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Zo športovej haly je dnes reprezentatívny športový stánok
Rekonštrukcia športovej haly je na
konci. Počas niekoľkých mesiacov
prešla veľkými zmenami. Slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej
športovej haly sa uskutoční v piatok
11. septembra.
Už pri nástupe do svojej funkcie
definoval primátor Peter Antal určité
oblasti, ktoré chcel v meste riešiť
ako prioritné. Jednou z nich bola aj
absolútne nevyhovujúca športová
hala, ktorá bola v katastrofálnom
technickom stave. „Pristúpili sme
preto k určitým krokom, ktoré bolo
potrebné urobiť,“ hodnotí spätne
primátor a vysvetľuje: „Bolo potrebné
zadefinovať, či je možné rekonštruovať
už existujúcu športovú halu, alebo
pôjdeme stavať niečo nové. Štúdia
jednoznačne ukázala, že je lepšie
pustiť sa do rekonštrukcie, pretože tá
vyjde mesto podstatne lacnejšie ako
stavba novej budovy.“ Hoci sa projekt
primátorovi od začiatku páčil, vedel, že
to nebude jednoduché. Navyše, začali
sa ozývať aj tí, ktorí hovorili o tom, ako
si mesto zaslúži novú halu. „Nebolo
jednoduché presvedčiť poslanecký
zbor, že pre mesto je najlepšie pustiť sa
do rekonštrukcie. Našťastie, nakoniec
to poslanci jednohlasne odsúhlasili.“
Investorom projektu sa stali technické
služby. Dodávateľom prác sa stala
domáca spoločnosť ZUS Servis, ktorá
vzišla z elektronickej aukcie. „Počas
celej výstavby som sa v rámci mojich
možností snažil chodiť na stavbu a
kontrolovať postup prác. Aj firma ZUS
Servis výrazným spôsobom pomohla
k tomu, že hala je taká aká je. Cena
nebola navyšovaná, čo sa pri máloktorých stavebných firmách udeje,“ netají spokojnosť primátor.

Rozšírili aj parkovisko,
pribudlo parkovanie
pre autobusy

Rekonštrukciou
prešlo
aj
parkovisko pred halou. „Rozhodli sme
sa, že parkovisko zväčšíme. Využívajú
ho nielen návštevníci športovej haly,

ale aj futbalového štadióna,“ podotýka
Antal s tým, že parkovisko sa rozšírilo
približne o 30 miest, pričom pribudli aj
dve státia pre autobusy, čo doteraz nebolo. „Rekonštrukcia športovej haly sa
podarila a neprestávam v úsilí, aby sme
zrekonštruovali aj ostatné športoviská,
to znamená zimný a futbalový štadión
a budovu krytej plavárne. Vnímam to
tak, že ak dokážeme vyplniť voľný čas
detí, potom majú menej času na to,
aby sa venovali protispoločenským
javom. Navyše, je dokázané, že
nové športoviská priťahujú nových
športovcov. Naša športová hala je
pekný športový stánok, za ktorý sa
nemusíme hanbiť pred žiadnym
športovým klubom, ktorý ku nám
príde hrať,“ dodáva Peter Antal. Výsledná cena za rekonštrukciu je po vrátení
20 % z Európskej banky pre obnovu a
rozvoj 575-tisíce eur, z toho 115-tisíc
eur išlo na položenie palubovky, dovybavenie zariadenia, parkovisko, osvetlenie, nové stojisko a plot, terénne
úpravy a výsadbu zelene.

Ako prví sa na domácej
palubovke predstavia
basketbalisti

Demontáž celej starej stavby prišla
počas rekonštrukcie na rad ako
prvá. Medzi posledné práce patrilo
položenie palubovky, osadenie basketbalových košov či terénne úpravy pred
halou. „Nijaké práce sa neskomplikovali. Naopak, skončili sme skôr, ako sme

V starej peci napiekli chlieb aj tradičné podymníky
Vybavením
obydlia
starých
Svätokrížanov bola aj pec na pečenie
chleba. Pôvodná sa zachovala aj v
mestskom svätokrížskom dome.
V pôvodnom dome na Svätokrížskom
námestí je stále dochovaná pôvodná
pec na chlieb. Tú sa rozhodla vyskúšať
pracovníčka žiarskeho MsKC Ľudmila
Pulišová so svojou kolegyňou. V starej
peci si vyskúšali piecť nielen chleba,
ale aj tradičné podymníky, nárečovo
nazývané aj podymníke (placky z cesta).
Ako nám Ľudmila Pulišová prezradila,
keď sa rozprávala so staršími ľuďmi a
pýtala si od nich recept na chlebík, tí
jej odpovedali: „Joj, dievča moje, aký
recept, to od oka. Dáš si múčku hladkú,
chlebovú a rascu, soľ, alebo slanou
vodou miesiť, krumpličke pridáš a
vodou miesiť, dobre vymiesiť.“ Okrem
chleba sa však v peci piekli aj koláče.
„Makovníky, tvarožníky, lekvárniky,
kapustníky, mrváne a radostník. Koláče
sa nepiekli bežne, len na sviatky,

hlavne vianočné, veľkonočné či na
svadbu,“ približuje a prezrádza, ako sa
pec po vykúrení testovala: „Testovala sa
hodením múky do pece. Keď zhorela,
bola pec vykúrená. Ako prvé sa piekli
podymníke, aj podľa nich sa vedelo,
či sa môže vložiť chlebík. Podymníke
boli aj výborná pochúťka s kyslým
mliekom. S chlebíkom sa dával piecť aj
cípov, čo je cesto zoškrabané z korýtka,
k tomu pridali ešte múku, masielko,
kyslú smotanu a domiesili vodou,“
prezrádza ďalší z tradičných receptov
Ľudmila a podotýka, že kým chlebík
vošiel do pece, gazdiné doň najskôr
urobili palcom jamku, potreli ho vodou
a prežehnali. Okrem toho gazdiné do
chleba dávali aj nácestu: „Odobrali z
cesta a odložili na ďalšie miesenie. Na
chlebík zamiesili raz za týždeň, za dva.
My sme pri miesení v svätokrížskom
dome miesili cesto klasickým droždím”,
dodáva Ľudmila Pulišová.
Pečenie si nenechal ujsť ani primátor

Peter Antal. Ako prezradil, tradičný
chlieb a podymníky by mesto chcelo
vo Svätokrížskom dome piecť už počas
tohtoročného jarmoku. „Dvor by sme
na nejaký čas počas jarmoku otvorili
pre návštevníkov a miesto na ňom
by si mohli nájsť aj tradičné remeslá,“
dodal Peter Antal.
(li)

mali dohodnutý zmluvný termín,“
informuje Igor Rozenberg, riaditeľ
TS a dodáva: „Hala bude slúžiť nielen
volejbalistom a basketbalistom, hrať
sa tu môže aj tenis, pingpongové turnaje, svoje majstrovstvá tu budú mať
strelci či karatisti. Volejbalisti a basketbalisti budú mať samostatnú klubovú
miestnosť a nechýbajú ani šatne, ktoré
sa nachádzajú pod hľadiskom. Pribudli
nové basketbalové koše sklápajúce sa
zo stropu na diaľkové ovládanie, kvalitná zvuková aparatúra či nová výsledková tabuľa.“ Basketbalisti patria medzi
športovcov, ktorí budú halu využívať
najviac a najčastejšie. Poslanec Peter
Dubeň, ktorý je zároveň prezidentom
BK, priznáva, že rozhodnutím MsZ
a jeho poslancov mesto a TS nastúpili náročnú cestu obnovy športovej
haly. „Dnes môžem povedať, že to
bolo rozhodnutie správne a športová
hala s ihriskom s rozmermi FIBA je
po rekonštrukcii novým športovým
stánkom pre športovcov i obyvateľov
nášho mesta, v ktorej sa môžu
uskutočniť aj neoficiálne medzinárodné zápasy,“ vyjadruje spokojnosť
a dodáva: „Basketbalový klub
jednoznačne privítal podmienky,
ktoré úpravami a rozšírením priestorov vznikli. Sú neporovnateľné s
predchádzajúcimi a všetci sa tešíme
na novú sezónu, v ktorej do bojov o
popredné priečky v Oblastných majstrovstvách STRED nastúpia družstvá
mladší a starší minižiaci, mladší
minižiaci, žiaci a v celoslovenských

súťažiach kadeti a muži. Žiarsky tím
mužov aj v tejto sezóne zabojuje o
prvú osmičku v skupine VÝCHOD.
Jeho družstvo sa konsolidovalo a
pripravovalo na novú sezónu počas
augusta pod vedením trénera Karola
Kučeru. Už 26. septembra sa ako prví
doma predstavia kadeti a mladší žiaci”.
Ďalším žiarskym klubom, ktorý bude
vo veľkej miere využívať športovú halu
nielen na zápasy, ale aj na tréningy,
je volejbalový klub. Ako hovorí Igor
Korbela, predseda VK, dopad otvorenia zrekonštruovanej športovej haly
bude obrovský nielen pre volejbalový
klub, ale pre celú športovú verejnosť:
„Konečne budú mať športové kluby
MŠK kultúrne a komfortné prostredie na športové vyžitie. Čo sa týka
extraligy žien, veľmi radi by sme sa
chceli vrátiť a dúfam, že tento pekný
športový stánok bude nabádať naše
volejbalistky k snahe o návrat medzi
slovenskú elitu ženského volejbalu.“
(li)

OTVORENIE
ŠPORTOVEJ HALY
Piatok 11. septembra
o 16.30 hod.
PROGRAM:
16.30 h. Úvodný program
17.00 h. Exhibičný volejbalový zápas
bývalých extraligových hráčok VK
MŠK Žiar nad Hronom proti Old Boys
Hliník nad Hronom
18.00h.
Slávnostné otvorenie športovej haly
19.00 h. Priateľský basketbalový zápas mužov MŠK Žiar nad Hronom
proti extraligovému klubu MBK SPU
Nitra

Žiarsky festival vína
Súčasťou tohtoročného Žiarskeho
jarmoku bude aj 2. ročník
dvojdňového Žiarskeho festivalu
vína. Zastúpenie budú mať nielen
známe značky, ale aj malí vinári.
Keďže dopyt po ochutnávkach
vína stále trvá, aj tento rok bude
klasický predaj burčiaku doplnený o
ochutnávku a predaj kvalitných vín.
„Podobne ako minulý rok, aj teraz
bude veľký stan s vínami postavený
v rámci jarmočiska na Svätokrížskom
námestí,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a ďalej
konkretizuje: „V stane bude okrem
miesta na prezentáciu vín vyčlenený
aj priestor na sedenie a konzumáciu.
Ak si návštevníci kúpia nejakú fľašku
vína či občerstvenie, budú si tu tak
môcť posedieť.“ Vstupné na festival
je tento rok 2 eurá. V tejto cene
dostane návštevník sklenený kalich
na víno. Ak si priplatí 5 eur, dostane
žetóny na degustáciu vín. Okrem vína

budú môcť návštevníci ochutnať aj
rôzne kulinárske špeciality a kvalitné
destiláty. Súčasťou festivalu bude aj
predvádzanie sabráže, čiže otváranie
fliaš sektu šabľou.
(li)
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Mesto sa chce pustiť do rekonštrukcie svojich najväčších budov
V piatok 28. augusta sa uskutočnilo
mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 12 poslancov,
ktorí rokovali aj o zmene rozpočtu
či navýšení základného imania
mestskej eseročky.
Prvým z bodov rokovania bolo
schválenie III. zmeny rozpočtu
mesta. „Do 31. augusta je možné
meniť kapitálový rozpočet mesta.
Vedenie mesta zvážilo, že chceme
ísť do niektorých projektov, ktoré
predpokladáme, že vyjdú v krátkom
čase. Dovtedy však musíme mať
pripravené projektové dokumentácie
na
plánované
rekonštrukcie,“
vysvetľuje primátor Peter Antal a ďalej
konkretizuje: „Ide najmä o projekty

budovy Mestského kultúrneho centra
a budovy krytej plavárne. To znamená
energetických úspor týchto dvoch
verejných budov. Predchádzalo tomu
vypracovanie energetických auditov
a nasledovať bude vypracovanie
projektov pre stavebné povolenie.“
Spomínané budovy sú vo vlastníctve
mesta. Keďže patria medzi najväčšie
mestské objekty, sú pre mesto

energeticky veľmi náročné. „Každý
si vie predstaviť, koľko také budovy
dokážu spotrebovať tepla a energií.
Navyše, budova Mestského kultúrneho
centra je nielenže najväčšou mestskou
budovou, ale je aj stavebno-technicky
a technologicky veľmi komplikovaná.
Investícia do rekonštrukcie týchto budov
by bola obrovská, mesto ju samé určite
nedokáže zvládnuť. Budeme sa preto
uchádzať o prostriedky z eurofondov,“
konštatuje žiarsky primátor. Na tieto
projekty sa v mestskom rozpočte
presunuli finančné prostriedky, ktoré
boli pôvodne určené na výmenu okien
na mestskom úrade a na kúpu auta pre
primátora. „Určili sme si iné priority,“
zdôvodňuje Antal zvýšenie výdavkov na
projekty, ktoré sú vo výške 70-tisíc eur.

Celkovo tak bude v mestskom rozpočte
vyčlenených na projekty energetických
úspor mestských objektov 125-tisíc eur.

Na jeseň sa začne
s rekonštrukciou vozovky
na Ulici Š. Moysesa
Ďalšou zmenou v rozpočte bol presun
finančných prostriedkov vo výške
28-tisíc eur. Tie pôjdu na rekonštrukciu
a rozšírenie spodnej časti Ulice Š.
Moysesa. „Cestu od predajne Jednoty
po bývalý Pioniersky dom rozšírime
a povrch celej vozovky, ktorá je
v dezolátnom stave, zrekonštruujeme,“
spresňuje Peter Antal. Práce, s ktorými
sa začne najneskôr na jeseň tohto roku,

Mesto musí vrátiť desaťtisíce eur, najprijateľnejšou formou sú splátky
V roku 2009 zrekonštruovalo
mesto Základnú školu na Ulici M. R. Štefánika, na čo získalo
finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu vo
výške približne 1,52 milióna eur.
Po rokoch zistilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, že pri verejnom obstarávaní
došlo k pochybeniu. Časť peňazí tak
bude musieť mesto vrátiť.
Ako informoval primátor Peter Antal na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, mesto dostalo po
rokoch korekciu, na základe ktorej
bude musieť vrátiť časť peňazí, ktoré
na rekonštrukciu získalo. Úrad pre
verejné obstarávanie na základe kontroly skonštatoval, že mesto zadalo

pri verejnom obstarávaní k predmetu
zákazky neprimerané požiadavky, a
to potvrdenie príslušnej poisťovne
o poistení zodpovednosti za škodu
podnikateľa vzniknutej na majetku alebo zdraví tretích osôb počas realizácie
predmetného diela, čo bolo v rozpore
s vtedy účinným zákonom o verejnom
obstarávaní. Sumu 74-tisíc eur tak
bude musieť mesto pravdepodobne
vrátiť. Ako vo svojom stanovisku
uviedlo ministerstvo, poskytovateľ
príspevku môže s mestom uzavrieť
dohodu o splátkach alebo dohodu
o odklade plnenia najneskôr do dňa
určeného na vrátenie príspevku. Mesto
Žiar nad Hronom je pritom povinné
finančnú korekciu uhradiť do 22. septembra 2015. Ako žiarsky primátor

uviedol, najprijateľnejšou formou pre
mesto je vrátiť finančné prostriedky
v troch splátkach, čo odsúhlasili aj
žiarski poslanci na ostatnom zasadnutí.
„Keď to nesplatíme, alebo nedohodneme dohodu o splátkach, tak automaticky nastupuje 1,5-násobok tejto
sumy a príde nám to rozhodnutím, voči
ktorému sa dá brániť, avšak výsledok,
by som povedal, je neistý. Toto všetko
musíme zvážiť, skutkový a právny stav
a potom sa dobre rozhodnúť,“ informoval Peter Antal a podotkol: „Predmetné verejné obstarávanie bolo
v roku 2009 skontrolované riadiacim
orgánom, a teda ministerstvom, a bolo
vyhodnotené ako v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Vtedy žiadny
papier nebol podľa ministerstva mes-

tom navyše žiadaný. A po štyri a pol
roku Úrad pre verejné obstarávanie
skonštatoval, že mesto pýtalo od
uchádzačov niečo naviac ako malo. Kto
je teda zodpovedný? Som presvedčený,
že nikto úmyselne neporušoval zákon
požadovaním papiera, ktorý každá
normálna stavebná firma mala. Pokiaľ
viem, takúto korekciu v súčasnej
dobe dostalo viacero miest. Zákon
o verejnom obstarávaní je veľmi komplikovaný právny predpis a aj odborníci
v tejto oblasti majú niekedy pochybnosti pri jeho správnom uplatňovaní.“
V súčasnosti má mesto samostatný odbor verejného obstarávania, a zároveň
spolupracuje v komplikovanejších prípadoch s odborníkom v tejto oblasti.
(li)

Najväčší jarmok v kraji nájdete už aj na webe
Žiarsky jarmok patrí medzi top podujatia mesta a je najväčším jarmokom v kraji. Tento rok sa
uskutoční v piatok 9. a v sobotu 10. októbra.
Tradícia Žiarskeho jarmoku siaha ešte do histórie
bývalého Svätého Kríža. Práve vďaka pravidelným
jarmokom sa tu vyformovalo špeciálne doplnkové
zamestnanie žien – hurkárstvo a pečienkárstvo. Sláva
svätokrížskych jarmokov začala upadať po druhej

svetovej vojne. Mesto Žiar nad Hronom začalo s obnovou tradičného jarmoku v roku 1992. V súčasnosti
patrí Žiarsky jarmok medzi najväčšie jarmoky v kraji,
a to čo sa týka rozlohy, na ktorej sa jarmok koná, ako
aj počtu predajných stánkov. Súčasťou obľúbeného
podujatia sú dnes typické jarmočné dobroty,
burčiak, výrobky remeselníkov, ale aj ponuky predajcov rôzneho sortimentu. Už druhý rok budú môcť
návštevníci jarmoku zavítať aj do stanu, kde sa budú
podávať a degustovať kvalitné vína. Samozrejmosťou
Žiarskeho jarmoku je aj zábava. Kultúrny program na
jarmočnom pódiu bude tento rok patriť domácim
žiarskym skupinám a umelcom, ale aj obľúbenej liptovskej kapele Ploštín Punk či skupine Hrdza, ktorá
ľudové piesne prerába do folk-rockového prevedenia.
Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku budú aj tento rok
kolotoče a zábavné či adrenalínové atrakcie.
Ako zo štatistík vyplýva, jarmok navštívi počas jeho
trvania viac ako 30-tisíc návštevníkov, ktorí si môžu

vyberať z ponuky stovák predajcov.
Vedenie mesta sa tento rok rozhodlo po prvýkrát
spustiť aj webovú stránku www.ziarskyjarmok.sk. Na
novovzniknutej stránke sa nachádzajú informácie pre
predajcov, anketa či užitočné informácie o sprievodných podujatiach.
(li)

budú realizovať mestské Technické
služby.
Poslanci zmenou v rozpočte
odsúhlasili aj navýšenie základného
imania
mestských
Technických
služieb o sumu 60-tisíc eur. Uvedené
prostriedky sa použili na technické
vybavenie športovej haly.
(li)

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 24. septembra
2015, t. j. štvrtok o 9.00 hodine do
Zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s
týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.
3. Záznam z vykonanej kontroly
Mestského športového klubu spol.
s r. o. Žiar nad Hronom.
4. Informácia o plnení rozpočtu
mesta.
5. Správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti,
jej
výsledkoch
a podmienkach v školskom roku
2014/2015, školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
6. a) Správa o činnosti FK Pohronie za
rok 2014.
b) Správa o činnosti MŠK – OZ za rok
2014.
7. Informácia o činnosti MsKC za
prvý polrok 2015.
8. Informácia o projektoch.
9. Správa o stave verejného
osvetlenia, varovného informačného
systému a detských ihrísk v meste.
10. Informácia o stave rozkopávok
na území mesta.
11. Správa o stave zelene v meste.
12. Interpelácia poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
14- Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Do školských lavíc zasadlo v Žiari viac ako 1 600 žiakov
V stredu 2. septembra sa
oficiálne začal nový školský rok.
Žiaci a študenti tak odštartovali
desaťmesačný maratón učenia a
vzdelávania.
Mesto Žiar nad Hronom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri
základné školy, ktoré v tomto roku
školskom roku bude navštevovať celkovo 1340 žiakov. Základná škola na
Ulici Dr. Janského privítala tento rok
61 prvákov a v júni sa rozlúči s 50 deviatakmi. Celkovo navštevuje túto školu
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461 žiakov. Základná škola na Ulici M.
R. Štefánika má spomedzi žiarskych
škôl najviac žiakov. V tomto školskom
roku ich je 580, pričom prvákov je 63
a deviatakov 47. Základná škola na
Jilemnického ulici otvorila aj nultý
ročník, ktorý navštevuje 12 žiakov.
Prvákov je v tejto škole 31 a deviatakov 34. Celkovo má škola 299 žiakov.
Okrem mestských škôl pôsobí na území
mesta aj cirkevná škola, ktorá v tomto
roku privítala 42 prvákov. Celkovo túto
školu navštevuje približne 300 žiakov.

„Všetkým žiakom a študentom prajem úspešných 10 mesiacov, nech je
ich čas prežitý v škole zmysluplný, a
zároveň radostný,“ uviedol počas otvorenia školského roka na „Dvojke“
primátor Peter Antal a dodal: „Učiteľom
a zamestnancom škôl želám v novom
školskom roku veľa energie a chuti
do každodennej práce a ďakujem za
starostlivosť, ktorú preukazujú našim
deťom. Ako zástupca mesta Žiar nad
Hronom, zriaďovateľa troch základných škôl, môžem potvrdiť, že naše

základné školy sú po všetkých stránkach
dostatočne pripravené na nový školský
rok.“
Okrem základných škôl sídli v meste aj
päť stredných škôl: Súkromná obchodná
akadémia, Gymnázium Milana Rúfusa,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Súkromná stredná odborná
škola technická a Stredná odborná škola
obchodu a služieb.
Najbližšie prázdniny čakajú školákov
od 29. do 30. októbra, a to jesenné prázdniny.
(li)
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k veľký úpravám parku biskupského
kaštieľa v Žiari nad Hronom. V tomto
období pôsobil v kaštieli banskobystrický biskup, gróf František
Berchtold. Nariadil výstavbu zanedbaného a upadajúceho parku vo
vtedy módnom francúzskeho štýle,
ktorý uprednostňoval presnosť
a geometrickú symetriu.
Základom boli rovné cestičky vysypané pieskom a kvetinové záhony rôznych tvarov vybudované
s presnosťou a formou. Dopĺňali ich upravené kríkové časti. Súčasťou bola aj
fontána, ktorá stála na mieste, kde stojí
aj dnešná, a v strede bola kamenná socha stojacej postavy. Priestor dopĺňali
malé stavby vytvárajúce romantické
zákutia. Podľa dochovaných záznamov
bol postavený dom pustovníka, grota
– umelá jaskynka a údajne aj nejaký
malý, dvojpriestorový domček neznámej funkcie a besiedka. Medzi
V druhej polovici 18. storočia,
týmito stavbami pravdepodobne
vlastne až v jeho závere, dochádza
dominovala
stavba
záhradného

PO STOPÁCH

Záhradný domček v parku

domčeka.
Je to malá, celkom dobre zachovalá,
stavba stojaca pri vstupe do parku zo
severnej strany. Bola postavená v závere 18. storočia v štýle pozdného
baroka, čo dokazujú aj profilácie murív
v nárožných častiach, kde sú viditeľne
zachované mohutné, nárožné pilie so
skosením. Valbová strecha dopĺňa architektonický ráz pozdnej barokovej
stavby.
V tomto období dal František Berchtold vybudovať aj známu budovu

Biela pastelka vás podpíše pod pomoc nevidiacim
ťažkým zrakovým postihnutím viesť
samostatný život, v ktorom môžu
študovať, pracovať, športovať, založiť
si rodinu. Aj vďaka vašim príspevkom
odborníci
bezplatne
pomáhajú
nevidiacim a slabozrakým pri výbere
pomôcok, učia ich čítať a písať Braillovo
písmo, chôdzu s bielou palicou či
pracovať na počítači, ktorý hovorí.
Ľuďom so zrakovým postihnutím na
celom Slovensku poskytujú pomoc i
priamo u nich doma.
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska si tiež uvedomuje dôležitosť
prevencie. V materských školách po
celom Slovensku realizuje celoročne
skríningové
merania
zamerané
na včasné odhalenie vývinových
porúch zraku detí. Môže tak zabrániť
rozsiahlemu poškodeniu ich zraku vo
vyššom veku. V roku 2014 odborníci
takto vyšetrili viac ako 7 600 detí.

v hokejovom duchu. Ten prináša
aj dražbu originálnych hokejových
predmetov od Michala Handzuša
a ďalších známych slovenských
hokejistov ako Marián Hossa, Zdeno
Chára či Tomáš Tatar. Výťažok dražby
bude venovaný na konto Bielej
pastelky. Viac sa dozviete už čoskoro
na www.bielapastelka.sk. Od 17.
septembra si môžete tiež zakúpiť
špeciálny puk s podpisom Michala
Handzuša a podporiť tak sumou
9 € ľudí so zrakovým postihnutím.
Automat na predaj pukov – pukomat
nájdete v obchodnom centre Eurovea
na Pribinovej ulici v Bratislave do konca
septembra.
Hlavné podujatie Bielej pastelky
sa koná v piatok 25. septembra
pri OC Eurovea v Bratislave. Aj
vy môžete zažiť niečo zo života
nevidiacich a slabozrakých. Aspoň
na okamih. Nebudú chýbať ukážky
z výcviku vodiacich psov, jazda na
dvojmiestnom bicykli vhodnom pre
Tento rok sa Biela pastelka nesie zrakovo postihnutých či možnosť
napísať si ľubovoľný text v Braillovom
písme. Podujatie podporia tiež známe
osobnosti, s ktorými si môžete
zasúťažiť v rôznych hokejových
disciplínach. Programom vás bude
sprevádzať speváčka a moderátorka
Kristína Prekopová.
Ďalšie informácie o zbierke nájdete
na www.bielapastelka.sk alebo na
Facebooku
www.facebook.com/
bielapastelka.
Dajte v piatok 25. a sobotu 26.
septembra najavo svoju podporu
nevidiacim a slabozrakým pripnutím
spinky. Ďakujeme.
Zbierka je zapísaná v Registri verejných
zbierok Ministerstva vnútra SR pod
Michal Handzuš si s klapkami na očiach vyskúšal krájanie cibule a
číslom 000-2015-016735. V roku 2015
prípravu praženice spolu s nevidiacou Zuzkou Pohankovou zo Zvolena.
prebieha od 15. júna do 31. decembra
Foto: archív ÚNSS.
s hlavným zbierkovými dňami 25. a 26.
septembra.
(r)

V piatok 25. a v sobotu
26. septembra môžete aj vy
prostredníctvom zbierky Biela
pastelka 2015 pomôcť nevidiacim
a slabozrakým ľuďom. Stačí, ak
dobrovoľníkom v uliciach prispejete
do zapečatenej pokladničky.
Dobrovoľníci vás odmenia spinkou
v tvare pastelky, ktorej pripnutím
vyjadríte svoju podporu ľuďom so
zrakovým postihnutím. Pomôcť môžete
už teraz poslaním SMS s ľubovoľným
textom v hodnote 2 € na číslo 820
v sieti všetkých operátorov alebo
vkladom na účet 4030016204/3100.
Ambasádorom zbierky v tomto roku
je slovenský hokejový reprezentant
Michal Handzuš.
Zbierku Biela pastelka organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska už od roku 2002. Jej
tradičným podporovateľom je herec
Marián Geišberg, ktorý sa aj tento
rok stane hlasom Bielej pastelky
v rozhlasových a TV spotoch.
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s

Tento rok sa nesie
v hokejovom duchu

mlyna, ktorá tvorila akúsi dominantu
pri vstupe do mesta. Starí Žiarčania si
ju určite ešte pamätajú, stála južne od
vstupnej brány parku a na štíte mala
letopočet 1777. Bohužiaľ, po roku 1989
bola úmyselne zapálená a zničená
požiarom.
Po smrti Františka Berchtolda sa
pravdepodobne o záhradu už tak
nestaralo. Určite jej udržiavanie si
vyžadovalo
neustálu
pozornosť,
práce a peniaze. A tých nebolo nikdy
nazvyš. Takže koncom 19. storočia
sa konštatuje, že záhrada a jej architektonické celky časom dosť utrpeli.
Dochádza k rekonštrukcii, v rámci
ktorej boli obnovené, alebo opravené
niektoré stavby. Medzi nimi aj záhradný domček, ktorý mal z veľkej časti
zachované obvodové murivá a časť
strechy. Pri prestavbe boli domurované
zrútené časti a vytvorené „gotické“
okná a vstupné dvere. V tomto období
dochádza k móde prestavieb v duchu
starých, historických štýlov, gotiky,

renesancie, ale aj baroka. Tomuto štýlu,
ktorý spája viacero typov historických
období v architektúre, hovoríme eklekticizmus a v tomto štýle bol obnovený
aj záhradný domček v našom parku.
Jeho terajší stav nie je zlý. Je len
potrebné vykonať základný historicko
– architektonický výskum, aby sme vedeli, čo je pod omietkou a na základe
jeho výsledkov pristúpiť k obnove,
ktorá by z finančného hľadiska nemala
byť veľmi náročná. Využitie budovy by
mohlo pokračovať v rámci jej pôvodnej
funkcie, a to priestoru, kde by sa konali
výstavy umeleckej tvorby mladých,
začínajúcich umelcov. A počas letných dní by bol domček otvorený
a prístupný širokej verejnosti v rámci
oddychu v priestoroch parku. V neposlednom rade je tu možnosť využitia aj
na sezónne záhradné koncerty malých
umeleckých telies vážnej hudby či recitálov umelcov zo Štátnej opery v Banskej Bystrici. To je môj návrh.
Peter Mosný

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mesto 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
2015 v dvoch splátkach, aby druhú
splátku dane uhradili v termíne

najneskôr do 30. septembra 2015.
Daň je možné uhradiť na účet správcu
dane č. SK59 0200 0000 0016 0202
2658, alebo do pokladne mesta Žiar
nad Hronom. Pri platbe je potrebné
uviesť variabilný symbol.

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY MIESTNEHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Mesto Žiar 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 2015 v dvoch
splátkach, aby druhú splátku poplatku

uhradili v termíne najneskôr do 30.
septembra 2015. Poplatok je možné
uhradiť na účet správcu dane č. SK44
7500 0000 0040 0556 2844, alebo do
pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri
platbe je potrebné uviesť variabilný
symbol.

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 25. septembra 2015
predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa. Potvrdenie sa
predkladá za deti, ktoré do 31.8.2015 dovŕšili
vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo
môžu prevziať na úrade. Tlačivo sa
nachádza aj na webovej stránke www.upsvar.
sk (vzory žiadostí – vzory žiadostí pre oblasť
sociálnych vecí a rodiny – prídavok na dieťa
a príplatok k prídavku na dieťa – potvrdenie o návšteve školy). 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 2015/2016 nebude
pokračovať v štúdiu, je potrebné osobne
alebo písomne oznámiť túto skutočnosť
platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa
skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie,
výučný list, doklad o prerušení – zanechaní
štúdia a pod.). Potvrdenie a doklady je
možné zaslať poštou na adresu úradu alebo
doručiť osobne cez stránkové dni a úradné
hodiny: pondelok, utorok: 8.00 – 12.00 hod,
13.00 – 15.00 hod, streda: 8.00 – 12.00 hod,
13.00 – 17.00 hod, piatok: 8.00 – 12.00 hod.
Mimo stránkové dni a úradné hodiny budú
klienti pri osobnom doručení dokladov vybavení na recepcii úradu.
(r)

Nemak plánuje rozšíriť svoju výrobu, vzniknúť by malo viac ako 100 nových pracovných miest
Spoločnosť
Nemak
Slovakia,
ktorá sídli v priemyselnom parku
v Ladomerskej Vieske, sa rozhodla
rozšíriť svoju výrobu hliníkových
hláv valcov pre benzínové a dieselové
motory. Vzniknúť by tak malo 107
nových pracovných miest.
Spoločnosť Nemak Slovakia žiada
od štátu investičnú pomoc vo výške
3,16 milióna eur vo forme úľavy
na dani z príjmu. Tento návrh do
pripomienkového konania predložilo
Ministerstvo
hospodárstva
SR.
Investičná pomoc, ktorú spoločnosť

požaduje od štátu, predstavuje na
jedného pracovníka 29,5-tisíca eur. Do
rozšírenia výroby plánuje spoločnosť
investovať 8,75 milióna eur, pričom do
konca roku 2017 sa vytvorí 107 nových
pracovných miest. Ako zverejnil rezort
hospodárstva, plánovaná priemerná
mesačná hrubá mzda zamestnanca
by mala predstavovať 1 428 eur.
„Vzhľadom na to, že intenzita pomoci
pre investičný zámer nepresahuje
maximálnu možnú intenzitu pomoci
podľa nariadenia, požadovaná výška
investičnej pomoci je v súlade s

nariadením a zákonom o investičnej
pomoci,“ uvádza ministerstvo v návrhu
na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý
však musí ešte schváliť vláda.
Vďaka schválenému investičnému
zámeru firma Nemak Slovakia vo svojom
závode vyrobí viac ako 1,4 milióna hláv
valcov pre automobily, pričom približne
60 percent tejto produkcie pôjde na
export. Dodávateľmi pre novú produkciu
budú Slovalco Žiar nad Hronom, Bobrek
Aluminium, Bielsko-Biala, Final Cast Žiar
nad Hronom a Dalkia Žiar nad Hronom.
Skupina Nemak sa od svojho založenia

v roku 1979 špecializuje na výrobu
hliníkových komponentov motora,
ako sú hlavy valcov, bloky motorov a
diely prevodoviek pre automobilový
priemysel. Je vlastnená mexickým
koncernom ALFA a spoločnosťou Ford,
ktorá má 7-percentný podiel. ALFA je
najväčší svetový výrobca hliníkových
komponentov
pre
automobilový
priemysel a jeden z najväčších výrobcov
polyesteru. Skupina Nemak pôsobí na
Slovensku od roku 2005, keď bol vtedajší
vlastník Rautenbach AG prevzatý
skupinou Teodora Nemak.
(r)
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Mládežníkom schválili projekty, hľadajú novú krv
Začiatok školského roka sa
neúprosne začal a to je znamenie
toho, že po letných prázdninách svoju
činnosť opätovne rozbieha aj Mestský
mládežnícky parlament mesta Žiar
nad Hronom (MMP). Táto neformálna
skupina, ktorá vznikla v roku 2012, je
určená pre všetkých mladých ľudí vo
veku od 14 do 30 rokov.
V priebehu letných prázdnin boli
žiarskemu Mestskému mládežníckemu
parlamentu schválené dva projekty. Obidva s realizáciou od septembra. „Jeden projekt je zameraný na
obnovu žiarskeho podchodu,“ informuje
Dominika Švecová, koordinátorka práce
s mládežou a ďalej spresňuje: „Vnútro
podchodu tak dostane nový šat, kedy
sa vďaka verejnému hlasovaniu a stanovenej téme vyberie naj motív. Miesto
si tam nájde aj nástenka, kde sa budú
môcť dávať rôzne informácie o pripravovaných mládežníckych akciách.“ Druhý
projekt podporí športovcov v meste,
konkrétne horolezcov a skateboardistov, bikerov a inline korčuliarov. Bližšie
informácie o projektoch zverejníme už
čoskoro. „Držte nám palce a ak máte
záujem sa zapojiť do našich aktivít alebo
máte nápad, čo by sa mohlo zrealizovať,
dajte vedieť e-mailom na: dominika.svecova@ziar.sk. Aktívnych mladých ľudí nie
je nikdy dosť.“
Stretnutia mladých Žiarčanov sa
konali a aj naďalej budú v Mestskej
obývačke, ktorá sa nachádza na 1. poschodí Mestskej plavárne v Žiari nad
Hronom. Hlavnou úlohou Mestského
mládežníckeho parlamentu je realizovať
rôzne typy mládežníckych projektov,
podujatí v meste, či prezentovať naše
mesto v oblasti práce s mládežou nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí, keďže
patríme medzi najaktívnejšie slovenské
mládežnícke parlamenty. Ak máš záujem
sa aj ty stať členom MMP, tak neváhaj
a pripoj sa. Bližšie informácie získate e-

Foto: Dominik Roth.
mailom na dominika.svecova@ziar.sk
alebo na facebookovej skupine Žiarska
MLÁDEŽ.

Latka je nastavená vysoko,
podarí sa ju prekonať?
Presne pred rokom v septembri natočili
členovia MMP video kampaň Bez nenávisti na internete, kedy sa zaoberali problémom kyberšikany za pomoci Martina
Baláža, vedúceho kancelárie primátora
mesta a Radovana Černáka, pracovníka
Centra voľného času, ktorý prednáša
túto tému po stredných školách. „Snažili
sme sa nájsť spôsob, ako eliminovať
čoraz častejšie útoky rovesníkov cez sociálne siete či každému cudziemu toľko
nedôverovať a neposkytovať všetky údaje. Naše video si môžete pozrieť na kanáli
youtube pod názvom Kampaň bez nenávisti na internete,“ približuje Dominika
Švecová. V septembri sa uskutočnil aj
Týždeň dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Počas tohto týždňa vytvorili
mládežníci zbierku, z ktorej nakúpili psie
granule. „V spolupráci s Centrom voľného
času sme vymaľovali detské preliezačky.

DNI JESENNEJ ČISTOTY
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci v súčinnosti s Technickými
službami – Žiar nad Hronom, a. s. organizuje Dni jesennej čistoty
2015, a to v dňoch od pondelka 21. septembra do piatka 25.
septembra.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného
týždňa podľa stanoveného harmonogramu od 10.00 do 18.00 hod.

Vďaka tejto akčnosti a hlasovania
verejnosti sa nám podarilo získať druhé
miesto v oceňovaní Srdce na dlani,“ netají spokojnosť Dominika Švecová. Aj október bol bohatý na podujatia, ktorých
sa členovia MMP zúčastnili. „Pomáhali
sme pri podujatí organizovanom CVČ pri
príležitosti sviatku Halloween a rovnako
tak v žiarskom Mestskom kultúrnom centre, kde sme strašili v kostýmoch a podali pomocnú ruku tam, kde bolo treba.
V tomto období sa konala aj premiéra
fanfilmu, ktorý vytvorili mladí Žiarčania
a naplnili kinosálu až tak, že návštevníci
museli sedieť na schodoch a na prinesených stoličkách,“ vymenúva ďalej
úspešné akcie žiarska koordinátorka.
Blížiaca zima vnukla mladým Žiarčanom
nápad zorganizovať koncert v miestnom
podniku a vyzbieranú sumu peňazí dať
opäť psiemu útulku aj spolu s vecami,
ktoré ľudia pre psov priniesli. Koncert
žiarskych umelcov mal opäť veľký
úspech. Počas sviatku Mikuláša urobili
členovia MMP radosť deťom v jednej zo
žiarskych materských škôlok. Tesne pred
Vianocami sa zapojili aj do Hobbitieho
maratónu, ktorý organizovalo Kino Hron
a prezliekli sa za hlavné postavy z filmu
Hobbit. Po vianočných prázdninách,
uzatváraní známok, sústredenia sa na
písanie projektov a zúčastňovania sa
školení Národných projektov KomPrax či
Praktik pripravili koncom marca Counter
Strike turnaj v kinosále MsKC, do ktorého
sa zapojili štyri skupiny po päť hráčov
zo žiarskych stredných škôl. „V apríli
sme vďaka projektu KomPrax upravili
basketbalové ihrisko pri plavárni, kde
sme osadili nové lavičky z paliet a obnovili už vyblednuté biele čiary. Potom
sme sa začali pripravovať na Deň objatí,
ktorý sa v našom meste organizoval už
tretíkrát. Na Slovensku je toto podujatie
veľmi obľúbené a zapája sa doň čoraz
viac miest,“ podotýka na záver Dominika
Švecová.
(li)

Pomocnú ruku útulku pre psov podáva
čoraz viac dobrovoľníkov
Žiarsky útulok pre psov má čoraz
viac fanúšikov. Nie každý, kto do
útulku zavíta, si však môže psíka
adoptovať. Poteší preto každá pomoc, či už vo forme finančných
príspevkov, darovaných vecí, ale aj
podaná pomocná ruka pri venčení či
starostlivosti o psíkov.
O psí útulok sa v našom meste stará
občianske združenie Strážni anjeli.
Ako po prázdninách konštatuje
predsedníčka OZ, Martina Polachová,
adopciám psíkov sa v poslednej dobe
darí pomerne dobre. Priznáva však,
že za pár minút, ktoré strávi s novým
majiteľom psa, nie je vždy možné ho
dostatočne dobre spoznať. „Sú psíky,
ktoré sa, bohužiaľ, vrátia späť do útulku
z adopcie,“ vysvetľuje Martina Polachová. Tým, že sa útulok otvoril verejnosti
a po rokoch fungovania sa dostáva
do povedomia ľudí, pribúdajú aj noví
darcovia a dobrovoľníci. „Ľudia nás
kontaktujú kvôli tomu, že nám chcú
odovzdať rôzne veci či pamlsky, alebo
iba tak odparkujú svoje auto pri útulku
a donesú psíkom piškóty či granule. Som tiež veľmi rada, že sa k nám
pridávajú aj mladí ľudia, ktorí možno
raz prevezmú štafetu po nás,“ konkretizuje ďalej Martina Polachová. Keďže
nie každý si môže psíka adoptovať,
v útulku sú vítaní aj venčiari.

Väčšina psov v útulku
je z Kortiny

Až 90 percent psov, ktorí sa nachádzajú v útulku, pochádzajú z Kortiny. „Na
Kortine sme v krátkej dobe po sebe
robili dvakrát kontrolu. Počas nej sme
zobrali veľa psíkov, najmä nemeckých
ovčiakov. Kontroly sa sprísnili, majitelia psov platili pokuty a dostali termíny, aby pre nich zabezpečili lepšie
podmienky. Pevne verím, že čas nám
potvrdí a ukáže, že tieto kontroly majú

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu (modrý
kontajner) bude celý týždeň v stanovených hodinách k dispozícii na
jednom stanovišti – pred II. ZŠ na Ulici M. R. Štefánika.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na
Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ – Odbor životného prostredia
045/678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu stanovišťa
veľkokapacitného kontajnera v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej situácie.

Sestry Dadka a Gabriela.
zmysel a je to správna cesta,“ netají
spokojnosť vedúca Strážnych anjelov,
a zároveň ubezpečuje: „Určite budeme
takéto kontroly robiť aj naďalej a
v súčinnosti s príslušníkmi mestskej
polície. Počas týchto kontrol sa nám
vždy podarí aj prehovoriť na niekoľko
kastrácií sučiek, takže dúfame, že aj
šteniatok tu bude stále menej a menej.“
Hoci dobrovoľníkov je dostatok, stále
je málo tých, ktorí môžu poskytnúť
dočasný domov. „Uvítali by sme ich
najmä počas zimných mesiacov, a to
pre šteniatka alebo pre psíkov, ktorí
sú po ťažkej operácii,“ dodáva na záver
Martina Polachová. Všetky informácie
ohľadom útulku nájdete na facebookovej stránke OZ Strážni anjeli a na webovej stránke www.utulokziar.sk.
Hoci psíky v útulku majú plné misky
žrádla, nechýba im voda, neprší na
nich a nikto im neubližuje, stále je to
pre nich iba prechodný domov a chýba
im láska človeka. Takú dočasnú lásku
dostávajú chlpáči aj od dobrovoľníkov.
Patria k nim aj sestry Dadka a Gabriela.
„Jedného dňa mi zavolala spolužiačka,
či by som s ňou nešla do útulku a
odvtedy spolu chodíme,“ hovorí Dadka,
ktorá bola vtedy v útulku vôbec po
prvýkrát. Na druhý deň sa k nej pripojila aj sestra. „Do útulku sme chodili aj počas prázdnin, vypomáhali sme
s čistením, kŕmením a venčením. Doma
psíka nemáme, preto si to užívame tu,“
dodávajú svorne obe sestry, ktorých
obľúbencami sú vlčiačka Zora a maličkí
súrodenci Dino a Dona.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom žiada spoluobčanov, aby zvážili
odovzdávanie vecí, ktoré sa pre nich stali odpadom (nábytok, elektro
a pod.) menej solventným občanom. Občania v dobrej viere, že pre
nich už nepotrebné veci ešte niekomu pomôžu, dávajú ich občanom,
ktorí v čase dní čistoty obchádzajú okolo domov, kontajnerov alebo
si priamo pýtajú veci, ktoré patria do VKK. Avšak väčšina týchto vecí
skončí ako čierna skládka na periférii mesta. Ďakujeme.
OŽP

ROZMIESTNENIE VKK POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY 2015
PONDELOK 21. SEPTEMBRA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Čo patrí
do veľkokapacitného kontajnera:

Čo nepatrí
do veľkokapacitného kontajnera:

Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá,
Separované zložky komunálneho
stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine,
odpadu:
papier, plasty, sklo, kovy.
drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory.
Bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre,
Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
burina, piliny, hobliny.
Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil,
Odpad z domácností: ktorý patrí do nádoby
hračky.
na zmesový komunálny odpad.
Drobný stavebný odpad: zmesi betónu,
tehly, obkladačky, dlaždice, keramika,
drevené parkety.
Čo patrí do mobilnej zberne:
Nebezpečný odpad: kyseliny, žiarivky,
odpad obsahujúci ortuť, batérie, batéria z auta,
obaly zo sprejov a lakov na vlasy.
Elektroodpad: televízor, práčka, chladnička,
mraznička, umývačka riadu, sušička, počítač, fén
na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače,
rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica,
dvojplatnička.
Stavebný odpad s obsahom nebezpečných
látok: staré drevené okná s obsahom
farby.
Pneumatiky.

•Jilemnického ulica – parkovisko pred IV. ZŠ
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
•Svitavská ulica – parkovisko
•Ulica Š. Pártošovej – parkovisko
•Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ulica č. 10 pri stojisku 005
•Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
•Ul. Š. Moysesa č. 71 pri stojisku č. 075/1
•Ulica J. Hollého č. 7
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
UTOROK 22. SEPTEMBRA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Ulica M. Chrásteka pri basketbalovom ihrisku
•Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
•Jiráskova ulica – parčík za „knihou“
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
•Ulica A. Dubčeka – Rolvis
•Ulica Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Ulica A. Kmeťa – za „hutníckym“ bufetom
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
STREDA 23. SEPTEMBRA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
•Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke

•Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
•Svätokrížske námestie
•Medzi vodami
•Partizánska ulica č. 115
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
ŠTVRTOK 24. SEPTEMBRA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Krížna ulica – pri Stavite
•Rudenkova ulica/Družstevná ulica
•Lúčna ulica
•Medzi vodami
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
PIATOK 25. SEPTEMBRA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla – pod mostom
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Kutinky
•Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku
•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Krížna ulica – pri Stavite
•Kukučínova ulica – parčík
•Jesenského ulica č. 26
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ

e-mail: inzercia@echo.sk

Blahoželanie

Na tvári nech ti stále
žiari úsmev maličký
a v nezbedných
očkách nech svietia
malé hviezdičky.
Nech anjelik stráži
tvoje krôčky
aj po všetky
ďalšie rôčky.
Danielko
My sme šťastní,
Lančarić
že ťa máme,
15. 9. 2015
na líčko ti božtek
6 rokov
posielame.
To ti praje mamina,
stará mama, dedo, Peťko, Magulovci a
babka Čaklošová.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
•Reklama a propagácia
Dňa 24. septembra o 9.00 hod. vás pozývame na workshop Reklama a propagácia –
tvorba propagačných materiálov a ich úloha
v komunikácii, ktorý sa uskutoční v priestoroch POS v Žiari nad Hronom. Spoločne sa
naučíme ako formátovať text, ako vybrať
vhodný obrázok pre plagát, ako vymyslieť
pútavé nadpisy a texty na plagáty, ale aj
ktoré prehrešky sú v tejto oblasti najčastejšie
a ako sa ich máme vyvarovať. Lektorom bude
Peter Murár, odborný asistent na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Účastnícky poplatok sú 4 €, ktoré účastník zaplatí pri prezentácii. Bližšie informácie a prihlášky získate na
stránke www.osvetaziar.sk.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Dňa 11. septembra o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária vás obozná-
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mi s vývojom vesmíru od kozmologických
mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez vznik a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav až po
utváranie planét a bezprostredného okolia
nášho domova. Dňa 18. septembra o 20.00
hod.
•Za krásami a múdrosťou arabského
sveta
Polhodinový cestopisno-relaxačný program, ktorý vás prevedie nehostinnými
púšťami, ale aj nebývalo rozvinutými metropolami severovýchodnej Afriky a Arabského
polostrova. Dňa 24. septembra o 19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
10.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia,
11.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
13.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
14.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
15.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
18.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
19.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
22.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
23.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
24.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
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.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
12.9. VK Stom – MUDr. Viera Krnčoková,
M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20 71)
13.9. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674 40 37)
15.9. Stomato – MDDr. Aleš Kučera, Nám.
Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom (672
20 02)

19.9. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2, I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22 72)
20.9.
MDDr.
Vladimír
Karvaš,
Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom (0948
071 775)
Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu
a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

VI.
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INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Domáca
lekáreň

Zádušník brečtanový
Ľudovo nazývaný popenec, pretože sa
ťahá okolo plotov a stromov. Zádušník
sa dá považovať za jednu z najmladších
liečivých bylín. Jeho liečivé účinky sa
zistili okolo 12. storočia.
V Európe sa šíril pod názvom švajčiarsky čaj.
Doba kvitnutia je dlhá 2 – 3 mesiace. Listy je
však vhodné zbierať aj po kvitnutí. Obsahuje
hlavne triesloviny, horčíny, cholín, silicu a
organické kyseliny. Už samotný názov nám
napovedá, že sa s ním liečil záduch, čiže

astma, kašeľ a mnoho ďalších dýchacích
problémov. Výborným pomocníkom je pri
zápaloch močových ciest.
Doporučuje sa droga (na kúpeľ) zvlášť
pri ekzémoch v chronickom štádiu, kde
je svrbenie už takmer neznesiteľné. Na
čiastočný kúpeľ dáme na 1 liter vody 50 – 75
g drogy, povaríme 3 min. a necháme ešte 15
minút vylúhovať. Celkový kúpeľ má trvať 15
min. s teplotou vody okolo 37 stupňov.
Zistila som na potulkách po okolitých

obciach, že ľudia nevedia, akú rastlinu to
majú na záhrade a všetci ju usilovne ničia
ako škodlivú burinu a neskôr bežia do
mesta kúpiť vnukovi drahý zahraničný sirup
proti kašľu – a toto by som chcela zastaviť.
Okrem toho zádušník poslúži výborne ako
korenina do polievok, omáčok, na divinu
či na ryby. Ešte ste nepremeškali čas, stále
rastie a je možné ho zbierať.
Valerie Janičová

RIADKOVÁ INZERCIA

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

•Predám alebo vymením 2-izbový byt v
ZH, blízko námestia. Alebo vymením za
3-izbový byt + doplatím. T: 0908 818 477

VYFARBI SI HO S NAMI
Centrum voľného času sa opätovne
zapája do Týždňa dobrovoľníctva,
ktorý má tento rok názov Vyfarbi ho
s nami.
Týmto vyzývame organizácie, ktoré
potrebujú dobrovoľníkov, aby sa
neváhali obrátiť na Centrum voľného
času – Infobod dobrovoľníctva v Žiari
nad Hronom, alebo sa priamo registrovali na http://www.centrumdobrovolnictva.sk/. Zároveň dávame šancu

doplatok. T: 0948 166 545

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

1/18

všetkým dobrovoľníkom, ktorí by
chceli pomôcť a tým sa aj zapojiť svojou aktivitou do súťaže, v ktorej môžu
získať ocenenie Srdce na dlani.
Aj
dobrovoľníci
nás
môžu
kontaktovať priamo v Centre
voľného času v Žiari nad Hronom,
na Ul. M.R. Štefánika č. 17 v Žiari nad
Hronom, prípadne e-mailom na:
pedagogikacvczh@gmail.com.
(r)

•Predám chalupu v Bzenici – Bukovina.
Zdravé ovocné stromy. Cena: 7 000 €. T:
0944 530 925 – volať do 20.00 hod.
8/18

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Hľadám podnájom v Žiari nad Hronom,
do 300 €/mesiac. T: 0902 683 336

na základe dohody. Výhody: 6 mesačný
adaptačný proces + firemné školenia.
Ak vás naša ponuka zaujala, zašlite
DARUJEM
váš životopis spolu so súhlasom so
•Darujem mačiatka do dobrých rúk. T: spracovaním osobných údajov na e-mail:
matuskovaa@kpas.sk, poprípade poštou
0949 753 880
4/18 na adresu: Komunálna poisťovňa, a. s., Š.
Moysesa 70, 965 01 Žiar nad Hronom.
3/18

SLUŽBY

5/18

2/18

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Vymením 3-izbový abecedný byt na
prvom poschodí v centre mesta v Žiari
nad Hronom za 2-izbový s balkónom
(loggiou) v blízkosti centra v ZH +

6/18

•Nafúkame vám izoláciu do stropov,
povál a dutín. Úspora energií. Bližšie
informácie na t.č.: 0902 519 245
ZAMESTNANIE

•Komunálna poisťovňa ponúka voľné
pracovné miesta na pozíciu Obchodný
poradca. Miesto práce: Žiar nad Hronom,
Nová Baňa, Banská Štiavnica, Krupina.
Druh PP: hlavný pracovný pomer. Termín
nástupu: možný už od 15.9.2015 alebo

HĽADÁM

•Hľadám Vladimíru zo Žiaru nad
Hronom, s ktorou som sa zoznámil na
festivale v Červeníku. Je VŠ, bruneta, vek
cca. 25 rokov. Bola tam aj s Tomášom.
Fotka i ďalšie detaily sú na: https://www.
facebook.com/festivalcervenik - vľavo
v príspevkoch návštevníkov. Ďakujem
vopred za pomoc. Ivan z BA. e-mail: ivan_
hasko@yahoo.com
7/18

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Centrum
voľného času
vás pozýva aj
v školskom roku 2015/2016 do záujmových krúžkov, ktorých cieľom je
naučiť účastníkov aktívne využívať
svoj voľný čas, rozvíjať svoj záujem
(obľúbenú aktivitu) i talent, získavať
nové poznatky, skúsenosti, schopnosti i zručnosti, návyky.

Materské školy: atletika, cvičenie
pre rodičov s deťmi, gymnastika, karate, ľudový tanec, malý výtvarník, objavy predškoláka, rekreačné plávanie,
športové hry, tanečná.
Základné školy: bábkové divadielko,
bedminton, debatný klub, ľudový tanec,
digi foto, divadelný, drôtikovanie –
šperkárstvo, FitGym, florbal, gymnastika,
halový futbal, hokejbal, hudobný klub,

karate, kreatívna tvorba, klub halového
veslovania, kynologický, lukostreľba,
maškrtníček, módna návrhárka, Protech,
rekreačné plávanie, roztlieskavačky,
stolný tenis, šach, športové hry, tanečný
klub Mosty, tanečná, tenis, turistický,
volejbal.
Stredné školy: bábkové divadielko,
bedminton, debatný klub, digi foto,
divadelný, FitGym, florbal, gymnas-

tika, halový futbal, hokejbal, hudobný klub, klub halového veslovania,
kondička stredoškoláka, kreatívna
tvorba, lukostreľba, maškrtníček,
módna návrhárka, rekreačné plávanie,
roztlieskavačky, stolný tenis, šach,
športové hry, tanečná, tenis, tanečný
klub Mosty, turistický, úspech je
dobrovoľný, volejbal.
Prihlásiť sa do krúžkov CVČ je možné

do 14. septembra, a to: osobne v CVČ
na Ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom, alebo elektronicky e-mailom na:
cvczh@mail.t-com.sk. Prihlášky nájdete
aj na novej webovej adrese: www.cvczh.
edupage.org.
Informácie vám poskytnú pracovníci
CVČ na telefónnych číslach: 045/673 33
48, 0905 295 556

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Ďakujeme celej
rodine, priateľom,
susedom a známym
za prejavy sústrasti,
kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke
s našim drahým
Ladislavom Hudecom,

ktorý nás opustil
dňa 27. augusta vo veku
nedožitých 74 rokov.
Ďakujú manželka
a deti s rodinami.

POĎAKOVANIEkov

Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
ktorých si mal rád.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 25. augusta 2015
nás navždy opustil náš milovaný
Jozef Juhász

vo veku 57 rokov.
Ďakujeme z úprimného srdca
celej rodine, priateľom, poľovníkom,
bývalým spolupracovníkom
a známym,
ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme
za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Priateľka a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Posielame pozdrav
do neba tomu,
kto vstúpil
do nášho života.
Tomu, kto otvoril svoje srdce pre nás
všetkých.
Daroval nám niečo krásne zo seba,
preto jeho odchod na druhý breh,
tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach
budú mať vždy svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
K príležitosti nedožitých 80-tych
narodenín a piateho výročia úmrtia
spomína na

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtv

SPOMIENKAtkov

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Tá strata stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 3. septembra
sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec

Dotĺklo srdce drahej
mamičky,
odišlo na večnosť
spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s nami
vo večných spmienkach.
Dňa 9. septembra sme si
pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila
naša drahá

Život sa skončil,
ostala spomienka.
Dňa 14. septembra
si pripomenieme
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš manžel,
otec a starý otec

Gabriel Kosznovszki.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
a synovia s rodinami.

Ing. Jozefa Barcíka

manželka a deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 13. septembra
si pripomíname 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a prastarý otec
Ján Baran.

Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami.
Spomína manželka, pravnučky,
vnučky a deti s rodinami.

Mária Štefunková.

Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn s rodinou,
dcéra s rodinou a vnúčatá Juraj,
Martinka, Ondrej a Matej.

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Tento rok uplynulo
10 a 8 rokov
od úmrtia našich rodičov
Emílie a Jána Kaššovcov.

Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku
spolu s nami.
Spomína dcéra s rodinou.

Odišiel tíško,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
jeho máme
a s láskou
spomíname.
Dňa 3. septembra
sme si pripomenuli 7. výročie,
čo nás opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Róbert Škriniar

z Ladomerskej Viesky.
S vďakou na neho v modlitbách
spomínajú manželka a synovia
s rodinami.

Ing. Július Hudec.

S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Oči sa zavreli, srdce
prestalo biť,
už sa k nám nevrátiš,
tak si chcel žiť.
Osud
ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ani sa s nami rozlúčiť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 14. septembra
si pripomenieme
2. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca,
starého a prastarého otca
Jozefa Beňa.

Za tichú spomienku,
ktorú mu venujete,
ďakujeme.
S láskou a úctou
na neho spomínajú
manželka Filoména,
syn Jozef s rodinou, dcéra Zdena,
vnučka Zuzka
s rodinou a vnuk Marcel.
Ocko, ľúbime ťa.
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Cyklista Matúš Černek víťazom kritéria v Rajeckých Tepliciach
CYKLISTIKA

Poslednú augustovú sobotu sa
uskutočnilo
ďalšie
podujatie
Slovenského pohára v cestnej
cyklistike,
ktoré
pokračovalo
pretekom kritérnej ligy. Okruh
cyklistického kritéria viedol ulicami
mesta Rajecké Teplice.
Na tomto podujatí sa zúčastnili
aj reprezentanti CK MŠK Žiar nad
Hronom, ktorí sa predstavili vo
všetkých mládežníckych kategóriách.
Najvýznamnejší výsledok bol na tomto
podujatí zaznamenaný v kategórii starší
žiaci, kde nás reprezentovali pretekári
Matúš Černek a Tomáš Kamenský. Starší
žiaci štartovali na 12 okruhov bodovacej
jazdy. Po štarte sa preteky vyvíjali
v rýchlom tempe, no pelotón dochádzal
na jednotlivé bodované prejazdy po
hromade a jednotlivých bodoch sa
rozhodovalo v šprintoch. Po veľkej
„bodovačke“ na konci šiesteho kola,

keď všetci šprintéri po šprinte zvoľnili
tempo, alebo ako sa v slangu cyklistov
hovorí „vyvesili nohy“, nastúpil náš
cyklista Matúš Černek a celému pelotónu

odskočil. Matúšove tempo nebol
nikto z hlavného pelotónu schopný
akceptovať, a tak pokračoval osamote
až do cieľa a preteky s prehľadom vyhral.

Matúš Černek.

Letné sústredenie plaveckého klubu Delfín
V dňoch 15. až 22. augusta sa uskutočnilo
sústredenie plaveckého klubu Delfín zo
Žiaru nad Hronom. Medzi 20 plavcami boli
rôzne vekové kategórie – od predškolákov
po 15-ročných plavcov.
Trénerky Miroslava Mesárošová a Martina
Bartková pripravili plavcom v Štúrove
bohatý program. Každý deň absolvovali
kondičný tréning vo fitnes a telocvični,

„ Dnes som cítil, že mám dobré nohy
no nato, aby som súperil s najlepšími
šprintérmi v kategórii. Na bodované
prejazdy nemám, a tak som zvolil taktiku
pokúsiť sa o samostatný únik. Po šiestom
kole, v ktorom bola veľká „bodovačka“,
som si nastúpil a odišiel som, únik mi
vyšiel presne podľa mojich predstáv
a doviedol som ho až do víťazného
konca. So svojím výkonom som veľmi
spokojný,“ uviedol po pretekoch Matúš
Černek.
Výsledky ostatných reprezentantov
CK MŠK ZH:
Mladší žiaci: 12. R. Paulík, 13. M. Holic,
19 S. Ihring, 21. F. Stajník, 22. A. Hrčka.
Starší žiaci: 1. M. Černek, 23. T.
Kamenský.
Kadeti: 4. Adam Foltán, 10. M. Záhorec,
25. A. Žarnovičan.
Juniori: 15. K. Zimány, 16. M. Truban,
Adrián Foltán a Ján Gajdošík.
(DNF)

Beh SNP do vrchu

ranný a večerný plavecký tréning. Deťom
trénerky zorganizovali výlet do Budapešti,
kde navštívili ZOO a Tropicarium. Naše
plavecké nádeje tiež využili možnosť masáže,
ktorá sa im veľmi páčila. Veľkú popularitu
malo večerné kúpanie v bazéne, kde sa
deti mohli vyšantiť na tzv. koláčikoch.
Jediným negatívom sústredenia bolo horšie
počasie.
(mm)

Vo štvrtok 27. augusta sa uskutočnil 14. ročník
Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch. Preteky v behu
boli spojené aj s cyklistickými pretekmi.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo 32 pretekárov, z toho
8 cyklistov.
Najviac bežcov súťažilo v chlapčenskej kategórii, ročník
narodenia 1996 a mladší, ktorí bežali 1 800 metrov. S
časom 6:58,12 dobehol do cieľa ako prvý Miroslav Kováč,
na druhom mieste skončil Peter Dodok a na treťom mi-

Tréningy basketbalovej
prípravky
Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom pozýva všetkých chlapcov
ročník narodenia 2007 a 2008 na tréningy basketbalovej prípravky, ktoré
prebiehajú každý pondelok a stredu
v telocvični II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
od 14.45 do 16.00 hod. pod vedením
kvalifikovaných trénerov.
Doniesť si treba športovú obuv,
športové oblečenie a fľašu s vodou.
Príďte sa na nás pozrieť, tešíme sa
na vás. Tréneri Tomáš Fábry (0904
979 008) a Juraj Horváth (0907
888 155).

este Karol Hasch. Boli však aj kategórie, kde bol prihlásený iba jeden pretekár.
Najpočetnejšie zastúpenie mali cyklisti v kategórii
ročník narodenia 2005 – 2006, kde súťažili 4 cyklisti. Prvý
prešiel cieľom Branislav Holic, na druhom mieste skončil
Róbert Jackuliak, na treťom Patrik Antal a zemiaková medaila sa ušla Alexovi Antalovi.
Podujatie organizovalo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom MŠK a Centrom voľného
času v Žiari nad Hronom.
Na záver podujatia, po vyhlásení výsledkov, bola zapálená partizánska vatra.
(li)

Účastníci sústredenia počas prechádzky k brehu Dunaja v Štúrove. V pozadí je Ostrihomská bazilika.
Minulý rok zdolali 270 schodov tejto baziliky v rámci kondičného tréningu všetci
zúčastnení plavci.

Kvalitného súpera z Trnavy sme zdolali, v Šali sme prehrali
FUTBAL – DOXXBET LIGA

5. kolo: FK Pohronie – Spartak Trnava 2:0. O tri minúty Yao vyzvŕtal Úškrta a
Královič z prvej k žrdi znížil na 2:1. Po
B 2:1 (1:0)
tomto góle sa veľa striedalo a taktickou
Góly: 26., 71. Garaj – 74. Královič.
hrou Pohrončania výsledok ustrážili. Po
V 5. kole Doxxbet ligy zvíťazili zverenci piatich kolách sú tak s trinástimi bodmi
trénera Štefana Zaťka nad kvalitným na čele tabuľky.
súperom z Trnavy.
Boj o prvé miesto tabuľky prítomných 6. kolo: Slovan Duslo Šaľa – FK
divákov určite zaujal. V 7. min. prešiel Pohronie 4:0 (1:0)
obranou individuálne Paraj, ale Strapák Góly: 42. a 51. Kastelovič, 60. a 71. (11 m)
bol na mieste. V 17. min. po kombinácii Remeň.
na jeden dotyk Poliaček – Hatok
zakončoval Garaj tesne vedľa. V 26. min. V 6. kole Doxxbet ligy prehrali
vysunul krásne Poliaček Garaja, ktorý zverenci Štefana Zaťka 0:4. Napraviť
povedľa brankára otvoril skóre - 1:0. V 33. chuť si budú chcieť v šlágri proti Nitre.
min. prudký center Abraháma dal Garaj Líder v prvých 10-tich minútach zahrával
vedľa žrde. V 40. min. zaútočili aj hostia, tri rohové kopy a po jednom z nich
keď po rohu tečoval loptu Deket, no zachraňoval po hlavičke Frimmela
bravúrne spod brvna Kolmokov.
Plach reflexne rukou loptu vyrazil.
V druhom polčase ovládli hru Trnavčania Kontrovalo aj Duslo, brankár Plach sa
a v 51. min. zakončoval Jirka vedľa. vyznamenal, keď vyrazil zo šibenice
Pohrončania udreli opäť Garajom, ktorý delovku legionára Guemacheho z 25v 71. min. zvládol svoj nájazd a bolo tich metrov. V 42. min. sa však musel

červenať. Na 40-metrový pas Hambálka
si nabehol Kastelovič a jeho prudký
center z diaľky skončil v pravom hornom
rohu - 1:0. Skóre mohol zmeniť ešte pred
odchodom do kabín zariadiť Gešnábel,
ale jeho strela tesne minula cieľ. Po
obrátke sa začala snaha Pohronia o
vyrovnanie, v ceste im však stála výborná
defenzíva Dusla. Ako sa strieľajú góly,
predviedli domáci v 51. min., keď na
kolmicu kapitána Gešnábela si nabehol
opäť Kastelovič a prudko prestrelil
vybiehajúceho Placha - 2:0. Hostia sa

snažili o kontaktný gól, ale Kolmokov
bol proti. Vyznamenal sa najmä po strele
Zuziaka do šibenice. Korenie futbalu však
pridali opäť zverenci trénera Gergelyho.
Po hodine hry zahrávala trestný kop
Šaľa a po signále Guemache - Remeň
posledný menovaný vsietil už tretí gól.
Hostia napriek tomu nezložili zbrane, keď
vynikol Kolmokov po strelách Poliačeka a
Zuziaka, neplatil ani gól pri dorážke Noska
pre postavenie mimo hry a znova udreli
domáci. Gešnábel bol faulovaný a Remeň
sa z penalty nemýlil - 4:0. V 82. min. prišlo
k nepríjemnej zrážke Zahraničného s
kapitánom hostí Sojkom, po ktorom
hráč hostí nedohral. Záverečné minúty
priniesli potom zbytočné emócie, ale na
zaslúženom a prekvapujúco vysokom
víťazstve domácich to nič nezmenilo.
Domáci vyhrali zaslúžene, pretože
premenili všetky svoje šance a podržal
ich brankár Kolmokov.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Na Majstrovstvách Slovenska v časovke družstiev zaznamenali
mladší žiaci svoj prvý výraznejší úspech

V Belehrade vyhral
etapu Kristián Zimány
CYKLISTIKA

CYKLISTIKA

V nedeľu 30. augusta sa v obci Teplička
nad Váhom uskutočnili Majstrovstvá
Slovenskej republiky v cestnej
cyklistike v disciplíne časovka
družstiev. Časovka družstiev je
špecifická a veľmi náročná disciplína
cestnej cyklistiky, ktorá pretekárov
preverí po fyzickej, psychickej,
technickej a taktickej stránke.
Cyklisti pretekajú na časovkárskych
bicykloch, pričom sú zaľahnutí na
špeciálne upravených riadidlách a idú
tesne za sebou, aby čo najviac eliminovali
odpor vzduchu. Ich priemerná rýchlosť
v tejto disciplíne sa pohybuje až okolo
50 km/h. Z uvedeného dôvodu musí byť
tím cyklistov zohratý a jednotlivé úkony
počas trvania časovky musia prebiehať
detailne, inak môže dôjsť k nepríjemným
kolíziám, pádom a zraneniam.
Trať časovky družstiev viedla na
8 km dlhom okruhu v okolí obce
Teplička nad Váhom. Prvý sa na štart
svojej majstrovskej časovky postavili
mladší žiaci, ktorí vzhľadom na ich
vek a technickú vyspelosť štartovali
vo dvojiciach na trať dlhú 9 km. CK
MŠK Žiar nad Hronom v tejto disciplíne
reprezentovali dve dvojice. Prvou
dvojicou boli cyklisti Rastislav Paulík
a Michal Holic, druhú dvojicu tvorili
Samuel Ihring a Andrej Hrčka. Prvá zo

spomínaných dvojíc podala veľmi pekný
výkon a po prejazde cieľom boli chlapci
klasifikovaní na výbornom treťom
mieste. Rastislav Paulík a Michal Holic
tak zaznamenali prvý výraznejší úspech
v ich začínajúcej cyklistickej kariére.
V ostatných kategóriách jednotlivé
tímy štartovali v štvorčlenných
družstvách. Keďže v starších žiakoch
máme len dvoch pretekárov, nebolo
možné postaviť štvorčlenné družstvo.
V kadetoch nás reprezentovali pretekári
Adam Foltán, Adrián Žarnovičan, Matej
Záhorec a Matej Chren, ktorí absolvovali
trať dlhú 30 km. Po prejazde cieľom
boli klasifikovaní na nepopulárnom 4.
mieste.

sa vyskytla veľmi nepríjemná udalosť,
keď najlepší časovkár Adrián Foltán
dostal defekt a do cieľa pokračovalo
žiarske družstvo len v trojici pretekárov.
Po prejazde cieľom boli žiarski juniori
klasifikovaní na peknom treťom mieste.
„ Na časovku družstiev sme boli veľmi
dobre pripravení, a preto naším cieľom
bol zisk titulu majstrov Slovenska. Na

Kristián Zimány z Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom sa nestratil
v drese juniorskej reprezentácie
Slovenska na UCI preteku kategórie
2.1. v Belehrade v Srbsku. Zvíťazil
v druhej etape pred vedúcim
pretekárom priebežného poradia
Primozicom SLO +2sec. Tretí skončil
reprezentačný kolega Michalička
+4sec. V celkovom poradí zvíťazil
Primozic SLO, pred Kuntom CZE
+49sec. Tretí skončil Michalička
SVK +0:52sec. Zimány obsadil
nepopulárne 4. miesto +1:06.
(mp)

Defekt na kolese pripravil
žiarskych juniorov o zisk
prvého miesta

Veľké očakávania a nádeje na
majstrovský titul sme mali v kategórii
juniorov, kde nás reprezentovala na 37
km dlhej trati štvorica Adrián Foltán,
Kristián Zimány, Matej Truban a Ján
Gajdošík. Po štarte si menovaní pretekári
chytili pravidelný rytmus a veľmi vysoké
tempo, o čom svedčil aj medzičas,
v ktorom žiarske družstvo po 20 km
úseku suverénne viedlo. No potom

Propozície Žiarskeho Streetballu 2015
STREETBALL

Na súpiske družstva sú minimálne traja
maximálne piati hráči. Družstvo tvoria
traja hráči a dvaja náhradníci. V kategórii OLD-YOUNG tvoria družstvo dvaja
hráči (otec alebo matka – syn alebo
dcéra). Jednotlivé družstvá sú povinné
nastúpiť v dresoch (tričkách) rovnakej
farby.
Štartovné: kategórie Little MINI (rok
nar. 2005 a mladší), MINI (rok nar. 2003
a mladší) a ŽIACI (rok nar. 2001 a mladší) –
štartovné odpustené.
Kategórie DORAST (rok nar. 1998 a mladší)
a OLD-YOUNG do 10 rokov veku dieťaťa: 5
€/dospelý.
Úhrada štartovného sa platí vopred – pri
prihlasovaní, najneskôr do štvrtka 16.
septembra. Štartovné sa nevracia, ak sa
družstvo odhlási z turnaja po vyžrebovaní
zápasov v jednotlivých kategóriách.
Žrebovanie sa uskutoční vo štvrtok 17.
septembra.
Prihlasovať sa na turnaj je možné osobne
na sekretariáte SSOŠ technickej na Ul. Dr.
Janského 10 (p. Valachová) v pracovných
dňoch do stredy 16. septembra od 8.00
do 14.00 hod., telefonicky na: 045/673 33
94 alebo elektronicky, pričom vyplnenú
prihlášku je potrebné poslať e-mailom na:
basket.zh@gmail.com.
Štartovné je možné uhrádzať na číslo účtu
OZ Šport a mládež ŽIAR: 5328375001/5600,
správa pre prijímateľa: NÁZOV DRUŽSTVA

(z prihlášky). Prihlášky je možné stiahnuť
z webových stránok www.ziar.sk v sekcii
Šport a www.basketbal.mskziar.sk v sekcii
Streetball. Informácie o podujatí získate aj
na telefónnom čísle 0908 926 567 (Peter
Dubeň).
Prezentácia prihlásených družstiev sa
uskutoční v sobotu 19. septembra v čase
od 7.30 do 8.00 hod. na basketbalových
kurtoch SSOŠ technickej na Ul. Dr. Janského 10. Pri prezentácii musí každý člen
družstva preukázať svoju totožnosť (OP,
školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou), aby bolo možné overiť splnenie vekovej hranice jednotlivých kategórií (max.
resp. min. vek). Hráč môže byť počas

dvadsiatom kilometri dostal náš hlavný
motor Adrián defekt, čo narušilo rytmus
a tempo celého družstva, následne sme
pokračovali v trojici a ostatných 17 km
bolo úplným trápením. Tretie miesto nie
zlé, ale je pre nás určitým sklamaním,“
zhodnotil výkon družstva kapitán
Kristián Zimány.
Michal Procner,
asistent trénera CK MŠK ZH

podujatia uvedený v jednej kategórii len
na súpiske jedného družstva. V prípade,
že na zápas nastúpi nezaregistrovaný hráč,
družstvo kontumačne prehráva 12:0 bez
pridelenia bodu. Pri opätovnom porušení
tohto pravidla je družstvo vyradené
z celého turnaja bez možnosti vrátenia
štartovného. Družstvo pri prezentácii určí
kapitána, ktorý bude družstvo zastupovať.
Kapitán musí byť schopný kedykoľvek
počas turnaja preukázať totožnosť hráčov
svojho družstva. Jeho povinnosťou je tiež
oboznámiť seba i svoje družstvo s pravidlami, podmienkami propozícií súťaže, ako
aj s prípadnými organizačnými zmenami
v hracom pláne na informačnej tabuli. (r)

