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V tomto čísle:
V KOSTOLE NAŠLI FRAGMENTY
STARŠEJ KAMENNEJ VÝZDOBY

V uplynulých dňoch sa začali realizovať záchranné práce na schodoch do Kostola sv. Kríža.
Rekonštrukčné práce odkryli základové murivo
vstupu, na ktorom sa našli fragmenty staršej kamennej výzdoby chrámu. Strana 4.

V blízkosti centra mesta vzniká estetická zóna

POZDĹŽ BAZÉNA NA PLAVÁRNI
OPRAVUJÚ ODTOKY

Odtoky pozdĺž bazéna na krytej plavárni boli
už značne zhrdzavené. Z tohto dôvodu ich vymieňajú za nové antikorové žľaby. Suma, ktorá
sa na opravu vynaložila, sa vyšplhala na niekoľko
tisíc eur. Viac sa dozviete strane 2.
GULÁŠOVÝ BEER FEST

STRANA 2

Centrum zhodnocovania odpadov sa dobuduje

Po minuloročnom úspechu prvého ročníka
pivného festivalu sa jeho organizátori rozhodli
podujatie okoreniť novými atrakciami. Festival
sa tento rok uskutoční v Parku Štefana Moysesa
a jeho súčasťou bude aj súťaž vo varení kotlíkového guláša. Strana 3.
ZIMNÝ ŠTADIÓN OPÄŤ VYTOPILO

Kvôli častým dažďom tento rok vytopilo zimný štadión už dvakrát. Spoločnosť, ktorá ho
má v prenájme, bude škody odstraňovať ešte
niekoľko týždňov. Bližšie informácie nájdete
na 2. strane.

STRANA
STRANA2 3

Gulášový Beer fest
Štvrtok 28. augusta od 12.00 hod.
RÔZNE SÚŤAŽE, KVALITNÁ DOMÁCA HUDBA A OCHUTNÁVKA GULÁŠA

Park Štefana Moysesa
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Práce na revitalizácii priestranstva
pred školou hradil sponzor

V priebehu augusta sa začalo s revitalizáciou
plochy pred Základnou školou na Ulici Dr.
Janského. Práce v hodnote viac ako desaťtisíc
eur zaplatil sponzor.
Revitalizáciu priestorov pred základnou školou
avizovalo vedenie mesta už na jar tohto roku.
Ako prvé sa osadilo nové verejné osvetlenie.
Začiatkom augusta sa začali aj práce na samotnej
estetizácii priestranstva. „Práce budú ukončené
už v najbližších dňoch. Už vo štvrtok 28. augusta
sa na priestranstve pred sochou Ladislava Exnára
uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti
70. výročia SNP,“ informuje primátor Peter Antal
a dodáva: „Na revitalizáciu celého priestranstva
sa nám podarilo nájsť sponzora. Na financovaní
sme sa dohodli so spoločnosťou KLM real estate,
ktorá neďaleko školy stavia obchodné centrum

Shopping Park.“
Pôvodný asfalt, ktorý sa na priestranstve
nachádzal už roky, bol v dezolátnom stave.
„Poškodený starý asfalt sme nahradili betónovou
dlažbou. Okrem dlažby sa osádzali aj obrubníky
a nové zábradlie,“ konkretizuje Ján Vinarčík,
vedúci Odboru životného prostredia MsÚ.
Súčasťou priestoru pred základnou školou je
už viac ako 50 rokov aj socha Ladislava Exnára. „V
rámci estetizácie celého priestoru sme pristúpili
aj k čisteniu sochy, čo mal na starosti archeológ
Peter Mosný. Na soche sa nerobili žiadne
chemické postupy ani reštaurovanie. Išlo najmä
o odstránenie vtáčieho trusu, hliny a prachu,“
dodáva Ján Vinarčík.
Estetická zóna, ktorá vznikne blízko centra
mesta, bude ešte doplnená o lavičky, zeleň
a kvetinovú výsadbu.
(li)
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Staré odtoky pri bazéne
vymenili za nové z antikory

Sezóna na plážovom kúpalisku sa skončila
a od pondelka 1. septembra sa otvára
krytá plaváreň. Ešte pred jej otvorením sa
investovalo do opravy bazénových odtokov.
Bazénové žľaby, ktoré sú po oboch stranách
veľkého bazéna, už boli prederavené. Voda tak
pretekala do suterénu, čo spôsobovalo koróziu
ďalšej konštrukcie. „Voda do bazénových odtokov
je tlačená z filtračky, kde aj znovu odteká,“
vysvetľuje Peter Jagoš z mestských Technických
služieb a ďalej konkretizuje: „Rozhodli sme sa
staré odtoky v dĺžke 2 x 25 metrov vymeniť
za antikorové žľaby. Zabránime tak nielen
korodovaniu konštrukcie, ale pri bazéne bude aj
menej vyšpliechanej vody.“
Suma, ktorá bola na rekonštrukciu bazénových
odtokov preinvestovaná, sa vyšplhala do výšky
4 300 eur.
(li)

Škody po záplavách budú odstraňovať ešte niekoľko týždňov
Počas tohtoročného daždivého leta bol
žiarsky zimný štadión vytopený už dvakrát.
Spoločnosť Sport Trend, ktorá má štadión
v prenájme, ešte škody nevyčíslila.
K prvému zatopeniu zimného štadióna prišlo
5. augusta a k druhému v noci 14. augusta počas
smršte. „Treba však povedať, že k tomu druhému
čiastočne dopomohli aj škody, ku ktorým došlo
počas prvej záplavy,“ konštatuje Rastislav Uhrovič
zo spoločnosti Sport Trend a podotýka, že odkedy
spoločnosť štadión prevádzkuje, vytopený bol už
deväťkrát.
Počas posledných záplav zatopilo starú sociálnu
budovu, čpavkový kanál, hraciu plochu a okolie.
„Našťastie sme v minulosti urobili opatrenia,
ktoré dopady záplav eliminujú. Žiaľ, tlak nánosov
nám odtrhol aj mrežu, ktorá chráni kanál pred
vstupom nánosov do kanalizácie, takže tú
budeme musieť nahradiť efektívnejším riešením,“
vysvetľuje ďalej Rastislav Uhrovič. Už po prvej
záplave sa začalo s čistením hracej plochy, aby sa čo
najskôr mohlo na ihrisku opäť hrať. Na druhý deň,
ako sa polovica úplne dočistila, však plochu opäť
zatopilo. „Pár dní sme počkali a v súčasnej dobe sa
na odstraňovaní škôd zase pracuje. Všetko bude
treba najprv očistiť od nánosov blata a potom sa
bude pokračovať v ďalších prácach. Práce sa robia

dodávateľsky a s najväčšou pravdepodobnosťou
sa budú robiť aj počas jesene,“ konkretizuje ďalej.

Projektová dokumentácia obsahuje
aj protipovodňové opatrenia
Vytápaniu zimného štadióna by sa mohlo
v budúcnosti predísť. Dopomôcť k tomu má
jeho dobudovanie. Pripravená je projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá rieši
dobudovanie zimného štadióna a jej súčasťou
sú aj protipovodňové opatrenia. „Žiaľ, hneď prvý
proforma krok, ktorým sa malo začať len stavebné
konanie a súvisel s prenájmom časti pozemkov
pod zimným štadiónom práve za účelom začatia
stavebného konania, väčšina poslancov
mestského zastupiteľstva diplomaticky odmietla.

My ako nájomcovia, v rámci našich možností,
môžeme robiť len provizórne opatrenia, resp.
navrhnúť potrebné riešenia. Finančné zastrešenie
však musí byť v réžii mesta Žiar nad Hronom,“
spresňuje Uhrovič a dodáva: „Omnoho viac ako
opravy po záplavách nás znechutilo rozhodnutie
väčšiny poslancov žiarskeho mestského
zastupiteľstva, ktorí vyslali signál, že nemajú
záujem opätovne sprevádzkovať zimný štadión
v Žiari nad Hronom. Snáď tento postoj mestské
zastupiteľstvo, či už toto, alebo to budúce,
raz prehodnotí. Berúc do úvahy tento stav,
v súčasnosti analyzujeme aktuálnu situáciu a
prakticky aj naše ďalšie pôsobenie na zimnom
štadióne, keďže našim snom bolo vrátiť ľadový
hokej do Žiaru nad Hronom a tomu sme
prispôsobovali aj naše aktivity.“
(li)
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Centrum zhodnocovania odpadov sa dobuduje, mestu nútená správa nehrozí

Po roku sa opäť začne s prácami na najväčšom
projekte mesta. Centrum zhodnocovania
odpadov by mal byť ukončený v prvom
štvrťroku 2015.
Projekt Centrum zhodnocovania sa dostal
do vážnych problémov v minulom roku, keď
jedna z troch firiem vtedajšieho zhotoviteľského
konzorcia odmietla podpísať dodatky k zmluve,
ktoré súviseli s technickou zmenou projektu.
„Dnes môžem skonštatovať, že projekt bude
pokračovať,“ uviedol na stretnutí s novinármi
primátor mesta, Peter Antal a dodal: „V najbližších
dňoch budú podpísané realizačné zmluvy
na dodávku technológií a stavebných prác,
ktoré smerujú k úplnému dobudovaniu Centra
zhodnocovania odpadov.“ V prípade, že by mesto
nedokázalo projekt dokončiť a včas odovzdať
do užívania, muselo by vracať finančné prostriedky,
ktoré naň získalo z európskych zdrojov. Išlo o taký
finančný objem, ktorý by mesto len tak ľahko
nezvládlo. Reálne tak hrozil ten najhorší scenár
- nútená správa. „Mestu v tomto čase nehrozí
žiadna nútená správa, žiadne sankcie ani žiadna
ujma, ktorá nám v minulosti reálne hrozila,“
konštatoval primátor, podľa ktorého bol uplynulý
rok rokom veľmi náročnej práce. Potrebné
bolo ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou
Euro Building, v rámci ktorého nevedelo mesto
projekt dokončiť. Nastavili sa tiež nové verejné
obstarávania. „Rozhodli sme sa, že to bude päť

samostatných verejných obstarávaní, nie jedno
veľké ako predtým. Výsledkom obstarávaní je
uzatvorenie realizačných a dodávateľských zmlúv.
Na verejné obstarávanie sme z časového hľadiska
mali iba jeden pokus. Všetky obstarávanie preto
museli byť úspešné, ani jedno nemohlo byť
zrušené. Víťazmi obstarávaní sa stali spoločnosti
Eurovia SK, Remeslo Strojal a skupina dodávateľov
Exim – Rozmarín,“ konkretizoval ďalej primátor.
Pred rokom sa konalo aj mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva k tejto problematike,
na ktorom poslanci prijali odporúčania pre
primátora mesta. Vytvorila sa aj komisia pre
projekt, v ktorej pracovali zástupcovia advokátskej
kancelárie, odborníci na technológiu, pracovníci
MsÚ či odborníci na verejné obstarávanie. „Bez
práce komisie, ktorú som pre projekt zriadil, a bez
prístupu Ministerstva životného prostredia SR,
bez ich profesionálneho a korektného prístupu,
by projekt nebol v štádiu, v akom je v súčasnosti.
Dnes však môžem povedať, že sme na začiatku,
na bode nula, kedy ideme projekt dokončiť
a spustiť.“

V európskom kontexte
je Centrum zhodnocovania odpadov
jedinečným projektom
Advokátska kancelária Soukeník – Štrpka, ktorú
si mesto v súvislosti s riešením problému najalo,
bola do projektu prizvaná v máji minulého roka,
kedy sa jej právni experti reálne oboznámili
so stavom, v ktorom sa projekt nachádzal.
„Situácia bola pre mesto z reálnej a právnej
stránky skutočne veľmi zložitá,“ priznal Miroslav
Hlivák, právny expert spoločnosti a dodal: „Som
rád, že sa nám podarilo projekt dostať do stavu,
v akom v súčasnosti je. Za uplynulé obdobie
sme prekonali naozaj veľa právnych problémov,
dnes sú však všetky právne rámce nastavené tak,
aby mesto mohlo v projekte pokračovať a aby
mohol byť projekt realizovaný a realizovateľný.

Pohľad na časť zariadenia
Centra zhodnocovania odpadov.

Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec
prvého štvrťroka 2015.“
Centrum zhodnocovania odpadov bude
prioritne slúžiť mestu Žiar nad Hronom a z časti
aj okolitým obciam. Na jeho vybudovanie sa
preinvestuje viac ako 19 miliónov eur, z ktorých
sa doteraz preinvestovala približne polovica.
Spolufinancovanie mesta na projekte je
vo výške približne 1 milióna eur. „V najbližšej dobe
sa na projekte začnú realizovať stavebné práce.
Vybudujú sa tiež celky súvisiace so separovaním
nie nebezpečných odpadov a technologické
celky na výrobu CNG plynu, tepla a elektrickej
energie,“ konkretizoval Peter Antal, a zároveň
avizoval vznik nových pracovných miest:
„V dobudovanom Centre zhodnocovania odpadov
nájde prácu určite minimálne desať ľudí, presný
počet však ešte dnes nie je možné určiť,“ dodal na
záver žiarsky primátor.
(li)

Na gulášovom Beer feste sa súťaží o Zlatú varešku
Druhý ročník Beer festu sa uskutoční tento
rok vo štvrtok 28. augusta, a to v Parku
Štefana Moysesa. Na podujatí nebude chýbať
veľa dobrého piva, dobrá žiarska muzika
a sily si zmerajú aj gulášmajstri vo varení
guláša, ktorí budú súťažiť o Zlatú varešku.
Okrem pivných súťaží, ktoré k Beer festu už
tradične patria, sa môžete tešiť na koncert
žiarskych skupín a na súťaž vo varení guláša, ktorá
bude spojená s ochutnávkou a predajom. „Našim
cieľom je, aby na Beer feste svoj guláš navarili
zástupcovia najvýznamnejších firiem, taktiež aj
menšie firmy či mestské organizácie a zložky,
ako sú napríklad mestský úrad, športovci, hasiči,
policajti či zdravotníci,“ informuje riaditeľka
žiarskeho Mestského kultúrneho centra, Michaela
Pribilincová a podotýka: „Netradičným receptom
a počtom členov v kuchárskych tímoch sa medze
nekladú. Guláš sa po slávnostnom vyhodnotení
bude predávať návštevníkom akcie za jednotnú
cenu jedno euro a z každého predaného guláša

k vareniu i podávaniu guláša. Organizátori
zabezpečia dostatok dreva na kúrenie a pitnú
vodu,“ spresňuje ďalej Pribilincová. Počas
pivných a gulášových slávností budú pre
súťažiacich aj návštevníkov pripravené zábavné
súťaže v šúpaní zemiakov, krájaní cibule
a v obľúbenom pití piva. V programe vystúpia
populárne domáce skupiny MSS Sekera, FS Hron,
Banda Americano, Radiopieces a Janko Kulich &
Kolegium.
(li)
venujeme časť financií na podporu žiarskeho
talentu – nahratie piesní s textami telesne
postihnutého Danka Magdolena.“
Spoločný začiatok varenia gulášov je
naplánovaný na 12-tu hodinu, aby prvé porcie
boli pripravené v poobedňajších hodinách
pre návštevníkov, ktorí na podujatie zavítajú
hneď po práci. „Každý súťažiaci tím si musí
zabezpečiť kotlinu s kotlíkom na varenie gulášu
a, samozrejme, aj potrebné suroviny či inventár
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Beer fest sa presúva z námestia do parku.
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Rekonštrukcie
pamiatok nášho mesta

V uplynulých mesiacoch začalo mesto Žiar
nad Hronom s prácami na ochrane a rekonštrukcii
historických a umeleckých pamiatok mesta.
„V súčasnosti sme ukončili opravy a rekonštrukciu
na soche dievčaťa na fontáne pred domom č. 367,“
informuje archeológ Peter Mosný a spresňuje:
„Dokončili sme osadenie hlavy sochy a doplnili niektoré poškodenia. Na oprave sa však bude pokračovať,
a to na rekonštrukcii samotného telesa fontány.“
V ostatných dňoch sa zároveň začali aj záchranné
práce na ďalšej Národnej kultúrnej pamiatke v našom
meste, a to na schodoch do Kostola Sv. Kríža, ktoré
sa idú rekonštruovať. „Zemné práce v tejto časti kostola odkryli základové murivo vstupu, na ktorom sa
našli fragmenty staršej kamennej výzdoby chrámu
a črepov keramiky. Nálezy získané pri prácach
na rekonštrukcii chceme umiestniť v Mestskom
múzeu ako ďalší doklad histórie nášho mesta,“
konkretizuje Peter Mosný a dodáva, že predpokladané ukončenie prác je začiatkom budúceho roka.

Nezabúda sa ani na osloboditeľov mesta
V tomto roku si pripomíname 70. výročie Slovenského

Socha dievčaťa.

národného povstania. Pri príležitosti osláv, ktoré sa
konali aj v našom meste, sa očistili pomníky, a zároveň
sa aj rekonštruujú pamiatky z tohto obdobia (zlatenie
nápisov, zamurovanie odpadnutých častí). „Úprava
ich bezprostredného okolia a vyčistenie prístupových chodníkov k pamiatkam sú tiež súčasťou ich
obnovy a dôstojnej prezentácie. Upravili sme okolie
a rekonštruovali pomník rodiny Šarkziovcov pod
Skalkou, kde bola koncom roku 1944 po potlačení
povstania upálená nemeckými vojakmi.“
V súčasnosti je už upravené aj okolie a pomník
dvoch chlapcov, Jozefa Daxnera a Ondreja Horniaka,

Socha Ladislava Exnára
pred ZŠ na Ul. Dr. Janského.
Foto: P. Mosný.

ktorí padli pri obrane nášho mesta pod Šibeničným
vrchom. „Pracujeme na úprave hrobov padlých
osloboditeľov nášho mesta – vojakov Červenej
armády, ktorí sú pochovaní na našom cintoríne.
Očistili sme sochu Ladislava Exnára a v súčasnosti
sa upravuje jej okolie. Takto chceme pripomenúť, že
nezabúdame na obete osloboditeľov nášho mesta.
A vzdávame im úctu a vďaku. Môžem skonštatovať,
že pokračujúci záujem primátora Petra Antala
o pamiatky nášho mesta začínajú prinášať svoje ovocie,“ dodáva na záver Peter Mosný.
(li)

Podávanie kandidátnych listín
Na základe harmonogramu organizačnotechnického zabezpečenia volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2014, ktorý vláda schválila
20. augusta 2014, bolo potrebné zverejniť počet
obyvateľov mesta. Mesto Žiar nad Hronom malo
ku dňu 22. augusta 2014 18 705 obyvateľov.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich
kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby
do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu
obce (primátora):
POČET OBYVATEĽOV OBCE

POČET PODPISOV
VOLIČOV NA PETÍCII

do 50
51 – 100
101 – 500
501 – 2000
2001 – 20 000
20 001 – 100 000

10
20
40
100
200
600

Pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho)
zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne
za každý volebný obvod: politická strana, politické
hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí,
nezávislý kandidát.
Politická strana, politické hnutie a koalícia politických
strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu
prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej)
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom
volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného
na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu
osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej
(mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého
kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia

podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom
vyhotovení.
Za poslanca mestského zastupiteľstva môže byť
zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone
volebného práva ako je:
zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody, výkon
základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej
služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak
to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov
a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti
na právne úkony.
Pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu
mestskej časti) podáva kandidátnu listinu politická
strana, politické hnutie, koalícia politických strán
a politických hnutí, nezávislý kandidát.
Politická strana, politické hnutie a koalícia politických
strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu
prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej)
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom
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volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného
na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej
(mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého
kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia
podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom
vyhotovení.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí
byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho
splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu
obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov) – získanie aspoň stredného
vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom
osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania
sú: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške,
záverečné vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej
skúške.
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné,
pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní
vyššieho vzdelania.
Za primátora mesta môže byť zvolený volič, u ktorého
nenastali prekážky vo výkone volebného práva
a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom č. 78/2014 poslanci MsZ schválili počet
poslancov, ktorý sa bude voliť vo volebných
obvodoch vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
nasledovne: 1. volebný obvod – Etapa: 5 poslancov,
2. volebný obvod – Stred: 5 poslancov, 3. volebný
obvod – Centrum II + stará časť mesta: 5 poslancov,
4. volebný obvod – Pod vŕšky: 2 poslanci, 5. volebný
obvod – IBV + Š. Podhradie: 2 poslanci.
(r)
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Opýtali sme sa za vás
Na našu redakciu
sa obrátil so svojou
prosbou čitateľ Jozef
Vencel. „Je možné bio
odpad pred rodinný
dom pripraviť na
odvoz aj v plastovej
kukanádobe, ktorú by
som si zakúpil na tento
účel? Plastové vrecia
sa totiž trhajú,“ uviedol
vo svojej otázke.

Obrátili sme sa na Odbor životného prostredia
Mestského úradu a požiadali ich o odpoveď:„Bioodpad
z rodinného domu je možné ukladať do plastovej
zbernej nádoby 120 - 240 litrov za podmienky, že
plastová nádoba je totožná so zbernými nádobami
bežne používanými v našom meste. Je to z dôvodu
bezproblémovej technickej manipulácie so zberným
vozidlom. 1100-litrovú nádobu na bioodpad
neodporúčame používať vzhľadom k frekvencii
vývozu bioodpadu a riziku hnilobných procesov
v zbernej nádobe. V prípade záujmu o zbernú nádobu
sa obráťte na Technické služby Žiar nad Hronom,
a. s., Ul. SNP č. 131, tel.: 045/678 08 00, príp. e-mail:
tsziar@tsziar.sk.“
(r)

Pravda o podchodoch na Námestí Matice slovenskej
V Mestských novinách č. 15/2014 zo dňa 29. júla
sme na strane 6 uverejnili interpelácie poslancov
z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
V jednej z interpelácií sa poukazuje na problém, že
bytové spoločenstvo na námestí v blízkosti pošty
osadilo v minulosti mrežu na priechod pod bytový
dom a chystajú sa zamrežovať aj druhý priechod.
Prinášame reakciu Bytového spoločenstva
BD č. 404:
„Bytové spoločenstvo BD č. 404 na Námestí Matice
slovenskej osadilo pred dvomi rokmi mreže na
podchody pod bytovým domom. Urobilo tak po
mnohonásobných sťažnostiach svojich vlastníkov
bytov na neustále znečisťovanie priestorov odpadkami
a výkalmi a rušenie nočného pokoja zo strany
pochybných osôb a podguráženej mládeže, ktorá
prezentovala svoje „umelecké“ sklony na stenách
podchodov vulgárnymi nápismi. Náklady na čistenie
boli pre spoločenstvo neúnosné. Už rok predtým sa
vedenie bytového spoločenstva snažilo riešiť tento
problém s príslušnými mestskými úradmi a políciou,
žiaľ, neúspešne. Preto došlo, na základe rozhodnutia
vlastníkov bytov, k inštalácii mreží s nemalým
finančným nákladom. Až potom sa tento problém
začal naozaj riešiť.
V súčasnosti došlo k dohode medzi BS, mestskou
políciou a príslušným mestským úradom
o monitorovaní a upratovaní priestoru s tým, že
podchody budú otvorené každý pracovný deň v čase
od 7.00 do 18.30 hod., čiže počas pracovného času,
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aby slúžili ľuďom pri ceste do práce a deťom do školy.
Počas víkendu a sviatkov sú podchody otvorené
v čase od 8.00 do 17.00 hod. Túto službu zabezpečuje
bytové spoločenstvo. Spomínaná dohoda sa dodržiava
obojstranne.
Napriek tomu došlo na zasadnutí MsZ k interpelácii
pani poslankyne Víťazkovej, ktorá nie je podložená
žiadnymi relevantnými informáciami ani znalosťou
veci, čo by sa v takomto prípade očakávalo. Zbytočne
tak dochádza k dezinformáciám občanov a riešeniu už
vyriešenej veci. Predmetné priestory sú súkromným
vlastníctvom bytového spoločenstva, ktoré má právo
nimi disponovať v záujme ochrany svojich obyvateľov,
ich bezpečnosti i ochrany financií. Zároveň máme
záujem o dobrú spoluprácu s mestom aj mestskou
políciou. Súčasný skutkový stav je výsledkom dohody
a zodpovedá potrebám oboch strán a nemáme dôvod
ho meniť.“

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY
MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY
ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje
platiteľom miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na území mesta
Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť
tento poplatok na rok 2014 v dvoch splátkach,
aby druhú splátku poplatku uhradili v termíne
najneskôr do 30. septembra 2014.
Poplatok je možné uhradiť na účet správcu
dane č. SK44 7500 0000 0040 0556 2844, alebo
do pokladne Mestského úradu v Žiari
nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol.
(r)
TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY
DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Mestský úrad Žiar nad Hronom – Oddelenie daní
a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností
na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú
povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2014
v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane uhradili
v termíne najneskôr do 30. septembra 2014.
Daň je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59
0200 0000 0016 0202 2658, alebo do pokladne
Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Pri platbe je
potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)

Dni jesennej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v súčinnosti
so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom a. s. usporadúvajú Dni jesennej čistoty 2014,
a to v dňoch od pondelka 22. do piatka 26. septembra 2014 v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery ako aj mobilná zberňa
budú počas piatich dní rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich
skúseností. Presnejšie rozmiestnenie kontajnerov
a iné informácie týkajúce sa Dní jesennej čistoty
prinesieme v najbližšom vydaní Mestských novín.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť
telefonicky na Odbor životného prostredia MsÚ
678 71 24.
OŽP

VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENA OBČIANSKEJ HLIADKY
uchádzača, doklad o najvyššom dosiahnutom záujemcovia,
ktorí
spĺňajú
kvalifikačné
vzdelaní, iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť predpoklady na danú pozíciu.
(certifikáty zo školení a podobne), uchádzač môže Každý úspešný uchádzač, s ktorým mesto uzatvorí
predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku
od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením
organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.
čestného vyhlásenia o bezúhonnosti (záujemca
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený
občianskej hliadky sú: ukončené základné, alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu
Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda, znalosť a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti
č. 46, 96501 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové slovenského jazyka - výhoda, absolvovanie kurzu rodine a mládeži). Miestom výkonu práce je rómska
prvej pomoci – výhoda.
osada Kortína, ubytovňa STS, mestské nájomné
konanie na
•šesť pracovných miest členov občianskej hliadky. Výberové kritériá sú: znalosť jazyka cieľovej byty Jadran a kancelária. Dátum predpokladaného
skupiny (rómsky jazyk), znalosť obyvateľov cieľovej nástupu do zamestnania je september 2014.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. septembra skupiny (obyvateľov komunity), akceptácia V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri
2014 o 10.00 hod. v priestoroch Zasadačky zo strany komunity, trvalý pobyt v mieste pracovného výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu
pôsobenia – výhoda, predchádzajúce skúsenosti pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy,
Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine,
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú s činnosťou hliadky – výhoda.
žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť, Doplňujúce výberové kritériá sú: motivácia zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie,
alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka,
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie politického alebo iného zmýšľania, národného alebo
do zamestnania je 4. septembra 2014. sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti, sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych
boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení komunity v medziach zverených kompetencií, vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje
komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti spoľahlivosť, osobný záujem priebežne sa vzdelávať v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný
o prijatie do zamestnania: žiadosť, životopis v odbornej problematike.
Na výberové konanie budú pozvaní iba zákon).
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 47.
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014.
V snahe zlepšiť prístupnosť obyvateľov
mesta k volebným miestnostiam, čo najbližšie
k miestu bydliska a z dôvodu, že podľa §10 ods.
3 Zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí okrsok zahŕňa spravidla
1 000 voličov, mestský úrad navrhol a poslanci
MsZ odsúhlasili úpravu a čiastočnú zmenu
územného členenia niektorých okrskov.
Z uvedených dôvodov bol vytvorený
nový okrsok, niektoré volebné miestnosti
preložené a následne boli okrsky prečíslované
z prehľadnejšieho a praktickejšieho dôvodu.
V meste Žiar nad Hronom sa bude voliť
v 16 – tich volebných okrskoch:

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5

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

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

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

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

- volebná miestnosť Základná škola,
Dr. Janského 2 – I. ZŠ
Príslušné ulice:
Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
J. Hollého, Nám. Matice slovenskej 10,
SNP 107, 109, 113, 115,
Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77,
79, 81,
Š. Moysesa 46 – občania s trvalým pobytom
mesto Žiar nad Hronom.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4

– volebná miestnosť Gymnázium Milana
Rúfusa, J. Kollára 2
Príslušné ulice: A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22,
J. Kollára, Cyrila a Metoda,
Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10

- volebná miestnosť Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
Príslušné ulice:
Dr. Janského 4, M. Chrásteka,
Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
Svitavská 1, 3, 5, SNP 149.
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VOLEBNÝ OKRSOK Č. 11

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

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

- volebná miestnosť Základná škola,
Jilemnického 2 – IV. ZŠ
Príslušné ulice:
Bernolákova, Jilemnického,
Hurbanova 1, 3, 5, 7,
SNP 139, 141, 143, 145.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 14

- volebná miestnosť Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
Príslušné ulice:
A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10,
J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35,
Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12, SNP 94, M. Benku
2, 4, 11, Štúrova 1, 3,
Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98, 100.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 15

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

- volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské
Podhradie
Príslušné ulice:
Kutinky, Šášovské Podhradie.
Pre Komunálne voľby 2014 ostáva
5 volebných obvodov a k nim priradené
okrsky:
1. volebný obvod
– Etapa (okrsok č. 10, 11, 12, 13)
2. volebný obvod
– Stred (okrsok č. 6, 7, 8, 9)
3. volebný obvod
– Centrum II + stará časť mesta
(okrsok č. 1, 3, 4, 5)
4. volebný obvod
– Pod vŕšky (okrsok č. 14, 15)
5. volebný obvod
– IBV + Š. Podhradie (okrsok č. 2, 16)
(r)

Mestské noviny | 28. august 2014

INZERCIA

noviny.ziar.sk

7

8

MSKC

noviny.ziar.sk

28. august 2014 | Mestské noviny

Mestské noviny | 28. august 2014
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 24.9.2014
predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie
o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely
prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti,
ktoré do 31.8.2014 dovŕšili vek 16 rokov (t. j. za deti
16-ročné a staršie).
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 je zverejnené aj na internetovej stránke
www.employment.gov.sk (Formuláre a žiadosti –
Rodina – Potvrdenia - 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 2014/2015 nebude pokračovať
v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa skončenia
štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.).
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,N,Ň,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).
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
26.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus,
30.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
31.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
1.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00
hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
29.8. Stomato – MUDr. Aleš Kučera, Nám. Matice
slov., Žiar nad Hronom (672 20 02)
30.8. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
31.8. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
1.9. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674 40
37)
6.9. Dentino – MUDr. Zuzana Kukolíková, A. Kmeťa
11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
7.9. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom
(671 67 91)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Inzerujte
v Mestských novinách
0,72 €/cm2

Cena plošnej inzercie:

Viac informácií e-mailom: mn@ziar.sk

9

INFORMÁCIE/INZERCIA
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky na oblohe
Program pre najmladších školákov. Mirko Vesmírko
v multimediálnom programe s využitím možností planetária vo Hviezdnej sále prevedie deti dianím na pozemskej oblohe, zaujímavým spôsobom im predstaví
telesá slnečnej sústavy, ich pohyb v nej a pod kupolou planetária sa s ním zahľadia na hviezdami posiatu
nočnú oblohu. Za priaznivého počasia nasleduje prehliadka zariadení a slnečných hodín na Solárnej terase
a pozorovanie Slnka astronomickým ďalekohľadom.
Za nepriaznivého počasia si v UFO sále deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou
overia svoje znalosti o astronómii. Dňa 27. augusta
o 16.00 hod.

Japonsko – krajina vychádzajúceho Slnka
Japonsko – časť sveta vzdialená a dlhé storočia pre
Európanov nedostupná. Vyberte sa s nami na ďaleký
východ za krásami tejto ostrovnej krajiny, spoznajte jej slávnu i pohnutú históriu, jej obyvateľov – ľudí
ako my, no predsa v mnohom takých odlišných. Dňa
28. augusta o 19.00 hod.
DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
– DIA OKIENKO
Obličkový prah pre glukózu
Pri normálnych hodnotách glykémie sa cukor do moču nedostane, pretože ho obličky stačia vracať späť do krvi. Keď glykémia vystúpi
nad 10 mmol/l, obličky už nedokážu všetok cukor
vracať späť, a preto sa objaví v moči.
Glykémia, pri ktorej sa objaví cukor v moči, je
obličkový prah pre glukózu. Tento prah sa zistí
vyšetrením glykémie, a zároveň aj cukru v čerstvej vzorke moču takto: Skôr sa vymočte na WC,
tento moč sa nevyšetruje! Po polhodine získate
čerstvý moč, ktorý si vyšetríte prúžkom DIAPHAN,
na ktorom sú nalepené dve indikačné plôšky. Krémovo-biela sa pri prítomnosti acetónu sfarbuje
do fialova a druhá, sýtožltá, sa pri prítomnosti cukru
sfarbuje na červeno až do hneda. Na stupnici balenia prúžkov odčítajte acetón po jednej minúte a cukor po troch minútach.
ZO DIAŽIARA

Z pera čitateľa

Mic, mic
Ráno, keď mám voľno, si obvykle kúpim v kiosku noviny a potom, popíjajúc kávu v najbližšej kaviarni, si ich
nikým nerušený prelistujem. Tak to bolo aj v to ráno
na dovolenke pri mori. Došiel som ku stánku a pýtam
si noviny. Odpoveď predavačky ma trochu zaskočila:
„Nemáme. Tlač chodí medzi siedmou a ôsmou. Príďte
neskôr.“ No, čo sa dá robiť. Začal som špirálovite krúžiť
okolo kiosku. Polomer Archimedovej špirály som čoraz
viac zväčšoval. Keď sa pri kiosku zastavilo auto a vodič z neho vyložil túžobne očakávané noviny, takmer
okamžite som sa zvrtol a opätovne som podišiel ku
stánku a pýtam si noviny. Odpoveď predavačky ma
prekvapila: „Ešte sa chvíľu prechádzajte, nestihla som
ich prebrať.“ Fučiac od zlosti som začal vytvárať exponenciálnu špirálu. Po chvíli som sa opäť odhodlal prísť
ku stánku a pýtať si noviny. Z odpovedi predavačky
som dostal mdloby. S úsmevom na tvári mi povedala:
„Majte trochu strpenia, nestihla som sa doma namaľovať. Za desať minút budem hotová a potom sa vám
budem môcť venovať.“ Rýchlo chôdzou som unikol z
tohto bludného labyrintu očakávania do pokoja kaviarne. Tam už sedel priateľ Milan. Popíjajúc kávu sme
sa tešili z párika vrabcov, ktoré opatrne hľadali nejaké
omrvinky na našom stole. Okolo nášho stolíka sa obšmietal čierny kocúrik. Ani sme nevedeli ako, len zrazu
pristal na našom stole. Vrabce vyplašene, akoby zázrakom, v poslednej chvíli ufrnkli na susedný stolík. Kocúrik sa nedal, pokúsil sa ich dostihnúť, ale na hladkom
povrchu stola sa pokĺzol a pristál medzi prázdnymi šálkami na stole. Jeho kúsok mi vrátil opäť dobrú náladu.
Nádej mi dal i Milan, keď mi vzápätí povedal: „Noviny
si môžeme kúpiť aj v obchode.“
Teodor Komenda

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
SURI A KIWI
Suri a Kiwi sú približne ročné sestry.
Nájdené boli na
ulici, ako sa spoločne chúlia a trasú,
celé
premočené
a ufúľané. Sú malého vzrastu. Bledá
je Suri a guľatejšia Kiwi, s tmavou srsťou. Jedna
druhú strážia. Bolo by dobré, keby si našli spoločný
domov, sú na seba veľmi naviazané. Vhodné sú do
bytu aj do domu s prístupom do vnútra. Očkované,
čipované a kastrované.
ČAKY
Čaky je mladý psík,
ktorý je v útulku najdlhšie – už 1 rok a 8
mesiacov. Má približne 15 kg, vyzerá
ako zmenšenina vlčiaka. Vhodný je aj
k deťom. V koterci je
nešťastný. Je veľmi poslušný, ovláda základné povely. Je očkovaný, kastrovaný a čipovaný.
SAMANTA
Samanta je približne
2-mesačné
šteniatko,
kríženec. Je kontaktná,
učenlivá a poslušná. Je
vhodná k deťom, s inými
psami sa znáša. Očkovaná a čipovaná. Adopcia je
podmienená kastráciou
po prvom háraní.
MIŠKO
Miško je ročný psík,
kríženec. Je stredného
vzrastu. S inými psami
je znášanlivý. Vhodný
je aj k deťom. Je to
aktívny psík, ktorý má
rád pohyb, je učenlivý
a poslúcha. Očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
RORI
Rori je približne 6 –
7-mesačný psík. Je veselý, hravý, rád sa hrá
a behá so psami. Je veľmi poslušný, rád sa učí.
Vhodný je aj k deťom.
Má hygienické návyky,
v byte nič neničí. Je tichučký. Odčervený, očkovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

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

0905 602 942
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PREDAJ

•Predám kancelársku stoličku bordovej farby. Cena : 20,00 €. Doho10/17
da možná. T: 0904071702, 045/6726237
•Predám chladničku Electrolux, 170-litrovú a mrazničku Calex,
18/17
170-litrový. Úsporné! Cena dohodou. T: 0907 351 067
•Predám kombi práčku, plnená spredu, 5-ročná. Cena: 100 €.
Predám kombi práčku, plnená zvrchu, 9-ročná. Cena: 80 €. T: 0908
572 607
19/17
•Predám vodárenskú závitnicu 1/2 = 3/4, nová. T: 0908 572 607
20/17

•Predám klince, viac druhov, od 50 do 100 cm. Predám kladivá, viac
druhov. T: 0908 572 607
21/17
•Predám odznaky, viac druhov. T: 0908 572 607

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

22/17

•Predám káble na 380 V = 220, nové aj použité, od 10 do 100 m.
Predám zásuvky – zástrčky na 380 V: 4-kolíkové, použité, 5-kolíkové,
nové. T: 0908 572 607
23/17

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 rozvodovú skrinku na 380 V – 5-kolíkové zásuvky 220 V.
24/17
T: 0908 572 607
•Predám gurtne na sťahovanie, použité aj nové, veľké. Predám žiarovky 12 V, viac druhov a závlačky – podložky, matky, závitové tyče
– priemer 12. T: 0908 572 607
25/17
•Predám kosačku a bicykel Favorit. Cena: 15 €. T: 0908 572 607
26/17

•Predám automatickú práčku Elektrolux, vo veľmi dobrom stave.
28/17
Plní sa zvrchu. Cena: 100 €. T. 0908 216 041
•Predám komplet staršiu obývaciu stenu. Cena: 30 €. Predám posteľ
v dobrom stave. Cena: 30 €. T: 0908 216 041
29/17

KÚPA
•Kúpim vlnitý eternit 120 x 100, aj už použitý – 2 kusy a viac. T: 0904
11/17
678 697

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. Cena dohodou. T:
0905 755 021
1/17
•Predám 1-izbový byt v Hornej Ždani. Pekné a čisté prostredie. Cena
dohodou. T: 0949 448 078
6/17
•Predám garáž na Ul. Dukelských hrdinov. Cena dohodou. T: 0907 578
838

7/17

•Predám RD na Trnavej Hore v spodnej časti. Dobrá lokalita. T: 0944
155 922
16/17
•Predám veľký rodinný dom Šášov – Píla na 20 árovom pozemku. T:
09036 178 838, 0907 806 779
17/17

•Predám 3-izbový byt s balkónom na sídlisku Pod vŕšky. Byt je kompletne zrekonštruovaný. Plávajúce podlahy, murovaná kúpeľňa a WC,
moderná kuchyn. linka. Byt je na 2. poschodí, vymaľovaný na bielo.
Vhodný aj pre náročnejších. Nachádza sa v bytovom dome, ktorý je
po kompletnej rekonštrukcii: plastové okná, zateplenie, omietky. T:
0917 822 736
30/17

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem dlhodobo 1-izbový byt, nezariadený, čiastočne prerobený, v centre mesta ZH. 1 osoba 220 €/mesiac. T: 0907 221 711
3/17

•Hľadám dlhodobý podnájom 1-izbového bytu, najlepšie zariadený.
T: 0902 485 834
8/17

•Prenajmem zariadenú a prerobenú garsónku v bývalom Hronstave, 4. poschodie. Vybavenie: nábytok + chladnička + sporák. Sládkovičova 17. Len jednej osobe, nefajčiarovi. Platba mesiac vopred: 160 +
15 € elektrina. Voľná od 6.9. T: 0919 287 151
9/17
•Dám do podnájmu 2-izbový byt na Etape. T: 0944 155 922
•Predám váľandy, stôl, obývaciu stenu, stôl do obývačky + stoličky.
Lacno. T: 0944 155 922
15/17
•Slušná mamička s dcérou si hľadajú podnájom v byte alebo rodinnom dome za prijateľnú sumu, v ZH, poprípade v blízkom okolí.
T: 0905 118 572
27/17
•Ponúkam do prenájmu 2-izbový byt na Etape (Svitavská ul.), s výťahom, murované jadro s podlahovým kúrením, plastové okná, 1 x
loggia (kuchyňa). Bytový dom je zateplený. Cena dohodou. T: 0908
997 746
31/17

AUTO MOTO
•Predám VAZ 2107, r. v. 1989, nabehané 45-tis. km. V pôvodnom
výbornom stave. Cena: 1 500 €. T: 0903 178 838
•Kúpim staré motorky JAWA, ČZ, môžu byt aj nepojazdné alebo len
32/17
diely. T: 0949 505 827

ZOZNÁMENIE
•Hľadám partnerku na spoločný život vo veku do 50 rokov, aj rozvedenú. T: 0902 402 067
14/17

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
PRENÁJOM:
P302/2014:
Obchodné priestory – budova
lekárne v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova. 1 priestor o výmere 147 m2 a 3 priestory, každý
o výmere 16 m2. Cena: 12 €/ m2/
mesiac
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt s loggiou
v Hliníku nad Hronom, Ulica
Strojárska, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 15.500 €, (pôvodná cena 17.000 EUR) výmera:
27 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Vansovej
535, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 19.990 €, (pôvodná cena 22.000 €) výmera:
36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 28.000
€, výmera: 41 m2
P291/2014:
1-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. A.
Kmeťa 341, pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 19.990 €,
(pôvodná cena 21.990 €), výmera: 41 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 24.500 €, (pôvodná cena 28.000 €), výmera: 41 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP 573, pôvodný stav. Cena:
28.990 €, výmera: 58 m2 + 12 m2
pivnica
P313/2014:
2-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 35.000 €, výmera: 50 m2
P321/2014:

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Hviezdoslavova 6, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 59.000 €,
výmera: 69 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika, pôvodný stav. Cena: 32.000 €, výmera: 67 m2
P324/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, pôvodný stav.
Cena: 34.000 €, výmera: 69 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 €, výmera: 69 m2
P322/2014:
3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, pôvodný stav,
zachovalý. Cena: 41.000 €, výmera: 74 m2
DOMY:
P312/2014:
RD v Prochote, čiastočne zrekonštruovaný. Cena 53.000 €, zastavaná plocha: 115 m2, výmera pozemku: 2.786 m2
P308/2014:
RD v Slaskej, kompletná rekonštrukcia. Cena 103.000 €, zastavaná plocha: 103 m2, výmera pozemku: 595 m2
P297/2014:
RD v Dolnej Vsi, pôvodný. Nová
cena: 16.000 €, (pôvodná cena
18.000 €), zastavaná plocha: 108
m2, výmera pozemku: 403 m2
P295/2014:
RD v Nevoľnom, pôvodný. Cena:
28.000 €, zastavaná plocha: 138
m2, výmera pozemku: 235 m2
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná, pôvodný. Nová cena: 14.000 €, (pôvodná cena 16.000 €), zastavaná
plocha: 361 m2, výmera pozemku:
1.150 m2
P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zre-

konštruovaný. Cena: 46.000 €,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera
pozemku: 519 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad
Hronom, zrekonštruovaný. Nová
cena: 140.000 €, (pôvodná cena
200.000 EUR), úžitková plocha
200 m2, výmera pozemku: 714 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 €, zastavaná plocha: 111 m2, výmera pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 53.000 €,
(pôvodná cena 67.500 €), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P301/2014:
Stavebný pozemok v Lehôtke
pod Brehmi, určený na stavbu RD,
chaty alebo chalupy. Cena: 24.000
€, výmera 1.192 m2
P294/2014:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom, určený na stavbu RD.
Nová cena: 58.500 €, pôvodná
cena 71.000 €, výmera 1.951 m2
P292/2014:
Pozemok Hodruša - Hámre, lokalita Banská Hodruša, určený na
rekreáciu a oddych. Cena: 13.500
€, výmera 6.989 m2
P289/2014:
Pozemok Krahule, určený na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 62.000 €,
výmera 2.374 m2
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 37.990 €, (pôvodná cena 40.720 €), výmera 1.018
m2
OSTATNÉ:
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená) v Janovej Lehota, časť Dérerov mlyn,
výmera 406 m2. Cena 6.800 €

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
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SPOMIENKAtkov
Dňa 29. augusta si
pripomíname 4. výročie
od chvíle,
keď nás navždy opustil
Ľudovít Soós.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Je len klamné zdanie,
že čas rany zahojí.
My máme už len tiché prianie,
nech odpočívaš v pokoji.
Dňa 11. augusta uplynulo
6 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, milý
otec a starý otec
Ján Pukač.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 7. augusta sme si
pripomenuli 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá milovaná
mamička, stará mama, babička
a prababička
Anna Lazárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Ako z tvojich očí žiarila
láska, obetavosť a dobrota,
tak nám budeš chýbať do
konca života.
Dňa 29. augusta si pripomenieme
4. výročie, keď nás navždy opustil
drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Ing. Jozef Barcík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
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SPOMIENKAtkov
Dňa 25. augusta si
pripomíname 30 rokov,
čo náhle odišiel náš dobrý
a starostlivý otec
Rudolf Lipták
vo veku 45 rokov.
Odišiel navždy, ale v našich
srdciach stále žije.
Spomína manželka a synovia s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Neplačte a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta sme si
pripomenuli 5 rokov, keď nás
opustila naša mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš, Miška a Marek, mama
a súrodenci s rodinami.
Spomínajte s nami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 16. augusta uplynulo
5 smutných rokov, keď nás náhle
opustil môj manžel
Ing. Augustín Ciglan
v 79. roku svojho života.
Ďakujem všetkým, ktorí na neho
v dobrom a s láskou spomínajú.
Tiež ďakujem aj tým, čo sa snažia
akýmkoľvek spôsobom zmierniť môj žiaľ a bolesť
v srdci.
Manželka Mária s rodinou.

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

POĎAKOVANIEtkov
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa
prišli naposledy rozlúčiť s našim milovaným otcom,
starým otcom a manželom
Emilom Kucejom,
ktorý nás navždy opustil dňa 7. augusta 2014.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme lekárom a sestrám na oddelení
ARO v Žiari nad Hronom za príkladnú starostlivosť
počas jeho hospitalizácie.

POĎAKOVANIEov
Po tvári slzy stekajú.
Len žiaľ a smútok v srdci zostali,
lebo tvoje oči sa navždy zavreli.
Cítime smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým otcom, starým a prastarým otcom
a švagrom
Antonom Kuzmom,
ktorý nás opustil dňa 3. augusta 2014 vo veku
92 rokov.
Dcéry Magda a Viera s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 27. augusta si pripomenieme 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Medveď.
S láskou a úctou na neho spomínajú a za tichú
spomienku ostatným ďakujú manželka, synovia
Miroslav a Jozef s rodinami.

Call centrum ministerstva vnútra je k dispozícii občanom už pol roka
Call centrum Ministerstva vnútra má za sebou
prvý polrok svojej prevádzky. Na bezplatnom
čísle 0800 222 222 môžu občania od januára
komunikovať so štátnou správou aj telefonicky,
linka vznikla primárne pre potreby občanov
v súvislosti so spustením klientskych centier pri
okresných úradoch v rámci reformy ESO.
„Z vyše stovky požiadaviek, ktoré zamestnanci
call centra vybavia týždenne, sa takmer tretina
týka agendy evidencie motorových vozidiel
(32 % požiadaviek), dokladovej agendy
v 22 % prípadov, 16 % podiel volaní tvoria otázky
týkajúce sa cestových dokladov a 5 % volaní
sa týka vodičských preukazov. Pätina všetkých
požiadaviek má všeobecný charakter, snažíme sa
občanov usmerniť a vyjsť im v ústrety v maximálnej
možnej miere,“ bilancuje polročné fungovania call
centra jeho vedúci, Martin Cigler.
Občania call centrum najviac využívajú v pondelky
a stredy, najväčší dopyt býva z rána po 8.00 hodine.
Diskutované otázky majú sezónny charakter,

aktuálne občanov najviac zaujíma rýchle vybavenie
cestovných dokladov. Bezplatná telefonická linka
Ministerstva vnútra je občanom k dispozícii počas
pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny, občania
si môžu overiť kde a v akých úradných hodinách
si môžu vybaviť konkrétne agendy integrovanej
štátnej správy.
Call centrum bolo zriadené z interných personálnych
a technických zdrojov rezortu s nulovými externými
nákladmi a jeho sídlom je pracovisko MV SR v Banskej
Bystrici. Po zavedení elektronickej podateľne a
prepojení úradov v budúcnosti si budú môcť
občania prostredníctvom call centra overovať aj
stavy svojich žiadostí. Zriadenie call centra je ďalším
nástrojom rezortu vnútra s cieľom sprístupniť a
zmodernizovať služby štátnej správy pre občana
v rámci reformy ESO. Call centrum podobne ako
aj www.eso-portal.sk prijíma aj hodnotné podnety
občanov na zlepšenie fungovania štátnej správy.
(r)
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KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
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Pozvánka na svätú omšu v Horných Opatovciach

Rok 1948, keď obec prosperovala.

Pozývame rodákov, priateľov a priaznivcov na svätú omšu
do Kostola sv. Vavrinca, ktorá bude v Horných Opatovciach
v sobotu 6. septembra o 10.00 hodine.
Zavítajte do rodnej dediny, kde ste prežili roky, dni a hodiny a spravíte nám radosť.
Zaspomíname si aj na spoločnú mladosť.
Návrat domov je okrem lásky azda najsilnejšou ľudskou túžbou. Vrátiť sa na tie miesta,
kde sa narodil a prežil mladosť. Vyslovujem úctu a vďaku krásnemu kútiku rodnej zeme
Horných Opatoviec, našej rodnej dedinke. Prázdny a smutný je tento kraj, keď život
zanikol v ňom. Odišli sme bez nádeje na návrat do rodnej obce, ktorej už niet.
Teraz, po rokoch, ženičku útlu v rodnej obci stretám, ide hore, ide dolu, stále čosi hľadá.
Ja idem za ňou, ona ohliadne sa. Na pochopenie stačí veľmi málo, tuším, čo sa v jej duši
odohralo, keď sa náhodne dneska s ňou tu stretám. Na môj pozdrav ona odpovedá.
V mysli mi jedna myšlienka búši, vycítiť, čo sa deje v jej boľavej duši. Rozišli sme sa v šíri
svet, spomienky nám zostali, veď korene domova sme tam nechali, v rodnom kraji, kde
sa vždy vraciame radi.
Viktor Obertáš

Profesia je viac ako zamestnanie
Pokiaľ si žiaci užívajú prázdniny, na školách
riaditelia škôl spolu so svojimi zamestnancami
zabezpečujú úlohy na školský rok 2014/15. Na
základe analýzy predchádzajúceho obdobia
hodnotia, v čom boli úspešní a čo treba zlepšovať.
Za najväčšiu kvalitu – hodnotu práce
zamestnancov Súkromnej obchodnej akadémie
možno považovať rastúcu odbornú úroveň
absolventov školy (podľa webovej stránky www.
skoly.ineko.sk) a uplatnenie absolventov v praxi.

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

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

„Som šťastná, že cesta absolventov našej školy
nepokračuje na úrady práce, ale sú zamestnaní
v rôznych firmách a inštitúciách, alebo po vykonaní
prijímacích skúšok pokračujú v ďalšom štúdiu
na vysokých školách, väčšinou ekonomického
zamerania,“ konštatuje Helena Halová, riaditeľka
SOA v Žiari nad Hronom a dodáva: „Veľkou výhodou
je, že väčšina z nich využíva možnosť zamestnať
sa a študovať popri zamestnaní, čím si zabezpečia
finančné zdroje na štúdium, tak ako to funguje vo
vyspelom svete. Zároveň si budujú svoju profesijnú
kariéru.“
Pri príprave mladých ľudí na povolanie je
dôležité uvedomiť si, že sú potrebné dve miesta
vzdelávania, a to škola a podnik a vedieť, že
profesia je viac ako zamestnanie. Túto skutočnosť
si škola uvedomuje, a tak vychováva a pripravuje
svojich žiakov na ich zamestnanie. „Žiaci praxujú
v podnikoch a na pracoviskách, kde je prostredie
podporujúce vzdelávanie a poverená konkrétna
osoba, zodpovedná a oprávnená na kontrolu
kvality vzdelávania jednotlivých žiakov. Žiaci
majú tiež možnosť vykonávať prax v regióne, tým
najlepším je po schválení riaditeľom školy otvorená
cesta aj mimo regiónu alebo do zahraničia,“
konkretizuje ďalej riaditeľka školy. Škola v tejto
oblasti využíva ochotu rodičov žiakov, ktorí sú

často pri výbere zamestnávateľa svojim deťom
vzorom a spolupracujú so školou pri zabezpečovaní
odbornej praxe žiakov. Spolupráca zamestnávateľ –
škola – rodič garantuje zodpovednosť a odbornosť.
„Som presvedčená o tom, že je to správna cesta ku
kvalite a zodpovednej príprave mladých ľudí na ich
budúci pracovný život,“ dodáva na záver Helena
Halová.
Poďakovanie vedenia školy patrí zamestnávateľom,
s ktorými škola spolupracuje v rámci vykonávania
odbornej praxe a ďalších aktivitách smerujúcich
k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich absolventov.
Uznanie za ochotu podporovať vzdelanosť mladých
ľudí patrí konateľom, manažmentu a konkrétnym
zamestnancom, zodpovedným za vedenie žiakov
na odbornej praxi, spoločností: UniCreditBank,
SLSP, SAPA Profily, Credit Accounting, Remeslo,
Hermes, General Trucking, Okresný súd Žiar nad
Hronom, Daňový úrad Žiar nad Hronom, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Žiar nad Hronom, obecné
úrady Vyhne, Hliník nad Hronom, Lutila, Rudno
nad Hronom, Podhorie, INV účtovníctvo, EM – LIFT,
Mestský úrad Kremnica, Happy pets, Rotobalance,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská
Bystrica, Advokátska kancelária Borec&Bohunský
Bratislava, Lansky, Ganzger&Partner Rechtsanwälte,
a mnohým ďalším.
(r)

Yamaha Class Súkromná základná umelecká škola, pobočka v Žiari nad Hronom
otvára v školskom roku 2014 – 2015 vyučovacie predmety:
• v hudobnom odbore: hra na keyboard, akordeón,
populárny spev a klasický spev,
• vo výtvarnom odbore: kresba, maľba, modelovanie,
práca s prírodným materiálom.
Žiaci sa môžu prihlásiť do 15. septembra 2014,
v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod. na

pobočke Súkromnej základnej umeleckej školy.
Miesto sídla: Komunitné centrum Škola dokorán,
Ul. Dr. Janského č. 9, Žiar nad Hronom (oproti I. ZŠ).
Bližšie informácie: Mgr. Ľubica Tonhajzerová,
riaditeľka školy, mobil 0915 70 63 63.

Yamaha Class Žiar nad Hronom pripravuje otvorené hodiny predškolských programov.
VSTUP JE ZDARMA!
Miesto: Komunitné centrum ŠKOLA DOKORÁN
žánrov a štýlových období. Flauta, keyboard
(bývalé materské centrum), oproti I. ZŠ na Ul. Dr.
a detské hudobné nástroje. Notová pyramída,
Janského č. 9 v Žiari nad Hronom.
solmizačné schodíky. CD s farebným leporelom
ROBÍK od 9.00 do 10.00 hod., pre matky s
alebo žiacky zošit s klávesnicou, notové karty.
Zoznámenie sa detí s hudbou v čo najranejšom veku
deťmi vo veku od 4 do 18 mesiacov.
ich života zaujíma kľúčovú funkciu pre celkový vývoj
PRVÉ KRÔČIKY od 16.15 do 17.15 hod., pre
ich osobnosti. Pribúdajú vedecké poznatky o vplyve
matky s deťmi vo veku 18 mes. do 4 rokov.
hudobného vzdelávania na vývoj detského mozgu.
Termín: 8. september (pondelok).
Taktiež je známe, že ľudský sluch a reč sa vytvárajú
RYTMICKÉ KRÔČIKY od 16.15 do 17.15 hod.
v období od narodenia do šiesteho roku života dieťaťa.
pre deti vo veku 4 až 6 rokov.
Preto je veľmi vhodné umožniť dieťaťu získať základnú
Termín: 9. september (utorok).
hudobnú skúsenosť v tejto fáze „tvorby sluchu“.
Čo môžu deti na vyučovacích hodinách zažiť,
Bližšie informácie získate aj od Adely Cibuľovej na
vidieť a počuť?
mobilom čísle 0908 112 209 alebo e-mailovej adrese:
Piesne, básne, hra na telo, tematické rozprávanie,
acibulova@centrum.sk. Viac o Hudobnej škole YAMAHA
hudobno-pohybové hry s tuleňom Robíkom,
sa dočítate na stránke www.yamahaskola.cz.
Mackom a chobotničkou Jajkou. Skladby rôznych
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70. výročie
Slovenského
národného povstania

Partizánsky odboj na Slovensku začal na jar
roku 1942 v Malých Karpatoch, kde rozvinuli
akcie najmä príslušníci skupiny Alexandra
Markuša. Aktivizácia tohto odboja mala 3 hlavné
dôvody: vstup Slovenska do vojny proti ZSSR,
protižidovské opatrenia slovenskej vlády a obrat
v Stalingradskej bitke.
Koncom roka 1943 bola uzavretá tzv. „Vianočná
dohoda“ a bol vytvorený ústredný odbojový orgán
Slovenská národná rada (SNR). Najdôležitejšou časťou
„Vianočnej dohody“ bola príprava ozbrojeného
povstania a zvrhnutie vlády fašistického Slovenského
štátu. 23. marca 1944 prezident dr. Edvard Beneš vzal
na vedomie informáciu o SNR a dočasným velením
príprav povstania poveril pplk. gšt. Jána Goliana.
Povstanie sa pripravovalo v spolupráci s armádou,
ktorej značná časť nebola spokojná s ľudáckym
režimom a v súčinnosti s Červenou armádou, ktorá
sa blížila ku Karpatom. Popri prípravách povstania
na celom Slovensku prebiehali záškodnícke akcie
početných partizánskych skupín. Akcie partizánov
sa však nepodarilo koordinovať s plánmi povstania,
najmä kvôli zlým možnostiam komunikácie a
nezhodám medzi niektorými partizánmi a SNR, často
to bolo spôsobené aj tým, že ZSSR chcel pomocou
svojich partizánskych veliteľov riadiť odboj na
Slovensku. 12. augusta slovenská vláda vyhlásila na
Slovensku výnimočný stav. Z dôvodu množiacich sa
partizánskych nepokojov a prípadného budovania
frontu proti postupujúcej Červenej armáde bola
dohodnutá nemecká okupácia Slovenska. Nemecký
vyslanec Hans Elerd Ludin predložil návrh na
nemecký vojenský zásah na slovenskom území,
s ktorým vláda aj prezident Jozef Tiso súhlasili.
29. augusta začali na Slovensko vstupovať nemecké
vojská. O 10.00 pplk. gšt. Ján Golian vyhlásil najvyšší
stupeň bojovej pohotovosti všetkým jednotkám
podliehajúcim Veliteľstvu pozemného boja v Banskej
Bystrici. Prvé boje medzi nemeckými okupantmi a
povstalcami začali v oblasti Žiliny a na severovýchode
v oblasti Kežmarku a Popradu. O 19.00 hod. minister
obrany Ferdinand Čatloš prečítal v rozhlase prejav,
kde oznámil, že slovenská vláda prizvala nemeckú

Nastúpení povstalci.
armádu na Slovensko do boja proti partizánom a
žiadal, aby slovenské obyvateľstvo nekládlo Nemcom
odpor. Verejne bolo povstanie ohlásené 30. augusta
1944 slobodným banskobystrickým vysielačom.
31. augusta 1944 československý minister zahraničia
Jan Masaryk v mene vlády požiadal vlády všetkých
troch veľmocí, aby vyhlásili povstaleckú armádu
a partizánov za spojenecké vojsko. Vláda USA tak
učinila 7.9. 1944, vláda ZSSR 11. 10. 1944 a vláda
Veľkej Británie v polovici októbra. 1. septembra
začal vychádzať povstalecký denník Útok (vychádzal
do 9. októbra 1944) a Slovenská národná rada vydala
Deklaráciu a prebrala zákonodarnú, vládnu a výkonnú
moc do svojich rúk.

Najtvrdšie boje
sa zvádzali aj v našom meste
Povstanie vzplanulo na väčšej časti vtedajšieho
slovenského územia, ale dlho povstalci toto územie
v celej veľkosti ubrániť nedokázali. Napr. Žilinu dobyli
Nemci už 31.8., a tak povstaleckí vojaci ustúpili
k Strečnu. Druhého septembra bol zbombardovaný
a vyradený z činnosti slobodný banskobystrický
vysielač. Povstalci dali do prevádzky náhradný
vysielač s menšou energiou, takže bol nepočuteľný
za hranicami. V bratislavskom rozhlase Jozef Tiso
vyzýval, aby bolo slovenské obyvateľstvo verné
ľudáckej vláde a prihlásil sa k tomu, že dal súhlas na
okupáciu slovenského územia nemeckou armádou.
Aj napriek podpore zo zahraničia a enormnej snahe
slovenských povstalcov sa povstalecké územie
zmenšovalo. Bolo to z viacerých dôvodov: povstanie
vypuklo oproti pôvodným plánom predčasne, keď
ešte neboli dokončené všetky vojenské prípravy.
Tiež sa nepodarilo udržať dve východoslovenské
divízie, ktoré Nemci rýchlo odzbrojili. Ani povstalci
na západnom Slovensku nedokázali nemeckej
invázií dlho odporovať. Letecky sa na slovenské
územie presunul 1. československý stíhací pluk a 2.
československá paradesantná brigáda cez povstalecké
letisko Tri duby. Najtvrdšie boje medzi nemeckou
armádou a povstalcami sa zvádzali pri Telgárte,
Vrútkach, Žiari nad Hronom, Hronskej Dúbrave,
Martine a na mnohých iných miestach. Povstania sa
zúčastnilo 60 000 vojakov slovenskej armády a asi
18 000 partizánov, medzi ktorými boli aj príslušníci
mnohých iných národov: Česi, Rusi, Ukrajinci,
Bielorusi, Francúzi, ale aj Maďari a Nemci. SNP patrí
medzi najväčšie protifašistické vystúpenie v tyle
nemeckej armády. Povstanie malo veľký vojenský
význam, pretože vďaka veľkej podpore obyvateľstva
vzniklo v tyle nemeckej armády povstalecké územie,
ktoré sa udržalo takmer dva mesiace. 7. októbra
prišiel na Slovensko divízny generál Rudolf Viest,
ktorý prevzal velenie povstania. Zatiaľ nemecká
armáda postupovala a povstalecké územie sa
zmenšovalo. 17. októbra z južných oblastí sa spustila
proti povstalcom mohutná nemecká ofenzíva.
22. októbra sa v Banskej Bystrici uskutočnila porada
zodpovedných politických činiteľov, na ktorej bolo
dohodnuté všetko na organizovaný ústup do hôr
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a prechod na partizánsky spôsob boja. 26. októbra
sa veliteľstvo 1. československej armády a HŠPO
presunuli na Donovaly, kde už boli aj politické orgány
povstania. Zároveň generál Rudolf Viest vydal rozkaz
opustiť Banskú Bystricu do rána 27. októbra 1944.
V ten istý deň ukončil svoju činnosť aj muničný závod
na Troch vodách. 27. októbra Nemci obsadili centrum
povstania Banskú Bystricu. V noci z 27. na 28. októbra
1944 vydal generál Rudolf Viest zvláštny operačný
rozkaz o prechode na partizánsky spôsob boja. Časť
povstaleckej armády padlo do zajatia, ako aj obaja
veliaci generáli Rudolf Viest a Ján Golian, ktorí neskôr
boli deportovaní do Nemecka a popravení.

Spomienkové podujatia
Činnosť pre povstalcov, ktorí ustúpili do hôr, bola
vyčlenená na 6 priestorov. Viac menej podnikali
záškodnícku činnosť až do konca vojny, ale
museli čeliť akciám prepadových oddielov SS. Aj
po potlačení povstania v slovenských horách pôsobilo
viac ako 13 000 ľudí. 30. októbra 1944 generál
Herman Hoffle spolu s predstaviteľmi ľudáckej vlády
na čele s dr. Jozefom Tisom usporiadal vojenskú
slávnosť. Dr. Jozef Tiso odslúžil slávnostnú omšu,
vyznamenal príslušníkov SS a verejne poďakoval
Hitlerovi. Po potlačení povstania a v súvislosti
s bojom proti partizánom jednotky SS, Heimatschutzu
a Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy rozpútali
na Slovensku obdobie teroru a za obeť im padlo
mnoho partizánov, povstalcov, ale aj nevinní
civilisti. V tej dobe už ľudácka vláda stratila kontrolu
nad väčšinou územia. 4. apríla 1945 bola oslobodená
Bratislava, čím bolo už takmer celé územie Slovenska
oslobodené.
V Žiari nad Hronom sa spomienkové akcie
k 70. výročiu SNP začnú 28.8.2014 slávnostným zasadnutím Oblastného výboru a Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. O 11.00
hodine predstavitelia okresu, mesta Žiar nad Hronom
spolu s občanmi položia vence a kytice k pamätníku
SNP – soche Ladislava Exnára, zakladateľa jednej
z prvých partizánskych skupín v našej oblasti. Po obede
sa uskutočnia pod záštitou mesta športové podujatia
a večer o 19.00 hodine bude zapálená partizánska vatra
na Šibeničnom vrchu.
29.8.2014 sa v Banskej Bystrici uskutočnia centrálne
oslavy výročia SNP. Autobus pre účastníkov nášho
mesta odchádza o 7.30 hodine od II. Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika. Nezabúdajme, že civilizačné
hodnoty sa majú brániť v predpolí, nie až na poslednej
hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Súboj o
civilizačné hodnoty je súčasťou každodennej histórie
ľudstva a prebieha aj v súčasnosti. Preto by sme sa
mali dnes všetci usilovať o naplnenie slov z „Vianočnej
dohody“, na ktorej sa zhodli všetky významné zložky
povstania. Pozývame všetkých občanov, aby prišli
medzi nás podporiť myšlienky mieru a humanizmu.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom,
Foto: zdroj internet.
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Change your life: 4-mesačná premena
Očami účastníčok
Život je nevyspytateľný, nikdy neviete, koho
vám postaví do cesty a kam vás zaveje ďalší
deň. Mení sa z minúty na minútu. Rovnako je
to aj v projekte 4-mesačnej premeny. Je to dlhá
cesta, na ktorej sa môže stať čokoľvek. Po prvom
mesiaci muselo pre zdravotné dôvody jedno
z dievčat projekt opustiť. Dnes je situácia
rovnaká. Tentokrát sú však dôvody rodinné.
A tak na konci druhého mesiaca ostali už iba tri!
Dnes vám prinášame rozhovor s dievčatami,
nie s ich trénerom. Dočítate sa aké majú pocity,
čo sa im páči a čo, naopak, nie. Sú to bojovníčky.
Prirovnali by sme ich k trom mušketierom! Rovnako
si predstavíme aj poslednú, a zároveň najmladšiu
účastníčku, Evku Šályovú a tréner zhodnotí jej
doterajšiu snahu.
Dievčatá, prichádzame do finále druhého
mesiaca. Je to už celkom dlhá testovacia doba,
aby ste vedeli povedať, čo vám chutí, poprípade
nechutí z nového jedálnička?
Eliška: Za seba musím povedať, že mi chutí skoro
všetko! Ťažko sa mi zvyká, že varím len z celozrnnej
múky, čo je trochu zložitejšie a chuť je iná, ale som
veľmi spokojná s tým, že varím skoro bez tuku
a ak nejaký aj pridám, je zdravý. S partnerom sme
nadšení, že v diéte je veľa mäsa. Máme ho radi.
Občas mi chýba sladké, ako asi každej z nás, ale to
zaženie proteínový nápoj.
Nika: Ja osobne sa na jedlo sťažovať nemôžem,
pretože v jedálničku nemáme nič, čo by sa nedalo
pripraviť na tisíce spôsobov. Každé jedlo si v
podstate môžem prispôsobiť. Dokonca som objavila
nové chute ako arašidové maslo, pretože doteraz
som ho nemohla ani cítiť. Jedinú vec, ktorú by som z
jedálnička načisto vyhodila, sú vločky.
Evka: Zvykla som si celkom dobre. Najviac zo
všetkého mi chutí arašidové maslo. Naopak, cottage
cheese mi už pomaly začína liezť hore krkom. Neraz
sa mi stalo, že mi cottage cheese vadil, no potom, na
moje šťastie, mi znovu zachutil. Preto pevne verím,
že to bude aj tentokrát.
Vyzerá to tak, že ste sa celkom pekne
adaptovali, ale zvyk je železná košeľa. Prezraďte,
čo zo starého spôsobu stravovania, vám chýba?
Eliška: Chýba mi čokoláda a síce je to trochu
divné, aj oravská slanina.
Nika: Chýbať mi nechýba zatiaľ nič, z čoho som aj
ja sama prekvapená, pretože som zvykla byť strašný
žrút na sladké. Nehovorím, že by som si niečo
nedala, ale nestojí mi to potom za ten pocit viny.
Evka: Mne chýba skoro všetko. Najmä ovocie.
Čokoláda už ani tak nie. Naučila som sa ju nejako
ignorovať.
Ignorovať chuť na čokoládu? Po rozhovore mi
musíš prezradiť, ako sa to robí! Ale teraz nám
popíšte, v čom vnímate rozdiel medzi novým
a starým spôsobom stravovania?
Eliška: Nové stravovanie sa s tým starým nedá ani
porovnať. Jem teraz oveľa zdravšie! Mám na tanieri
viac zeleniny. Porcie sú neporovnateľne menšie
a pritom som oveľa sýtejšia.
Nika: Rozdiel je rozhodne vo frekvencii jedenia,
pretože pred „premenou“ som zvykla jedávať
len dvakrát za deň. Teraz jem viac bielkovín a už
nepapám len tak, keď sa nudím, ale len keď mám.
Dokonca sa mi stáva, že sa do jedenia musím
prinútiť, pretože nie som hladná.
Evka: Jem viac zeleniny. Nie som typ, ktorý
obľubuje zeleninu, čiže aj teraz si zeleninové šaláty
rôzne dochucujem, ale jem ich. Zriekla som sa
sladkostí, čo je u mňa priam neuveriteľné! Som zato
na seba hrdá!
Z toho, čo hovoríte, je jasné, že Michalova

CHANGE YOUR LIFE
Vek: 17 rokov
Bydlisko: Ladomerská Vieska
Povolanie: študentka
Gymnázia Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom
Miery: Výška: 168 cm
Váha: 79,2 kg

Zľava Evka Šályová, Nika Balážová, Eliška Radová s
trénerom Michalom Mišurdom.
strava prekopala vaše zaužívané spôsoby
stravovania. Ako ste na tom s pohybom? Zvykli
ste si už na pravidelnú aktivitu, alebo každý
tréning absolvujete so zaťatými zubami a so
slovom MUSÍM na jazyku?
Eliška: Na pravidelné cvičenie som si zvykla
veľmi rýchlo. Chodiť trénovať sa stalo pre mňa
samozrejmosťou. Cítim sa tam dobre. Psychicky si
oddýchnem a pritom telo dostane zabrať.
Nika: Ja som si na ranné kardio ešte stále nezvykla.
Nebaví ma to a zakaždým idem so zaťatými zubami.
Iné je to pre mňa na tréningoch s Michalom. Nikdy
som nechápala, ako môže niekto povedať, že ho
baví chodiť do posilňovne, alebo že majú zo športu
lepšiu náladu. Keď chodím na tréningy, vždy sú
tu dva pocity, na ktoré sa veľmi teším. Prvý: ako
budem z fitka odchádzať a druhý: ako tam pôjdem.
Postupne si aj ja uvedomujem, že sa tam naozaj
teším, aj keď potom hodinu nadávam, v kútiku duše
si poplačem a hovorím si, že sa už nikdy nevrátim,
ale už veľakrát mi tréning aj zlepšil náladu. Mám
pocit že toto bude „vzťah“ na dlhšiu dobu.
Evka: Vzťah k športu som mala vždy pozitívny,
takže to nie je môj kameň úrazu. Je pravda, že
najťažšie je donútiť sa ísť cvičiť, najmä behať,
lebo pri tom sa nudím, ale stojí to za ten pocit po
tréningu, že som pre svoje telo niečo spravila. A keď
vidno výsledky, je to ešte lepší pocit.
Ak by ste to mali zhrnúť, tak sa celkovo cítite
ako?
Eliška: Ja sa cítim lepšie, ako predtým. Viacej
vládzem, som menej unavená, ľahšie sa mi hýbe,
napríklad aj pri domácich prácach.
Nika: Ja sa cítim tak nejak stále rovnako, pretože
ešte nejaké extra zmeny nenastali. Ale ako som
už povedala, našla som si nového kamaráta:
posilňovňu, takže som šťastná a verím, že sa nám to
všetkým podarí dotiahnuť až do vysnívaného konca.
Evka: Po tréningu sa cítim fresh, mám dobrú
náladu. Inokedy som väčšinu času unavená a chcem
byť sama. Nie je to nejaký depresívny pocit, keď
chcem byť sama. Ja som sama rada.
Vidíte na sebe už aj zmeny? Viditeľné voľným
okom napríklad?
Eliška: Musím zopakovať, že sa mi ľahšie pohybuje
a ľudia mi hovoria, že som chudšia v tvári, a že sa mi
aj brucho zmenšilo. Aj sama vidím, že sa zmestím do
nohavíc, ktoré sú o číslo menšie ako predtým!
Nika: Veľké zmeny ešte naozaj nevidím, niečo
vidno len na číselkách na váhe, ale už začínam cítiť
niektoré svaly, o ktorých som ani nevedela, že ich
mám.
Evka: Ja osobne na sebe vidím zmeny len
minimálne, no moje okolie hovorí niečo iné. Zrejme
je to tým, že ja sa na seba pozerám každý deň do
zrkadla, a tým pádom nevidím nejaké väčšie zmeny.
Aj napriek tomu, že tieto zmeny nevidím, tak ich na
sebe cítim.
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Ako si sa dostala do projektu?
Vždy som obdivovala baby, ktoré takéto
premeny podstúpili. Kamarát dal „páči sa mi
to“ na Michalovu FB stránku, a tak som sa k nej
dostala aj ja. Uvidela som jeho ponuku a hneď
som sa chcela prihlásiť. Najskôr ma zastavil fakt,
že to bude publikované. Hanbila som sa, ale
nakoniec som sa rozhodla.
Čo všetko si v minulosti vyskúšala, aby si
schudla?
Držala som tzv. 13-dňovú diétu. Za jeden
deň som mohla zjesť iba jeden light jogurt, čo
znamená pár lyžičiek na raňajky, pár na obed
a zvyšok na večeru. Pila som jablčný ocot, ale
nechutil mi.
Čo od premeny očakávaš?
Chcem zmenu, chcem sa zmeniť a byť zdravá.
Robím to pre seba. Buď teraz alebo nikdy! Chcela
som to už aj predtým, ono sa to ľahko hovorí, ale
je ťažšie sa do toho aj prinútiť. Prajem si, aby sa
šport stal mojou každodennou súčasťou života,
a aby som schudla. Chcela by som byť o 25 kg
ľahšia.
Hodnotenie trénera
Evka sa veľmi snaží. Dodržiava stravu a aj
na tréningoch podáva výkony. Má stabilnú
váhu, resp. nemá úbytok hmotnosti napr.
5 kg, ale to môže byť spôsobené stratou
tuku a náhradou svalovej hmoty. Kilo
svalovej hmoty je na pohľad oveľa menej
ako kilo tuku, preto jej zmeny vidno práve
na fotografiách, ktoré mi posiela. Postava sa
tvaruje.
(du)

Nika, Evka, študujete na stredných školách. O
chvíľu vám začnú školské povinnosti. Premýšľali
ste už ako skĺbiť školu s novým životným štýlom?
Nika: Ja osobne to budem mať pravdepodobne
jednoduchšie ako teraz, nakoľko pracujem a do
práce dochádzam. Počas školy budem každý jeden
deň vedieť presne, kedy sa vrátim domov a môžem
ísť na tréning. Čo sa jedla týka, myslím si, že nebudú
problémy, pretože „krabičkovanie“ – balenie jedla
do krabičiek, som si už vyskúšala a nie je to také
hrozné. Jediné, čo si neviem predstaviť, je ranné
kardio, kvôli ktorému budem asi musieť vstávať o
piatej.
Evka: Pravdupovediac, ja sa bojím toho, že začne
škola. Okrem školských povinností budem mať aj
rôzne krúžky, no dúfam, že všetko dokopy nejako
skĺbim. Zistila som, že fitko je otvorené až do
desiatej večer, tak to by som mohla stíhať.
My vám rozhodne budeme držať palce, aby ste
všetko, všetky zvládli s úsmevom na tvári a ako
povedala Nika, dotiahli to až do svojho vysnívaného
konca. Ak dievčatám fandíte aj vy, chcete im svoju
podporu vyjadriť alebo iba sledovať ich cestu za
novým telom, môžete tak urobiť na FB profile: Osobný
tréner - Žiar nad Hronom alebo webových stránkach
www.TrenerZiar.sk, www.MegaTrener.sk.
Dominika Urbánková
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Dvakrát striebro na Majstrovstvách Slovenska pre Žiarčanov
TANEC
miesto, v desiatich tancoch i v latinsko-amerických
tancoch boli 6. V rámci Slovenského pohára sú
v súčasnosti v štandardných tancoch na 18. a v
latinskoamerických tancoch na 8. mieste.
Darilo sa však aj ostatným párom. Tomáš Legíň a
Isabella Kúšová si v tejto sezóne vytancovali vyššiu
výkonnostnú triedu B v štandardných tancoch. Denis
Kmeť a Jana Laurová, Andrej Hric a Soňa Herková
a Marek Hlaváč a Sofia Gelienová získali triedu C
v štandardných tancoch. Martin Kollár a Dominika
Krčmárová boli najaktívnejším párom, keď absolvovali
najviac súťaží.

V plesových choreografiách
a exhibíciách už štvrté zlato pre juniorov
Najvyššie ocenenie získali juniori v rámci Majstrovstiev
Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách,
kde sa stali po štvrtýkrát majstrami Slovenska

Jaroslav Oboňa a Dominika Rošková.
Vyhodnotenie sezóny patrí k tradičným podujatiam
Tanečno-športového klubu Stella a sezónu 2012/13
môžeme právom hodnotiť za najúspešnejšiu
v histórii klubu. Zásluhu na tomto fakte má tanečný
pár Jaroslav Oboňa a Dominika Rošková, ktorí
v latinskoamerických tancoch získali 2. miesto.
V súčasnosti sú Jaroslav Oboňa a Dominika Rošková
v rámci Slovenského pohára na 1. mieste a za
povšimnutie stojí ich najväčší úspech, umiestnenie
v medzinárodnom rebríčku WDSF (129. miesto), kde
súťaží viac ako 3000 párov z celého sveta.
Silnú skupinu tvorí aj osem juniorských párov.
Najúspešnejším sa stal Jaroslav Ihring a Natália
Varechová. Na Majstrovstvách Slovenska v štandardných
tancoch si vytancovali 2. miesto, v desiatich tancoch
skončili na 4. mieste a v latinskoamerických tancoch
boli 5. V rámci Slovenského pohára v štandardných
i v latinskoamerických tancoch sú na 6. mieste. Druhým
najúspešnejším párom je Stanislav Kubáň a Zuzana
Prausová. Najlepší výsledok dosiahli na Majstrovstvách
Slovenska v štandardných tancoch, kde obsadili 5.

Jaroslav Ihring a Natália Varechová.

s choreografiou You will see... z autorskej dielne Stelly
a Petry Víťazkovej. Poďakovanie patrí aj ostatným
párom za reprezentáciu: Filip Gáfrik a Ema Kollárová,
Roland Zubek a Tamara Rozembergová, Martin Žňava
a Kristína Begániová, Patrik Jenat a Marcela Glezgová,
Michal Holic a Erika Hlaváčová, Marek Vančišin a
Lucia Boboková, Patrik Franta a Timea Turčanová.
Obohatením uplynulej sezóny boli aj vystúpenia
dievčenskej skupiny Latino Girls.
V súčasnosti sa už naše páry pripravujú na novú
sezónu. Jara s Dominikou čakajú Majstrovstvá sveta,
ktoré sa budú konať v októbri v Ostrave a Jarka
s Natálkou Majstrovstvá sveta v štandardných
tancoch v Rige. Najväčšie poďakovanie však patrí
našim podporovateľom, a hlavne rodičom všetkých
zverencov za aktívnu pomoc.
Ing. Stella Víťazková, hlavná trénerka klubu
Foto: Ing. Miroslav Víťazka

Žiarčania postupujú do tretieho kola Slovnaft Cupu
FUTBAL – SLOVNAFT CUP
2. kolo: TJ Slavoj Boleráz – FK Pohronie 0:4 (0:3)
Góly: 30. Páleník, 32. Marušin, 38. D. Urgela,
58. P. Abrahám
Zostava Pohronie: Malec - Gregáň, J. Sekereš, Pelegríni,
Páleník (61. A. Nemec), P. Abrahám, P. Blaho (31. Marušin),
Paraj, Gajdoš (61. Zvara), J. Sojka, D. Urgela.
Domáci účastník štvrtej ligy bol nepríjemným súperom
už od začiatku zápasu. Do 20. minúty mal hneď dve šance,
keď Sojka vykopol z prázdnej brány po chybe Blaha. Po
týchto chybách však už Pohrončania ovládli hru a zvíťazili
presvedčivo rozdielom štyroch gólov. Ako prvý prekonal
súperovho brankára v 30. minúte Páleník. O dve minúty
neskôr už Pohrončania gólom Marušina vyhrávali 2:0.
Najkrajší gól zápasu dal v 38. minúte Urgela, ktorý súperovho
brankára prekonal na dvakrát. Posledný, štvrtý gól, sa zrodil
z pokutového kopu v 58. minúte. Aj keď Sekereš najskôr
kopol do žrde, odrazenú loptu sa podarilo poslať Abrahámovi
priamo pod brvno.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Žiarski cyklisti reprezentovali Slovensko na 29. ročníku
Radjugendtour
CYKLISTIKA
Henrich Hasch bol klasifikovaný v pelotóne na
67. mieste. Druhá etapa, merajúca 77,8 km, sa išla
v členitom teréne v okolí mesta Steinfeld. Aj v tejto
etape napriek náročnosti trate a nepriaznivom
počasí sa rozhodovalo v špurte početného
82-členného hlavného pelotónu. Belgičan Jasper
Philipsen ukázal, kto je najlepším šprintérom na
Jugendtour a opäť zvíťazil. Do tretej etapy si naďalej
udržal ružový dres vedúceho pretekára. Slováci
v záverečných kilometroch výborne pracovali na
čele pelotónu, výsledkom čoho bolo pekné 9. miesto
Adriána Foltána. Henrich Hasch bol klasifikovaný
v hlavnom pelotóne na 62. mieste.
V dňoch 15. až 22. augusta sa v rakúskom
Bad Tatzmannsdorf uskutočnil už 29. ročník
medzinárodných
cyklistických
etapových
pretekov kadetov Internationale ASKO
Radjugendtour. Na podujatí určenom pre
pretekárov do 17 rokov sa predstavilo 23 tímov
z 18 krajín.
Na cyklistické nádeje v preteku považovanom
za neoficiálne Majstrovstvách Európy U17 čakalo
náročných 302 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
dvojnásobné zastúpenie v podobe Adriána Foltána
a Henricha Hascha.
Už v úvodnom prológu, tímovej časovke na
15,9 km, ktorá sa išla v meste Lutzmannsburg,
podalo družstva Slovenska vynikajúci výkon
a časom 0:21:56,94 obsadilo výborné 5. miesto.
Podľa očakávania zvíťazilo časom 0:20:49,02
družstvo Dánska. Mesto Tschantschendorf bolo
organizátorom úvodnej prvej etapy Radjugendtour,
ktorá merala 60,8 km. Jej víťazom sa v špurte
početného 80-členného pelotónu stal belgický
cyklista Jasper Philipsen, ktorý sa zároveň obliekol
do ružového trička vedúceho pretekára podujatia.
Šprintérsky líder družstva Slovenska, Adrián Foltán,
potvrdil svoje kvality a obsadil slušné 14. miesto.

Slovensko aj vďaka Žiarčanom
skončilo na peknom 6. mieste
Po dni voľna čakala na cyklistov tretia etapa
merajúca 70 km. Mesto Ternitz je už tradične
etapovým mestom Jugendtour a našim pretekárom
sa tu darí. Bojovne naladené družstvo Slovenska išlo
na štart s jasným cieľom – vyhrať etapu. Napriek
maximálnej snahe a bezchybnému výkonu sme
sa museli nakoniec uspokojiť s nepopulárnym
štvrtým miestom Adriána Foltána. Zapríčinil to
hromadný pád tesne pred cieľom, ktorému sa síce
Foltán vyhol, ale stratil rýchlosť a výhodnú pozíciu.
V celkovej klasifikácii sa však Adrián Foltán posunul
na fantastické šieste miesto so stratou 29 sekúnd na
vedúceho pretekára Belgičana Philipsena, ktorý aj
v tejto etape zvíťazil. Družstvo Slovenska poskočilo
v celkovej klasifikácii tímov na vynikajúce tretie
miesto.
Záverečná etapa s názvom „kráľovská,“ merajúca
77,2 km, sa išla v okolí kúpeľného mesta Bad
Tatzmannsdorf. Od úvodných kilometrov to bola
doslovne naháňačka. Nástup striedal nástup
a štartovné pole sa rozdelilo na množstvo malých
skupín. Nás tešilo, že Slováci jazdili až do konca
vpredu a boli aktívni. Túžba po etapovom víťazstve
bola silná. Osud nám to však nedoprial. Neúprosný
boj pretekárov o výhodnú pozíciu tesne pred
cieľom opäť spôsobil kolíziu v pelotóne, na ktorú
doplatil práve náš líder, Adrián Foltán. Bohužiaľ,
aj toto je cyklistika a pre šprintéra v záverečných
kilometroch je to vždy riziko. Aj poslednú
etapu vyhral neporaziteľný Belgičan Jasper
Philipsen a stal sa celkovým víťazom 29. ročníka
Internationale Radjugendtour 2014. Adrián Foltán
obsadil nakoniec celkové 45. miesto so stratou
52 sekúnd na víťaza a Henrich Hasch 41. miesto
so stratou 38 sekúnd na víťaza. Družstvo výberu
Slovenska obsadilo celkové pekné 6. miesto.
Za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky na
najprestížnejšom európskom podujatí kategórie
U17 patrí cyklistom MŠK Žiar nad Hronom, Adriánovi
Foltánovi a Henrichovi Haschovi, uznanie a poďakovanie.
F.S.

Po štyroch kolách Pohrončania
na šiestej priečke
FUTBAL – DOXXBET LIGA
2. kolo: MFK Dubnica nad Váhom
- FK Pohronie 1:3 (1:1)
Góly: 10. a 62. Orolín, 84. Gregáň.
Zostava FK Pohronie: Malec – Sekereš, Pelegríni,
Adam (78. Páleník), Zvara, Marušin, Abrahám (87.
Šenk), Paraj, Orolín (75. Gregáň), Sojka, Urgela.
Prvý gól na pôde súpera sa podarilo do
bránky vsietiť Orolínovi už v 8. minúte. Na 1:1 sa
Dubničanom podarilo vyrovnať až po 30-tich
minútach hry. V druhom polčase už boli úspešnejší
iba hráči Pohronia. Druhý gól sa podarilo streliť
v 62. minúte opäť Orolínovi. A hoci od 77. minúty
hralo Pohronie oslabené o Paraja, v 84. minúte na
konečných 3:1 zvýšil Gregáň.
3. kolo: FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava B
1:2 (1:2)
Gól: 41. Abrahám.
Zostava FK Pohronie: Malec – Sekereš,
Pelegríni, Adam (46. Gregáň), Zvara, Páleník,
Marušin, Abrahám, Orolín (77. Garaj), Sojka (53.
Gajdoš), Urgela.
Zápas na domácej pôde domáci Pohrončania
prehrávali 0:2 už na začiatku zápasu. Akcia
domácim vyšla až v 41. minúte, kedy skóroval
Abrahám.
4. kolo: FC Spartak Trnava B – FK Pohronie 0:1
(0:0)
Gól: 65. Pelegríni.
Zostava Pohronie: Malec – Gregáň (53. Páleník),
Sekereš, Pelegríni, Adam (63. Garaj), Zvara,
Marušin, Abrahám, Paraj, Sojka, Urgela (90. Šenk).
Tréner: Štefan Zaťko.
Prvý polčas odohrali futbalisti bez gólu. Od
výmeny strán, v druhom polčase, však ukázali
jednoznačne lepšiu hru Pohrončania. Aj keď mali
Pohrončania niekoľko šancí, gólovo uspieť sa
podarilo v 65. minúte iba Pelegrínimu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk,
Foto: www.fotofero.sk

