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Trvalo dlhých desať rokov, aby Žiarčania mohli opäť začať chodiť na zimný štadión. Žiar bol vždy hokejovým
mestom, a preto tu logicky bol dopyt
po tomto obľúbenom zimnom športe.
Konečne sa sen stal realitou a môžeme
začať obúvať korčule.
O zatvorení zimného štadióna rozhodlo
mestské zastupiteľstvo 25. februára
2009. Vtedajšie vedenie mesta poverilo
prednostku úradu, aby našla riešenie,
ako by mohol byť štadión otvorený dva
mesiace v roku. Reálne však k tomu nikdy
nedošlo. „Áno, aj ja ako poslanec som za
to hlasoval,“ priznáva primátor Peter Antal a vzápätí dodáva: „Keď som si sadol na
stoličku primátora, mojim veľkým snom
bolo postaviť zimný štadión, ktorý by bol
dôstojným športoviskom v našom meste. Pravdaže, prišli iné priority, ako športová hala, v ktorej sa nedalo športovať
pre zimu či futbalový štadión, na ktorý
sme dostali štátnu dotáciu. Prešlo dlhých
10,5 roka a v piatok 16. augusta 2019 sa
začala vyrábať ľadová plocha. Teším sa a
verím, že aj väčšina Žiarčanov. Opäť ožije
hokej, opäť bude verejné korčuľovanie,

opäť budú školy tráviť telesnú výchovu
aj na zimnom štadióne. Je krásny, to vravia tí, ktorí ho navštívili a bolo tam veľa
hokejových odborníkov, je moderný, keďže v ňom boli použité všetky najnovšie
technológie, je presne taký, aký som si
vysníval.“

športovisko, ktorého rekonštrukciu spoločnosť podporila: „Majitelia Slovalca venovali minulý rok mestu 600-tisíc eur na
rekonštrukciu krytej plavárne, s ktorou
začneme hneď, ako budú úplne dokončené práce na zimnom štadióne.“

Mesto prispelo na rekonštrukciu zimného štadióna zo svojho rozpočtu sumou
2,3 milióna eur, od Vlády Slovenskej
republiky prišla podpora vo výške
1,5 milióna eur a od Slovenského zväzu
ľadového hokeja 46-tisíc eur na kúpu
mantinelov.
(li)

Prečo Slovalco aréna
Spoločnosť Slovalco patrí nielen k najväčším zamestnávateľom v priemyselnom parku, ale je aj jedným z hlavných
partnerov pri financovaní športu v meste. A práve meno tejto spoločnosti ponesie nový zimný štadión.
V roku 2000 dala spoločnosť Slovalco
príspevok na štadión vo výške približne 20 miliónov korún. Tie boli určené
na dostavbu skeletu objektu. „Oceľovú
konštrukciou zaplatila spoločnosť Slovalco ešte v roku 2000. Je tak najväčším
súkromným sponzorom toho, z čoho je
dnes zimný štadión,“ podotkol primátor
Peter Antal s tým, že zimák nie je jediné

Hokejisti a korčuliari môžu v Žiari opäť rozvíjať svoju činnosť.
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VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Odkrývame históriu mesta:
Obraz v kaplnke
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26.8. 14.00 - 18.00 h
27.8. 11.00 - 18.00 h
28.8. 10.00 -18.00 h
29.8. 10.00 - 18.00 h

30.8. 10.00 - 18.00 h
31.8. 10.00 - 18.00 h
1.9. 10.00 - 18.00 h
Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.

vstup voľný!
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Z histórie žiarskeho zimáku
Umelú ľadovú plochu odovzdalo mesto
5. septembra 1972 do užívania TJ ZSNP
Žiar nad Hronom.
Veľkou udalosťou a sviatkom pre Žiarčanov bola nedeľa 5. novembra 1972.
Oficiálneho otvorenia nového zimného
štadióna s umelou ľadovou plochou sa zúčastnil aj olympijský víťaz a majster sveta
Ondrej Nepela. Obdivovatelia krasokorčuliarskeho športu si prišli na svoje aj počas
exhibičných vystúpení s medzinárodnou
účasťou. Otvorenie štadióna v Žiari si nenechala ujsť ani Nepelova trénerka Hilda
Múdra.
V roku 2000 začala prvá etapa rekonštrukcie, kedy Slovalco poskytlo 20 mil. korún
a ZSNP a mesto združilo 4 milióny korún.
V roku 2004 poskytol Slovenský zväz ľadového hokeja finančnú dotáciu 8 miliónov
korún na opláštenie zimného štadióna.
Práce sa začali koncom roka.
Prišiel rok 2009. Hospodárska kríza bola
hlavným dôvodom, prečo dvaja hlavní
sponzori žiarskeho športu – SLOVALCO
a ZSNP oznámili, že zastavujú financo-

vanie športu v meste (šport prišiel o
232 357 eur = 7 mil. Sk). Zostal iba príspevok 16 596 eur a povinnosť mesta,
ktoré financuje prevádzku športových
zariadení v sume 497 908 eur (takmer
15 miliónov Sk). Na prevádzku zimného štadióna ročne mesto vynakladalo
takmer 5 miliónov Sk. Keďže odstupom
sponzorov bola v meste ohrozená činnosť
17 športových klubov (MŠK), o probléme rokovalo mestské zastupiteľstvo
25. februára 2009. Poslanci MsZ rozhodli
o uzavretí prevádzky zimného štadióna,
čím sa zachránili finančné prostriedky
a tie sa prerozdelili 16 klubom. Hlavným
cieľom bola záchrana mládežníckeho
športu. Zimný štadión bol zaľadnený ešte
dva mesiace. Zastavila sa činnosť hokejového klubu, čo v meste pobúrilo priaznivcov hokeja, keďže o možnosť hrať prišlo
120 mladých športovcov.
V roku 2010 je zimný štadión naďalej nezaľadnený. Hokej sa nehrá, fanúšikovia
tohto športu i korčuľovania na klzisku sú
smutní. Hráči prechádzajú k hokejbalistom. Problém Hokejového klubu, ktorý

Žiarčania si v roku 1972 otvorenie nenechali ujsť.

Ondrej Nepela.
prekročil rozpočet na sezónu 2008-9, bol
vyriešený 11.02.2010, kedy mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo preplatenie škody z
mestského rozpočtu. Rozhodli tak po kontrole, ktorá nezistila zneužívanie financií
na osobný prospech.

5. augusta a k druhému v noci 14. augusta
počas smršte. Odkedy spoločnosť štadión
prevádzkovala, vytopilo ho deväťkrát. Počas záplav roku 2014 zatopilo starú sociálnu budovu, čpavkový kanál, hraciu plochu a okolie. Už po prvej záplave sa začalo
s čistením hracej plochy, aby sa čo najskôr
V roku 2014 musela spoločnosť Sport mohlo na ihrisku opäť hrať. Na druhý deň,
Trend, ktorá mala štadión v prenájme, ako sa polovica úplne dočistila, však ploodstraňovať škody po záplavách. K prvé- chu opäť zatopilo.
mu zatopeniu zimného štadióna prišlo

Nový príbeh zimného štadióna sa začal
opäť písať koncom roku 2017, kedy sa
začalo s jeho veľkou rekonštrukciou. Zmenil sa nielen na pohľad, ale aj technickým
vybavením. Aj keď počas desiatich rokov
prišlo mesto o nádejných korčuliarov či
hokejistov, treba veriť, že spolu s novým
zimákom začne písať úspešné dejiny aj
žiarsky hokej či krasokorčuliari.
(li)
Foto: archív V. Varga.

Ako sa zo zaplavovaného štadióna stal moderný zimák
Zimný štadión v Žiari nad Hronom je
dnes krásnym hokejovým stánkom.
Po štadióne, ktorý kedysi zaplavovala
voda, dnes už nie je ani chýru. Vedenie
mesta verí, že útulná aréna bude
v budúcnosti dejiskom nejedného
športového zápasu a že žiarska mládež
sa opäť zapáli pre korčuľovanie.
Zimný štadión v Žiari má štyri tribúny
s kapacitou 2 100 miest, z čoho 1 400 je na
sedenie a 700 na státie. Vo vnútri je desať
šatní pre športovcov a jedna, ktorá bude
slúžiť verejnosti. Samozrejmosťou sú
moderné sociálne zariadenia, nechýbajú
bufety či VIP miestnosť. Aj keď ide
o komplexne vybudovaný areál, čas ukáže,
čo bude ešte potrebné dorobiť. Štadión
bude v prevádzke deväť mesiacov v roku
a využívať ho budú nielen športovci, ale aj
široká verejnosť.
+ foto 07
S rekonštrukciou zimáku sa začalo koncom
roka 2017. Nie všetko však išlo od začiatku
tak povediac ako po masle. Vyskytli sa
aj skutočnosti, ktoré stavebné práce
spomaľovali. „Projektová dokumentácia
nepočítala s tým, že na severovýchodnej
strane sme v rozsiahlej časti pod vodou.
Pre stavbu oporných múrov sme tak
nemali vytvorené dostatočne dobré
podmienky pre nevyhnutnú únosnosť
štrkového
podložia.
Dodatočný
hydrogeologický prieskum nám otvoril
ďalší problém v podobe nutnosti zachovať
ílovitú, a teda vode nepriepustnú vrstvu
na celej ploche stavby. Tomu sme museli
prispôsobiť aj všetky eventuality, ako
napríklad prekreslenie základových
pätiek tribún okolo celej ľadovej plochy,
ktoré by logicky presahovali vrstvu ílov
až k štrkovému podložiu,“ vysvetľoval
v minulosti žiarsky primátor s tým, že
potrebné bolo prekresliť aj navrhované
riešenie. Zmenilo sa osadenie oceľovej
konštrukcie z pätiek na základové dosky,
ktoré v miestach kotvenia oceľovej
konštrukcie nemusia ísť tak hlboko,
pretože sa váha prenáša na základovú
dosku ako plochu. Okrem toho sa otočila
päta oporného múru tak, aby dlhšia hrana
smerovala dovnútra stavby, optimalizovali
sa spády kanalizácie a doplnil sa úplne
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nový drenážny systém pod základovými ľadovú plochu, ktorý uprednostňuje
doskami.
aj NHL. Hneď za mantinelom nebude
komunikačná trasa pre divákov, ale
Kvôli problému s vodou vtedy vedenie priamo miesta pre divákov. A keďže okolo
mesta požiadalo o pomoc profesora celého mantinelového systému pôjde
Petra Dušičku, vedúceho Katedry aj ochranné sklo, ide aj o bezpečné a
hydrotechniky na Slovenskej technickej pre diváka atraktívne miesta.
univerzite v Bratislave. Ten po obhliadke Dodávateľ chladenia urobil nové rozvody
a odbornej konzultácii poradil, akým pre čpavok a optimalizoval riešenie
smerom je potrebné sa uberať. Najväčším
problémom na stavbe tak bola voda.
„Nechceli sme túto oblasť podceniť,
pretože aj historicky bola práve voda
najväčšou hrozbou. Vodárne síce
zrealizovali projekt protipovodňových
opatrení na tomto území, ale na
pracovnom stretnutí, kde nám projekt
predstavili, nevedeli presne odpovedať na
Plne ekologická rolba.
otázku, kedy ho zrealizujú. Ako asi väčšina
organizácií až vtedy, keď na to budú mať
peniaze. I keď sa v takýchto prípadoch chladenia. Dodávateľ strechy opravil
nedá nikdy vylúčiť, že voda spôsobí škody, žľaby. Oporné múry sú vysoké 4,85 metra
v našom prípade sme urobili maximum, od ľadovej plochy a sú z vodeodolného
čo bolo v našich možnostiach, aby sme betónu, rovnako ako základové dosky. V
vode zabránili vytopiť zimný štadión,“ špárach sú opatrené vode nepriepustnými
vysvetľoval ďalej primátor.
dilatačnými páskami. V útrobách štadióna

plne ekologická, na batériu, ktorú
budeme dobíjať slnečnou energiou,
ktorá je na streche zimáku,“ komentoval
nákup modernej rolby primátor.
Prevádzku zimného štadióna bude
zabezpečovať mestská spoločnosť
Technické služby a spoločnosť Sport Trend
bude zabezpečovať bežnú prevádzku
pre športovú činnosť a verejnosť. V praxi
to znamená, že technické služby sa
postarajú o to, aby mal zimný štadión
ľadovú plochu a potrebné zázemie.
Spoločnosť Sport Trend sa bude starať
o to, aby bol zimný štadión využitý. Bude
prenajímať ľadovú plochu a postará
sa aj o splnenie viacerých zmluvných
podmienok, medzi ktoré patrí napríklad
umožnenie verejnosti korčuľovať, alebo
povinne poskytovať ľadovú plochu pre
rozvoj hokejovej mládeže. Plánovaná
prevádzka zimného štadióna je na deväť
mesiacov. Ide o obdobie september až
máj. Je to ale len orientačné vymedzenie,
pretože sa ľadová plocha spúšťa zvyčajne
už v auguste.

„

O mládežnícky hokej
je zo strany Žiarčanov veľký
záujem.

„

O mládežnícky hokej už prejavilo
záujem niekoľko desiatok detí, pre
ktoré spoločnosť Sport Trend robila
niekoľko náborov. Táto spoločnosť bude
zabezpečovať činnosť mládežníckeho
hokeja, čo má ako jednu zo zmluvných
podmienok. K dispozícii by malo byť
minimálne 50 párov korčúľ a základnej
výstroje, ktorú si budú môcť deti zo
škôl požičať a učiť sa korčuľovať. Počíta
sa aj so vznikom tzv. hokejovej triedy,
ktorá by bola v Základnej škole na
Jilemnického ulici. Okrem toho, pod
hlavičkou Mestského športového klubu
bude svoju činnosť rozvíjať aj seniorský
hokejový klub. Na rozdiel od futbalového
štadióna, kde sa na trávnik dostanú len
futbalisti, ľadová plocha bude určená pre
každého, kto si ju bude chcieť užívať, či už
na verejnom korčuľovaní, alebo hobby
hokejisti.
Svoju činnosť už avizovali aj
krasokorčuliari, pričom družstvo bude
súčasťou nového mládežníckeho klubu.
Dohodnutí sú už aj tréneri tohto športu.
Chod zimného štadióna sa bude
financovať tak, ako tomu bolo aj
v predchádzajúcom období. To znamená
v kombinácii finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta a z finančných
prostriedkov získaných za prenájom
ľadovej plochy.
(li)

V minulosti bol zimák často zaplavovaný.

Zimák má štyri tribúny
s kapacitou 2 100 miest.
Počas prác sa upravila aj výška vstupu do
objektu, kde nástupná hrana pre všetkých
návštevníkov bude až vo výške 4,2 metra
nad ľadovou plochou. Návštevníci teda po
vstupe k ľadovej ploche schádzajú smerom
dole k ľadovej ploche po celom obvode
ľadovej plochy. Zvýšená časť je len na
mieste hlavnej tribúny, ktorá sa zachovala.
Vznikol tak divácky atraktívny pohľad na

sú na prvom podlaží nové šatne,
o poschodie vyššie sociálne zariadenia
pre návštevníkov. Na treťom nadzemnom
podlaží sú kancelárie, zasadačka a VIP
vstup na tribúnu.
Nové opláštenie štadióna spĺňa
protipožiarne a izolačné parametre.
Zosilnila sa strešná konštrukcia na
zavesenie kocky pre štyri kusy LED
obrazovky. Kúpila sa nová rolba, ktorá je
plne ekologická a funguje na elektrický
pohon. Mesto vyšla táto kúpa na 131 999
eur a splácať sa bude päť rokov. „Je to asi
to najlepšie, čo sa dnes vyrába a je

Moderný športový stánok nám môžu iné mestá závidieť.
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Obraz v kaplnke

a žezlom v druhej. Na obraze bol použitý ten známy trik, že kam s pohnete,
tam sa na vás obidve postavy pozerajú.
Obraz som prenášal z miestnosti do
miestnosti a nevedel som celkom, čo
s ním. Teraz bol v chodbe. Keď som sa
na neho zadíval, odrazu mi napadlo, či
by nepasoval do prázdneho priestoru murovaného rámu nad oltárom
v kaplnke kaštieľa.

Ešte v minulom roku som našiel v
kaštieli v sakristii za skriňami zasunutý obraz. Bol to veľký obraz maľovaný na plátne s rozmermi 170 x 240
cm. Bol v ráme z brezových konárov
a pôsobil dosť ošumelo a ani jeho
výtvarná hodnota nebola vysoká.
Pravdepodobne bol namaľovaný nejakým miestnym umelcom v pomerne
nedávnej dobe. Obraz znázorňoval
Pannu Máriu s Ježiškom v jednej ruke Spolu s pánom Bílešom, pracovníkom

Žiar nad Hronom a okolie z neba v knižnej podobe
Počas tohto leta uzrela svetlo sveta
niekoľko mesiacov očakávaná kniha
Žiar nad Hronom a okolie z neba. Výnimočnou ju medzi publikáciami o
meste a regióne robí fakt, že vznikla
výhradne z leteckých záberov.
Predzvesťou toho, ako bude vyzerať,
bola počas zimných a jarných mesiacov
výstava leteckých fotografií v Mestskom
kultúrnom centre. Odvtedy však posádky lietadiel v rámci projektu Slovensko z
neba nad mestom a krajom v jeho blízkosti preleteli ešte niekoľkokrát, aby na
stránky knihy dostali najnovšie pohľady na Žiar nad Hronom a jeho bohaté a
členité okolie. „Mnohých čitateľov môže
nová kniha prekvapiť,“ hovorí letecký
fotograf Dušan Hein, ktorého zábery sú
tiež súčasťou novej publikácie a dodáva:
„Počas letu nad žiarskym okresu je totiž
vidieť, aký je tento kraj pestrý a rôznorodý. To si na zemi nie vždy uvedomujeme.
Možno trochu preženiem, ale mne občas
pripadal, ako keby ho poskladali rozprávkoví obri z akejsi gigantickej skladačky.“
Už samotné okresné mesto vytvára dojem spojenia dvoch svetov. Od stáročných múrov kaštieľa nad riekou Hron je
to len na skok k modernému priemyslu.
Hlinikáreň je bezpochyby jednou z ne-

kaštieľa, sme obraz zmerali a rozmery súhlasili s rozmermi murovaného
rámu. Pri upínaní sme si všimli, že
v každom rohu obrazu je diera a v každom rohu murovaného rámu sú ručne
kované klince s priečnou hlavičkou.
Tie boli umiestnené tak, že presne súhlasili s otvormi v ráme. Všimol som si
tiež, že dolný rám je mierne prehnutý
v strednej časti, kde je stopa po bohostánku, ktorý tam už nie je. Ešte aj
plátno obrazu bolo v tých miestach
skrčené. Z toho vyplýva, že obraz tam

Otázka je - aký a od koho je ten obraz?
Veď to nie je pôvodný, ten je v múzeu
v Kremnici a predstavuje „Zvestovanie“, čomu je aj zasvätená kaplnka. Kto
ho sňal a kedy? Teraz tam ten obraz
visí a obohacuje interiér kaplnky, dáva
jej takpovediac iný rozmer.
Peter Mosný, kastelán

Náučný záhon priamo na námestí
Všimli ste si? Priamo pred mestským
úradom pribudli v kvetinovom záhone
nové tabuľky. Má ísť o akýsi náučný záhon.
Pred niekoľkými dňami boli v záhone
s vysadenými trvalkami osadené vkusné
tabuľky. Sú na nich názvy rastlín, ktoré sú
tu vysadené. Aj keď ide vo veľkej miere
o trvalky, sú medzi nimi aj bylinky. „Upozorňujeme Žiarčanov, že bylinky z tohto
záhonu neslúžia na zber. Sú vysadené
na okrasu. V prípade, že si chce niekto
pre svoju potrebu natrhať liečivé bylinky,

zameniteľných ikon slovenského hutníctva. Pritom je zaujímavé vidieť, že mesto
nepohltila, iba k nemu pevne prirástla,
zachovajúc zreteľnú oddeľovaciu líniu.
Podobne výrazný kontrast ponúkajú zákutia okolo hladiny rybníka, vytvoreného
tichým ramenom Hrona. Pozorovateľovi
to tam poľahky môže pripadať ako v akejsi rovinatej jazernej krajine. Keď potom
zdvihne zrak, uvedomí si, že takmer priamo od vodných brehov začínajú na dve
svetové strany stúpať svahy hneď dvoch
legendárnych slovenských pohorí: baňa-

bol umiestnený ešte v čase, keď tam
bohostánok bol a dlho visel. Až tak
dlho, že pomaly sadal a deformoval sa.

môže tak urobiť v záhone, ktorý je vysadený v Mestskom ovocnom sade,“ informuje
referentka Odboru životného prostredia
MsÚ Marcela Gendiarová.
Jednotlivé drevené tabuľky boli urobené
na mieru presne pre náš záhon a majú
edukačný význam. Okoloidúci sa vďaka
nim dozvedia, čo je v záhone vysadené.
Aktivita sa uskutočnila vďaka projektu
Spojme sa pre mladých podporeného grantom Erasmus +.
(li)

mi a tajchami pretkaných Štiavnických a
zlatonosnými žilami prerastených Kremnických vrchov.
„Pár minút letu na sever, alebo niekoľko strán v knihe, a objavia sa kamenné
hradby Kremnice. Veže, domy a uličky
„Zlatého mesta“ akoby patrili nielen do
inej zeme, ale aj iného času. Opačným
smerom, na juh od Hrona, sa zase do
úzkej doliny Vyhnianskeho potoka sype
Kamenné more, ktoré by mohlo pokojne patriť hoci aj na inú planétu. No a keď
sponad kopcov vyletíte nad lúky a lány
medzi obcami Žiarskej kotliny, človek
má zrazu pred očami pokojný slovenský
vidiek. Je naozaj zaujímavé, čo všetko sa
ukrýva v jednom okrese,“ približuje ďalej
Dušan Hein.
Viac ako stovku leteckých fotografií na
stránkach knihy dopĺňa textová časť, kde
sa čitateľ v slovenskom a anglickom jazyku dočíta o Žiari nad Hronom, Kremnici a
obciach v ich okolí, školách, podnikoch a
ďalších organizáciách, ktoré vytvárajú zo
žiarskeho okresu nielen obrazovo zaujímavú oblasť Slovenska.
(r)

Od 1. septembra sa menia stravné poplatky pre žiakov v školských jedálňach
Poplatky za stravu v materskej
škole
Deti pri nástupe do materskej školy uhrádzajú zálohu na stravu pokrývajúcu celý
mesiac, v ďalšom období počet skutočne
odstravovaných dní za predchádzajúci
mesiac a príspevok na úhradu režijných
nákladov paušálne 1,50 eura mesačne.
Noví stravníci od septembra uhradia vyššiu zálohu zodpovedajúcu novým poplatkom, ostatné deti doplatia rozdiel.
Pre deti materskej školy vo veku od 2 do
5 rokov je poplatok za celodennú stravu
určený vo výške 1,37 eura. Deti, ktorým je
poskytovaná dotácia na stravu, uhradia
za celodennú stravu 0,17 eura, poldennú
stravu (desiata + obed) plne pokrýva dotácia, neuhrádzajú nič. Dieťa odoberajúce
len desiatu, nárok na dotáciu nemá. „Dotácia v materskej škole je poskytovaná na
všetkých predškolákov, ktorí majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deťom od 2 do 5 rokov, ktoré
žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima, a to
na základe potvrdenia z úradu práce,“ po-

príspevku na stravu zníženého o dotáciu
v zmysle VZN. Úhrady bolo potrebné vykonať do 20. augusta. „Poskytovanie dotácie sa však riadi prísnymi pravidlami,
pri ich nedodržaní žiak nemá nárok na
dotáciu a neodhlásenú alebo neodobratú
stravu hradí v plnej výške, “ upozorňuje
Štefanková. Ako ďalej metodička konkretizuje, stravník každý ďalší mesiac uhrádza
režijné náklady 1,50 eura, mesačný príspevok na stravu znížený o dotáciu a tiež
poplatky za neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu za predchádzajúci mesiac.
„Školská jedáleň poskytne stravu žiakom
len po splnení všetkých podmienok úhrady v školskej jedálni určených vo VZN, to
znamená, že pri neuhradení poplatkov za
stravovanie žiak prestáva byť stravníkom
až do ich úhrady,“ zdôrazňuje na záver
Dana Štefanková.
dotýka Dana Štefanková, vedúca školské- hlášku na stravovanie. Žiak základnej školy je prihlásený na stravovanie od 1.9.2019
ho stravovania.
až po uhradení stravných poplatkov na
účet školskej jedálne – zálohy na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu vo
Dotácia na stravu sa poskytne na všetky výške 20 eur, príspevku na úhradu režijdeti základnej školy, ktoré podali pri- ných nákladov 1,50 eura a mesačnej výšky

Poplatky za stravu v základnej
škole

Pri bežnom stravovaní žiakom I. stupňa
dotácia pokrýva cenu obeda, žiaci II. stupňa doplácajú na deň 0,03 eura.
Dotáciu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla, to znamená, že
žiakom I. stupňa, ktorí sa stravujú aj na de-

siatu, sa cena desiaty zníži o zostávajúcu
dotáciu.
Diétne stravovanie pre deti a žiakov,
u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho
lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta,
bezlepková diéta alebo diabetická diéta),
sa pripravuje v školskej jedálni na Jilemnického ulici. Pravidlá úhrady stravných
poplatkov sú rovnaké ako pri bežnom
stravovaní.
Všetky potrebné informácie o podmienkach poskytovania diétneho stravovania
stravník získa vo svojej škole alebo školskej jedálni.
Stravovanie športovcov - pre žiakov so
zameraním na šport sa pripravuje strava v školskej jedálni na Jilemnického na
Jilemnického ulici. Pravidlá úhrady stravných poplatkov sú rovnaké, ako pri bežnom stravovaní.
Každá škola zverejní na svojej webovej
stránke výšku stravných poplatkov a všetky potrebné informácie pre stravníkov
o podmienkach úhrady príspevkov v školskej jedálni.
(li)

4

I NZERCIA

PUBLICISTIKA

Mestské noviny | 26. august 2019
e-mail: inzercia@echo.sk

Na City feste sa zabávalo viac ako 10 000 ľudí
Máme za sebou 14. ročník obľúbeného
hudobného festivalu City fest. Opäť si
ho nenechali ujsť fanúšikovia dobrej
hudby nielen z nášho mesta, ale prišli
aj z Prievidze, Zvolena, Banskej Bystrice, Handlovej, Novej Bane, Žarnovice a,
samozrejme, aj z okolitých obcí.
Na tohtoročnom festivale sa fanúšikom
premiérovo predstavili obľúbení Kollárovci, Sima Martausová, Rytmus a Metalinda,
ale záujem bol aj o „navrátilcov“ z Iné kafe.
Za domácich umelcov sa predstavili Janko
Kulich & Kolegium a skupina Sitňan.
Kroky zábavychtivých fanúšikov smerovali do Parku Štefana Moysesa už na poludnie. Po prvýkrát pristúpili organizátori
podujatia k spoplatneniu parkovania. Za
jednotnú sumu tri eurá mohli návštevníci
z iných miest odparkovať svoje autá pred
športovou halou, okolo futbalového štadióna aj pri Green parku. „K tomuto kroku
sme pristúpili po prvýkrát,“ uviedol vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž
a ako podotkol: „Chceli sme najmä Žiarčanov motivovať, aby na podujatie prišli
pešo.“ Ďalším dôvodom zavedenia parkovného sú aj náklady na umelcov a organizáciu festivalu, ktoré sa každým rokom
zvyšujú. Vstupné zostalo rovnaké ako po
ostatné roky, ktoré je v porovnaní s inými
festivalmi v okolí najlacnejšie.

Čapovalo sa výlučne do eko pohárov. Foto: R. Šuška.

Kollárovci. Foto: M. Mlatecová.

Oteckovia podpísali
viac ako tisíc kariet
Štrnásty ročník podujatia si nenechalo
ujsť približne 10 400 ľudí, z čoho približne 2 100 bolo neplatiacich. „Umelcom sa
u nás veľmi páčilo. Celý program prebiehal hladko, bez časových sklzov. Páčila sa
im atmosféra v parku aj skvelé publikum,“
zhodnotila po ďalšom ročníku festivalu
riaditeľka žiarskeho Mestského kultúrneho centra Michaela Pribilincová.

Foto: R. Šuška.

Po prvýkrát sa čapovalo
do eko pohárov

Horkýže Slíže a sľúbeného Dalibora Jandu
s kapelou Prorotyp. To však nie je záväzné,
pretože do roka sa môže hocičo zmeniť,“
podotkla Pribilincová a ako ďalej naznači- Po prvýkrát sa na City feste čapovalo
la, prísť by mohli premiérovo tiež Kandrá- výlučne do vratných eko pohárov. Tie si
čovci či IMT Smile.
mohli návštevníci kúpiť za 2 eurá. Pokiaľ
nebol pohár poškodený, záloha 2 eurá sa
pri jeho odovzdaní vrátila naspäť.
Ďalším ekologickým krokom boli triediace stanice, v ktorých sa triedil odpad. Pri
desiatich takýchto staniciach boli dobrovoľníci, ktorí pri triedení pomáhali aj poradili, kam s odpadom.

Premiéra videoklipu k novej
hymne žiarskych futbalistov

Na „oteckov“ bola dlhá rada. Foto: R. Šuška.

Hymnu Pohronia uviedli samotní futbalisti. Foto: M. Mlatecová.

Na pódium sa počas festivalu postavili aj
futbalisti A tímu FK Pohronie. Premiéru
mal totiž nový videoklip k ich novej hymne My sme osy, ktorý natočil talentovaný
Martin Grúbel.
Fanúšikovia mohli novú hymnu premiérovo počuť pred zápasom proti Slovanu. Autorom je Janko Kulich, o gitarové grify sa
postarali Matúš Holečka a Ján Tomasovits,
za bubny si sadol Vlado Leškovský. Spevu
sa zhostili Miko Libjak z Agáty, Vlado Gajdoš zo Sitňanu a Adam Baran. O refrény sa
postaral Rišo Paczelt zo Sitňanu. Okrem
hudobníkov si v klipe zaspievali aj samotní futbalisti.
(li)

Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom bola autogramiáda hercov z obľúbeného seriálu Oteckovia. Tí podpísali fanúšikom viac ako tisíc kariet. „To je znakom
toho, že to malo úspech. Žiarčania boli
ochotní vystáť dlhú radu kvôli ich fotke
či podpisu. Aj na budúci rok sa pokúsime
opäť pozvať známe osobnosti na autogramiádu, ale ešte neprezradím, či to budú
úspešní športovci, alebo herci,“ dodala
Pribilincová.

Jubilejný 15. ročník so sebou
prinesie viacero premiérových
vystúpení
Napriek tomu, prvé mená účinkujúcich
na jubilejnom 15. ročníku City festu, ktorý
by sa mal konať 8. augusta 2020, už riaditeľka Céčka prezradila. „Máme zajednané

Metalinda vystúpila na záver festivalu. Foto: M. Mlatecová.

Rytmus bol tiež na City feste primiérovo. Foto: M. Mlatecová.
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Zlaté klince si odniesli Kantorová, Šrank a Luptovský
Tradične patrí k City festu aj odovzdávanie Zlatých klincov, ktoré patria do
rúk domácich umelcov.

Cena primátora mesta Petra
Antala pre Karolínu Kantorovú
Karolína Kantorová má 20 rokov, je v maturitnom ročníku na konzervatóriu Jána
Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študuje klasickú gitaru. Za uplynulý rok získala ocenenia na súťažiach ako medzinárodná súťaž Spievam po francúzsky, kde
bola ocenená ako supervíťaz národného
kola a v medzinárodnom kole získala 2.
miesto. Získala Cenu hudobného fondu
a cenu Objav festivalu v súťaži Nové tváre
slovenského jazzu v Bratislave (s kapelou
džipsís&gádžos). Hoci študuje gitaru na
Konzervatóriu v Banskej Bystrici, pokračuje v štúdiu spevu v ZUŠ Zity Strnadovej –
Parákovej. Ocenenie získala pod vedením
Rie Ferčákovej.

Karolína Kantorová.

Cena Nadácie ZSNP a Slovalco
pre Petra Šranka
Spisovateľ, pesničkár s gitarou, textár i
cestovateľ. Píše poéziu, aforizmy, epigramy, krátke publicistické žánre, poviedky,
romány a cestopisy. Pre Slovenský rozhlas
tvorí glosy, fejtóny a humoristické scénky.
Deťom sa prihovára básničkami, rozprávkami a piesňami. Vydal zbierku glos Jednohubky, napísal román Múzofil. Skladá
texty pre kapelu Sto múch, nahral CD
Simultánky, Letavský zber, Čobolobolo,
spolupracuje s RTVS a TV JOJ.

Cena riaditeľky MsKC pre Petra
Luptovského
Mgr. art. Peter Luptovský sa narodil v Žiari

Sima Martausová
v Žiari

Peter Luptovský si cenu
nemohol osobne prebrať, preto
cenu prevzala a odovzdala jeho
poďakovanie Alena Galetová.

nad Hronom, kde prežil viac ako 30 rokov
svojho života a aktívne sa zapájal do kultúrneho diania v meste. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave.
Bakalársky titul získal na katedre bábkovej
tvorby (odbor- bábková réžia a dramaturgia) a magisterský titul na katedre réžie
a dramaturgie. Popri umeleckej tvorbe sa
stíha venovať aj deťom v literárno-dramatickom odbore ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej.
Peter Luptovský je divadelný režisér a dramaturg, ktorý sa živý všetkým, čo sa týka
divadla, či už profesionálneho, amatérskeho, divadla mladých, alebo detského.
Je režisér, dramaturg, pedagóg, porotca,
školiteľ či organizátor medzinárodného
festivalu Prednášam, teda som. Všetku
túto činnosť vykonáva nielen na Sloven-

Peťo Šrank získal Zlatý
klinec už po druhýkrát.
sku, ale aj v zahraničí. Má za sebou už viac
ako 150 divadelných projektov nie iba na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Tvorbu Petra
Luptovského mohli diváci vidieť na festivaloch vo Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku,
Bielorusku, Ukrajine, Česku, Nemecku,

Belgicku, Taliansku, Rakúsku, Rumunsku,
Srbsku, Indii či Nepále a, samozrejme,
takmer na celom území Slovenska. Z účasti na divadelných festivaloch a súťažiach si
doniesol veľké množstvo ocenení a uznanie divákov aj odbornej verejnosti.
(r)

gie. „Keďže ľudia boli neskutočne úžasní a
podporovali nás počas celého koncertu,
nemyslela som na to, aké mi je teplo, keďže slnko svietilo oproti nám,“ prezradila
bezprostredne po zídení z pódia. Okrem
toho, exkluzívne pre nás, uviedla, že už
čoskoro jej vyjde nová pesnička, ktorá bude titulnou skladbou k filmu. „Ide
o snímku Little Kingdom, slovensko-islandskej produkcie. Práve k tomuto filmu
vyjde titulná pieseň aj s videoklipom. Premiéra filmu by mala byť v októbri tohto
roku,“ hovorí Sima Martausová, ktorá je
nielen v lete, v období festivalov, pracovne vyťažená. Cez víkend16. augusta
vystúpila na Devíne, 17. augusta v Trenčianskej Turej, 23. augusta v Pate a 24.
augusta v Senici.

Sima Martausová, slovenská pesničkárka, divadelná herečka a členka Radošínskeho naivného divadla vystúpila na žiarskom City feste.
Nenahraditeľná, Za život v hore či Čaro
obyčajných vecí sú len tri skladby z jej albumov. Doteraz ich vydala päť – Vyzliecť
si človeka (2011), Dobrý deň, to som ja
(2013), Na pravom poludní (2014), Smej
sa, duša moja (2016) a Len sa tak stíšim
(2018). V roku 2014 jej Zväz autorov a inSima Martausová ochotne rozdávala podpisy a s fanúšikmi sa aj fotila.
terpretov populárnej hudby udelil ocenenie Objav roka a album roka (za album
Dobrý deň, to som ja). V roku 2018 – oce- Sima Martausová odštartovala koncert prostrednou komunikáciou s nimi. Viac- Po rozhovore s nami sa mladá speváčka
na žiarskom City feste skladbou Nenahra- krát zdôraznila, že horúce počasie, ktoré doslova rozbehla k fanúšikom a ochotne
nenie speváčka roka.
diteľná. Sympatická bola ľuďom aj bez- v sobotu v parku vládlo, jej uberá z ener- sa s nimi fotila.
(kr)

Návštevnosť bola viac ako 10 000 ľudí.
Foto: M. Mlatecová a R. Šuška.
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Súkromná obchodná akadémia mení zriaďovateľa
Jednou z priorít bude zavádzanie duálneho vzdelávania
Slovenská vzdelávacia spoločnosť
Deutsch-Slowakische
Akademien
(DSA) sa stane od 1. septembra novým
zriaďovateľom Súkromnej obchodnej
akadémie v Žiari nad Hronom. Zmenu
zriaďovateľských kompetencií už potvrdilo aj Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Stredná škola
ekonomického zamerania má viac ako
50 – ročnú tradíciu.
Ako povedal predseda Predstavenstva
spoločnosti Deutsch- Slowakische Akademien Marek Nikel, nový zriaďovateľ
hodlá využívať na obchodnej akadémii
svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal počas piatich rokov svojho úspešného pôsobenia na Slovensku. Jednou
z hlavných priorít má byť výraznejšie
zameranie sa na duálne vzdelávanie.
V porovnaní so štátnym vzdelávacím
programom mala obchodná akadémia
už aj doteraz posilnenú odbornú prax
o 30 percent.
V ďalšom období chce nový zriaďovateľ pomôcť škole pri zavádzaní systému
duálneho vzdelávania a v tejto súvislosti
pri vyhľadávaní nových partnerov – zamestnávateľov v regióne. Stredné školy
v portfóliu DSA spolupracujú v rámci
duálneho vzdelávania so špičkovými firmami na Slovensku, ako sú Jaguar Land
Rover a Slovenský vodohospodársky
podnik. Ako ďalej Marek Nikel uviedol,

nový zriaďovateľ plánuje skvalitniť výučbu jazykov. Akadémia zachová doterajší
rozsah štúdia anglického jazyka a do
výučby nemčiny sa zapoja aj lektori z
partnerských nemeckých škôl. DSA plánuje využívať pri výučbe nemeckého
jazyka na škole formu videokonferencií,
to znamená, že študenti v Žiari nad Hronom budú počas hodiny nemčiny naživo prepojení s lektorom v Nemecku. Ide
o najmodernejšie metódy výučby jazykov tzv. e-learning a distance learning.
„DSA preto plánuje investovať aj do vybavenia jazykových učební. Pre učiteľov
a študentov obchodnej akadémie budú
pripravené výmenné pobyty a stáže na

partnerských školách a odborných školiacich strediskách u nás i v Nemecku,“
dodal Marek Nikel.
Nový zriaďovateľ obchodnej akadémie
v Žiari nad Hronom, spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien je najväčším prevádzkovateľom súkromných
materských, základných a stredných škôl
na Slovensku. Spravuje u nás celkovo
10 škôl. DSA vznikla ako dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für
Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu.
(r)

Plytváme potravinami
Jednoduché tipy a triky, ako tomu zabrániť
Najviac potravinového odpadu vytvárajú bežní ľudia. Nakupovať, nakupovať, nakupovať. Mohlo by znieť heslo
dnešnej spoločnosti. Treba ale dodať,
že sa s tým automaticky spája ešte
horší neduh, a to je vyhadzovanie.
Toto sa, bohužiaľ, týka aj najcennejšej
zložky nášho nákupného košíka - potravín.
Najdôležitejšie je predchádzať samotnému vzniku odpadu. To znamená, že by
sme mali uvážlivo nakupovať len také
množstvo potravín, aké reálne dokážeme skonzumovať. „Taktiež pomôže, ak
sa naučíme rozpoznávať dátum spotreby, ktorý označuje dokedy je potravina
bezpečná na konzumáciu a dátum minimálnej trvanlivosti, pri ktorom je možné
potraviny konzumovať aj po tomto dátume,“ upozorňuje ministerstvo životného
prostredia.
Dôležité je aj samotné skladovanie potravín, dobré je preto využívať v chladničke teplotné zóny. Vo vrchných poličkách chladničky skladujte syry, vajcia,
maslo, v stredných ostatné mliečne
výrobky, údeniny a polotovary a na
spodných zas jedlo, ktoré sa rýchlo kazí.
Celkom dolu v priehradke je miesto na
ovocie a zeleninu.

„

Plytvajú potravinami
najviac obchody?
Ani náhodou. Radšej sa
pozrite do svojho koša.
Paradajky, banány, mango, citrusové
plody je vhodnejšie skladovať mimo
chladničky. Zemiaky, mrkvu, petržlen,
zeler, uhorky je vhodnejšie skladovať
v chlade, no nie vo vlhku. Do dvierok
chladničky patria zaváraniny, kečup, horčica či nápoje.

Šupy zo zeleniny, ovocia, zvyšky varenej
stravy, pokazené potraviny, ovsené vločky a múka, ktoré našli mole môžeme zas
skompostovať v domácom kompostovisku.
Desať základných tipov a trikov, ako
menej plytvať potravinami
1. Nenakupujte hladní
Tzv. zlaté pravidlo nakupovania je, že nechodíme do obchodu s prázdnym žalúdkom, pod nátlakom ktorého by sme nakúpili viac potravín, než potrebujeme a
stihneme skonzumovať. V prípade, že sa
nestihnete najesť, dajte si aspoň pohár
džúsu a pripravte si nákupný zoznam,
ktorého sa striktne pridržiavajte.
2. Plánujte si nákupy
Naplánujte si nákupný zoznam na dva až
tri dni dopredu namiesto jedného veľkého nákupu na celý týždeň. Po prvé sa
pravdepodobne aj tak nevyhnete ad hoc
nákupu v týždni, po druhé budete mať
čerstvejšie potraviny a menej preplnenú
chladničku.
3. Sledujte dátumy
Rozlišujte medzi dátumom spotreby a
dátumom minimálnej trvanlivosti a všímajte si ich pri nákupe. Pri potravinách
s dátumom spotreby zohľadnite pri nákupe to, kedy chcete danú potravinu
skonzumovať a pri dátume minimálnej
trvanlivosti zas využívajte zmysly ako
zrak, chuť a čuch skôr, než potravinu hodíte do koša.
Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z biologického hľadiska podlieha relatívne rýchlej skaze, a preto môže v
krátkom čase predstavovať bezprostredné
nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.
Dátum minimálnej trvanlivosti je posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca alebo roka, do ktorého si potravina
pri správnom skladovaní uchováva svoje
špecifické vlastnosti. Väčšina produktov
je však aj po jej uplynutí stále vhodná na
konzumáciu.

4. Skladujte správne
Vypestujte si dobré návyky, jedným z
ktorých je aj efektívny manažment vašej
chladničky. Nastavte si v nej teplotu na 4
stupne, neprepĺňajte ju, uplatňuje princíp First In - First Out (čo prvé exspiruje,
musíme zjesť), neskladujte v nej zbytočne potraviny, ktoré do nej nepatria (cesnak, cibuľa, zázvor, zemiaky, avokádo,
paradajky, citrusy) a majte v nej prehľad.
Cestoviny, cereálie, múku a iné balené
potraviny po otvorení najlepšie uskladníte tak, že ich presypete do uzatvorenej
sklenenej nádoby a uložíte na suchom
a tmavom mieste. Nielenže predĺžite
ich životnosť, ale vyhnete sa aj útokom
škodcov, ktorých sa zbavuje veľmi ťažko.
5. Nerobte si veľké zásoby
Je jedno ako dobre potraviny uskladníte,
ak ich nestihnete skonzumovať. Nenakupujte zbytočne veľké balenia alebo veľa
balení len kvôli tomu, že produkt je v
zľave. Nevarte ako pre regiment. Mrazte.
6. Dajte prednosť kvalite
To, čo ušetríte na nevyhadzovaní, investujte do kvality jedla. Tu by sme mali prihliadať na čerstvosť, lokálnosť, samotnú
kvalitu surovín a ingrediencií. Je preto
dôležité čítať zloženie, ktoré sa musí povinne nachádzať na obale. Všeobecne
platí, že by sme sa mali vyhýbať potravinám, ktoré majú veľa ingrediencií a najmä chemických aditív.
7. Zužitkujte čo najviac
Vňať, šupka, jadierka a iné ,,nejedlé“ časti
– iformujte sa, ako sa pri varení dajú jednotlivé suroviny čo najviac využiť. Zavárajte a mixujte.

8. Vypýtajte si menšiu porciu
Ak nedojete jedlo v reštaurácii, dajte si ho
zabaliť a pri budúcej návšteve si buď prineste vlastnú nádobu alebo (a ešte lepšie)
vypýtajte si menšiu porciu.
9. Podeľte sa o jedlo
Jedlo spája a zbližuje, podeľte sa oň so
svojimi susedmi, kolegami, alebo cez foodsharingové platformy.
10. Kompostujte
Vdýchnite jedlu druhý život tak, že ho pre-

meníte na ďalší vstup do potravinového
reťazca. Kompostéry sa stávajú čoraz dostupnejšie aj pre bežné domácnosti, no
komunitné kompostovanie tiež naberá na
popularite.
Tipy a triky boli vypracované v spolupráci s
občianskym združením Free food, ktoré sa
venuje problému plytvania potravín.
Prevzaté z tvnoviny.sk
/Marcel Marcišiak
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ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom č. 62/2019 zo dňa 28. júna
2019 zverejňuje svoj zámer priameho
predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom, a to – pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom
č. 44562578-019/2019, vyhotoveným
GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom Nám.

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, dňa 03.04.2019,
a to:

novovytvorená CKN parcela č. 710/80 – zastavaná plocha s výmerou 120 m2, odčlenená od pôvodnej CKN parcely č. 710/30 – zastavaná
plocha s výmerou 261 m2, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1,
v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom.

toveného znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, dňa 21.07.2019.
Predmetný pozemok je situovaný vo
vnútroblokovom priestore, v zadnej časti medzi bytovými domami súp. č. 509
a súp. č. 510 na Ul. Chrásteka v Žiari nad
Hronom. Prístup z Ul. Svitavská.

Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – odbor ekonomiky a financoMinimálna kúpna cena pozemku je sta- vania – č. dv. 17, tel. 045/678 71 32, na
novená vo výške 25,17 €/m2 na základe internetovej stránke mesta alebo na
Znaleckého posudku č. 139/2019, vyho- úradnej tabuli mesta.

Univerzita tretieho veku
Aké sú podmienky prijatia na
štúdium?
• Minimálny vek 60 rokov, invalidní
dôchodcovia bez rozdielu veku
• Úhrada poplatku za celý ak. rok štúdia

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Technickou univerzitou vo Zvolene
otvára v akademickom roku 2019/2020
Univerzitu tretieho veku v Žiari nad
Hronom.

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, napríklad obaly
z mlieka či džúsu, sú kompozitným
obalovým materiálom. To znamená, že
nie sú vyrobené z jedného materiálu.
Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z
5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri
ktorej sa máčaním oddeľuje papierová
hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov
získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka
a polyetylénu je možné využiť priamo
v papierňach pri výrobe pary alebo na
ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet.

Študijné odbory
• Anglický jazyk pre začiatočníkov (85
eur/akademický rok) – 60 hod
• Anglický jazyk pre mierne pokročilých
(85 eur/akademický rok) – 60 hod
• Práca s počítačom pre začiatočníkov
(50 eur/akademický rok) – 30 hod
• Práca s počítačom pre mierne pokročilých (50 eur/akademický rok) – 30 hod

• Psychológia (45 eur/akademický rok)
– 30 hod
• Základy práva (45 eur/akademický rok)
– 30 hod
Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo
e-mailom do 30. septembra 2019
(kapacita obmedzená):
Ing. Dana Štímeľová, manažérka UTV,
e-mail: dana.stimelova@tuzvo.sk,
tel. č.: 045/5206 599
Výučba bude prebiehať v Žiari nad
Hronom - Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17 – prízemie.

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 61/2019
zo dňa 28. júna 2019 zverejňuje svoj
zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom,
a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Žiar nad Hronom,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, identifikovaných Geometrickým plánom č. 35302551-61/2019,
vyhotoveným vyhotoviteľom GEOTOP,
Šoltésovej 734/56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 35 302 551, úradne overeným
Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor dňa 22.07.2019, pod
č. 266/19, a to:
a)
novovytvorená CKN parcela č. 297/9 – ostatná plocha s výmerou 1 184 m2 – odčlenená od pôvodnej
CKN parcely č. 297/3 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 2 184 m2 a od pôvodnej CKN parcely č. 297/5 – ostatná
plocha s celkovou výmerou 100 m2,
b)
novovytvorená CKN parcela č. 297/10 – ostatná plocha s výmerou 57 m2 – odčlenená od pôvodnej
CKN parcely č. 297/3 – ostatná plocha
s celkovou výmerou 2 184 m2,
c)
novovytvorená CKN parcela č. 308/3 – záhrada s výmerou 379
m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. 298 – záhrada s cel-

kovou výmerou 260 m2, odčlenením z
pôvodnej CKN parcely č. 308/3 – záhrada s celkovou výmerou 120 m2, odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. 308/5
– záhrada s celkovou výmerou 31 m2 a
odčlenením z pôvodnej CKN parcely č.
308/4 – záhrada s celkovou výmerou
66 m2,
d)
novovytvorená CKN parcela č. 1931/3 – zastavaná plocha s výmerou 162 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. č. 1931 –
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 169 m2 a odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. 297/3 – ostatná plocha a s celkovou výmerou 2 184 m2.
Minimálna kúpna cena pozemkov je
stanovená vo výške 6,99 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 202/2019,
vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, dňa 17.08.2019.
Predmetné pozemky sú situované v lokalite Ul. Hutníkov v Žiari nad Hronom,
ide o svahovité pozemky, v blízkosti
osady Kortína.
Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – odbor ekonomiky a financovania – č. dv. 17, tel. 045/678 71 32, na
internetovej stránke mesta alebo na
úradnej tabuli mesta.

prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. rajú do spoločnej zbernej nádoby žltej Vďaka recyklácii sa odpad znovu vyu- biť 1 m² kuchynských utierok.
Medzi dve takéto dosky sa spravidla pri- farby so štítkom s príslušným názvom žíva na výrobu nových produktov
Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových
dáva izolant. Dosky sú vzhľadom podob- druhu odpadu.
Z dvoch nápojových kartónov sa dá vyro- kartónov:
né sadrokartónu a niektoré vlastnosti
majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť
a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť.
Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý
systém stavebných prvkov – izolačné
a obkladové dosky či samonosné panely
na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.
Nápojový kartón má po recyklácii široké využitie
stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na
vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky
Nápojové kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich
objem, napr. zošliapnutím. Nestlačený
odpad v zberných nádobách zaberá veľa
miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov
kontajnerov a v konečnom dôsledku sa
vyváža vzduch.

Zdroj: ENVI – PAK, a.s.

Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové
kartóny sa drvia na malé fragmenty v
drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie
pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu ma- Plasty, kovy a viacvrstvové kombinované
teriálu a vďaka roztavenému polyetylénu materiály sa na území nášho mesta zbie-

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám veľký 3-izbový byt na
Etape. Bonus - šatník.
T: 0907 268 902
•Predám starší obytný príves,
vhodný aj pre rybárov.
T: 0907 268 902
•Kúpim starú vojenskú vzduchovku
na guličky. Prídem pre ňu osobne.
T: 0910 419 469

J kožou

A
Nechajte sa zlákať OZ

jdete
Od 2. septembra nás ná
m
no
už aj vo svojom lokál
supermarkete Tesco.
Tešíme sa na Vás!

•Predám 4-izbový tehlový byt
v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R.Štefánika vo dvore (z oboch
strán pieskoviská, preliezky). Byt
má plochu 95,32 m2 + pivnica
2,40 m2. Je na 3./3 poschodí. K bytu
je súkromné parkovacie miesto.
Vstupné dvere sú bezpečnostné
SHERLOCK, v chodbe je znížený
strop s úložným priestorom, v
izbe sú vstavané skrine. Byt bude

voľný po 30.9.2019. Bytový dom je
zateplený, okná plastové.
V blízkosti školy, škôlky, obchody,
námestie. T: 0908 901 935
•Predám alebo dám do prenájmu
zabehnutú predajňu železiarstva
na námestí v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347
•Predám piváreň Žiarčanka
v Žiari nad Hronom. T: 0915
233 347
•Ponúkam služby opatrovania
seniorov. Mám ukončený kurz
opatrovateľstva na SČK, prax
v DSS a v rodinách.
T: +421 0905 719 462
•Vykupujem kroje.
T: 0910 782 512

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu
Aj tento rok sú počas leta pripravené pre
prázdninujúcich školákov zábavné pásma
v žiarskom planetáriu. V auguste sa tak
môžete každú stredu a piatok v celooblohej projekcii tešiť na jeden z nasledujúcich
programov:
28. augusta o 17.00 hod. – Polaris: Vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci. Pre
deti od 8 do 12 rokov.
30. augusta o 16.00 hod. – So zvieratkami
o vesmíre. Pre deti od 4 do 8 rokov.
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Vojenská polícia
Rande som skončil predčasne. Baba bola
z blízkej dediny a stále hovorila, že musí
ísť na autobus. Nedovolila dotyky, a preto
som ju odprevadil na stanicu. Zamávali
sme si a nebol záujem na ďalšie stretnutie.
O dva dni kráčam po buzer placi ráno do

VZK a vidím, že tam parkuje auto Volga 21
na vojenských značkách. Zrazu vystúpila
osoba, ukázal preukaz kapitána a povedal: „Súdruh vojak, otvorte ústa.“ Pýtam
sa – prečo? „Hľadáme Slováka so zlatými
korunkami.“
V aute sedela baba, s ktorou randil kamarát, keď sme zbalili baby na pive. Baba bola

Z pera čitateľa

zneužitá a jej matka nahlásila znásilnenie.
Baba nevedela meno vojaka, ale uviedla,
že bol s ním vojak, Slovák, so zlatými zubami. Odo mňa chceli meno kamaráta. Ja
som hovoril, že sa nepoznáme, ale keď to
nepoviem, tak budem súdený za spoluúčasť. Hrozilo, že sa nedostanem do VZK.

Po skončení rozprávky vám lektor priblíži
letnú oblohu, pomôže vám zorientovať
sa medzi súhvezdiami a oboznámi vás aj
s aktuálnou polohou významnejších nebeských telies.
V druhej časti si deti v UFO sále v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou
formou overia svoje znalosti o astronómii
a za priaznivého počasia vyskúšajú, ako sa
pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom.

Kamaráta zadržali, bol vo vyšetrovacej
väzbe a pripravoval sa súd. Hrozilo mu väzenie do Sabinova, do vojenskej basy.
Po dvoch týždňoch baba žalobu odvolala.
Uviedla, že na nátlak matky vypovedala,
ale všetko s vojakom robila dobrovoľne.
Kamarát bol oslobodený a vojenčinu riadne doslúžil.
Nabudúce, ako som sa kúpal v kotle, kde sa
varia knedle.

SEPTEMBROVÉ
AKTIVITY

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Pohotovostné lekárenské služby
26.8. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
27.8. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
28.8. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
29.8. 7.00 – 13.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
14.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
30.8. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
31.8. 7.00 – 20.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
1.9. 7.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
2.9. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
3.9. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
4.9. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
5.9. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
6.9. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
7.9. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
8.9. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

PONDELOK 2. 9. 2019
18.00 - Jóga
UTOROK 3. 9. 2019
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ
Zity Strnadovej Parákovej)
STREDA 4. 9. 2019
08.30 – Slávikova hudobná škola
09.30 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
17.00 – Tani Tani s DANY
18.00 – Jóga (vonku)
ŠTVRTOK 5. 9. 2019
15.30 – Music parade – ukážková hodina
16.30 – Malí tanečníci – ukážková hodina
17.00 – Family jóga
PIATOK 6. 9. 2019
18.00 – Zdravý chrbát
PONDELOK 9. 9. 2019
09.00 – Robík – ukážková hodina
10.00 – Prvé krôčiky – ukážková hodina
15.30 – Prvé krôčiky – ukážková hodina
16.30 – Rytmické krôčiky – ukážková
hodina
18.00 - Jóga
UTOROK 10. 9. 2019
09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ
Zity Strnadovej Parákovej)
17.45 – Skupinový koučing pre mamičky
STREDA 11. 9. 2019
08.30 – Slávikova hudobná škola
09.30 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
17.00 – Tani Tani s DANY

18.00 - Jóga
ŠTVRTOK 12. 9. 2019
09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
15.30 – Music parade
16.30 – Malí tanečníci
17.00 – Family jóga
PIATOK 13. 9. 2019
09.00 - Háčkovanie
PONDELOK 16. 9. 2019
09.00 – Robík
10.00 – Prvé krôčiky
15.30 – Prvé krôčiky
16.30 – Rytmické krôčiky
18.00 - Jóga
UTOROK 17. 9. 2019
09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ
Zity Strnadovej Parákovej)
STREDA 18. 9. 2019
08.30 – Slávikova hudobná škola
09.30 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
17.00 – Tani Tani s DANY
18.00 - Jóga
ŠTVRTOK 19. 9. 2019
09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
15.30 – Music parade
16.30 – Malí tanečníci
17.00 – Family jóga
PIATOK 20. 9. 2019
09.00 - Háčkovanie
PONDELOK 23. 9. 2019
09.00 – Robík

10.00 – Prvé krôčiky
15.30 – Prvé krôčiky
16.30 – Rytmické krôčiky
18.00 - Jóga
UTOROK 24. 9. 2019
09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ
Zity Strnadovej Parákovej)
17.45 – Skupinový koučing pre mamičky
STREDA 25. 9. 2019
08.30 – Slávikova hudobná škola
09.30 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
17.00 – Tani Tani s DANY
18.00 - Jóga
ŠTVRTOK 26. 9. 2019
09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
15.30 – Music parade
16.30 – Malí tanečníci
17.00 – Family jóga
PIATOK 27. 9. 2019
09.00 - Háčkovanie
PONDELOK 30. 9. 2019
09.00 – Robík
10.00 – Prvé krôčiky
15.30 – Prvé krôčiky
16.30 – Rytmické krôčiky
18.00 - Jóga
Na všetky podujatia sa treba VOPRED
PRIHLÁSIŤ na fb stránke alebo osobne
v MMC Úlik, Ul. Janského 19, Žiar nad
Hronom. Tešíme sa na Vás!
Herňa MMC otvorená denne
od 9.00 – 12.00

Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Prerušenie dodávky tepla
na prípravu teplej vody

HĽADÁM DOMOV
ELZA
Elza je približne
1,5-ročná kríženka
vlčiaka. S priateľskými
psami a sučkami je
znášanlivá. Je to skvelý
rodinný psík, vhodný
aj k deťom. Nie je
príliš hyperaktívna ani
pojašená. Nie je to pes
vhodný na stráženie.
Očkovaná, odčervená,
čipovaná, kastrovaná.
NEMO

do rodiny s deťmi. Odčervený, očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
SUZIE
Suzie sa našla
priviazaná o lavičku
a vedľa seba mala
položené granule.
Je to mladá, asi
1-ročná sučka. Ide
asi o kríženca jack
russela. Ideálna by
bola pre aktívnu
rodinu, prípadne pre
niekoho, kto by sa
s ňou venoval psím
športom. S priateľskými psami aj sučkami je
znášanlivá. Vhodná je skôr k starším deťom.
Hygienické návyky má zvládnuté. Nevie
však byť sama doma. Očkovaná, čipovaná,
odčervená, kastrovaná.
RAMON

Nemo je približne 1-ročný kríženec
menšieho vzrastu, váži 12 kg. Miluje ľudí aj
iných psov. Bolo by dobre, keby mal psieho
kamaráta, aby sa nenudil. Je veľmi čistotný,
má 100 % hygienické návyky. Vhodný je aj

Ramon je približne 2-ročný bulloidný mix.
Je to však dobráčisko s veľkým srdcom.
Miluje ľudí, nevadia mu ani deti. So sučkami
je znášanlivý, so psami podľa sympatií.
Je čistotný, takže môže žiť aj v byte.
Odčervený, očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
AMIA

Amia je rozkošné 2-mesačn šteniatko,
pravdepodobne z bull plemena.
Predpokladáme stredne veľký vzrast. Hľadá
sa jej majiteľ, ktorý má s týmito plemenami
skúsenosti. Momentálne je v opatere,
kde sú malé deti aj iní psíkovia, takže sa
socializuje. Odčervená, očkovaná, čipovaná.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred alebo
po prvom háraní.

PSÍ ÚTULOK
SA NACHÁDZA
NA PARTIZÁNSKEJ ULICI
V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO
DRUŽSTVA.
V PRÍPADE ZÁUJMU O ADOPCIU
PSÍKA VOLAJTE
NA TELEFÓNNE ČÍSLO
0948 082 206.
Otváracie hodiny útulku
sú pondelok až piatok
od 13.00 do 16.00 hod.
a v sobotu a nedeľu
od 12.00 do 15.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné
osobné stretnutie.
Galériu psíkov k adopcii
si môžete pozrieť
aj na facebookovej stránke

OZ Strážni anjeli.

Dodávateľ tepla Veolia Energia Žiar
nad Hronom oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu plánovaných
rekonštrukčných prác na primárnom
teplovodnom potrubí bude dňa 27.8.
(utorok) v čase od 7.00 do 18.00 hod.
prerušená dodávka tepla na prípravu
teplej vody na uliciach:
- Bernolákova
- M. Chrásteka 5 - 23, 14
- Dr. Janského 15 - 31, 2, 10
- Hurbanova
- Jilemnického
- M. R. Štefánika 12 - 46, 17 - 33
- Námestie Mat. slovenskej 10 - 18
- Novomeského 1 - 11, 8 - 12
- Pártošovej 7 - 19
- Rázusova
- Svitavská
- Sládkovičova 6 - 14
- J. Považana
- SNP 139 - 145
- Š. Moysesa 59 - 81
- Tajovského
- Vansovej
a dňa 27.8. (utorok) v čase od 7.00 hod.
do 28.8. (streda) do 15.00 hod. na týchto uliciach:
- M. Chrásteka 2 - 12, 1 - 3
- Dr. Janského 6 - 8
- Novomeského 2 - 6
- Pártošovej 1 - 5
- Sládkovičova 16 - 40, 17
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Slovenské národné povstanie: Slováci, poďte všetci do boja, vlasť naša slovenská vás volá
V lete 1944 sa vojská Červenej armády (ČA) priblížili k východným slovenským hraniciam – pohoriu Karpaty.
Červená armáda, vzhľadom k horským
opevneniam nepriateľa, neuvažovala o prechode Karpát. Vojská prvého
Ukrajinského frontu mali postupovať
severným úbočím Karpát smerom na
Poľsko, a to Krakov a Varšavu. Vojská
2. Ukrajinského frontu z juhu chceli
obísť Karpaty a postupovať na Budapešť a Viedeň. Nemecké vojská na Slovenskú by boli bývali obkľúčené a buď
by boli kapitulovali, alebo vojensky
zničené.
Keď vypuklo SNP, požiadala Čs. vláda ZSSR
o pomoc. Štáb Červenej armády narýchlo
prepracoval plán ťaženia a pripravil plán
Východokarpatskej útočnej strategickej
operácie, s cieľom prísť na pomoc SNP. Pomoc ČA prechodu cez karpatské priesmyky mala umožniť slovenská Poľná armáda.
Veliteľ, plukovník Talský, odletel k veliteľovi Ukrajinského frontu a obidve divízie
zostali bez velenia. To využili Nemci a postupne odzbrojili všetkých vojakov Poľnej
armády. Vojská ČA potom museli zvádzať
na karpatských priesmykoch dlhé a vyčerpávajúce boje, ktoré si vyžiadali veľké
množstvo obetí.

Vojenské ústredie vydalo o 20.00 hod. dňa
29.8.1944 telefonický rozkaz s heslom:
„Začnite s vysťahovaním“, čo bolo fakticky
vyhlásenie SNP.
Zmluva o priateľstve medzi ČSSR a ZSSR
riešila aj otázky súvisiace s prípravou a výcvikom partizánskych skupín a ich presun
na Slovensko. Od 26. júla 1944 do konca
vojny vysadil hlavný štáb partizánskeho
hnutia v Kyjeve na Slovensko 53 organizátorských skupín s asi 1 200 osobami.
Dovtedy sa rozvíjal partizánsky boj na
Slovensku iba spontánne a zväčša nebol
dobre organizovaný. Dôležitú úlohu zohrala tzv. Vianočná dohoda z 25.12.1943,

ktorú podpísali KSS spoločne so Sociálnodemokratickou stranou a občianskymi
skupinami. Dohoda počítala s vytvorením
SNR a že budúca Československá republika bude existovať na princípe rovnosti
slovenského a českého národa v úzkom
spojenectvo so ZSSR. Hlavnou ozbrojenou silou v povstaní boli vojaci, ktorých
bolo po zmobilizovaní približne 60-tisíc
a partizánov 18-tisíc. V SNP bolo, samozrejme, najviac Slovákov. Spolu s nimi
bojovalo až do 7-tisíc príslušníkov iných
32 národov a národností. Najviac, 3-tisíc občanov ZSSR, do 2-tisíc Čechov,
400 Francúzov, 800 Maďarov, Juhoslovanov 100, Bulharov a Poliakov do 100. Angličania a Američania spolu aj s Rumunmi,
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POĎAKOVANIE
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba,
mamička, žiť.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a susedom,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
našu milovanú mamičku, babku
a prababku
Jozefu Hároníkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 17. júla 2019 vo veku 81 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš spoločný žiaľ.
Dcéry Dáška a Norika
s rodinami.
POĎAKOVANIE
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Ďakujeme všetkým
priateľom, kolegom
a známym, ktorí sa prišli dňa
6. augusta 2019 rozlúčiť s našim
drahým zosnulým
Róbertom Gregorom.
Ďakujeme za slová útechy.
Smútiaca manželka, deti, ostatná
rodina a kamarát.
SPOMIENKA
Dňa 27. augusta
uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil
Ladislav Hudec.
S láskou a úctou
spomína manželka
Anna a deti
s rodinami.

SPOMIENKA
More lásky si so
sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 24. augusta
sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starký
Alexander Podskalecký.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
manželka Emília,
dcéra Silvia, syn Peter, vnúčatká
Martinko a Viktorka
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Neplačte
a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta sme si pripomenuli
10 rokov, keď nás opustila
naša mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš,
Miška a Marek, mama a súrodenci
s rodinami.
Spomínajte s nami.
SPOMIENKA
Dňa 25. júla
uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď vyhasla
sviečka jeho života
a navždy sme sa
rozlúčili.
V našich srdciach
stále žije náš drahý
Bohuslav Trachta.
Spomína manželka, syna a dcéry
s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Osud je krutý,
nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky
a v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani
nádeje,
len cestička k hrobu
nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti dávame,
spokojný spánok ti prajeme a s úctou
spomíname.
Dňa 7. augusta sme si pripomenuli
6. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, starká
a prastarká
Anna Lazárová.
S veľkou láskou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 29. augusta si
pripomíname
3. výročie smrti mojej
manželky, maminky
a starkej
Veroniky Žbirkovej
zo Žiaru nad Hronom.
Skromná a láskavá bola
vo svojom živote
a veľká vo svojej láske a dobrote.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na ňu nikdy nepominie.
Pri tejto príležitosti si pri svätej omši
na ňu spomínali manžel Eduard,
synovia Robert, Igor, Marko
s rodinami a brat Oliver.
SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať, ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo vrátiť čas,
pohladiť, počuť tvoj
hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 21. augusta sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov nášho drahého
manžela, ocka, starkého a dedka
Mikuláša Kaločaja.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manželka, dcéry
a synovia s rodinami.

dokonca aj Rakúšania a Nemci v počte územia, a to i napriek neistému výsledku.
približne 80. Bojov SNP sa zúčastnilo aj Stalo sa tak spontánne. Povstanie ešte
ani oficiálne nebolo vyhlásené a vojaci
približne 1 650 Židov.
žilinskej posádky už stáli proti nemeckým
Hlavná bojová zložka povstania bola po- vojskám. Následné mobilizácie do povstamenovaná na Prvú Československú ar- leckej armády sa stretli s vrelým ohlasom
mádu na Slovensku. Charakteristické pre medzi odvedencami. Ľudia na povstadruhú etapu povstania od 10.9. do 18.10. leckom území aktívne pomáhali armáde,
bol príchod jednotiek Čs. armádneho partizánom aj civilnej správe. Rozbitie jarzboru, ktoré sa zapojili do bojovej činnosti ma spolupráce s nacistickým nemeckom
hlavne po 8.10. po prechode Dukly. 17.9. bolo nevyhnutným historickým počinom
na letisko Zolná priletel Prvý čs. letecký slovenského národa. Právom musíme byť
stíhací pluk a 26.9. aj druhá čs. parade- hrdí na všetkých tých, ktorí dokázali svoju
mravnú silu pretaviť do dvojmesačného
santná brigáda.
hrdinského odporu proti skúsenejšiemu
Tretia etapa povstania trvala do a lepšie vyzbrojenému nepriateľovi. Obe27.10.1944, keď Banskú Bystricu obsadili te povstania si zasluhujú našu pietu, všetnemecké vojská. Povstalci však boli čím ci jeho účastníci úctu od obyvateľov SR.
ďalej tým viac vytláčaní do horských ob- 75. výročím SNP vzdávame úctu menolastí. O vzniknutej situácii rokovali politici vaným aj nemenovaným hrdinom, ktorí
SNR a vojaci a bolo rozhodnuté, že gene- pre blaho vlasti nadradili osobný záujem
rál Viest vydal 27. októbra rozkaz o pre- a boli ochotní obetovať vlastný život
chode armády na partizánske skupiny v mene pravdy a demokracie.
Jaroslav Bulko,
o počte 100 až 200 členov, ktoré prešli na
partizánsky spôsob boja. Najväčšia po- predseda Oblastnej organizácie SZPB
moc pre povstalcov bola zo strany ZSSR,
ktorý zhodil na územie Slovenska 10-tisíc
samopalov, tisíc guľometov, stovky protitankových zbraní a 7 miliónov nábojov.
29. august je oprávnene štátnym sviatkom SR. Hlavným kritériom hodnotenia
významu SNP musí byť fakt, že slovenský
národ sa dokázal so zbraňou v ruke postaviť proti okupácii svojho historického

Letné počasie pokračuje
V uplynulom týždni sme prežili menší
„teplotný šok“. V prvý pracovný deň
maximálna denná teplota v našom
meste vystúpila na tropických 32.8°C,
aby o dva dni vystúpila maximálna teplota len na 21,1°C. Zároveň tento deň
bol najchladnejším počas tohto leta.
„Z pondelka 12. augusta na utorok sme
po dlhšej dobe zaznamenali tropickú
noc, keď minimálna teplota neklesla pod
20°C,“ hovorí o počasí žiarsky meteorológ Ján Wolf a dodáva, že naposledy sme
tropickú noc mali 5. augusta 2017. „Vo
štvrtok nás prekvapilo čerstvé ráno, keď
minimálna denná teplota poklesla na
7,8°C. Mesiac august zvykol prinášať stabilné letné počasie. V tomto roku to akosi
neplatí. Počasie je stále premenlivé. Občas
máme aj slnečné dni, ale rýchlo ich strieda
prechod poveternostných frontov v sprievode veľkej oblačnosti, dažďa, prehánok
a búrok. Aj napriek premenlivosti počasia, prvá polovica augusta bola teplotne
nadpriemerná. Celkové ustálené počasie
neprinesie ani druhá polovica augusta. Podľa predpovedných modelov bude
súčasný charakter pokračovať až do konca mesiaca. Na začiatku tohto a posledného augustového týždňa sa ešte dočkáme
tropických teplôt, ale potom budú teploty postupne klesať. Takže nasledujúce
dni očakávame dosť premenlivé počasie.
Bude oblačno, objavia sa ojedinele búrky
alebo prehánky, miestami sa vyjasní,“ dodáva žiarsky meteorológ.
Výhľad počasia od 26.8. do 1.9.2019
V úvode posledného augustového týždňa
bude počasie na našom území ovplyvňovať výbežok tlakovej výše zasahujúcej zo

Škandinávie. V druhej polovici týždňa sa
presadí brázda nízkeho tlaku vzduchu,
ktorá prinesie zrážky a ochladenie. Leto
sa s nami asi bude lúčiť. Blíži sa aj koniec
meteorologického leta, ktoré podľa meteorologického kalendára trvá od 1. júna
do 31. augusta.
Pondelok - utorok: Jasno až polojasno,
pri zväčšenej oblačnosti prehánky, ojedinele búrky a pomerne teplo. Nočné teploty 17 až 14°C. Denné teploty 27 až 30°C.
Slabý juhovýchodný vietor.
Streda – štvrtok: Polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Nočné teploty 16
až 13°C. Denné teploty 26 až 28°C. Slabý
severný vietor.
Piatok: Oblačno až zamračené, prehánky
alebo dážď. Nočná teplota 14 až 12°C.
Denná teplota 21 až 24°C. Mierny severozápadný vietor.
Sobota – nedeľa: Prevažne polooblačno,
ojedinele prehánky, pravdepodobne v sobotu. Nočné teploty 13 až 10°C. Denné
teploty 22 až 25°C. Slabý západný vietor.
(r)
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Žiarske volejbalistky chcú ísť
na zahraničné sústredenie a turnaj

Beh SNP do vrchu
ke na Šibeničný vrh.
Štart pretekov je o 17.45 hod.
Súťaží sa v kategóriách chlapci – dievčatá
(muži, ženy)
Kategórie:
2013 a ml.
150 m
2011 a ml.
150 m
2009 a ml.
800 m
2006 a ml.
800 m
2004 a ml.
1 800 m
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s At- 2001 a ml.
1 800 m
letickým klubom MŠK a Centrom voľného 2000 a st.
1 800 m
času v Žiari nad Hronom pozýva všetkých
priaznivcov behu na 18. ročník Behu Súčasťou Behu SNP sú aj preteky na biSNP do vrchu – na Šibeničný vrch, ktorý cykli do vrchu.
sa uskutoční v stredu 28. augusta 2019
v rámci osláv výročia SNP.
Kategória: žiaci, dorast
1 800 m

VOLEJBAL

Slovenský olympijský a športový
výbor pripravil grantový program
pre jednotlivcov, ako aj kolektívy
s názvom Ukáž sa! Pre zapojenie do
programu bolo potrebné natočiť video, v ktorom by predviedli talent na
šport, ktorý milujú.
V Ukáž sa! je pripravených 30 000 eur pre
12 jednotlivcov a taká istá čiastka pre 6
kolektívov. Žiarske žiačky nelenili a natočili vydarenú videovizitku, ako sa dostali
k volejbalu a tiež nezabudli spomenúť
ich prvú úspešnú sezónu.
Video zaujalo členov správnej rady SOŠV
a tiež aj ambasádora projektu Tomiho
Kida Kovácsa a volejbalistky postúpili medzi šesť kolektívov, ktoré si budú
deliť finančné prostriedky. O tom, akú
sumu Žiarčankám SOŠV pridelí, rozhodne verejnosť v internetovom hlasovaní.
Družstvo peniažky použije na medzinárodný turnaj spojený s letnou prípravou
v Bulharskom Primorsku. Turnaja sa pravidelne zúčastňuje 25 družstiev z Európy
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ŠPORT

Prezentácia pretekárov je od 16.30 do
17.30 hod.na Partizánskej ulici pri odboč-

Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska vatra.

Volejbalisti veteráni majstrami SR
a Ázie, čo je výborná príležitosť na ziste- dať hlas na internetovej stránke www.
olympic.sk/ukazsa a v kategórii kolektínie našich kvalít.
vov vyhľadať Volejbalový klub MŠK Žiar
Pomôcť hráčkam volejbalového klubu nad Hronom. Nezabudnite si pozrieť viMŠK Žiar nad Hronom je jednoduché. deo, ktoré dievčatá dostalo do finále.
Stačí im každý deň až do konca augusta VK MŠK

Po roku obhájili naši volejbalisti veteráni
titul na Medzinárodných majstrovstvách
SR vo volejbale veteránov v Kežmarku.
V konkurencii 7 družstiev z Ukrajiny,
Talianska a Slovenska, pričom Slovensko

zastupovalo družstvo z Prešova, Brezna,
Ružomberka a Žiaru nad Hronom sa práve
družstvo z nášho mesta stalo majstrami
SR v kategórii 60+.
(r)

Prvé tréningy boli „na sucho“, už však
trénujete aj na ľade...
Neodmysliteľnou súčasťou prípravy na
sezónu je hráčmi nie veľmi obľúbená príprava na suchu. Využívali sme výborné
podmienky mestského parku, športovej
haly, aj tréningovú plochu futbalového
štadióna. Vďaka vynikajúcej spolupráci
s HKM Zvolen sme dostali príležitosť pripravovať sa aj na ľade, za čo sme veľmi
vďační, pretože letná príprava v takomto
rozsahu nie je v 2. lige bežná. Čím skôr sa
hráči dostanú na ľad, tým lepšie budú pripravení na náročnú sezónu.

finančne náročné, preto zatiaľ budujeme
len kategóriu mužov. O detský a mládežnícky hokej prejavila záujem spoločnosť
Sport Trend.

V kádri hokejového klubu aj Jozef Stümpel
Zimný štadión je už oficiálne otvorený a v tej súvislosti sa v našom meste
začal už pred pár týždňami formovať
tím pod hlavičkou Hokejového klubu Mestského športového klubu (HK
MŠK). O jeho fungovaní, kádri, ale aj
cieľoch sme sa rozprávali s PR manažérom Máriom Bónom.
V Žiari sa formuje nielen samotný káder HK MŠK, ale aj vedenie. Môžete
nám povedať, kto je vo vedení klubu?
Ján Baran - prezident klubu, Ján Bitala
- športový riaditeľ a ja, Mário Bóna - PR
manažér.
Neoficiálny názov tímu je Indiáni. Prečo práve toto pomenovanie?
Získali sme vďaka prezidentovi klubu
Jánovi Baranovi podporu silného partnera, prvého výrobcu motoriek v Amerike,
spoločnosť Indian motorcycle. V Amerike, ako aj na Slovensku je hokej mimoriadne populárny, preto si od spolupráce
s týmto partnerom sľubujeme podporu
a hlavne rozvoj tohto krásneho športu
v Žiari aj do budúcna. Inšpirovali sme sa
indiánom, ktorého má táto spoločnosť v
logu a stal sa aj ústredným motívom loga
nášho klubu. Z toho prirodzene vzniklo
neoficiálne pomenovanie „Indiáni“.

obliekať legenda slovenského hokeja a
majster sveta Jozef Stümpel, ktorý nám
chce pomôcť s návratom hokeja do Žiaru. Je to nielen mimoriadne kvalitný hráč,
ktorý má obrovské skúsenosti z NHL, KHL
či reprezentácie, ale je to najmä obrovský
hokejový vzor nielen pre menej skúsených spoluhráčov, ale hlavne pre deti a
budúce žiarske talenty.
Neustále s prezidentom klubu Jánom
Baranom pracujeme na ďalších skúsených posilách. Ja osobne využívam svoje kontakty z pôsobenia v extralige, aby
sme priniesli do mužstva hráčov so skúHK MŠK bol zaradený do skupiny Zá- senosťami z najvyššej súťaže a s nimi aj
pad. Akých súperov ste „vyfasovali“? potrebnú kvalitu. Káder sa neustále buNašimi súpermi budú Senica, Prievidza, duje a jeho konečná podoba bude jasná
Púchov, Partizánske, Budapešť (hrať sa až v najbližších týždňoch. V tejto chvíli už
bude v Nových Zámkoch), HC Bratislava
(nasledovník Bratislava Capitals), Dolný
Kubín a Brezno.

Jozef Stümpel.
ale môžeme spomenúť Žiarčanov Ivana
Jakubíka, Zdenka Tótha, Andreja Urgasa, Mareka Heckla, ktorí budú mať spolu
s ďalšími domácimi hráčmi svoje pevné
miesto v zostave.
Trénerskej taktovky sa ujal Pavel Igríni. Môžete nám ho predstaviť?
Pavel Igríni je mimoriadne skúsený tréner a sme veľmi radi, že prijal ponuku
trénovať v Žiari! Viac ako 30 rokov aktívne pôsobil v HKM Zvolen, kde trénoval
všetky vekové kategórie. Ako seniorský
tréner pôsobil v Humennom, Prievidzi a
ešte v minulej sezóne v extraligovej Detve. V zahraničí stál na lavičke Medveščaku Zagreb.

Aké sú hokejové ciele HK MŠK?
Netajíme sa ambíciami zabojovať o postup do vyššej súťaže už v premiérovej
sezóne. Podľa toho skladáme aj kvalitný
káder, ktorý bude schopný tieto ciele naplniť. O všetkom sa ale rozhodne až na
ľade. My však robíme všetko preto, aby sa
do Žiaru a na štadión, ktorý bude, podľa
môjho názoru, vo svojej kategórii najkrajší na Slovensku, vrátil kvalitný hokej, aký
si žiarski fanúšikovia a táto krásna aréna
zaslúži!

Kedy a kde hráči nastúpia na prvý zápas?
Historicky prvý zápas sezóny a novodobej éry hokeja v Žiari odohráme doma
21. septembra o 18.00 hodine proti Breznu.
Nielen žiarskymi médiami prebehla
informácia, že za váš klub bude hrať
skúsený Jozef Stümpel. To však nie
je ani zďaleka všetko. Môžete v tejto
chvíli prezradiť mená vašich hráčov, a
teda komplet káder?
Sme veľmi radi, že dres nášho tímu bude

Kedy budú prvé tréningy na novom
žiarskom hokejovom štadióne?
To je skôr otázka na kompetentných, ktorí
sú pri stavbe hokejového štadióna. Nie je
to len o ľadovej ploche, ale aj o vybudovaní šatní a zázemia. Práce na jeho dokončení napredujú míľovými krokmi a veríme,
že prvýkrát vykorčuľujeme na domáci ľad
už čoskoro.

Tréner Pavel Igríni.

Okrem tímu mužov, budú v HK MŠK aj
iné kategórie?
Seniorský hokej bude zastrešovať Mestský športový klub. Znovuzrodenie hokeja
je mimoriadne organizačne, ale najmä

V Žiari sa 10 rokov hokej nehral, očakávate hokejový ošiaľ, tak ako tomu bolo
v prípade futbalu?
Hokej bol v Žiari mimoriadne populárny. Osobne si pamätám, ako chodilo na
štadión viac ako 1000 fanúšikov, čo nám
mohli a môžu závidieť aj mnohé extraligové kluby. Popularita tohto športu v
posledných rokoch vzrástla a robíme
všetko preto, aby sme dokázali prilákať
fanúšikov späť na krásny zimák, aby videli
dobrý hokej, zabavili sa, odchádzali plní
emócií a radi sa vracali. Hokejisti fandia
futbalu a veríme, že to bude aj naopak, že
sa nám spoločne podarí vybudovať silnú
fanúšikovskú základňu a budeme postrachom súperov nielen na ľade, ale aj na
tribúnach!
Čo pripravujete pre fanúšikov (súťaže,
fanshop...)?
Určite nechceme, aby návšteva štadióna
bola iba o hokeji. Chceme, aby si ľudia
odniesli zážitok a radi sa k nám vracali. Na
sezónu sa pripravujeme, rovnako, ako je
to bežné v extraligových kluboch. Mojim
osobným cieľom je pripraviť fanúšikom
veľkú hokejovú show, tak ako sme to robili napríklad počas môjho pôsobenia vo
Zvolene. Diváci sa môžu tešiť na súťaže
počas prestávok, ale aj na sociálnych sieťach. Pripravujeme fanshop aj e-shop.
Chceme, aby Žiar opäť žil hokejom, aby
si fanúšikovia obliekali naše dresy a na
tribúnach viali hokejové šály. Robíme to
pre ľudí a veríme, že budú našim „šiestym”
hráčom, ktorý nám pomôže víťaziť.
(kr) Foto: archív HK MŠK ZH.
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Proti Trnave veľký obrat z 0:2 na 2:2

Ďalší legionár z Afriky v našom klube
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FUTBAL – FORTUNA LIGA

V Moravciach sa zrodila
bezgólová remíza
Zlaté Moravce – FK Pohronie 0:0
Rozhodovali: Kružliak - Tomčík, Vitko
ŽK: Čögley, Duga - Pellegrini, Mészáros,
2320 divákov.
Pohronie: Vantruba - Hatok, Jacko, Bartoš, Tesák - Sedláček, Pellegrini - Hrnčár
(85. Mészáros), Zachara (61. Klec), Abrahám - Kondrlík (66. Blahút)
ViOn Zlaté Moravce: Pindroch - Čögley,
Pintér (64. Duga), Asanovič, Brašeň - Válovčan (75. Rodrigues), Tóth, Sloboda, KoFK Pohronie - FC Spartak Trnava 2:2 (0:1) chlapci siahli na dno svojich síl a ja som na vaľ - Richtárech (46. Švec) - Ďubek
Góly: 72. Pellegrini, 90.+2 Abrahám - 43. nich hrdý. Neviem, či sme si zaslúžili tento bod, no vyšliapali sme si ho v hodine
Tavares, 71. Oršula
dvanástej.
Rastislav Urgela, tréner Pohronia: ViRozhodovali:
Dohál
–
Vorel,
Ádám. ŽK: Nosko, Tesák – Tešija, Diogo, Ricardo Cheu, tréner Trnavy: Moje muž- deli sme rušné, bojovné stretnutie. Dnes
Lovat. ČK: 83. Nosko po 2 ŽK, 2602 divá- stvo bolo dnes lepšie v oboch polčasoch, sa splnilo do bodky, čo sme očakávali od
domácich. Menej vzruchu bolo v pokutokov
nemali sme prísť o víťazstvo. Po červenej
vých územiach, málo streleckých pokukarte súpera sme stratili na chvíľu koncenPohronie: Vantruba – Hatok (46. Zachara), tráciu a prišli tak o tri body. Hoc Slovensko sov. Chceli sme uhrať nulu na našom konNosko, Bartoš, Tesák – Sedláček, Mazan je demokratická krajina, žiaľ, nemôžem sa te, čo sa podarilo. Je to pre nás cenný bod.
(79. Župa), Pellegrini – Hrnčár, Blahút (46. vyjadriť na adresu rozhodcov. Nechcem
Klec), Abrahám
totiž dostať pokutu. Futbalová kvalita Karol Praženica, tréner ViOn-u: Zápas
nechýbala tomuto stretnutiu, ale myslím skončil spravodlivým výsledkom. Stále
Trnava: Rusov – Diogo, Turňa, Mitrea, si, že Pohronie si nezaslúžilo zápas vyhrať. hľadáme optimálnu zostavu. V týždni sa
Mesík – Dangubič (67. Oršula), Hailovič, Vyhrať sme mali jednoznačne my a získať k nám pripojil Sloboda, predtým Tóth, ale
Tešija, Lovat – Tavares (90. van Kessel), tri body. Musíme si záver duelu rozobrať a zranil sa nám útočník Tkáč. V prvom polčase sme mali dobré šance, druhý polčas
Sobczyk (79. Kelemen)
poučiť sa z neho.
to bol už len boj. Teší nás teší aspoň nula
Rastislav Urgela, tréner Pohronia: Trna- Lukáš Pellegrini, kapitán Pohronia: Cez na konte inkasovaných gólov.
va bola v tomto zápase dominantnejším prestávku sme si povedali v kabíne, že to
a lepším tímom. My sme v prvom polčase takto ďalej nemôže ísť. V prvom polčase David Hrnčár, hráč FK Pohronie: Myslím
nehrali dobre. Vedeli sme, že súper je lep- sme totiž neplnili pokyny, nebehali sme. si, že zápas bol súbojový, bojovný. Súper
ší v kombinácii a v rýchlej práci s loptou. Takže sme chceli hrať druhý polčas inak, si nevypracoval veľa šancí, no na druhej
Nám absolútne nič nefungovalo. Boli sme aby sme sa mohli po zápase všetci pozrieť strane, ani my. Chýbala nám predfinálna
pomalí, nedôslední, prvé dejstvo bolo zlé, do zrkadla. Išli sme až na dno svojich síl a finálna fáza. Určite na tom popracujeme,
takže som musel cez prestávku v kabíne a pomohli nám k tomu aj ľudia, vrátane ale bod z vonku je určite dôležitý. Hlavné
zvýšiť hlas. Spravili sme dve zmeny a do trnavských fanúšikov. Pred plným hľa- je, že sme neprehrali a neinkasovali gól, to
druhého polčasu nastúpili moji zverenci diskom sa hrá totiž inak a to, čo sme si je najdôležitejšie. Nechali sme na ihrisku
o niečo sebavedomejší, organizovanejší, i predsavzali, sme do bodky aj splnili. Môj všetko a ak takto budeme pokračovať,
keď kvalita bola stále viac na strane hostí. gól proti Trnave si veľmi cením, ďakujem tak proti Pohroniu sa bude veľmi ťažko
hrať. Ďakujeme aj divákov, ktorí nás priTrnavčania viedli 2:0, no záver bol hektic- Bohu, že mi to tam padlo.
šli podporiť do Moraviec, vážime si to.
ký. Ukázalo sa na našej strane srdiečko,
nasadenie i efektivita. Po vylúčení Noska
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V pondelok 12. augusta priletel z
rodnej Kene nový hráč do nášho
tímu FK Pohronie, pravý obranca
Yusuf Mainge.
Je stabilným členom reprezentácie
Kene do 20 rokov, dokonca jej kapitánom. Veríme, že sa u nás rýchlo a dobre adaptuje a bude platným hráčom
do defenzívy Pohronia. Yusuf je spolu
s Cedricom Badolom druhým hráčom
z Afriky, ktorý je v zostave žiarskeho
klubu.
(r)

V Slovnaft Cupe proti Selciam s vysokou výhrou
FUTBAL – SLOVNAFT CUP

2. kolo: FK Selce - FK Pohronie 0:9 (0:5) se: V Selciach dostali priestor hráči, ktorí
mali menšiu minutáž v poslednom obGóly: Kondrlík (4), Klec, Blahút (2), Més- dobí. Myslím, že sa na ihrisku piatoligistu
zároš, Mazán
zhostili svojich úloh slušne a nenechali
nič na náhodu. Viacerí odohrali dobrý
Zostava: Packo - Dzurík, Jacko P. (K), M. zápas a hrali s chuťou. Zvíťazili sme vysoJacko, Župa - Mészároš, Sojka, Klec (45› kým rozdielom, bolo tam veľa pekných
Mazan), Blahút - Zachara (45› Mainge), akcií a ja verím, že sme si niečo nechali
Kondrlík Náhradníci: Tesák, Sedláček, aj do Zlatých Moraviec, kde by sme radi
Hrnčár, Bartoš, Vantruba
bodovali.
Hlas trénera Rasťa Urgelu po zápa-

Zdroj: www.fkpohronie.sk

FK Pohronie predĺžilo zmluvu s trénerom Urgelom
Tréner A tímu FK Pohronie Rastislav
Urgela podpísal predĺženie kontraktu s
FK Pohronie do 30.6.2021.
„Sme radi, že tréner Urgela, ktorý dokázal s našim tímom ponúknuť kvalitný a
pekný futbal a vyhrať v minulej sezóne
II. ligu, ostáva súčasťou nášho klubu aj v
najbližších rokoch. Tešíme sa, že môžeme
aj naďalej spoločne písať históriu klubu
FK Pohronie,“ uvádza klub na svojej stránke s tým, že ako tréner má plnú podporu
vedenia.

Novým trénerom do tandemu
je Ján Rosinský
Novým trénerom, ktorý prichádza na lavičku FK Pohronie, je Ján Rosinský z Nitry.
Ide o skúseného futbalového kormidelní-

Trénerské duo Rosinský a Urgela.

ka, ktorý v profesionálnom futbale pôsobí
celý svoj život, najskôr ako hráč, neskôr
ako tréner. Okrem toho pôsobí aj ako
trénerský pedagóg. Ide o jeho návrat na
náš štadión, v sezóne 2008 – 2009 viedol
mužstvo FK Žiar nad Hronom, ktoré jednoznačne vyhralo jesennú časť III. ligy, no
pre odchod sponzorov z dôvodu hospodárskej krízy, muselo byť z finančných dôvodov odhlásené zo súťaže. „V Žiari som
zanechal nejakú stopu, v ktorej by som
chcel pokračovať, nadviazať na ňu a pomôcť spolu s celým realizačným tímom
a s hráčskym kádrom Pohroniu k dobrým
výsledkom v lige,“ uviedol na margo opätovného príchodu do klubu Rosinský. Ako
podotkol, pre návrat do klubu ho oslovili
priatelia. Ani jeho trénerský kolega Urgela
nie je pre neho neznámym človekom.„Rasťa som skúšal na záverečných skúškach
v UEFA, takže v tomto smere ho dosť

dobre poznám. Tiež som mu prednášal na
UEFA pro licencii. Myslím si, že spolupráca
z tohto hľadiska môže byť dobrá, pretože
je veľmi fundovaný tréner, čo dokazujú aj
výsledky, ktoré spolu s trénerom Nemcom
dosiahli, na čom má určite nie malú zásluhu.“
(r)

Ján Rosinský.

