mestské noviny
Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník VIII. | číslo 17 | 27. august 2013 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:

Pri rekonštrukcii natrafili na ďalšie schody

FESTIVAL PIVA NA NÁMESTÍ

Už v septembri sa milovníci piva môžu tešiť
na nový projekt žiarskeho Mestského kultúrneho centra. Festival piva – Septembeer fest bude
priamo na námestí. Nebude chýbať ani beer
bike. Viac na 3. strane.
VZNIKOL BABINEC

Nový klub pre ženy vznikol s cieľom posilniť
ich sebavedomie. Aktivity pre ženy sa budú pravidelne konať jedenkrát v mesiaci. Na prvom
stretnutí sa zoznámite so ženou, ktorá sa venuje
osobnému rozvoju. Strana 2.

STRANA 3

Pokračuje sa
vo vynovovaní
materskej školy

BROŽÚRKA SA DOČKALA POKRAČOVANIA

STRANA 3

Kým prvé vydanie brožúrky My, Žiarčania sa
venovalo predovšetkým žiarskej mládeži, jej
druhé pokračovanie je zamerané na prírodu
a okolie mesta. Nechýbajú v nej náučné chodníky či turistické cesty. Bližšie informácie nájdete
na 4. strane.
KARTA ŽIARČANA JE UŽ V PREDAJI

Každý majiteľ Karty Žiarčana si môže uplatniť
ponúknuté zľavy v prevádzkach a zariadeniach,
ktoré sa zapojili do systému. Zoznam partnerov, cenu karty a ostatné informácie nájdete
na 3. strane.

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

0905 602 942

Žiarski hutníci
sú opäť v meste

Žiar je príkladom
pre ostatné mestá
STRANA 2

Septembeer fest
Piatok 13. septembra
Od 15.00 hod. na námestí
Viac druhov piva/pivné súťaže/Beer bike

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

0905 33 23 88
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Socha Žiarskych hutníkov je na novom mieste
V utorok 20. augusta bola v Žiari nad Hronom
znovuodhalená socha Žiarskych hutníkov. Pozvanie prijala aj autorka diela, akademická sochárka Klára Patakiová.
Po takmer troch rokoch pobytu v depozite bolo
súsošie opäť inštalované pred Súkromnou strednou
školou technickou na Ulici Dr. Janského. Skôr, ako
sa socha dočkala oficiálneho znovuumiestnenia
v meste, prešla rekonštrukciou. „Zhotovenie podstavca, rekonštrukcia a odborná inštalácia súsošia
stálo mesto 5940 eur,“ informoval hovorca žiarskej
radnice, Martin Baláž. Podstavec z betónu spravila
mestská eseročka Technických služieb. O opravu
diela sa postaral umelecký reštaurátor Igor Hovorič,
pre ktorého boli Žiarski hutníci najnovšou vecou,
ktorú rekonštruoval. Pri demontáži boli do sochy
navŕtané diery, jej povrch bol posprejovaný a bolo
na nej aj množstvo sedimentov. Po opravách na ňu
reštaurátor pridal spevňovací a hydrofóbny náter.
Rovnakú farbu ako súsošie dostal vo finálnej podobe aj betónový podstavec.

Mesto si váži svoje umelecké diela
Dlhé roky stála socha Žiarskych hutníkov pred
budovou pošty na Námestí Matice slovenskej.
Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie námestia bola
pred tromi rokmi rozobratá a uložená do skladu
technických služieb. Vedenie mesta však už po jej rozobratí sľúbilo, že pre nadrozmerné dielo nájde nové
miesto a opäť sochu navráti do Žiaru. „Uvažovalo sa
aj o umiestnení súsošia do Parku Štefana Moysesa.
Ten je však súčasťou svätokrížskej tradície, socha
hutníckej rodiny sa sem preto nehodila,“ uviedol
ešte v apríli Martin Baláž. Vedenie mesta sa preto
obrátilo aj na spoločnosti v žiarskom priemyselnom
parku, no ani tu nenašlo odozvu. Požiadavkám bol
nakoniec ústretový Banskobystrický samosprávny
kraj. „Od VÚC-ky sa nám podarilo získať súhlas s

Odhalenia súsošia sa zúčastnila aj jeho autorka.

umiestnením sochy pred Súkromnou strednou školou technickou, ktorá neodmysliteľne
patrí k tradícii hutníctva v našom meste.
Umiestnenie súsošia na tomto pozemku tak dáva
zmysel,“ konštatoval hovorca Baláž.
„Vážim si účasť každého jedného, kto sa znovuodhalenia diela zúčastnil,“ povedal krátko po odhalení
sochy primátor mesta, Peter Antal a dodal: „Obzvlášť
ma však teší, že pozvanie prijala aj autorka diela, akademická sochárka Klára Patakiová. Som veľmi rád,
že socha je opäť v podobe, v akej si ju pamätáme.
Pre mňa je to dôkaz, že mesto si váži umelecké diela,
ktoré vznikli na jeho území, a zároveň aj zachováva
symboly, ktoré sa viažu k určitým vývojovým obdobiam.“

nad Hronom tak zostal jedným z mála väčších miest
na Slovensku, ktoré sochu Lenina nemalo.
Autorka súsošia znázorňujúceho hutníkov v elektrolýze sa osobne zúčastnila jeho znovuodhalenia. „Vytvoreniu sochy som sa zo začiatku bránila
zubami-nechtami, veď sôch – rodín bolo už na
Slovensku niekoľko,“ vrátila sa v spomienkach Klára
Patakiová a dodala: „Uvažovala som preto nad tým,
že vytvorím niečo, čo by bolo sympatické aj pre mňa
a možno aj pre Žiar nad Hronom. Rozhodla som sa
preto pre túto viacfigurálnu kompozíciu, relatívne
viac zložitú. Tá figúra tu nie je jedna, nie sú ani dve,
preto to bolo pre mňa pomerne náročné,“ spresnila
sochárka, ktorá žiarske súsošie robila tri roky.
Na obdobie, kedy sochu tvorila, spomína ako na
príjemné. „Dobre sa mi pracovalo, aj so žiarskymi
funkcionármi bolo vtedy celkom príjemné pracovať.
Bolo mi preto veľmi ľúto, keď som počula, že dielo
demontovali a uložili do depozitu. Dnes musím
vysoko kladne hodnotiť mesto Žiar nad Hronom,
že sa odhodlalo znovu sochu zložiť. Nie je nič
výnimočné, že sa po Slovensku likvidujú, rozoberajú
a ničia sochy. Žiar je príkladom pre všetky mestá, že
sochu znovu zložili a umiestnili do mesta. Som veľmi
šťastná a veľmi mestu Žiar nad Hronom ďakujem,“
dodala na záver Klára Patakiová.
(li)

Žiar je svetlým príkladom
pre ostatné mestá

Socha bola na súčasné námestie nainštalovaná
v roku 1983. Jej pôvodný názov bol Život v mieri a jej
autorka, Klára Patakiová, za ňu v roku 1983 získala
cenu ministerstva kultúry. V čase svojho vzniku bola
socha novým typom pamätníka, ktorá oslavovala
ťažkú prácu a súdržnosť rodiny. Aj keď námestie
nieslo v minulosti Leninovo meno, namiesto jeho
podobizne sa sem dostalo práve toto súsošie. Žiar

Klára Patakiová pracovala
na nadrozmernej soche 3 roky.

V Žiari nad Hronom vzniká BABINEC
Babinec je klub otvorený pre všetky ženy,
ktoré majú záujem o osobný rozvoj a hľadajú
odpovede na otázky, ako žiť naše životy lepšie
a šťastnejšie.
Každý človek má svoje sny a túžby a predstavy
o tom, čo chce v živote dosiahnuť, ako chce žiť.
„Žena nie je krásna preto, lebo má nádhernú tvár,
ale krásnou ju robí to, čo z nej vyžaruje. Je to práve
jej osobnosť, sebavedomie, istota, láska, a radosť
zo života, čo ju robí krásnou. Babinec chce pomôcť
každej žene rásť, rozvíjať sa a objavovať samú seba,“
vysvetľuje Mariana Páleníková, jedna zo zakladateliek klubu.
Hlavným cieľom klubu žien, ktorý dostal názov
Babinec, je združovať ženy zo Žiaru nad Hronom
a okolia za účelom posilňovania ich sebavedomia
a budovania spokojnosti v prítomnom okamžiku.
Klub začal pracovať na svojom prvom zakladajúcom
stretnutí 7. augusta, kde sa stretol prípravný výbor
a dohodol sa na činnosti a aktivitách klubu. Na stretnutí si naplánovali aktivity, ktoré sa budú pravidelne
konať jedenkrát v mesiaci.
„Zahájenie činnosti klubu bude 16. septembra

o 17.00 hod. v priestoroch Mestskej obývačky
na krytej plavárni. Prvou aktivitou klubu bude stretnutie s úspešnou ženou. Pozvali sme veľmi príjemnú
a úspešnú ženu, ktorá sa viac ako štyri roky venuje
osobnému rozvoju. Veríme, že potvrdí svoju účasť,“
pozýva Mariana Páleníková.

Babinec je pre ženy, ktoré
chcú meniť svoj život

Prípravný výbor Babinca.
Babinec.

Zakladateľkami klubu žien sú Mariana Páleníková
a Michaela Pribilincová. „Sú to ženy činu, ktoré
neváhajú meniť svoj život, postoje a neustále
hľadajú nové možnosti sebarealizácie. Majú jasne
zadefinované svoje životné ciele a presne vedia čo
od života očakávajú. Všetko čo robia, robia zo srdca
a s láskou a to sa potom odráža aj na kvalite a úspechu ich práce. A celý svoj ženský potenciál vkladajú
do novovzniknutého Babinca, takže ho čaká
úspešná budúcnosť,“ hovorí Miriam Mezeiová, jedna
zo skupiny žien prípravného výboru Babinca a Michaela Pribilincová ju dopĺňa: „Keď má človek okolo
seba úžasných ľudí, s ľahkosťou sa tvoria nové veci.

V prípravnom výbore sú veľmi šikovné, príjemné
a úžasné ženy ako Mirka Mezeiová, Adriana Giláňová,
Zuzana Balážová a Mária Biesová. Je to radosť robiť
v takom pozitívne naladenom kolektíve.“ Ak máte
záujem stať sa členkami klubu a zúčastňovať sa
pravidelných aktivít, napíšte na e-mailovú adresu: babineczh@gmail.com, kde získate prihlášku
do klubu. Prihlášku nájdete aj na recepcii Mestského
úradu v Žiari nad Hronom. Členkám Babinca budú
poskytnuté rôzne výhody. „Nepremárnime svoj
život čakaním na perfektnú príležitosť. To najlepšie
a najdôležitejšie sa deje tu a teraz. Tešíme sa na vás,“
dodáva na záver Michaela Pribilincová.
(r)
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Mesto pokračuje v rekonštrukcii materských škôl
Materská škola na Ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari
nad Hronom sa po kompletnej rekonštrukcii
na všetkých elokovaných pracoviskách dočkala
ďalšej etapy rekonštrukcie.
Na všetkých elokovaných pracoviskách materskej školy mesto ako zriaďovateľ zariadenia nechal
opraviť strechy, zatepliť budovy a vymeniť staré
okná za nové plastové. „Mesto Žiar nad Hronom
ako zriaďovateľ sa rozhodlo pustiť do rekonštrukcií
interiérov, ktoré sú už v súčasnej dobe nevyhovujúce,“ hovorí Adriana Giláňová, metodička školstva
a dodáva: „Cieľom rekonštrukcií je dosiahnuť
zlepšenie kvality poskytovaných služieb, kvalitnejšie
priestory pre škôlkarov a skvalitnenie prevádzky budov.“
V prvej fáze vybralo mesto elokované pracovisko
na Rudenkova ulici na IBV, ktoré je súčasťou Materskej školy na Ulici Dr. Janského. S kompletnou
rekonštrukciou sociálnych zariadení, vytvorením
novej šatne, výmenou podlahovej krytiny, ako aj
vymaľovaním tried a ostatného príslušenstva
sa začalo prvý júlový týždeň. „V súčasnej dobe
prebiehajú dokončovacie práce, upratovanie,
dokupovanie materiálno technického vybavenia a učebných pomôcok. Celá rekonštrukcia je
naplánovaná tak, aby neobmedzila chod materskej
školy. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,

Sociálne zariadenie pred rekonštrukciou.

Sociálne zariadenie po rekonštrukcii.

ktorí sa pričinili o zveľadenie svojho mesta,“ hovorí
Adriana Giláňová.
Elokované pracovisko bude pre účely výchovno-vzdelávacieho procesu znovu v prevádzke
od 2. septembra.
(li)

Pri rekonštrukcii sa museli popasovať s dvojitým schodiskom
S rekonštrukciou schodiska pred Mestským
kultúrnym centrom sa začalo ešte pred prázdninami. Rekonštrukčné práce realizovali mestské
Technické služby.
Schodisko pred žiarskym kultúrnym stánkom bolo
už nejakú dobu v doslova dezolátnom stave. Pred
rekonštrukciou to bola iba hromada poškodených,
polámaných a chýbajúcich kusov schodov.
„O rekonštrukciu sa v letných mesiacoch postarala
mestská eseročka Technických služieb,“ informuje
hovorca mesta, Martin Baláž. Rekonštrukcia sa
pritom uskutočnila v niekoľkých fázach. Najskôr pracovníci technických služieb rozobrali spodnú časť
schodiska. Následne na to zdemontovali a očistili
pôvodnú dlažbu.
Rekonštrukcia sa však neplánovane natiahla o viac
ako mesiac. „Keď išli pracovníci opravovať schody
a dali dole vrchnú vrstvu starého schodiska zistili, že

pod vrchnými schodmi boli ešte jedny schody, ktoré
boli zakryté. Pravdepodobne v čase, keď sa začalo
s výstavbou budovy, urobili prvé zlé betónové
schody a nemali problém ich zakryť druhými schodmi. Keďže obklad nemal betónovú podstielku, zvetrával. Pracovníci technických služieb sa tak museli
vysporiadať s dvojitým schodiskom. Najskôr museli
rozbiť pôvodné betónové, ktoré boli o úroveň nižšie,
hlbšie a až potom mohli vybetónovať nové schodisko. Niekedy sa nám aj takýmto spôsobom ukazuje,
ako sa voľakedy robilo a stavalo,“ dodáva hovorca
mesta.
Na nové schodisko pracovníci nalepili dlažbu
tak, aby zostal tvar schodiska zachovaný. Prvú
a štvrtú časť schodiska zasypali zeminou.
Do zeminy sa nasadili skalky a stromčeky. Vstup do
Mestského kultúrneho centra je tak v súčasnosti
estetickejší, útulnejší a zelenší.
(li)

Karta Žiarčana ponúka viacero výhod
Karta Žiarčana zabezpečí jej majiteľovi cenové
výhody pri nákupoch v meste. Kúpiť si ju môžete
aj v prevádzkach, ktoré sa zapojili do systému.
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou
Spolefekt pripravili a dali do prevádzky Kartu
Žiarčana. „Karta zabezpečí jeho držiteľovi cenové
výhody pri nákupoch a navyše podporí ekonomiku v meste. Pokiaľ budú občania kartu využívať
a pravidelne s ňou nakupovať, za relatívne krátky
čas sa im tieto nákupy vďaka zľavám vrátia,“ uviedol
hovorca mesta, Martin Baláž.
Kartu si pritom môžu zaobstarať nielen občania
mesta, ale napríklad aj obyvatelia z okolitých obcí.
„Každý držiteľ karty si v prevádzkach a zariadeniach, ktoré sa zapojili do systému, môže uplatniť
ponúknuté zľavy na poskytované služby alebo
tovary,“ spresnil Peter Pagáč zo spoločnosti Spole-
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fekt a dodal, že aj takýmto spôsobom sa snažia
podporiť podnikateľov pôsobiacich na území mesta. Počet prevádzok zapojených do systému pritom
bude neustále rásť.
Kartu si obyvatelia môžu zaobstarať
v informačnom centre mesta a v prevádzkach,
ktoré sa zapojili do systému a budú poskytovať
zľavy. Prevádzky sú označené logom karty. „Cena
karty je 6,90 eura. Záujemcovia si ju môžu kúpiť
v prevádzkach na území mesta a v informačnom
centre, ktoré sa nachádza v Mestskom kultúrnom
centre. Aktuálny zoznam prevádzok, ktoré sa do
systému zapojili, nájdete na webovej stránke www.
vyhodykariet.sk,“ spresnil Peter Pagáč.
Na spomínanej webovej stránke nájdete okrem
zoznamu podnikateľov aj rôzne akcie, súťaže či zoznam výhod, ktoré spoločnosť Spolefekt pravidelne
ponúka a organizuje počas celého roka.
(li)

noviny.ziar.sk

Septembeer fest si užijú
všetci pivkári
V septembri sa všetci priaznivci dobrého piva
môžu tešiť na nový projekt žiarskeho Mestského
kultúrneho centra. Festival piva si vychutnáte už
v piatok 13. septembra.
Na Žiarskom dni piva čiže na Septembeer
feste budú môcť návštevníci ochutnať niekoľko
obľúbených a známych značiek piva. „Septembeer fest si užijú najmä pivkári, keďže ide o festival
venovaný pivu,“ vysvetľuje producent žiarskeho
Céčka, Janko Kulich a dodáva: „Návštevníci podujatia sa však môžu tešiť aj na rôzne pivné súťaže
a na dobrú rockovú hudbu v podaní skupiny Rock
is Back.“
Keďže Septembeer fest je predovšetkým pivný
festival, pripravených bude aj niekoľko pivných
atrakcií. „Úvodný ročník festivalu sa uskutoční v piatok 13. septembra od 15-tej hodiny priamo na
žiarskom námestí. Určite si nenechajte ujsť stánky
s rôznymi druhmi a značkami piva, ktorým neodolajú ani najväčší fajnšmekri tohto u Slovákov
obľúbeného nápoja. Samozrejmosťou budú tiež
stánky s občerstvením a podávať sa bude aj guláš,“
konkretizuje ďalej Janko Kulich. Námestím sa tak
bude šíriť nielen vôňa lahodného moku, ale aj dobrého jedla. Aby si každý návštevník festival užil v čo
najväčšom pohodlí, pripravuje sa sedenie formou
pivných setov, to znamená lavice, stoly a slnečníky.

Na bicykli s pivkom v ruke
Festival by nebol festivalom, keby bol bez atrakcií. Pre deti bude pripravená nafukovacia atrakcia
a jedna atrakcia bude aj pre dospelých. „Na pivo nemusíte ísť iba do krčmy. Priamo v centre mesta bude
premávať beer bike. Bicyklovať sa tak budete môcť
rovno na námestí s pivkom v ruke, a to od 15-tej do
22-tej hodiny. Cena jednej 30-minútovej jazdy bude
6 eur na osobu a v rámci nej môžu pivkári vypiť toľko
pív, koľko vládzu,“ pozýva Janko Kulich. Ako sa ďalej
dozvedáme, beer bike je stroj, na ktorom sa naraz
odvezie 10 ľudí, z toho 8 ľudia sú aktívni členovia
bicyklovej jazdy a 2 sedadlá sú dostupné pre tých
lenivejších. „Na beer bikeu je aj dvojčlenný personál.
Šofér, ktorý riadi bicykel, zodpovedá za hudbu a trasu a v neposlednom rade dodržiava rýchlosť 6 km za
hodinu, aby pivári nepopadali v zákrute. Potrebný je
aj barman, ktorý čapuje studené pivo a zabezpečuje
dobrú náladu,“ konkretizuje ďalej Janko Kulich
a dodáva, že slovenský beer bike s menom Pivko
má aj osvetlenie pultu, vďaka čomu sa jazda na ňom
nekončí ani po západe slnka. „Môžem potvrdiť, že
na beer bikeu sa bude čapovať Zlatý bažant. Okrem
toho budú na pivnom festivale stánky so šiestimi
značkami piva – tri české a tri slovenské značky
a v jednom bude k dispozícii aj ovocné pivo. České aj
slovenské pivá budú mať jednotné ceny, čiže budú
dve cenové úrovne,“ spresňuje Kulich.
O dobrú náladu sa na festivale postará aj dobrá
hudba. „Pódiový program bude tvorený najmä
z rôznych pivárskych súťaží a do tanca a spevu bude
návštevníkom hrať a spievať obľúbená skupina Rock
is Back, ktorej repertoár tvoria svetové, české a slovenské rockové klasiky.“
Ak sa úvodný ročník podujatia vydarí, v budúcnosti ho organizátor plánuje pripraviť vo väčšom rozmere. Všetko tak bude závisieť od záujmu zo strany
divákov.
(li)
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Brožúrka My, Žiarčania má pokračovanie
Prvé vydanie brožúrky My, Žiarčania bolo venované predovšetkým žiarskej mládeži. V týchto
dňoch vychádza jej pokračovanie, z ktorého budú
mať radosť najmä milovníci prírody.
Začiatkom tohto roku sa v príjemnej spoločnosti a
s horúcou čokoládou krstila brožúrka venovaná v prvom rade žiarskej mládeži. Boli v nej spomenuté rôzne
organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, skupiny
a možnosti trávenia voľného času v meste. „Tento krát
sa po pár mesiacoch neskôr brožúrky dočkali práve tí,
ktorí majú vzťah k prírode,“ hovorí Dominika Švecová,
koordinátorka práce s mládežou a ďalej spresňuje:
„Brožúrka My, Žiarčania – prírodné krásy je zameraná
na prírodu a okolie mesta Žiar nad Hronom. Dáva krátky súhrn o náučných chodníkoch, turistických cestách
či murovaných prameňoch. Takisto o voľnom čase
v meste či v parku, minizoo, detských ihriskách alebo
športoviskách.“ Ako sa ďalej dozvedáme, brožúrka sa
čiastočne dotýka aj histórie Šášovského hradu a hradu Revište prostredníctvom dvoch povestí.
Brožúrka vznikla za finančnej podpory programu
Mládež v akcii a projektu O nás s nami. Bolo vydaných

250 kusov a tí, ktorí budú mať o ňu záujem, ju nájdu
v Mestskej obývačke (1. poschodie Mestskej plavárne).
„Ako sa uvádza na záver brožúrky: Človek je súčasťou prírody. Nemôže bez nej existovať. Vzduch, voda,
pôda, lesy, živočíchy a rastliny majú bezpochybne
veľký význam pre každého z nás. Tak nech sa páči,
zoznámte sa so žiarskou prírodou,“ dodáva na záver
Dominika Švecová.
(li)

Dni jesennej čistoty sa blížia
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby - Žiar
nad Hronom, a. s. pripravuje
Dni jesennej čistoty 2013,
a to v čase od pondelka
23. septembra do soboty
28. septembra 2013.
Naši občania sa už teraz môžu pripraviť na to, že
sa bezplatne zbavia nepotrebných vecí, ktoré sa stali
odpadom – starého nábytku, drobného stavebného
odpadu, šatstva, starých kobercov a podobne.
Podrobné informácie o Dňoch čistoty budú obča-

nom poskytnuté v najbližšom čísle Mestských novín
a zverejnené aj v iných dostupných médiách.
OŽP
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OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANE
J ČINNOSTI „RÝCHLOSTNÁ CESTA R2
ŽIAR NAD HRONOM – OBCHVAT“
Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec
v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákona“ ) oznamuje verejnosti, že Navrhovateľ –
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské
Nivy 45, Bratislava, zastúpený spoločnosťou
STRABAG s. r. o. so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR
podľa §18 zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rýchlostná cesta R2 Žiar
nad Hronom – obchvat“ vypracované podľa Prílohy č. 8a zákona.
Do uvedeného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vrátane Netechnického zhrnutia
je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy,
výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod.
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. dverí 6.
Oznámenie je zverejnené na webovej stránke:www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-ziar-nad-hronom-obchvat-1. Netechnické zhrnutie je zverejnené na stránke
www.ziar.sk v rubrike Úradná tabuľa ako príloha
k oznamu o zmene navrhovanej činnosti.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručiť na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor
environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ.
Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 12 dní od doby,
keď bola o oznámení informovaná , t. j. do
31.08.2013.
(r)

Krajčov chce školu s európskym rozmerom
Od nového školského roka povedie Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Žiari nad Hronom
nový riaditeľ. Do funkcie predseda BBSK Vladimír
Maňka vymenoval Miroslava Krajčova.
Miroslav Krajčov pracuje v tejto strednej škole už
viac ako dvadsať rokov, pričom za posledné roky
pôsobil aj ako zástupca riaditeľa. „Mojou víziou je,
aby sme boli školou s európskym rozmerom. To znamená, že je potrebné neustále školu modernizovať
a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces s trendmi
EÚ a požiadavkami praxe,“ hovorí nový riaditeľ a dodáva: „Hlavným strategickým cieľom v nasledujúcich
piatich rokoch bude poskytovať žiakom také vzdelávanie, ktoré bude rozvíjať ich kľúčové kompetencie
potrebné na uplatnenie sa v praxi nielen u nás, ale aj
v okolitých štátoch.“
Prvé kroky vo funkcii riaditeľa budú smerovať najmä
k stabilizácii situácie medzi jednotlivými pedagogickými pracovníkmi. „Stabilizácia by mala viesť k tomu,
aby sme spoločnými silami posunuli školu dopredu
a aby došlo k jej rozvoju po všetkých stránkach. Aby
tiež záujem hlavne zo strany nových žiakov do nového školského roka 2014/2015 bol vyšší ako doteraz.“

Nové študijné odbory
Vymenovanie do funkcie riaditeľa školy berie Miro-

Miroslav Krajčov, nový riaditeľ.

slav Krajčov ako veľkú výzvu. Zo súčasnej školy chce
urobiť školu, ktorá bude bližšie k trhu práce a k podmienkam Európskej únie. „Chcem flexibilne prispôsobovať skladbu študijných odborov podľa záujmu
žiakov, rodičov a, samozrejme, na základe požiadaviek
trhu práce,“ vysvetľuje Miroslav Krajčov, podľa ktorého
by nová skladba študijných odborov mala dopomôcť
k lepšej ekonomickej situácii na škole. „Dôležité sú

noviny.ziar.sk

triedy, ktoré sú naplnené aspoň po 20 žiakov. Ak je ich
v triede menej, tak dochádza k ekonomickým problémom. Chcem preto rozšíriť učebné a študijné odbory
o nový učebný odbor kuchár – cukrár, kozmetička –
vizážistka a pracovník marketingu – cestovný ruch.
Samozrejme, aj o ostatné odbory, a to po dôslednom
monitoringu zamestnávateľov v regióne a podľa požiadaviek žiakov na jednotlivých základných školách,“
hovorí o ďalších krokoch vo funkcii riaditeľa Krajčov.
Záujem o štúdium na škole chce zatraktívniť aj nižšou
finančnou záťažou zo strany rodičov. „Tento zámer je
možné uskutočniť čiastočným príspevkom školy na
pracovné oblečenie. O tejto poskytovanej výhode
budeme žiakov priebežne informovať na burze stredných škôl, na Dni otvorených dverí či na rodičovských
združeniach.“
Neustále zlepšovanie ekonomickej situácie školy sa
dá tiež formou získavania mimorozpočtových zdrojov,
čo je aj cieľom nového riaditeľa školy. „V súčasnosti
ministerstvo posudzuje náš projekt Modernizáciou
vzdelávania bližšie k praxi, v ktorom mám zastávať
funkciu projektového manažéra. Celková výška nenávratného finančného príspevku je plánovaná na
345-tisíc eur. Ak budeme úspešní, projekt sa bude
realizovať počas 18 mesiacov v spolupráci s interným
personálom školy a s odborníkmi priamo z praxe,“ dodáva na záver Miroslav Krajčov.
(li)
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Centrum voľného času opäť otvára svoje brány
OPÄŤ SME TU PRE VÁS A VAŠE DETI
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom má denstvo pri výbere záujmových útvarov alebo pri vyza sebou ďalšie úspešné leto. Deti si užili dva prí- plňovaní prihlášky a čestného prehlásenia poskytne
mestské tábory (Šikovné ruky a Letom svetom) rodičom každý zamestnanec centra osobne alebo
telefonicky na 0905 295 556 a 045/673 3348.“
a jeden pobytový (Intergalatické prázdniny).
Čas prázdnin sa pomaly, ale neúprosne chýli ku koncu a pred rodičmi a samotnými deťmi sú úvahy o možCentrum voľného času zároveň oznamuje rodičom
nostiach, ako zabezpečiť voľný čas detí v priebehu
školského roka v popoludňajších hodinách. „Centrum detí, ktorým sa páči ľudový tanec, hry a piesne ako ich
voľného času v Žiari nad Hronom opäť ponúka deťom poznajú naši starí rodičia, že prijímacie stretnutie do
a mládeži využiť možnosť ponuky záujmových krúž- prípravky Detského folklórneho súboru Hronček pri
kov aj iných príležitostných podujatí v školskom roku CVČ v Žiari nad Hronom sa uskutoční 5. septembra
2013/2014,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka žiar- o 16.00 hod. v priestoroch cvičebne CVČ. Je potrebné, aby dieťa prišlo v sprievode jedného zákonného
skeho CVČ.
Celú ponuku záujmových útvarov (krúžkov) zástupcu a v primeranom oblečení (cvičky, tepláčiky
môžu všetci záujemcovia nájsť na webovom sídle alebo suknička). „Po vzájomnej konzultácii s vedúcou
súboru, Viktóriou Gašparíkovou, môže zákonný záCVČ www.cvczh.edu.sk.
„Dôležitá informácia pre záujemcov je termín prija- stupca dieťaťa vyplniť prihlášku a čestné prehlásenie
tia prihlášok, a to každý pracovný deň v čase od 8.00 priamo v CVČ,“ konkretizuje Helena Gáfriková.
Vo štvrtok 5. septembra o 17.30 hod. v priestoroch
do 18.00 hodiny do piatku 13. septembra. Prihlášku
si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky CVČ ale- cvičebne CVČ sa uskutoční aj prijímacie stretnutie do
bo osobne prevziať v priestoroch centra, ktoré sa na- prípravky folklórneho súboru Hron pre deti vo veku
(li)
chádza v areáli ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,“ konkretizuje 13 až 15 rokov.
Helena Gáfriková. Vzhľadom k tomu, že došlo k legislatívnym zmenám, súčasťou prihlášky do CVČ je tiež
čestné prehlásenie jedného zo zákonných zástupcov
dieťaťa o tom, že ak dieťa/žiak navštevuje viac CVČ,
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka poskytne písomné
čestné vyhlásenie jednému CVČ, na započítanie dieťaťa/žiaka do zberu údajov podľa zákona č. 325/2012
§ 7a odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2. „Pora-
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Ceruzka s bielou tuhou

Prípravka DFS Hronček

Na „Jednotke“ pribudnú tri nové odborné učebne
Základná škola na Ul. Dr. Janského sa tento rok
zapojila do projektu Ministerstva školstva, ktorý
má žiakom pomôcť pri výbere strednej školy tak,
aby sa v budúcnosti mohli lepšie uplatniť na trhu
práce. Zapojenie sa do projektu je ďalším krokom
k premene školy z tradičnej na modernú.
V rámci spomínaného projektu bude škola vybavená tromi modernými odbornými učebňami biológie –
chémie, fyziky a techniky. V nich budú žiaci pomocou
pokusov objavovať zákonitosti jednotlivých predmetov. „Žiaci našej školy sa môžu tešiť na atraktívne vyučovacie hodiny, kde sa bude klásť dôraz na praktické
činnosti a riešenie problémových situácií, exkurzie do
firiem, na dni otvorených dverí v rámci stredných odborných škôl či rôzne diskusie,“ vysvetľuje Marek Baláž, riaditeľ školy. Aby žiaci nadobudnuté vedomosti
a zručnosti aj zužitkovali, v škole budú mať vytvorený
priestor na zapojenie sa do rôznych súťaží, ako je napríklad Zenit – robotika, tvorba web stránok, Mladý
mechatronik či Stavebníctvo rukami našich žiakov,

ktoré sa budú konať od februára budúceho roku a sú
súčasťou projektu. „Azda najväčšou motiváciou súťažiacich bude pracovná cesta pre víťazov do vedeckého centra vo švajčiarskom Cerne, ktoré je jedným
z najväčších a najuznávanejších svetových centier pre
vedecký výskum. Aj tu sa nám poskytuje priestor na
budúce pôsobenie našich žiakov,“ konkretizuje ďalej
Marek Baláž.
V súčasnosti sa v škole pripravujú priestory na tri
odborné učebne. Vedenie školy preto upravilo počet
hodín vo vybraných predmetoch. „V rámci tohto projektu sa teda začnú vzdelávať aj učitelia. Účasťou na
vzdelávaní nadobudnú nové vedomosti, ktoré môžu
následne uplatniť vo vyučovaní používaním inovatívnych metód a foriem práce so zameraním na problémové vyučovanie a prípravu zaujímavých pokusov
pre žiakov,“ dodáva Marek Baláž.
Vedenie Základnej školy na Ul. Dr. Janského touto
cestou ďakuje mestu Žiar nad Hronom a firme Nemak
za finančnú podporu pri úprave priestorov školy. (li)

Aj vy môžete pomôcť nevidiacim/Podporte nevidiacich v samostatnosti/Pomoc nevidiacim prichádza v septembri/Pomáhame nevidiacim vrátiť
sa do života Ceruzka s bielou tuhou – pre niekoho
nepraktická vec, pre iného dôležitý symbol, ktorý
ukazuje cestu v tme. Zoznámte sa s Bielou pastelkou.
Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Jej hlavným
cieľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný život, v ktorom môžu študovať, pracovať, športovať, mať rodinu a priateľov.
Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života,
a to doslova: vďaka jej výnosu môžu odborníci bezplatne poskytovať poradenstvo pri vyrovnávaní sa
s postihnutím, pomáhajú nevidiacim a slabozrakým
pri výbere pomôcok, učia ich chodiť s bielou palicou,
či pracovať na počítači, ktorý hovorí. Pomáhajú tiež
blízkym ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí chcú byť
čo najústretovejší, no nevedia, ako na to.
V stredu 25. septembra sa k pomoci ľuďom, ktorí
prichádzajú o zrak postupne, nevidia od narodenia
alebo sa vo večnom šere ocitli po autonehode, môžete pridať aj vy. Stačí, ak si od dobrovoľníkov v uliciach,
ktorí budú oblečení v tričkách s nápisom Biela pastelka a v rukách ponesú zapečatenú pokladničku, kúpite
spinku s vyobrazením ceruzky za symbolické 1 euro.
Pomôcť však môžete už teraz poslaním SMS správy
v hodnote 2 eur na číslo 820 alebo ľubovoľným vkladom na účet číslo 4030016212/3100 až do konca roka.
Vďaka vašim príspevkom môžeme nevidiacim
a slabozrakým na celom Slovensku pomáhať priamo
u nich doma. Naučíme ich čítať a písať Braillovo písmo, či navariť pre seba a svojich blízkych bez pomoci
zraku. Biela pastelka chce upozorniť na ťažkosti, s ktorými sa slabozrakí a nevidiaci denne stretávajú a na
predsudky, s ktorými musia bojovať. Dajte v stredu 25.
septembra najavo svoju podporu ľuďom so zrakovým
postihnutím pripnutím spinky. Ďakujeme.
Zbierka sa koná pod záštitou Mariána Geišberga.
www.bielapastelka.sk
(r)

Život hraboša severského

Interaktívna environmentálna výstava o živote
hraboša severského v mokradiach Podunajska sa
začína v utorok 3. septembra vo Výstavnej sieni
Mestského kultúrneho centra.
Súčasťou pútavej výstavy bude imitácia hrabošej
nory, video laboratórium, panoramatické kino a tvorivé hry. Výstava je o živote vzácneho hraboša severského panónskeho, ktorý sa okrem niektorých mokradí Podunajskej nížiny nevyskytuje už nikde inde na
svete.
Na jeho ochranu prostredníctvom obnovy jeho
prirodzeného prostredia mokradí sa zameriava me-

dzinárodný projekt Ochrana hraboša severského
panónskeho, ktorý realizuje Bratislavské regionálne
ochranárske združenie BROZ Bratislava.
Výstava je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre deti základných aj stredných škôl.
Má tvar nadživotnej hrabošej nory, pričom súčasťou
expozície je aj panoramatické kino, kde sa premieta
krátky dokumentárny film o hrabošovi a mokradiach,
video laboratórium s analýzou sovích vývržkov, aktivity zmyslového poznávania, model potravného reťazca či magnetické tabule s interaktívnymi hrami a
mnoho iného.

noviny.ziar.sk

Interaktívna výstava je určená najmä školákom.

Výstava potrvá do 10. septembra a sprístupnená
bude od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 18.00
hod.
(li)
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Mestská obývačka chytila druhý dych
Mestská obývačka vznikla za finančnej podpory
programu Mládež v akcii. Cieľom jej vzniku bolo vytvorenie priestoru na stretávanie sa žiarskej mládeže
a širšej verejnosti.
Mestskú obývačku nájdete na mestskej Krytej plavárni na 1. poschodí. V jej priestoroch je možné prenajať si
priestory pre neformálne skupiny a združenia, organizovať konferencie, porady či školenia.
Mestská obývačka tiež ponúka služby ako laminovanie a viazanie prác do hrebeňovky, použitie internetu či
kopírovanie, a to všetko za symbolické ceny.
Priestory Mestskej obývačky sú ideálne aj pre oddych

•
•
•

mladých ľudí, ktorý si môžu spestriť a spríjemniť pri zaujímavých a poučných encyklopédiách.
Každý pondelok v školskom roku sa v Mestskej obývačke stretáva aj Mestský mládežnícky parlament, ktorý
pracuje pod vedením koordinátorky práce s mládežou,
Dominiky Švecovej.
Od minulého rok a tieto priestory takisto slúžia ako
pobočka európskej informačnej siete EURODESK, ktorej
úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a
všetkých tých, ktorí pracujú s mládežou. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých,
ktorí by chceli v zahraniční krátkodobo, resp. dlhodobo

•
•

študovať, pracovať či len vycestovať. Viac informácií nájdete na: www.eurodesk.sk alebo oz.zaziar@eurodesk.eu
Ako sme už spomínali, v priestoroch Mestskej obývačky je možné nielen relaxovať, ale tiež organizovať rôzne
konferencie alebo školenia. Na podujatiach, ktoré sa za
posledný polrok v Mestskej obývačke uskutočnili, sa zúčastnilo viac ako 500 návštevníkov.
Otváracie hodiny sú od pondelka do piatka v čase od
13.00 do 17.00 hodiny.
Taktiež sa tešíme na vás s novými aktivitami a podujatiami. Všetky bližšie informácie nájdete na www.mskcentrum.sk, kontakt: mestska.obyvacka@gmail.com

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ V MESTSKEJ OBÝVAČKE

Hodinka krásy

Valentínska beseda

V priestoroch obývačky sa stretli aj dámy, ktoré sa zaujímali o tému starostlivosti o pleť a večerné líčenie. Prednášku viedla kozmetička a vizážistka Beáta Hrúzová.

Bingo

lásky. Tému čerpala z knihy autora Garyho Chapmana, ktorý
30 rokov pôsobí ako poradca v oblasti manželských vzťahov. Prednášky sa zúčastnili študenti žiarskeho Gymnázia
Milana Rúfusa a dámy rôznej vekovej kategórie.

Liečivá sila byliniek

Interaktívnej besedy, ktorá sa uskutočnila na sviatok
všetkých zaľúbených vo februári, sa zúčastnili študenti
žiarskeho gymnázia. Účasťou na besede mladí ľudia získali
a vymenili si informácie, a zároveň si uvedomili hodnotu
lásky pre ich život v rámci sebapoznávacích skupinových
techník.

V apríli sa v obývačke uskutočnila aj prednáška na tému
Liečivá sila byliniek. Milovníci byliniek sa dozvedeli o liečivých účinkoch byliniek a o ich využití v praxi. O bylinkách
prednášala Natália Novotná, ktorá sa bylinkám venuje už
20 rokov. Rôzne diagnózy, či už fyzického, alebo psychického charakteru, sa dajú liečiť pomocou rôznorodosti účinných látok v jednotlivých bylinkách, o čom presvedčila aj
návštevníkov podujatia. Prednáška bola spojená aj s ochutnávkou čajov.

Liečivá sila kameňov

Alternatívna medicína
a zdravý životný štýl

V máji sa v Mestskej obývačke uskutočnila prednáška
na tému Liečivá sila kameňov. Prednášajúcim bol Richard
Vallo z obce Iňa, ktorý sa zaujíma o rôzne ezoterické náuky
a možnosti duchovného napredovania. Súčasťou takejto
cesty v živote je aj práca s liečivými energiami, popri ktorej
sa dostal aj k liečeniu s drahými kameňmi.

Pri zábavnej hre Bingo sa prepojili generácie, a to medzi
žiakmi Základnej školy na Jilemnického ulici, ktorí si túto
hru zahrali s klientmi Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom. V novom školskom roku
sa pripravuj nový typ hry Bingo, ktorá bude určená pre
žiakov a študentov. Viac informácií prinesieme už čoskoro.

Klub spoločenských hier

V marci sa v Mestskej obývačke uskutočnila zaujímavá a poučná prednáška na tému alternatívnej medicíny
a zdravého životného štýlu. Prednášku viedol Anton Bobák,
konzultant a učiteľ neziskovej ambulancie alternatívnej
medicíny v Žiari nad Hronom, ktorý má dlhoročné skúsenosti. Návštevníci podujatia sa dozvedeli, čo je alternatívna
medicína, jej formy a metódy, porovnanie s oficiálnou medicínou a nechýbala ani ukážka liečby.

Päť jazykov lásky
Priaznivci spoločenských hier založili začiatkom januára D20 – Klub spoločenských hier. Spoločenské hry si ich
priaznivci môžu pravidelne zahrať v priestoroch mestskej
obývačky každý druhý piatok v mesiaci od 15.00 do 20.00
hod. Klub je určený pre všetky vekové kategórie. Zahrať si
môže prísť hocikto a zabaviť sa pri hrách, ktoré sú v klube,
prípadne doniesť svoje vlastné a zahrať si ich s priateľmi.
Pre tých, ktorí sa rozhodnú navštíviť klub, je pripravených
niekoľko hier – klasické, kde hrajú hráči proti sebe, alebo
kooperatívne, kde sa spolu snažia poraziť mechanizmus
hry.

V apríli prijala pozvanie do obývačky riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová, ktorá prednášala na tému Päť jazykov
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Protidrogový klub Menora
Rodičia závislých sa prostredníctvom protidrogového
klubu budú pravidelne stretávať aj v Žiari, a to každé dva
týždne. Stretnutia bude viesť Ján Kolár, ktorý je sociálnym
pracovníkom a sám bol kedysi drogovo závislý. Súčasťou
tímu je aj klinická psychologička. Prvé stretnutie sa v našom meste uskutočnilo koncom júna práve v priestoroch
Mestskej obývačky. Skupina, ktorá bude v Žiari každé dva
týždne, je určená pre rodičov a priateľov závislých. Členovia klubu pracujú formou skupinovej terapie, biblioterapie,
rozprávajú sa, kladú otázky a dostávajú na ne spätnú väzbu.
Na stretnutí je aj možnosť sociálneho poradenstva a rodičia
závislých tiež získajú informácie o problematike, o možnostiach liečby, ale aj o tom, ako svojich blízkych zmotivovať
k tomu, aby sa liečiť išli.
(li)

Pozor! Začiatkom školského roka vám
predstavíme virtuálnu hru x-box Kinect, ktorá je pre všetkých „ fajnšmekrov“ zábavy, hra,
ktorá zdvihne z gauča, rozhýbe a rozosmeje
a donúti povzbudzovať úplne každého.
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V myšlienkach sa stále vracia do Horných Opatoviec
Hoci je Rajmund Doletina srdcom Hornoopatovčan, svetlo sveta uzrel v ďalekom Francúzsku. Spolu s rodičmi a starším bratom sa späť
do rodnej vlasti svojich rodičov vrátil ako štvorročný.
I keď on sám si na život vo Francúzsku nepamätá,
z rozprávania nebohých rodičov a brata si aspoň
dokáže predstaviť ako sa začiatkom štyridsiatych
rokov v krajine galského kohúta žilo. „Narodil som
sa v roku 1937 v Argenteuill, na predmestí Paríža,“ spomína pán Doletina a pokračuje: „Volali ma
Rajmund, alebo skrátene Remo. Vyrastal som tam
do svojich štyroch rokov. Na nový rok 1939 som
ochrnul na zauzlenie čriev. Ako 15-mesačného
chlapčeka ma operovali v Paríži. Po ťažkej dvojnásobnej operácii ma vyliečila zázračná voda Panny
Márii Lurdskej. Keďže som bol tučný, volali ma gros
peper – tučné prasiatko.“
Keďže rodičia pána Rajmunda boli srdcom i dušou Hornoopatovčania, vrátili sa späť do svojej domoviny. Bolo to práve počas druhej svetovej vojny,
v roku 1941. Cudzincov posielali domáci domov,
najskôr zadarmo, neskôr už za peniaze. „Keďže moji
rodičia ešte chceli nejaké peniažky zarobiť, nešli
domov hneď, zdržali sa. Za veci, ktoré mali rodičia
naložené vo vlaku, tak potom museli zaplatiť osemtisíc frankov.“
Príchod na Slovensko však nebol až taký radostný. Mnoho detí svojich rodičov upozorňovalo, prečo sa vôbec vracajú späť. „Mali tam dobrú robotu,
dobre platenú a tu bolo roľníctvo a gazdovstvo,
na ktorom pracovali celý deň a žili len veľmi skromne. Moji rodičia si za zarobené peniaze kúpili tiež
polia a kúpený dom im prerobil mamin brat s rodinou.“ Pán Rajmund má však spomienky na detstvo
spojené iba s Hornými Opatovcami. Francúzsko pozná iba z rozprávania. „Veľmi ma mrzí, že som vtedy rodičov poriadne nepočúval, keď o Francúzsku
hovorili. Mohol som sa viac pýtať a bol by som sa
aj viac dozvedel. Ako chlapec som len šantil, behal
som a počúval som ich iba na jedno ucho,“ hovorí
pán Doletina.

Do rodného mesta sa vrátil
po 50 rokoch
Po päťdesiatich rokoch sa však do svojho rodného mesta predsa len dostal. Spolu s dcérou si urobili výlet a snažil sa prejsť po miestach, kde kedysi
jeho rodičia žili a pracovali. „Chodili sme však už iba
po uliciach, kde bolo veľa poschodových domov.
Domček, v ktorom sme tam s rodičmi žili, som tak
nenašiel. Pozrieť som sa ale bol v kostole, v ktorom
som bol pokrstený. S dcérou Ingrid sme sa plavili
aj na šífe po Seine. Na um mi tam tiež prišla veta,
ktorú ma mamička naučili po francúzsky a do slovenčiny mi ju preložili ako – Stále robíme a nie sme
bohatí. Sám však viem po francúzsky iba pozdraviť
a poďakovať. Obaja rodičia boli veľmi robotní. Vystriedali viacero robôt, podľa toho, kde lepšie platili a ponúkali lepšie podmienky,“ vracia sa v spomienkach na rodičov pán Rajmund, ktorého rodičia
odišli do Francúzska za prácou kvôli hospodárskej
kríze a nedostatku práce v rodnom kraji. V ďalekej cudzine pracovali v rôznych továrňach a železiarňach, kde boli dobre platení. Boli to spoľahliví
a dobrí robotníci, a preto ich Francúzi mali radi.
Do školy v Horných Opatovciach začal pán Rajmund chodiť po vojne. V spomienkach má riadi-

teľa školy a svoju učiteľku. „Bývali sme pri kostole,
chodil som často miništrovať. Horné Opatovce však
mám stále v živej pamäti. Od nás sme videli rovno
na vežu kostolíka.“ Rodina Doletinovcov bývala
na začiatku parku. Za domom mali ešte dvor a záhradu. „Dole do záhrady sa volalo Do Sigety. Bola
to časť obce, ktorá neskôr skončila v jame, vybagrovali ju, odizolovali a urobili z nej smetisko. Jama
mala pred zavezením hádam aj 15 metrov, dnes je
už úplne plná,“ vysvetľuje pán Rajmund a znova sa
vracia v spomienkach k rodičom. „Otecko po príchode na Slovensko robil na poli, bol invalid. Často
hovorieval, akú mal ťažkú vŕtačku na nohe, z ktorej ho potom často po osemhodinovej ťažkej práci
v bani bolievala. Neskôr na nohu ochrnuli a krívali.
Čo sme však gazdovali, tak stále orali a robili na poli
spolu s mamičkou.“ Doletinovci mali dve kravičky,
ktoré ich živili. Nechovali ich iba na mlieko, užitočné boli aj na poli a v lese pri ťažbe dreva. Malý
Rajmund ich cez prázdniny pásaval a naučil sa ich
dojiť. „V Opatovciach sa žilo veľmi dobre. Ľudia boli
dobrí, pospolití, navzájom si pomáhali, rozumeli
a medzi sebou boli všetci jedna veľká rodina. Opatovce v tom čase mali približne 1500 obyvateľov
a 228 domov.“

Opatovčania sa rozišli
do 50 miest a dedín
Po piatich triedach ľudovej školy, ako sa vtedy
základnej škole hovorilo, nastúpil pán Rajmund
na strednú školu do Svätého Kríža do kaštieľa.
„V kaštieli som vychodil štyri roky meštianky. Pamätám si na noc, kedy likvidovali saleziánov. Z triedy
nás vtedy poslali dole, kde sme z knižnice nosili
knihy na rukách a hádzali sme ich do nákladných
áut, aby ich neskôr zlikvidoval,“ spomína Rajmund
na neslávne známu tzv. Barbarskú noc. Pamätá si
veľmi dobre aj na saleziánov. Deťom umožnili hrávať stolný tenis, zoznámili ich s divadlom a v parku
vedno spolu hrávali futbal. „V parku dopestovali
pekné jablká, ktoré nám pri futbale vždy ponúkli.
Pamätám, ako jeden salezián sa s nami hral futbal
a pod dlhú reverendu, ktorú nosil, si dal loptu a nemohli sme mu ju odtiaľ vykopnúť. Pre nás to vtedy
bola ohromná zábava, tešili sme sa tomu.“ Dobré
spomienky má aj na svoju triednu učiteľku. „Mal
som dobrú, múdru, trpezlivú, vytrvalú a nábožnú
triednu učiteľku, pani Želmíru Spirovú, ktorá má 87
rokov a stále žije v našom meste. Do školy som chodil spolu so žiakmi z Viesky, Šášovského Podhradia,
zo Žiaru, Lovče, Kupči, Lutily a zo Starej Kremničky,“
spresňuje a podotýka, že v triede ich bolo približne
40 žiakov.
Hornoopatovčania boli pobožní veriaci ľudia,
postavili aj Kostol sv. Vavrinca. „Kostol dal postaviť
pán farár Štrbáň. Po ňom prišiel Július Šiško, ktorý
v Opatovciach slúžil až do svojej smrti. Postaviť dal
aj kultúrny dom zo svojich peňazí, kde hrávali divadelní ochotníci, bývali v ňom zábavy a neskoršie
sa tam premietalo aj kino.“ Opatovské ženy a chlapi
boli veľmi šikovní a robotní, na zárobky chodievali
napr. aj do Maďarska a do Rakúska. Výborné výsledky dosahovali aj dobrovoľní hasiči či futbalisti.
Zlikvidovaniu Horných Opatoviec, ako aj vysťahovaniu jej obyvateľov sa napriek mnohým protestom a prosbám nepodarilo zabrániť. V čase, keď sa
stavala žiarska hlinikáreň a obyvatelia kedysi veľkej
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Rajmund ako malý chlapec.
a prosperujúcej obce boli donútení hľadať si svoje
domovy v okolitých dedinách a mestách po celom
Slovensku, mal už pán Rajmund svoju vlastnú rodinu. „Elektrolýza, kde sa tavil hliník, vypudzovala
dym a exhaláty, ktoré severný vietor hnal našou dedinou. Prvé vyhynuli včely, potom kone, kravy a lekári zistili deťom krivenie chrbtice. Potom vyschli
ovocné stromy a nad dedinou ihličnaté stromy. Po
dedine vtedy chodila komisia a vyhodnocovala
cenu domov. Za peniaze, ktoré sme vtedy už s mojou manželkou za dom v Sigeti dostali, som začal
stavať dom vo Svätom Kríži. Opatovčania sú však
roztrúsení po celom bývalom Československu. Najviac ich však žije v Bratislave – Prievoze.“ Ako však
pán Rajmund úprimne priznáva, sám nad vysťahovaním príliš nerozmýšľal. „Mal som svoju rodinu,
vedel som, že vysťahovať sa musíme, venoval som
sa potom preto len stavbe svojho nového doma.
Zmierili sa s tým aj moja mamička, ktorá išli žiť
do Ladomerskej Viesky. Patrili však medzi posledných obyvateľov, ktorí z obce odišli.“
Neskôr sa pán Rajmund živil murárstvom, patril
medzi vychytených majstrov a usadil sa v Žiari nad
Hronom. Dnes sa spolu s manželkou, s ktorou sú
spolu už 50 rokov, tešia nielen z dospelých detí,
ale aj z niekoľkých vnúčat. „Aj keď sa tu, v Žiari,
dobre cítim a usadil som sa tu, stále ma srdce ťahá
do Opatoviec. Na rodnú obec stále myslím,“ dodáva
na záver.
(li)

S dcérou sa do rodného mesta
vrátil po 50 rokoch.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária pre mladších školákov, približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy.
V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 28. augusta o 16.00 hod.
Večer po južnou oblohou
Ak sa vydáte na ceste po našej planéte smerom do
južných zemepisných šírok zistíte, že hviezdna obloha má celkom inú podobu ako ju poznáme z našich
končín. Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo či
najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov oblak vám
predstaví a zo základnou orientáciou na južnej oblohe
vás oboznámi lektorská demonštrácia vo Hviezdnej
sále.
Druhá časť večera bude za priaznivého počasia patriť pozorovaniu objektov večernej oblohy našich zemepisných šírok astronomickým ďalekohľadom. Dňa
30. augusta o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou - Náš pohľad
na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva multimediálny program
s využitím možností planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa 6. septembra o 20.00 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
•Polstoročné umenie alebo 50. ročník Výtvarného spektra 2013
Požičiame si slová od francúzskeho básnika a prozaika Anatole France, ktorý povedal: ,,Umelci majú ukazovať, aký krásny je život. Bez ich tvorby by sme mohli
mať veľké pochybnosti.“
Umelci z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica nám ukázali čaro a krásu svojej tvorby
na jar v regionálnom kole neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Jarný salón v Žiari nad Hronom.
Neskôr, časť z nich dostala priestor prezentovať sa
v krajskom kole Výtvarné spektrum v Banskej Bystrici. Do celoslovenského kola Výtvarného spektra sa
z nášho regiónu prebojovali až šiesti neprofesionálni
výtvarníci.
Art centrum synagóga v Trenčíne sa stane 6. septembra miestom, kde neprofesionálni výtvarníci predstavia svoju tvorbu. Sú to: Roman Gašparík, Lutila; EVE,
akryl, Leonardo Lacher, Žiar nad Hronom; HUDOBNÝ
NÁSTROJ IV., akryl, Alena Pilníková, Trnavá Hora; TANEC, akryl, Zuzana Romanovská, Kremnica; ZÁTIŠIE
S VÁZOU, pastel, Peter Staník, Tekovská Breznica; ALFA
SAMEC, plastika.
Cena z celoslovenskej výtvarnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2013 putuje do Žiaru nad Hronom a získal ju Michal Gáfrik za
dielo Orol v technike airbrush.
Vystavujúcim a ocenením autorom ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu, blahoželáme, a zároveň želáme veľa múz v ich ďalšej tvorbe.
Ivana Žňavová, BBSK – POS Žiar nad Hronom
•Najkrajšia torta 2013
1. ročník krajskej súťaže profesionálnej a neprofesionálnej cukrárenskej tvorby. Po vyplnení a odoslaní
záväznej prihlášky vám budú zaslané podrobnejšie
informácie o súťaži. Záväznú prihlášku nájdete na
www.osvetaziar.sk.
Termín uzávierky záväzných prihlášok je 1.10.2013.
•Prvý dotyk
Tehuľky, budúci ockovia, babičky, dedkovia, doktorky...
Pozývame vás na jedinečné a výnimočné stretnutie
s lektorkou Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
Janou Ondruškovou. Získate informácie o tom, že láskavé dotyky podporujú imunitu a ovplyvňujú zdravie
človeka na celý život. Naučíte sa, akým jednoduchým
spôsobom sa dá posilniť šťastie vašich najdrahších
hneď od narodenia.
Prihlásiť sa môžete do 1.9.2013 na e-mailovom kontakte: ivkaznavova@gmail.com. Cena kurzu: 5 €/pár
(v cene je zahrnutá brožúrka s podrobnými popismi
jednotlivých masážnych ťahov).
UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská
Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne
do 20.9.2013 predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely
prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti, ktoré
do 31.8.2013 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať
na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny:
pondelok 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.,
utorok 8.00 – 12.00 hod.,
streda 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.,
piatok 8.00 – 12.00 hod.
Tlačivo sa nachádza aj na webovej stránke www.employment.gov.sk (Rodinná a sociálna politika Ÿ Žiadosti
a potvrdenia Ÿ Potvrdenie o návšteve strednej alebo
vysokej školy na účely prídavku na dieťa). V prípade
použitia iného tlačiva/potvrdenia, musia byť uvedené
všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na
prídavok na dieťa (názov školy, sídlo školy, školský rok,
ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia a
dátum zápisu do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu).
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2013/2014 nebude pokračovať v štúdiu, je
potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia (maturitné
vysvedčenie, výučný list a pod.) a pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti, ak dieťa po skončení štúdia
začalo vykonávať zárobkovú činnosť.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie
agendy):
Mgr. Dana Orolínová
2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
Gabriela Pecková 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,NŇ,U),
Ing. Martina Homolová 2445552 (E,F,M,S,V,W),
Alena Matušková
2445553 (A,C,Č,K,R),
Mária Fronková
2445554 (B,I,J,O,Š)
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
27.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
28.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
30.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
2.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
3.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
4.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
6.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
7.9. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
8.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
10.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do 21.00
hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
29.8. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671
67 91)
31.8. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica (674 46
64)
1.9. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
7.9. Dentino – MUDr. Kukolíková, A. Kmeťa 11, Žiar nad
Hronom (673 39 99)
8.9. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
DINKO
Dinko je kríženec menšieho
vzrastu (do 10 kg). Je priateľský,
vhodný do bytu aj do domu.
Bude odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
HESSY
Hessy je kríženec nemeckého
ovčiaka. Do útulku prišla vystrašená. Keď jej dá niekto domov
a pocit istoty, tak svojho človeka
nedá za nič na svete. Je vhodná
do rodinného domu.

BILBO
Bilbo je asi 2-ročný ovčiak
stredného vzrastu. Do útulku ho
priviezli v zlom stave, bol chudý
a vystrašený. Bude očkovaný, čipovaný a kastrovaný.

GALA
Gala je nemecký ovčiak. Je
veľmi milá, znášanlivá s ostatnými psami. Má asi 5 rokov.

PIXEL
Pixel je kríženec malého
vzrastu. Je kamarát s ľuďmi aj s ostatnými psami.
Je aktívny, užíva si pohyb
a ľudskú spoločnosť. Je
síce starší, ale vôbec to na
ňom nie je vidieť.
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 potrebný osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

Z pera čitateľa
Tiež som sedel v Leopoldove...
V lete ako brigádnik som vykladal z nákladného
auta sudy s pivom. Aby som sa veľmi nepotil, dal
som sa preventívne ostrihať dohola. To som asi
nemal. Zastavil sa pri mne jeden chlap. Chvíľu sa
na mňa pozeral, kým sa mi prihovoril: „Nesedel
si v Leopoldove?“ Odpovedal som mu pravdivo.
„Hej, sedel. Keď som išiel autobusom do Piešťan, tak v Leopoldove mal prestávku. Zašiel som
do staničného bufetu na kávu.“ „Nie tak som myslel,“ hnevlivo kývol rukou nado mnou chlap a pobral sa svojou cestou.
Teodor Komenda
KNIŽNICA
MICHALA CHRÁSTEKA
Od 1. júla do 30. augusta platí v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.
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PREDAJ
•Predám akvárium, rozmery: 50 x 30 x 30 cm, ohrievač,
odvzdušňovač s dvomi vývodmi. T: 0944 680 715
1/17

www.geodesy-service.sk

•Predám brúsenú kryštálovú vázu, výška 30 cm, váha 3 kg. T:
0944 680 715
2/17
•Predám cirkulár: motor 230/400 V 50 Hz, výkon 3 kW, , 2900
ot/min. + kotúče. Cena: 150 €. T: 0944 166 939
10/17
•Predám kočík zn. Marsel, šedej farby so zelenou, 3-kombinácia. Hlboká časť používaná 4 mesiace, športová časť používaná
6 mesiacov + vajíčko do auta. Nánožníky na všetky 3 časti, taška
ku kočíku + kryt proti dažďu. Foto cez mms. Cena dohodou. T:
0904 071 702, 045/672 62 37
15/17

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám pánske náramkové hodinky Eiger a vreckové hodinky s retiazkou Europa. Cena: 5 €. T: 0902 828 424
20/17

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

•Predám kameru Кварц 2x8C-3, fotoaparát Yaschica-D s bleskom, objektív Pentacon – auto 2.8/135 MC, šijací stroj Zetina.
Ceny podľa dohody. T: 0944 166 939
21/17
•Predám DVD Judas Priest, U. Heep, HammerFall, Doors,
Moody Blues, Queensryche, Sonata Arctica, Ch. Isaak, Thunder,
Kiss, Doro, GammaRay, Udo, Steppen Wolf, R. Stewart, Santana,
Therion, Anastacia, Jorn, Guns´n´Roses + rôzne výbery heavy
a pop. T: 0902 828 424
23/17
•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk 1978 – 1980.
Cena: 25 €. T: 0902 828 424
24/17
•Predám farebné kalendáre 60 x 42: N´Sync, Cliff Richard,
Bowie, G. Michael. Každý má 12 obrazových strán. Cena. 2 €. T:
0902 828 424
25/17
•Predám hudobné DVD od AC/DC po Whitesnake, filmy
– horory, komédie, dobrodružné, Planet food, Tajemství
starověku, Cesty kolem světa, vojnové, porno. CD: rock, pop,
country, metal od 60´s + výbery. Plagáty od 1990 po 2006, pop,
metal, chlapčenské. Knihy hudobné + herci, časopisy hudobné:
Spark 2000 – 2010, filmové: Premiere 2000 – 2005 a i. MP3,
stránky, dvojstránky, fotografie, obrázky. T: 0902 828 424
26/17
•Predám CD Beach Boys 3 CD, Beatles 4 CD, Bee Gees, P. Floyd
3 CD, Searchers 2 CD, Lennon, Tremeloes, E. Clapton and Yardbirds, Marmalade, Barclay James Harves, Moody Blues, Fortunes, Canned Heat, Herman Hermits, Equals, Gerry and the
Pacemeaker, Troggs, Shadows, Spencer Davis Group, Doors 3
CD, Alan Person Project, M. Dietrich, K. Kryl 2 CD, Matadors, Petr
Novák, 10 Metal Star, Heart, Best of vol. 1 (Česko), Big Beat story
64 – 65, Druhý dych, Big Beat 60´s, 70´s, 80´s, Goldies Chartbuster vol. 6 a 7. T: 0902 828 424
27/17
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt, rozloha 35,15 m2, murované jadro,
podlahy, plastové okná. V prípade záujmu so zariadením
a spotrebičmi (používané 1 rok). Byt je na Etape, 4. poschodie
zo 4, v zateplenom dome s výťahom. T 0908 068 516
3/17
•Predám rodinný dom v ZH - Šášovské Podhradie - Píla. Cena
dohodou. T: 0903 178 838, 0907 806 779
7/17
•Predám väčší 2-izbový tehlový byt v pôvodnom, ale zachovalom stave, v blízkosti námestia. Cena dohodou. T: 0917 718 926
8/17
•Predám starší rodinný dom v obci Lovčica-Trubín. Dom je
v pôvodnom, avšak veľmi zachovalom stave. Má 4 miestnosti,
cca 90 m2 obytnej plochy. Z domu by bola krásna chalupa. K
domu je rovinatý pozemok s rozlohou 565 m2. Všetky siete sú
na pozemku. T: +421 911 560 588
12/17
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m2 na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. Cena dohodou po obhliadke.
T: 0903 844 672
19/17
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu garáž na Ul. hutníkov v ZH. T: 0905 297 4/17
198
•Dám do dlhodobého prenájmu pekný 2-izbový byt v blízkosti centra mesta. Cena: 250 €/mesiac, vrátane energií. T: 0905
200 270
5/17
•Dám do prenájmu 2-izbový byt v ZH na Ulici Komenského.
Cena: 320 €, vrátane energií. Byt je po kompletnej rekonštrukcii.
T: 0918 527 307
6/17
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 € vrátane
energií. T: +420 737 060 658
9/17
•Som študentka a hľadám spolubývajúcich do bytu, do dlhodobého prenájmu za prijateľnú cenu. Volať po 15.00 hod. T:
0902 725 012
11/17
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový byt pri nemocnici. Cena
mesačného prenájmu: 250 €/mesiac, vrátane všetkých energií.
V dome je výťah. T: 0905 200 270
13/17
•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku v blízkosti centra mesta. Cena mesačného prenájmu: 150 €/mesiac/1 osoba,
vrátane všetkých energií. T: 0905 200 270
14/17

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav . Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena:
15.500 EUR), výmera: 22 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
P224/2013:
1-izbový tehlový byt – bezbariérový v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 19.990 EUR, výmera:
37 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 25.000 EUR, výmera: 48 m2
P225/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 36.700 EUR, výmera:
49 m2
P218/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 33.000 EUR,
výmera: 49 m2
P201/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 33.000 EUR,
(pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 26.000
EUR, výmera: 51 m2
P194/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, pôvodný stav. Nová cena: 24.000 EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera 55 m2
P186/2013:
2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav - zachovalý. Cena: 29.900 EUR, výmera:
62 m2
P219/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 24.900 EUR, výmera:
63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 41.000 EUR,
(pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 42.000 EUR,
výmera: 72 m2
P212/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 45.000 EUR, výmera: 82 m2
P061/2011:

4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom,
Nám. Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
59.000 EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera: 80 m2
P214/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, kompletná rekonštrukcia. Cena: 58.000 EUR,
výmera: 83 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 52.000
EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P176/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 63.000
EUR, výmera pozemku: 996 m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR, (pôvodná
cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
P174/2013:
RD v Šášovskom Podhradí, pôvodný stav pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR),
zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.500 EUR,
úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery
od 1.018 m2 do 1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete na a
pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného
pozemku: 800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera: 784 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR, výmera:
605 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené
na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/
m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500
EUR), zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2

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

•Dám do prenájmu 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici.
Kompletne a nadštandardne zrekonštruovaný. Cena: 350 €/mesiac, vrátane energií. T: 0949 885 191
16/17

•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt v Žiari nad Hronom - sídlisko Etapa (blízko obchod, nemocnica). Súrne. Cena
dohodou. T: 0915 849 615
18/17

•Dám do podnájmu od 1. septembra 2-izbový pekný tehlový
byt blízko centra v ZH. Celkový nájom: 260 €/mesiac. T: 0907
048 407
17/17

•Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad
Hronom(Etapa). Cena s energiami: 300 €, možná dohoda. T:
0911 575 867
22/17

noviny.ziar.sk

SLUŽBY
•Hľadám speváka (môže hrať aj na kláves, gitaru) alebo
speváčku do dua so zameraním na zábavy, plesy, svadby,
najlepšie v okolí Žiaru nad Hronom. Hudobný aparát a repertoár
mám. T: +421 908 949 527
28/17
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POĎAKOVANIEtĺk
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom a známym, ktorí prišli
na poslednej ceste odprevadiť a
rozlúčiť sa s našou drahou milovanou mamou, starkou, babkou,
prababkou, svokrou a tetou
Evou Benčovou,
ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých
86 rokov.
Ďakujeme všetkých za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať primárovi MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi, lekárovi
MUDr. Štefanovi Paľúchovi, zdravotným sestričkám a celému kolektívu Oddelenia OAIM v nemocnici v Žiari nad Hronom za ochotu a starostlivosť o našu drahú Evu Benčovú, ktorá strávila
svoje posledné dni života v ich opatere.
Rodina.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtĺk
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 27. augusta si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho
drahého zosnulého
Mariána Baláža
z Trnavej Hory - Jalnej.
S láskou a úctou na neho spomína dcéra, syn
s rodinou a ostatní príbuzní.

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok
od 15.00 - 18.00 hod.

é
Letnny
ce

SPOMIENKAtĺk
Vždy, keď Boh zatvorí
dvere za životom,
otvorí okno, aby svietilo naveky.
Dňa 10. septembra uplynie 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária, dcéra Alenka a syn
Roman s rodinami a vnúčatá Mária, Andrej,
Simonka a Romanka.
SPOMIENKAtĺk
...čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to nám osud vzal...
Dňa 5. septembra si pripomíname 2. výročie od chvíle, keď nás navždy opustil
otec, starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján Ginič.
Spomínajte s nami. Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 29. augusta si pripomíname 3. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil
Ľudovít Soós.
S láskou spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 29. augusta si pripomíname
10. výročie od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ján Zámora.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 25. augusta uplynulo už
15 rokov, kedy nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Juraj Šulek.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
Synovia s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali
a sú ti vďační za lásku
a obetavosť.
Dňa 24. augusta sme si pripomenuli 30 rokov od smutnej chvíle, keď nás náhle
navždy opustil náš drahý otec
Ondrej Mališ
z Trubína.
Spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Spomeňte si na svojich najbližších
prostredníctvom MN
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Pozoruhodnosti a danosti v obci Hodruša – Hámre pre turizmus
Väčšinou každý z nás má citový vzťah k svojmu rodnému mestu alebo miestu, kde sme prežili takmer
celý život a prirodzene aj k regiónu či kraju, kde sme
vyrastali. Turizmus predstavuje najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor v Európe. Ideálne podmienky pre oddych
a dovolenku v pokojnom prírodnom prostredí vidieka
poskytujú tzv. rozptýlené osídlenia- lazy, kopanice,
štále a malé sídla v horských oblastiach. Jedným z nich
je aj obec Hodruša-Hámre a okolie Kopaníc. Objavovať
a odhaľovať krásu prírody v tomto Hodrušskom údolí
je vďačná úloha.
Hodruša-Hámre je obec so stáročnou a mimoriadne
bohatou baníckou tradíciou. Pod týmto názvom vznikla
v roku 1972 zlúčením historických obcí Banskej Hodruše
a Dolných Hámrov. K obci sa v roku 1984 pričlenili aj Kopanice. Takto vznikla rozlohou jedna z najväčších obcí
na Slovensku. Banská Hodruša, nachádzajúca sa v hornej
časti doliny, bola do roku 1951 hospodársky aj administratívne súčasťou Banskej Štiavnice, jej akousi ,,vonkajšou
ulicou“ a patrí medzi najstaršie banícke usadlosti v tunajšej oblasti. Do deväťdesiatych rokov 19. storočia vďaka
bohatým výnosom zlata tu prosperovala Gerambovská
banská únia. Prekrásna príroda, bohatá história, množstvo
kultúrnych pozoruhodností a pamiatok tvoria prednosti
tejto oblasti. Z hľadiska územnej ochrany je katastrálne
územie obce Hodruša-Hámre so svojimi časťami Dolné
Hámre, Banská Hodruša a Kopanice súčasťou CHKO Štiavnické vrchy, kde platí 2. stupeň ochrany prírody a krajiny
s podmienkami ochrany v rozsahu podľa § 13 zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Chránená
krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické vrchy je územie plné turistických atrakcií. V Hodrušskej doline sa nachádza viacero
prírodných pozoruhodností. Medzi ne možno zaradiť skalné bralá týčiace sa vysoko nad dolinou Skálie v Kašivárovej,
Havraní kameň – Rabenstein pri Hadovej, Bimbíz pri osade
toho istého mena a ďalšie. Hodrušská dolina je z troch strán
obklopená hrebeňmi hôr. Medzi ich najpozoruhodnejšie
vrcholy patria južný hrebeň: Kojatín (635 m n. m.), Banište (737 m n. m.), Hrb (760 m n. m.), Ostrý vrch, Špicipiarg
(868 m n. m.), východný hrebeň, záver doliny: Kanderka
(862 m n.m.), Tanád (939 m n. m.), Paradajs (939 m n. m.),
severný hrebeň: Končiar (881 m n. m.), Banský vrch, Kerling
(866 m n. m.).
Katastrálne územie Hodruša-Hámre obsahuje ekologicky významné segmenty krajiny, ktoré majú význam pre
zabezpečovanie druhovej a krajinno-ekologickej biodiverzity, pre zamedzenie vodnej a veternej erózie, pre udržanie kvality vody, pre reguláciu odtokových pomerov, pre
vytváranie vhodných životných podmienok rastlín a živočíchov - bežných i vzácnych. Polohou a svojim prostredím
je obec Hodruša-Hámre, čo sa týka využitia možností pre
cestovný ruch, turizmus a rekreáciu, ideálnym miestom.
Z rekreačných aktivít tu prevláda a dominuje letná turistika,
cykloturistika, poľovníctvo, vidiecka turistika a v zimnom
období sú tu vytvorené vynikajúce podmienky pre lyžovanie a zimnú turistiku.
Katastrálne územie obce sa nachádza na území
UNESCO
Uprostred unikátnej prírody Štiavnických vrchov sa nachádza moderné a technicky vysokokvalitné stredisko
s novovybudovaným hotelom. K dispozícii sú lyžiarske vleky s upravenými svahmi, parkoviskami, občerstvením a ski
službami. V hoteli nájdu návštevníci oddych v prekrásnom
welness štúdiu s bazénmi. V okolí zjazdovky prechádzajú
cyklotrasy projektu Bajkom k Tajchom. Celoročné ubytovanie v komfortných apartmánoch ponúkajú i apartmán
a penzión v centrálnej časti obce. Sú tu vytvorené dobré
podmienky pre tenis, futbal a v miestnej časti sa nachádza
aj kúpalisko, ktoré sa v súčasnosti nevyužíva, čo je škoda.
Katastrálne územie obce Hodruša-Hámre sa nachádza
na území svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO (Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí),
ktoré je chránené na základe medzinárodného Dohovoru
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
(Paríž 1972) ratifikovaného v roku 1991. Okrem toho sa
v záujmovom území v zmysle zákona NR SR c. 49/2002 Z.
z. o ochrane pamiatkového fondu nachádza Pamiatková
zóna Banská Hodruša, ktorá bola vyhlásená Všeobecne
záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici
č. 13/1998 Zb o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu.. V rámci vymedzovania
hraníc územia Banská Štiavnica a okolie, zapísaného
do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO)
bolo zaradených 20 pamiatkových objektov, ktoré dnes
patria do katastrov obce Hodruša-Hámre: povrchové dobývky na žile Rabenstein, Dolnohodrušský tajch, Štôlňa
Rozália, Štôlňa Prostredná bane Všetkých svätých, Objek-

Pohľad na Moderštoliansky tajch z Banišťa.
ty šachty Lill, Štôlňa Birnbaum, Brennerštolniansky tajch,
Hodrušská dedičná štôlňa (Dedičná štôlňa cisára Františka I.
Lotrinského), Voznická dedičná štôlňa (Dedičná štôlňa cisára Jozefa II.), Prívodné jarky a vodné štôlne v Hodruši a Dolných Hámroch, Dedičná štôlňa Moder v Kopaniciach, povrchové dobývky na Baništi v Kopaniciach, Moderštôlniansky
tajch v Kopaniciach, Štôlňa Ján Krstiteľ (Baptista), Dolná
Schöpfer štolňa, Flotačná úpravňa, nachádzajú vľavo, vedľa
štátnej cesty do Banskej Štiavnice na začiatku miestnej časti Banská Hodruša, Budova drviarne, nachádzajúci sa vedľa
flotačnej úpravne, Šachty Mayer I., Mayer II., nachádzajúce
sa na konci katastrálneho územia Dolné Hámre, tesne pri
štátnej ceste smerom na Banskú Štiavnicu, Banícka klopačka nachádzajúca sa asi 200 m od námestia Kalvárie smerom
do hornej Hodruše.
Z hľadiska histórie a kultúry sú tu sústredené nespočetné
kultúrne pamiatky technické, architektonické, historické
a objekty dotvárajúce prostredie. Medzi atraktívne vyhľadávané miesta patrí aj jedinečný banícky skanzen vytvorený priamo v Prostrednej štôlni Všechsvätých (UNESCO),
ktorý je vytvorený pre turistov a využívaný aj na muzeálne
účely. Mnohými odborníkmi už od 19. storočia je považovaná za učebnicu baníctva a za najstaršiu prístupnú baňu
v celom štiavnicko - hodrušskom rudnom rajóne.
Stredoslovenská banská oblasť s miestami dobývania
a spracovania drahých kovov mala od obdobia stredoveku
významné postavenie nielen v Banskej Štiavnici a Kremnici, ale určité výnimočné postavenie si udržala Hodruša do
roku 1971 nesúca si názov Banská Hodruša, neskôr s názvom Hodruša-Hámre. Lesy na úbočiach Hodrušskej, ale aj
Vyhnianskej a Richňavskej doliny sú zbrázdené následkami
dlhodobej ťažobnej činnosti, a to nielen východmi dlhých
banských diel (štôlne, komíny, šachty), ale tiež rozsiahlymi
pingovými poliami, povrchovými dobývkami a východmi
hlbinných dobývok na povrch, ako aj hlušinovými odvalmi.
Intenzívna a dlhodobá banská činnosť v stiesnených podmienkach Hodrušskej doliny spôsobila nevídanú kumuláciu banských technických objektov a zariadení rôzneho
zamerania, od ťažobných, úpravníckych a hutníckych, až
po nevýrobné. Podstatná časť týchto objektov skôr či neskôr zanikla. Na rozdiel od iných banských lokalít na celom
území Slovenska banská ťažobná činnosť do dnešných dní
v Hodrušskej doline nezanikla (baňa Rozália). Rozsiahly
komplex banských technických pamiatok tu ostal zachovaný, najrozsiahlejšie prejavy povrchovej a podpovrchovej banskej ťažobnej činnosti možno v Hodrušskej doline
pozorovať na rudných žilách Všetkých svätých, Rabenstein
západne od osady Hadová, Brenner na úbočiach severne
od miestnej časti Hodruše zvanej Praniarska, Finsterort na
úbočiach vrchu Trenč, Unverzagt-Alžbeta na južných úbočiach Banského vrchu (Kerlingu), Schőpfer na úbočiach
vrchu Včelín, Melango a Colloredo nad osadou Malangová,
Moder na vrchu Banište nad Kopanicami a mnohých žilách.
Medzi najvýznamnejšie skupiny rudných žíl Hodrušskej doliny a ich dobývanie v katastrálnom území Kopanice patria: Šachta Moder a Zlatá (UNESCO), Štôlňa Henrich, Štôlňa
Mária Viktória, Štôlňa Fordernic (dopravná alebo ťažobná),
Štôlňa Michal, Kutacie štôlňe Franc Jozef a na Zlatej žile
v Richňavskej doline a pri stupoch pod Moderštolnianskym
tajchom.
Banský vodohospodársky systém tvoria tajchy, zberné
a náhonné jarky, vodné štôlne ako napr: Horný a Dolný
Moderštolniansky tajch v Kohútovskej doline (UNESCO),
Zberné a náhonné jarky z doliny Jaseňová do Moderštolnianskeho tajchu, k stupám štôlne Henrich v Kohútovskej
doline, pri štôlni Henrich v Kohútovskej doline, Náhonný
jarok k stupom pri Moder dedičnej štôlni v Kohútovskej doline, Zberný jarok z Richňavskej doliny do Moderštolnianskeho tajchu, Špicbergský zberný jarok do Richňavských
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tajchov (UNESCO), Stupová úpravňa pri štôlni Mária Viktória v závere Kohútovskej doliny a ďalšie.
Proces premeny domov na rekreačné chalupy
Slovensko je krajinársky nielen pôsobivým územím, ale je
aj krajinou s bohatou turistickou históriou. V súčasnej dobe
človek z každodenného uponáhľaného života vyhľadáva
viac možnosti využitia voľného času. Za posledné obdobie
z dôvodu nárastu a dopytu po pobyte na pokojnom vidieku
a v prírode, patria medzi často vyhľadávané miesta aj trasy
NCH. Prezentujú mikroregióny a obce, ich históriu, kultúry a
prírodné danosti, ako aj propagujú aktivity rôznych organizácií. V dnešnej dobe predstavujú neoddeliteľnú súčasť slovenskej krajiny. Sú formou propagácie životného prostredia, environmentálneho posolstva, ale aj environmentálnej
výchovy. Medzi najvýznamnejšie evidované NCH na Slovenku patria tie, ktoré sú súčasťou prírodných pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Väčšina
z nich sa nachádza práve na strednom a východnom Slovensku. Obec Hodruša-Hámre má obrovský potenciál pre
vytvorenie foriem cestovného ruchu a rekreácie. V miestnej
časti Kopanice sa už pred pár rokmi začal proces premeny
domov na rekreačné chalupy. Hlavne ľudia z miest hľadajú relax v atraktívnom prírodnom prostredí, a tak začínajú
tvoriť prevahu obyvateľstva v tejto časti obce. Udržateľná
turistika je založená na aktivitách, ktoré reflektujú charakter miesta a regiónu, ktorá umožňuje turistovi zoznámiť
sa s navštevovaným regiónom a podporuje jeho záujem
o životné prostredie. Návštevník získava netradičné zážitky kontaktom s domácim obyvateľstvom, zdravý vzduch
zlepšuje fyzické a psychické zdravie. Cieľom je nielen spoznať, naučiť sa, ale aj určitý spôsob oddýchnuť si, prispievať
k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva. Hlbšie
spoznanie histórie hodrušského baníctva, prírodných
podmienok, daností vidieckeho prostredia dali podnet
k vypracovaniu viacerých projektov NCH, k publikačnej činnosti a k vytváraniu propagačných materiálov. Obyvatelia
samotnej obce tým prispievajú nielen k šíreniu informácii
o významných kultúrno-historických hodnotách, ale v prvom rade prejavujú úctu k baníckym hodnotám, ktoré po
sebe zanechali ich predkovia. V celom katastrálnom území
obce Hodruša-Hámre môžeme byť svedkami, že i v modernej dobe existujú miesta na spoznávanie príjemného prírodného prostredia, kde sa dá prežiť pekný víkend a vidiecky život. Z takéhoto spoznávania po mnohých existujúcich
NCH s charakteristickým banským prostredím si môžeme
domov priniesť neopakovateľný zážitok vysokej kultúrnej
a historickej hodnoty. Vplyv ľudských aktivít a spôsob využitia prírody človekom si účastníci môžu pozrieť aj v časti
Banište, kde na vrchole si každý môže vychutnať prekrásne
výhľady na bývalé osady Dedinu, Dômky, Baňa dnes patriace pod časť Kopanice a na Sitno. V miestnej časti Kopanice-Dômky existujú ďalšie možnosti využitia pre turistiku
existujúce NCH, a to Sedlo Pleso, Tanád, Sklené Teplice,
Havránkovu lúku. Na konci obce vedie niekoľko chodníkov
cez les až k jazerám patriacich pod Banskú Štiavnicu. Turistické trasy umožňujú prepojenie na Richňavské jazerá a na
Kohútovo – Banská Hodruša, kde sú vybudované aj zimné
bežecké trate pre lyžiarov. Medzi významné urbanistické
a architektonické hodnoty obce Hodruša-Hámre, patria aj
sakrálne pamiatky, ktorých má táto obec veľmi veľa a o ich
histórii máme možnosť dozvedieť sa viac. Na každom kroku
dýcha banská história. Nachádza sa tu množstvo nielen architektonicky výraznejších stavieb a slohovo čitateľnejších
objektov kostolov, väčších baníckych domov, ale i desiatky
malých baníckych domčekov rozptýlených na terasách svahov. Výrazný fenomén baníckych osídlení tvorí tzv. votívna
(ďakovná) architektúra, roztrúsená okolo ciest, chodníkov,
vodných zdrojov či vstupov do banských diel. Medzi najvýznamnejšie patria súsošie Kalvárie, súsošie Piety, súsošie
Immaculaty, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Kataríny a ďalšie. Medzi sakrálne objekty patria štyri kostoly,
z čoho je jeden evanjelický a tri katolícke, dve väčšie kaplnky, jedna Kalvária, šesť kamenných súsoší, šestnásť ďakovných a prícestných krížov, štyri menšie murované Kaplnky,
jeden pamätník z revolúcie 1848 – 1949, jeden pamätník
z roku 1879 z veľkého banského nešťastia, štyri pamätníky z 2. svetovej vojny, dva používané cintoríny, dva staršie
nepoužívané cintoríny (evanjelický a židovský) a časť hradbového múru s cintorínskou bránou z roku 1580 atď. Takže
možností ako správne a zaujímavo využiť svoj voľný čas
v Hodrušskej doline je veľa.
Verím, že aj tento článok si nájde svojich čitateľov nielen
medzi obyvateľmi tohto regiónu, ale prostredníctvom voľného času a turistiky spoznajú ,,genius loci“ tejto obci a objavia jeho krásu aj domáci či zahraniční návštevníci.
Mgr. Erika Zűsová
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Pódiové umiestnenie Foltána v Rakúsku
CYKLISTIKA

Žiarsky cyklista Adrián Foltán v drese výberu
Slovenskej republiky vystúpil v tretej etape najprestížnejších európskych pretekov kadetov Internationale ASKO Radjugendtour 2013 na pódiové
tretie miesto.

Družstvo kadetov.
V dňoch 11. až 16. augusta sa v rakúskom Bad Tatzmannsdorf uskutočnil už 28. ročník Medzinárodných
cyklistických pretekov Internationale ASKO Radjugendtour považovaných za neoficiálne Majstrovstvá Európy kadetov. Na podujatí určenom pre pretekárov do
16 rokov sa predstavilo 22 družstiev zo 16 krajín, spolu
132 cyklistov a na cyklistické nádeje čakalo náročných
299 km rozdelených systémom prológu a štyroch etáp.
Vo výbere Slovenska pod vedením trénerov Hnátha
a Sitoru sa predstavila aj šestica Slovákov, v ktorej mala
žiarska cyklistika až trojnásobné zastúpenie v podobe
Adriána Foltána, Henricha Hascha a Kristiána Zimányho. Víťazom úvodného prológu na 2,8 km v Steibergu sa časom 0:03:42,55 stal dánsky cyklista Frederik
Madsen, ktorý sa tým obliekol do ružového dresu lídra
pretekov. Najúspešnejší zo Slovákov, Adrián Foltán, obsadil časom 0:03:57,34 50. miesto, Kristián Zimány 100.
a Henrich Hasch 105. miesto. Prvá etapa so štartom a
cieľom v meste Lockenhaus merala 69,1 km a jej víťazom sa stal po vydarenom úniku štvorčlennej skupiny
holandský cyklista Pascal Eenkhoorn, ktorý vyzliekol
dánskeho pretekára Madsena z ružového trička. Adrián Foltán potvrdil v záverečnom špurte hlavného pola
svoje kvality a obsadil pekné 11. miesto, Henrich Hasch
22. a Kristián Zimány 101. miesto.

Slovensko zastúpenie v Jurajovi Michaličkovi a famózne jazdiacom Henrichovi Haschovi, ktorí obsadili
23. a 25. miesto. Víťazom záverečnej etapy sa stal opäť
estónsky cyklista, tentokrát Enn Kristo Vaga. Holanďan
Pascal Eenkhoorn prišiel do cieľa vo vedúcej skupine,
ustrážil si ružový dres
a stal sa celkovým víťazom 28. ročníka ASKO
Radjugendtour 2013.
Slovenskí cyklisti obsadili konečné – Juraj
Michalička 32. (CyS Žilina) a Henrich Hasch 39.
miesto (MŠK Žiar nad
Hronom), obaja so stratou na víťaza 1:41min.
Kristián Zimány 54.
miesto (+ 4:44 MŠK
Žiar nad Hronom), Adrián Foltán 57. miesto
(+7:00 MŠK Žiar nad
Hronom), Pavol Kvietok 95. miesto (+ 28:43
ŽP Šport Podbrezová)
a Alex Zeman 102.
miesto (+ 37:59 ŠKC
Dubnica). V družstvách
Slovensko skončilo na
10. mieste. Adrián Foltán obsadil v bodovacej súťaži pekné ôsme
miesto a v šprintérskej
desiate. V prípade Foltána a Hascha sa o to
viac cenia ich výkony,
nakoľko obaja štartujú
v tejto kategórii prvým
rokom a ich vek im
umožňuje aj na budúci
rok štartovať na tomto
podujatí. Za predvedené výkony na 28. ročníku Radjugendtour si
perspektívne družstvo

Slovensko obsadilo 10. miesto

Najdlhšia druhá etapa podujatia vo Schwarzau, merajúca 78 km, mala podobný scenár ako prvá. Nespočetné množstvo pokusov o únik, doslovná naháňačka,
z ktorej víťazne vyšiel v hromadnom špurte peletónu
estónsky cyklista Patrick Karl Lauk. Náš najlepší špurtér
Adrián Foltán obsadil po bezchybnom výkone povzbudzujúce 6. miesto, Henrich Hasch 25. a Kristián Zimány
85. miesto. Predposledná tretia etapa v meste Ternitz
merajúca 70 km bola po dni oddychu. Ten pravdepodobne prospel Foltánovi, keď konečne ukázal svoje
šprintérske prednosti a v záverečnom špurte hlavného
peletónu obsadil pódiové tretie miesto. Víťazom etapy sa stal vedúci pretekár bodovacej súťaže, estónsky
cyklista Patrick Karl Lauk. V tejto etape sa ukázala kompaktnosť celého slovenského tímu, ktorý už na štart nastupoval s cieľom vyhrať etapu. Aj keď sa to chlapcom
nepodarilo, urobili preto na trati maximum a bola radosť sa na nich pozerať. Posledná štvrtá etapa „kráľovská“ v Bad Tatzmannsdorf merajúca 77 km patrila v 28.
ročníku Radjugentour k najťažším a dokonale roztrhala
peletón. Do cieľa nakoniec prišla s náskokom necelých
troch minút vedúca 40-členná skupina, v ktorej malo
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Slovenska vyslúžilo uznanie od súperov, trénerov ako
aj organizátora. Nás len teší, že žiarska cyklistika mala
na tom svoj podiel. Za vzornú reprezentáciu Slovenskej
republiky na tomto najprestížnejšom európskom podujatí kadetov patrí chlapcom poďakovanie.
F.S.
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Olympijská príprava v domácich podmienkach
Ženské reprezentačné družstvo po prvýkrát v príprave aj s Alenou Procházkovou
BEŽECKÉ LYŽOVANIE

Od 10. do 17. augusta sa uskutočnilo letné reprezentačné sústredenie bežcov na lyžiach v oblasti
Štiavnických vrchov. Sústredenie v domácich podmienkach na nezvyčajnom, avšak čarokrásnom
mieste prináša lyžiarom – bežcom možnosti ideálneho ubytovania i regenerácie a, samozrejme,
tvrdého tréningu v kopcovitom teréne na kolieskových lyžiach, behu s palicami, v posilňovni či na
horských bicykloch.
Reprezentačný camp – sústredenie bolo postavené
na kompletnom zložení reprezentačného družstva
žien (Alena Procházková, Daniela Kotschová, Eva Segečová), ktorým vhodne sekundovali naši reprezentanti
do 23 rokov (Andrej Segeč, Martin Kapšo, David Brűnn,
Miroslav Šulek). Títo športovci U 23 sa zároveň pripravujú na Zimnú svetovú univerziádu 2013. Kormidelnícku taktovku určoval RD tréner žien Ján Valuška a RD
tréner U 23 Jozef Brűnn.
„Myslím si, že je to ideálna kombinácia zvolená na
tomto sústredení. Vôbec po prvýkrát v tejto sezóne sa
nám podarilo zladiť individuálne plány športovej prí-

pravy a zjednotiť tak ženské družstvo. Tu môžu pretekárky i pretekári nazbierať cenné skúsenosti od Aleny
Procházkovej a na druhej strane sa Alena vie na tréningoch potiahnuť v kolektívnom nasadení,“ uviedol športový riaditeľ bežeckého úseku Michal Malák.
Náročný profil v kopcovitom teréne si športovci
pochvaľovali. Je to trochu nezvyčajné, avšak bežci na
lyžiach v týchto letných dňoch k tréningu využívali aj
zjazdovku, ktorá je priamo pri hoteli.
„Áno, trochu netypicky sme využívali tréning na zjazdovke aj v lete. V zime sa ňou preháňajú alpskí lyžiari
zhora dole a my sme to mali v lete otočené – beháme
zospodu hore. Bol to vynikajúci, ale náročný tréning.
Vybiehali sme ho celý s palicami, čo je vhodná na špeciálne imitačné cvičenia.“

Športovci na jedinečnom prototype
lyžiarskeho trenažéra
Športovci počas sústredenia testovali aj jedinečný

Strieľali o Putovný pohár SNP
STRELCI

Len za účasti pätnástich súťažiacich sa v nedeľu
18. augusta na strelnici Jamina v Rudne nad Hronom uskutočnil v poradí už 19. novodobý ročník
streleckej súťaže o Putovný pohár SNP.
Organizátorom súťaže bola opäť Základná organizácia Slovenského zväzu technických športov Rudno nad
Hronom. Súťažilo sa z malokalibrovej pušky na 30 rán.
V kategórii seniori A (46 – 59-roční) súťažili len šiesti
strelci. Aj tentoraz predchádzajúce víťazstvá presvedčivo obhájil Ivan Bublák z Lutily, člen ZO SZTŠ Slovalco
Žiar nad Hronom, ktorý nastrieľal 290 kruhov. Je to
splnený limit I. výkonnostnej triedy. Druhý skončil Ľubomír Budinský (ZO SZTŠ Žarnovica) s 267 kruhmi, čo
je splnený limit III.VT. Tretie miesto patrilo Emilovi Kubíkovi (ZO SZTŠ Rudno nad Hronom), ktorý nastrieľal
258 kruhov.
Aj v kategórii seniori B (60-roční a starší) súťažili šiesti
strelci. Výkonom 274 kruhov (splnený limit II. VT) zvíťazil Anton Kukla, člen ZO SZTŠ Žarnovica. Druhý bol
Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ Rudno nad Hronom), ktorý
mal o dva kruhy menej a tretí Ľubomír Drbohlav (SŠK
Banská Štiavnica) s 265 kruhmi. Obaja strelci, rovnako
ako v poradí štvrtý Pavel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica)

Mladší žiaci víťazne
FUTBAL – MLADŠÍ ŽIACI U13

s 260 kruhmi, splnili limit III. VT.
Aj vzhľadom na celkový počet súťažiacich ostatní,
vlastne už len traja strelci, súťažili bez rozdielu kategórií. S 285 kruhmi, čo je splnený limit I.VT dorastu, zvíťazil
15-ročný Štefan Šulek (SŠK Banská Štiavnica). Druhý
bol jeho klubový kolega Peter Lupták st. s 260 a tretí
Peter Reck (ZO SZTŠ Žarnovica) s 207 kruhmi.
Absolútnym víťazom sa opäť stal Ivan Bublák, ktorý
sa tak opäť priblížil k trvalému získaniu ďalšieho putovného pohára.
Ing. Jozef Piecka

Desiatka ocenených (vzadu zľava) M. Sabaka, A. Kukla, Ľ. Drbohlav, (v strede zľava) E. Kubík, P. Lupták, Š. Šulek, I. Bublák, P.
Reck, Ľ. Budinský a (vpredu) M. Šinkovič.

Tradičný úspech vodákov na Morave
VODÁCI

Od roku 2001 sa vodáci z MŠK Žiar nad Hronom
zúčastňujú pretekov pramíc P2 Cvrčovický džbánek. Preteky sa konajú v dedinke Cvrčovice na južnej Morave na rieke Jihlava.
Súčasťou preteku je slalom na vode, streľba zo vzduchovky na sklopné terče, hod granátom, záchranným
lanom a kolesom na cieľ. Okrem dorastu sme mali
želiezka v ohni vo všetkých kategóriách. Aj napriek obmedzeným podmienkam na prípravu na preteky sme
vyhrali všetky kategórie.
Kategória rodič s dieťaťom do 10 rokov: 1. miesto
Viera Lukáčová a Tamara Rovňanová.
Kategória žiaci: 1. miesto Viliam Majer a Jakub Nagy.
Kategória ženy – obhájili vlaňajšie víťazstvo: 1. miesto

prototyp špeciálneho posilňovacieho lyžiarskeho trenažéra simulujúceho odpich – súpaž, ktorý zostrojil
vynálezca Július Tokár z Krivej na Orave. Tento unikát
zapožičal na testovanie pre potreby reprezentácie ako
nadšenec bežeckého lyžovania.
Nezvyčajnou možnosťou bola aj rozcvička absolvovaná v podobe plávania. Športovci ráno pred raňajkami namiesto ľahkého behu kombinovaného s posilňovaním a nácvikom lyžiarsko-bežeckej techniky
využívali plávanie v Hornohodrušskom tajchu, ktorý je
vzdialený len niekoľko metrov od hotela. Rozcvička tak
nadobúdala aj otužovací charakter.
V auguste sa uskutočnilo aj výjazdové zasadnutie
Trénerskej rady bežeckého úseku SLA i dokonca Predsedníctvo bežeckého úseku SLA na čele s predsedom
BÚ SLA Ivom Ivaničom. Takže priebeh sústredenia
v novom prostredí mohlo vidieť aj skoro kompletné
vedenie bežeckého lyžovania na Slovensku.
Slovenské bežecké lyžovanie je stále v hre o 4 až 6
miesteniek pre nadchádzajúce zimné Olympijské hry
v Sochi. PaedDr. Michal Malák, športový riaditeľ BÚ

Viera Lukáčová a Viktória Fričová.
Kategória muži nad 90 rokov – obhájili vlaňajšie víťazstvo: 1. miesto Jaroslav Lukáč a Josef Heneš st.
Kategória uži nad 120 rokov: 1. miesto Stanislav
Kytka a Jaro Šalanda.
Hlavná kategória nad 36 rokov – obhájili vlaňajšie
víťazstvo: 1. miesto Viera Lukáčová a Jozef Haburaj.
V septembri sa chystáme na preteky C2 a K1 v Kalnej
nad Hronom, na 4. kolo MSR v raftingu v Čunove a na
Veľkú cenu Moravy a Sliezska na rieke Opava.
V júni naše rafterky vyhrali 3. kolo MSR v Liptovskom
Mikuláši, žiaľ, 4. kolo v Čunove pravdepodobne prebehne bez ich účasti.
M.K.
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FK Pohronie U13 – Jupie Banská Bystrica 11:6
(5:0,0:1 - 5:4,1:1)
Góly: Brodziansky 3,Uhliarik 2, Bahno, Dovčík, Oťapka, Pelách, Mihál, Vlastný.
V extrémne teplom počasí sa hral pekný kombinačný
futbal, ktorý ukazoval domáci celok, ale aj hostia. Naši
chlapci hrali kolektívne a od srdca, čo sa im vyplatilo
11 gólmi v súperovej sieti a zaslúžene zostávajú prvé
3 body doma.
Michal Fabian, tréner

Zaslúžená výhra Badína
FUTBAL – MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

2. kolo: FK Pohronie B – Baník Kalinovo 2:0
3. kolo: Badín – FK Pohronie B 3:1 (1:0)
Zostava: Lehocký – Macejko, Bublák, Peprík, Pastva,
Dobrota (26. Glab), Kukučka, Hájovský (39. Hanus),
Drobňák, Urgela, Bodor (54. Šimon).
Gól: 79. Drobňák.
V tomto zápase ukázali hostia málo kvality smerom
dopredu, presadiť sa za stavu 3:0 dokázal iba Drobňák.
Víťazstvo domáceho Badína je zaslúžené.
Vojtech Šimovič
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Víťazstvá dorastencov v Rakytovciach
FUTBAL – DORAST

V 3. kole II. ligy cestovali naše dorastenecké tímy
na ihrisko súpera FK Rakytovce. Obe družstvá vyhrali rovnakým skóre 0:3.
STARŠÍ DORAST

FK Rakytovce – FK Pohronie U19 0:3 (0:2)
Zostava: Tatár – Štefanovič (69. Hanuška), Kružlic,
Ricotti, Tryzna, Horváth (61. Foltán), Hric, Chovan, Gregáň, Dúbravský, Henžel (74. Mudrončík).
Góly: 13. Henžel, 43. Gregáň, 55. Kružlic.
Počas celého zápasu sme boli lepším tímom. Od
začiatku sme diktovali tempo hry. Už v 13. minúte po
vyrazenej strele z 20 metrov dorazil pohotovo Henžel.

Naša koncentrácia poľavila medzi 20. a 25. minútou,
keď sme súpera pustili pred naše pokutové územie.
Domáci však z množstva štandardných situácii nedokázali nič vyťažiť. Náskok sme zvyšovali v 44. minúte po
góle Gregáňa na 0:2.
V druhom polčase sme pokračovali v dobrom výkone a už v 57. minúte sme sa presadili po rohovom kope
hlavou Kružlica. Hru sme do konca stretnutia kontrolovali a zaslúžene sme zvíťazili po dobrom kolektívnom
výkone.

Začíname behať
– začíname chudnúť

MLADŠÍ DORAST

FK Rakytovce – FK Pohronie U17 0:3 (0:2)
Zostava: Hrmo (71. Suchánek) - Maslen (53. Blahút),
Halás, Bodor, Blaho, Dolinec, Mašír, Sekereš, Nagy (68.
Dubina), Mokroš (66. Bugár), Budinský . Na striedanie
boli pripravení Kapusta, Paller, Hajdúch.
Góly: 7., 20. Nagy, 60. Sekereš.
Po našom dobrom vstupe do zápasu sme už v 20.
minúte vyhrávali po dvoch góloch Nagya. Tempo hry
neskôr upadlo a hra bola na nerovnom teréne rozháraná. V druhom polčase sme zvýšili svoj náskok gólom
Sekereša.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Céčko vysoko porazilo Sklené Teplice
FUTBAL – II. TRIEDA DOSPELÍ

1. kolo:
Sklené Teplice – FK Pohronie C 2:8 (2:5)
Góly: M. Horný, L. Sámel – M. Kopčan 2x, P. Kopčan
2x, R. Kysel 2x, M. Struhár, M. Baran.
Od začiatku sme začali na domácich tlakom. Štyri
úvodné šance sme nepremenili na gól, a tak prišila
prvá strela na našu bránu v 6. minúte a prehrávali sme
1:0. Prvý gól strelil Maroš Kopčan v 14. minúte kolenom po centri od Martina Barana. Pre Maroša Kopčana
bol dnešný zápas prvý za mužov a hneď si dal aj prvý
gól. Po chybe v obrane domáci strelili z druhej strely
na bránu v 15. minúte ďalší gól a viedli 2:1. O dve minúty vyrovnal opäť Maroš Kopčan po prihrávke od Rasťa
Kysela. V 22. minúte vysunul Rasťo Kysel Patrika Kopčana, ktorý sám pred brankárom nezaváhal a strelou po
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zemi nás prvýkrát v zápase dostal do vedenia. Ďalší gól
pridal Patrik Kopčan v 38. minúte, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži v šestnástke a bolo 2:4.V 39. minúte sme už viedli 2:5, keď sa strelou po zemi z ľavej strany
presadil Maroš Struhár.
V druhom polčase náš šiesty gól pridal Martin Baran
v 58. minúte. Posledné dva góly pridal v 88. a 90. minúte Rasťo Kysel, keď prvý strelil z priameho kopu k pravej tyči Galkovej brány a druhý z hry z 18-tich metrov
k ľavej tyči.
Z Teplíc sme si odniesli prvé dôležité body a aj slušné
skóre do tabuľky. Zaujímavosťou bolo že domáci fanúšikovia vyprevadili svojich hráčov na konci zápasu aj
napriek vysokej prehre potleskom.
Miroslav Kúšik

Horný rad zľava: Radoslav Boška, Miroslav Dovec, Maroš Struhár, Martin Baran, Pavol Slušný, Ivan Páchnik, Miroslav
Kúšik, Roman Boška, Lukáš Špilberger.
Dolný rad zľava: Dominik Dodok, Juraj Dovec, Patrik Kopčan, Maroš Kysel, Milan Böhm, Peter Kotrlec, Rastislav Kysel,
Adam Struhár.
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Žiarski bežci pred štartom rajeckého polmaratónu.
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne,
určite sa vám zíde zopár užitočných rád, ako
„to“ robiť správne. Svoje otázky môžete posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.
sk. Bude vám na ne odpovedať Miroslav Čaba,
ktorý sa bežeckej problematike venuje už
23 rokov.
Behať pri prechladnutí – áno či nie? Musí sa človek
pre prechladnutie vzdať bežeckého tréningu?
Prechladnutie je infekcia horných dýchacích ciest,
býva spôsobené rôznymi typmi vírusov, preto neexistuje prípravok, ktorý by ho priamo vyliečil. Príslovie
hovorí, že trvá dva týždne, s lekárom len 14 dní. Môžete zmierniť ťažkosti, napríklad telesným šetrením,
teda obmedzením športu. Nie je to však nutné, ak sa
pripravujete na preteky a tréningový výpadok by vám
chýbal. Ťažké dýchanie vám pri behu bude prekážať,
takže si svoju obľúbenú činnosť veľmi neužijete. Vynechajte intenzívne tréningy a venujte sa regeneračným
behom, alebo na čas vymeňte maratónky za činku.
Môžem si po chorobe trúfnuť na polmaratón?
Ak ste práve prekonali infarkt, polmaratón nebežte.
Ak sa o vás obtrela ľahká viróza, nemáte zvýšenú teplotu a už vás nič nebolí, môžete začať s ľahkým tréningom. Pri ňom by ste sa mali cítiť pohodlne a pomaly
zvyšovať záťaž. Absolvovanú prípravu si telo pamätá
a malá prestávka niekedy viac pomôže, ako uškodí.
Kedy si môžem trúfnuť na polmaratón (po akom
dlhom období od začiatku behania) a ako sa naň
pripraviť?
V zásade si naň môžete trúfnuť kedykoľvek, otázkou
je, či ho chcete aj dokončiť a v zdraví prežiť. Vedzte,
že k tomu vám nepomôže vymyslené sebavedomie,
ani motivačné citáty na nástenke. Mám s tým osobnú
skúsenosť. Po trojmesačnom ničnerobení a dvojtýždňovom tréningu som sa rozhodol bežať maratón
– 42,2 km („veď to predsa zvládne každý a ja mám
už niečo za sebou...“). Kríza prišla za polovičkou a už
neodišla. Posledných 10 km to nebol beh, ale pochod
padlých a moja jediná myšlienka bola: NEUMRIEŤ. Už
by som to nikdy viac neurobil.
Musíte sa systematicky pripraviť. Ak budete behať
aspoň štyri dni v týždni, po polroku polmaratón hravo
zvládnete. Tréningové dávky postupne zvyšujte tak,
aby ste sa adaptovali (aj v hlave) na dvojhodinovú
záťaž. Nemusíte behať veľa. Striedajte kratšie intenzívnejšie behy s dlhšími pomalšími. Dva týždne pred
pretekmi si vyskúšajte prebehnúť 20 km bez prestávky. Pomaly a ľahko! Držte sa.

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník VIII. | číslo 17| 27. august 2013 | e-mail: mn@ziar.sk | 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Áčko po 5. kole stále bez bodu
FUTBAL – A-TEAM: II. LIGA

4. kolo:
FK Pohronie A – MFK Zemplín Michalovce 0:3 (0:3)
Zostava: Packo – Krivjančin, Kamas, Blaho, Sekereš (K), Ometák, Bobor (46. Páleník), Paraj (66. Ojirogbe), Abrahám (46. Sedliak), Zvara, Pinka.
Zápas so súperom z východu Slovenska sme začali
tlakom a hra sa preniesla na polovicu hostí. Už v 2. minúte centroval do 16-ky Pinka, ale hostia odvrátili na
roh. V ďalšej šanci bol Kriviančin, ktorý však hlavičkoval
mimo. Potom center na Zvaru, ale Raška zachránil. V 32.
minúte Packo zlikvidoval tutovku Janočka, no vzápätí
prišla nečakaná strela Hamuľáka z uhla, na ktorú Packo
ani nezareagoval, a tak skončila v našej sieti. Za minútu
hostia vyšachovali našu obranu a zvýšili na 2:0 Kovaľom. V 40. minúte do prázdnej brány zaklincoval znova
Hamuľák, keď kľučkou položil na zem aj Packu.
Druhý polčas začal naším dvojnásobným striedaním,
ktoré mužstvu dalo druhý dych. V 50. minúte poslal
Zvara tvrdú strelu na bránu, ale Raška pohotovo vyrazil na nohy Sedliaka. Ten však posiela vysoko nad. V
66. minúte striedala nová posila nášho tímu Tevin Ojirogbe obrancu Paraja. V 72. minúte to skúšal Kamas,
ale po jeho nepresnej strele nemusel Raška zasahovať. Rozhodnutie zápasu padlo už v prvom polčase, a
tak sa v druhom polčase už len dohrávalo. Hostia mali
priebeh duelu už pod kontrolou. Do konca stretnutia
sa už nič podstatné neudialo, a to aj napriek našej obrovskej snahe.
5. kolo:
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Pohronie A 4:1 (3:0)
Zostava: Gramblička – Pinka, Ojirogbe, Sekereš, Blaho – Rybanský (46. Ometák), Kamas, Paraj, Abrahám –
Zvara (46. Páleník), Matuškovič (59. Bobor).
Gól: 49. Páleník.
V úvode stretnutia boli mierne aktívnejší hostia, postupne však začal diktovať tempo hry Šamorín. V 22.
minúte ohrozil domáceho brankára volejom Kamas.
O pár minút na to si Pentekov náprotivok Gramblička
nerozumel so spoluhráčom, lopta sa dostala k Stojanovičovi, ktorý prihral Sidibemu a ten zakončil celú

akciu gólom na 1:0. V 33. minúte zahral Mezovský roh
a poslal loptu na Špánikovu hlavu a Šamorín znovu
jasal. V 40. minúte sa dostal do úniku Sidibe a chladnokrvne zvyšoval už na 3:0. Na ihrisko prišiel po pre-

stávke hosťujúci ostrostrelec Páleník, ktorý s prispením
brvna rýchlo znížil. Radosť hostí ale netrvala dlho. V 51.
minúte dostal loptu do siete po neprehľadnej situácii
Mezovský. Následne sa v rozpätí dvoch minút pekne
predviedol hosťujúci Bobor, v oboch prípadoch však
mieril nepresne. Šamorín sa tak po záverečnom hvizde
rozhodcu mohol tešiť z pohodlného víťazstva.
Ladislav Both
Tabuľka po 5. kole:
1. Michalovce
5 4 1 0 10:1 13
2. SFM Senec
5 4 1 0 10:3 13
3. Šamorín
5 3 2 0 11:4 11
4. Prešov
5 3 0 2 10:4
9
5. Bardejov
5 2 2 1
4:3
8
6. R. Sobota
5 1 4 0
5:3
7
7. Podbrezová
5 2 1 2
5:5
7
8. Trnava B
5 2 0 3 7:12
6
9. Šaľa
5 1 1 3
5:7
4
10. L. Mikuláš
5 0 3 2
2:4
3
11. Dubnica
5 0 1 4 2:14
1
12. Pohronie A
5 0 0 5 2:13
0

Najkrajší kút – od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
Telgárt – Žiar nad Hronom
Už 15. ročník cyklistického podujatia sa uskutoční v nedeľu 1. septembra. Zraz účastníkov je
o 5.30 hod. na parkovisku pred Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Odchod je naplánovaný na 6.00 hod.
Spoločný štart účastníkov začína o 9.00 hod. pri
prameni Hrona pod Kráľovou hoľou.
Cyklotrasa povedie cez Telgárt, Heľpu, Polomku,
Brezno, Nemeckú, Slovenskú Ľupču, Banskú Bystricu, Sliač, Kováčovú, Budču, Hronskú Dúbravu, Trnavú
Horu, Šášovské Podhradie – Píla, Žiar nad Hronom.

15. ročník

Nedeľa 1. septembra

Dĺžka trasy je 138 kilometrov.
Účastnícky poplatok: 6 eur.
Prihlasovať sa je možné v stredu 28. augusta
od 16.00 do 17.00 hod. vo vestibule Obvodného úradu na Námestí Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom.
Trasa je odporučená na cestných, trekových aj
horských bicykloch. Deti do 15 rokov sa zúčastňujú
v sprievode dospelej osoby. Cyklistická prilba je povinná. Počas cyklotrasy budú zabezpečované servisné práce na bicykloch pre všetkých účastníkov.

