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V tomto čísle:
PRÁCE NA "HVIEZDOŠKE"
KOMPLIKUJE POČASIE

City fest 2014

Častý dážď skomplikoval realizáciu stavebných
prác vnútroblokového priestoru na„Hviezdoške“.
Riaditeľ technických služieb priznáva minimálne
týždňový sklz prác. Strana 3.
VYRIEŠTE ZÁHSDU PANDORINEJ SKRINKY

Interaktívna tímová hra zavítala v týchto dňoch
aj do nášho mesta. Otvorte Pandorinu skrinku
a pomocou správneho hesla sa snažte dostať
z miestnosti do 60 minút. Viac na 4. strane.
NAJVÄČŠIU SVADOBNÚ PARTU
MÁME V ŽIARI

STRANA 5

Šášovské hradné hry

Koncom augusta bude v Obradnej sieni
MsKC nainštalovaná pravdepodobne najväčšia
svadobná parta nielen na Slovensku, ale aj
v Európe. Viac sa dozviete v článku na strane 3.
NOVINKY V ŽIARSKOM KINE

Kino Hron bolo po svojej digitalizácii opätovne
spustené koncom marca. Odvtedy si tu diváci
mohli pozrieť viac ako stovku filmových
noviniek. Pripravené sú aj ďalšie kino-aktivity.
Bližšie informácie nájdete na 2. strane.
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NAJKRAJŠÍ KÚT
16. ročník Od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
CYKLOTURISTICKÉ PODUJATIE 1. SEPTEMBRA

Prihlasovanie účastníkov: 27. augusta od 16.00 do 17.00 hod. vo vestibule Okresného úradu na Námestí Matice slovenskej.
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Za štyri mesiace premietli viac ako sto filmov
Prvé premietanie v zdigitalizovanom Kine
Hron sa uskutočnilo 29. marca tohto roku.
Žiarčania si od tohto dňa mohli vo vynovenom
kine pozrieť už viac ako sto filmov.
Zo začiatku, kým sa kino dostalo do povedomia
ľudí, bola návštevnosť nízka. Postupne sa však
začala zvyšovať a ešte stále narastá. „V porovnaní
s predchádzajúcimi dvomi rokmi je návštevnosť
citeľne vyššia a premietame aj viac filmov ako po
minulé roky,“ informuje vedúca žiarskeho kina,
Lenka Nitrayová.
Za viac ako štyri mesiace stihli v kine odpremietať
108 filmov, z toho detských 27 a filmov pre
dospelých 81. „Priemerná návštevnosť na detské
filmy je tridsaťtri divákov a filmy pre dospelých si
v priemere pozrie dvadsať divákov,“ konkretizuje
Lenka Nitrayová, podľa ktorej sú ohlasy od divákov
na „nové“ kino veľmi dobré. Tí, ktorí chodili do
kina aj v minulosti ocenili najmä ten fakt, že už
nemusia dochádzať za novými filmami do Zvolena
či Banskej Bystrice, keďže tie isté filmy a v tej istej
kvalite sa už premietajú aj v Žiari. „Niektorým sa
však zdá vstupné privysoké, avšak my s tým nič
nespravíme. Vstupné nám určuje distributér filmu.
Musím však podotknúť, že v porovnaní s kinami
vo Zvolene a Banskej Bystrici je naše vstupné stále
nižšie. Po digitalizácii je kvalita obrazu aj zvuku
výborná. Niekedy prídu diváci poprosiť, aby
sme stíšili hlasitosť. Samozrejme, v tomto vieme
vyhovieť, stačí osloviť uvádzačku,“ vysvetľuje ďalej
vedúca žiarskeho kina. Diváci sa na pracovníkov
kina obracajú aj s otázkou, prečo sa všetky filmy
nepremietajú s dabingom. „To však opäť nezávisí

na nás, ale od distributérov. Väčšina filmov je
distribuovaná len s titulkami. Ako náhle je však
v ponuke film aj s dabingom, zaraďujeme ho do
programu,“ podotýka Nitrayová.

Modernizácia kina bude pokračovať
Nové filmy vychádzajú k divákom každý štvrtok.
V žiarskom kine sa preto snažia naprogramovať
každý komerčný film z ponuky distributérov.
Nekomerčné filmy, tzv. filmy pre náročných
divákov si diváci môžu pozrieť v neďalekom kine
Akropola v Kremnici. „U nás ich nepremietame
z dôvodu nezáujmu divákov o takýto typ filmov,
čo vyplýva aj zo štatistík predchádzajúcich rokov,“
konštatuje Lenka Nitrayová.
Žiarski diváci sa už v najbližších dňoch môžu
tešiť na zaujímavé filmové novinky. Určite
budú v ponuke aj najočakávanejšie filmy
ako napr. Strážcovia galaxie, Expendables 3,
Ninja korytnačky, Let´s Dance 5 či rozprávka
Útek z planéty Zem. „Ak by mali diváci záujem
o premietnutie niektorého zo starších filmov,
vedeli by sme ho premietnuť len v prípade,
ak ho má ešte distributér v ponuke na verejné
premietanie a jeho požičovné za film nebude pre
nás stratové, vzhľadom na zisk zo vstupného za
film. Každý distributér má inú sadzbu. Pravidelne
takto napríklad organizujeme premietanie pre
školy,“ informuje ďalej Nitrayová.Pred niekoľkými
dňami si Žiarčania mohli pozrieť filmy aj priamo
pod holým nebom, a to v rámci premietania Kino
na schodoch. „Tohtoročné premietanie Kina na
schodoch nám trošku prekazilo zlé počasie, čo
sa odzrkadlilo aj na návštevnosti. Premietanie
sme museli presunúť do vnútra susediaceho
baru, čo ale tiež malo svoju netypickú atmosféru.

Kino na schodoch
- inštalácia premietacieho plátna.
Najvyššiu účasť mala, samozrejme, česká komédia
Babovřesky 2, ktorá sa premietala už v exteriéri.“
Samozrejme, digitalizáciou premietacej techniky
sa modernizácia kina neskončila. „Plánujeme
investovať aj do nákupu nových sedačiek, avšak
až keď si kino na to zarobí, čo závisí hlavne od jeho
tržieb. Sme otvorení akýmkoľvek pripomienkam
a názorom ľudí, lebo len na základe nich sa vieme
zdokonaliť a vyhovieť našim divákom, ak je to
v našich možnostiach,“ dodáva na záver Lenka
Nitrayová.
Pre divákov okrem bežného premietania
pripravujú pracovníci Kina Hron aj iné kinoaktivity:
od septembra, vždy jedenkrát do mesiaca bude
Kino naslepo, kde divák nebude vedieť, aký film
sa bude premietať; Projekt 100, kedy sa každú
nedeľu v septembri a októbri budú premietať
staršie filmy, ktoré významne ovplyvnili svetovú
kinematografiu; turisti a športovci si opäť prídu
na svoje na filmovom festivale Expedičná kamera
v novembri; už budúci rok na jar opäť prinesú
do nášho mesta filmový festival Jeden svet.
.
(li)

Výťažok z podujatia použijú na obnovu okenných otvorov strážnej veže
V sobotu 2. augusta zorganizovalo Združenie
na záchranu hradu Šášov v spolupráci
s občianskym združením Šášovčan jubilejný 10.
ročník kultúrneho podujatia Šášovské hradné
hry, ktorého cieľom je šírenie myšlienky záchrany hradu Šášov.
Podujatie určené predovšetkým pre rodiny s
deťmi sa už tradične začalo výstupom na hrad
Šášov, počas ktorého bol sprievod prepadnutý
a ozbíjaný lúpežnou bandou. Na samotnom
hrade si návštevníci mohli prezrieť aktuálne prebiehajúce práce a čo to sa dozvedieť o histórii a
skladbe hradu. Hlavný program sa začal o 16.00
hod. a predstavili sa v ňom šermiari Chevalier
z Levíc, Rytieri Vir fortis zo Zvolena, sokoliari
Kanád, brušná tanečnica z Femina fortis, dobové
tanečnice s programom pre deti, MSS Sekera a na
fujaru zahrala Alena Kupčiová. Pre deti bol pripravený strašidelný les, lukostreľba, tvorivé dielne,
koníky, súťaže a na dospelých čakala zase veštica
a remeselníci. Návštevníci mohli Združenie na záchranu hradu Šášov podporiť razbou mince, ale

tiež napríklad pečatením pohľadnice. Počasie
vyšlo v tento deň ako na objednávku, a tak si na
Šášovské hradné hry našlo cestu približne 800
návštevníkov, ktorí tak sumou približne 1230 eur
napomohli čiastočne zabezpečiť spoluúčasť v
projektoch Združenia na záchranu hradu Šášov
zameraných predovšetkým na konzerváciu a obnovu okenných otvorov strážnej veže. Organizátori ďakujú za účasť všetkým, ktorí si našli cestu
na hrad v tento deň a, samozrejme, všetkým, ktorí
pomáhali pri organizovaní tohto príjemného podu-

jatia a v neposlednom rade partnerom, bez ktorých
by toto podujatie nebolo možné zorganizovať, a to:
Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR, Mestskému kultúrnemu centru,
mestu Žiar nad Hronom, Pohronskému osvetovému stredisku v Žiari nad Hronom, Pivovaru Steiger,
Hotelu Termál Vyhne, Skalka relax centru, Slovtravelu a mediálnym partnerom: Mestským novinám,
ATV – mestskej televízii Žiar nad Hronom, Žiar 24
a MY – Noviny žiarskej kotliny.(r)
Autor foto: Združenie na záchranu hradu Šášov.
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Počasie skomplikovalo stavebné práce na „Hviezdoške“
Na revitalizáciu vnútroblokového priestoru
na „Hviezdoške“ vyčlenilo mesto 150-tisíc eur
zo svojho rozpočtu. Kvôli častému dažďu však
stavebné práce zatiaľ mierne meškajú.
Už začiatkom augusta sa malo začať so stavbou basketbalového ihriska, čo sa kvôli počasiu
nepodarilo uskutočniť. „Na začiatok augusta bola
naplánovaná aj realizácia finálnej betonáže
s leštením povrchu basketbalovej plochy. Aj
tu sme práce z dôvodu nepriaznivého počasia
odložili,“ netají Igor Rozenberg, riaditeľ mestských Technických služieb a podotýka, že ak sa
počasie zlepší, práce budú už v najbližších dňoch
pokračovať: „Pre prácu potrebujeme, aby bolo
celý deň pekne. Z predchádzajúceho dňa nemôže
byť zem podmočená, aby sme neurobili do pôdy
koľaje, keďže domiešavače s betónom sú veľmi
ťažké. Na druhej strane, nemôžeme mať ani tropický deň, pretože pre leštenie plochy to nie je tiež
ideálne. Hoci sme s dažďom počítali, množstvo
zrážok každý deň pre našu prácu nie je tiež veľmi
dobrá správa.“
Hoci aj práce na multifunkčnom ihrisku
meškajú, nie je to až taký problém, pretože termín
dokončenia je naplánovaný na koniec augusta.

„Plánovali sme skončenie basketbalového ihriska
a spodnej stavby multifunkčného ihriska do 3.
augusta, ale sme v sklze minimálne jeden týždeň.
Predpokladám, že do 11. augusta by sme tieto
práce mohli ukončiť,“ dodáva.
Na začiatku augusta však už stihli doplniť
drenážne odvodnenie podložia basketbalového
ihriska. „V týchto dňoch zrealizujeme ešte odvodnenie spodnej časti plochy vedľa multifunkčného
ihriska. Z dôvodu doplnenia osvetlenia budeme
skôr uzatvárať detské ihrisko, o čom budú rodičia
informovaní oznamom priamo na detskom
ihrisku v čase, keď to bude aktuálne,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)

V Žiari sa bude sobášiť pod najväčšou sobášnou partou
Svadobná parta bola u našich predkov tou
najhonosnejšou a najnápadnejšou súčasťou
svadobného odevu nevesty. Už koncom augusta bude najväčšia svadobná parta inštalovaná
v Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra.
Svadobná parta, respektíve svadobný veniec, je
ozdobná pokrývka hlavy nevesty zo stúh, kvetov,
korálkov a iných ozdôb. „Tvar a rozmery bývali v
rôznych regiónoch Slovenska odlišné,“ hovorí Silvia Hlôšková zo žiarskeho Zboru pre občianske
záležitosti a pokračuje: „Zhotovenie party bolo
značne komplikované a jej výrobe sa venovali iba
veľmi zručné a šikovné ženy. Veniec bol nielen
ukážkou vycibreného vkusu, ale aj prestížnou
záležitosťou. Často bolo na dedine iba niekoľko
párt, ktoré sa mladuchám požičiavali.“
V bohatých rodinách však bolo zvykom, že veniec nevesty spolu so ženíchovým pierkom hneď

po sobáši zarámovali a zavesili na čestné miesto v
izbe. V 20. storočí svadobnú partu začal nahrádzať
závoj, ktorý sa mladuche skladá zvyčajne o polnoci ako súčasť čepčenia, pokiaľ sa tento obrad
zachováva.
Jednu takúto svadobnú partu bude mať už
o niekoľko dní aj Obradná sieň v žiarskom Mes-
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Zosúladenie a zlepšenie spolupráce
medzi inštitúciami a organizáciami
pracujúcimi s rómskou komunitou
V piatok 1. augusta sa uskutočnilo pracovné
stretnutie zástupcov realizovaných programov
a projektov v lokalitách so zvýšenou koncentráciou príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Hlavným diskutérom stretnutia bol Maroš Balog z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. „Cieľom stretnutia bolo v prvom rade
rozšíriť si obzory o existujúce „aktívne nástroje“,
a teda kolegov pôsobiacich v teréne, nadviazať
spoluprácu a zabezpečiť synergetický efekt,“ informuje Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a dodáva: „Diskutovalo sa aj
o možnostiach a spôsoboch zlepšovania stavu
príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity
aj v našom meste i v kontexte plánovaných programov a pilotných projektov v blízkej budúcnosti.“
Súčasťou pracovného stretnutia bola aj krátka
prezentácia projektov a programov, ktoré sú nápomocné pri riešení rôznorodých otázok a ponúkajú „servis“ v oblastiach vzdelávania, bývania,
sociálnej, zdravotnej, ako aj preventívnej oblasti.
(li)
tskom kultúrnom centre. „Chceli sme obradnú
sieň zatraktívniť, pridať ozdobný prvok počas
konania sobášnych obradov, a zároveň sa vracať
k ľudovým tradíciám. Práve umelecká drotárka
Blažena Kriváková, s ktorou MsKC už viac rokov spolupracuje, prišla s nápadom zhotoviť z
drôtu svadobnú partu. Pravdepodobne to bude
najväčšia svadobná parta, aká bola kedy vyrobená
nielen na Slovensku, ale aj v Európe či dokonca vo
svete,“ hovorí hrdo Silvia Hlôšková.
Parta sa bude inštalovať počas sobášnych obradov, aby nad snúbencami vytvárala ozdobnú
klenbu. Úplne dokončená bude koncom augusta.
„Vysoká bude 1 meter a široká 1,65 metra,“ dodáva
Silvia Hlôšková.
Na výrobu svadobnej party poskytla finančné
prostriedky Nadácia ZSNP a Slovalco, za čo jej
patrí od MsKC úprimné poďakovanie.
(li)

Bezdomovci hľadajú útočisko v areáli Zverexu
Areál Zverexu sa nachádza na Ulici SNP,
nad benzínovou pumpou smerom do obce
Lutila. Pôvodne slúžil na uskladnenie mäsa
poľovníckeho združenia. V súčasnosti sa v jeho
areáli snažia nájsť prechodné bydlisko bezdomovci.
V poslednom období sa čoraz častejšie začali
v priestoroch Zverexu zdržovať nepovolané osoby, najmä bezdomovci. „Vieme o tom, že v areáli
Zverexu sa zdržiavajú neprispôsobivé osoby,
ktoré nám náš majetok navyše aj poškodzujú,“
hovorí Dušan Štefan, majiteľ areálu a dodáva:
„Niekoľkokrát sme privolali aj hliadku mestskej
polície, nebolo však možné zabrániť vandalizmu
a zamedziť rôznym výtržníctvam. V blízkej dobe
preto uvažujeme nad umiestnením strážneho psa
do areálu alebo osadením kamerového systému,
aby sa náš majetok ďalej neznehodnocoval. Určite

budeme aj v úzkej spolupráci s mestom.“
Pravidelné kontroly areálu robí aj hliadka mestskej polície. „Od 15. mája robíme pravidelné
kontroly dvakrát za službu, ktoré sú prioritne
zamerané na bezdomovcov a čierne skládky.
Keďže je to však súkromný majetok, kontroly vo
vnútri areálu nerobíme,“ informuje Juraj Horváth
z mestskej polície a podotýka: „Naposledy sme od
občanov dostali hlásenie v polovici júna. Išlo vtedy o podnet, ktorý sa týkal toho, že bezdomovci
bývajú v unimobunke, ktorá sa v areáli nachádza.
Tí nám tvrdili, že majú povolenie od majiteľa, čo
však nebola pravda.“
Hoci majiteľom areálu a vybavenia v ňom
je Dušan Štefan, pozemky, ktoré sa pod ním
nachádzajú, patria mestu. „Vieme o probléme s bezdomovcami, ktorí sa snažia v areáli
Zverexu prebývať. Mesto preto vstúpilo do ro-
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MsP okolie areálu Zverexu
pravidelne kontroluje.
kovania s majiteľom vybavenia areálu, ktorý
prisľúbil nápravu,“ potvrdila slová Štefana prednostka MsÚ, Mariana Páleníková.
V prípade, že uvidíte nežiaduce osoby, ktoré
sa zdržujú v areáli Zverexu, prípadne sa do
neho snažia neoprávnene vniknúť, kontaktujte
mestskú políciu na čísle 159.
(li)
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Escape hra už aj v Žiari nad Hronom

Pandorina skrinka.
Už aj do nášho mesta zavítala celosvetovo známa
interaktívna tímová hra. Príbeh Pandorinej skrinky
vás na 60 minút zavrie do miestnosti. Aby ste sa
dostali von, musíte prísť na správne heslo.
Escape room je celosvetovo rozšírená forma
interaktívnej tímovej zábavy. Troj až päťčlenná skupina
v nej má za úlohu v stanovenom časovom limite vyriešiť
čo najviac úloh, hádaniek a pascí tak, aby sa im podarilo

odomknúť dvere a ujsť. „Hráči prehľadávajú miestnosť,
v ktorej sú zamknutí, aby našli kľúče, hádanky, indície
alebo nástroje, ktoré im pomôžu vo vyslobodení sa,“
približuje ciele hry Dominika Švecová, koordinátorka
práce s mládežou a pokračuje: „K vyriešeniu úloh je
potrebné tímovo spolupracovať, logicky premýšľať,
hľadať súvislosti a nepodľahnúť stresu a panike.“
Escape room tak prináša jedinečnú možnosť ako
pohnúť s rozumom, zorientovať sa v stresových
situáciách, preveriť ostražitosť a zameranie na detail.
„Novovzniknutá escape hra v našom meste vám
prináša príbeh Pandorinej skrinky a bádateľa, ktorý sa
ju celý život pokúšal nájsť. Cieľom hry je nájsť zázračnú
skrinku, prísť na správne heslo a v stanovenom čase 60
minút sa dostať z miestnosti von. Trúfnete si a dokončíte
to, čo bádateľ začal?,“ pozýva do hry Dominika Švecová.

Ak sa chcete zapojiť do hry, je vždy potrebné dopredu
sa objednať buď telefonicky na 0944 288 105,
alebo e-mailom na: logicroomzh@gmail.com podľa
stanovených termínov, ktoré nájdete na stránke
www.logicroom.sk. Hra je určená pre 3 – 5 hráčov. Cena
escape hry v Miestnosti bádateľa – príbeh Pandorinej
skrinky je 25 € pre skupinu.
„Krásou celej hry je, že bez spolupráce a komunikácie
je viac pravdepodobné, že ostanete uväznení. Na
počítačoch sme si už mohli podobné hry zahrať, ide o
„room escape“ hry. V našej verzii je však rozšírená o tzv.
flow pocit, teda skutočnú skúsenosť,“ dodáva Dominika
Švecová.
Viac informácií o hre nájdete aj na sociálnej sieti
Facebook: Logic room Žiar nad Hronom.
(li)

Slnečné kolektory zo žiarskeho Thermo Solaru vydržia aj extrémne podmienky
Nepál, Patagónia, Botswana, Maroko, Omán,
Juhoafrická republika, Austrália, alebo Káthmandu,
Marrákeš, Káhira, Zugspitze – to sú všetko mená
voňajúce diaľkami a extrémnymi podmienkami.
Nie sú to však ciele horolezeckých výprav, ale
miesta, na ktorých sú inštalované slnečné kolektory
z produkcie Thermo Solaru Žiar nad Hronom.
Za viac ako 20 rokov sa ploché slnečné kolektory
z produkcie žiarskej firmy presadili v 50 štátoch
celého sveta. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ
spoločnosti. ,,Naše ploché slnečné kolektory pracujú
dlhé roky v extrémnych horských, púštnych či mrazivých
podmienkach spoľahlivo, bez akýchkoľvek porúch.
V podstate jedinou údržbou je pravidelná výmena
nemrznúcej zmesi približne raz za 6 rokov tam, kde je to
potrebné. Paradoxne, v marockom Marrákeši, na okraji
Sahary, ale v blízkosti pohoria Atlas, boli presvedčení,
že nemrznúcu zmes nepotrebujú. Zaskočil ich však
náhly výkyv nočnej teploty pod nulu a poškodenie
spoja ich presvedčilo, že aj v Afrike môže mrznúť, aj
keď iba v púštnych oblastiach vzdialených od mora.“
Po výmene ľadom potrhaných rúrkových registrov v
kolektoroch a doliatí nemrznúcej zmesi odvtedy už 10
rokov fungujú kolektory v Marrákeši bez poruchy. Pred
4 rokmi v Chile zasa odolalo približne 300 plochých
kolektorov zo Žiaru bez problémov zemetraseniu,
ktoré však poškodilo mnohé konkurenčné trubicové
kolektory v rovnakej lokalite.
Aj odozvy od zákazníkov potvrdzujú, že kolektory
Heliostar patria k dlhodobo najspoľahlivejším. Hoci
často pracujú aj v extrémnych alebo neštandardných
podmienkach. Príkladom je nielen Afrika, ale aj
inštalácia vákuových plochých kolektorov na UmweltForschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m
nad morom v nemeckých Alpách, v Nepálskom
Káthmandu či vo veľmi extrémnych podmienkach
v Patagónii blízko Antarktídy. Ako kontrast k týmto

mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich
používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe.
Africký kontinent je pre svoj potenciál slnečnej energie
jedným z najzaujímavejších teritórií pre využívanie
solárnych zariadení. Vysoká účinnosť kolektorov, ich
dlhá životnosť, nezávislosť na dodávkach surovín
a ekologickosť predstavuje obrovský potenciál rastu.
Slnečné kolektory zo Žiaru však úspešne zásobujú
energiou nielen hotelový komplex v Marrákeši, ale
aj české veľvyslanectvo v Tunise, hotely v egyptskej
Káhire a inštalované sú aj v Botswane.

Najpredávanejší kolektor
je na trhu už 20 rokov

V tomto roku firma zaznamenala ďalší významný
úspech na africkom kontinente, keď sa jej podarilo

Thermo Solar v Alpách.
zrealizovať novú dodávku slnečných kolektorov
pre Maroko. Pre nový hotel v meste Oujda dodali
64 kolektorov typu TS 300, ktoré tu budú slúžiť na
ohrev teplej vody. Plochý kolektor TS 300, ktorý je

V hlavnom meste Nepálu - Káthmandu.
predmetom dodávky pre marocké mesto Oujda, je
najpredávanejším typom solárneho kolektora na
Slovensku. Thermo Solar ho vyrába bez prestávky už
takmer 20 rokov a zo všetkých solárnych kolektorov,
ktoré za ten čas firma predala na Slovensku, tvoril viac
ako polovicu. Za obchodným úspechom tohto typu
kolektora je najpriaznivejší pomer parametrov ceny
a výkonu. „Má vynikajúci pomer ceny k výkonu, jeho
inštalácia i prevádzka sú jednoduché a má praxou
overenú dlhú životnosť. V podstate bez údržby,
s výnimkou výmeny nemrznúcej kvapaliny, by mal
bezporuchovo dodávať teplú vodu 30 až 40 rokov.
Thermo Solar naň poskytuje záruku 12 rokov a tento
typ spoľahlivo slúži v približne 40 krajinách sveta,“
dodáva Milan Novák.
Thermo Solar je najväčším výrobcom slnečných
kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej
desiatky najväčších európskych výrobcov termických
slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby,
pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad
Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov,
ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu
kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií
na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum
a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii
so slovenskými univerzitami, prípadne zahraničnými
inštitúciami.
(r)

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 122/1 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 18.922 m2, a to v časti nachádzajúcej sa vo
dvore bytového domu súp. č. 280 na Hviezdoslavovej
ulici v Žiari nad Hronom s výmerou 282,85 m2.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch na účel
parkovania sedemnástich osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov v bytovom
dome,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom
účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu
pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar
nad Hronom v znení VZN č. 8/2013, vo výške 1 €/
spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods.
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6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť
najneskôr do 15.8.2014 do 9.00 hod. na Mestský úrad
v Žiari nad Hronom – Odbor životného prostredia,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom – pozemok CKN parcela č. 122/1 –
neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu
cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor životného
prostredia č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43.
(r)
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City fest sa skončil až nadránom
Ďalší ročník hudobného festivalu City fest je za
nami. V programe mali opäť zastúpenie takmer
všetky hudobné štýly. Už tradične si tak prišli na
svoje všetky ročníky a všetci vyznávači kvalitnej
muziky.
Deviaty ročník najväčšieho hudobného festivalu
v širokom okolí sa uskutočnil v sobotu 9. augusta už
tradične v Parku Štefana Moysesa.
Podľa prvých odhadov, ktoré sme mali dispozícii ešte
počas večera, zavítalo do parku za zábavou približne
deväť tisíc divákov. Ako už deklaroval primátor mesta,
Peter Antal, výťažok zo vstupného bude opäť použitý
na zveľadenie historického parku. Nechajme sa
prekvapiť, čo to po exteriérovom fitku a opravení starej
fontány bude tentokrát.
Podujatie otvorila svojím vystúpením mladučká
speváčka Dominika Mirgová. Druhí v poradí vystúpili
Bacil a Rakby. A hoci si diváci na populárnych rapperov
a ich hip-hopovú dávku museli počkať dlhšie, ako bolo
avizované, oplatilo sa. Bonusom k ich vystúpeniu bolo
spoločné fotenie s fanúšikmi a podpisovanie sa na CDéčká. Prvými účinkujúcimi, ktorí v sobotu hájili žiarske
farby, boli hudobníci z Banda Americano. Mafiánski
gentlemani priviedli do varu publikum v originálnej
americkej rockabilly šou. Nechýbali trubky, slušivé
oblečenie a veľa, veľa tónov kvalitného swingu, jazzu či
rock ´n´rollu. V rozbehnutom tempe sa pokračovalo aj
pri ďalších účinkujúcich. Na pódium sa postavili hviezdy
slovenskej world music s folklórom v modernom šate
a etno nástrojmi z rôznych kútov sveta, skupina Spod
Budína z Námestova. Večer tých najväčších hviezd
otvorila dnes už legendárna skupina Modus s rovnako
legendárnym a nestarnúcim Jankom Lehotským. Spolu
s ním prišli do Žiaru aj ďalšie dve legendy slovenského
popu – Laco Lučenič a Ján Baláž. Ako poznamenal
Janko Lehotský, v krásnom prostredí žiarskeho parku,
priamo v prírode, sa im hralo perfektne, pretože oni
majú prírodu veľmi radi.

Divákmi najžiadanejšia kapela, ktorá sa na City feste
tiež predstavila premiérovo, prišla na rad po dvadsiatej
hodine. Slovenskú bratislavskú ska a reggae skupinu
Polemic si fanúšikovia do programu doslova vyžiadali,
dočkali sa preto nielen nových hitov, ale spoločne
s hudobníkmi si zaspievali aj ich už „zľudovené“
skladby. V súčasnosti najpopulárnejšia slovenská
skupina Desmod tiež potešila svojich fanúšikov
najväčšími hitmi. Na tebe závislý, Vyrobená pre mňa,
Zhorí všetko čo mám či Lavíny si zaspievali aj v Žiari
a ako inak, bez prídavku V dolinách by ich fanúšikovia
domov nepustili. V poradí druhou kapelou, ktorá
zastupovala žiarsku hudobnú scénu, bola punkrocková legenda Sitňan. Fanúšikovia sa po šiestich
rokoch dočkali nového CD-ečka, ktoré im priamo na
City feste pokrstil frontman a spevák skupiny Iné Kafe,
Vratko Rohoň. Po žiarskej skupine patrilo pódium
práve punkovej skupine Iné Kafe, ktorá je na hudobnej

scéne už dvadsať rokov. Žiarčania si spoločne s Vratkom
zaspievali hity ako Vianoce, Kašovité jedlá, Špinavé
objatie a nechýbali ani Spomienky na budúcnosť. Aký
by to bol City fest, keby si na ňom nezahrala metalová
legenda. Aj tento rok k nám prišla zo susedných Čiech.
Nenapodobiteľnú metalovú šou predviedli nestarnúci
hudobníci z legendárneho Citronu. A aj keď museli
fanúšikovia na ich vystúpenie kvôli miernemu sklzu
v programe čakať o čosi dlhšie, oplatilo sa. Ako povedal
moderátor podujatia, Janko Kulich, v parku nebolo po
polnoci ešte nikdy toľko divákov. Citron sa so svojimi
fanúšikmi rozlúčil skladbou Ocelové město krátko
pred treťou hodinou ráno, a zároveň tak ukončil ďalší
úspešný ročník City festu. Ako bolo prisľúbené, o rok
sa diváci môžu tešiť na to najlepšie z česko-slovenskej
hudobnej scény, pretože jubilejný ročník sa ponesie
v duchu Best of.
(li)

Desmod načal tú pravú rockovú atmosféru

Zlaté klince 2014
Stalo sa už tradíciou, že súčasťou City festu je aj
oceňovanie domácich umelcov za ich prínos do
žiarskej kultúry. Tento rok cenu Zlatý klinec opäť
udelili Nadácia ZSNP a Slovalco, riaditeľka MsKC
a primátor mesta.

Ako prvý si cenu riaditeľky MsKC prevzal za celoživotnú
prácu bývalý dlhoročný pedagóg žiarskej ZUŠ-ky,
Andrej Jánoška. Skromne sa o ňu podelil so svojimi

bývalými žiakmi, na ktorých nezabudol ani pri ďakovaní
pred publikom. „Pedagóg sa vždy hodnotí tým, akých
žiakov odchová,“ povedal krátko po prebraní ocenenia
a dodal: „Ja som mal niekoľko talentovaných žiakov,
ktorí veľmi dobre uspeli. To bolo pre mňa veľkým
zadosťučinením za námahu, ktorú som nechal
v školských laviciach. Cena preto nie je len o mne, ale aj
o energii a usilovnosti, ktorú som preniesol a odovzdal
svojim žiakom.“ Napriek tomu, že Andrej Jánoška je
už na zaslúženom dôchodku, úplne oddychovať sa
ešte nechystá. „Povedal som si, že sa už nebudem
rozdávať v rámci spoločnosti, budem trochu egoista
a začnem sa venovať vlastnému koníčku, ktorý vyústil
do drevorezby aj vďaka Jankovi Homolovi, ktorý ma
svojou prácou inšpiroval. Drevo je jedno z tradičných
materiálov v rámci tradičnej ľudovej umeleckej tvorby,
takže by som chcel v tomto smere ďalej napredovať
a venovať sa tomu. Pôsobím aj v rámci Detvianskej
umeleckej kolónie, kde ma tiež zamestnali. Preto by
som chcel v tomto smere ešte niekoľko rokov pôsobiť.“
Zlatým klincom ocenila žiarskeho umelca aj Nadácia
ZSNP a Slovalco. Cenu za prínos do žiarskej kultúry
za posledný rok odovzdal Rudolf Knapp začínajúcej
spisovateľke Kristíne Falťanovej, ktorá pred niekoľkými
mesiacmi debutovala románom Modlitba za hriech.
„Plniť si sen a byť pri tom ocenený je úžasný pocit,“
netajila dojatie Kristína a dodala: „Zlatý klinec, ktorý
som dostala, je teda akousi pridanou hodnotou. Veľmi
si vážim rozhodnutie odovzdať ho práve do mojich
rúk. Som šťastná a hrdá zároveň. Bez podpory rodiny
a muža po mojom boku by som však nič z toho, za čo
som bola ocenená, nedokázala. Ďakujem!“
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Zlatý klinec tento rok opäť odovzdal aj primátor mesta,
Peter Antal. Ako počas oceňovania podotkol, o tom,
komu ho tento rok odovzdá, nemusel dlho rozmýšľať.
Rozhodol sa pre skupinu Kolegium, ktorá robí dobré
meno Žiaru ďaleko za jeho „hranicami“. Okrem
dobročinných skladieb venovaných Dobrému anjelovi
či žiarskemu Útulku pre psov sú hudobníci známi
aj tým, že svojou hudbou sprevádzajú na besedách
spisovateľa Jozefa Banáša. Takmer v každej ich piesni
je spomenuté práve naše mesto. A hoci, paradoxne,
okrem Števa Hlôšku ani jeden z hudobníkov nie je
Žiarčanom, práve Žiar ich všetkých spája. „Priznám sa,
že som ešte nikdy nedostal žiadnu cenu za vykonanú
prácu,“ priznal po prebraní Zlatého klinca frontman
Kolegia, pesničkár Janko Kulich a dodal: „Ani som si
neuvedomil, že za dva roky spoločného hrania, ktoré
kapela ešte len oslávi, sa vykoná toľko práce. Hoci
sme už vydali dve CD-ečká a tretie vyjde ešte tento
rok. Na pódiu som naozaj mal problém so slovami.
Nerád hovorím o sebe, ale zrazu som stále pred ľuďmi
a na chvíľu to bolo práve o mne, a to bol úplne iný
pocit zodpovednosti. Nikto z mojich kolegov netušil
do poslednej chvíle, že získame cenu. Úprimne sa
na pódiu iba smiali a nezmohli sa na slovo. Bola to
obrovská radosť, pretože je to cena, ktorá sa udeľuje raz
za rok a je to cena primátora. A pokiaľ prvý muž mesta
to berie tak, že sme niečo pre mesto urobili, tak môžu
byť na nás naše rodiny pyšné. Sme za to vďační a ak to
bude mať aj naďalej odozvu aj u ľudí, tak to má celé
zmysel. Robiť pesničky len tak, nemá význam. Sme radi,
že to význam malo!“
(li)
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 15. novembra 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014.
V snahe zlepšiť prístupnosť obyvateľov mesta
k volebným miestnostiam čo najbližšie k miestu
bydliska a z dôvodu, že podľa §10 ods. 3 zákona
č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí okrsok zahŕňa spravidla 1 000
voličov, mestský úrad navrhol a poslanci MsZ
odsúhlasili úpravu a čiastočnú zmenu územného
členenia niektorých okrskov.
Z uvedených dôvodov bol vytvorený
nový okrsok, niektoré volebné miestnosti
preložené a následne boli okrsky prečíslované
z prehľadnejšieho a praktickejšieho dôvodu.
V meste Žiar nad Hronom sa bude voliť
v 16 volebných okrskoch.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

– volebná miestnosť ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
Ul. A. Kmeťa 4
Príslušné ulice: Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
Priemyselná., Svätokrížske nám.,
SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 36,
38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 72.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2

– volebná miestnosť Materská škola,
Rudenkova ul. 1
Príslušné ulice:
A. Hlinku, Družstevná, Krížna, Kukučínova,
Lúčna, Medzi vodami, Opatovská, Partizánska,
Pod vŕšky, Rudenkova, Š. Petruša, Šoltésovej,
Záhradná, Štúrova 2, 4,
SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138,
Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3

– volebná miestnosť Gymnázium Milana
Rúfusa, Ul. J. Kollára 2
Príslušné ulice:
Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,
A. Kmeťa 13, 15, Š. Moysesa 6, 8.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4

– volebná miestnosť Gymnázium Milana
Rúfusa, Ul. J. Kollára 2
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31,
A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22,
J. Kollára, Cyrila a Metoda, Dukelských
hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, Ul. Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47,
Š. Moysesa 46 – občania s trvalým pobytom
mesto Žiar nad Hronom.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 11

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5

- volebná miestnosť Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51,
A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27,
Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
Hutníkov, Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6

- volebná miestnosť Dom kultúry,
Nám. Matice slovenskej 23
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
Š. Moysesa 42, 44, Komenského,
SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105,
Nám. Matice slovenskej 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15.

- volebná miestnosť Stredoslovenskej
energetiky, Svitavská 4
Príslušné ulice:
Novomeského, Š. Pártošovej, Rázusova 1, 3, 5,
7, 9, 11, Sládkovičova 34, 36, 38, 40,
Tajovského 2, 4, 6,
Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 12

- volebná miestnosť Základná škola,
Jilemnického 2 – IV. ZŠ
Príslušné ulice:
Hurbanova 2, 4, 6, 8, Rázusova 2, 4,
Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, Vansovej.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 13

- volebná miestnosť Základná škola,
Jilemnického 2 – IV. ZŠ
Príslušné ulice:
Bernolákova, Jilemnického,
Hurbanova 1, 3, 5, 7,
SNP 139, 141, 143, 145.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 14

- volebná miestnosť Základná škola,
Dr. Janského 2 – I. ZŠ
Príslušné ulice:
Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
J. Hollého, Nám. Matice slovenskej 10,
SNP 107, 109, 113, 115,
Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
77, 79, 81.

- volebná miestnosť Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
Príslušné ulice:
A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10,
J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35,
Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12,
SNP 94, M. Benku 2, 4, 11, Štúrova 1, 3,
Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 15

- volebná miestnosť Základná škola,
M. R. Štefánika 17 – II. ZŠ
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23,
Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
Nám. Matice slovenskej 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33,
Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57.

- volebná miestnosť Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
Príslušné ulice:
A. Štefanku 1, 3, 5, 7,
J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
Jesenského 59, 61, 63, 67, 69, 71,
M. Benku 1, 3, 5, 7, 9, Pod Donátom 14, 16, 18,
20, 22, Pod háj.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9

- volebná miestnosť Základná škola,
M. R. Štefánika 17 – II. ZŠ
Príslušné ulice:
Dr. Janského 25, 27, 29, 31,
M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25,
27, 29, 31, 33,
Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10

- volebná miestnosť Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
Príslušné ulice:
Dr. Janského 4, M. Chrásteka,
Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32,
Svitavská 1, 3, 5, SNP 149.

noviny.ziar.sk

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 16

- volebná miestnosť Kultúrny dom
Šášovské Podhradie
Príslušné ulice:
Kutinky, Šášovské Podhradie.
Pre
Komunálne voľby 2014 ostáva
5 volebných obvodov a k nim priradené
okrsky:
1. volebný obvod
– Etapa (okrsok č. 10, 11, 12, 13),
2. volebný obvod
– Stred (okrsok č. 6, 7, 8, 9),
3. volebný obvod
– Centrum II + stará časť mesta
(okrsok č. 1, 3, 4, 5),
4. volebný obvod
– Pod vŕšky (okrsok č. 14, 15),
5. volebný obvod
– IBV + Š. Podhradie (okrsok č. 2, 16).
(r)
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Blahozelanie
Dňa 14. augusta 2014
oslavuje životné jubileum
85 rokov
TERÉZIA OČENÁŠOVÁ.
Prajeme veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti!
Dcéry Daniela a Dáša
s rodinami.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Prázdniny v planetáriu – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre najstarších škôlkarov.
Za priaznivého počasia nasleduje prehliadka zariadení a slnečných hodín na Solárnej terase a pozorovanie
Slnka astronomickým ďalekohľadom. Za nepriaznivého počasia si v UFO sále deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti
o astronómii. Dňa 13. augusta o 16.00 hod.
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program, ktorý vám okrem iného ponúkne aj prehľad úspešných misií kozmických sond.
Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom odborného
pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy
astronomickou technikou za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa 15. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Multimediálny program s využitím možností planetária pre mladších školákov približujúci slnečnú
sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Za priaznivého
počasia nasleduje prehliadka zariadení a slnečných
hodín na Solárnej terase a pozorovanie Slnka astronomickým ďalekohľadom. Za nepriaznivého počasia si
deti v UFO sále v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii.
Dňa 20. augusta o 16.00 hod.
•Večer pod južnou oblohou
So 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
22. augusta o 20.00 hod.

Inzerujte
v Mestských novinách
0,72 €/cm2
Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk
Cena plošnej inzercie:

9

INFORMÁCIE/INZERCIA
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
12.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
13.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
17.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
18.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
19.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
22.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
23.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
24.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
25.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a v Kauflande
sú otvorené do 20.00 hod. Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00
do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
16.8. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208, Hliník nad Hronom (676 13 91)
17.8. Dentino, MUDr. Peter Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
23.8. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 60)
24.8. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom
(672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
– DIA OKIENKO
Ťažká dekompenzácia
O ťažkú dekompenzáciu ide vtedy, keď pri vysokej glykémii je zároveň veľa cukru a acetónu
v moči. Môže k nej dôjsť, ak si z akýchkoľvek dôvodov nepichneme inzulín, alebo keď ochorieme
a máme horúčku. Vtedy sa potreba inzulínu zvýši
a obvyklá dávka nepostačuje.
Pri vysokej glykémii a acetóne v moči potrebujeme okamžite rýchlo účinkujúci inzulín! Pichneme
si 10 % z celodennej dávky inzulínu, t. j. bazálneho (dlho účinkujúceho) + bolusového (rýchlo
účinkujúceho) inzulínu spolu. Po dvoch hodinách
si znovu vyšetríme glykémiu a acetón v moči.
Ak je glykémia 14 mmol/l, ale acetón je ešte stále v moči, tak si pichneme 10 percentnú dávku
(CDDI) inzulínu ešte raz. Musíme veľa piť, najlepšie
minerálky, pretože veľa močíme a strácame veľa
vody. Keď glykémia klesne na 10 mmol/l, už inzulín nepripichujeme a zjeme asi dve sacharidové
jednotky (najlepšie banán). Inzulín zvyšujte len na
základe kontrolných hodnôt glykémií!
ZO DIAŽIARA

POZÝVAME VÁS
NA DOBROČINNÚ AKCIU
NA POMOC ŽIARSKEMU ÚTULKU
OZ STRÁŽNI ANJELI
V útulku sa spolu stretneme o 10.00 hod. a
vezmeme psíkov na veľkú spoločnú prechádzku.
Po prechádzke sa môžete tešiť na prednášku
o psíkoch. Prednášať vám budú členovia mestského
kynologického klubu Handlová - Rastislav Dobiš
a Igor Tonhaser. Dozviete sa o socilizácii a zdravej
výžive pre psíkov.
O vodu a občerstvenie bude postarané.
Psíky vám odkazujú, že by boli radi,
keby ste im priniesli niečo pod zub.

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
BAK
Bak je 1,5 – 2-ročný
kríženec. Je veľmi aktívny, veselý a kontaktný.
S inými psíkmi je znášanlivý, nie je ubrechaný. Je
strednej veľkosti, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
HÁDES
Dobre stavaný bulteriér Hádes má 5 rokov.
Miluje prechádzky, je aktívny, hravý a rád sa nechá hladkať. Pri psíkoch
je on ten dominantnejší,
bol by preto vhodnejší
ako jediný psík v rodine. Čipovaný, očkovaný,
kastrovaný.
LUKY
Luky je mladý psík menšieho vzrastu. Je veľmi
milý a priateľský. Nie je
ubrechaný, s inými psíkmi sa znesie. Je ale veľmi
smutný. Je poslušný, kontaktný a dobručký. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
LABKA
Labka je približne
6,5-mesačná sučka malého vzrastu. V koterci je
veľmi smutná, narieka
a trasie sa. Je veľmi prítulná a kontaktná. So psíkmi
je znášanlivá. Očkovaná,
čipovaná a kastrovaná.

TESS
Tess je približne 4 –
5-mesačné šteniatko, kríženec. Je veľmi energická
a aktívna sučka, ktorá
je nebojácna, bojovná
a ostražitá. Očkovaná
a čipovaná. Adopcia je
podmienená kastráciou
po prvom háraní.
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.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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PREDAJ

•Predám spoľahlivý a veľmi praktický športový kočík - trojkolka
Slalom značky Jané. Je dostatočne široký, sed hlboký a pre dieťatko
aj maminu skutočne komfortný. Veľmi ľahko sa s ním manipuluje
(skladanie - rozkladanie). Je tiež spratný do kufra auta bez demontáže
koliesok. Kočík je v perfektnom stave s minimálnymi známkami opotrebenia (strieška a poťah sa dajú prať). Ku kočiaru ako darček pribalím
slnečnú clonu na okienko a tiež obojstrannú vložku do kočiara (letná
1/16
a zimná strana). Cena: 100 €, dohoda možná. T: 0907 742 598
•Predám trojkolku vhodnú pre dieťatko od 10 mes. do 4. r. Je praktická a rastie spolu s dieťatkom. Má ochrannú striešku, držadlo pre rodiča, bezpečnostné a odkladacie prvky. Všetko je možné demontovať
podľa aktuálnych potrieb dieťatka. Dovoz zo zahraničia - ako nová.
Cena: 95 €, dohoda možná. T: 0907 742 598
•Predám kancelársku stoličku bordovej farby. Cena : 20,00 €. Dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
2/16

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

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

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...)

3/16

•Predám len za 100 eur zachovalú značkovú benzínovú kosačku
s košom. T: 0903 575 921
4/16
•Predám váľandy, obývaciu stenu a kuchynský stôl. Všetko lacno.
T. 0944 155 922
5/16
•Predám cirkulár, 4,4 kW. T: 0944 155 922
•Predám starožitný
T: 0944 155 922

250-ročný

sekretár.

6/16

Cena

dohodou.
7/16

•Predám horský bicykel v zachovalom stave, pre dieťa do 15 rokov.
Nové plášte, boudeny, lanká. Cena: 70 €. T: 0907 106 834
13/16
•Predám značkové kopačky v perfektnom stave -modré. Velkosť
37. Cena: 20 €. T: 0907 106 834
14/16
•Predám váľandy, stôl, obývaciu stenu, stôl do obývačky + stoličky.
Lacno. T: 0944 155 922
15/16
•Predám originál CD (USA, Anglicko) Pitchshifter, Discharge, Crowbar, Oleander, Britny Fox, A. Summers, Soulmotor, Beautiful Creatures,
Last Hard Men, masters of Reality, Ch. Speeding, Stephen Sones, 2CD
Doors, niektoré ešte zabalené. Cena: 3 €/kus. T: 0902 828 424 16/16
•Predám časopisy Spark 2000 – 2010 (0,30 €/kus), 2000 – 2004, Premiere 2000 – 2001 (1 €), Premiere 2002 (0,70 €/kus), Premiere 2004
– 2006 (0,50 €), Total Film 2000 (1 €/kus), Blocbaster 12105 (1 €), Film
Mag 2009 (1 €), DVD & video 2004 – 07 (0,20 €/kus), Film Mag Special
1/06 (0,30 €/kus), Rock Shock 2003 – 04 (0,50 €/kus), Sanctury Express
heavy (0,30 €/kus), Fanzine 2006- 08 (0,50 €/kus), Rock Hard 04 (2 €),
foto Freedom Call (0,20 €). T: 0902 828 424
17/16

KÚPA
•Príležitostne kúpim ďalekohľad Šport 25 x 70 – DOSS Valašské Me19/16
ziříčí. T: 0902 709 360
•Kúpim vlnitý eternit 120 x 100, aj už použitý – 2 kusy a viac.
T: 0904 678 697
20/16

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový slnečný byt v centre ZH. Byt má 42 m2, dve loggie
a pivnicu. Nachádza sa na 4. poschodí bez výťahu. Dom je zateplený s
21/16
plastovými oknami. Cena dohodou. T: 0908 572 228
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný, výmera 38 m2 + 2 pivnice 5,10 m2. Cena dohodou.
T: 0949 434 723
22/16
•Predám garáž aj s pozemkom pri Hvezdárni. Cena: 5 500 €.
T: 0905 744 325

23/16

•Predám RD na Trnavej Hore v spodnej časti. Dobrá lokalita.
T: 0944 155 922

24/16

•Predám veľký rodinný dom Šášov – Píla na 20 árovom pozemku.
T: 09036 178 838, 0907 806 779
35/16

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Súrne hľadám dlhodobý podnájom jednoizbového bytu so zariadením, cena za mesiac cca 200 eur, vrátane všetkých energií.
26/16
T: 0907 600 876
•Dám do prenájmu byt 1 + 1 na Etape. Byt je po celkovej rekonštrukcii. Vchod s výťahom. Cena: 230 €/mes. T: 0904 276 258
27/16
•Ponúkam na dlhodobý prenájom garáž za mestským úradom. Najvyššia ponuka. T: 0907 660 300
28/16
•Dám do podnájmu 2-izbový byt na Etape. T: 0944 155 922

29/16

AUTO MOTO
•Predám VAZ 2107, r. v. 1989, nabehané 45-tis. km. V pôvodnom
30/16
výbornom stave. Cena: 1 500 €. T: 0903 178 838

SLUŽBY
•Poskytujem vodárske a kúrenárske práce. T: 0905 768 505

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
PRENÁJOM OBCH. PRIESTOROV:
P302/2014:
Obchodné priestory – budova
lekárne v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Jánskeho 12, 1 priestor o výmere 147 m2 a 3 priestory, každý
o výmere 16 m2. Cena: 12 €/ m2/
mesiac
BYTY:
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 19.990 €, (pôvodná
cena 22.000 €) výmera: 36 m2
P317/2014:
1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodná stav. Cena: 19.500
€, výmera: 34 m2
P291/2014:
1-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. A.
Kmeťa, pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 19.990 €, (pôvodná cena 21.990 €), výmera:
41 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 22.500 €,
výmera: 35 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP 573, pôvodný stav. Cena:
28.990 €, výmera: 58 m2 + 12 m2
pivnica
P303/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
pôvodný stav. Cena: 32.000 €, výmera: 61 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný
stav. Cena: 24.500 €, výmera 60 m2
P309/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. Benku, kompletná
rekonštrukcia. Cena: dohodou, výmera: 71 m2
P213/2013:

3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 €, výmera: 72 m2
P311/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom s 2 loggiami, širšie centrum, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 54.900 €, výmera: 75 m2
P318/2014:
3-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa - Ulica SNP, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 47.000 €,
výmera: 75 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
47.000 €, výmera: 82 m2
DOMY:
P310/2014:
RD v Pitelovej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena 39.000 €, zastavaná plocha: 414 m2, výmera pozemku: 4.003 m2
P299/2014:
RD v Dolnej Ždani, pôvodný.
Cena: 13.000 €, zastavaná plocha:
109 m2, výmera pozemku: 509 m2
P298/2014:
RD v Lutile, pôvodný, zachovalý.
Cena: 100.000 €, zastavaná plocha: 145 m2, výmera pozemku:
830 m2
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
23.000 €, zastavaná plocha: 183
m2, výmera pozemku: 601 m2
P256/2014:
RD v Nevoľnom, zrekonštruovaný.
Cena: 57.000 €, zastavaná plocha:
133 m2, výmera pozemku: 520 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba. Cena:
DOHODOU, zastavaná plocha:
110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad
Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 €, zastavaná
plochy: 326 m2, výmera pozemku:
947 m2

P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000 €, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera
pozemku: 2.835 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
157.000 €, (pôvodná cena 178.000
€), výmera pozemku: 823 m2
POZEMKY:
P294/2014:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom, určený na stavbu RD.
Cena: 71.000 €, výmera 1.951 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 €/pozemok,
výmera jedného pozemku: 800 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.500 €, výmera: 5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
Hronom (Farské lúky), určené na
priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 €/m2, výmera
77.107 m2
OSTATNÉ:
P302/2014:
Rekreačná chata v Hodruši-Hámroch, časť Banská Hodruša, kompletná rekonštrukcia. Cena 58.000
€. Zastavaná plocha: 305 m2, výmera pozemku: 2.245 m2.
P302/2014:
Obchodný priestor – reštaurácia
Tatra v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP. Cena budovy s pozemkom,
vrátane vnútorného zariadenia
563.000 €
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 €

33/16

ZOZNAMKA
•Hľadám partnerku na spoločný život vo veku do 50 rokov, aj roz34/16
vedenú. T: 0902 402 067

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

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 12. august 2014

11

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA/INFORMÁCIE

Bezpečná jeseň života
Odbor komunikácie a prevencie
kancelárie prezidenta Policajného
zboru spracoval preventívny projekt pre
seniorov pod názvom Bezpečná jeseň
života.
Program ponúka konkrétne cesty k základným
návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť
seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred
negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Chcete
predchádzať tomu, aby ste sa stali obeťou trestného
činu? Ponúkame vám niekoľko rád, ako zvýšiť vašu
bezpečnosť doma a na ulici.
Rady seniorom, ktoré sú v brožúrke spracované,
vám postupne prinesieme v jednotlivých vydaniach
Mestských novín.
Ak sa niečo stane...
Neodkladne zavolajte políciu na číslo 158 a snažte sa
prekonať čo najrýchlejšie prvý šok.
Pri kontakte s políciou zachovajte kľud a poskytnite
tieto informácie: vaše meno a telefónne číslo, presnú
adresu, popíšte udalosť.
Až do príchodu policajtov nechajte všetko tak, ako
ste našli. V žiadnom prípade nie neprekladajte,
neupratujte a nechytajte zbytočne do rúk. Týmito
činnosťami by ste mohli zničiť stopy, ktoré tu páchateľ
zanechal.
Kým príde polícia, sústreďte sa a snažte si spomenúť,
čo všetko zlodeji zobrali a pokúste sa zapamätať si
čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, vek, výška,
fyzické zvláštnosti, oblečenie a pod.).
Pripravte si zoznam ukradnutých vecí pre potreby
polície.
(r)

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

0905 33 23 88
Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné spomienky či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.

SPOMIENKAtkov
Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok,
prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Dňa 3. augusta uplynuli
2 roky od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil milovaný manžel, skvelý otec, starý
a prastarý otec
Vincent Maňúch.
Spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEtkov
Dňa 28. júla 2014 nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Zoltán Szabó
vo veku 76 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí ho odprevadili na
poslednej ceste. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a vnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Dňa 15. augusta si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
František Kuna.
Spomína manželka Vlasta a deti
s rodinami.

SPOMIENKAtkov
...už žiadne slovo, žiadny hlas
nenahradí toho,
čo vzal nám čas.
Dňa 16. augusta uplynú 3 roky
od chvíle, keď nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
RSDr. Ján Kučerka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná
rodina.

SPOMIENKAtkov
Slzy a smútok nám neprinesú,
čo nám osud vzal.
Spomienka na človeka,
čo nás miloval,
ako aj my jeho,
v našich srdciach ostáva,
do konca života.
Dňa 10. augusta sme si
pripomenuli 10 rokov smutných, keď nás opustil náš
milovaný manžel, starostlivý otec a starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Spomína manželka, dcérky Danka s rodinou, Dáška
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov
Dňa 2. augusta uplynulo
15 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama
a prastará mama
Mária Čaklošová.
S láskou spomínajú dcéra
Lukrécia a synovia Alexander
a Tibor s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Dňa 5. augusta sme si
pripomenuli prvé smutné
výročie, kedy nás navždy opustila
naša maminka, babka, prababka,
svokra a teta
Evka Benčová, rod. Miškovská.
S tichou, ale stále živou
spomienkou v srdci spomína
smútiaca rodina: dcéry, vnučky, vnukovia, pravnučka,
pravnuci, zaťovia a netere s rodinami.

Príďte aj vy podať labku psíkom z útulku
o nadobudnutých zručnostiach a schopnostiach.“
Cieľom samotného projektu Podaj labku je
oboznámiť ľudí, či už mladých, alebo aj starších
s užitočnými informáciami o zdravej výžive pre
psíkov a ohľadom ich socializácie. Pre psíkov bude
nepochybne najväčšou odmenou to, že budú
všetky zobraté z kotercov na spoločné venčenie.
„Dúfam, že sa nám podarí do útulku pritiahnuť čo
najviac nových ľudí, ktorí budú psíkov pravidelne
navštevovať a venčiť,“ dodáva Lýdia Kemiačová.
„S podobným projektom sme sa ešte nestretli,“
hovorí Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli
a dodáva: „Veľmi sa však tešíme, že ľudia
prichádzajú s nápadmi, ako náš útulok zviditeľniť
a pomôcť. Sme radi, že ani mladým ľuďom nie je
ľahostajný osud psíkov v žiarskom útulku.“

V sobotu 16. augusta sa uskutoční
dobročinná akcia na pomoc žiarskemu Útulku
pre psov, ktorý spravuje OZ Strážni anjeli.
V rámci projektu Podaj labku sa dobrovoľníci
stretnú v útulku, aby vzali psíkov z kotercov na
veľkú spoločnú prechádzku.
O socializácii a zdravej výžive pre psíkov sa
dozviete na prednáške, kde budú mať hlavné
slovo členovia mestského kynologického klubu
Handlová, Rastislav Dobiš a Igor Tonhaser.
Autorkou projektu Podaj labku je Žiarčanka
Lýdia Kemiačová. „Cieľom projektu bolo okrem
pomoci pre psíkov aj to, aby som sa naučila robiť
malé projekty, a tak sa zlepšia svoje schopnosti,“
vysvetľuje Lýdia a dodáva: „Pri tvorbe projektu
som sa naučila niečo praktické na vlastnej koži,
a zároveň vďaka svojmu projektu zmením niečo
vo svojom okolí. Výhodou je, že ako podporu
som získala 200 eur, z ktorých čerpám financie na
potrebné veci a, samozrejme, získam osvedčenie

Malý projekt Podaj labku je podporovaný z Európskeho
sociálneho fondu ako súčasť národného projektu
KomPrax - kompetencie pre prax, ktorý organizuje
Iuventa - slovenský inštitút mládeže.
(li)
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Návšteva historických pamätníkov
Členovia Oblastnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB)
v Žiari nad Hronom navštívili Bratislavu
a pamätník, ktorý je v cintoríne v Slávičom údolí
a je venovaný bojovníkom proti fašizmu, ktorí
zahynuli pri Melku a v koncentračnom tábore
Mathausen do roku 1945 v Rakúsku.
Pamätník je viac ako 3 metre vysoký a 10 metrov
dlhý. Je umiestnený na peknom mieste a vytvára
podmienky, aby sa pri ňom zhromažďovali aj väčšie
počty ľudí. Dňa 9. apríla 1985 bol vyhlásený za
kultúrnu pamiatku. Jeho súčasný stav nezodpovedá
tomu, že je to kultúrna pamiatka. Pamätník pôsobí
ošumelým dojmom, mnohé písmená chýbajú,
a preto aj niektoré priezviská sa nedajú prečítať.
Treba si uvedomiť, že nejde len o symbolický
pamätník. Pod ním sú skutočne uložené urny, ktoré
hneď po skončení vojny, keď Dolné Rakúsko patrilo
pod sovietsku okupačnú správu, boli prevezené
z Melku a Mathausenu a boli za štátneho pohrebu
uložené na tomto mieste. Najprv ich pochovali na
briežku, kde dnes stojí pomník obetiam I. svetovej
vojny. Po dostavbe pamätníka v roku 1965 ich
presunuli na miesto, kde stojí dnešný pomník.
Všimli sme si, že pre nás, členov SZPB zo
stredného Slovenska, nás osobitne zaujal osud
profesora Ladislava Sáru, hlásateľa Slobodného
vysielača z Banskej Bystrice. Bol to jeho hlas, ktorý
povzbudzujúci Chalupkovým štvorverším z básne

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

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

Foto: Štefan Vodnák

Mor ho! burcoval národ do boja proti nemeckým
okupantom. Skoncipoval aj prvé revolučné texty
a mobilizačné výzvy, ktoré 30. augusta 1944
sám v rozhlase prečítal. K celej tragédie, ktorá sa
odohrala 19.2.1945 pri mestečku Melk (Rakúsko)
je dostatočne publikovaná. Napriek tomu boli naši
účastníci podrobne informovaní o danej udalosti.

Pamätník v Rakúsku
pripomína bratislavský Slavín
Po tejto oficiálnej časti si členovia prezreli
miesta posledného odpočinku známych politikov
a umelcov. I členovia našej oblastnej organizácie
sledujú politické dianie na Slovensku i vo svete, aj
v našom susednom štáte na Ukrajine. Na rozdiel
od mnohých našich politikov hodnotia veci, ktoré
sa tam odohrávajú, objektívne. O to viac nás mrzí,
že medzi dvoma veľkými slovanskými národmi
dochádza k nezmieriteľným rozporom, ktoré
v niektorých oblastiach vykazujú prvky občianskej
vojny. Tu sme si uvedomili, že za II. svetovej vojny
bok po boku bojovali Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
a ďalšie národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí
tvorili Červenú armádu. Oslobodili nielen bývalé
Československo, ale porazili i fašizmus. A práve
cez túto skutočnosť sme sa rozhodli, že vo Viedni
navštívime pamätník Červenej armády, ktorý sa
nachádza v centre mesta na Schwatzenbergplatzi.
Centrálny pylón so sochou osloboditeľa pripomína
bratislavský Slavín. Tu sme položili veniec

a spomenuli sme si na vojakov, ktorí oslobodzovali
Rakúsko. Uvedený pamätník je zaujímavý vo
viacerých ohľadoch – jeho poloha bola starostlivo
vybraná sovietskou armádou v roku 1945. Táto
pamiatka pripomína Rakúšanom to, čo by sa
stalo, keby chcel niekto snívať o nadvláde nad
národmi sveta. Pamätník sám o sebe je krásny
a má polkruhovú kolonádu z bieleho mramoru
s vysokým pilierom so sochou vojaka Červenej
armády na vrchole. Vojak má vlajku a iné symboly,
ktoré sa pripisujú Červenej armáde. Navrhli ho
architekti zo Sovietskeho zväzu a pri jeho výstavbe
pracovali vojenskí zajatci a miestna pracovná sila.
Tu sme si uvedomili, aký je to rozdiel v starostlivosti
o pamätníky u nás a Rakúsku. Okolie krásne, čisté
s odpočinkovou zónou, s veľkou fontánou a treba
objektívne povedať, že sa tu zdržiavajú hlavne
mladí ľudia.
Ostatný čas, ktorý nám zostával, sme využili na
prezretie kultúrnych pamätihodností – palácov
a budov ako sú parlament, sídlo vlády, Hofburg
(bývalé zimné sídlo Habsburgovcov) a ďalšie
pamiatky, ktorých je vo Viedni bohato. A tak trošku
sme boli hrdí na našich predchodcov – Slovákov,
murárov, ktorí tieto krásne paláce v Budapešti
a vo Viedni stavali. Boli sme aj trošku hrdí na toto
miesto, ktoré bolo hlavné mesto, až do roku 1918,
Rakúsko – Uhorska, ktorého bolo aj Slovensko
súčasťou.
Jaroslav Bulko,
predseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom

Náučný chodník k Šášovskému hradu má päť zastávok
Náučný chodník k Šášovskému hradu bol
vybudovaný ešte v roku 2008. Dĺžka náučného
chodníka sú tri kilometre.
Na trase náučného chodníka je päť zastávok:
železničná stanica, kostol vo Vieske, Ladomerský
kaštieľ, Šášovské Podhradie a Šášovský hrad.
Trasa sa začína pri železničnej stanici v Žiari
nad Hronom, prechádza cez Ladomerskú Viesku
a Šášovské Podhradie a končí sa na hrade. Náučný
chodník okrem iného popisuje kultúrno-historické
zaujímavosti obcí Ladomerská Vieska a Šášovské
Podhradie.
Bačovka
Bačovka je turistická zaujímavosť pod Šášovským
hradom, ktorá sa nachádza na brehu Hrona. Skalné
bralo, ktoré sa týči asi 20 metrov nad riekou, bolo
pomenované po priekopníkovi splavov po Hrone,
Jozefovi Bačovi.
Bača bol vysokoškolský pedagóg, veslársky
športovec, tréner, filozof. Na jeho počesť v roku
1994 jeho priatelia a priaznivci vodáctva
pomenovali toto výrazné skalné bralo na brehu
Hrona. Názov Bačovka je vytesaný na vrchole tohto
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brala do skaly.
Bačovku opäť obnovilo OZ Kamenice Stará
Kremnička v roku 2012. V tom období bol tiež
vyznačený turistický chodník (miestna zelená
značka) od Pamätnej izby v Šášovskom Podhradí.
Chodník od Bačovky ďalej pokračuje do obce Jalná.
Náučný chodník sa vybudoval za spolupráce
Združenia na záchranu hradu Šášov a obce
Ladomerská Vieska s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja.
(r)
www.ozkamenica.wbl.sk
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Change your life: 4-mesačná premena po prvom mesiaci!
Čas niekedy tečie ako voda. V tomto prípade
by sme ho mohli prirovnávať skôr k lietadlu!
Dievčatá majú za sebou prvý mesiac, ktorý
doslova preletel. Je to už nejaký deň, čo chodia
na tréningy, drilujú techniku a zvykajú si na
stravu. Ako sa im darilo? A čo nato hovorí
tréner? Pýtali sme sa za vás. Nezabudli sme ani
na sľub, ktorý sme dali v poslednom vydaní.
Práve dnes si predstavíme prvé dve účastníčky
programu.
Michal, máte za sebou prvý mesiac spolupráce.
Už sa asi s dievčatami poznáte, vieš, kde sú ich
limity?
Mesiac nie je taká dlhá doba, ale tým, že sme v
pravidelnom kontakte, či už osobne na tréningoch,
alebo komunikujeme písomne, keď mi baby
posielajú reporty o strave, tak sa, samozrejme, už
poznáme. Stále je čo zlepšovať, čo je normálne,
keďže sú začiatočníčky. Svoje limity ešte ani zďaleka
nedosiahli. Zatiaľ majú za sebou iba základný
„výcvik“, teraz som im pripravil novy tréningový
plán, ktorý sa im asi nebude páčiť. Problémom je
ich zábudlivosť. Neustále im pripomínam, aby si
všetko značili, nech vieme, či sa v niečom zlepšujú.
Treba však uznať, že sa snažia všetky. Najviac musím
pochváliť Niku Balážovú, ktorá má viac povinností
a tréning potrebuje odcvičiť čím skôr. To jej akosi
pridáva na intenzite.
Otázka, ktorá asi všetkých najviac zaujíma:
Ako reagujú ich telá na nový režim? Vidno už
výsledky tréningov a stravy?
Prvý týždeň bol, samozrejme, najlepší, teraz
progres trošku spomalil, ale nový tréning a úprava
stravy to rýchlo vyriešia. Ich telá sa jednoducho
začali prispôsobovať na nové stimuly. Preto znovu
opakujem, ako dôležité je priebežne všetko sledovať
a meniť, zvyšovať záťaž a snažiť sa zlepšovať. Čo sa
týka tréningov, tak samozrejme, všetky dievčatá už
zvládajú cviky a záťaže, o ktorých sa im určite ani
nesnívalo. Zatiaľ sa nám vždy podarilo pridať zopár
opakovaní, skrátiť prestávky medzi sériami alebo
zvýšiť použité záťaže. Priamoúmerne predlžujeme
aj čas trvania kardio tréningov. Samozrejme, strava
určite nie je dodržiavaná na 100 %. Jednak kvôli
disciplíne – nemôžem čakať od žien, ktoré doteraz
mali stravovanie horšie ako väčšina populácie,
že pôjdu presne podľa môjho plánu. Ďalšia vec
sú nedorozumenia – ešte všetkému nechápu,
neopýtajú sa ma na to a potom keď čítam reporty,
len sa čudujem, kto im toto kázal robiť. Ale pokiaľ
mi všetky hovoria pravdu, tak majú pochvalu –
držia sa zatiaľ nad moje očakávania.
Určite sa tešíte z dosiahnutých úspechov, ale
vieš ako sa hovorí, netreba zaspať na vavrínoch
slávy. Takže čo bude ďalej? Chystáš pre ne
zmeny?
Samozrejme. Stravu nastavujem každej
individuálne, je šitá na mieru, ale spoločným
cieľom sa stáva znižovanie kalorického prímu. Čo
sa týka tréningu, ako som už spomenul, začíname
robiť viac druhov tréningov – silový, kardio tréning,
intervaly a kruhové tréningy. Všetko ale postupne.
Na začiatku bolo v projekte dievčat päť, dnes
sú už iba štyri. Čo sa stalo?
Je to tak, ostali už iba štyri. Zo zdravotných
dôvodov jedno z dievčat muselo skončiť.
Nepovedala mi na začiatku o vážnej chorobe,
ktorá priamo vplýva na jej schopnosť stravovať sa
a cvičiť. Tieto zdravotné problémy nevyplynuli zo

CHANGE YOUR LIFE

Účastníčky projektu
Eliška Radová
Vek: 29 rokov
Bydlisko: Lúčky
Povolanie: na materskej dovolenke
Miery: výška: 172 cm, váha: 157 kg

Zľava hore: Zuzana Šimonová, Evka Šályová,
Eliška Radová, Nika Balážová a tréner, Michal Mišurda.
stravy a tréningov, ktoré som jej nastavil ja, mala ich
aj predtým. Ona potrebuje stravu od odborníkalekára, a to ja nie som. Ja som tréner!
Na konci článku si predstavíme prvé dve
účastníčky projektu, ako hodnotíš ich prvý
mesiac?
Od Elišky som čakal viac, ale prvé dni mala
problém so stravou, takže aj to čo dosiahla je na
tak krátky čas super. Ako som aj predtým spomínal,
má obmedzený rozsah pohybu v dôsledku svojej
váhy, preto jej tréningy trvajú kratšie a trénuje
sa jej ťažšie. Nevzdáva sa, má veľa fanúšikov
a podporovateľov, čo je skvelý hnací motor. Čísla
nikdy neklamú a napríklad z bedier stratila už 3 cm
a zo stehien dokonca až 6 cm. Dúfam, že sa nám
bude dariť aj naďalej. Má veľký potenciál.
Nika je veľmi húževnatá a na tréningoch
podáva intenzívny výkon. Odrazilo sa to aj na jej
výsledkoch. Podarilo sa jej schudnúť zo všetkých
partií tela. V páse je štíhlejšia o 2 cm, cez bedrá
o 3 cm a stehná sa zmenšili dokonca o 4 cm. Som
zvedavý, aké bude mať výsledky o mesiac, ak si
udrží nastavené tempo.
Aký máš pocit zo spolupráce?
Som rád že sa snažia, vidíme už výsledky, určite ale
majú všetky pred sebou ešte dlhú cestu. Základom
úspechu je ich disciplína. Ja som im poskytol návod
ako na to, a dozerám na jeho správnu aplikáciu
v praxi, ale nie som s nimi 24 hodín denne a musia
samé vedieť, čo chcú a nechcú. Musia mať pevnú
vôľu, pretože zmeniť niečo nie je ľahké a vyžaduje
to veľa odhodlania a energie. Rozhodne sa nedá
za 4 mesiace schudnúť to, čo roky naberali. Teším
sa na ďalšie výsledky, práve teraz len poriadne
začíname.
O dva týždne si predstavíme zvyšné dve dievčatá
a zhodnotíme ich výsledky. Ak chcete sledovať
cestu dievčat v boji s kilogramami, či dozvedieť sa
cenné rady, tipy a triky ako dať svojím kilogramom
K.O., prečítajte si ich na FB profile: Osobný tréner Žiar nad Hronom.
Dominika Urbánková
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Ako si sa dostala do
projektu?
Upozornila ma kamarátka, že takýto projekt
vzniká. Dlho som váhala, bála som sa, že to
bude príliš drastické a ja som jemnejšia povaha,
nemám rada, keď sa na mňa kričí a keď ma niekto
do niečoho núti. Nakoniec ale dobré referencie
na Michala zvíťazili a prihlásila som sa. Bola som
posledná, ktorú zobral.
Čo všetko si v minulosti vyskúšala, aby si
schudla?
Vyskúšala som toho naozaj veľa. Behávala
som, ale nevydržala som pri tom. Mám slonie
nohy, čo znamená, že mi strašne opuchnú pri
fyzickej námahe a potom si ich musím namočiť
do studenej vody, aby znova odpuchli. Skúšala
som jesť 0,5 kg zeleniny pred každým jedlom,
vraj aby sa žalúdok zaplnil a menej potom zješ.
Pribrala som 26 kg. (smiech) Zaúčinkovala až
stravovanie podľa Edity Šipeky. Vtedy som za 4
mesiace schudla 26 kg.
Čo od premeny očakávaš?
Chcem sa naučiť správnu techniku cvičenia,
aby som potom mohla cvičiť doma. V dedine
totiž máme fitness a predsa len je to bližšie.
Hlavne však preto, že v októbri sa vydávam.
Mám šaty na šnurovanie a mám v nich „chrbtové
prsia“. Chcem sa ich zbaviť! Takže dúfam, že sa mi
podarí schudnúť aspoň 20 kg do októbra a do
konca projektu celkovo aspoň 25 kg.
Nika Balážová
Vek: 18 rokov
Bydlisko: Žiar nad Hronom
Povolanie: študentka
Miery: výška: 162 cm, váha: 81,4 kg
Ako si sa dostala do
projektu?
Stala som sa fanúšikom
Michalovho profilu na sociálnej
sieti. Stále som mala pocit, že ho z niekade
poznám. Už predtým som si hovorila, že od leta
začnem chudnúť a práve v tom čase som sa
dostala k tomuto projektu. Tak som sa prihlásila.
Nemám čo stratiť.
Čo všetko si v minulosti vyskúšala, aby si
schudla?
Ako všetky som skúšala diétu „od zajtra“ a ešte
jednu „od pondelka“, keď som vedela, že cez
víkend pôjdem k babke a bude mať napečené
koláče. (smiech) Pila som jablčný ocot. Vedela
som, že to nie je dobré, ale chcela som ho skúsiť.
Držala som hladovky, aj dva dni a potom som sa
prejedla. A takto stále dookola. Podarilo sa mi
schudnúť 23 kg za dva mesiace, ale všetky som
ich už pribrala späť.
Čo od premeny očakávaš?
Chcela by som ísť von a nehanbiť sa za seba.
Chcela by som si vybudovať vzťah k športu.
Vždy sa mi páči, keď vo filmoch vidím, ako si
ľudia idú zabehať, aby si vyvetrali hlavu. Ja som
nikdy nepoužila toľko nadávok ako práve počas
behu. Nebaví ma! Samozrejme, chcela by som
dosiahnuť svoju vysnívanú váhu 52 kg.
(du)
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Prípravka U11 najúspešnejšou mládežníckou kategóriu FK Pohronie
FUTBAL - PRÍPRAVKA U11
V júni ukončil sezónu najúspešnejší ročník
Pohronia U11, ktorý pod vedením bratov
Urgelovcov dosiahol nemalé úspechy. Letné
prípravné obdobie začalo pre chlapcov 21. júla.
Porozprávali sme sa s Rastislavom Urgelom,
trénerom chlapcov ročníka narodenia 2003.
Tí v novej sezóne 2014/2015 prechádzajú do
kategórie mladších žiakov.
Aké najväčšie úspechy jedenástky vám najviac
rezonujú v pamäti?
Tak, tých bolo viac. Rozdelil by som to na niekoľko
častí, pretože sme hrali v minulej sezóne na „troch
frontoch“. Prvým bola bez prehry odohratá Liga
prípraviek SsFZ, v ktorej sme strelili v 14 víťazných
zápasoch 391 gólov. Potom sme začali naskakovať
do 1.ligy mladších žiakov skupiny STRED, kde
sme hrali s o rok staršími hráčmi roč. 2002. Musím
povedať, že tiež úspešne. V 23 zápasoch sme
18 krát zvíťazili, uhrali dve remízy a len tri razy
prehrali. Vyzdvihol by som víťazstvá so Žilinou
doma i vonku, ako aj výhru s Ružomberkom
doma. Zároveň sme medzi súťažami hrali domáce
i zahraničné turnaje s výbornými výsledkami.
Zvíťazili sme na turnaji v Šalkovej pri Banskej
Bystrici, na medzinárodnom, kvalitne obsadenom
turnaji v Korni, kde sme porazili obidva výbery
Slovana Bratislava, 1.FC Slovácko, či Košice.
V hale sme dominovali v Prievidzi, ďalej zvíťazili
v Rudlovej, na domácom turnaji POHRONIE CUP
2014, či v Kraľovanoch. Druhí sme boli v hale
v Badíne a tretie miesta máme z Rudlovej a zo
Šamorína. Výrazným úspechom je aj druhé miesto
z majstrovstiev Slovenska v mimifutbale mladších
žiakov a žiačok základných škôl, McDonald´s CUP
2014 po minuloročnom prvenstve. Ale pre nás
trénerov je najväčším úspechom hra a herný prejav
tohto tímu, ktorý patrí k najlepším na Slovensku.
Ako sa vám to podarilo dosiahnuť?
Jednoznačne kvalitným tréningovým procesom.
Dovolím si tvrdiť, že iným, akým pracujú vo
viacerých kategóriách, či kluboch. K tomu nám
v poslednom roku výkonnostne pridala aj práca
na športovej príprave v športových triedach IV.
ZŠ, kde máme vytvorené vynikajúce podmienky
pre ďalší športový rast našich chlapcov, ako aj
na regeneráciu. Ďalej sa nám podarilo vytvoriť
u všetkých hráčov veľký záujem o futbal, o samotný
tréning, čo je základom úspechu. Chlapci idú
v každom tréningu naplno, pracujú v tempe, pod

tlakom, ktorý potom vedia zúročiť aj v ťažkých
zápasoch so súpermi zvučnejších mien. Veľmi
dôležitým faktorom pri fungovaní celého tímu
a jeho chémie je aj fungujúci trojuholník tréneri
– hráči – rodičia. Potom sa všetci tešíme na každý
zápas, či turnaj. Chlapci si futbal doslova užívajú,
veď v minulej sezóne nastrieľali svojim súperom
neskutočných 889 gólov.
Myslíte, že chlapci zvládnu prechod do žiackej
kategórie?
O tom som už teraz presvedčený. Veď ako som
spomínal, už v tejto sezóne sme ako prípravka
odohrali 23 kvalitných zápasov (18 víťazných
a dve remízy) za kategóriu mladších žiakov
a hrali sme prím vo všetkých zápasoch. Aj pri
troch tesných prehrách o gól s Duklou BB (2:3,
1:2) a Ružomberkom (0:1) sme boli futbalovejším
tímom. Súperov sme predčili hlavne v rýchlejšej
práci s loptou, v pohybe, v bojovnosti aj v taktickej
vyzretosti.
V tejto kategórii doslova vyčnievajú, myslíte,
že z niektorých z nich budú ligoví hráči?
Ešte je priskoro hovoriť a hodnotiť, ale myslím si,
že viacerí z nich majú dobre našliapnuté na solídnu
športovú kariéru. Už o viacerých sa zaujímajú
rôzni manažéri, kluby ako MŠK Žilina, FK Dukla
Banská Bystrica, MFK Ružomberok, dokonca
sme zaznamenali už aj ponuky zo zahraničia
a to majú títo chlapci len 11 rokov! Štvorročná

Naši seniori bodovali
Seniori ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
na okresných športových hrách seniorov,
ktoré sa uskutočnili ešte v júni v Hornej Ždani,
bodovali. Športového podujatia sa zúčastnilo
15 seniorov, z toho 8 žien a 7 mužov.
Ženy spolu získali 40 bodov za umiestnenie:
5-krát prvé miesto, 4-krát druhé miesto a 3-krát
tretie miesto.
Muži získali 26 bodov za umiestnenie: 1-krát
prvé miesto, 6-krát druhé miesto a 3-krát tretie
miesto.
V úspešnosti jednotlivých základných
organizácií sme s celkovým počtom 66 bodov

získali prvé miesto pred druhými Vyhňami s 36
bodmi a treťou Hornou Ždaňou s 33 bodmi.
Bonus získala naša Mária Humenná, ktorá
získala cenu za najlepšiu športovkyňu.
Krajské športové hry seniorov sa uskutočnili
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práca už prináša svoje ovocie vo forme výsledkov
a úspechoch tohto výnimočného tímu, aj keď
v tejto vekovej kategórii je najdôležitejšia práve
výchova jednotlivca a práca na základných herných
činnostiach. Tie majú niektorí z hráčov zvládnuté
už teraz nad kategóriu prípraviek, preto je o nich
záujem.
Čo musia spraviť pre to, aby sa im podarilo
splniť si svoje sny?
V prvom rade nesmú poľaviť v nastolenom
trende,
v
každodennej
poctivej
práci
v tréningovom procese. Musia sa zabávať a hrať
s loptou aj vo svojom voľnom čase a zdokonaľovať
sa v nedostatkoch. Iba tak sa budú posúvať vpred.
Samozrejme sa im musia vyhýbať zranenia a nesmú
zanedbávať ani svoje školské povinnosti. A potom,
ak budú mať aj trochu šťastia, bude o nich záujem
a budú úspešní. Nie, ako tomu je v súčasnosti aj
s našimi bývalými hráčmi nášho klubu, že rodičia si
chcú naplniť svoje nenaplnené ambície a ponúkajú
svoje deti futbalovo nepripravené po skúškach
kade-tade bez toho, že je o nich záujem... To však
nie je prípad našich chlapcov, ktorí už majú svoju
kvalitu a ak budú ctižiadostiví ako doteraz, viacerí
z nich to dotiahnu veľmi vysoko. Potom tie sny
môžu byť reálne a pretavené v úspech.
Zdroj: MY – Noviny Žiarskej kotliny,
autor: I. Mriška
v polovici júna vo Zvolene. V priestoroch
Technickej vysokej školy štartovali štyria
reprezentanti za okres Žiar nad Hronom a dosiahli
nasledovné výsledky: Mária Humenná 2-krát
zlato, 1-krát striebro, Antónia Lojková 1-krát zlato,
1-krát bronz, Július Nárožný 1-krát bronz a Ján
Kabát z Hornej Ždane 1-krát zlato, 1-krát striebro
a 4-krát bronz.
Po skončení Krajských športových hier zasadal
Výkonný výbor KO JDS a vybral 13 reprezentantov
nášho kraja na celoslovenské športové hry
seniorov, ktoré sa uskutočnia v polovici augusta
v Bratislave. Z nášho okresu boli vybraní dvaja
účastníci, a to Mária Humenná a Ján Kabát.
Ján Truben, podpredseda KO JDS
Foto: Štefan Vodnák
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Žiarski cyklisti na domácej pôde dominantní
CYKLISTIKA
Jedným z vrcholných podujatí sezóny 2014
boli pre cyklistov MŠK Žiar nad Hronom
preteky Slovenského pohára
v cestnej
cyklistike mládeže, ktorých organizátorom bol
domáci žiarsky cyklistický klub.
V sobotu 26. 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. Žiarski cyklisti
chceli na domácich cestách uspieť, čo sa im aj
podarilo. Proti bolo iba počasie, napriek tomu
pretekári časovku zvládli.
V kategórii starších žiakov zvíťazil časom
13:50:00 Matej Blaško z CYS Žilina pred Adamom
Foltánom z MŠK Žiar nad Hronom +0:12sec. Tretí
skončil pretekár Dynamax Nitra Marek Bugár
+ 0:39sec. Ostatní starší žiaci MŠK obsadili po
bojovnom výkone Lukáš Lajtoš 9. miesto (+1:16
min.), Matúš Černek 13. miesto (+ 1:58.min.),
Ľuboš Kovár 18. miesto (+ 2:14 min.) a Tomáš
Kamenský 27. miesto (+ 3:28 min.).
V kategórii kadetov si zaslúžene víťazstvo
odniesol s časom 12:59:00 Adrián Foltán z MŠK
Žiar nad Hronom pred Samuelom Orosom z TJ
Slávia ŠG Trenčín (+ 0:15 sec.). Tretí skončil Matúš
Štoček z CYS Žilina (+ 0:27 sec.). Nepopulárne
štvrté miesto obsadil Henrich Hasch (+ 0:45
sec.). Jakub Varhaňovský obsadil piate miesto (+
0:48 sec.), Adrián Žarnovičan príjemne prekvapil
a obsadil výborné ôsme miesto (+ 1:11 min.) a Ján
Gajdošík skončil na 19. mieste (+ 1:56 min.).
V kategórii juniorov, ktorí štartovali na 20 km,
zvíťazil podľa očakávania domáci David Zverko

s časom 25:41:00 pred klubovým spolujazdcom
Nicolasom Jelžom (+ 1:12 min.). Tretia priečka
patrila Michalovi Hložovi z Veloklub Púchov (+
1:38 min.). Štvrtý skončil Kristián Zimány (+ 1:39
min.) a piaty Matej Truban (+ 1:46 min.), obaja z
MŠK Žiar nad Hronom.

Najúspešnejší jednoznačne juniori
V nedeľu 27. júla sa v obci Lutila a okolí
uskutočnil už 7. ročník Ceny Slovalca ako cestný
pretek jednotlivcov s hromadným štartom. Trať
preteku viedla z obce Lutila v smere na Dérerov
Mlyn, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú a opäť do
Lutily. Členitý a technický okruh meral 23 km
a mladší žiaci ho absolvovali 1-krát, starší žiaci
2-krát, kadeti 3-krát a juniori 4-krát. Žiarskym
pretekárom sa darilo a získali ďalšie pódiové
umiestnenia.
Víťazom kategórie starších žiakov sa stal po
vydarenom úniku Richard Coma z CYS Žilina
pred druhou Radkou Rabatinovou z Jump Sport
Klub Košice, tretia skončila Lucia Michaličková

z CYS Žilina. Žiarski chlapci zaspali a museli sa
uskromniť: Matúš Černek so štvrtým miestom,
Adam Foltán šiestym, Lukáš Lajtoš ôsmym,
Ľuboš Kovár devätnástym a Tomáš Kamenský
s dvadsiatym šiestym miestom.
V kategórii kadetov sa z víťazstva radoval po
vydarenom sólovom úniku Matúš Štoček z CYS
Žilina pred druhým Tomášom Kapajčíkom zo ŽP
Šport Podbrezová a tretím Adriánom Foltánom z
MŠK Žiar nad Hronom. Na piatom mieste prišiel vo
vedúcej skupine Henrich Hasch. V druhej skupine
so stratou 0:03:03 min. prišiel na deviatom mieste
Ján Gajdošík a Jakub Varhaňovský devätnásty.
Adrián Žarnovičan zaostal a obsadil 24. miesto.
Juniori MŠK Žiar nad Hronom ovládli štartovné
pole a nakoniec obsadili po sólovom úniku prvé
štyri miesta. Zvíťazil David Zverko, druhý Nicolas
Ježa, tretí Matej Truban a štvrtý Kristián Zimány.
Za predvedené výkony patrí cyklistom MŠK
Žiar nad Hronom uznanie a poďakovanie za
vzornú reprezentáciu klubu, mesta a sponzorov.
Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa pričinili
o zdarný priebeh týchto mládežníckych pretekov.
Jozef Jelža

Na Majstrovstvách Slovenska mládeže získali Žiarčania dvakrát striebro
CYKLISTIKA
V dňoch 2. a 3. augusta sa uskutočnil
šampionát v cestnej cyklistike mládeže.
V Čunove sa išla v sobotu časovka jednotlivcov
a v nedeľu v Šenkviciach cestný pretek
jednotlivcov.
V sobotu sa na štart postavili ako prví naši starší
žiaci, na ktorých čakalo 10 km. Tu sme mali veľkého
favorita na titul M-SR, Adama Foltána. Nakoniec po
veľkom boji na trati obsadil tesne druhé miesto za
víťazom M. Blaškom z CYS Žilina, ktorý dosiahol čas
14:31:53min. Adam Foltán dosiahol čas 14:35:22
min. Tretí skončil M. Bugár z CK Dynamax Nitra s
časom 14:51:62 min. Vynikajúci výsledok dosiahol
aj L. Lajtoš z CK MŠK Žiar nad Hronom, ktorý s
časom 15:12:32 obsadil 5. miesto.
Kadetov čakala trať dlhá 12 km a opäť sme
mali veľkého favorita na titul – Adriana Foltána.
Napokon po peknom súboji zvíťazil S. Oros z TJ
Slávia ŠG Trenčín s časom 16:14:67 min. Striebro si
vybojoval Adrian Foltán z CK MŠK Žiar nad Hronom
s časom 16:22:08 min. Tretí skončil M. Štoček z CYS
Žilina s časom 16:23:97 min. Nepopulárne 4. miesto
obsadil po výbornom výkone H. Hasch z CK MŠK

Žiar nad Hronom.
V nedeľu čakal na pretekárov cestný pretek
jednotlivcov na okruhu dlhom 26 km v okolí
Šenkvíc. Starší žiaci absolvovali trať dlhú 52 km.
Najväčší súperi sa strážili počas celých pretekov
a nikomu sa nepodarilo odpútať od súperov.
Nakoniec v cieli špurtovala veľká skupina a víťazom
sa stal M. Bugár z CK Dynamax Nitra pred druhým
Š. Michaličkom z CYS Žilina a tretím M. Blaškom z
CYS Žilina. Náš Adam Foltán ešte tesne pred cieľom
viedol, ale napokon sa súperi dostali pred neho
a zostalo mu iba nepopulárne 4. miesto. Výborné 7.
miesto obsadil L. Lajtoš z CK MŠK Žiar nad Hronom.
Kadeti absolvovali tri okruhy v celkovej dĺžke
78 km. Naši chalani sa pokúšali stále o úniky, no
súperi si ich strážili. Napokon sa jeden podaril
a všetky silné kluby tam mali zastúpenie. Vpredu
sa ocitla trojica pretekárov J. Varhaňovský z CK
MŠK Žiar nad Hronom, J. Michalička z CYS Žilina
a S. Oros z TJ Slávia ŠG Trenčín. Trojica stále svoj
náskok zvyšovala a bolo jasné, že vydrží až do cieľa.
Veľké teplo a vysoké tempo si vyžiadalo svoju daň
a z vedúcej skupiny odpadol J. Varhaňovský. Neskôr
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sa prepadol až do hlavnej skupiny. Dvojica vpredu
vydržala až do cieľa a v záverečnom špurte zvíťazil
S. Oros pred J. Michaličkom. So stratou 0:51 sec.
došpurtoval do cieľa pelotón. V boji o tretie miesto
zvíťazil tesne M. Štoček pred našim A. Foltánom,
ktorý obsadil 4. miesto. Vynikajúco špurtoval aj J.
Gajdošík na 7. mieste.
(JJ)
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Futbalové „Áčko“ posilnili piati noví hráči
Pred niekoľkými dňami sa začal nový ročník
futbalových súťaží pre sezónu 2014/2015.
Vedenie klubu si stanovilo ciele, ktoré
predstavilo počas tlačovky na futbalovom
štadióne.
V predchádzajúcej sezóne sa „Áčku“ podarilo
zachrániť v II. lige a juniorke „Béčku“ v III. lige, čo
je dobrým štartom do nového ročníka. Druhá
liga sa bude v tejto sezóne hrať rozdelená do
dvoch častí, pričom FK Pohronie A bude hrať
v skupine Západ. Do hráčskeho kádra pribudli
posily v podobe Mareka Balogha a Miroslava
Gregáňa, ktorí do mužstva prišli z juniorky.
Ďalšími novými hráčmi budú Andrej Nemec,
ktorý pôsobil v Nemecku, Mário Križan, ktorý
príde z Bohemians Praha a stopér Tomáš Marušin,
doteraz hrajúci v Šamoríne. „Pre tento rok bude
súťaž veľmi zaujímavá,“ hovorí Stanislav Neuschl,
manažér „Áčka“ mužov a dodáva: „Pôsobiť budeme
v skupine Západ, v ktorej bude 12 mužstiev. Medzi
nimi aj tri „Béčka“ – Trnava, Slovan a Žilina. A keďže
„Béčko“ je rezervou „Áčka“, určite sa môžeme tešiť
na súboje, ktorú budú veľmi zaujímavé.“ Okrem
majstrovských zápasov sa bude hrať aj Slovenský
pohár, ak by ho hráči Pohronia vyhrali, diváci sa
môžu tešiť na zaujímavého súpera.

„Béčko“ chce stavať mužstvo na
vlastných hráčoch
Pre juniorku mužov „Béčka“ bola predchádzajúci
rok súťaž veľmi náročná. „Keďže sme jeseň nemali

takú, ako sme si predstavovali, jar bola mimoriadne
náročná,“ priznáva Rastislav Štanga, športový
riaditeľ mládeže a mužov B (juniorov) a dodáva:
„Najskôr sme vymenili trénera, čo bol dobrý krok.
Priniesol novú vlnu, urobil lepšiu partiu z hráčov
a aj výkonnosť sa diametrálne posunula. Päť hráčov
zo základnej zostavy však odišlo. Začalo sa stavať
na vlastných odchovancoch. Čo sme už dlhšie
deklarovali, začalo sa teraz napĺňať a súťaž sme
tak dokázali zachrániť. Teraz budeme hrať tretiu
najvyššiu súťaž na Slovensku, čo je ťažká súťaž.
Myslím, že touto prácou, ktorú sme nastavili, by
sme v nej mohli hrať dôstojnú úlohu aj v budúcom
roku.“ Juniorka chce stavať káder najmä na svojich
vlastných hráčoch. Na ročné hosťovanie príde do
klubu iba Jakub Homola. Ak sa osvedčí, mohol by
byť dobrou posilou do A mužstva. V súčasnosti má
Pohronie 12 mládežníckych družstiev, z ktorých
polovica hrá v súťaži. „Štyria hráči, ktorí nám vekom
prešli z dorastu, sa uplatnia v juniorke.
Hlavnou úlohou mesta Žiar nad Hronom vo
FK Pohronie je vytvárať vhodné podmienky
a materiálno-technické zabezpečenie pre
mládež tak, aby v seniorskom klube hrali vlastní
odchovanci. „Našou hlavnou úlohou je venovať
sa mládeži a finančne ju zabezpečiť,“ hovorí Peter
Antal, primátor mesta a pokračuje: „Som veľmi rád,
že od jesene začíname s pilotnými projektmi, ktoré
sa venujú práve mládeži. Sú nimi Futbalová školička
pre škôlkarov a pokračovanie práce s mládežou
v rámci Základnej školy na Jilemnického ulici,
kde sa od 1. ročníka venujú príprave malých

futbalistov.“

Do regiónu príde celá kvalita, ktorá sa
neuplatnila v najvyššej súťaži
Ak budú schopní, budú hrať aj v „Áčku,“ dodáva
Rastislav Štanga. Štefan Zaťko, tréner mužov
„Áčka“, verí, že mužstvo bude v tejto sezóne
hrať dôstojnú úlohu: „Viem si predstaviť lepšie
doplnenie a skvalitnenie kádra. Pracujeme však
s tými, pre ktorých sme sa rozhodli. Chceme
dávať priestor našim chlapcom, aby sa športovo
zviditeľnili a skvalitnili tento región po futbalovej
stránke a aby naplnili ciele, ktoré máme. Káder
máme uzavretý, aj keď si viem predstaviť
doplnenie jedným, príp. dvomi hráčmi.“ V II. lige
sa bude hrať v dvoch skupinách, pričom 6 najlepší
idú do skupiny o postup – do finálovej 12-ky.
„Dostať sa medzi šestku najlepších bude náročné,
aj keď fanúšikovia a odborníci tvrdia, že súťaž bude
jednoduchšia. Ja som presvedčený o opaku. Súťaž
sa skvalitní, pretože do tohto regiónu príde do
deviatich mužstiev celá kvalita, ktorá sa neuplatnila
v najvyššej súťaži. Narastie preto kvalitatívny
posun všetkých mužstiev. Budeme musieť bojovať
o každý bod a každý bod si budeme vážiť. Verím,
že počas jesene si vytvoríme dobrú východiskovú
pozíciu, aby sme na jar do toho 6. miesta skončili
a mohli hrať vo finálnej fáze. Nehrať o záchranu, ale
byť jazýčkom na váhach pre mužstvá, ktoré budú
chcieť postúpiť do najvyššej súťaže,“ dodáva na
záver Štefan Zaťko.
(li)

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s MŠK – Atletický klub a Centrom voľného času
vás pozývajú na 13. ročník Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. augusta o 17.45 hod.
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na bicykli do vrchu.Po vyhlásení výsledkov bude zapálená partizánska vatra.
Bližšie informácie o podujatí získate na telefónnom čísle 0908 949 527, alebo e-mailom: jan.ziak@ziar.sk.

