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V tomto čísle:
NAJVÄČŠÍ EUROPROJEKT MESTA
JE OHROZENÝ

City fest 2013

Najväčší europrojekt mesta – Centrum zhodnocovania odpadov je ohrozený. Jeden z troch
členov zhotoviteľského konzorcia bráni takmer
dvadsaťmiliónovému projektu v jeho pokračovaní. Strana 2.
FONTÁNU V PARKU SFUNKČNIA

Vedenie mesta aj tento rok vstupné vyzbierané na City feste investuje do žiarskeho parku.
Žiarčania mohli v ankete hlasovať, čo by chceli
v parku zrealizovať. Vyhrala stará fontána. Viac
na 3. strane.
ROZŠÍRILI RADY MESTSKÝCH POLICAJTOV

O bezpečnosť v uliciach mesta sa starajú príslušníci mestskej polície. Donedávna bol ich
počet nízky, vedenie mesta preto posilnilo rady
MsP o troch nových príslušníkov. Bližšie informácie na strane 2.
„MALÚ EURÓPU“ POSTAVIA PO NOVOM

Obyvatelia a poslanci vyjadrili nesúhlas k zmene stavby „Malej Európy“. Podarilo sa nám získať
vyjadrenie investora, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia postaviť iba jednopodlažný objekt. Strana 2.

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

0905 602 942

STRANA 6 a 7

Šášovské hradné hry
Sobota 24. augusta
Šermiarske vystúpenia, dobové tance, sokoliari, strašidelný les

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

0905 33 23 88
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Najväčší europrojekt mesta je ohrozený
Najväčším europrojektom mesta malo byť takmer dvadsaťmiliónové Centrum zhodnocovania
odpadov. Pokračovaniu projektu však bráni jeden
z troch členov zhotoviteľského konzorcia.
Jedným z troch členov zhotoviteľského konzorcia je
aj spoločnosť Euro-building, a. s. Práve táto spoločnosť
však odmieta podpísať ostatné z dodatkov k zmluve,
ktoré sa týkajú technickej zmeny projektu. Na projekt podalo mesto technickú zmenu projektu, ktorú
riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia SR
schválilo za určitých podmienok. Jednou z tých podmienok bolo uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo
s dodávateľom stavby na zníženie finančných prostriedkov, ktoré sú zahrnuté v technickej zmene, čo však
dodávateľ stavby odmieta podpísať s tým, že zmenu
nepovažuje za zrealizovateľnú. Primátor Peter Antal
považuje túto situáciu za veľmi vážnu. Problémom je
však aj to, že Euro-building s mestom odmieta rokovať.
To môže ohroziť dokončenie jednotlivých zariadení,
a teda aj čerpanie financií z eurofondov. Na projekte
sa pritom preinvestovalo už 7,5 milióna eur. Primátor
preto zvolal na štvrtok 9. augusta zasadnutie MsZ, na
ktorom žiarski poslanci prijali uznesenie. V ňom vedeniu mesta odporúčajú vysporiadať si zmluvný vzťah
s doterajším dodávateľom a v prípade, že sa nedohodnú, od zmluvy o dielo jednostranne odstúpiť. Poslanci
tiež požiadali o vznik komisie pre krízový manažment
projektu, v ktorej by mali svojho zástupcu.

Situácia je vážna

„Situácia je vážna,“ povedal na zastupiteľstve primátor Antal a dodal: „Preto som urobil všetky kroky
na to, aby som čo najmenej eliminoval škodu mesta či
neúspešnosť projektu. Oslovili sme právnu kanceláriu
a začali sme hľadať riešenia. Nie je to však jednoduché,
pretože to nie iba o meste, je to projekt Európskej únie.
Vzhľadom na to, že to obnáša mnoho rizík a výsledok
nemusí byť pozitívny, budem sa snažiť riešiť aj možnosť,
že to nevyjde. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy, 7,5-milióna už preinvestovaných eur sa nebude navyšovať.
Keby aj mesto muselo vrátiť túto sumu, urobím všetko
pre to, aby to bolo pre mesto čo najmenej bolestivé.“
Poslanec Peter Dubeň predkladal na zastupiteľstve
spomínaný návrh na uznesenie. „Ako sám právny
zástupca advokátskej kancelárie, ktorú si mesto najalo, povedal, zdá sa, že je to problém samotnej realizácie projektu, ktorý má v podtieni právny problém,“
uviedol Peter Dubeň a dodal: „Je to problém, ktorý
zabrzdí výstavbu a môže sa stať aj to, že finančné
prostriedky, ktoré sa už do projektu investovali, bude
potrebné vrátiť. Bolo by veľmi zlé, keby tento projekt nepokračoval. Chcem veriť, že projekt v takom
finančnom objeme, čo predstavuje 1,5-násobok
ročného rozpočtu mesta, bude aj ukončený.“ Podľa
najhoršieho scenára môže mesto skončiť v nútenej
správe. Ostáva preto veriť, že právne kroky, ktoré už
mesto podniklo, budú natoľko relevantné a fundované, že mesto projekt ukončí.
(li)
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V uliciach bude viac
mestských policajtov
Uvoľnenie náčelníka mestskej polície z funkcie
a tragické úmrtie jedného z jej príslušníkov spôsobili problémy s výkonom služieb. Rady mestských policajtov preto rozšírili o troch nových
členov.
Na júnovom zastupiteľstve informoval primátor Žiaru nad Hronom o uvoľnení Vladimíra Mališa
z funkcie náčelníka mestskej polície na jeho vlastnú
žiadosť. Až do výberového konania bude funkciu
šéfa mestskej polície zastávať dlhoročný mestský
policajt, Róbert Šiška.
Nedávno tiež rady mestských policajtov opustil
ďalší príslušník, Jaroslav Mališ, ktorý tragicky zahynul.
Aj táto skutočnosť spôsobila to, že v zbore nastali
problémy s výkonom služieb v uliciach mesta.
„Mestskú políciu sme potrebovali posilniť
o troch ľudí,“ uviedol primátor mesta, Peter Antal
a dodal: „Mesto muselo riešiť problémy pri zostavovaní služieb v režime, v akom sme si ich len
pred niekoľkými týždňami zadefinovali, to znamená aj s cyklohliadkou. Spolu s obsadením pozície náčelníka mestskej polície tak bude v meste
devätnásť mestských policajtov.“
Termín
vypísania
výberového
konania
na náčelníka mestskej polície primátor zatiaľ
nevedel potvrdiť.
(li)

Na žiarskom kúpalisku padla rekordná návštevnosť
Brány žiarskeho plážového kúpaliska sa tento
rok otvorili v sobotu 15. júna. Už začiatkom augusta bola prekonaná minuloročná rekordná
návštevnosť.
Letné prázdniny sa pomaly prehupli do druhej polovice. Pre niektorých obyvateľov je každodennou
súčasťou letných dní aj žiarske plážové kúpalisko.
Návštevníci si tento rok okrem tradičného bazénu
užívajú aj novú letnú terasu, vynovený bufet, malé
detské ihrisko a najväčšiu atrakciu – 43-metrový tobogan.
Minulý rok sa za dva a pol mesiaca vystriedalo
na kúpalisku 27 482 ľudí. „Tento rok sme počas
najhorúcejších dní zaznamenali v jeden deň 1800
návštevníkov, čo je maximum, keďže kapacita kúpaliska je 2000 ľudí,“ informuje Peter Jagoš z mestských
Technických služieb a dodáva: „Kým minulý rok

sme zaznamenali viac ako 27-tisícovú návštevnosť,
tento rok sme už začiatkom augusta prekročili
hranicu 30-tisícovej návštevnosti a tým prekonanie
minuloročného rekordu.“
K vysokým číslam návštevnosti okrem extrémne
horúcich dní určite prispieva aj fakt, že tento rok
pribudli na kúpalisku kvalitnejšie služby a nový tobogan. Ten je lákadlom najmä pre deti, ale s obľubou
sa na ňom kĺžu aj dospelí.

Kúpalisko bude otvorené
aj v septembri
Otváracie hodiny sú každý deň od 9.00 do 19.00
hodiny. „Kúpalisko bude otvorené až do konca augusta a určite aj v nedeľu 1. septembra. V prípade
priaznivého počasia nevylučujeme možnosť, že
návštevníkom bude sprístupnené aj počas prvých
septembrových dní,“ hovorí Peter Jagoš. V areáli
kúpaliska je tiež možné požičať si športové potreby
a zahrať si bedminton, futbal na malé bránky, stolný
tenis, nohejbal, ruské kolky, tenis, plážový volejbal,
soft tenis, k dispozícii sú aj 3 ping-pongové stoly,
ihrisko na plážový volejbal a 3 tenisové kurty s antukou.
So začiatkom sezóny na plážovom kúpalisku
každoročne pristupujú technické služby k uzatvoreniu krytej plavárne. „Tento rok bude plaváreň opäť
otvorená od pondelka 2. septembra,“ uzatvára Peter
Jagoš.
(li)

V súčasnosti je vedením MsP poverený Róbert Šiška.

Výlov pstruhov spustia
opäť od jesene
Počas leta bol rybolov v parku dočasne
pozastavený. Lovenie pstruhov bude opäť obnovené od jesene.
Pred časom hladinu jazierka vizuálne zmenili riasy a vrstva peľu. To viedlo niektorých obyvateľov
k domnienke, že jazierko je znečistené. Informáciu
o vizuálnej zmene hladiny nám potvrdil aj Peter
Jagoš z mestských Technických služieb, ktoré park
prevádzkujú a starajú sa oň. „Pred časom našiel pracovník našej spoločnosti niekoľko uhynutých rýb,“
vysvetľuje Peter Jagoš a dodáva: „Nespôsobila to
však znečistená voda, ale extrémne horúčavy. Voda
sa prehrievala, z dôsledku čoho chýbal rybám kyslík,
premnožili sa silice a do jazierka bol aj nižší prítok
vody.“
Obe jazierka čistili pracovníci spoločnosti ešte na
jeseň minulého roku, čiže ich prečistenie pred opätovným spustením rybolovu nie je potrebné.
(li)
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Vstupné zo City festu pôjde na obnovu fontány v parku
V minulom roku mesto Žiar nad Hronom deklarovalo, že výťažok zo vstupného
zo City festu bude vždy preinvestovaný práve
v dejisku obľúbeného hudobného festivalu –
v Parku Štefana Moysesa. Tento rok o výťažku
zo vstupného rozhodli samotní Žiarčania.
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, peniaze
zo vstupného z posledného ročníka boli použité
na výstavbu exteriérového fitka v parku. V tomto
roku nechal primátor Peter Antal o účele použitia
vstupného rozhodnúť obyvateľov. Niekoľko
týždňov pred konaním samotného festivalu vyzval
cez svoju stránku na sociálnej sieti facebook vyzval obyvateľov, aby písali nápady, čo by v parku
mohlo vzniknúť, alebo čo by sa mohlo opraviť.
„Z odpovedí alebo e-mailov od obyvateľov sme
vybrali päť najčastejšie sa vyskytujúcich nápadov,

o ktorých mohli Žiarčania hlasovať na webovej
stránke mesta. To, čo si obyvatelia v ankete vybrali,
to v parku zrealizujeme,“ hovorí primátor Žiaru
nad Hronom.
Až do konania City festu tak obyvatelia rozhodova-

„Malá Európa“ sa zmení.

li hlasovaním v spomínanej ankete. Hlasovať mohli
za lanovú kĺzačku, zrekonštruovanie a spustenie
starej fontány v parku aj s kohútikom na pitnú vodu,
za vytvorenie malého minigolfového ihriska,
rozšírenie súčasného exteriérového fittness centra alebo za vytvorenie udržiavanej zelenej plochy
vyhradenej na rodinné pikniky a oddych všeobecne.
„Na City feste sme Žiarčanov informovali, do čoho
investujeme zo vstupného. Do ankety sa zapojilo
takmer 500 ľudí. Z vybraných nápadov sa nakoniec
najviac z nich priklonilo k spusteniu a
zrekonštruovaniu starej fontány aj s kohútikom na pitnú vodu,“ informuje Peter Antal a dodáva: „Verím, že znovuspustenie fontány poteší všetkých návštevníkov parku,
ktorí sem prídu nielen za oddychom, ale aj
za športom.“
(li)

Karta Žiarčana už čoskoro

Vyhlásenie Tatra Real k „Malej Európe“
Pripravovaný projekt Shopping parku
na Ulici Dr. Janského, tzv. „Malej Európy“ bol
v posledných týždňoch témou nielen médií, ale
aj predmetom júlového rokovania Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Pozemok,
na ktorom má Shopping park stáť, odpredalo
mesto investorovi – spoločnosti TATRA REAL, a.
s. ešte v roku 2008. Spoločnosť TATRA REAL, a. s.
od uvedeného roku pripravovala na predmetnom pozemku vybudovať v Žiari nad Hronom moderné 2. podlažné nákupné centrum.
Začiatkom roka 2013 na tento projekt investor
získal právoplatné stavebné povolenie.
Žiaľ, z dôvodu celospoločenského vývoja, ako aj
v dôsledku vývoja hospodárskej krízy, sa investorovi
nepodarilo naplniť pôvodný zámer. A to v naplnenosti dvojpodlažného nákupného centra zmysluplnými a reprezentatívnymi obchodnými sieťami,
pretože práve v dôsledku hospodárskej krízy sa
na Slovensku za posledných 5 rokov úplne zmenil trh. Keďže v žiadnom prípade investor, tak ako
pôvodne sľúbil, nechce ísť cestou obsadenia týchto
priestorov herňami, second handovými obchodmi
ani obchodmi ponúkajúcimi lacný čínsky tovar, bol
nútený po viacnásobných rokovaniach s potenciálnymi nájomníkmi prehodnotiť svoj pôvodný zámer
a pripraviť zmenu projektu čo najmenej „bolestivú“
pre dané územie. To všetko aj za cenu zníženia zisku
z nájmu.
Investor preto tak, ako uviedol aj na spoločnom
rokovaní s primátorom mesta a niekoľkými poslancami mestského zastupiteľstva dňa 29.7.2013,
chce ubezpečiť nielen vedenie mesta, poslancov
mestského zastupiteľstva, ale aj širokú verejnosť,
že jeho cieľom je v Žiari nad Hronom postaviť modernú budovu Shopping parku, ktorého opláštenie
bude zo skla a ušľachtilého materiálu a umiestniť
v ňom renovované obchodné značky, o ktoré budú
mať záujem ľudia z celého Žiarskeho regiónu. Investor si uvedomuje, že najmä pre obchodníkov
je dôležité do akého typu budovy idú. Pripravuje
do nákupného centra umiestniť predovšetkým
značky z oblasti textilu, drogérie a obuvi, a to na obchodnej ploche približne 2 605 m2.
Zastavaná plocha objektu sa nezmení, pričom

výhodou 1-podlažného objektu bude menšia
zaťaženosť územia, a najmä obyvateľov priľahlých
bytových domov, dopravou a hlukom. Je pravda,
že zmena projektu tu namiesto pôvodných 86 parkovacích miest počíta so 73 parkovacími miestami.
To však len preto, že tieto sa voči pôvodnému dopravnému projektu rozšíria z 2,4 m na 2,5 až 2,7
m z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a komfortu pri
nastupovaní a vystupovaní z vozidiel. Tak, ako
bolo pôvodne uvažované, aj v zmene projektu je
počítané a investor garantuje to, že tieto parkovacie plochy budú môcť bezplatne využiť obyvatelia
okolitých bytových spoločenstiev a návštevníci
susediacej základnej školy. Postavenie uvedeného
objektu znamená pre mesto aj zvýšenie príjmu
z daní z nehnuteľností. V nákupnom centre nájde
prácu približne 30 až 35 ľudí s tým, že k nim pribudnú ďalší zamestnanci miestnych firiem, ktoré bude
zastrešovať pre Shopping park technologický servis,
upratovanie, bezpečnosť objektu či starostlivosť
o zeleň.
Investor podal žiadosť na stavebný úrad o zmenu
stavby pred dokončením. Po získaní právoplatného
povolenia chce okamžite začať so stavbou tak, aby
nové, moderné, pre Žiar nad Hronom hodnotné
a zmysluplné Shopping centrum mohlo byť otvorené v apríli 2014.
Tatra Real, a. s.

Prípravné práce na „Malej Európe“ už začali.
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Mesto Žiar nad Hronom v týchto dňoch
už finišuje s prípravami Karty Žiarčana. Karta
zabezpečí obyvateľom cenové výhody pri nákupoch v Žiari, čím podporí ekonomiku v meste.
Mesto Žiar nad Hronom chce ísť takou istou cestou
ako iné mestá, ktoré už kartu pre svojich obyvateľov
majú v prevádzke. „So spoločnosťou Spol Efekt
pracujeme na vytvorení systému Karta Žiarčana,“
informoval Martin Baláž, hovorca mesta a ďalej
spresnil: „Táto spoločnosť má podobné systémy
vytvorené už v niekoľkých mestách na Slovensku,
napríklad v Leviciach. Cieľom tohto projektu je podpora domácich podnikateľov a domácich služieb.
Na druhej strane je to zvýšenie možností pre našich
obyvateľov, či už vo forme rôznych zliav a iných
výhod.“
Každý, kto si kartu zaobstará, v prevádzkach
a zariadeniach poskytujúcich služby alebo tovary,
ktoré vstúpia do systému, si bude môcť uplatniť
ponúknuté zľavy. „Takýmto spôsobom zefektívnime
a zvýšime záujem podporovať podnikateľov v Žiari
nad Hronom. Držiteľom karty nemusia byť iba obyvatelia mesta, ale aj obyvatelia z okolitých obcí,“
konkretizoval Martin Baláž.
So systémom zavedenia karty už v týchto dňoch
mesto finišuje a doťahuje posledné detaily, aby
mohla byť uvedená do prevádzky. „Spoločnosťou,
ktorá zabezpečuje tento systém, sú už oslovovaní
podnikatelia, čiže už v najbližších týždňoch sa
Žiarčania dozvedia o všetkých možnostiach ako
a kde budú môcť kartu získať,“ dodal na záver hovorca žiarskej samosprávy.
Kartu si obyvatelia budú môcť zaobstarať dokonca
aj v prevádzkach, ktoré sa zapoja do systému a budú
poskytovať zľavy. O Karte Žiarčana vás budeme
pravidelne informovať aj v najbližších týždňoch.
(li)
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Toleranciou ku šťastiu
Mesto Žiar nad Hronom začína s realizáciou
projektu Toleranciou ku šťastiu. Projekt je realizovaný v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Tak ako v iných mestách, aj v našom bojujeme s
každodennými problémami, kriminalitou, drogami,
záškoláctvom a inými sociálnopatologickými javmi.
„Ak ukážeme ľuďom spôsob a konkrétne techniky,
ako zvládať stres, prekážky, ako si plniť svoje ciele a
tak byť so svojim životom spokojní a šťastní, prebrať
za svoj život plnú zodpovednosť, rovnakou úmerou
ich naučíme byť tolerantní voči všetkým formám
inakosti,“ hovorí Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a dodáva: „Takýmto pôsobením na ľudí prirodzene zaniknú rôzne formy diskriminácie, rasizmu, xenofóbie či homofóbie.“
Hlavným cieľom projektu je implementovať myšlienky tolerancie k akejkoľvek inakosti a odlišnosti
zmenou negatívnych emócii a predsudkov na pozitívne, a tak vytvoriť v meste:
•pozitívnu sociálnu klímu,
•zvýšiť bezpečnosť v meste,
•akceptujúce a bezpečné prostredie na základných a stredných školách,
•zlepšiť kvalitu života občanom prostredníctvom
ich osobného rozvoja,

• eliminovať sociálno-patologické javy sociálne
vylúčenej komunity – zlepšiť ich kvalitu života.
Hlavnými aktivitami projektu sú prednášky zamerané na preventistov, učiteľov a terénnych sociálnych pracovníkov, besedy so spisovateľmi, divadelné predstavenie, reportáže a články v médiách.
„Záverečnou aktivitou bude dvojdňový festival
tolerancie Ochutnávka šťastia, ktorý sa bude konať
v dňoch 5. a 6. októbra 2013 v Mestskom kultúrnom
centre. Na festivale budú prezentované rôzne témy
v rámci tolerancie, osobného rozvoja a zdravého
životného štýlu. Festival prinesie pre ľudí z celého
Slovenska možnosť spoločnej inšpirácie, oddychu
a vzdelávania. Netradičným spôsobom ľuďom prinesie počas dvoch dní, v neformálnej tvorivej atmosfére, množstvo interaktívnych workschopov, na
ktorých uvidia špičkových lektorov a odborníkov zo
Slovenska a Čiech,“ dodáva na záver Mezeiová.
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu
je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
(li)
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VEREJNÉ VYHLÁŠKY
Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat. Verejné vyhlášky o prerušení konaní
– o zmene stavby pred jej dokončením.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre
diaľnice a rýchlostné cesty doručil verejnými vyhláškami Rozhodnutia o prerušení konaní o zmene stavby pred jej dokončením pre nasledujúce
objekty stavby „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat“, stavebníkom ktorej je Národná
diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava:
– 101-01 Vystužený svah – zárubný múr vľavo,
– 101-02 Vystužený svah – zárubný múr vpravo,
– 201-00 Podchod pod R2 v km 0,950,
– 203-00 Most na poľnej ceste nad R2,
– 205-00 Most na ceste III/05075 nad R2,
– 206-00 Most na R2 nad R1,
– 105-00 Križovatka R2 s cestou I/50,
– 110-00 Cesta I/50,
– 105-01 Osvetlenie okružnej križovatky.
Špeciálny stavebný úrad zaslal stavebníkovi
výzvu na doplnenie žiadosti o vydanie povolenia
na zmenu stavby pred jej dokončením o vyjadrenie podľa §18 ods. 4 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov a z vyššie uvedeného dôvodu prerušil konanie o zmene stavby pred jej
dokončením na dobu 60 dní odo dňa prevzatia
predmetných rozhodnutí NDS, a. s.
Verejné vyhlášky sú vyvesené od 02.08.2013
do 17.08.2013 na Úradnej tabuli pred mestským
úradom v Žiari nad Hronom a na webovej stránke
www.ziar.sk.
(r)

V žiarskom útulku sú zúfalí
O žiarsky psí útulok sa už viac ako dva roky stará
Občianske združenie Strážni anjeli. V súčasnosti je
stav v útulku doslova katastrofálny. Adopcie psíkov sú na bode mrazu, útulok je tak beznádejne
preplnený.
Už od začiatku členovia združenia hovorili o tom, že
chcú zabrániť utrácaniu psíkov. „Prvé mesiace naozaj
všetko fungovalo tak ako má,“ vysvetľuje Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli a pokračuje: „Dostavali sme
nové koterce, do útulku ku psíkom chodilo pomerne
dosť dobrovoľníkov, ktorí sa im starali o prechádzky a starali sa o nich aj v kotercoch.“ Situácia sa však
po čase zmenila, psíkov začalo pribúdať. „Stáva sa,
že mestskí policajti odchytia aj niekoľko psov denne

a nezriedka sa stalo, že nám niektorých cez plot útulku
prehodili aj ľudia z okolitých obcí.“ Členovia združenia
sa snažili kapacitu útulku zväčšovať aj dokúpením kotercov, to však po čase tiež nestačilo. „Kapacitu máme
maximálne na 25 psov, v súčasnosti sa ich tu nachádza raz toľko. Okrem toho máme často telefonáty
od ľudí, ktorí sa chcú zbaviť psíkov. Takýchto ľudí odmietame,“ netají Martina Vrtáková.

Pribudla kamera
Keďže sa viackrát stalo, že členovia združenia našli
za plotom útulku pohodených psíkov, nie raz malé
šteniatka, rozhodli sa do útulku namontovať kameru. „Na kameru nám finančne prispelo mesto Žiar
nad Hronom, Juraj Tatár, majiteľ spoločnosti Eurocom
a časťou sme sa podieľali aj my, občianske združenie,“ spresnila Martina Vrtáková. Keďže kamera už je
zapojená a funguje, nezodpovední majitelia, ktorí sa
chcú zbaviť svojich štvornohých kamarátov, by si mali
rozmyslieť, či ich budú iba tak prehadzovať cez plot
útulku.
Aj situácia ohľadom dobrovoľníkov je v súčasnosti dosť komplikovaná. O všetkých psíkov sa tak nie
raz stará väčšinou iba jeden človek. Chlpáči sa tak aj
na venčenie dostanú jeden – dvakrát do týždňa.
„Dobrovoľníkov preto prosíme, aby psíkov brali na
vychádzku na kratšiu dobu, nech sa ich radšej viac
vystrieda. Záujemcov o adopciu je zúfalo málo, oveľa
menej ako psov, ktorých do útulku dovezú. „Naozaj
prosíme o pomoc,“ vyzýva Martina Vrtáková.
Aj napriek zlej situácii členovia združenia sľubujú,
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že psíkov nebudú dávať do nevhodných podmienok.
Dočasné domovy pre chlpáčov zháňajú dobrovoľníci
najmä pre šteniatka. „Máme rozšírenú parvovirózu, takže šteniatka nemôžu ísť hneď to útulku, pretože by
bolo odsúdené na smrť, keďže nie je očkované.“
V prípade, že v uliciach mesta uvidíte voľne sa pohybujúceho psíka, volajte ihneď Mestskú políciu na číslo
159. „Ľudia volávajú aj nám. My však nemáme odchyt
vo svojej kompetencii,“ vysvetľuje ďalej Martina Vrtáková.
Všetky psíky v útulku sú kastrované (okrem šteniatok), očkované a čipované. Denne spotrebujú 20 kilogramov granúl, čiže 140 kilogramov týždenne. Ak sa
rozhodnete prispieť na účet OZ Strážni anjeli, prispejete nielen na granule pre psov, ale aj na veterinárne
ošetrenie. Prispieť môžete aj materiálne a granule,
príp. deky a iné potreby priniesť priamo do útulku,
ktorý sídli na Partizánskej ulici, v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva. Číslo účtu OZ Strážni anjeli: 2708927951/0200.
(li)
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Žiarska nemocnica má nedostatok krvi
V žiarskej nemocnici je v súčasnosti akútny nedostatok krvi. Túto vzácnu tekutinu môžete prísť
darovať do žiarskej nemocnice každý utorok
od 6.30 do 9.30 hodiny.
Žiarska nemocnica má nedostatok vlastnej krvi
a okrem toho má aj problémy s jej nakupovaním
z iných nemocníc. Primár Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, Ladislav Kukolík, preto začiatkom augusta apeloval na darcov aj prostredníctvom sociálnej
siete. Krv prišlo nakoniec v utorok 6. augusta darovať
36 darcov. Keďže štyroch darcov z darovania vyradili,
nakoniec sa podarilo „vyzbierať“ 14,4 litra krvi.
K darcom krvi sa môžete pripojiť aj vy, a to každý
utorok v čase od 6.30 do 9.30 hodiny vo Všeobecnej
nemocnici v Žiari nad Hronom na Hematologicko-transfúznom oddelení.
Kto môže byť darcom krvi ?
každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov,
s min. hmotnosťou 50 kg, človek, ktorý je 2 týždne po
doužívaní antibiotík; 2 týždne bez horúčky, bez hnačky; 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, extrakcia
zubu), aktuálne mimo menštruácie (+/- 3 dni) a tehotenstva; 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva,
ak nekojí; 48 hodín po preventívnom očkovaní; bez
herpesu, človek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo
lieky, kto nebol posledný polrok operovaný, tetovaný,
liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši alebo
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iné časti tela, nedostal transfúziu krvi alebo plazmy,
nepodstúpil endoskopické vyšetrenie, kto neprekonal
infekčnú žltačku typu B a C, v prípade infekčnej žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byť darcom
krvi po určitom časovom odstupe; nie je nosičom HIV,
neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom ľudí
s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku, osoba, ktorá nenavštívila za posledných 6 mesiacov krajinu mimo krajín Európy.
Ak sa rozhodnete darovať krv, prineste si so sebou aj
občiansky preukaz a kartu poistenca.
Ak máte ďalšie otázky z oblasti darcovstva krvi, radi
vám na ne zodpovedia aj e-mailom na: polaskova@
nemocnicazh.sk, príp. telefonicky 045/670 94 21. (li)

Mestská obývačka
otvorená aj počas prázdnin
Mestská obývačka, ktorá sa nachádza v priestoroch Mestskej plavárne na I. poschodí, ponúka:
•prenájom priestorov
- pre neformálne skupiny a združenia,
- konferencie,
- porady,
- školenia.
Naše priestory sú ideálne aj pre oddych mladých ľudí po náročnom dni, pri zaujímavých a poučných encyklopédiách. Ďalej ponúkame použitie
internetu, kopírovanie, laminovanie a viazanie
prác do hrebeňovky, a to všetko za symbolické
ceny. Tak neváhaj a navštív naše priestory v pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 hod.
Pozor! Začiatkom školského roka vám predstavíme virtuálnu hru x-box Kinect, ktorá je pre všetkých „ fajnšmekrov“ zábavy, hra, ktorá zdvihne
z gauča, rozhýbe a rozosmeje a donúti povzbudzovať úplne každého.
Taktiež sa tešíme na vás s novými aktivitami
a podujatiami. Všetky bližšie informácie nájdete
na www.mskcentrum.sk, kontakt: mestska.obyvacka@gmail.com.
(r)

Upozornenie pre poberateľov
prídavku na dieťa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská
Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje
poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do
20.9.2013 predložili školou potvrdené tlačivo
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej
školy na účely prídavku na dieťa. Potvrdenie sa
predkladá za deti, ktoré do 31.8.2013 dovŕšia
vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu
prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné
hodiny:
pondelok 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.,
utorok 8.00 – 12.00 hod.,
streda 9.00 – 12.00 hod.,
13.00 – 17.00 hod.,
piatok 8.00 – 12.00 hod.
Tlačivo sa nachádza aj na webovej stránke www.
employment.gov.sk (Rodinná a sociálna politika Ÿ
Žiadosti a potvrdenia Ÿ Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa).
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia, musia
byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov školy,
sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň
vysokoškolského štúdia a dátum zápisu do ročníka
pri vysokoškolskom štúdiu).
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa,
v školskom roku 2013/2014 nebude pokračovať
v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa skončenia
štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.) a
pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti, ak
dieťa po skončení štúdia začalo vykonávať zárobkovú činnosť.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):
– Mgr. Dana Orolínová 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
– Gabriela Pecková2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U),
– Ing. Martina Homolová2445552 (E,F,M,S,V,W),
– Alena Matušková
2445553 (A,C,Č,K,R),
– Mária Fronková
2445554 (B,I,J,O,Š)
(r)
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City fest 2013 nesklamal
City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013
Žiarsky Park Štefana Moysesa patril v sobotu
10. augusta fanúšikom dobrej hudby a zábavy.
Konal sa ďalší ročník obľúbeného a jedinečného
City festu.
Dramaturgia podujatia ani tento rok nesklamala.
Hudobné hviezdy česko-slovenskej scény si prišlo
pozrieť viac divákov ako minulý rok. Presné čísla
návštevníkov sme v čase našej uzávierky ešte nepoznali. Ale už pred polnocou sa na základe o počte
predaných lístkov hovorilo o viac ako osemtisícovej
návštevnosti.

Cena primátora putovala in memorian
Dušanovi Záhorcovi. Prevzal ju jeho vnuk.
City fest počas svojej existencie hostil už mnoho zvučných mien a do histórie sa určite zapíšu aj
umelci tohto ročníka. Už tradične hudobný festival,
ktorý v širokom okolí nemá konkurenciu, navštívili
fanúšikovia nielen zo Žiaru a jeho blízkeho okolia.
V dave sa zabávali hostia zo Zvolena, Banskej Štiavnice, Prievidze, ale aj vzdialenejších miest a dokonca
aj z Košíc, Nitry či Bratislavy.

Úvod patril mladšej generácii
Ako prvý sa tento rok na pódium postavili hip
hoperi z kapely Moja reč a Komplot. Slovenské hip
hopové duo, ktoré tvoria raperi s umeleckými menami Supa a Delik sú rodáci z neďalekej Handlovej.
Na koncertoch spolupracujú najčastejšie práve
s kapelou Komplot. V taktom zložení potešili aj hip
hopovú komunitu na žiarskom City feste. Napriek
tomu, že vystupovali ako prví, ich vystúpenie si prišla
pozrieť tisícka fanúšikov.
Po raperoch sa na pódium postavili Spins – pop-rocková kapela z Nitry, minuloroční víťazi súťaže
City fest Challenge. Spins už mohli fanúšikovia vidieť
na menších či väčších pódiách a hudobných súťažiach. Kapela vznikla v roku 2009.
Hip hoperov a rockerov vystriedali blázniví hudobníci zo zaujímavého zoskupenia Rusín Čendeš
orchestra. Rusínsky miš maš z Banskej Bystrice je
silne ovplyvnený rôznorodou hudbou ako sú rusínsky, slovenský, rómsky či balkánsky folklór, ale v ich
tvorbe nájdete aj klasickú hudbu, argentínske tango,
pop či jazz. Moderné úpravy tradičných piesní, ktoré
vychádzajú z klasickej hudby či džezových a popových prvkov, mladí umelci predstavili aj na žiarskom
festivale. Šesťčlenný orchester svojou hudbou pritiahol aj ľudí, ktorých klasický folklór až tak nezaujíma.
Aj vďaka tomu, že hudobníci z tohto zoskupenia
spájajú moderné prvky a ľudové piesne, môžu mladí
ľudia spoznať piesne našich predkov.
Svojich fanúšikov si našli aj ďalší účinkujúci. Z ďalekých Michaloviec prišli fanúšikov do Žiaru potešiť

The Fusion. Koncert charizmatickej speváčky a autorky Klaudie Hossu so svojou skupinou prináša
na slovenskú hudobnú scénu nový vietor a kvalitu.
Inak tomu nebolo ani v sobotu na žiarskom festivale.

Dara prišla na Slovensko špeciálne
kvôli City festu
Krátko pred osemnástou hodinou už bol dav fanúšikov vo vare. Na pódium sa mala postaviť jedna
z najväčších hviezd večera, Dara Rolins. Česko-slovenská ikona popovej scény sa na City feste predstavila po prvýkrát a špeciálne kvôli Žiaru prišla z Prahy
a do Prahy zase aj odišla. Nechýbala tanečná show,
príťažlivé tanečníčky a remixy starých aj nových
hitov. Potešila aj fanúšikov, nechýbalo spoločné fotenie a podpisovanie. Dara je naozaj hviezda prvej
veľkosti. Ochotne čakala, usmievala sa a nemala

problém podať si ruku a vyfotiť sa s každým, kto prejavil záujem a podarilo sa mu k nej dostať. „Do Žiaru
ma priviedlo podujatie, ktoré sa koná vo vašom parku,“ povedala počas rozhovoru Dara a pokračovala:
„Leto má tú výhodu, že sa dá vystupovať aj vonku na
čerstvom vzduchu. Čo, samozrejme, ja ako speváčka
– žena vítam, pretože predsa len, pri tretej pesničke v klube sa už väčšinou začínam potiť a všetko je
náročné. Takto, keď vystupujem vonku je okolo mňa
prirodzený ventilátor, tak je to bomba. A aj ľudia
majú podľa mňa inú, lepšiu letnú náladu. Sú viacej
komunikatívni a dobre naladení. Predpokladám, že
majú v sebe už minimálne dve deci, takže si možno
so mnou aj zaspievajú.“ V play-liste obľúbenej speváčky nechýbali nové piesne, ale na svoje si prišli
aj fanúšikovia, ktorí Daru počúvali už ako malú Darinku. „V play-liste mám všehochuť. Väčšinou práve
preto, že som na scéne už tak dlho tak viem, že ľudia
a publikum je pestrofarebné. Na mňa chodia mladí,

Daru sprevádzali sexi tanečnice.
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City fest 2013 nesklamal
City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013 City fest2013

Buty.
ktorí ma registrujú ako Daru, ale, naopak, špeciálne
na takýchto akciách stretávam aj ich rodičov a prarodičov a tí si ma zase pamätajú ako Arabelu. Spravili
sme preto blok, prierez všetkým, tak dúfam, že boli
spokojní,“ povedala vždy milá a usmiata Dara.

žiarskeho Céčka s Experimental Duo na ich novom
predstavení, ktoré bude mať premiéru v októbri.
Cenu Nadácie ZSNP a Slovalco odovzdal Rudolf
Knapp súboru Seniori Optimisti za 10-ročnú vynikajúcu reprezentáciu mesta na kultúrnych podujatiach.
Cena primátora mesta bola tento rok odovzdaná in memoriam. Primátor Peter Antal ju venoval
za celoživotný prínos k zachovávaniu ľudových
tradícií regiónu a nezabudnuteľnú reprezentáciu
mesta na kultúrnych podujatiach nedávno zosnulému Dušanovi Záhorcovi. Cenu prevzal jeho vnuk,
ktorého na pódium sprevádzali dlhoroční kolegovia
a kamaráti zosnulého folkloristu, muzikanti a speváci
z Mužskej speváckej skupiny Sekera, v ktorej Dušan
Záhorec dlhé roky pôsobil.

Kreyson predviedli nadupanú
hudobnú i svetelnú šou

Made in ZH
Daru vystriedala na pódiu ďalšia česko-slovenská
legenda. Populárny český spevák, muzikant, textár,
autor muzikálov a megahitov ako Pěkná, pěkná,
pěkná, Na ptáky jsme krátký či Proklínám – Janek
Ledecký. Do Žiaru prišiel v sprievode svojej kapely.
Koncert najväčších hitov potešil nielen tých skôr
narodených, ale aj mladšiu generáciu. Podobne ako
Dara, aj Janek bol príjemný a milý, nešetril úsmevmi
a ochotne sa vyfotil so svojimi fanúšikmi.
Po tomto vystúpení prišlo na rad oceňovanie
Made in ZH, odovzdávanie cien Zlatý klinec. Ocenenia sa odovzdávajú vždy v troch kategóriách – Cena
primátora mesta, Cena Nadácie ZSNP a Slovalco
a Cena riaditeľky MsKC.
Ako prvá oceňovala práve riaditeľka žiarskeho
kultúrneho stánku, Michaela Pribilincová. Za celoživotný prínos k rozvoju neprofesionálneho divadla
v meste a regióne získal cenu zaslúžilý divadelník
Eduard Šebian. Tento herec, režisér, dramaturg začínal vo Folklórnom súbore Hron a dlhé roky pôsobil
v divadelnom súbore pri Závodnom klube ZSNP (neskôr divadelný súbor v MsKS). V súčasnosti spolupracuje s divadelníkmi v Mestskom kultúrnom centre aj
celom regióne ako režisér a dramaturg (DS Žarnovica, Hliník nad Hronom, Celkom malé divadlo Levice).
Šesťdesiatročný divadelník tiež spolupracuje v rámci

Ocenenia však na pódiu opäť vystriedal spev a hudobné nástroje. Fanúšikov slovenskej populárnej
hudby potešila svojím koncertom plných hitov jedna
z najlepších slovenských speváčok, Katarína Knechtová. Na City feste nebola po prvýkrát, tento rok však
so svojou kapelou vystupovali v netradične, s akustickým koncertom a s klavírom.
Mám jednu ruku dlouhou, František Dobrota,
Nad stádem koní, Krtek či nový megahit Píseň práce priniesli na žiarsky festival skvelí českí hudobníci
zo skupiny Buty. Skvelú zábavu, smiech a dokonalý
muzikantský prejav predviedla jedna z najväčších
českých festivalových hviezd na čele s nenapodobiteľným Radkom Pastrňákom.
Pred polnocou už začínal dav doslova vrieť. Fanúšikovia sa nevedeli dočkať českej heavy-metalovej
legendy Kreyson. Do Žiaru prišla táto kapela, samozrejme, so svojím frontmanom Láďom Krížkom.
Okrem známych hitov ako Anděl na úteku, Čarovná
noc či Kreyson predstavili aj nové skladby z albumu,
ktorý vyjde na jeseň a ktorí hudobníci pripravovali vo Švédsku. Na albume sa podieľali aj ľudia, ktorí
spolupracujú napríklad s legendárnymi Iron Maiden.
Zaujímavosťou je bezpochyby to, že v legendárnom
Kreysone pôsobí ako gitarista rodák z nášho mesta,

Gitarista Kreysonu Peter Boška (vľavo) je rodák zo Žiaru.
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Janek Ledecký.
talentovaný Peter Boška.
Heavy-metalovú legendu na pódiu vystriedala
hudba z Ameriky, rock´n´roll a rockabilly v podaní
unikátnej bratislavskej kapely The Cellmates. Ako sa
už pomaly začína stávať tradíciou, hudobný festival
v krásnom prostredí parku uzatvorila alko-punk-rocková smršť zo Žiaru v podaní domácich hudobníkov
z kapely Sitňan.
Môžeme skonštatovať, že ďalší ročník najväčšieho
hudobného festivalu v širokom okolí sa opäť vydaril. Nesklamalo počasie, účinkujúci a zrejme nikomu
nevadilo ani eurové vstupné. Veď práve vďaka tejto
symbolickej sume, ktorou každý návštevník festivalu
prispel, bude žiarsky park opäť o niečo krajší. V anke-

Katka Knechtová.
te si obyvatelia vybrali, že za vyzbieranú sumu chcú
znovuobnoviť a spustiť starú fontánu a chýbať nebude ani kohútik s pitnou vodou. City fest nám na záver
zhodnotil aj producent Céčka, Janko Kulich, ktorý už
teraz pracuje na dramaturgii budúcoročného City
festu: „Program sa oproti vlaňajšku predĺžil, tento
rok sme začali o hodinu skôr. Minulý rok bola hlavnou hviezdou na úvod skupina Arakain, prevažne
pre strednú generáciu a tento rok sme na úvod vybrali niečo pre mládež. Vystúpenie sme posunuli už
na 14-tu hodinu a určite na Moju reč a Komplot
prišla tisícka ľudí. To bolo výborné, pretože sa tu
už zdržali celý deň. Jedno je isté, keď som sa na to
pozeral z pódia, za vidna prišlo určite viac ľudí ako
minulý rok. Všetky vystúpenia prebehli bez problémov, dodržiavali sme časový harmonogram, nevyskytla sa ani jedna zmena v programe, takže za organizátora môžem povedať, že aj s priebehom tohto
ročníka City festu sme veľmi spokojní.“ Súčasťou
podujatia boli opäť aj stánky s občerstvením, cukrovinkami a nechýbalo ani množstvo detských atrakcií.
Na bezpečnosť opäť dohliadali štátni i mestskí policajti a v prípade potreby bola k dispozícii aj zdravotná pomoc.
(li) Foto: DuPe
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KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Od 1. júla do 30. augusta platí v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.

Pozvánka na hodovú svätú omšu

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

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
•Pozvánka pre budúcich rodičov
Tehuľky, budúci oteckovia, babičky, dedkovia či
doktorky – pozývame vás na jedinečné a výnimočné
stretnutie s lektorkou Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat Mgr. Janou Ondruškouvou.
Stretnutie sa uskutoční 4. septembra o 16.00 hod.
v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.
Naučíte sa, akým jednoduchým spôsobom sa dá
posilniť šťastie vašich najdrahších hneď od narodenia. Láskavé dotyky podporujú imunitu a ovplyvňujú
zdravie človeka na celý život.
Viac informácií získate e-mailom na: ivkaznavova@
gmail.com, alebo na telefónnych číslach:
0905 215 848, 0915 980 919.
Prihlásiť sa môžete do 2. septembra. Cena kurzu: 5 €.
•Najkrajšia torta 2013
Súťaž pre vás. Záväznú prihlášku posielajte do 16.
septembra na adresu: Ivana Žňavová, Duklianskych
hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom. Bližšie informácie o súťaži získate na webovej stránke www.osvetaziar.sk, alebo e-mailom na: ivkaznavova@gmail.com.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Nebude chýbať ani
prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie
telies v nej. Záverečnú časť programu tvorí malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Dňa 14. augusta o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Hrozí dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou
planetária a sprievodným slovom lektora. Za priazni-
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vého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16. augusta
o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Dominik v mesačnom
cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete na oblohu cez astronomický ďalekohľad. Dňa 21.
augusta o 16.00 hod.
•Jean Michel Jarre
Jean Michel Jarre – jeden z priekopníkov avantgardnej syntetizérovej hudby, známy gigantickými
audiovizuálnymi show je ďalším z neprehliadnuteľných hudobníkov, ktorých vám predstavujeme v sérii
hudobných a relaxačných programov. Zoznámte sa
s jeho netradičnou hudbou a hviezdnou hudobnou
kariérou. Dňa 22. augusta o 19.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na
oblohu
Dňa 23. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária pre mladších školákov, približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy.
V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 28. augusta o 16.00 hod.
•Večer po južnou oblohou
Ak sa vydáte na ceste po našej planéte smerom do
južných zemepisných šírok zistíte, že hviezdna obloha má celkom inú podobu ako ju poznáme z našich
končín. Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo
či najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov oblak
vám predstaví a zo základnou orientáciou na južnej
oblohe vás oboznámi lektorská demonštrácia vo
Hviezdnej sále.
Druhá časť večera bude za priaznivého počasia patriť pozorovaniu objektov večernej oblohy našich zemepisných šírok astronomickým ďalekohľadom. Dňa
30. augusta o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
13.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris, Ul. SNP 94
20.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
21.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
23.8. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
24.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
17.8. Pro Care, MUDr. Némethová, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom (601 13 16)
18.8. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
24.8. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
25.8. VK Stom, MUDr. Krnčoková, M. R. Štefánika 24,
Lutila (672 20 71)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Hľadám domov
FOXÍK
Foxík je 6-mesačné
šteniatko s jemnou srsťou. Je maličkého vzrastu a taký aj zostane. Je
priateľský a spoločenský,
znášanlivý aj s inými
psíkmi. Je vhodný do
bytu aj do domu s prístupom do vnútra. Je
veterinárne ošetrený.
ŠUBA
Šuba je 2 – 3-mesačné
šteniatko, kríženec. Má
originálne trikolórne sfarbenie. V dospelosti bude
menšieho vzrastu, tak do
10 kg.

TOFI
Tofi je 3-mesačné šteniatko. Je malý, veselý, nič
mu neunikne. Rád si nechá škrabkať bruško a rád
sa nosí na rukách. Bude
menšieho vzrastu (do 10
kg) a je vhodný skôr do vnútra, príp. do domu s prístupom do vnútra. Je prvý raz zaočkovaný, odčervený a čipovaný.
MOLLY
Molly má 6 mesiacov
a bude stredného až väčšieho vzrastu. Je to aktívne šteniatko, vhodné
skôr do domu s veľkou
záhradou.

VIOLA
Viola je 6-týždňové šteniatko, ktoré pred útulok
„odložili“ v krabici spolu
s ďalšími tromi psíkmi.

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.).

Poďakovanie

Poďakovanie pre Zdenku Štulerovú, vedúcu
predajne Jednota v Malej Lehote, pretože je veľmi
svedomitá a dobrá aj k ľuďom. Ľudia si ju vážia pre
jej šikovnosť a charakter.
Zákazníčka Marta Adamcová
zo Žiaru nad Hronom.
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám akvárium, rozmery: 50 x 30 x 30 cm, ohrievač,
1/16
odvzdušňovač s dvomi vývodmi. T: 0944 680 715
•Predám brúsenú kryštálovú vázu, výška 30 cm, váha
2/16
3 kg. T: 0944 680 715
•Predám celé balenie tabletiek Varivenol na kŕčové
žily. Cena dohodou. T: 0902 519 065
11/16
•Predám športový skladací kočík. Foto môžem poslať
e-mailom. Cena dohodou. T: 0902 519 065
12/16
•Predám jedenkrát použitý lis na ovocie. Kupovaný
v 7/2013. Cena dohodou. T: 0902 519 065
13/16
•Predám teplomer zn. Emos. Meria vnútornú a
vonkajšiu teplotu pomocou sondy a vnútornú vlhkosť.
T: 0902 519 065
14/16
•Predám vysávač Cobra 2010, 1400 W. Cena: 5 €.
T: 0902 828 424
16/16
•Predám filmové časopisy Premiere 2000 – 2005, Film
Mag 2009, DVD and Video 04/07, Total Film 2000, Blockbaster 12/5, Film Mag Special 1/06. T: 0902 828 424 17/16
•Predám hudobné časopisy – Spark 2000 – 2010, Spark
Poster č. 2, 4, 5, Hard Rocker, Fanzine, Spike, Rock Planet, Report Music, melodic Rock. T: 0902 828 424
18/16
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky, dvojstránky) za 8 €. T: 0902 828 424
19/16
•Predám zbierku spevákov a skupín 1985 – 2005
za 10 €. T: 0902 828 424
20/16
•Predám VHS – Genesis, Doors, Dire Straits a iné.
Cena: 2,50 €/kus. T: 0902 828 424
21/16
•Predám knihy: Elvis Presley – 2 €, S. O . Connor – 2 €,
Madonna – 2 €, Blue – 2 €, M. Jagger – 3 €, P. Swayze – 4
€, Prince – 3 €, Queen – 4 €, G. F. Unger – 3 v jednom
č. 1014 – 1,50 €, Sever a juh (2 diely), Nebo a peklo (2
diely), Sever a juh (3 diely) – 1,50 €/kus. T: 0902 828 424
22/16

•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin,
knieža Pribina, súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2
eurá – návrhy Vatikánu, Jánošík, 20 rokov nezávislosti,
20 ks Delaware & Pennyslvania, replika 1 $ Liberty Head,
10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako, strieborný
dolár Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933,
koruna sv. Václava, člen EÚ Slovensko, 10 rokov eura
Swarovski, 2 euro Grace Kelly, Gigant 10 rokov eura – 70
mm. T: 0902 828 424
23/16
•Predám MP3, CD, VHS, DVD, časopisy, plagáty, knihy,
kalendáre, stránky a iné (hudba, film, porno) a 10 CD
Box punk rock. Cena: 20 €. T: 0902 828 424
24/16

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám väčší dvojizbový tehlový byt v pôvodnom,
ale zachovalom stave, v blízkosti námestia. Cena doh23/16
odou. T: 0917 718 926
2
•Predám 1-izbový byt, rozloha 35,15 m , murované
jadro, podlahy, plastové okná. V prípade záujmu so zariadením a spotrebičmi (používané 1 rok). Byt je na Etape,
4. poschodie zo 4, v zateplenom dome s výťahom.
3/16
T 0908 068 516
•Predám staršiu chalupu so záhradou v obci Prestavlky. Celková plocha: 10 á. Cena dohodou. T: 0907
816 324
4/16
•Predám rodinný dom, prízemný + dvojzáhrada.
T: 0902 201 263
5/16
•Predám 4 árovú záhradu so záhradným
podpivničeným domčekom s malou terasou, blízko
zimného štadióna v ZH. Rovinatý zatrávnený pozemok
s jabloňami, hruškou a slivkou. Bez EE a vody. Cena:
4500 €. Foto na vyžiadanie. T: 0949 681 211
6/16
•Predám 2-izbový byt alebo dám do prenájmu. Byt sa
nachádza na Ul. Dukelských hrdinov 317/9, byt č. 11,
rozloha bytu je 50,86 m 2, balkón 1,19 m 2. Na byte sú
vymenené okná, celý je pekne prerobený, aj s plávajúcou podlahou. Cena: 14 500 €, pri rýchlom jednaní zľava
možná. T: 0903 530 845 – volať po 17.00 hod.
15/16
•Predám garáž po rekonštrukcii, nová elektrika,
stierky, strecha, za Bilou. Cena: 6 500 €. T:0918 362 265
9/14

•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €.
T: 0905 636 173

1/14

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

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 28.500 EUR, (pôvodná cena 29.000 EUR), výmera: 36 m2
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 23.500 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), výmera: 49 m2
P210/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500 EUR, výmera 56 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa,
pôvodný stav. Cena: 24.500 EUR, výmera 60 m2
P221/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
kompletná rekonštrukcia, vrátane zariadenia. Nová cena:
37.000 EUR, pôvodná cena: 44.000 EUR, výmera: 69 m2
P188/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
P171/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, pôvodný stav. Nová cena: 32.660 EUR,
(pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
P208/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, pôvodný stav. Nová cena: 37.000 EUR,
výmera: 63 m2
P168/2012:
3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 49.000 EUR,
výmera: 75 m2
P212/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 45.000 EUR, výmera: 82 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000 EUR),
výmera: 100 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom,
Nám. Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera: 80
m2
DOMY:
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera
pozemku: 823 m2
P222/2013:
RD v Slaskej, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 43.000 EUR, zastavaná plocha: 311 m2, výmera pozemku: 1.659 m2
P174/2013:

RD v Šášovskom Podhradí, pôvodný stav pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500
EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
P226/2013:
RD v Dolnej Trnávke, pôvodný, zachovalý stav. Cena: 63.000
EUR, zastavaná plocha 510 m2, výmera pozemku: 1002 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav. Nová cena: 17.500
EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156
m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P163/2012:
RD v Hornej Vsi, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková plocha:
120 m2, výmera pozemku: 923 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 152.000 EUR,
zastavaná plocha: 409 m2, výmera pozemku: 2.594 m2
P170/2013:
RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 62.000 EUR,
(pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná plocha: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000
EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835
m2
POZEMKY:
P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na
stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od
1.018 m2 do 1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera:
784 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na
stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 19.990 EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera: 605 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná),
siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený
na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová cena:
81.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116
m2
OSTATNÉ:
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000 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

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Som študentka a hľadám podnájom. Garsónku, resp.
1-izbový byt v Žiari nad Hronom za výhodnú cenu.
7/16
T: 0902 504 633
•Hľadám do podnájmu 1-izbový byt v ZH. Cena: do
200 €. Mám psa stredného vzrastu. T: 0948 422 215 9/16
•Prenajmem 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom. Nachádza sa na Ul. Š. Moyesesa - užšie

centrum. Cena dohodou. T: 0915 865 961

10/16

garážovaná. Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173

2/14

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

DROBNOCHOV

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

•Prijmem rezervácie na britské modré mačiatka BP,
sivé a biele. Sú očkované, 3x odčervené, plne socializované. Odber po 15.9. Cena dohodou. T: 0911 484 644

AUTO MOTO
•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km,

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAtĺk
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 uplynú 4 roky, 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.
SPOMIENKAtĺk
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Dňa 12. augusta sme si pripomenuli 2 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Vladimír Ivan.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 11. augusta uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá
Juliana Šurková.
Spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina
– dcéra Vlasta s rodinou,
synovia Zdenko s rodinou a Jožko.
POĎAKOVANIE
Aj touto cestou sa chceme z celého srdca úprimne
poďakovať celému Oddeleniu anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad
Hronom, najmä však jeho primárovi MUDr. Ladisla-
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtĺk
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď dieťa oči zaviera.
Tá rana v srdci ostáva a bolí
a už sa nikdy nezahojí.
Dňa 10. augusta uplynulo 6 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo
veku 46 rokov opustil náš milý syn
Miloš Gracík.
S láskou spomína mama a brat Bohuš.

SPOMIENKAtĺk
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých nás,
ktorých si mal tak rád.
Spi sladko,
snívaj svoj pokojný večný sen,
v spomienkach pri tebe
sme každý deň.
Dňa 10. augusta uplynulo 9 smutných rokov, keď
nás opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec
a starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcérky Danka s rodinou
a Dáška s rodinou.

POĎAKOVANIE
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 16. augusta si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Albín Hrmo.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
vovi Kukolíkovi za maximálnu starostlivosť o našu
mamičku Annu Lazárovú, ktorá i napriek snahe celého personálu podľahla zákernej chorobe.
Naše poďakovanie patrí aj chirurgickému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Vladimíra Lukáča.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
oddeleniu OAIM v ZH
Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať celému zdravotnému personálu na Oddelení OAIM,
ako aj p. primárovi MUDr. Kukolíkovi, MUDr.
Mažgutovi, MUDr. Rozinovej a ďalším, tak isto sestričkám za ich trpezlivosť a láskavosť.
Všetkým patrí veľká vďaka za odbornú a profesionálnu starostlivosť, ktorú vynaložili na záchranu
môjho syna, ktorého doviezli dňa 7. júna po ťažkej
dopravnej nehode v kritickom stave na Oddelenie OAIM v Žiari nad Hronom.
Veľmi pekne ďakujem.
Matka
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť a kresťanským
pohrebom vzdať úctu nášmu drahému zosnulému synovi a bratovi
Mgr. Marekovi Rakovskému.
Ďakujeme za slová povzbudenia
a nádeje pánovi dekanovi a ostatným kňazom,
ako aj za dôstojný prejav úcty a sústrasti pánovi primátorovi, mestským poslancom a členom
právnickej obce. Ďakujeme rodine, priateľom
a všetkým zúčastneným za kvetinové dary a za
každé jedno slovo útechy. Veľmi si to vážime.
Žijeme v nádeji na stretnutie sa s našim milovaným Marekom vo večnosti.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Dňa 2. augusta sme si pripomenuli 10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš otec,
starý otec
Štefan Tinák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKADňa 2.
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 15. augusta si pripomíname
10 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Štefan Jelža.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEDňa 2.
Ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa
prišli rozlúčiť dňa 9. augusta 2013
s našou drahou a milovanou mamou, starkou a prastarkou

Annou Lazárovou,

ktorá nás navždy opustila vo veku
81 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili sústrasť svojou účasťou na rozlúčke, kvetinovými darmi, osobnou kondolenciou.
Smútiaca rodina.
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Pripravte si s nami
Šťavnatý mrkvový koláč
Cesto: 1,5 hrnčeka hnedého cukru, 4 vajíčka, 1
hrnček oleja, 2 hrnčeky
polohrubej múky, 2 čajové lyžičky sódy bikarbóny,
1 prášok do pečiva, štipka
soli, 1 lyžica škorice, 4 hrnčeky strúhanej mrkvy, 1
hrnček nasekaných orechov.
Poleva: 125 g masla, 250 g nátierkového masla
(bánovecké alebo syra typu philadelphia), 1,5 hrnčeka práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru,
kôra a šťava z 1 citróna, nasekané orechy.
Postup: Vajcia a cukor vyšľaháme do penista
a postupne vmiešame všetky suroviny. Vylejeme na
vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme na
180 ºC do zlatista.
Koláč necháme vychladnúť. Po vychladnutí polejeme polevou, ktorú pripravíme zmiešaním všetkých
surovín na polevu. Posypeme nasekanými orechmi
a necháme schladiť.
Jednoduchý nekysnutý ovocný koláč
s posýpkou
Potrebujeme: 150g hrubej múky, 150g hladkej
múky, 150g masla (margarínu), 150g práškového
cukru, 4, celé vajcia, 2 lyžice rumu, citrónová kôra
(nemusí byť), 1/2 prášku do pečiva, mlieko, ovocie
(čerstvé, mrazené alebo zavárané).
Posýpka: 50g hrubej múky, 50g práškového cukru,
50g masla (margarínu), 1 vanilkový cukor.
Postup: Najprv si pripravíme posýpku. Všetky ingrediencie poriadne vymiesime a hotovú posýpku vložíme do chladničky, aby stuhla.
Všetky ingrediencie na cesto vymiesime a pridávame podľa potreby vlažné mlieko, aby nám vzniklo tekuté cesto (nie veľmi, len aby sa dalo vyliať na plech).
Rúru si predhrejeme na 180 ºC. Cesto vylejeme na
vymastený a vymúčený plech alebo na plech vyložený papierom na pečenie.
Na cesto naukladáme ovocie. Pokiaľ dávate čerešne, slivky a podobné ovocie, ukladajte ho šupkou
nadol.
Nakoniec pridáme posýpku. V prstoch ju rozmrvíme na koláč a dáme piecť. Posýpku môžeme dať aj
neskôr, keď už bude koláč trochu zapečený, aby sa
neroztopila a neklesla na úroveň koláča.
Pečieme asi 30 – 35 minút, po 15 – 20 minútach
pečenia môžeme prepnúť na 160 ºC.
Ovocný pohár s tvarohovo-jogurtovým krémom
Potrebujeme: ovocie, jemný tvaroh, biely jogurt (príp. ovocný).
Postup: Ľubovoľné ovocie si nakrájame na menšie kúsky. Tvaroh si
zmiešame s jogurtom. Vynikajúci je
višňový jogurt, ale vhodný je tiež biely s pridaním vanilkového cukru.
Ovocie vložíme do pohára a zalejeme krémom.
Nakoniec posypeme grankom alebo posekanými
orechmi.

Žlto-zelený ovocný pohár
Potrebujeme: žlto-zelené
ovocie, ovsené vločky, med,
pomarančový džús.
Postup: Ovocie nakrájame,
posypeme vločkami a naložíme do pohárov. Nakoniec
zalejeme
pomarančovým
džúsom osladeným medom.
Broskyňový džem
Potrebujeme: 1 kg broskýň, 500 g cukru, Gelfix Klasik 1:1, kyselinu citrónovú, konzervačnú pomôcku.
Postup: Umyté, odkôstkované broskyne pomelieme na ovocnom mlynčeku a dáme do hrnca. Obsah vrecka Gelfix Klasik zmiešame s dvoma lyžicami
cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho miešania asi 1
minútu dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru,
jednu nadrobno nasekanú broskyňu, lyžičku kyseliny citrónovej a povaríme 10 - 15 minút. Pridáme
konzervačnú pomôcku a ešte horúce naplníme do
pohárov, uzatvoríme viečkom a otočíme na 5 minút
dnom nahor. Poháre potom zabalíme na pol dňa do
deky alebo utierky.
Slivková nutela
Potrebujeme: na 1 kilo
zrelých a sladkých sliviek
350 gramov cukru, 60
gramov kakaa,1 čokoládu na varenie, štipku
škorice,1 hrnček lieskových orieškov alebo iné
oriešky, vanilkový cukor.
Postup: Slivky umyjeme, vykôstkujeme, dáme
do hrnca a varíme asi 15 minút, pokiaľ nezmäknú. Rozmixujeme ich na hladkú masu,
pridáme cukor, kakao, roztopenú čokoládu, vanilkový cukor a oriešky ,štipku škorice.
Zmes necháme na noc odležať. Krásne sa spoja
chute. Potom slivkovú nutelu ešte raz premiešame,
ochutnáme, či je dosť sladká, kakaová, oriešková a
dochutíme a naplníme do pohárov. Sterilizujeme
15 minút pri 80 stupňoch.
Kvasená zelenina
Potrebujeme: zeleninu, soľ, rascu.
Postup: Vybranú zeleninu nakrájame na kúsky
alebo nastrúhame. V mise dôkladne premiešame so
soľou a trochou rasce. Rasca nie je podmienkou.
Na 1 kilogram zeleniny sa pridáva 15 – 20 gramov
morskej soli a 1 kávová lyžička rasce. Keď zelenina
začne púšťať šťavu, môžeme ju naplniť do pohára
a dobre utlačiť. Vrch je ešte potrebné zaťažiť.
Ak plníte do pohárov, položte na vrch fľašu s vodou
alebo menší zaváraninový pohár. Dôležité je, aby sa
do zeleniny dostalo čo najmenej vzduchu.
Takto pripravený pohár so zeleninou umiestnime
na nejakú mištičku alebo hlboký tanier. Občas sa
stane, že pri kvasení začne vytekať šťava. Pohár necháme pri stále izbovej teplote 3 – 5 dní kvasiť. Keď
v tekutine vznikne jemný biely zákal, je to hotové.
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Domáci pečený čaj
Potrebujeme: 2 kg ovocia, 1,25
kg cukru (môžeme dať aj len 1 kg
trstinového alebo nerafinovaného),
2 citróny, korenie podľa chuti (klinčeky, škorica, aníz), 2 dcl rumu.
Postup: Ovocie umyjeme a nakrájame na menšie
kúsky. Citróny ošúpeme a tiež nakrájame na kúsky.
Vo veľkej nádobe zmiešame ovocie, citróny, škoricu,
cukor a rum. Dôkladne premiešanú zmes rovnomerne rozprestrieme do hlbokého pekáča. Dáme do
rúry a za občasného premiešania pečieme dovtedy,
kým nepustí ovocie šťavu. Medzitým si pripravíme
poháre. Keď ovocie šťavu pustí, horúcu zmes naplníme do pohárov. Zatvoríme viečkom a obrátime hore
dnom na 5 – 10 minút.
Zeleninová zmes na prípravu mäsa
Potrebujeme: 200 g mrkvy,
150 g zeleru, 100 g petržlenu.
Postup: Zeleninu ošúpeme, umyjeme, nakrájame na
1cm kocky. Nepredvárame.
Nálev: na 1 l vody 1
čajovú
lyžičku
soli.
Zmes sterilizujeme 40 - 50 minút pri teplote 100 ºC. Sterilizáciu opakujeme o 24
hodín. Sterilizujeme 30 – 40 minút pri 100 ºC.
Pikantná čalamáda podľa Kamily Magálovej
Potrebujeme: 1,5 kg šalátových uhoriek, 7 farebných paprík, 1 feferónka,
4 cibule, 150 ml octu, 150
ml kryštálového cukru, 1/2
balenia Zelka.
Postup: Pripravíme si suroviny. Uhorky nakrájame
na strúhadle aj so šupkou.
Pridáme cibuľu nakrájanú na mesiačiky. Papriky pokrájame na rezance. Vo
veľkej mise všetko zamiešame, pridáme ocot, cukor
a Zelko a necháme postáť, aby čalamáda pustila šťavu. Pokojne aj dve hodiny. Čalamádou naplníme poháre, na ktorých riadne osušíme okraje a uzavrieme.
Ak chceme čalamádu sterilizovať, nahradíme Zelko
Zekom. Odložíme do chladničky. Čalamáda by mala
postáť 10 dní, aby sa chute prepojili.
Zavárané lúpané paradajky vo vlastnej šťave
Potrebujeme: paradajky, trošku soli.
Postup: Paradajky umyjeme a zbavíme šupiek. Do
hrnca dáme horúcu vodu,
vložíme paradajky a keď
šupka praskne, vyberieme
ich a pekne ošúpeme.
Menšie paradajky môžeme celé vkladať do umytých pohárov. Väčšie očistíme od stvrdnutej zelenej vnútornej časti a rozrežeme na polovicu.
Paradajky natlačíme do pohárov. Pustia nám šťavu. Z pohárov vytlačíme pomocou opačného konca dlhej lyžičky vzduch. Nakoniec vrch paradajok
posolíme. Soľ slúži ako konzervačná prísada, aby sa
paradajky nepokazili. Poháre zatvoríme a necháme
sterilizovať 15 minút.
Hotové sú výborné na lazane, do omáčok alebo na
polievku.
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Muži Áčka postúpili do 2. kola Slovenského pohára
SLOVENSKÝ POHÁR

TJ Rovinka – FK Pohronie A 1:3 (0:1)
Góly: 49. (z PK) Mužlay – 17. Páleník, 82. Krivjančin, 88. Zvara.
Zostava: Packo – Pinka, Krivjančin, Blaho, Úškrt,
Rybanský (46´ Sedliak), Ometák, Kamas (46´ Paraj),
Drobňák (71´ Zvara), Páleník, J. Sekereš.
Po bezbodovom úvode II. ligy sme sa už v 17. minúte ujali vedenia gólom Páleníka. Po zmene strán

domáci pokutovým kopom vyrovnali. Do 82. minúty to vyzeralo na penaltové rozuzlenie, no radosť
domácim fanúšikom pokazil najprv Krivjančin a o
šesť minút uzavrel na konečných 3:1, po nepríjemnom zranení zo zápasu s Malajziou U23, striedajúci
Zvara. 1. kolo sa hrá na jedno stretnutie, a tak postupujeme do 2. kola Slovenského pohára Slovnaft
cupu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Vrtkým Malajčanom sme podľahli
FUTBAL – FK POHRONIE A

FK Pohronie – Malajsia U23 2:3 (1:3)
Prítomných 450 divákov si prišlo na svoje, keď videli rýchlych malajských hráčov. Tí vynikali technikou a ukázali veľa
fintičiek, čo naše mužstvo zase vyvažovalo bojovnosťou.
V zápase sme vystriedali dve kompletné jedenástky. Viedli sme od 2. minúty, keď po faule na Matuškoviča Sekereš
premenil pokutový kop. Hostia v priebehu dvoch minút, po
zaváhaniach Krivjančina, viedli v 19. minúte 2:1, góly dali Rozaimi a Zaharulnizana. A po krásnej akcii zvýšili na 1:3, ktorú
zakončil pod brvno Hazwan, za čo si vyslúžil aj potlesk domácich fanúšikov. Znížili sme už tesne po polčase Zvarom na 2:3.
Ďalšie šance už jednotlivci zahodili, a tak sa skončilo pekné
medzinárodné stretnutie.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Bronz na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch pre Žiarčanov
TANEC

Tak ako každý rok, i tentoraz Tanečno-športový
klub Stella hodnotil sezónu a najúspešnejšie páry
sezóny 2012/13.
Najúspešnejším párom v histórii klubu sa stal Jaroslav Oboňa – Dominika Rošková a toto sú ich výsledky.
Najlepší výsledok dosiahli na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch: 3. miesto, v latinskoamerických tancoch: 4. miesto a na Majstrovstvá Slovenska
v štandardných tancoch: 12. miesto. V súčasnosti sú
v rámci Slovenského pohára najlepším párom na Slovensku a sú na prvom mieste, čo sa v histórii TŠK Stella

podarilo zatiaľ iba im.
Silnú skupinu tvorí sedem juniorských párov. Najúspešnejším sa stal Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová. Na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch skončili na 11. mieste, v štandardných tancoch
na 12. mieste a v latinskoamerických tancoch boli
na 15. mieste. V rámci Slovenského pohára v štandardných i v latinskoamerických tancoch sú na 4. mieste.
Druhým najúspešnejším párom je Jaroslav Ihring –
Natália Varechová. Najlepší výsledok dosiahli na Majstrovstvách Slovenska v latinskoamerických tancoch,
kedy tancovali semifinále a umiestnili sa na 12. mieste.
V rámci Slovenského pohára sú v súčasnosti v štandardných tancoch na 8. mieste a v latinskoamerických
tancoch na 4. mieste.

Juniori trojnásobnými
majstrami Slovenska

Jaroslav Oboňa – Dominika Rošková.

Darilo sa však aj ostatným párom. Tomáš Legíň – Isabella Kúšová skončili na Majstrovstvách Slovenska v latinskoamerických tancoch
na peknom 9. mieste. Martin Kollár – Dominika Krčmárová sa prebojovali do semifinále na Majstrovstvách Slovenska v štandardných i v desiatich tancoch a vytancovali si
12. miesto. Vyššiu výkonnostnú triedu si v sezóne
okrem menovaných párov vytancoval aj Andrej Hric
– Soňa Herková. Len niekoľko bodov k postupu do vyššej triedy chýba Marekovi Hlaváčovi – Sofii Gelienovej
a Denisovi Kmeťovi – Janke Laurovej.
Najvyššie ocenenie získali juniori v rámci Majstrovstiev Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách, kde sa stali trojnásobnými majstrami Slovenska
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Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová.
s choreografiou Move together z autorskej dielne Stelly a Petry Víťazkovej. Skupina dospelých s choreografiou Aprílové variácie II. obsadila 2. miesto.
Bola
to
super
úspešná
sezóna,
za ktorú patrí poďakovanie všetkým párom, trénerom
rodičom i sponzorom. Dnes sa už členovia TŠK Stella
pripravujú na novú sezónu či kondičnými tréningami,
alebo účasťou na letných tanečných sústredeniach.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka klubu
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Dorastenci pred vstupom do II. ligy
FUTBAL - DORAST

Dorastenecké tímy FK Pohronie budú v nasledujúcej sezóne nastupovať v druhej najvyššej dorasteneckej súťaži na Slovensku. Po reorganizácií súťaží tak budeme opäť môcť vidieť na ihrisku v Žiari
nad Hronom II. dorasteneckú ligu.
V súťaži bude vrátane našich tímov 15 družstiev zo
stredného Slovenska. Z minuloročnej II. ligy východ ostalo po zrušení ligových „béčok“ 5 tímov (Fomat Martin, Jupie B. Bystrica, Tatran L. Mikuláš, MŠK Námestovo,
LAFC Lučenec), ktoré sú doplnené o družstvá z III. ligy.
Naši chlapci tak budú mať možnosť v novej sezóne
odohrať množstvo kvalitných súťažných stretnutí. Tomuto faktu prispôsobili aj letnú prípravu pod vedením
nezmenených realizačných tímov.
Starší dorast U19 bude viesť aj naďalej tréner Radoslav Vanko s vedúcim mužstva Jurajom Štefanovičom. „Sedemnástku“ bude viesť, tak ako v minulej
sezóne, tréner Beník, ku ktorému sa pridal ako asistent
tréner Miroslav Giertl. Trénerom brankárov je Milan
Nemec.
Prípravu absolvovali obe družstvá v domácom prostredí. Do mužstiev prišli okrem našich odchovancov z
mladších vekových kategórií aj nový hráči zo skúsenosťami z II. či I. dorasteneckej ligy.
Ambície staršieho dorastu sú hlavne pripraviť perspektívnych hráčov do seniorských tímov FK Pohronie
a výsledkovo sa držať v hornej polovici tabuľky. V mladšom doraste je cieľom zabudovať hráčov zo žiackej
kategórie a vytvorenie hráčskeho kolektívu pre starší

dorast a následne seniorov.
Prípravné zápasy:
FCBaníkHornáNitra–FKPohronieU191:1(0:0),g:Líška
FC Baník Horná Nitra – FK Pohronie U17 2:1 (0:0), g:
Paller
FK Pohronie U19 – ŽP Podbrezová U17 (I. liga) 0:2 (0:1)
FK Pohronie U17 – ŽP Podbrezová U16 (I. liga) 0:3 (0:0)
FK Pohronie U19 – Dukla B. Bystrica U17 (I.
liga) 3:1 (1:1), g: Hric 11 m, Chovan, Kukučka
FK Pohronie U19 – Dukla B. Bystrica U16 (I. liga) 1:5 (0:3),
g: Budinský

Dorastenci priviezli z Lučenca 3 body

V prvom kole II. ligy cestovali naše dorastenecké
dvojičky do Lučenca. Starší prehrali v smolnom zápase
1:0, mladší však podali pekný výkon a domácich jednoznačne predčili vo všetkých činnostiach.
STARŠÍ DORAST U19

LAFC Lučenec – FK Pohronie 1:0 (1:0)
Zostava: Tatár – Štefanovič, Ricotti, Foltán (39‘ Hanuška), Tryzna, Horváth, Hric, Chovan Dúbravský, Henžel, Mudrončík (62‘ Líška).
V úvodnom zápase II. ligy sa za veľkej horúčavy hral
vyrovnaný, obojstranne svižný futbal. Domáci potrestali našu chybu v rozohrávke gólom do šatne v 43.
minúte.
Nám sa nepodarilo v závere využiť dve sľubné príležitosti na vyrovnávajúci gól, a tak sa „remízový“ zápas
skončil víťazstvom domácich.
MLADŠÍ DORAST

LAFC Lučenec – FK Pohronie 1:3 (1:2)
Po úvodnom góle domácich po nechytateľnej strele
z hranice pokutového územia prevzali iniciatívu naši
hráči, ktorí predčili domácich po kondičnej aj kombinačnej stránke. Po utešenej strele Mokroša z 25 m do
šibenice zvyšoval už na 1:2 po Mokrošovom centre Budinský. V druhom polčase uzavrel skóre zápasu hlavou
po rohovom kope Nagy.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Senec nám s aklimatizáciou nepomohol
FUTBAL - A TEAM - II. LIGA

FK Pohronie A – ŠK SFM Senec 1:4 (1:2)
Zostava: Jaroslav Gramblička, Ján Sojka, Roman
Krivjančin, Andrej Úškrt, Pavol Blaho, Zdenko Kamas
(66‘ Vratislav Bobor), Ján Pinka (63‘ Radoslav Drobňák), Jozef Sekereš, Michal Páleník, Matúš Matuškovič
(46‘ René Paraj), Martin Sedliak.
Hostia pohrozili hneď v úvode. Protinováčikovský
nápor trval iba chvíľu, potom boli domáci tým lepším
mužstvom. V 30. minúte sme sa po centri Matuškoviča a zakončení Sekereša k žrdi ujali vedenia. Hostia sa
ale už o 10. minút ukázali gólom Orolína a za minútu
ich dostal do vedenia Hlavatovič.

Druhý polčas nám nepomohli už ani rýchle striedania a na súpera sme sa už nechytili. V 64. minúte Hlavatovič krásne zacentroval a Ujčík hlavou zvýšil na 1:3.
V 86. minúte stratil v strede poľa loptu Paraj a hostia
prečíslenie využili Bedecsom na 1:4.
Hlavu ale nevešiame, nakoľko hneď z úvodu máme
súperov s najvyššími ambíciami. Stále tak čakáme na
prvú druholigovú výhru. Škoda je aj to, že sme výsledkom nepresvedčili najväčšiu (1110) divácku návštevu.

V Bardejove o gól

Zostava: Gramblička, Sojka (7´Paraj), Krivjančin,
Úškrt, Blaho, Kamas, Sekereš, Ometák (59´Pinka), Rybanský, Bobor (59´Páleník), Sedliak.

Partizán Bardejov – FK Pohronie A 1:0 (0:0)
Horúca pôda v Bardejove nebola až tak horúca.
I keď domáci hrali od začiatku technický futbal, prvý
polčas im šancu nedoprial.
A to aj napriek tomu že nás stále tlačili a boli pohyblivejší. Naopak, hosťom vyšiel roh v 20. minúte, keď
hlavička Krivjančina prekonala brankára, ale na čiare
to pohotový obranca vyhlavičkoval.
Úvod druhého polčasu vyšiel lepšie domácim, keď v
53. minúte po biliardovej akcii skóroval Brazílčan Dyjan Carlos De Azevedo. Po prestriedaní sa v 77. minúte
ukázal Páleník, keď hlavičkoval k žrdi, ale brankár domácich zázračne vyrazil. V 81. minúte potiahol akciu
Sekereš a z 25 metrov vypálil na bránu, no strela lízala
len brvno. O dve minúty domáci Dzúrik nastrelil žrď.
Najväčšiu šancu sme si vypracovali v 88. minúte, keď
nádherne unikol pomedzi dvoch stopérov Páleník,
ocitol sa sám pred brankárom Pavličkom, ale lopta
tesne minula bránu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Úspešné vystúpenie žiarskych cyklistov
na domácom podujatí

Začíname behať
– začíname chudnúť

CYKLISTIKA

Po sérii vrcholných podujatí, akými boli pre mužov a juniorov koncom júna spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v Dubnici a pre
kadetov v polovici júla Európsky Olympijský festival mládeže ( EYOF ) v holandskom Utrechte, pokračoval v dňoch 27. a 28. júla cyklistický kolotoč
pretekmi Slovenského pohára mládeže. Organizátorom bol domáci Cyklistický klub MŠK Žiar nad
Hronom.
V sobotu 27. júla bola v popoludňajších hodinách
odštartovaná časovka jednotlivcov na trati Lovča –
Dolná Ždaňa – Lovča. Pretek sa išiel ako Cena primátora mesta Žiar nad Hronom. Kategórie mladších žiakov,
starších žiakov a kadetov absolvovali časovku na 10 km
a kategória juniorov na 20 km.
Za slnečného a extrémne horúceho počasia sa na trať
vydali ako prví mladší žiaci. Favoritom v tejto kategórii
bol vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského
pohára Dávid Sikora z CyS Žilina. Ten na trati odviedol
síce svoje maximum, ale to nestačilo na výborne pripraveného Mareka Bugára z CK Dynamax Nitra. Časom
0:15:51 suverénne zvíťazil Bugár s pol minútovým náskokom pred Sikorom. Tretia priečka patrila Andrejovi
Antalovi z TJ Slávia ŠG Trenčín. Nádeje žiarskej cyklistiky obsadili Matúš Černek časom 0:16:43 nepopulárne
štvrté miesto, Tomáš Kamenský časom 0:18:23 deviate a Matúš Terem desiate miesto. V kategórii starších
žiakov bol jednoznačným favoritom vedúci pretekár
priebežného poradia Slovenského pohára Matúš Štoček z CyS Žilina. Po vynikajúcom výkone na trati Štoček časom 0:13:56 bezpečne zvíťazil pred Martinom
Chrenom z CK Olympik Trnava. Tretia priečka patrila
Jakubovi Varhaňovskému z domáceho MŠK Žiar nad
Hronom. Ostatní starší žiaci MŠK podali iba priemerný výkon a obsadili Adam Foltán 12., Lukáš Lajtoš 13.,
Adrián Žarnovičan 14., Matúš Valuška 15. a Luboš Kovár
16. miesto.
V kategórii kadetov sa prekvapenie nekonalo. Časom
0:13:16 si zaslúžene víťazstvo odniesol favorizovaný
domáci pretekár a vedúci jazdec Slovenského pohára
Adrián Foltán. Po peknom 20. mieste na EYOF, kde ako
jediný cyklista Slovenska splnil kritériá SOV, nám v jeho
osobe rastie ďalšia veľká nádej žiarskej a slovenskej
cyklistiky. Vynikajúci výkon v etape pravdy podali aj
ostatní žiarski kadeti, keď obsadili Kristián Zimány tretie, Henrich Hasch štvrté a Matej Foltán desiate miesto.
Matej Truban nemal svoj deň a obsadil až 17. miesto,
Ján Gajdošík skončil 21.
V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku na 20
km, si prvenstvo odniesol časom 0:26:39 vicemajster
republiky v tejto disciplíne, domáci cyklista MŠK Žiar
nad Hronom Juraj Bellan.

až extrémne horúcom počasí.
Kategória mladších žiakov absolvovala pretek na
jeden okruh a prvenstvo si tento raz odniesol Dávid
Sikora z Cys Žilina pred Marekom Bugárom z CK Dynamax Nitra. Mladší žiak MŠK Matúš Černek zabojoval
a zaslúžene obsadil pekné tretie miesto. Tomáš Kamenský obsadil deviate a Matúš Terem desiate miesto.
Kategória starších žiakov absolvovala dva okruhy,
teda trať dlhú 46 km. Víťazom tejto kategórie sa opäť
stal neporaziteľný Matúš Štoček z CyS Žilina pred Martinom Chrenom z CK Olymiku Trnava. Ostatní starší žiaci
MŠK obsadili Matúš Varhaňovský 10., Matúš Valuška
12., Lukáš Lajtoš 13., Adrian Žarnovičan 16., Adam Foltán 17. a Luboš Kovár 18. miesto.
V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú 69 km,
putovalo víťazstvo do Žiaru zásluhou heroického výkonu Mateja Trubana, ktorý po sólovom individuálnom
úniku systémom štart – cieľ zaslúžene zvíťazil. Záverečné kilometre a špurt výborne zvládli Kristián Zimány a Adrán Foltán, ktorí obsadili druhé a tretie miesto.
Henrich Hasch bol v cieli klasifikovaný na 16. mieste a
Ján Gajdošík na 25. mieste. Matej Foltán pretek síce nedokončil, no pre tímovú stratégiu, ktorá nakoniec žala
úspech, urobil neoceniteľnú prácu. Kadeti MŠK Žiar
nad Hronom dodržali a zvládli taktické pokyny a predviedli celému pelotónu ukážku taktického tímového
boja, začo si zaslúžia pochvalu a uznanie.
Kategória juniorov absolvovala štyri okruhy, teda 92
km. Víťazom tejto kategórie sa stal úradujúci majster
Slovenska Martin Dubeň z CyS Žilina pred Simonom
Mičudom z TJ Slávia ŠG Trenčín. Jediný zástupca MŠK
v tejto kategórii Juraj Bellan pre zdravotné problémy
zaostal a obsadil deviate miesto.
Organizátorovi Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike – Mestskému športovému klubu – Cyklistickému klubu Žiar nad Hronom sa podarilo zorganizovať pekné podujatie v okolí Žiaru nad Hronom,
ktoré sa zaobišlo bez pádov a zranení. Prinieslo viacero
vynikajúcich výkonov a radosť z cyklistiky. Toto podujatie by však nebolo možné zorganizovať bez podpory
sponzorov a nadšencov cyklistiky. Cyklistický klub MŠK
Žiar nad Hronom touto cestou chce vyjadriť poďakovanie spoločnosti Slovalco, mestu Žiar nad Hronom,
Policajnému zboru SR, Hasičskému zboru, Technickým
službám mesta Žiar nad Hronom, obciam Lovča a Lutila, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie
Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike.
F. Sitora

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú začať
behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite
sa vám zíde zopár užitočných rád, ako „to“ robiť
správne. Svoje otázky môžete posielať do našej
redakcie na adresu mn@ziar.sk. Bude vám na ne
odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike venuje už 23 rokov.
Dobrý deň, uvažujem o tom, že začnem pravidelne behávať, avšak zároveň mám problém
s nízkou váhou (BMI 18,3). Existuje intenzita cvičenia či behu, ktorá mi nespôsobí ďalší úbytok na
váhe, alebo by som mal pravidelnú pohybovú aktivitu úplne obmedziť?
Je potrebné zistiť príčinu vašej podváhy. Ak ňou
nie je choroba alebo porucha metabolizmu, pomôže vám športová aktivita. Nosíme si v hlavách mýtus:
beh = chudnutie. Nie je to pravda. Šport, beh je na to
ideálny, zaťažuje telo na vyššej ako bazálnej úrovni. S
tým je sprevádzaná intenzívna srdcovocievna činnosť,
dýchanie (okysličovanie), vyššie prekrvenie a metabolizmus. To všetko priaznivo vplýva na optimálnu
činnosť aj v pokojovom režime. Behom si vybudujete
regeneračné prostriedky a tie priamo ovplyvňujú vaše
správne„fungovanie“. Počas tréningu miniete energiu,
ktorú si telo následne pýta a vás to núti stravovať sa
správne. Ak beh doplníte vhodným posilňovaním,
čoskoro zbadáte na sebe výsledok, napríklad vo forme zvýšenia aktívnej svalovej hmoty. Neodporúčam
rôzne módne nárazové akcie typu „tisíce drepov za
pár dní a budete mať krásny zadok“, vyskúšal som (zo
zvedavosti),.nefunguje to, zadok mi neskrásnel, zato
kolená ma boleli ešte mesiac. Trénujte koncepčne pod
dohľadom kvalifikovaného trénera.
Chcel by som sa spýtať, aký je pre mňa ideálny
pulz pri cvičení. Mám 31 rokov, výšku 181 cm a
vážim 87 kíl. Chodievam behávať, v lete vonku a
v zime na pás.
Položili ste mi otázku, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď. Tréningové hladiny sa určujú
individuálne, tzv. Conconiho testom. Pre začiatok
postačí výpočet z veku, hmotnosti, ranného tepu,.je
to však len teória. Tréningové zóny sa môžu výrazne
líšiť aj pri rovnakých somatotypoch. Napríklad: stretol
som sa s prípadom dvoch bežkýň, zhruba rovnakého
veku a podobnej kondície, kde jedna mala maximálny
tep 188 a druhá 206! Testom som sa dostal k údajom,
kde tréningová záťaž v hornom kyslíkovom pásme u
prvej bola 158, u druhej 171 tepov za minútu. To už je
poriadny rozdiel.
Kvôli problémom s kolenami som sa musel vzdať
mojich obľúbených športov a tým pádom sa začal
celkovo zhoršovať môj zdravotný stav. Viete mi
odporučiť, akú pohybovú aktivitu by som mohol
vykonávať, aby som naštartoval spaľovanie, a zároveň nezaťažoval kolená?
Ťažko je dať užitočnú odpoveď na vašu otázku. Neviem, aké máte problémy s kolenami, aký šport (motorizmus či turistika), resp. úraz ich spôsobil a v akom
stave sú teraz. Na to by vám vedel lepšie odpovedať
váš ortopéd. Veľmi však oceňujem vašu snahu športovať aj napriek zdravotným problémom. Môžem sa
porozprávať s lekárom o možnostiach, určite nájdeme
vhodné riešenie. Keď budete vedieť, do čoho sa idete
pustiť, poradím vám, ako na to.

Zaslúžené víťazstvo kadeta
Mateja Trubana
V nedeľu 28. júla bola na programe Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike druhá disciplína, a to
cestný pretek jednotlivcov s hromadným štartom. Pretek sa išiel ako Cena Slovalca, a. s.
Trať členitého cestného preteku viedla okruhom 23
km dlhým z obce Lutila v smere na Lovčicu – Trubín,
časť Dérerov Mlyn, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú do
cieľa v Lutile. Aj v nedeľu pretekali cyklisti v slnečnom
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Cyklista Kristián Zimány majstrom republiky
CYKLISTIKA

Po spoločnom šampionáte Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike, ktoré sa konali
koncom júna v Dubnici nad Váhom pre kategórie
mužov a juniorov, boli na programe 3.a 4. augusta
mládežnícke Majstrovstvá Slovenska, ktorých organizátorom bol Cyklistický klub Dynamax Nitra.
V sobotu 3. augusta bola v popoludňajších hodinách
za tropickej horúčavy odštartovaná časovka jednotlivcov so štartom i cieľom v Nitre. Kategória mladších žiakov absolvovala časovku na 7,5 km, starší žiaci absolvovali časovku na 12 km, kategória kadetov absolvovala
14,5 km a juniori absolvovali časovku na 19,5 km. Pre
kategóriu juniorov sa preteky konali ako ďalšie kolo
Slovenského pohára. Nebojovali tieto kategórie o majstrovské tituly, ale „iba“ o body do pohára.
Vzostupná výkonnosť cyklistov MŠK Žiar nad Hronom tesne pred šampionátom pasovala Žiarčanov
do roly favoritov. Ako prvý sa na trať majstrovskej časovky vydali mladší žiaci. Titul majstra Slovenska v tejto kategórii získal domáci pretekár Marek Bugár z CK
Dynamax Nitra pred Dávidom Sikorom z CyS Žilina a
tretím Andrejom Antalom z TJ Slávia ŠG Trenčín. Časom 0:12:11 obsadil mladší žiak MŠK Žiar nad Hronom
Matúš Černek pekné štvrté miesto. Tomáš Kamenský
časom 0:13:30 obsadil 15. miesto.
V kategórii starších žiakov si titul majstra Slovenska
v časovke odniesol časom 0:17:21 neporaziteľný Matúš Štoček z CyS Žilina pred Martinom Chrenom z CK
Olympik Trnava. Bronz putoval do Žiaru zásluhou výborného výkonu Jakuba Varhaňovského. Ostatní starší
žiaci MŠK obsadili Adam Foltán 13., Adrián Žarnovičan
17. a Matúš Valuška 21. miesto. Pre zdravotné problémy
neštartovali Ľuboš Kovár a Lukáš Lajtoš.
Veľkým želiezkom v ohni bol v kategórii kadetov, ktorí absolvovali časovku na 14,5 km, vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského pohára, Žiarčan Adrián
Foltán. Tento pretekár v tohtoročnej sezóne potvrdzuje
vynikajúcu výkonnosť, hlavne v jazde na čas. Foltán
nesklamal, časovku išiel vyrovnane a na trati odovzdal
svoje maximum. Jeho výsledný čas 0:21:08 min. ho
v cieli pasoval medzi ašpirantov na titul. Víťazstvo a titul
majstra republiky v časovke si nakoniec prekvapujúco
odniesol s náskokom 11 sekúnd pretekár ŠKC Dubnica
Alex Zeman pred našim Foltánom. Tretie miesto obsadil pretekár PROefekt Košice Štefan Sanetrik. Ostatní
kadeti MŠK obsadili Kristián Zimány 6., Henrich Ha-

sch 7., Matej Foltán 9., Nicolas Jelža 14., Matej Truban
17. a Ján Gajdošík 23. miesto. Kategóriu juniorov Cyklistický klub MŠK neobsadil z dôvodu štartu Juraja Bellana na Svetovom pohári vo Francúzsku.

Na neoficiálnych Majstrovstvách Európy
nás budú reprezentovať
aj traja Žiarčania a tréner Sitora
V nedeľu 4. augusta pokračovali mládežnícke Majstrovstvá SR za tropických horúčav cestnými pretekmi
jednotlivcov s hromadným štartom. Majstrovská trať
viedla náročným členitým okruhom dlhým 28 km
so štartom i cieľom v obci Neverice. Kategória mladších
žiakov absolvovala pretek na jeden okruh v celkovej
dĺžke 28 km. Prvenstvo si na páske v tvrdom špurte
vybojoval opäť domáci Marek Bugár z CK Dynamax
Nitra pred Dávidom Sikorom z CyS Žilina. Tretia priečka a bronz putoval do Žiaru zásluhou výborného
výkonu Matúša Černeka. Bojovný výkon za ťažkých
podmienok podal aj Tomáš Kamenský, ktorý obsadil
12. miesto. V kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali dva okruhy, teda 56 km, sa majstrom republiky stal
zaslúžene Matúš Štoček z CyS Žilina pred Martinom
Chrenom z CK Olympik Trnava a Danielom Masarykom
z ŠKC Dubnica. Jakub Varhaňovský sa musel tentoraz
uspokojiť s 5. miestom. Adam Foltán bol klasifikovaný
na 15. a Adrián Žarnovičan na 16. mieste. Matúš Valuška pre obnovené zranenie neštartoval. V kategórii
kadetov, ktorí absolvovali 3 okruhy, teda 84 km, si
prvenstvo po sólovom úniku odniesol cyklista MŠK
Žiar nad Hronom Kristián Zimány. Druhé miesto obsadil Alex Zeman z ŠKC Dubnica a bronz putoval opäť
do Žiaru zásluhou výborného záverečného špurtu
Adriána Foltána. Aktívny Henrich Hasch obsadil piate
miesto a v prvej desiatke sa umiestnil aj Matej Truban.
Ján Gajdošík bol klasifikovaný na 13. a Matej Foltán
na 30. mieste. Družstvo kadetov podalo na trati kolektívny výkon s jasným cieľom získať majstrovský titul.
Chlapci splnili taktické pokyny a všetkým patrí za ich
výkon poďakovanie a uznanie.
Ziskom jednej zlatej, jednej striebornej a troch
bronzových medailí sa Cyklistický klub MŠK Žiar
nad Hronom stal jedným z najúspešnejších klubov
na domácom šampionáte. Ihneď po skončení mládež-

níckeho šampionátu zasadala cestná komisia mládeže
Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá definitívne potvrdila nomináciu na 28. ročník Internationale ASKO
Radjugendtour považované za neoficiálne Majstrovstvá Európy kadetov v Bad Tatzmannsdorf – Austria
(11. – 16.8.2013). Potešujúcou správou je skutočnosť,
že v šesťčlennom reprezentačnom výbere Slovenska
sa tomto významnom podujatí predstavia až traja cyklisti MŠK Žiar nad Hronom. Dôveru SZC dostali Kristián
Zimány, Adrián Foltán a Henrich Hasch. Výber SR dopĺňajú cyklisti Alex Zeman (ŠKC Dubnica) Juraj Michalička (CyS Žilina) a Pavol Kvietok (ŽP Šport Podbrezová).
Vedením družstva na 28. Ročníku Radjugendtour boli
poverení reprezentační tréner Vladimír Hnáth s asistentom Františkom Sitorom. Veríme, že chlapci naviažu
na dobré výsledky z minulosti a k tomu im držíme palce.
F.S.

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch
Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva na 12. ročník Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční v utorok 27. augusta.
Štart podujatia je naplánovaný na 17.45 hod. Prezentácia účastníkov bude na Partizánskej ul., pri odbočke na Šibeničný vrch od 17.00 hod.
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na bicykli
do vrchu (1800 m). Podmienkou štartu je prilba

a funkčný bicykel v zmysle športovo-technických
predpisov.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska vatra.
Organizátorom podujatia je Mestský úrad – Odbor
školstva a športu

v Žiari nad Hronom a spoluorganizátorom MŠK
Žiar nad Hronom – Atletický klub a Centrum voľného času.
Informácie: Ján Žiak – MsÚ Žiar nad Hronom,
mobil: 0908 949 527, e-mail: jan.ziak@ziar.sk.

