
nad Hronom. Žiarsky zlatý klinec mu bol 15. výročie. Je o viacerých ľuďoch, ktorí
udelený od Nadácie ZSNP a Slovalco. vkladajú jednotlivé diely do skladačky
„Je to ocenenie práce celého združenia. a pomaly utvárajú celok. Ja osobne však

Festival lámal rekordy
v návštevnosti

Radka Rosenbergová

ocenenia za hnací motor nepovažujem.
Pre mňa osobne sú hnacím motorom
moje sny, magická atmosféra hradu,
z ktorej nasávam najviac energie
a podpora našich projektov jednotlivými
donormi, vďaka ktorým sa hrad
v posledných rokoch výrazne mení,“
uviedol na margo ocenenia Rastislav
Uhrovič.
Za hudobné projekty a vlastnú
autorskú tvorbu získal Žiarsky zlatý
klinec od riaditeľky Mestského
kultúrneho centra hudobník a skladateľ
Martin Huba. Keďže v čase oceňovania
nebol v Žiari, poslal pozdrav aspoň
prostredníctvom video pozvánky. Nám
prezradil, čo pre neho cena znamená:
„Je to príjemné prekvapenie. Cením
si to. Ďakujem, môj klinec patrí aj
všetkým tým, s ktorými a vďaka ktorým
hudbu robím.“ Martin Huba je nielen
autor textov a hudby na gitare, ale aj
akýmsi duchovným otcom kapely Skrat
F Štrku. Venuje sa aj inej produkcii – od
experimentálnej hudby, cez ambient po
death metal, pravidelne zaraďovanej
medzi to najzaujímavejšie zo slovenskej
undergroundovej scény.
(li)
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KINO HRON – PREDAJ VSTUPENIEK

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

Prázdniny v planetáriu
Každú prázdninovú stredu o 16.00 hod.
Počas letných prázdnin je pre najmenších
tradične
pripravený
prázdninový
program v planetáriu. Každú prázdninovú
stredu si deti môžu vychutnať pôsobivý
program vo Hviezdnej sále a následne
poučný pobyt spojený so zábavným
interaktívnym rozhovorom o vesmíre
v UFO sále. V prípade priaznivého
počasia zakončíte pobyt v planetárium
pozorovaním oblohy hvezdárskym
ďalekohľadom so sprievodným slovom
odborného pracovníka.
15. august o 16.00 hod.:
Dobrodružstvo slnečnej sústavy
22. august o 16.00 hod.:
Martin a Hviezda
Program je určený pre deti od 4 do 7
rokov.
29. august o 16.00 hod.:

HĽADÁM DOMOV
VIVA
Viva sa
vrátila do
útulku
z adopcie po
5 mesiacoch.
Predtým
bola
odobratá
z rómskej
osady. Je to
kríženec jack
russel teriéra,
má približne
1 rok a 6 kíl.
Väčšia už
nebude. So
psami aj sučkami je znášanlivá. Bude skvelou
parťáčkou pri rôznych výletoch. Je zvyknutá
aj na deti. Má hygienické návyky. Domov jej
hľadáme do bytu alebo dnu do domu. Očkovaná,
čipovaná, odčervená a kastrovaná.
ASLAN
Aj Aslanovi
sa po dvoch
mesiacoch
od adopcie
hľadá nový
domov. Do
útulku sa
dostal po
tom, ako
ho niekto
uviazal
k stromu
neďaleko
útulku.
Aj keď sa
odviazal,
neodišiel,
oddane
čakal na
toho, kto ho tam nechal. Je to približne 1 rok
starý kríženec vyžle, aktívny psík plný energie.
Je ideálny pre aktívnu rodinu, ktorá ho bude
brávať na rôzne výlety či turistiku. Ovláda povely
sadni, ľahni, zostaň. S priateľskými sučkami je
znášanlivý, so psami individuálne. Má zvládnuté
aj hygienické návyky. Na svojho pána vie počkať,
kým je v práci a celý čas poslušne prespí. Domov
mu hľadáme v byte alebo v dome so stálym
prístupom dnu. Očkovaný, čipovaný, odčervený
a kastrovaný.

HUNTER
Hunter je
4-ročný
kríženec
bandoga.
S priateľskými
seberovnými
sučkami
vychádza
dobre, psov
veľmi nemusí.
Ideálne by
bolo, keby bol
jediným psom
v rodine,
prípadne
ako parťák
k vyrovnanej
sučke. Hľadá
sa mu domov v byte alebo v dome s prístupom
dnu, nie ako vonkajší pes. Len k človeku, ktorý
má s takýmito psami skúsenosti. Nie je vhodný
k deťom. Očkovaný, čipovaný, odčervený
a kastrovaný.
FERDO
Ferda priviezla
do útulku
hliadka
MsP, keď
bol nájdený
v meste. Je to
malý kríženec,
asi nejakého
teriéra. Má
približne 1
rok a 8 kíl.
Znášanlivý
je aj s inými
psami
a sučkami, je
veľmi hravý.
Vhodný je pre
aktívnu rodinu,
ktorá má rada
pohyb, výlety a turistiku. Je čistotný. Hľadáme
mu domov do bytu alebo dnu do domu. Nie
ako vonkajší pes do búdy. Je vhodný aj k deťom.
Očkovaný, čipovaný, odčervený a kastrovaný.

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

www.utulokziar.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

13.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
14.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
15.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
16.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
17.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
18.8. 7.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 12.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.030 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hl. n. Hr.
19.8. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
20.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dre. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
21.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
22.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
23.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
24.8. 16.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
25.8. 7.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 12.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
26.8. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica

Dobrodružstvo slnečnej sústavy
Hudobno-relaxačný program
Vesmírna galéria vo Hviezdnej sále vo
štvrtok 30. augusta o 19.00 hod. Krátky
film sprostredkuje pohľady do milióny
svetelných rokov vzdialeného vesmíru
tak, ako ich nasnímal Hubblov vesmírny
ďalekohľad na obežnej dráhe okolo
Zeme. Tento unikátny prístroj, pracujúci
vo vesmíre od roku 1990, nám priniesol
mnoho fascinujúcich záberov a stal sa
jedným z najdôležitejších ďalekohľadov
v dejinách astronómie. Program je
mozaikou tých najkrajších záberov,
podfarbených hudbou bez slov, ktoré
vám spolu predstavia krásu a dokonalosť
prírody v jej vlastných výtvoroch.
Program doplní fulldome oddychová
projekcia krás blízkeho i vzdialeného
vesmíru.
Výstava: Vesmírne observatóriá
Počas leta je v sci-fi sále inštalovaná
výstava s názvom Vesmírne observatóriá.
Výstava pozostáva zo šiestich panelov
a oboznámi vás s problematikou
pozorovania vesmírneho priestoru
pomocou zariadení umiestnených mimo
zemský povrch. Výstavu je možné si
pozrieť počas organizovanej exkurzie
alebo v rámci pravidelného programu
pre verejnosť do 23. septembra.

Sranda Banda bude 11. septembra v MsKC
Náhradné predstavenie za MDD!
Vstup voľný!
Veselá skupina zvierat vás istotne ohúri
svojimi gagmi, kúzlami a komickými
situáciami. Pripravte sa, priatelia, valí
sa na vás tornádo. Sranda Banda show
je komediálna Family show, v ktorej
sa miešajú krásne bábky, výborná
bruchovravecká technika a trefný
multivrstvový humor. Neinfantilné
energické divadlo je popretkávané
gagmi tak, aby pobavilo celú rodinu.
Show je absolútne unikátna a nikde inde
v Čechách a na Slovensku ju neuvidíte.
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Cestujete so zvieraťom? Poradíme vám
Ak sa ešte len chystáte na dovolenku
a chcete zobrať aj svojho štvornohého
priateľa, mali by ste vedieť, čo je
potrebné predtým, ako s ním do
zahraničia vycestujete. Povinnosti
však máte aj vtedy, ak s ním cestujete
aj po Slovensku.
Psík musí mať pred vycestovaním
absolvované všetky povinné očkovania,
vrátane besnoty. Okrem toho musí mať
psík čip, a zároveň aj pas ako cestovný
doklad, v ktorom sú zaznačené všetky
očkovania, odčervenia a ošetrenie proti
kliešťom. Pas je jediným platným a
legálnym dokladom, s ktorým môžete
cestovať do zahraničia. Pasom, ako
majiteľ, preukazujete identitu zvieraťa.
Pred cestou nezabudnite navštíviť
veterinárneho lekára, ktorý do pasu
potvrdí dobrý zdravotný stav psa.
Toto potvrdenie o zdravotnom stave
psa nesmie byť staršie ako tri dni pred
vycestovaním. Cena vystavenia pasu
závisí od veterinára, u ktorého si necháte
pas vystaviť a u jednotlivých lekárov sa
rôznia.

je váš miláčik pravidelne odčervovaný,
očkovaný a má platnú registračnú
známku mesta, kde je evidovaný. Tú vám
totiž môžu skontrolovať v ktoromkoľvek
meste. Nezabudnite si do tašky pribaliť
veterinárny očkovací preukaz, ktorým
môžete preukázať identitu zvieraťa,
platnosť očkovaní a potvrdenie o
dobrom zdravotnom stave psa.

Cestovanie do zahraničia

Pri cestovaní do zahraničia so
zvieraťom platia v rámci členských krajín
EÚ nasledujúce požiadavky:
•
označenie
čipom,
príp.
tetovaním (Európska komisia povolila
cestovanie aj tetovaným zvieraťom,
ktoré musí byť čitateľné a vykonané
do 3. júla 2011). Niektoré krajiny však
umožňujú vstup len s očipovaným
psom, tetovanie nie je pre ne relevantné.
• pas spoločenského zvieraťa (pet pass)
•očkovanie proti besnote

Pokiaľ cestujete mimo územia
Slovenska,
nezabudnite
zviera
preventívne ošetriť proti ektoparazitom
Dovolenka na Slovensku
Ak ste sa rozhodli tráviť dovolenku na a endoparazitom. Všetky úkony by
Slovensku, môžete byť pokojní. Stačí, ak mali byť zaznačené v pase a potvrdené

veterinárnym lekárom. Zistite si, či
nepotrebujete mať pred vstupom
do krajiny, ktorú plánujete navštíviť,
potvrdenie o sérologickom vyšetrení
na besnotu. Ak áno, pred vycestovaním
budete musieť mať v pase zaznačené,
že zviera vyšetril veterinárny lekár a
má aspoň 0,5 IU/ml neutralizačných
protilátok proti besnote.
Mnohé krajiny majú, okrem pravidiel
zavedených v rámci celej EÚ, aj svoje
národné. Aby ste sa pred vstupom
do dovolenkovej destinácie vyhli
nedorozumeniam
a
prípadným
problémom, odporúčame, aby ste si
zistili ďalšie podmienky vstupu do krajiny
(podmienky premiestňovania zvierat
platné od 1.1.2012 nájdete na Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR,
na stránkach Komory veterinárnych
lekárov SR a na veľvyslanectve danej
krajiny). Niektoré krajiny nedovolia
vstup šteniat mladších ako 3 mesiace
bez vakcinácie besnoty, iné povolia
vstup až 6 mesiacov po prvom očkovaní
besnoty. V niektorých krajinách okrem
splnenia podmienok pre vstup existujú
dokonca aj iné obmedzenia, ktoré sa
týkajú napr. „bojových“ plemien psov.

Chráňte zvieratá
pred extrémnymi horúčavami
a čo najviac tieňa. Dehydratácia môže
u zvierat spôsobiť mnoho zdravotných
problémov, a preto by sa mal každý
chovateľ uistiť, že zviera má počas
celého dňa prístup k pitnej vode.

Extrémnymi
letnými horúčavami trpia nielen
ľudia, ale aj zvieratá. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR vyzýva všetkých chovateľov, aby
venovali zvýšenú pozornosť svojim
zvieratám. To sa týka spoločenských
aj
hospodárskych
zvierat.
Najdôležitejšie je zabezpečiť pitný
režim a chrániť ich od priameho
slnka.
Na prvom mieste je pitný režim
a čerstvá voda počas celého dňa.
Chráňte zvieratá pred priamym
slnkom a zabezpečte im tieň.
Zvieratá nesmú zostať samé v aute,
ani priviazané na reťazi!
Zvieratá sú živé a cítiace bytosti, ktoré
rovnako ako ľudí sužujú horúčavy.
Treba si uvedomiť, že hlavne doma
chované zvieratá sú odkázané na
starostlivosť ľudí. Nepodceňujte preto
extrémne teploty a zabezpečte pre
zvieratá najmä dostatok čerstvej vody

Agrorezort pre chovateľov zvierat
pripravil niekoľko jednoduchých
odporúčaní, ktorými by sa mali
v týchto horúcich letných dňoch riadiť:
Na prvom mieste je dostatok pitnej
vody. Vodu vymieňajte niekoľkokrát
denne.
Nevystavujte zvieratá priamemu
slnku a vyhýbajte sa venčeniu počas
najväčších horúčav.
V žiadnom prípade nenechávajte
zvieratá samé v aute. Ani na chvíľu!
Nepriväzujte psov na dvore ani
pred obchodom.
Uistite sa, že psia búda
poskytuje naozaj chlad.
Búdy
s
plechovou
strechou sú v týchto
horúčavách nevhodné.
Ak chcete zvieratá
ochladiť (či už psov
alebo
mačky),
je
potrebné to robiť
postupne. Začnite od
labiek. Ak máte rodinný
dom a záhradu, zriaďte pre
zvieratká bazénik.

Asfalt v lete dosahuje aj viac ako 50
stupňov, a preto by ste sa mu mali
vyhýbať. Zvieratá si môžu popáliť labky!
Aj keď dnes už väčšina reštaurácií
či kaviarní ponúka misky s vodou,
nespoliehajte sa na to. Noste vodu
a prenosnú misku vždy so sebou.
Čo najviac sa stráňte transportu
zvierat. Rovnako to platí aj pre
hospodárske zvieratá.
Ak aj nechováte zvieratá, nič
nepokazíte tým, ak necháte na dvore
misku s vodou. Poďakujú sa vám všetky
okoloidúce a okololetiace zvieratá, ako
napríklad mačky, ježkovia, ale aj vtáky.
Zdroj: internet.

P r i
cestovaní
v rámci EÚ
by vás nemali
na hraniciach nikde
kontrolovať. Zastaviť vás napriek tomu
môžu a skontrolovať môžu pokojne i
zvieratá, ktoré máte v aute a platnosť
ich dokladov. Nejde tu však iba o
kontrolu policajtmi, ale aj o bezpečnosť
vás a vášho miláčika. Určite by ste mali
mať vybavený pas pre spoločenské
zviera, ktorý poslúži ako dôkaz na to,
že ste so psíkom absolvovali všetky
potrebné očkovania. Takýto dokument
plne nahradí očkovací preukaz, ktorý
zvyčajne používate. Pas nemôže vydať
hocaký veterinár, ale len taký, ktorý na
to má potrebné oprávnenie. Pas určite

nevybavíte
bez toho, aby
bol váš psík začipovaný.
Ak ste ho teda doteraz nezačipovali,
pred dovolenkou je na to najvyšší čas.
Potešujúcou správou je, že hoci ceny
za pas sa hýbu až do 50 eur, pas platí
psíkovi doživotne a po prvom vybavení
ho máte na stálo.
POZOR: ak budú vášmu zvieratku
chýbať potrebné doklady, môžu vás na
hraniciach poslať späť, ba čo viac, môžu
psíka umiestniť do karantény. Okrem
toho, že by to bolo dozaista pre vás
oboch nepríjemné, by ste navyše museli
za takéto umiestnenie platiť z vlastného
vrecka.
(red., zdroj: internet)

Nezabudni
na mňa!
Je obdobie vysokých teplôt a
polícia opakovane eviduje prípady,
kedy rodičia ponechali v motorovom
vozidle dieťa osamote bez dozoru
dospelej osoby. Neraz sa stalo,
že takto ponechané dieťa malo
zdravotné problémy, dokonca boli
zaznamenané aj prípady smrti.
Takéto konanie môže mať aj
trestnoprávne následky. Podľa právnej
kvalifikácie skutku, ktorú možno určiť
až na základe konkrétnych skutočností
a okolností prípadu, by mohlo ísť
o trestný čin opustenia dieťaťa, za ktorý
hrozí trest odňatia slobody na jeden až
Na predchádzanie vzniku takýchto
päť rokov a v prípade dieťaťa mladšieho prípadov budú príslušníci Policajného
ako 6 rokov hrozí trest odňatia zboru z Okresného riaditeľstva
slobody na tri až desať rokov.
Policajného zboru v Žiari nad Hronom
počas mesiacov júl – september 2018
Ako sa zachovať v prípade nájdenia vykonávať
preventívno-informačnú
opusteného dieťaťa v aute, je na kampaň s názvom Nezabudni na mňa
starostlivom
zvážení
každého v aute!, ktorej cieľom je upozorniť
jednotlivca. V každom prípade, ak je nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na
to možné a situácia to dovoľuje, treba skutočnosť, že nechať dieťa vo vozidle
zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla je nezodpovedné a rodičia by to nemali
(napr. v nákupnom centre vyhlásiť robiť vôbec.
Preventívna aktivita
cez informačný stánok alebo cez SBS je realizovaná distribúciou letákov
službu). Ak si nebudete vedieť poradiť, rozdávaním
verejnosti,
prípadne
odporúčame zavolať hasičov, políciu, vložením za stierače motorového
prípadne linku 112, kde vám bude vozidla, najmä tým vozidlám, v ktorých
okamžite ponúknutá rada a pomoc ako sa nachádza detská autosedačka.
postupovať.
kpt. Ing. Silvia Filusová, referent
špecialista OR PZ Žiar nad Hronom

Nahlásili ste stratu cestovného pasu? Ak ste ho našli, nepoužívajte ho
Ak ste nahlásili stratu cestovného
pasu a potom ho opäť našli,
nepoužívajte
ho.
Ušetríte
si
nepríjemnosti.
Medzitým
totiž
stratil platnosť. S takýmto dokladom
necestujte.
Medzi
obľúbené
dovolenkové
destinácie Slovákov patrí každoročne
Chorvátsko. Každý deň prekračuje
jeho hranice niekoľko tisíc osôb. Len
za prvých päť mesiacov tohto roka
prekročilo ich hranice viac ako 7,5
milióna turistov. Chorvátski policajti na
hraniciach kontrolujú osoby, náklad i
cestovné doklady. Každý už vie, že aj

malé deti musia mať vlastný cestovný
pas. Málokto si však uvedomuje ďalší
problém, s ktorým sa chorvátski policajti
stretávajú na hraniciach či pri bežnej
kontrole čoraz častejšie. Týka sa to aj
slovenských občanov, preto snahou
polície je poradiť skôr, ako sa dostanú do
nepríjemností. Veď čo môže byť horšie,
ako pokazená dovolenka ešte pred jej
začatím.
Každý deň sa k hraničnej kontrole
dostavia osoby, ktorých cestovné
doklady sú v pátraní. Vo väčšine prípadov
ide o doklady, ktorých stratu nahlásili

majitelia, neskôr však tento doklad nie je možné zistiť jej totožnosť, vstup na času i ďalšie nepríjemnosti.
našli, o čom príslušné policajné orgány územie Chorvátskej republiky jej nie je kpt. Ing. Silvia Filusová, referent
neinformovali. Treba si však uvedomiť, umožnený, čo spôsobuje náklady, stratu špecialista OR PZ Žiar nad Hronom
že dokumenty už raz nahlásené ako
stratené či odcudzené sú neplatné. Údaje
o takomto doklade sa totiž okamžite po
nahlásení vkladajú do informačného
systému, a preto pri každej kontrole,
hraničnej i bežnej, sa hľadí na takýto
doklad ako na neplatný. Počas policajnej
kontroly sú tieto osoby často zadržiavané,
pretože pri sebe nemajú iný doklad
totožnosti s fotografiou, ktorým by
vedeli preukázať svoju totožnosť. Pokiaľ
osoba nemá platný cestovný doklad a
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INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

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

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám garáž pri Kortine. V garáži je
3-fázová elektrina, pri garáži je rampa
aj voda. Cena: 1 700 eur.
T: 0910 699 345

220 aj 380 V. V záhrade je kvalitná zem,
ovocné stromy, čučoriedky. 150 m od
chaty je jazero „Bejvoč“ využívané na
rybolov aj kúpanie. T: 0902 592 311

•Predám nové masívne borovicové
dvere, 80-ky ľavé, 70-ky ľavé, 90-ky
pravé plné, kazetové. Sklenené 1/3
plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky pravé 2ks,
70-ky ľavé 1 ks. Aj interiérové, biele a
bukové. Cena dohodou.
T: 0907 365 167

•Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt v tehlovom dome,
2. posch z 3, Ul. dukelských hrdinov,
vlastné parkovacie miesto, prenájom
od 1.9.2018, byt je čiastočne zariadený,
má 2 samostatné izby, obývačka,
kuchyňa, oddelená kúpelňa a WC.
Cena: 400 €/mes + kaucia 400 €.
T: 0949 861 458 (volať po 15.00 h)
•Predám TTP v katastri Žiar nad
Hronom v zastav. časti 1038 m2, mimo
zastav. oblasti 4294 m2. Cena: 1€/m2. T:
0903 959 874

•Trojpodlažná zariadená chata v tichej
časti Dérerovho mlyna - 2 spálne,
obývačka, kuchyňa, kúpeľňa so
sprchou a 2 WC, sklady, špajze. Je tam
tiež vykurovanie, teplá voda, studňa a

•Dám do prenájmu garáž za STS v Žiari
nad Hronom. T: 0904 540 332
•Predám bielu závesnú kúpelňovú
zostavu, nepoužitú, ešte v záruke.
Umývadlo + skrinka 80 x 55 cm
+ skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena
dohodou. T: 0905 636 173
•Predám tehlový 2-izbový neprerobený
byt. Cena: 45 000 €, dohoda možná.
T: 0918 710 55
•Prenajmem zrekonštruovaný a zariadený
3-izbový byt priamo v centre mesta. Byt
sa nachádza na 4. poschodí bez výťahu,
je slnečný, orientovaný juhovýchodne. Byt
má plastové okná a plávajúcu podlahu,
v kuchyni, chodbe, kúpeľni a WC sú

dlažby. Nábytok v byte na mieru. Kuchyňa
je vybavená vstavanými spotrebičmi
(chladnička, mraznička, teplovzdušná a
mikrovlnná rúra, indukčná varná doska),
jedálenský stôl pre 2 osoby. Kúpeľňa so
sprchovým kútom a práčkou. Samostatné
WC. V obývačke je sedacia súprava, TV,
nábytková zostava.
V chodbe je vstavaná šatníková skriňa
s veľkým úložným priestorom. V spálni
manželská posteľ a priestranná skriňa so
zabudovanou TV. Byt má 2 loggie. Tretia
izba bola zatiaľ využívaná ako odkladací
priestor. V cene nájmu sú zahrnuté
zálohové platby za energie, digitálna
televízia a internet. Voľný od 10/2018.
Prednostne nefajčiar bez domácich
zvierat. T: +421 908 273 049

•Ste sám/a, máte 2 alebo 3-izbový byt
nevyužitý? Hľadám do prenájmu 1 izbu
ako spolubývajúci, do mesiaca som len
1 týždeň na Slovensku, niekedy som
preč aj 2 - 3 mesiace. Platil by som
od 80 do 100 € za mesiac, závisí od
izby a dohody. Pomôžete si aj vy aj ja
po finančnej stránke. Ak máte záujem,
napíšte mi na e-mail: izba66@azet.sk .
Ja sa s vami spojím a podám podrobné
informácie o mne.
•Hľadám spoľahlivých upratovačov
vo výrobných halách v ŽnH. Plat:
3,32 €/hod., v sťažených podmienkach
3,79 € + str. lístky v hodnote 3,60 €
za každý odpracovaný deň. Nástup
ihneď. T: 0940 268 792

•Predám dámsky bicykel, má 3
prevody, brzdí sa nohou. Ako nový.
Cena: 110 €. T: 0049 175 8234699
Žiar nad Hronom
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž
za políciou v ZH. T: 0918 489 129

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

Mestské noviny | 13. august 2018

9

TRH PRÁCE

Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943

Mechanik, mechatronik: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323

Barman/ čašník: Jarmila Sobeková, Kremnica, tel.: +421903707837

Mechatronik: SRMi, Žiar nad Hronom,
e-mail: jancova.adriana@srmi.sk

Barman/čašník v aquaparku Vodný raj
Vyhne: obec Vyhne, tel.: +421904873225

Murár: BARBITRANS, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903510469

CNC horizontkár: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: +4210918601454

Nástrojár - čistenie foriem: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315

CNC sústružník: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: +421918601454

Nástrojár: Profika Sk, Žiar nad Hronom, tel.:
+421908058721

Čašníčka: EMVE GASTRO, Žiar nad Hronom,
tel.: +421905654146

Nástrojár: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315

Čašník: ASPECT-VYHNE, tel.: +421911068378

Obrábač kovov na klasické stroje: Remeslo
strojal, Žiar nad Hronom, tel.: +421918601454

Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421918800041
Čašník/čašníčka: AEOS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944704600

Obsluha linky na výrobu hliníkových túb:
TUBAPACK, Agentúra Person Education Servis,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417

Dojič dojníc: Poľnohospodárske družstvo,
Lovčica - Trubín, tel.: +421905658420

Obsluha v gastronomickom zariadení
aquaparku Vodný raj Vyhne: obec Vyhne,
tel.: +421904873225

Elektrikár: BBC Systém, Hliník nad Hronom,
tel.: +421907515111

Obsluha výrobnej linky: AEOS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421944704600

Frézar: ELBA, Kremnica, tel.: +421918381831,
+421456704160

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323

Hlavný kuchár: Materská škola, Kremnica,
tel.: +421903017644

Odlievač GSPM: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456702315

Chyžná: Liečebné termálne kúpele, Sklené
Teplice, tel.: +421918450071

Odlievač hliníkových odliatkov, brúsič:
Kremnica, Agentúra Person Education Servis,
tel.: +421917887417

Chyžná:
ASPECT-VYHNE,
+421911068378

tel.:

Inžinier kvality: TRIGON Consulting, Žiar
nad Hronom, tel.: +421904455597
Jadrár – výroba pieskových jadier: FINALCAST, Agentúra Person Education Servis, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917887417

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom,
tel.: +0456782929
Operátor CNC: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456702315
Operátor CNC: ABILITY, Kremnica, tel.:
+421456743173

Jadrár – výroba pieskových jadier: Nemak,
Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417

Operátor CNC stroja: ELBA, Kremnica, tel.:
+421918381831, +421456704160

Klientsky poradca ZH, ZC: KOOPERATIVA
poisťovňa, Žiar nad Hronom, tel.: +421484727
855

Operátor RTG: Nemak Slovakia, Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417

Krupiér: LUX ZH, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911556398

Operátor
sekundárnych
operácií:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456702315

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule, tel.: +421908217392, +42145 6742 846
Kuchár/kuchárka: Pružinová, Žiar nad Hronom, tel.: +421456012911
Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421918800041
Lekár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +421 45 6705 620,
+421 917 930272
Lekár: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911330486
Masér/masérka: RASCON, Sklené Teplice,
tel.: +421911152766
Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane, tel.:
+421907349952
Mechanik strojov a zariadení: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315

Pokladníčka prevádzkovej jednotky ZH:
COOP Jednota Žarnovica, A. Kmeťa 2/343, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456813051

Robotník v hutnej výrobe – odlievač:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456702315

Pokladníčka prevádzkovej jednotky ZH:
COOP Jednota Žarnovica, J. Považana 2842/1,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456813051

Servisný technik: Profika Sk,
Žiar nad Hronom, tel.: +421908058721

Pokladníčka prevádzkovej jednotky ZH:
COOP Jednota Žarnovica, Š. Moysesa 55, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456813051
Pokladníčka prevádzkovej jednotky Lutila: COOP Jednota Žarnovica,
tel.: +421456813051
Pomocná pracovná sila v kuchyni: Pružinová, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456012911
Pomocná sila do kuchyne: Miloš Tužinský,
Šášovské Podhradie – Píla, tel.: +421903506693
Pomocná sila v kuchyni/upratovačka:
BLAUFUZ TOUR, Kremnica,
tel.: +421903922708
Pomocnica v kuchyni pre hotel Golfer:
Floren, Kremnica, tel.: +421907809500
Pomocný operátor FPI linky: ATG Slovakia,
Ladomerská Vieska, tel.: +421915981064
Pomocný pracovník v potravinárskej
výrobe: Amhof, Bartošova Lehôtka,
tel.: +421918764241

tel.:

Šéfkuchár - creative chef: SPAM, Kremnica,
tel.: +421911590640
Špecialista pre jadrovníky a kokily: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456702315
Ťahač – zlaňovač: Laná, Žiar nad Hronom,
tel.: +421 45 601 5306
Kremnica,

tel.:

Pracovník SBS: ASF FENIX SECURITY, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917754295

Učiteľ/ka: ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica, tel.:
+421456742674

Pracovník v píľnici pri poreze guľatiny:
SPEKTRUM, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917765371

Údržbár: ASPECT-VYHNE,
tel.: +421911068378

Pracovník vo výrobe: evAlex Aluminium,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911921967
Predajca poistných produktov: Union
poisťovňa, Žiar nad Hronom, t
el.: +421905730699
Predavač športových potrieb: Roman
Béreš - CYKLO – SANTÉ, Kremnica, tel.:
+421907858639
Predavač v potravinách: Peter Korsch,
Krahule

Operátor vo výrobe: TatranWOOD, Hliník
nad Hronom, tel.: +421917887417

Prevádzkový zámočník: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918601454

Operátor vo výrobe: Slovalco, Žiar nad Hronom, e-mail: eva_dvoncova@slovalco.sk

Príslušník mestskej polície: mesto Kremnica, tel.: +421456782792

Operátor zlievarenských strojov: ABILITY,
Kremnica, tel.: +421918677700

Programátor CNC: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456702315

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka a teliat:
Poľnohospodárske družstvo, Lovčica - Trubín,
tel.: +421905658420

Recepčná/-ý: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421907731208
Recepčný/á/ pre hotel Golfer: FLOREN,
Kremnica, tel.: +421907809500
Robotník skladového hospodárstva: Laná,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918923869
Robotník v hutnej výrobe – jadrár: Nemak
Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315

Vodič MKD: Kantárik, Jastrabá,
tel.: +421 908906803
Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie,
tel.: +421903544723

Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica,
tel.: +421905302149

Pracovník na čistenie: mesto Kremnica,
tel.: +421456742951

Operátor vo výrobe: SAPA Profily, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417

Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Hliník nad Hr.: COOP Jednota Žarnovica, tel.:
+421456813051

Stolár: DC ALBATROS, Hliník nad Hronom,
tel.: +421905389133

Učiteľ:
eMKLub.
+421456743092

Vodič MKD: BRING TRUCKING,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456016581
Vodič MKD: MANUEL, Žiar nad Hronom, tel.:
+421903544723

Skladník: AEOS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944704600

Učiteľ špeciálnej materskej školy: ZŠ pre
žiakov so sluchovým postihnutím internátna
V. Gaňu, Kremnica, tel.: +421911328969,
+421456742420

Prevádzkový montér vodovodov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, Žiar nad Hronom, e-mail: eva.mikusova@stvps.sk

Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Janova Lehota: COOP Jednota Žarnovica, tel.:
+421456813051

Vodič MKD: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: 421905554990

Sestra na lôžkovom oddelení: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486

Sústružník: ELBA, Kremnica,
+421918381831, +421456704160

Vodič MKD: BRING TRUCKING,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456016581

Údržbár: Liečebné termálne kúpele, Sklené
Teplice, tel.: +421905898633
Údržbár, kurič: Súkromné gymnázium,
Kremnica, e-mail: katarina@segroup.sk
Upratovačka – chyžná: ASPECT-VYHNE, tel.:
+421911068378
Upratovačka: Súkromná stredná odborná
škola pedagogická EBG, Žiar nad Hronom,
tel.: +421948671608
Vedúca prevádzkovej jednotky Šášovské
Podhradie: COOP Jednota Žarnovica, tel.:
+421456813051
Vodár – inštalatér: BBC Systém, Hliník nad
Hronom, tel.: +421907515111
Vodič – strojník montážnej plošiny: Jozef
Jasenský - Práce s plošinou, Žiar nad Hronom,
tel.: +421905623231
Vodič: AEOS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944704600
Vodič: BARBITRANS, Ladomerská Vieska, tel.:
+421903510469
Vodič autobusu: SAD Zvolen,
Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301
Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy: SLOVAGROTRANS, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456722417
Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad Hronom,
tel.: 421911330101

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica,
tel.: +421903527767
Vodič motorového vozidla: PHARMACOPOLA, Žiar nad Hronom, tel.: +421905290973
Vodič nákladného vozidla: Pivovar
STEIGER, Vyhne, tel.: +421456787234
Vodič nákladného vozidla: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.: +421903527767
Vodič nákladného vozidla + obsluha
pretláčacej súpravy: DOBIAS HAMMER,
Horná Ves, tel.: +421917991389
Vodič nákladnej dopravy – sólo vozidlo
nad 3,5 tony: AutoTrend – Transport, Lutila,
tel.: +421911156888
Vodič vozidla do 3,5 t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, tel.: +421903544723
Vodič VZV - operátor logistiky: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315
Vodič, skladník: Dušan Písch – ZELMIX, Žiar
nad Hronom, e-mail: personalne@zelmix.sk
Zástupkyňa vedúcej PJ Slaská: COOP Jednota Žarnovica, tel.: +421456813051
Zdravotná sestra: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705113
Zlievarenský robotník –apretovač:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456702315
Zlievarenský robotník – apretovač:
ABILITY, Kremnica, tel.: +421456743173
Zlievarenský robotník: ABILITY, Kremnica,
tel.: +421456743173
Zoraďovač -nastavovač linky na výrobu
túb: TUBAPACK, Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323
Zoraďovač výrobnej linky/mechanik, mechatronik: TUBAPACK, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456015323
Zubná asistentka: MDDr. Vladimír Karvaš,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948071775
Zubný lekár/lekárka: MDDr. Vladimír
Karvaš, Žiar nad Hronom, tel.: +421948071775

Voľné pracovné miesta
k 6. augustu 2018
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V žiarskej nemocnici evidujú zvýšený počet prijatých pacientov
Za všetkým sú vysoké horúčavy
Extrémne vysoké teploty trápia
nielen obyvateľov južných krajín,
horúco je aj nám, Slovákom. Najviac
v takýchto dňoch trpia seniori či chorí,
najmä tí, ktorí sú hospitalizovaní
v nemocnici. Je preto nevyhnutné,
aby bolo o nich postarané ešte viac
ako v bežné dni.
Zaujímalo nás, aké opatrenia sa robia
v súvislosti s pacientmi či personálom
žiarskej nemocnice ohľadne vysokých
horúčav, ktoré momentálne trápia celé
Slovensko. „V súvislosti s vysokými
teplotami nemocnica zabezpečuje pre
pacientov a personál pravidelný pitný
režim, na oddeleniach sa nachádzajú
galóny s pitnou vodou. Izby sú tiež
vybavené ventilátormi, žalúziami a
súčasne sa vykonáva ranné vyvetranie
nemocničných priestorov a izieb
pacientov, kedy je teplota nižšia. JIS
a urgentný príjem sú zabezpečené
klimatizovaným zariadením. Personál
má k dispozícii šumivé vitamíny,“
informuje Jana Fedáková zo spoločnosti
Svet zdravia, pod ktorú patrí aj žiarska
nemocnica.
V žiarskej nemocnici evidujú v týchto
dňoch v súvislosti s vysokými teplotami
zvýšený počet prijatých pacientov,
hlavne starších ľudí. Ide predovšetkým
o pacientov s kardiovaskulárnymi
ochoreniami.
Na
oddelení
vnútorného lekárstva bolo počas júla
hospitalizovaných 17 pacientov pre
dehydratáciu a traja pre kolapsový stav.
„Na pediatrickom oddelení evidujeme
len jednu hospitalizáciu dieťaťa
s dehydratáciou a dve hospitalizácie
pre kolaps z vysokej teploty. Rodičia sú
dostatočne informovaní, akým spôsobom
majú chrániť svoje dieťa,“ podotýka
Fedáková a ako ďalej zdôrazňuje, pri
vysokých teplotách odporúčajú v prvom
rade dodržiavať pitný režim, a to najmä

Horúčavy trápia najmä seniorov.
u ľudí vo vyššom veku. Starší pacienti
s vekom strácajú pocit smädu a sú
náchylnejší na dehydratáciu. „Je dobré
tiež konzumovať dostatočné množstvo
vhodných iontových nápojov, ktoré
slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších
látok stratených nadmerným potením.
Za vhodné sa považujú napríklad stolové
minerálne vody, bylinkové a ovocné
čaje alebo riedené šťavy. Treba v tomto
období konzumovať ľahšie jedlá, jesť
dostatok ovocia a tiež používať pokrývku
hlavy, ktorá chráni pred úpalom. Pokiaľ
je to možné, je potrebné sa medzi 11.00
a 15.00 hodinou zdržiavať v interiéri,
alebo sa v týchto hodinách aspoň
nevystavovať priamemu slnečnému
žiareniu.“

Najčastejšie hospitalizovaní
Najviac ohrozenou skupinou sú starší
pacienti, ktorí trpia kardiovaskulárnymi
ochoreniami a malé deti. „Akonáhle
začne byť človek malátny, slabý, môže
byť tiež prítomná bolesť či točenie hlavy,
hučanie v ušiach alebo rýchly, no slabý
pulz, je potrebné zvýšiť príjem tekutín,
postupne telo ochladzovať, ľahnúť si,
nohy polohovať vyššie ako hlavu. Občas

môžu mať ľudia aj kŕčové stavy z dôvodu
rozvratu
vnútorného
prostredia
(nedostatok minerálnych látok) a kŕče
v nohách,“ vymenúva príznaky prehriatia
organizmu Jana Fedáková.

Je lepšie čakať na záchranku,
alebo prísť hneď na pohotovosť ?
Väčšinou v prípade, keď pacient
skolabuje, nedokáže prísť k lekárovi
sám. Je dôležité zavolať si niekoho, kto
ho k lekárovi odprevadí. V závažnejších
stavoch je dôležité volať RZP. Pokiaľ
pacient zvládne presun do nemocnice
sám, mal by vyhľadať zdravotnícku
pomoc u svojho ošetrujúceho lekára.
„Mimo ordinačných hodín svojho
ošetrujúceho lekára môže pacient
navštíviť ambulantnú pohotovostnú
službu, ktorá funguje v pracovných
dňoch od 16.00 do 22.00 hodiny a cez
víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 hodiny.
Mimo tohto času môže pacient vyhľadať
zdravotnícku pomoc na urgentnom
príjme v žiarskej nemocnici. Vo vážnych
prípadoch je potrebné okamžite privolať
rýchlu zdravotnícku pomoc,“ dodáva na
záver Jana Fedáková.
(li)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Cez rosu v očiach
slza sa tlačí,
po tvári nekonečne
dlho páli,
len minútku
s tebou – to mi stačí,
či len okamih
krátky a ospalý.
Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, prosím, prosím,
nech sa mi o tebe aspoň sníva!
Dňa 13. augusta si pripomíname
2 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
Ladislav Dömény.
S láskou na teba spomína tvoja
milovaná s deťmi.
SPOMIENKA
Dňa 18. augusta
uplynú 3 roky,
čo nás náhle
opustil
náš milovaný
Igor Kochol
vo veku 53 rokov.
S láskou spomína mama, bratia
Dušan a Ivan s rodinami
a rodina Štenclová.

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

SPOMIENKA
Už 14 rokov spíš
svoj večný sen,
očiam si odišiel,
ale v srdciach našich
si nám ostal.
Zabudnúť sa nedá
na človeka,
ktorý nás miloval a my jeho tiež,
chýbaš nám všade každý deň.
Milovaný manžel,
starostlivý otec a starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Spomína manželka
a dcérka Daška s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 14. augusta si
pripomíname
6. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Marta Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Neplačte
a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta si pripomenieme
9 rokov, keď nás opustila naša
mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš,
Miška a Marek, mama
a súrodenci s rodinami.
Spomínajte s nami.
SPOMIENKA
Smrť – tá
najkrutejšia podoba
života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo
6 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný
Aurelius Rozina.
Kto ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Ďakuje smútiaca manželka
a syn s rodinou.

USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA
PLNIACEHO SI POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU
-z rodiny v hmotnej núdzi alebo
z rodiny, ktorej príjem je na úrovni
životného minima (nízkopríjmovej
rodiny)
Mesto Žiar nad Hronom, ako
zriaďovateľ škôl a školských
zariadení, odporúča zákonným
zástupcom, ktorí majú záujem
o poskytnutie dotácie v zmysle
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky postupovať nasledovne:
Rodiny, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi a do konca
školského roka 2017/2018 poberali
štátne dotácie na stravu a školské
potreby pre svoje dieťa, si nemusia
opätovne žiadať o dotáciu, keďže sú
automaticky zaradení do zoznamu
poberateľov štátnych dotácií. Avšak
je potrebné doložiť vedúcej školskej
jedálne najneskôr do 10. augusta
2018, pred začiatkom školského
roka 2018/2019, potvrdenie o tom,
že rodina je v hmotnej núdzi (dieťa
pochádza z rodiny v hmotnej núdzi
– potvrdenie vydáva ÚPSVaR).

2. Rodiny, ktorých príjem je na úrovni
životného minima (nízkopríjmové
rodiny), ktoré do konca školského
roka 2017/2018 poberali štátne
dotácie na stravu a školské potreby
pre svoje dieťa, sú povinné najneskôr
do 10. augusta 2018 požiadať na
ÚPSVaR o prepočítanie svojho
príjmu na príslušných formulároch,
ktoré sú k dispozícií na:
•
ÚPSVaR – Ing. Ľubica
Maruniaková,
•
u vedúcich školských jedální,
•
MsÚ – Mgr. Lívia Hricová
3. Zákonní zástupcovia detí
nastupujúcich prvý rok na plnenie
povinnej školskej dochádzky,
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi,
alebo na úrovni životného minima
(nízkopríjmové rodiny), ktorí majú
záujem poberať štátnu dotáciu
na stravu a školské potreby pre
svoje dieťa, sú povinní najneskôr
do 10. augusta 2018 o ňu požiadať
na príslušných tlačivách, ktoré sú
k dispozícií na:
•
ÚPSVaR – Ing. Ľubica
Maruniaková.
(r)

Amerika
na kolesách
V týchto dňoch si pripomíname sto
rokov slovensko-amerických vzťahov.
Pri tejto príležitosti americká
ambasáda na Slovensku organizuje
putovnú výstavu s názvom Amerika
na kolesách. Roadshow zavíta aj do
nášho mesta.
Roadshow, ktorá čiastočne kopíruje
Cestu hrdinov SNP, začína 13. augusta
v Brezovej pod Bradlom a končí na
oslavách SNP v Banskej Bystrici.
Pripravený je super kvíz o vecné ceny
a pracovníci ambasády záujemcom
poradia, ako sa dostať do Ameriky, či
už za prácou, alebo študovať. „Počas 17
dní navštívime 26 miest na Slovensku,“
približuje Griffin Rozell, tlačový atašé
Veľvyslanectva Spojených štátov
amerických a konkretizuje: „Počas
putovnej výstavy sa občania oboznámia
s historickými míľnikmi v rámci vzťahov
medzi Slovenskom a USA. Pripravená je
aj súťaž a každý, kto odpovie aspoň na
niektoré otázky správne, dostane vecnú
cenu. S ľuďmi sa budeme rozprávať aj
o tom, aké existujú programy medzi
USA a Slovenskom pre študentov,
učiteľov stredných škôl, vysokoškolákov,
pre PhD. pedagógov. Poskytneme aj
informácie ohľadne víz.“
Putovná výstava do Žiaru nad Hronom
dorazí v piatok 17. augusta o 11-tej
hodine dopoludnia a potrvá do 14-tej
hodiny. „Podujatie je určené pre všetky
vekové kategórie. Cieľom roadshow je
navštíviť niekoľko slovenských miest,
v ktorých americkí diplomati nikdy
neboli. Chceme sa rozprávať s ľuďmi
a vysvetliť im dejiny našich vzťahov,
počúvať ich názory a priamo nás sa
môžu pýtať, čo ich zaujíma. Bolo by
výborné, keby prišli aj mladí ľudia, i
keď podujatie je mierené na všetkých

bežných občanov. Zaujíma nás, čo si
ľudia myslia, aké sú najväčšie problémy
v regióne a ako vnímajú USA,“ vysvetľuje
ďalej Griffin Rozell s tým, že počas
podujatia bude pripravená aj krabica,
do ktorej budú môcť občania vhodiť
svoje názory a postrehy.

„

Zaujíma nás, aké sú
najväčšie problémy
v regióne a čo si ľudia
myslia o USA.
Griffin Rozell, tlačový atašé
V niektorých mestách sa uskutoční
aj premietanie amerických filmov
a diskusia s lokálnymi hrdinami, ktorým
cesta do USA zmenila život. Chýbať
nebude ani malé občerstvenie, typické
pre USA, a to coca cola a popcorn.
„Samozrejmosťou sú aj sprievodné
programy pre deti aj pre celé rodiny.
Prinesieme so sebou futbalové lopty,
tričká, perá, zápisníčky, tetovačky,
nálepky,“ dodáva na záver Griffin
Rozell, ktorý pochádza z Texasu
a zo slovenských jedál má najradšej
bryndzové pirohy.
(li)
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Ďalší reprezentačný zápas
na žiarskom futbalovom štadióne

Ďalší Foltánov super výsledok
na medzinárodnej scéne

FUTBAL – MEDZIŠTÁTNY ZÁPAS ŽIEN

CYKLISTIKA

V stredu 1. a v piatok 3. augusta sa
na Mestskom futbalovom štadióne
v Žiari nad Hronom odohrali
medzištátne priateľské zápasy
ženskej futbalovej reprezentácie
do 19 rokov. V dvojzápase si naše
futbalistky zmerali sily so súperkami
zo Srbska.
Hlavný tréner ženskej reprezentácie
do 19 rokov Jozef Jelšic nominoval
na dva medzištátne zápasy proti
Srbsku dvadsať hráčok. Teší nás, že
Slovenský futbalový zväz si za miesto
reprezentačných zápasov opäť vybral
žiarsky futbalový štadión. Ako už
prezident SFZ Ján Kováčik viackrát
uviedol, žiarsky štadión dáva zväz za
vzor ostatným mestám. Je presne ušitý
do regiónu, v ktorom sa nachádza
a spĺňa všetky kritériá UEFA 2. Veríme
preto, že aj v budúcnosti si žiarski
fanúšikovia futbalu budú môcť pozrieť
viac takýchto divácky atraktívnych
zápasov, a to vo viacerých kategóriách.

V piatok 3. augusta naši cyklistickí
juniori štartovali na medzinárodných
etapových pretekoch Regionom
Orlicka
v
Lanškroune.
Za
medzinárodnej účasti najlepších
juniorov a vybraných kadetov
absolvovali 4 etapy.
Na 32. ročník nastúpilo na štart
153 pretekárov. Nechýbali ani
pretekári CK MŠK Ziar nad Hronom
na čele s Adamom FOLTÁNOM, ktorý
skončil na 23.mieste na nedávnych
Majstrovstvách Európy.
Preteky končili 4. etapou. Pre náš
cyklistický klub boli úspešné a naši
chalani dali na medzinárodnej scéne
o sebe vedieť. Celkovým víťazom sa
stal J. Gebner z Thuringer Radsport.
Druhý skončil L. Breschner z Team
Wipotec (+17 sekúnd) a tretie miesto
obsadil Adam Foltán z CK MŠK Žiar nad
Hronom (+24 sekúnd). V bodovacej
súťaži skončil Adam na druhom mieste.
(r)

Adam Foltán.

Slovenské futbalové reprezentantky
do 19 rokov boli proti súperkám zo
Srbska úspešnejšie v oboch zápasoch.
V stredu 1. augusta zdolali Srbky
2:1 a v piatok 3. augusta v odvetnom
zápase vysoko 5:0.

Hlas po zápase
Jozef Jelšic (tréner SR WU19): „Keď
sa vyhrá 5:0, tak pocity sú krásne. Teší
ma to najmä kvôli dievčatám, že získali
sebadôveru. Sebe a aj ostatným ukázali,
že futbal hrať vedia, že je to pre nich
srdcovka. Verím, že radosť z futbalu
budú mať v každom zápase.“
(r)

Obranca Paťo Jacko pochádza z futbalovej rodiny
FUTBAL

Vo februári tohto roku sa stal Patrik
Jacko hráčom Pohronia. Po 12 rokoch
tak vymenil tento 25-ročný obranca
Tatran Prešov za stredoslovenský
klub.
Paťo sa narodil v Lipanoch, mestečku
v Prešovskom kraji. Ako malý chalan
kopal do lopty so svojím otcom. „Mal
som asi 6 rokov, keď som išiel na
svoj prvý tréning, na ktorý ma zobral
môj otec, ktorý ma na začiatkoch aj
trénoval,“ spomína obranca s tým,
že futbal sa mu stal osudným, keďže
pochádza z futbalovej rodiny: „Hneď
zvíťazil futbal, tam nebolo vôbec o čom,“
smeje sa Paťo, ktorý o inom športe ani
neuvažoval. „V žiackych kategóriách
som hrával za materský klub Odeva
Lipany, následne som sa presunul do
Tatrana Prešov, kde som zažil pekných
12 rokov. Za tie roky som spoznal veľa
spoluhráčov, ale aj trénerov a celkovo
ľudí okolo futbalu, spomínam určite len
na tie pekné okamihy,“ dodáva obranca,
ktorý však často nastupuje aj na poste
defenzívneho
stredopoliara.
„Na
poste stredného obrancu som hrával
častejšie,“ upresňuje.
Ako sme už spomínali, Patrik prestúpil
do Pohronia v polovici februára: „Prišiel
som v strede prípravy po zranení, takže
prechod bol o to ťažší, ale myslím si, že
sme si rýchlo sadli, či už s hráčmi, alebo
trénermi. Spoznal som tu výborných
chalanov, spomeniem Mariána Kovaříka,

NAJBLIŽŠIE
ZÁPASY
“A” TÍMU
NA MESTSKOM
FUTBALOVOM
ŠTADIÓNE

17. august
FK Pohronie
- Partizán Bardejov
20.00 hod.
Lukáša Pellegriniho, Romana Packu či
Jana Sojku,“ hovorí ďalej Patrik s tým, že
aj nový žiarsky štadión je veľmi pekný
a moderný: „Máme komfort, ktorý si
užívame. Verím, že sa páči aj ľuďom a že
na ňom zažijú veľa pekných zážitkov.“
Paťo počas svojej futbalovej kariéry
nastrieľal 12 gólov a od rozhodcov
videl 12 žltých kariet. Bohužiaľ, zlomená
píšťala ho na nejaký čas z hry vyradila:
„Zranenia ma stále obchádzali, ale pred
rokom som si na tréningu zlomil píšťalu
a s ňou prišli aj ďalšie komplikácie, s
ktorými bojujem doteraz. Verím, že

do letnej prípravy sa zapojím zdravý
a pripravený,“ dodáva s tým, že ciele
sú v športe veľmi dôležité: „Mám
krátkodobé, aj dlhodobé. V prvom rade
sa dať zdravotne dokopy a pomôcť
Pohroniu k lepšiemu postaveniu v
tabuľke.“

že aj on chce hrať futbal pre ľudí: „Čím
je divákov viac, aj atmosféra je lepšia.
Hráčom to môže pomôcť k lepším
výkonom.“
Vo voľnom čase sa snaží čo najviac
oddychovať, ale pozrie si aj dobrý
športový prenos, či navarí niečo
chutné so snúbenicou. Patrik má aj svoj
Náš obranca Paťo Jacko obdivuje predzápasový rituál, ktorý nám prezradil
každého človeka, ktorý v živote a v na záver, a ktorý nikdy nevynechá:
športe niečo dokázal. Svoj obľúbený „Prežehnám sa pred vstupom na ihrisko.“
futbalový tím však nemá. „Niekedy to
bol Arsenal Londýn, ale teraz fandím
skôr dobrému futbalu,“ priznáva s tým,
(kr)

31. august
FK Pohronie
- FK Dubnica nad Váhom
20.00 hod.
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Majstrami Slovenska sú Simona Záhorcová a Braňo Holic
CYKLISTIKA

V dňoch 28. a 29. júla sa uskutočnili
v okolí Bánoviec nad Bebravou
Majstrovstvá Slovenska v cestnej
cyklistike mládeže. Zastúpenie mal aj
žiarsky Cyklistický klub.
Počas prvého súťažného dňa sa v obci
Podlužany bojovalo o titul v časovke
jednotlivcov. Našim pretekárom sa darilo
v boji s časom a získali dva tituly majstra
Slovenska. Majster Slovenska v časovke
jednotlivcov v kategórii mladších žiakov
je Braňo Holic. Druhý skončil A. Mrocek
z CK Epic Dohňany a tretí T. Drobný z
Olympik Trnava. Ďalšie umiestnenia
našich
pretekárov:
D.
Sochan
13. miesto, J. Benča 18. miesto, F. Záhorec
24. miesto, F. Kazár 26. miesto a J. Lauko
29. miesto. V kategórii žiačok obsadila
L. Kamenská 20. miesto a T. Ďuríková
21. miesto. Majsterkou Slovenska v
časovke jednotlivcov na 12 km v kategórii
kadetiek sa stala Simona Záhorcová z CK
MŠK Žiar nad Hronom pred T. Kurnickou
z CYS Akadémia Petra Sagana a treťou
N. Jenčušovou zo Schwabik Team. V.
Zelinová skončila na 5. mieste, V.
Paulíková na 9. mieste a E. Imrišová na
16. mieste. Starší žiak Matúš Ďurík skončil

tesne za pódiom na nepopulárnom
4. mieste. Na medailu stratil necelé 3 sec.
Zvíťazil T. Sivok z Kaktus Bike TEAM.
Ďalší naši cyklisti skončili: S. Ihring
18. miesto, M. Holic 21. miesto, R. Jackuliak
28. miesto, R. Paulík 29. miesto, P. Antal
33. miesto a A. Hrčka 38. miesto.

7. miesto. So stratou 1:42 min. prišiel na
14. mieste J. Benča, na 16. mieste skončil
D. Sochan, F. Záhorec na 22. mieste,
A. Antal na 23. mieste a F. Kazár na
35. mieste. U žiačok skončila T. Ďuríková
na 20. mieste. L. Kamenská pre technické
problémy preteky nedokončila.

V kategórii kadetov nás zastupovali
L. Ungvarský a J. Vlčák, ktorí sú v tejto
kategórii iba prvý rok. Čakala ich časovka
na 15 km. Zvíťazil F. Lohinský z TJ Slavia
ŠG Trenčín. L. Ungvarský skončil na
10. mieste a J. Vlčák na 19. mieste.

Starší žiaci a kadetky museli absolvovať
dva okruhy. Už v prvom kole sa pelotón
značne roztrhal a v prvej skupine sme
mali M. Ďuríka, S. Ihringa a S. Záhorcovú. V
stúpaní na začiatku druhého kola sa
poriadne útočilo a niekoľko pretekárov
malo záujem roztrhať hlavnú skupinu.
Na špici zostalo iba 15 pretekárov.
Z našich stačil tomuto tempu iba M. Ďurík,
ktorý si v záverečnom špurte vybojoval
pekné 5. miesto. S. Ihring obsadil
19. miesto, M. Holic 20. miesto, R. Paulík
21. miesto, P. Antal 25. miesto, R. Jackuliak
33. miesto a A. Hrčka 35. miesto. Kadetka
S. Záhorcová v závere napriek veľkej
snahe nemala dosť síl sa dotiahnuť do
prvej skupiny a napokon obsadila skvelé
4. miesto. V. Zelinová prišla na 11. mieste,
V. Paulíková na 15. mieste a E. Imrišová
na 17. mieste.

Majstrovstvá Slovenska
v cestných pretekoch
Druhý deň pokračovali majstrovstvá
cestnými pretekmi jednotlivcov na
členitom 21 km dlhom okruhu v okolí
obce Zlatníky.
Mladší žiaci a žiačky absolvovali
21 km. Vo veľkej horúčave a silnom vetre
mali čo robiť a pelotón sa poriadne
roztrhal na menšie skupinky. Z našich
sa najlepšie presadil v závere B. Holic,
ktorý v záverečnom špurte obsadil

Na kadetov čakala porcia 85,6 km, čiže
4 kolá. Výborne si počínali naši obaja
zástupcovia, ktorí mali preteky stále pod
kontrolou. V záverečnom kole odskočila
do úniku dvojica pretekárov M. Svrček
z CYS Akadémia Petra Sagana a náš L.
Ungvarský. Po vzornej spolupráci dotiahli
únik až do konca. V špurte bol rýchlejší
M. Svrček pred našim L. Ungvarským,
ktorý získal striebornú medailu. V
ďalšej skupine výborne špurtoval ďalší
Žiarčan J. Vlčák, ktorý skončil celkovo na
5. mieste.
CK MŠK ZH

V Lipanoch víťazstvo, doma s Trebišovom remíza
FUTBAL – II. LIGA

Odeva Lipany – FK Pohronie 2:1
Góly: 1´Poremba - 5´Ďungel, 56´Nosko.
Zostava: Jenčo, Hatok, Nosko, P. Jacko
(K), Tesák, Pavúk (55› Župa), Paraj, M.
Jacko (65› Sojka), Frimmel (46› Blahút),
Špyrka, Ďungel.
V sobotu 28. júla, na trávniku súpera,
odohralo naše Áčko ďalší ligový zápas.
Nováčika druhej ligy Odevu Lipany
zdolali 2:1. Strelcami gólov boli Peter
Ďungel a Ján Nosko.
Zápas ako na hojdačke, keď sme
nezvládli úvod a už z prvej akcie sme
dostali gól, keď Poremba zakončil spätnú
prihrávku a domáci viedli 1:0. V 3. minúte
išiel zase Poremba sám stredom na
Jenča, ale ten nás podržal. V 5. minúte
vysunul Tesák Ďungela a ten v nájazde
prehodil brankára 1:1. V 8. minúte, po
prudkom centri Janiča, zmenil smer
lopty Mário Jacko a keď domáci dvíhali
ruky, Jenčo vytisol loptu spred žrde
vedľa brány. V 12. minúte, po dlhom
aute, sa uvoľnil Vilkovský, z otočky vypálil
a Jenčo reflexne vyrazil. Od tejto chvíle
sme sa ukľudnili a prevzali sme réžiu
zápasu. V 41. minúte, po rohu, dal hlavou

nad Nosko.
Druhý polčas sme držali domácich na
dištanc a v 56. minúte, po rohu, dal gól
hlavou Nosko a bolo 1:2. Potom domáci
vrhli všetko do útoku a v 89. minúte sa
rútil sám na brankára Ďungel, ale strela
zvonila na žrdi.

V piatok 3. augusta odohralo naše Áčko
prvý domáci zápas sezóny 2018/19.
Na žiarskom štadióne nastúpilo proti
mužstvu Slavoj Trebišov. Zápas skončil
nerozhodne 1:1. Strelcom nášho gólu bol
Lukáš Pellegrini.
Na prvý zápas v tejto sezóne pred
domácim publikom sa náš tím tešil, a ako
FK Pohronie – Slavoj Trebišov 1:1
sa vyjadril jeho tréner Rastislav Urgela:
Góly: 79´ Pellegrini – 64´Kolbas
Zostava: Jenčo, Župa, Nosko, Tesák „Čaká nás ťažký súper, ale sme naň
(64 Pavúk), Jacko, Ďungel, Hatok, Paraj, pripravení.“ To dokázal už v 3. minúte
Sojka (56´Pellegrini), Blahút (76´Košuda), zápasu Špyrka, ktorý vysunul Blahúta
a ten išiel sám na brankára súpera Giertla.
Špyrka.

17. ročník Behu SNP
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom MŠK a CVČ
v Žiari nad Hronom pozýva
všetkých priaznivcov behu na
17. ročník Behu SNP do vrchu – na
Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční
v utorok 28. augusta v rámci osláv
výročia SNP.
Prezentácia pretekárov je od 16.30 do
17.30 hod. na Partizánskej ulici, pri
odbočke na Šibeničný vrh.
Štart pretekov je o 17.45 hod.

KATEGÓRIA

Súťaží sa v kategóriách chlapci – Žiaci, dorast
dievčatá (muži, ženy).

1 800 m

PODMIENKY ŠTARTU
KATEGÓRIE

2012 a ml.
150 m
2010 a ml.
150 m
2008 a ml.
800 m
2005 a ml.
800 m
2003 a ml. 1 800 m
2000 a ml. 1 800 m
1999 a st. 1 800 m

Prilba, funkčný bicykel v zmysle
športovo – technických predpisov.
CENY

Vyhlásenie výsledkov bude po
ukončení pretekov. Pretekári na 1. – 3.
mieste v každej kategórii získajú
medailu a vecnú cenu. Pre všetkých
účastníkov behu je pripravené
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na občerstvenie. Po vyhlásení výsledkov
bicykli do vrchu.
sa zapáli partizánska vatra.
(r)

Jubilejný 20. ročník cykloturistického
podujatia Od prameňa Hrona
V sobotu 1. septembra sa
uskutoční jubilejný 20. ročník
cykloturistického
podujatia
Najkrajší kút – Od prameňa Hrona
do Žiaru nad Hronom.
POPIS CYKLOTRASY

Telgárt, Heľpa, Polomka, Brezno
(občerstvenie), Nemecká, Slovenská
Ľupča, Banská Bystrica, Kremnička,
Rakytovce, Badín, Sliač
(občerstvenie), Kováčová, Budča,
Hronská Breznica, Hronská
Dúbrava, Trnavá Hora, Šášovské
Podhradie, Ladomerská Vieska, Žiar
nad Hronom – staničná reštaurácia

PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV

Vo štvrtok 30. augusta od 16.00 do
17.00 hod. vo vestibule Okresného
úradu na Námestí Matice slovenskej
v Žiari nad Hronom. Počet účastníkov
je obmedzený.
Účastnícky poplatok: 13 € (v cene je
zahrnuté účastnícke tričko
Trasa je odporučená na cestných, Podujatia)
trekových aj horských bicykloch. Deti
do 15 rokov sa zúčastňujú v sprievode Bližšie informácie o podujatí
dospelej osoby. Cyklistická prilba je získate na tel. čísle :
+421908 949527, jan.ziak@ziar.sk.
povinná.

Toho však neprekonal. Táto naša dvojka
strieľala ešte do 10. minúty. V zápase sme
mali prevahu, dobíjali sme bránu súpera,
avšak gól nepadol. Tlak na našu bránu
vyvinuli aj hostia, a to v 34. minúte, kedy
chcel Šukár z diaľky prekvapiť nášho
vynikajúceho Jenča. Drvivý tlak z našej
strany však pokračoval aj v posledných
desiatich minútach prvého polčasu,
kedy strieľali Hatok, Župa a dvakrát po
brejkoch našiel Ďungel Špyrku. Toho však
opäť vychytal brankár Giertl v čistých
gólovkách.
Druhý polčas sme pokračovali v našej hre,
ale z prvej štandardky, v 64. minúte, nám

dal gól hlavou Kolbas - 0:1. Následne sme
prestriedali, čo sa ukázalo ako dobrý ťah,
pretože všetci striedajúci našu hru oživili.
Po strelách Župu, Špyrku a nožničkách
Pavúka sa ujala až nádherná bomba
Pellegriniho a bolo 1:1. Do konca aj
v prevahe sme verili, že ešte gól strelíme.
Mal ho na hlave Ďungel v 88. minúte, ale
jeho strela skončila na bočnej siete.
Škoda koncovky, ale výkon mužstva bol
výborný od prvej minúty, za čo ho treba
pochváliť. Prítomných 1 021 divákov
výkon chlapcov na konci zápasu dlho
vytlieskalo.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

