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Po dvoch mesiacoch prázdnin
zasadli žiaci opäť do školských lavíc
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Nový školský rok 2016/2017 začal
pre všetkých žiakov základných
škôl a študentov stredných škôl
v pondelok 5. septembra. Čaká na
nich presne 188 vyučovacích dní.
Mesto Žiar nad Hronom má vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri
základné školy: Základnú školu na
Ulici Dr. Janského, Základnú školu
na Ulici M. R. Štefánika a Základnú
školu na Jilemnického ulici. Stalo sa
už pravidlom a tradíciou, že nový
školský rok spolu s pedagógmi
a žiakmi škôl privíta aj primátor mesta
Peter Antal. V tomto roku zavítal na
Základnú školu na Jilemnického ulici.
Hoci „Štvorka“ je škola s najmenším
počtom žiakov, čo sa týka ponuky
krúžkov či vyučovacích výsledkov,
nezaostáva za ostatnými školami.
V novom školskom roku nastúpilo do
školy 297 žiakov. Z tohto počtu bude
po prvýkrát v školských laviciach
sedieť 37 prváčikov a poslednýkrát
38 deviatakov. „Nakoľko sa naša škola
špecializuje na šport a zdravý životný
štýl, vychádza aj ponuka krúžkovej
činnosti a voľnočasových aktivít
z tejto filozofie,“ približuje zástupkyňa
riaditeľa školy Drahomíra Hanzlíková
a konkretizuje: „Žiaci sa môžu prihlásiť,
a využiť tak aj svoje vzdelávacie poukazy,
napríklad na futbal, florbal, plávanie,
stolný tenis či gymnastiku. V dobe
výpočtovej techniky však nezabúdame
ani na deti, ktoré venujú svoj voľný
čas práci s počítačom a ponúkame
im ďalší rozvoj v programovaní veku
primeranými programovacími jazykmi
v krúžku Informatika.“ Nový školský
rok je venovaný aj rozvoju čitateľskej
gramotnosti. „Reflektujeme aj na túto
skutočnosť a žiakom primárneho
vzdelávania ponúkame nový krúžok
s názvom Z rozprávky do rozprávky, kde
si deti zdokonalia nielen svoje čitateľské
zručnosti, ale naučia sa s textom

„Jednotka“ privítala 50 prvákov.

Historický sprievod od 15 00 hod

pracovať a tým mu aj lepšie porozumieť.
Každoročne však otvárame i jazykové
krúžky, krúžky na rozvoj logického
myslenia a tvorivosti. Pokračujeme
aj v činnosti a vysielaní TV4. Veríme,
že aj tu nájdeme nové talenty a naše
príspevky ešte zdokonalíme,“ vymenúva
Drahomíra Hanzlíková a ako podotýka,
v minulom školskom roku pracovali žiaci
školy v osemnástich krúžkoch rôzneho
zamerania. „Veríme, že z nášho bohatého
portfólia si dokáže nájsť niečo zaujímavé
každý,“ dodáva na záver.

Základné školy v Žiari
aj s ponukou nových
záujmových krúžkov

Školou s najstaršou históriu v meste
je Základná škola na Ulici Dr. Janského.
V tomto roku zasadne do jej školských
lavíc 463 žiakov. „Z tohto počtu budeme
mať 50 prváčikov, pre ktorých otvárame
dve krásne prvácke triedy, v ktorých
je zabezpečené delenie slovenského
jazyka, matematiky jedenkrát v týždni
a všetky hodiny anglického jazyka na
menšie skupiny z dôvodu individuálneho
prístupu a implementácie prvkov
vysoko efektívneho učenia a taktiež
metódy Clil,“ informuje zástupkyňa
riaditeľa školy Oľga Berkešová. O čosi
viac má škola deviatakov. Tento rok ich
naposledy zasadne do lavíc 52, rozdelení
sú do dvoch tried. „Aj v deviatackých
triedach je zabezpečené delenie na
menšie skupiny nielen anglického
jazyka, ale aj predmetu biológia, fyzika,
chémia či technika z už uvedeného
dôvodu a, samozrejme, aj z dôvodu
efektívnejšieho využívania odborných,
trendovo zariadených učební,“ približuje
ďalej Berkešová. Aj v tomto školskom
roku ponúka „Jednotka“ svojim žiakom
množstvo krúžkov na príjemnejšie
trávenie voľného času v popoludňajších
hodinách. „A to od športových, kde
nájdu
uplatnenie
basketbalisti,
futbalisti, atléti či plavci, cez počítačové,
matematické, výtvarné a tanečné. Od
nového školského roka sa u nás objavia
aj nové krúžky s názvom Mladý chemik
či Biológ, Krúžok milovníkov seriálov
a hudby a Majstrovanie,“ uzatvára Oľga
Berkešová.
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
je škola s najväčším počtom žiakov.
Predpokladaný počet na nový školský
rok je 595. „Do štyroch prváckych tried
bude rozdelených 74 prvákov. Naopak,
najstarších žiakov, deviatakov, máme 45
a rozdelení sú do dvoch tried,“ vyratúva
riaditeľka školy Ľubica Baranová. Aj
žiarska „Dvojka“ má bohatú ponuku
krúžkovej činnosti. Ako však riaditeľka

„Štvorka“ začala nový školský rok vo veľkom štýle. 37 prvákov
pasoval riaditeľ školy s primátorom.

Na „Dvojke“ otvorili pre 74 prvákov až 4 triedy.
školy hovorí, bližšie informácie
o otvorených krúžkoch v novom
školskom roku spresní vedenie školy až
koncom septembra. „Krúžky v novom
školskom roku otvárame podľa záujmov
detí. Veľký záujem je o technické krúžky
ako Elektronik, Práca s legom, Mladý
technik, ale aj Farebný svet chémie,
Astronomický krúžok či pohybové
krúžky a Krúžok matematiky,“ dodáva na
záver Ľubica Baranová.

188 vyučovacích dní,
to je aj testovanie piatakov
a deviatakov

Počas školského roka, ktorý potrvá 188
vyučovacích dní, čaká žiakov niekoľko
viac či menej náročných úloh. Hneď
v novembri žiaci 5. ročníka absolvujú
testovanie pod názvom Testovanie
5-2016, ktoré sa na vybraných školách
uskutoční z predmetov slovenský jazyk
a literatúra. Cieľom testovania je podľa
rezortu školstva vstupné hodnotenie
žiackych vedomostí a zručností na
začiatku druhého stupňa. Apríl 2017

sa ponesie v znamení testovania
deviatakov. Tých čaká tzv. monitor, ktorý
overí vedomosti žiakov posledného
ročníka základnej školy. Testy budú z
matematiky a slovenčiny. Žiakov však
najviac zaujímajú prázdniny a voľné
dni. Najbližší voľný deň budú mať 15.
septembra na Sviatok Sedembolestnej
Panny Márii. Jesenné prázdniny
budú tento rok od 28. do 31. októbra.
Ďalším jedným voľným dňom bude
17. november, Deň boja za slobodu
a demokraciu. O čosi dlhšie pobudnú
doma školáci počas vianočných
prázdnin. Tie tento rok pripadnú na
dni od 23. decembra do 5. januára.
O pár dní na to si opäť užijú školáci deň
voľna, a to počas polročných prázdnin.
Tie budú 3. februára. Nasledujú
jarné prázdniny od 27. februára do
3. marca a veľkonočné prázdniny od
13. do 18. apríla. Najočakávanejších
63 voľných dní si školáci užijú počas
letných prázdnin. Tie v tomto školskom
roku začnú 3. júla 2017 a skončia 4.
septembra.
(li)
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POZVÁNKA NA SEPTEMBROVÉ ZASADNUTIE MSZ

Sprejerovi hrozí rok väzenia
V Žiari nad Hronom počas niekoľkých
dní vyčíňal sprejer. Poškodil niekoľko
fasád bytových domov, nákladné
vozidlo, fasádu podchodu a majetok
žiarskeho
pohostinstva.
Polícia
páchateľa dolapila, stíhaný je na
slobode.
Z prečinu poškodzovania cudzej veci
obvinila polícia 18-ročného mladíka zo
Žiaru nad Hronom. Počas niekoľkých dní
svoje „umelecké“ vlohy prejavoval na
viacerých miestach. „V dňoch od 25. do
27. augusta obvinený poškodil fasády
bytových domov na Hviezdoslavovej
ulici, na Ulici Pod Donátom a na Ulici SNP.
Okrem toho poškodil fasádu podchodu,

nákladné vozidlo, ktorému posprejoval
celý ľavý bok a jeho pozornosti neunikli
ani vchodové dvere, stolík a dvere na
WC v miestnom pohostinstve. Všade po
sebe zanechal nasprejované nečitateľné
nápisy. Celková odhadovaná škoda
bola vyčíslená na 3 800 eur,“ informuje
krajská policajná hovorkyňa Andrea
Petrovičová a ako dodáva, páchateľovi
hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.
V súčasnosti je vec v štádiu vyšetrovania,
mladý muž je už obvinený a stíhaný na
slobode. Polícii sa ho podarilo usvedčiť
na základe vlastných poznatkov
v spolupráci s Mestskou políciou v Žiari
nad Hronom.

Mladý sprejer počas svojho vyčíňania Dominika Švecová, autorka nápadu
(li)
poškodil aj maľby v žiarskom podchode, projektu v podchode.
ktoré len prednedávnom dokončil
v rámci projektu talentovaný Patrik
Žňava. „Veľmi ma mrzí chovanie
obvineného, ktorý prednedávnom
oslávil 18. narodeniny a takýmto
skutkom vstúpil do sveta dospelosti.
Nielen že zničil miesto, ktoré malo ľuďom
vyvolať radosť, ale aj znehodnotil prácu
mladého autora, ktorého to stálo kopec
času a úsilia. Som rada, že sa tento
vandal našiel a verím, že trest bude
preňho dostatočným ponaučením a
varovaním aj pre ostatných, aby neničili a
nepoškodzovali prácu iných,“ konštatuje

Súčasťou rozprávkového lesa je aj lanovková dráha
Pred pár dňami pribudla v Parku
Štefana Moysesa lanovková dráha
pre deti. Spoločne s Perníkovou
chalúpkou, šmykľavkou a hojdačkami
je súčasťou malého rozprávkového
lesa.
Lanovková dráha je dlhá približne 20
metrov a určená je pre deti. „Podobne
ako na ostatných detských ihriskách
v meste, aj na tomto nie je možné,
aby detské prvky využívala mládež,“ a ako prezrádza, lanovková dráha by
upozorňuje primátor mesta Peter Antal nemala byť posledným kúskom, ktorý do
s tým, že sa vypracuje prevádzkový rozprávkového lesa pribudol.
poriadok, v ktorom budú uvedené
podrobnosti o pravidlách používania,
vrátane bezpečnostných pokynov. „Ani
ten najlepší prevádzkový poriadok však
nedokáže nahradiť pravidlá zdravého
Lanovková
dráha
je
drevená
sedliackeho rozumu,“ podotýka primátor

Perníková chalúpka,
hojdačky aj lano sú určené
výhradne deťom

konštrukcia, ktorá je osadená tzv.
vyštetením. „Je to spôsob, kde sa bežné
betónové základy nahrádzajú šetrnejším
spôsobom k priestoru, v ktorom sa
prvky nachádzajú,“ približuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg a konkretizuje: „Na spevnenie
sa používajú kamene a konštrukcia je
prispôsobená tak, aby vydržala väčšie
bočné zaťaženie. Ide o konštrukciu v tvare
obráteného V.“ Aj keď je táto konštrukcia
vyhotovená bezpečne pre všetky vekové
kategórie, výrobca vytvoril dielo určené
pre deti. Teda podobne ako hojdačky a
interiér domčeka, aj lano vrátane dorazu
je určené výhradne pre deti. „Životnosť
všetkých prvkov významne závisí tak
od spôsobu ich využívania, ako aj od
dodržiavania určitých pravidiel. Aj keď

sa všetky vekové kategórie majú právo
vrátiť sa do detských čias, v prípade
malého rozprávkového lesa v našom
parku je žiadúce túto radosť nechať
reálne využívať len deti,“ dodáva na záver
Rozenberg.
(li)

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 22. september
2016 (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. Správa z vykonaných kontrol HKM.
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
5. Návrh VZN o používaní a ochrane
symbolov mesta.
6. Správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti,
jej
výsledkoch
a podmienkach v školskom roku
2015/2016, školách a školských
zariadeniach
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa
do samosprávnych orgánov škôl
a školských zariadení.
8. Správa o činnosti MsKC za I. polrok
2016.
9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom spol. s r. o., za rok 2015.
10. Správa o činnosti FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., za
rok 2015.
11. Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok
2015.
12. Interpelácia poslancov.
13.Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Pumptrackovú dráhu dokončili, oficiálne otvorenie spoločne so žiarskou mládežou
Pumptrackovú dráhu, s ktorej
výstavbou začalo mesto v druhej
polovici júla, je už hotová a plne
funkčná. Určená je najmä pre všetkých
bikerov, no využívať sa bude môcť aj
v zimných mesiacoch ako kopec na
sánkovanie.
Pumptracková dráha sa nachádza na
trávnatej ploche neďaleko panelákov pri
tzv. sídlisku Hviezdoška. Stavebné práce
realizovali mestské Technické služby.
Okrem dráhy pre bikerov ju v zimných
mesiacoch budú môcť využívať aj deti na
sánkovanie. Na vytvorenie dráhy sa použil
materiál z futbalového štadióna, ktorý je
v procese veľkej rekonštrukcie. Konkrétne
na to použili zeminu z odstraňovania
valov po obvode futbalového štadióna.
„Pumptracková dráha je už hotová a

klopená zákruta v strednej časti, čím
vyniká dodatočný trojuholník s dĺžkou
60 metrov v hlavnom okruhu. Na rozjazd
slúži štartovací pahorok s výškou 3
metre, ktorý umožňuje jazdcom získať
dostatok rýchlosti hneď do prvého
okruhu,“ spresňuje ďalej Rozenberg.

sám som bol svedkom toho, že sa naozaj
vo veľkom aj využíva,“ uviedol primátor
Peter Antal s tým, že oficiálne otvorenie
je naplánované na prvú polovicu
septembra v spolupráci so žiarskou
mládežou.

Dráha sa skladá
z troch okruhov

Celková dĺžka pumptrackovej dráhy je
približne 150 metrov. Skladá sa z troch
okruhov. Pracovali na nej autor projektu
Roman Kaločay z Myjavy so svojím
pomocníkom, pracovník mestských
Technických služieb s technikou a
niekoľko chlapcov z trackovej komunity.
„Hlavný okruh s dĺžkou 115 metrov je
priamo napojený na štartovací pahorok,
a zároveň sa dá z neho odpojiť do detského

okruhu,“ približuje riaditeľ technických
služieb Igor Rozenberg a ako podotýka,
detský okruh, ktorý je dlhý 35 metrov,
je vhodný pre najmenších jazdcov na
odrážadlách, pretože v okrajovej časti
v tvare trojuholníka obsahuje nižšie
profilované terénne vlny. Zároveň však
môže slúžiť ako predĺženie hlavného
okruhu. „Alternatívny okruh vytvára

V budúcnosti možnosť
rozšírenia pre kolobežky
či kolieskové korčule

Pumptracková dráha sa nachádza na
rovine a tým pádom je možné jazdiť
ľubovoľné množstvo okruhov, čím
umožňuje aj kondičný tréning. „Celkovo,
vrátane štartovacieho parhorku, ktorý
bude cez zimu slúžiť na sánkovanie,
sa spotrebovalo viac ako 1000 m3

zeminy. Dráha je určená predovšetkým
pre bicykle, a to horské, BMX, detské
a odrážadlá. V prípade spevnenia
povrchu asfaltom by sa využitie mohlo
rozšíriť aj na kolobežky, skateboardy
či kolieskové korčule,“ dodáva Igor
Rozenberg. Pumptrack je vhodný pre
všetkých cyklistov všetkých vekových a
výkonnostných kategórii. Od najmenších
detí na odrážadlách, od 2 rokov, cez
juniorov, hobby jazdcov, pretekárov
až po seniorov, ktorí si chcú zlepšiť
koordináciu a pohyblivosť na bicykli
v teréne. O tom, že mladí bikeri sú
s dráhou spokojní, svedčí aj návštevnosť.
Dráhu chodili využívať nielen v prvých
dňoch po dokončení, ale aj počas
samotných stavebných prác.
(li)

Kúpalisko zatvorilo svoje brány, rekordy tento rok nepadali
Letná sezóna na plážovom kúpalisku
začala tento rok 18. júna. Kým minulý
rok prekonala návštevnosť rekordy,
tento rok sú čísla podstatne nižšie.
Žiarske plážové kúpalisko je zariadenie,
ktoré nedisponuje termálnou vodou. Aj
preto v prípade nepriaznivého počasia
zíva prázdnotou. Tohtoročné leto bolo na
horúce dni, ako sme tomu boli zvyknutí
minulý rok, skúpe. Odrazilo sa to aj na
počte návštevníkov a, samozrejme,
aj na tržbách. Aj keď prevádzkovateľ
zariadenia, ktorým sú mestské Technické
služby, očakáva najvyššiu návštevnosť
práve počas letných prázdnin, tento
rok prišlo najviac ľudí počas júnového
víkendu. „Najvyššiu návštevnosť sme
zaznamenali cez víkendy v júni a júli.
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septembrový týždeň, kedy ešte bolo
kúpalisko otvorené.“ Sezónu môžeme
podľa slov Igora Korbelu hodnotiť ako
priemernú. „Minulý rok bola návštevnosť
31 782 ľudí, tento rok 18 600. Tomu
zodpovedajú aj adekvátne nižšie tržby,“
podotýka.
Posledný júnový víkend to bolo 1 390
ľudí, 2. júla 1 230, 10. júla 1 052 a 11. júla
1 129,“ konkretizuje Igor Korbela, vedúci
športových zariadení a ďalej spresňuje:
„Za jednotlivé mesiace sme zaznamenali
najvyššiu návštevnosť v júli, a to 9 052
návštevníkov. V júni sa prišlo vykúpať
4 480 ľudí a v auguste 5 014. Nejaké
čísla nám pribudnú ešte aj za prvý

systému, vďaka čomu sa malo zamedziť
tzv. čiernym vstupom do areálu
kúpaliska. „Náramky môžeme kvitovať
z toho hľadiska, že sme zamedzili čiernym
vstupom, aj keď návštevníci to až tak
pozitívne nevnímali. Dávali si ich dole,
lebo sa na mieste, kde majú náramok,
neopália, alebo sú alergickí a podobne.
Zahadzovali ich a mali sme množstvo
pripomienok na ich nosenie,“ priznáva
Igor Korbela s tým, že aj pracovníci
zariadenia si zo strany návštevníkov
Počas minuloročnej sezóny bolo
vypočuli dennodenné ponosy.
pre darcov krvi po prvýkrát zavedené
bezplatné vstupné, ktoré sa osvedčilo aj
v tomto roku. Darcovia krvi využili voľný
vstup celkom 320-krát. Tohtoročnou
Počas letnej sezóny na plážovom
novinkou bolo zavedenie náramkového
kúpalisku sú brány krytej plavárne

Bezplatné vstupy pre darcov
krvi sa osvedčili, náramkový
systém už menej

Plaváreň otváracie hodiny
ani cenník nemení

pre verejnosť zatvorené. Tieto týždne
využívajú technické služby na menšie
úpravy či rekonštrukcie. Plaváreň bola
opätovne otvorená v pondelok 5.
septembra. Pred otvorením sa vykonala
veľká sanita, a teda čistenie a bežná
údržba prevádzky. „Opravou prešiel
kratší koniec bazéna a vymaľovali sme
svetlíky nad výučbovým bazénom.
Celkovo sme do úprav a údržby
investovali približne 2000 eur,“ dodáva
Igor Korbela. Otváracie hodiny ani
cenník krytej plavárne sa v tejto sezóne
meniť nebudú. Rovnako tak zostáva
zachované ranné plávanie, ktoré je každý
štvrtok od 6.00 hodiny. Okrem toho
ponúka krytá plaváreň aj plavecké kurzy
pre začiatočníkov.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Kaštieľ v 20. storočí
V 20. storočí sa využitie areálu
kaštieľa a jeho budov často menilo, čo sa odrazilo aj na stavebných úpravách, prevažne interiéru
kaštieľa. Hneď na začiatku storočia
bola postavená chodba a schodište
a upravovala sa aj fasáda budovy.
V roku 1921 sa na trvalo usídlil
v kaštieli biskup Marian Blaha, ktorý
z kaštieľa dochádzal do Banskej
Bystrice. Marian Blaha dal upraviť
priestory parku, v ktorom realizoval
aj čiastočné stavebné úpravy. Pripisuje sa mu oprava prístavieb
takzvaného záhradníctva, ktoré
bolo v zlom stave. Hlavne malebná
architektúra, ktorá slúžila pre oddych a prechádzky v parku, v stave

akom sa nachádzala, pôsobila veľmi
rušivo. Preto dal rekonštruovať ešte
jej zachovalé časti a dostavať chýbajúce. Pravdepodobne aj malebné,
romanticky zamerané drobné stavby
buď opravil, alebo vybudoval nové.
Besiedku a pustovnícky domček
s malou zvoničkou, ktorý bol celý
drevený (a preto aj nevydržal), upravil nádrže a fontány, jednu aj so
sochou chlapčeka. V roku 1923
kaštieľ navštívil prvý prezident ČSR
T.G. Masaryk. Začiatkom roku 1939 v
kaštieli vypukol požiar. Zachvátil celú
strechu, ktorá bola pokrytá šindľom,
čo spôsobilo rýchle rozšírenie ohňa.
Po požiari bola celá krytina strhnutá
a nahradená tvrdou keramickou
krytinou. Banskobystrický biskup
Marian Blaha bol posledným bisku-

pom, ktorý sídlil vo svätokrížskom
kaštieli. V roku 1941 biskup Andrej
Škrábik na príkaz Vatikánu preniesol sídlo biskupa do Banskej Bystrice. V tom istom roku kaštieľ získal rad Saleziánov, ktorí tu zriadili
bohosloveckú školu.

V kaštieli pobudli partizáni
aj nemecké vojenské
veliteľstvo

Obdobie II. svetovej vojny sa na
kaštieli podpísalo tak ako počas
všetkých revolúcií, ktoré prešli naším
územím. Počas SNP bol v kaštieli
umiestnený štáb 1. Štefánikovej partizánskej brigády. Po obsadení mesta
fašistami bola v kaštieli umiestnená
ich posádka a nemecké vojenské

Od seba k iným, nový projekt žiarskeho Céčka
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s MsKC realizuje projekt Od seba
k iným, vďaka ktorému sa v našom
meste do konca roka zrealizujú
zaujímavé prednášky, motivačný
festival
Ochutnávka
šťastia,
motivačné rozprávky pre škôlkarov
a v neposlednom rade Kurz
sebapoznania.
Veľké zmeny sa dajú robiť, ale postupne
cez malé zmeny v našom okolí. Ak
chceme žiť v bezpečnom a tolerantnom
meste, musíme sa snažiť o to, aby sa
ľudia cítili bezpečne, prijatí inými. A aby
boli dostatočne tolerantní voči iným
a dokázali zmeniť svoje okolie, musia
najprv zmeniť seba. „Hlavným cieľom
celého projektu Od seba k iným je v rámci
výchovy a vzdelávania k ľudským právam,
právam národnostných menšín, právam
osôb so zdravotným postihnutím formou
stretnutí, prednášok či workshopov
zmeniť postoj jednotlivca, a tak vytvoriť
účinný nástroj na odstraňovanie
spoločenských
stereotypov
a
predsudkov, multikultúrneho života
a antidiskriminácie,“ približuje projekt
riaditeľka žiarskeho MsKC Michaela
Pribilincová. V rámci projektu sa
zrealizujú prednášky zamerané na rozvoj
tolerancie, ako napríklad prečo a v čom
sú muži iní ako ženy, alebo prednáška
o arabskom svete, kde uvidíte arabský
svet ich očami a ďalšie skvelé prednášky.

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Športový deň v osade Pod Kortinou
V piatok 26. augusta zorganizovalo Komunitné centrum v Žiari
nad Hronom komunitnú aktivitu
s názvom Športový deň v osade Pod
Kortinou.
Komunitnej aktivity sa zúčastnilo
približne 35 detí a mládeže z osady,
ale aj z iných častí mesta. „Cieľom akcie bola najmä prevencia sociálnopatologických javov,“ vysvetľuje odborný garant komunitného centra
Samuel Kováč a konkretizuje: „Pomocou športu a rôznych kontaktných hier
sme chceli poukázať na možné vhodné
spôsoby trávenia voľného času s prihliadnutím na obmedzené možnosti

v znevýhodnenom prostredí, a teda
v osade. Účastníkom sa páčil najmä
futbal a rôzne pohybové a kontaktné
hry, ktoré sme pre nich pripravili.“
(r)

Pripomenuli sme si 72 rokov od vypuknutia SNP
Kurz sebapoznania

Na Ochutnávke šťastia, ktorá sa
uskutoční v dňoch 15. a 16. októbra
v MsKC, vystúpia zaujímaví ľudia z oblasti
medicíny, ľudských práv, psychológie
a aj kvantovej fyziky. Návštevníkom
podujatia porozprávajú o najnovších
vedeckých výskumoch, napr. ako naše
emócie ovplyvňujú naše zdravie, alebo si
vypočujú príbeh úspešného cestovateľa,
ktorý precestoval svet bez zraku a ako
on vníma svet prostredníctvom iných
zmyslov, než je zrak.„Vďaka projektu bude
tento rok Ochutnávka šťastia zdarma, tak
je dobré si už dopredu rezervovať miesto,
pretože kapacita sály je obmedzená.
Na tomto ročníku vystúpia naozaj veľké
kapacity, ktoré majú ľuďom čo povedať,“
podotýka Michaela Pribilincová.

Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou
v rámci projektu Od seba k iným je
aj Kurz sebapoznania, ktorý potrvá
od septembra do konca roka, raz do
týždňa. Ak niekto rozmýšľa nad tým,
že by sa chcel viac dozvedieť o sebe
samom, no nevie sa rozhodnúť, nech
si skúsi úprimne odpovedať na tieto
otázky. Prvé, čo príde na um, ÁNO
alebo NIE:
•Túžiš lepšie spoznať seba samého?
•Chceš spoznať, čo je tvoj talent?
•Chceš spoznať, kde je tvoj potenciál,
a ako ho môžeš rozvíjať?
•Si v živote zaseknutá/ý a nevieš ako
ďalej?
•Priťahuje ťa osobný rozvoj, ale ešte si
nikdy nebol/a na žiadnom seminári,
školení?
•Chceš prísť na odpovede, prečo
pod tlakom, v strese alebo pri únave
reaguješ tak ako reaguješ?
•Chceš sa naučiť ovládať svoje emócie,
aby oni neovládali teba?
•Chceš byť proste niekde, kde je
„dovolené“ a kde je bežné pracovať na
sebe a rozvíjať sa?
•Máš chuť sa ponoriť do sebarealizácie
a prejavenia svojho plného potenciálu?

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
so spoločnosťou Technické služby –
Žiar nad Hronom a.s. pripravujú Dni
jesennej čistoty 2016, a to v dňoch
od pondelka 26. do piatka 30.
septembra 2016 v čase od 10.00 do
18.00 hod.

Veľkokapacitné kontajnery budú
počas piatich dní rozmiestnené podľa
stanoveného harmonogramu na
základe predchádzajúcich skúseností.
Presnejšie rozmiestnenie kontajnerov
a ostatné informácie týkajúce sa
Dní jesennej čistoty môžete nájsť

Ochutnávka šťastia

veliteľstvo. 6. marca 1945 bol podniknutý nálet na mesto a kaštieľ, ktorý
priamo zasiahlo niekoľko bômb. Pri
nálete bol zlikvidovaný celý nemecký
štáb a zahynulo aj mnoho nemeckých
vojakov. Následky náletu poznačili
aj budovy kaštieľa, ktorých murivá
boli silne poškodené a narušená
bola aj statika. Po oslobodení nášho
mesta sovietskou armádou a po konsolidácií pomerov v roku 1950 prešiel

kaštieľ do majetku štátu. Po devastovaní objektu kláštora počas bojov
sa pristúpilo v 50. rokoch k vykonaniu stavebných úprav, ktoré sa týkali
hlavne obnovy interiéru kaštieľa.
Začiatkom sedemdesiatych rokov
objekt preberá Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom, ktorý mal
v kaštieli umiestnené pracoviská.
V roku 1967 bola do kaštieľa umiestnená Stredná ekonomická škola ekonomiky a služieb a neskôr Stredná
ekonomická škola. Pre jej potreby
bola na druhom hospodárskom nádvorí kaštieľa vybudovaná prístavba
pre účely tejto školy. V roku 1987 bola
v prízemí kaštieľa zariadená Pamätná
izba Štefana Moysesa.

•Praješ si nájsť nových priateľov na
rovnakej vlne, cítiť podporu a bezpečie?
•Chceš si zažiť, aké to je byť v poriadku
so všetkým, čo chceš a cítiš?
„Pokiaľ ste si na väčšinu týchto
otázok odpovedali ÁNO, tak sa ešte
môžete prihlásiť. Kurz je zdarma,
jedinou podmienkou je absolvovať
celý kurz. Kapacita je obmedzená na
20 ľudí, preto s prihláškou neváhajte
a kontaktujte nás čo najskôr,“ pozýva
Michaela Pribilincová a ako dodáva,
prvá hodina začína 21. septembra
v Mestskej obývačke, ktorá sa nachádza
na 1. poschodí v priestoroch plavárne.
Prihlásiť sa môžete osobne v MsKC alebo
e-mailom na: jelasulekova@gmail.com.
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd LP/2016. Za obsah
tohto dokumentu je výlučne zodpovedné
MsKC Žiar nad Hronom.
(li)

v najbližšom vydaní Mestských novín
ako aj na webovej stránke mesta.
V prípade akýchkoľvek otázok sa
môžete obrátiť telefonicky na Odbor
odpadového hospodárstva MsÚ 04/678
71 24.
OOH

Vo štvrtok 25. augusta sme si
aj v našom meste pripomenuli
72. výročie od vypuknutia
Slovenského národného povstania.
Pri tejto príležitosti sa osobnosti
spoločenského či politického života
v Žiari nad Hronom zúčastnili
pietneho aktu kladenia vencov pri
soche Ladislava Exnára.
Slovenské národné povstanie bolo
ozbrojené povstanie slovenského
domáceho odboja počas II. svetovej
vojny proti vstupu nemeckého
Wehrmachtu na územie vojnového
Slovenska. Začalo sa 29. augusta
1944 ako obrana pred nemeckými
okupačnými jednotkami. Centrom

povstania bola Banská Bystrica.
Nemecké jednotky povstaleckú
armádu porazili, v noci z 27. na 28.
októbra 1944 časť jej jednotiek
prešla na partizánsky spôsob boja.
Partizáni pokračovali v bojoch
proti nacistom až do oslobodenia
krajiny sovietskymi, rumunskými
a československými vojskami na jar
1945. Najtvrdšie boje sa zvádzali
aj v našom regióne – vtedajšom
Svätom Kríži, Hronskej Dúbrave,
Telgárte, Vrútkach a Martine. Okrem
Slovákov bojovali v povstaní Rusi,
Česi, Ukrajinci, Bielorusi, Francúzi
a viac ako 30 ďalších národností.
(r)
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Likvidácia čiernej skládky v Šášovskom Podhradí
Okresný úrad v Žiari nad Hronom,
Odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiari nad Hronom začal správne
konanie podľa Zákona o správnom
konaní vo veci zistenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom
o odpadoch.
Ide o lokality na pozemkoch v k. ú.
Šášovské Podhradie (pre znalých prostredia – lokalita pod Šášovským hradom, lesná cesta smerom na Blanovku
pri rieke Hron). Konanie bolo začaté
na základe podnetu Lesov SR, š. p.,
Odštepného závodu Žarnovica Oznámením o protizákonnom umiestnení
odpadu. Účastníkmi konania boli: Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Lesy SR,
š.p. OZ Žarnovica a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská
Bystrica, ako správca pozemku. V rámci

uvedeného konania bolo zvolané ústne
pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou dňa 23. augusta, na ktorom
sa zúčastnili zástupcovia dotknutých
strán. Pri miestnej obhliadke bolo
zistené, že sa ide o čiernu skládku, na
ktorej bol umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch stavebný odpad a biov zmysle zákona o odpadoch.
logicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Mesto Žiar nad Hronom požiadalo
Enviro fond o dotáciu na odstránenie
čiernych skládok na jeho území, kde
Prvé preventívne opatrenia na zahrnulo aj túto lokalitu. Ak prostriedky
zamedzenie
rozširovania
skládky z Enviro fondu nebudú mestu poskytnua ďalšieho ukladania odpadu na túto té, mesto musí čiernu skládku odstrániť
lokalitu mesto zabezpečí umiestnením na vlastné náklady. Po odstránení čiernej
zákazovej tabuľky a umiestnením foto- skládky sa zúčastnené strany do budúcpasce. V prípade zistenia pôvodcu od- na dohodli na vzájomnej participácii
padu bude uložená pokuta alebo vedené a hľadaní riešení na zamedzenie opäsprávne konanie voči pôvodcovi odpadu tovného zneužívania tejto lokality na
s uložením pokuty až do výšky 1 500 eur nelegálne ukladanie odpadu a vybudo-

Fotopasca – prvé preventívne
opatrenie

OZ STRÁŽNI ANJELI HĽADÁ SPRÁVCU DO ÚTULKU

Leto sa predĺži
do 12. septembra
Pondelkové ochladenie (5.9.) sa
dažďom je spojené s prepadom cyklóny ponad Alpy smerom na Balkán. Po
prechode cyklóny sa už v druhej polovici týždňa (7. – 11.9.) vytvorí nad
strednou Európou mohutná tlaková
výš, ktorá by mala blokovať postup
tlakových níží z Atlantiku nad Európou
až do prvej polovice septembra.
Najprv nás na zadnej strane tejto výše
zasiahne na dlhšie obdobie dávka veľmi
teplého vzduchu. Následne sa blokujúca
výš začne správať úplne proti pravidlám
prírody a zamieri od východu na západ
späť nad Atlantik, čo v polovici septembra
spôsobí, že sa k nám od severovýchodu
„vyleje“ chladnejší vzduch. „Blokujúca výš
nad Európou môže v najbližšie dni úplne
odstaviť tvoriace sa hurikány v Atlantiku,
ktoré si na Európu takpovediac „brúsia
zuby“, čo by znamenalo prvé výrazné
jesenné ochladenie,“ vysvetľuje žiarsky
meteorológ Ján Wolf a ako dodáva,
prvá polovica septembra tak môže
pripomínať práve končiaci august, kedy
v Žiari nad Hronom a v jeho okolí stúpali
denné teploty na 25 °C až 28 °C. „Môže
sa zdať, že nás jeseň chce odškodniť za

vanie technických zábran. Biologicky
rozložiteľný odpad je možné likvidovať
bezplatne odvozom mesta podľa kalendára vývozu separovaných zložiek.
Drobný stavebný odpad je povinnosťou
likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a Všeobecne záväzným nariadením
mesta Žiar nad Hronom č. 16/2015
o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
mesta Žiar nad Hronom.
Stavebný odpad sa odovzdáva na Zbernom dvore na Ul. SNP č. 131 v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s.
a je spoplatnený vo výške 0,015 eura za
kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín. Žiadame týmto
občanov Žiaru nad Hronom, aby svoj
odpad likvidovali zákonným spôsobom
a nevytvárali čierne skládky v prírode.
OŽP

premenlivý charakter leta, bez výrazných
vĺn horúčav. Znamená to, že si slnečné
a veľmi teplé počasie pred mesiacmi
ochladzovania, inverzie a zimy ešte
vychutnáme,“ podotýka Ján Wolf.

Aký bude prvý jesenný mesiac

Mesiac september by mal byť teplotne
napriemerný a zrážkovo podpriemerný.
„Nadpriemerné
teploty
budú
doprevádzané aj suchším počasím.V
súvislosti s prevažne slnečným a teplým
počasím možno očakávať narastajúci
deficit vlahy. Do cirkulácie vzduchu nad
Európou sa môžu zapojiť tlakové níže,
pôvodom z hurikánov tvoriacich sa nad
Atlantikom v tropickom pásme. To vnáša
do predpovedi väčšiu neistotu, ako sa
bude počasie správať. Mierny pokles
teploty nastane po 18. septembri a aj
pravdepodobný nástup babieho leta,“
uzatvára meteorológ Ján Wolf.
(r)

Občianske združenie Strážni anjeli, ktoré spravuje žiarsky útulok pre psov,
hľadá nového správcu.
Správcom útulku by mal byť človek, ktorý má rád psov, je komunikatívny a je
držiteľom vodičského preukazu skupiny B. „Rovnako hľadáme človeka, ktorý by bol
v útulku osem hodín denne, pričom jeho náplňou práce by bolo čistenie kotercov,“
vysvetľuje predsedníčka OZ Strážni anjeli Martina Polachová. Práca je vhodná pre
toho, kto je dlhodobo nezamestnaný a vedený na úrade práce. Svoje žiadosti
posielajte e-mailom na: utulokzh@gmail.com alebo poštou na adresu OZ Strážni
anjeli, Stará Kremnička 364, 965 01 Žiar nad Hronom. Viac informácií o náplni práce
vám poskytnú na mobilnom čísle 0908 661 737.
(r)

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
2016 v dvoch splátkach, aby druhú
splátku poplatku uhradili v termíne
najneskôr do 30. septembra 2016.
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.
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 2016 v dvoch
splátkach, aby druhú splátku dane
uhradili v termíne najneskôr do
30. septembra 2016. 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.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti
- pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV
č. 1136, a to:
•CKN parcela č. 678/1 – ostatné plochy s výmerou
11 526 m2, a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore
bytových domov súp. č. 101 a 575 na Ul. SNP v Žiari
nad Hronom s výmerou 84,17 m2 .
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci
bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy (parkoviska),
na účel parkovania šiestich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome č. 575,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti

zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších
zmien a doplnkov, vo výške 1 €/parkovisko/rok, pričom
sa z dôvodu stavebného riešenia spevnenej plochy táto
posudzuje ako jedno ucelené parkovisko,
záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie,
že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr
do 23.09.2016 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari
nad Hronom - Odbor životného prostredia, č. dverí 6,
v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 678/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor životného prostredia č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678
71 43.
(r)
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Blahoželanie
Dňa
21. septembra
oslávi 80-te
narodeniny

Zdenka
Kramárová.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme ti k tvojmu sviatku zaželať.
Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie,
láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov tvojho života.
Prajú dcéra Mirka, syn Zdenko
a vnučky Ivanka a Peťka s rodinami.

HĽADÁM DOMOV

Poďakovanie

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

S láskou a vďačnosťou v srdci
úprimne ďakujem
Danke Hrmovej – Dubovanovej,
ktorá už 21 rokov stojí pri mne
v tých najťažších chvíľach.
Pomoc od nej sa mi dostáva
každým dňom.
Je moja spriaznená duša
a anjel na zemi. Ďakujem za všetko.
J. Brigantová

LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod.
MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod.
MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

MESTSKÁ
KNIŽNICA MICHALA
CHRÁSTEKA
M e s t s k á
knižnica Michala
Chrásteka
oznamuje svojim
čitateľom,
že
od 12. septembra
do 23. septembra
bude knižnica z
dôvodu revízie
knižničného
fondu zatvorená.
POZVÁNKA
Poradňa
pražského
astrológa Emila
Václava Havelku,
ktorý sa zaoberá
astromedicínou,
bude
v Tesárskych
Mlyňanoch
11. septembra.
Konzultácie sú
bezplatné.
Objednávky:
0908 163 778.

FOFO
– kríženec čivavy
Fofo je asi 2-ročný
kríženec čivavy, ktorý
bol odchytený počas
poslednej návštevy
Kortiny. Učí sa dôverovať ľuďom. Robí pokroky,
ale napriek tomu mu hľadáme domov, v ktorom
nie sú deti ani iné zvieratá. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

DIZZY
– kríženec nemeckého
ovčiaka
Dizzy bol držaný
v zlých podmienkach,
zrejme na reťazi.
Je to približne
8-mesačný kríženec, pravdepodobne
nemeckého ovčiaka. Dizzy je veľmi kontaktný,
rýchlo sa učí novým veciam. S inými psami
a sučkami je znášanlivý. Vhodný je skôr
do rodinného domu. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

ŠIŠO
– šteniatko, kríženec
teriéra
Šišo je približne
2-mesačné šteniatko,
kríženec teriéra.
V dospelosti predpokladáme stredný vzrast.
Je to zdravý a životaschopný psík. Na adopciu
pôjde očkovaný a čipovaný. Podmienkou
adopcie je kastrácia v dospelosti.

DEVIL
– kríženec
nemeckého ovčiaka
Devil je približne
2 – 3-ročný kríženec
nemeckého ovčiaka.
Je priateľskej, kontaktnej a nekonfliktnej povahy.
Miluje ľudskú spoločnosť. Je to rodinný psík,
môže ísť k deťom, ale aj k starším ľuďom. Vhodný
je skôr do rodinného domu. S inými psami
a sučkami sa znesie bez problémov. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

RIKY
– kríženec špica
Rikimu umrela
majiteľka. Je to
11-ročný kríženec
špica. Na svoj vek je
však vitálny. Má rád
ľudskú spoločnosť, nepohrdne ani prechádzkou.
Vhodný je skôr do rodinného domu, kde bude
mať záhradu so zateplenou búdou a svoju
psiu starobu prežije v milujúcej rodine. S inými
psami a sučkami sa znesie. Je vhodný aj
k deťom a starším ľuďom. Očkovaný a čipovaný,
vzhľadom k jeho veku nebude kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte na telefónne čísla 0908 661 737 a 0918
398 483 počas pracovných dní v čase od 9.00
do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

8.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
9.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
10.9. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00hod. lekáreň Flora
11.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
12.9. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
13.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
14.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max

15.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
16.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
17.9. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
18.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
19.9. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
20.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
21.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
22.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
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Centrum voľného času v novom školskom roku s novinkami
V ponuke záujmových útvarov
žiarskeho Centra voľného času je
novinkou Mladý hasič – záchranár.
Dokedy je potrebné prihlásiť sa?
Už tradične ponúka Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom záujmové
útvary pre škôlkarov, žiakov základných
i stredných škôl. Vybrať si môžete
napríklad atletiku, rekreačné plávanie,
ľudový tanec či kreatívnu tvorbu.
V školskom roku 2016/2017 však pribudol
nový záujmový útvar, a to Mladý hasič
– záchranár. „Tento záujmový útvar je
vhodný pre deti a mládež nad 10 rokov,
ale v prípade väčšieho záujmu, je možné
vytvoriť aj skupinu s mladšími deťmi
od 8 do 10 rokov,“ vysvetľuje riaditeľka
CVČ Helena Gáfriková a dodáva, že
všetko záleží od počtu prihlásených
záujemcov. „Obsahom bude teoretická
časť na získanie potrebných vedomostí
z odbornej zaujímavej oblasti, ale aj
praktická časť v exteriéri, súvisiaca
s hasičskou technikou, možnosť
účasti v hasičských súťažiach, kde je
potrebná aj fyzická športová príprava.
Záujemcovia sa veľa naučia, ale aj zabavia

pripraviť až po 20. septembri, po
uzatvorení prihlášok a podľa počtu
záujemcov v jednotlivých záujmových
útvaroch. Informácia o prvých
stretnutiach záujmových útvarov pre
deti a ich rodičov bude zverejnená
na webovom sídle CVČ – www.cvczh.
edupage.org, všetky dostupné kontakty
pre verejnosť sú uvedené priamo
a získajú cenné skúsenosti do života pre v ponuke záujmových útvarov,“ hovorí
budúcnosť,“ dodáva k Mladému hasičovi ďalej riaditeľka CVČ Helena Gáfriková
a dodáva, že zamestnanci CVČ sa už tešia
záchranárovi riaditeľka CVČ.
na všetkých záujemcov o pravidelnú, ale
aj príležitostnú činnosť, súťaže, výlety
a iné zaujímavé aktivity počas celého
Termín podávania prihlášok do CVČ školského roka 2016/2017.
na školský rok 2016/2017 je do 14.
septembra tohto roku. V prípade, že Žiarske CVČ pripravuje aj Deň otvorených
chcete odovzdať vzdelávací poukaz dverí CVČ, a to 8. a 9. septembra.
do CVČ, môžete tak urobiť do 21. Rovnako sa bude v septembri konať
septembra. Po tomto termíne už nebude aj Infobod o dobrovoľníctve – Týždeň
vôbec možnosť použiť vzdelávací dobrovoľníctva, do ktorého sa môžu
poukaz. Vzdelávací poukaz je povinná zapojiť jednotlivci či organizácie, stačí
vystaviť škola, ktorú dieťa navštevuje kontaktovať CVČ.
najneskôr do 10. septembra tohto Centrum voľného času má stále záujem
roku. „Rozvrh hodín pre pravidelnú o dobrovoľníkov i animátorov na činnosť
záujmovú činnosť v CVČ bude možné počas celého školského roka.
(kr)

Termín podania prihlášok
je 14. september

Deň otvorených dverí v CVČ

Dodatočné prijímacie skúšky
Súkromná Základná umelecká škola, pobočka v Žiari nad Hronom
v školskom roku 2016/2017 vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky:
populárny spev, klasický spev, akordeón, predškolské hudobné programy,
ktoré sa vyučujú podľa metodiky YAMAHY - hudobnej školy: Rytmické
krôčiky pre deti od 4 do 6 rokov veku a Prvé krôčiky k hudbe pre deti od 3
do 4 rokov veku.
Výtvarný odbor: kresba, maľba, modelovanie, práca s prírodným
materiálom, predškolský program pre deti z materskej školy.
Tanečný odbor: moderný, klasický, folklórny a spoločenský tanec,
predškolský program pre deti z materskej školy.
Literárno-dramatický odbor: herectvo, dramatizácia textu, recitácia
a vlastná tvorba básní.
Dodatočné prijímacie skúšky sa uskutočnia v stredu 14. septembra od 13.00
do 16.00 hod. v priestoroch Školy dokorán, na Ul. Dr. Janského 9 v Žiari nad
Hronom. Garantom školy je svetoznámy slovenský operný spevák Peter
Mikuláš.
(r)

Otvárame predškolské hudobné programy Yamaha Class v Žiari
Yamaha Class v Žiari nad Hronom otvára predškolské hudobné programy
v školskom roku 2016/2017.
Otvorené hodiny predškolských programov sa uskutočnia v utorok 13. septembra: Robík od 9.00 do 10.00 hod., pre
matky s deťmi vo veku od 4 do 18 mesiacov,
Prvé krôčiky (doobeda) od 10.00 do 11.00
hod., pre matky s deťmi vo veku 18 mes.
do 4 rokov,
Rytmické krôčiky od 16.30 do 17.30 hod.,
pre deti vo veku 4 až 6 rokov.
Miesto: Škola dokorán (bývalé materské
centrum), oproti Základnej škole na Ul.

Dr. Janského č. 9 v Žiari nad Hronom.
Vstup zdarma.
Čo môžu deti na vyučovacích hodinách
zažiť, vidieť a počuť
Piesne, básne, hra na telo, tematické
rozprávanie,
hudobno-pohybové
hry s tuleňom Robíkom, Mackom
a chobotničkou Jajkou. Skladby rôznych
žánrov a štýlových období. Flauta,
keyboard a detské hudobné nástroje.
Notová pyramída, solmizačné schodíky.
CD s farebným leporelom alebo žiacky
zošit s klávesnicou, notové karty.
Prečo prihlásiť deti do Yamaha class
Zoznámenie sa detí s hudbou v čo

najranejšom veku ich života zaujíma
kľúčovú funkciu pre celkový vývoj ich
osobnosti. Pribúdajú vedecké poznatky
o vplyve hudobného vzdelávania na
vývoj detského mozgu. Taktiež je známe,
že ľudský sluch a reč sa vytvárajú v
období od narodenia do šiesteho roku
života dieťaťa. Preto je veľmi vhodné
umožniť dieťaťu získať základnú hudobnú
skúsenosť v tejto fáze „tvorby sluchu“.
Bližšie informácie získate od Adely
Cibuľovej na mob.čísle0908 112 209 alebo
e-mailovej adrese: acibulova@centrum.
sk. Viac o Hudobnej škole YAMAHA sa
dočítate na stránke www.yamahaskola.cz.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Lacno predám chladničku zn. Electrolux, 180 l,
mrazničku zn. Calex, 200 l, zásuvková, žmýkačku Perla.
Cena dohodou. T: 0907 351 067
•Lacno predám 8 ks elektrických rádiatorov od 0,5
kW do 2,5 kW - 2,5 kW rádiator je olejový. Tiež elektrický bojler na 125 litrov. Málo používané. T: 0944
376 720
•Ponúkam na predaj 3-izbový byt v Žiari nad Hronom na Hviezdoslavovej ulici.Byt je po rekonštrukcii(
podlaha, murované jadro, zarubne, dere) v cene je
kúpnopredajna zmluva zavkladovanie na katastri,

pomoc pri vybavení hypotéky.Cena: 48 500 €. T: 0915
221 277
•Predám garsónku v Žiari nad Hronom, Etapa,
bývalý Hronstav, v osobnom vlastníctve, s celkovou
plochou 25 m2, na kľudnom 7. poschodí, dva výťahy.
Krásny slnečný byt s loggiou, výhľad na mesto, prípojka na TV, internet. Je po rekonštrukcii: plastové
balkónové okno, žalúzie, prerobené jadro, stierky,
maľovka, dlažba, plávajúca podlaha... Byt je voľný. T:
0908 661 711
Dám do prenájmu 1-izbový byt, Etapa, čiastočne zariadený. Cena dohodou. Voľný ihneď. T: 0903 21 88 98

•Dám do prenájmu garsónku v ZH pri Sociálnej
poisťovni, neďaleko nemocnice a centra, v bývalom
Hronstave. Cena: 200/230 €, vrátane energií. T: 0904
874 987
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou v
Žiari nad Hronom. Od 6.9.2016. Cena dohodou. Rozloha: 17 m2. T: 0918 489 129
•Hľadám podnájom, čo najrýchlejšie na nasťahovanie. ZH, Hliník nad Hronom, ZC. Najlepšie 1 - 2, max.
3-izbový byt. T: 0919 025 745
•Kúpim 1-izb. byt v Žiari nad Hronom, v kľudom

prostredí. Platím v hotovosti. T: 0905 293 895
•Kúpim 3-izbový byt, uprednostňujem tehlový, ale
môže byť aj panelový. Byt nemusí byť prerobený. Cena
adekvátna stavu bytu. Nie RK. Kontakt: 0908 895 044,
e-mail:husarikovamonika@gmail.com
•Predám auto Renault Megane sedan, 1,9 TDi, rok
výroby koncom 2001, 72 kw, priemerná spotreba 5,2,
najazdené má 34 3345 km, je v dobrom stave. Cena:
550 €, dohoda možná. T: 0919 025 745
•Hľadám opatrovateľku k 80-ročnej mame na víkendy v Žiari nad Hronom. Pošlite mi SMS, zavolám vám.
T: 0907 660 300

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKA

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 14. septembra
si pripomenieme 3. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec
Jozef Beňo
vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou
na neho spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú
manželka Filoména,
syn Jozef s rodinou,
dcéra Zdena,
vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcel.

SPOMIENKA

Úsmev na perách,
dobrosrdečnosť
v srdci,
no osud bol krutý.
Dňa 18. septembra
si pripomenieme 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá
Oľga Púpavová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Dňa 2. septembra
sme si pripomenuli
2. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Gabriel Kosznovszki.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka,
synovia a vnúčatá.

SPOMIENKA

Čas plynie, bolesť
stále trápi,
ale teba nám
už nikto nenavráti.
Len slzy v očiach,
v srdci veľký žiaľ,
čo drahé sme mali,
to osud nám vzal.
Dňa 5. septembra
sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý otec, starý a prastarý otec,
brat a švagor
Ján Ginič.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo
nás milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát.
Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Dňa 13. septembra
si pripomíname 3. 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.

SPOMIENKA

Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval, ten nikdy nezabudne.
Dňa 14. septembra si pripomenieme 11. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Július Hudec.
S láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 13. septembra
uplynie 15 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Daniel Búci.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Zavrel si oči,
chcelo sa ti spať,
ani si netušil,
čo to má znamenať.
Dňa 29. augusta
uplynul 1 rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Ján Ševčík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína
syn Roman s rodinou.
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Karatistom začína nová sezóna, v uplynulej
sa zaradili medzi najúspešnejšie kluby
Pred karatistami z MŠK Žiar nad Hronom
sa otvárajú dvere do ďalšej sezóny. Tá
minulá – 2015/2016 bola veľmi úspešná
a náš Karate klub sa zaradil opäť medzi
najúspešnejšie nielen na Slovensku, ale
dokonca aj na medzinárodnej scéne.
Skvelý výsledok sa podaril klubu
v dlhodobej súťaži klubov, ktorú
organizoval Stredoslovenský zväz karate.
V konkurencii viac ako 60 klubov z celého
Slovenska a za účasti aj klubov z Čiech
a Srbska si Žiarčania vybojovali tretí rok po
sebe prvenstvo.
Ďalším skvelým klubovým výsledkom
bolo prvé miesto v hodnotení klubov na
najväčšom medzinárodnom turnaji na
Slovensku - Veľkej cene Slovenska, ktorej
sa zúčastnilo 147 klubov z 18 krajín. Aj
na ostatných súťažiach sa žiarsky klub
umiestňoval na popredných pozíciách.
Z individuálnych úspechov jednotlivých
pretekárov spomeňme aspoň tie
najcennejšie. Na Majstrovstvách sveta
v Jakarte (Indonézia, november 2015)
Slovensko reprezentovala Dominika
Veisová. Jej veľký úspech prišiel až o pár
mesiacov neskôr na Majstrovstvách Európy
(Cyprus, február 2016), kde pre Slovensko
vybojovala bronz. Pekný výsledok na
Majstrovstvách Európy dosiahla aj Nina
Jelžová, ktorá obsadila bodované 7. miesto.
Na domácej scéne patrí medzi najcennejšie
zisk titulu majstra republiky. To sa túto
sezónu podarilo trom pretekárom
v individuálnych kategóriách (Jelžová,
Veisová, Laurov) a dvom družstvám
(Výrostko, Laurov, Čela, Kalamár, Sklenka).
383 medailí pre Žiarčanov
Účasť na súťažiach rôznej náročnosti
od ľahších súťaží pre začiatočníkov až
po tie najnáročnejšie ako sú Slovenský

pohár, Majstrovstvá Slovenskej republiky,
európske a svetové poháre a Majstrovstvá
Európy sa klubu podarilo nazbierať 383
medailí (136 zlato – 108 striebro – 139
bronz).
Novinkou v klube bola škôlkarská
prípravka, ktorej cvičenci sa začali
zúčastňovať súťaží a dokonca bodovali na
Majstrovstvách Slovenskej republiky, kde
si titul vicemajsterky republiky v disciplíne
kata 5-ročné dievčatá vybojovala Karolína
Kortišová. Pekný výsledok vo farbe bronzu
získalo družstvo našich škôlkarov v zložení
Peter Barcík, Daniel Mráz a Jozef Šipkovský
v kategórii kata družstvá.
Veľkú zásluhu na výsledkoch majú okrem
pretekárov aj ich tréneri. Minulú sezónu
pracovali v zložení Ľubomír Striežovský
ml., Radovan Černák, Miloš Viglašský,
Vladimír Neudeker, Ivan Tatár, Ivan
Červenka a Anton Urblík. Nad všetkým
dohliadal prezident klubu Ľubomír
Striežovský st.. V neposlednej rade treba
spomenúť aj podporu mesta Žiar nad
Hronom, Mestského športového klubu, ZŠ
na Jilemnického ulici a SSOŠT v Žiari nad
Hronom, ZŠ v Hliníku nad Hronom a ZŠ
v Hornej Ždani za vytváranie výborných
tréningových podmienok.

Nábor nových cvičencov

K začiatku novej sezóny patrí aj nábor
nových cvičencov. Prípravky pre chlapcov
a dievčatá budú otvorené v Žiari nad
Hronom a v Hliníku nad Hronom. Presnejšie
informácie o nábore získate na tréningoch.
Ich rozvrh je na stránke www.karatezh.sk.
Ak chcete vy alebo vaše dieťa patriť do
jedného z najúspešnejších karate klubov
na Slovensku, neváhajte a príďte vyskúšať
bezplatný tréning!
(ľs)

Výborný výkon s dobrým súperom
FUTBAL - U14

2. kolo: FK Pohronie U14 - FK Jupie
Banská Bystrica U14 2:0 (1:0)
Góly: Urgela (11 m), Krčmár.
Zostava: Žember - Novosad, Šuster,
Pivarči, Kukučka - Bohuš, Urgela, Skučka Sučák, Tatár, Rosenberg. Striedali: Krčmár,
Netolický, Beňo, Foltán.
V prvom majstrovskom zápase
na veľkom ihrisku sme sa stretli s
kvalitným súperom. Vôbec sme sa ho
nezľakli, práve naopak.
Od úvodu sme mali jasne navrch, výborne
sme kombinovali v strede poľa a hostí
zatvárali na vlastnú polovicu. Tí sa snažili
hrať na brejky, ale v obrannej fáze sme
hrali pozorne. Smerom dopredu sme boli

nebezpeční a vypracovali si tri obrovské
príležitosti na skórovanie. Tatár však
vždy stroskotal na výborne chytajúcom
brankárovi súpera. Dočkali sme sa tak
až na konci polčasu, keď bol faulovaný
aktívne hrajúci Rosenberg a Urgela dal
z pokutového kopu náš prvý gól. Škoda
tých zahodených šancí, lebo do šatní
sme mohli odchádzať za stavu tri, či 4:0.
V druhom dejstve hostia zvýšili tlak v
snahe vyrovnať, pozorne sme však bránili,
prehusťovali stred poľa a do žiadnych
vyložených šancí ich nepúšťali. Naopak,
boli sme to opäť my, ktorí sme udreli.
Urgela v strede poľa získal loptu, vyviedol
ju na súperovu polovicu, kde prihrávkou

našiel Rosenberga, ktorý sa dobre uvoľnil
a ideálne naservíroval loptu pred bránu
nabiehajúcemu Krčmárovi - 2:0. Do konca
zápasu sa už nič nestalo, a tak sme sa
zaslúžene radovali z prvého víťazstva v
súťaži starších žiakov.
Rastislav Urgela, tréner

Žiarska U10 na turnaji vo Vrakuni
FUTBAL - U10

FK Slovan Duslo Šaľa - FK Pohronie U10
5:3
Góly: Kocian 2 , Čerťaský.
ŠK Vrakuňa - FK Pohronie U10 1:0
FK VW Lokomotíva DNV - FK Pohronie U10
1:6
Góly: Kocian 3, Laurov, Čerťaský, Sekerka.
Zostava: Laurov, Pittner, Kocian, Suchý,
Hrmo, Suchoň, Čerťaský, Perháč, Sekerka,
Líška, Kabina, Vanka.
Turnaj nás utvrdil v tom, že máme na
čom pracovať a množstvo herných
činností musíme zásadne zlepšiť. V
prvom zápase sme nastúpili proti FK
Slovan Duslo Šaľa a začiatok zápasu
patril nám.
S dobrým nasadením našich chlapcov sa
súper len ťažko vyrovnával, ale po dvoch
pekných kombinačných akciách a našich
individuálnych chybách súper dvakrát
skóroval. Naši chlapci sa však nevzdávali

a následne sme zlepšenou hrou vyrovnali
na 2:2. Po ďalšom zmätku v našej obrane
sme ale opäť inkasovali a aj napriek tomu,
že za stavu 3:2 v náš neprospech sme mali
zápas v rukách, nedokázali sme premeniť
naše príležitosti. Súper nás trestal
z protiútokov a zápas s asi najlepšou
úrovňou na turnaji sa nakoniec skončil 5:3
pre Duslo.
Druhý zápas sme hrali po krátkej
päťminútovej prestávke proti domácemu
ŠK Vrakuňa. Zápas sa niesol v kolísavom
tempe so striedavými výkonmi oboch
mužstiev. My sme robili strašne veľa
chýb pri jednoduchých činnostiach, a to
rozhodlo o najtesnejšej prehre. V zápase
sme nepremenili ani pokutový kop, čo
znamenalo prehru nášho mužstva 0:1.
Posledný zápas po hodinovej prestávke
sme odohrali proti FK VW Lokomotíva
Devínska Nová Ves. V tomto zápase naši

chlapci aspoň z časti ukázali, že vedia hrať
futbal. Po upozornení zjednodušili hru,
hrali kombinačne a hlavne v zakončení
boli pozornejší a dôslednejší. Zápas
nakoniec skončil našim víťazstvom
v pomere 6:1, čo nám zabezpečilo tretie
miesto na turnaji. Najlepším strelcom
turnaja sa stal náš Stanko Kocian.
(LL)
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Žiarski plavci na sústredení v Štúrove

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch

PLAVCI

Už po štvrtýkrát sa plavci žiarskeho
klubu Delfín v dňoch od 20. do
27. augusta zúčastnili plaveckého
sústredenia v Štúrove.
Plavecké sústredenie absolvujú žiarski
plavci už niekoľko rokov. Predtým boli
v Turčianskych Tepliciach, kde však neboli
vždy vhodné klimatické podmienky. Preto
si PK Delfín zvolil južné Slovensko, Štúrovo.
Pod vedením tréneriek Martiny Bartkovej
a Miroslavy Mesárošovej absolvovalo
plavecké tréningy na 50-metrovom
bazéne a kondičnú prípravu 20 plavcov vo
veku 8 – 16 rokov. Pred raňajkami bol ranný
plavecký tréning, po ktorom nasledovala
kondičná príprava vo fitnescentre. Po
obede, ak to počasie umožnilo, mohli
plavci relaxovať a zabávať sa v bazénoch
areálu Vadaš. Pred večerou mali plavci
druhý plavecký tréning.
V utorok 23. augusta mali zaujímavý
výlet do Budapešti, kde navštívili známu
ZOO a neskôr mohli z prekrásneho
výhľadu rybárskej bašty vidieť panorámu
Budapešti. O deň neskôr si okrem tréningu
plavci vyskúšali svoju šikovnosť a odvahu
na novovybudovanej ľanovej dráhe.
Tridsaťminútová masáž pomohla deťom
zregenerovať a uvoľniť unavené svalstvo.
Niektorí si pri nej aj zdriemli.

Vo štvrtok 25. augusta sa uskutočnil
15. ročník Behu SNP do vrchu na
Šibeničný vrch. Súčasťou pretekov
boli aj cyklistické preteky.
Pätnásteho ročníka podujatia sa
zúčastnilo 93 pretekárov, ktorí súťažili
v 13 kategóriách. Okrem bežcov sa
na štart postavili aj cyklisti, ktorí boli
vyhodnotení v dvoch kategóriách.
Organizátorom
podujatia
bolo
mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom Žiar nad Hronom
a Centrom voľného času v Žiari nad
Hronom.

Na lanovej dráhe.
miesta si vyplávali: Ema Barančoková – 4.
miesto, 100 m znak; Juraj Hlavnička – 8.
miesto, 50 m motýlik; Ema Prachárová
– 8. miesto, 50 m prsia, 9. miesto, 50 m
motýlik; Stanislava Sivičeková – 9. miesto,
100 m znak; Tereza Veselá – 9. miesto,
100 m motýlik.
Touto cestou PK Delfín ďakuje za celú
organizačnú prípravu sústredenia Martine
Bartkovej.
Miroslava Mesárošová

VÝSLEDKY

Najmenší plavci na Námestí hrdinov.

D 2010 a ml – 100 m: 1. Sofia Schweigert,
2. Simona Beňová, 3. Zdenka Líškayová.
CH 2010 a ml – 100 m: 1. Heňo Galko, 2.
Richard Ondruš, 3. Kristián Krátky.
D 2008 a ml – 100 m: 1. Karolína
Benčová, 2. Zoja Lakosilová, 3. Sabína
Svoreňová.
CH 2008 a ml. – 100 m: 1. Jakub Ondruš,
2. Jakub Tapfer, 3. Beny Lakosil.
D 2006 a ml. – 800 m: 1. Lenka Líškayová,
2. Mia Marčišinová, 3. Nela Beliančinová.
CH 2006 a ml. – 800 m: 1. Matej Kapusta,

2. Patrik Olajec.
D 2003 a ml. – 800 m: 1. Nina Krajčíková,
2. Barbora Brnáková, 3. Radoslava
Môcová.
CH 2003 a ml. – 800 m: 1. Martin Holic,
2. Boris Balogh, 3. Adrián Kňažko.
D 2001 a ml. – 1 800 m: 1. Nicol
Kováčová, 2. Hana Húsenicová.
CH 2001 a ml. – 1 800 m: 1. Jakub
Babiak, 2. Marek Novák, 3. Juraj Greguš.
CH 1998 a ml. – 1 800 m: 1. Ľubomír
Orságh.
CH 1997 a ml. – 1 800 m: 1. Lukáš Muha,
2. Ivan Hovorič, 3. Lukáš Maroš, 4. Dušan
Beňo, 5. Miroslav Lakosil, 6. Slavomír
Krátky, 7. Adam Pajunk, 8. Michal Hrmo,
9. Ľuboš Škriniar, 10. Peter Mesiarik, 11.
Miroslav Šálek, 12. Karol Tapfer.
D 1997 a ml. – 1 800 m: 1. Petronela
Havranová.
Cyklisti 1 800 m – mladší žiaci: 1.
Dominik Sochán, 2. Jakub Benča, 3.
Urban Stajník.
Cyklisti 1 800 m – starší žiaci: 1. Michal
Holic, 2. Rastislav Paulík, 3. Róbert
Jackuliak.
(li)

Štúrovské stovky

Posledný deň sústredenia sa väčšina
plavcov zúčastnila medzinárodných
plaveckých pretekov Štúrovské stovky, kde
si v silnej konkurencii 450 pretekárov z 51
klubov a 5 štátov väčšina žiarskych plavcov
zaplávala svoje osobné rekordy. Najlepšie

Aj takáto jegymnastika.

Žiarčania sa konečne dočkali, prvé body získali zo zápasu so Slovanom B
FUTBAL – II. LIGA

ktoré dlho dobíjalo bránu súpera. Trikrát
však svoje šance nepremenil Frimmel
a nepresadil sa ani Nurkovič. Výborný
výkon podával domáci brankár, no
Pohrončania svoju smolu pretrhli v závere
duelu. V 77. min. našiel Fajčík na päťke
Frimmela, ktorý prepálil všetko, čo mu stálo
v ceste – 1:1. Dve minúty pred koncom si
títo hráči pozície vymenili a Fajčík dokonal
zaslúžené víťazstvo Pohronia – 1:2. Všetci
po prvých troch bodoch v klube veria, že
to mužstvo naštartuje k ďalším dobrým
výsledkom. O ďalší bodový zápis sa
Pohrončania pokúsia proti Martinu.
Stanislav Neuschl

6. kolo: FK Pohronie – ŠKF Sereď 0:4 (0:2)
Góly: 8. Jackuliak, 26. Steinhübel, 47.
Laura, 66. Cherednychenko.
Zostava FK Pohronie: Lešňovský –
Rolinec (81. Pittner), Nosko, Prikryl,
Pelegríni, Frimmel, Nurkovič, Garaj, Blaho
(59. Sekereš), Paraj (63. Sojka), Matuškovič.
Tréner: Miloš Foltán.
Futbalisti Pohronia prežívajú ťažké
obdobie aj po zmene na pozícii trénera.
Pri Hrone sa hral ďalší zápas, v ktorom
chceli domáci konečne zabrať. Už v 3.
min. našiel Pelegríni Frimmela, ale ten
prestrelil. V 8. min. hostia podnikli útok
po ľavej strane, Cherednychenko napálil
do brvna a odrazenú loptu pohodlne
dorazil Jackuliak - 0:1. Potom zase hrali
domáci, ale v 26. min. sa zrodila nevinná
akcia hostí. Po centri do šestnástky a
odhlavičkovanej lopte celá domáca
obrana zamrzla a Steinhübel dal pohodlne
na 0:2. Potom v 30. min. dvakrát výborne
zachránil Lešňovský. V 32. min. rozhodca
vylúčil domácim Prikryla a bolo po zápase.
V druhom polčase v 47. min. Mečiar prešiel
stredom - 0:3 a v 65. min. zas pretlačil loptu
stredom obrany Laura a Cherednychenko
uzavrel skóre na 0:4.
Ostatné zápasy 6. kola: Banská Bystrica
– Nové Mesto 1:2, Šamorín – Martin 0:0,
Nitra – Žilina B 2:0, Svätý Jur – Trnava B 1:3,
Skalica – Slovan B 0:0.

Ostatné zápasy 7. kola: Nové Mesto –
Šamorín 1:1, Martin – Skalica 0:3, Žilina B
7. kolo: Slovan Bratislava B – FK – Svätý Jur 3:0, Sereď – Nitra 1:3, Trnava B
– Banská Bystrica 3:1.
Pohronie 1:2 (1:0)
Góly: 26. Morócz – 77. Frimmel, 88. Fajčík.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko, Tabuľka po 7. kole
Pittner, Sekereš, Pelegríni (32. Blahút), FC ŠTK 1914 Šamorín 7 5 2 0 14 17
Skalica 7 4 3 0 14:2 15
Frimmel, Nurkovič, Garaj (71. Fajčík), MFK
FC Nitra
7 5 0 2 18:9 15
Hudák (86. Hrnčiar), Paraj, Sojka.
AFC N. M. nad Váhom 7 3 3 1 15:7 12
Prekliatie futbalistov Pohronia je
prekonané. Zverenci trénera Foltána
zdolali rezervu Slovana.
Prvý polčas bol vyrovnaný, ale do
šibenice sa trafil Morócz a domáci
vyhrávali 1:0. V druhom polčase videli
diváci jednoznačnú záležitosť Pohronia,

ŠKF Sereď
MŠK Žilina B
FC Spartak Trnava B
ŠK Svätý Jur
ŠK Slovan BA B
FK Dukla BB
MŠK Fomat Martin
FK Pohronie

7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3
2
1
0
0
1

2
2
2
1
3
3
3
0

2
2
2
4
3
4
4
6

15:9 11
13:10 11
13:12 11
6:12 7
8:12 6
6:17 3
4:16 3
6:22 3

Od prameňa Hrona do Žiaru
Vo štvrtok 1. septembra sa uskutočnil
ďalší ročník obľúbeného cyklistického
podujatia Od prameňa Hrona. Na
štart sa postavilo 63 cyklistov.
Spoločný štart bol v dopoludňajších
hodinách. Cyklisti mali počas jazdy
prestávky na občerstvenie, a to v Brezne,
Sliači a na žiarskej železničnej stanici.
„Podujatie prebehlo úspešne, najmä
bez akýchkoľvek pádov,“ zhodnotil za
organizátorov podujatia Ján Žiak.

Cyklisti absolvovali trasu z Telgártu,
cez Heľpu, Polomku, Brezno, Nemeckú,
Slovenskú Ľupču, Banskú Bystricu, Sliač,
Kováčovú, Budču, Hronskú Dúbravu,
Trnavú Horu, Šášovské Podhradie –
Píla a zakončili ju v Žiari nad Hronom.
Celková dĺžka trate bola 145 kilometrov.
Cyklisti mohli ísť na cestných, trekových
či horských bicykloch. Obľúbeného
podujatia sa tento rok zúčastnil aj
primátor Peter Antal.
(li)

