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Začalo sa s budovaním
cyklokomunikácie. Prvé práce sa
robili pri moste na Kortine

Kúpu kaštieľa schválili poslanci
V utorok 28. augusta sa konalo
mimoriadne
zastupiteľstvo,
na
ktorom poslanci schválili kúpu
kaštieľa, jeho financovanie a sumu
800 000 eur na rekonštrukciu
zimného štadióna.
Prvým bodom zastupiteľstva bolo
schválenie IV. zmeny rozpočtu, a teda
zvýšenie rozpočtových prostriedkov
o sumu 2 800 000 eur na kúpu budovy renesančno-barokového kaštieľa,
prístavby a pozemkov a zvýšenie
rozpočtových prostriedkov o sumu
800 000 eur na kapitálový transfer pre
spoločnosť Technické služby Žiar nad
Hronom s. r. o. na dokončenie zimného štadióna. Všetci prítomní poslanci
zmenu rozpočtu schválili.
Poslanci jednohlasne schválili aj
prijatie úveru vo výške 2 800 000 eur
pre mesto Žiar nad Hronom za účelom
kúpy kaštieľa. Tento úver bude mesto
splácať 12 rokov. „Našim zámerom je
urobiť z kaštieľa dôstojné centrum
mesta, a zároveň ho otvoriť verejnosti,“
uviedol primátor Peter Antal s tým, že
tento objekt má pre mesto obrovskú
spoločenskú hodnotu. „V kaštieli si
vieme predstaviť nielen niektoré
zložky mesta, ale napríklad aj Galériu
Júliusa Považana, „mestské múzeum“
či Izbu Štefana Moysesa. Sídliť by tu
mohla taktiež základná umelecká
škola, ale priestory by tu mohli mať aj
seniori. Kaštieľ je ideálnym objektom
aj pre umelcov, a to na koncertovanie,
organizovanie
výtvarných
či
fotografických výstav a stretávanie sa
komunít. Spojenie kaštieľa s parkom,
ktorý je už v našich rukách, vytvára
obrovskú príležitosť dostať aj do nášho
mesta turistov,“ dodal primátor s tým,
že bez poslancov, ktorí nepolitikárčia,
ale pozerajú na veci z pohľadu, či je to
dobré pre mesto, by takéto projekty
nikdy nevznikli. „Hlasovaním sme vrátili
do mesta zimný štadión, a ten do nášho
mesta rozhodne patrí. Kúpou kaštieľa

Foto: zdroj TIVI.
sme zabezpečili, že táto naša historická
pamiatka sa nebude naďalej rozpadávať,
ale sa stane pýchou mesta. Teší ma,
keď primátor mesta so svojím tímom
nájde riešenie aj pre takéto náročné
projekty,“ uviedla na margo hlasovania
poslankyňa Stella Víťazková.
Za rozhodnutie dostať kaštieľ do
majetku mesta vyjadruje podporu
primátorovi a jeho tímu aj široká
verejnosť. „V Žiari vznikne jeden
jedinečný
spoločensko-kultúrnošportový komplex: kaštieľ s parkom
a jeho atrakciami, kúpalisko a futbalový
štadión. To nemá hádam žiadne mesto
na Slovensku,“ napísal na sociálnej sieti
primátorovi František.

Zimný štadión sprístupnený
verejnosti 10 hodín týždenne
Poslanci

ďalej

na

zastupiteľstve

schválili prenájom zimného štadióna
spoločnosti Sport Trend, za účelom
jeho prevádzkovania, za 35 000 eur na
rok. Nájomca, a teda spoločnosť Sport
Trend, bude, okrem iného, povinný
sprístupniť mestu Žiar nad Hronom
a jeho organizáciám (predovšetkým
materským a základným školám)
bezplatne vstup na ľadovú plochu v
rozsahu najmenej 2,5 hodiny počas
každého kalendárneho dňa počas celej
prevádzkovej doby. Nájomca bude ďalej
povinný sprístupniť verejnosti na účely
verejného korčuľovania ľadovú plochu
v rozsahu 10 hodín za kalendárny
týždeň počas celej prevádzkovej
doby, pričom najmenej polovica
z uvedeného rozsahu musí byť verejnosti
sprístupnená počas víkendov. Tento
počet hodín sa však bude upravovať
podľa záujmu verejnosti, nesmie to
však byť menej ako 5 hodín. Sport
Trend sa ďalej zaviazal, že v priebehu 5

hokejových sezón zabezpečí minimálne
dve mládežnícke kategórie žiakov 1. až
4. ročníka ZŠ, ktoré budú prihlásené do
súťaží organizovaných SZĽH.
Práce na zimnom štadióne aj naďalej
pokračujú naplno, robí sa aj cez víkendy.
Strecha je zateplená a zaizolovaná proti
vode a takmer hotová je aj základová
doska pod tribúny. Z dvoch tretín je
hotový aj 4,5 metra vysoký vodozádržný
betónový múr, nad ktorý pôjde
opláštenie. „V týchto dňoch začíname
izolovať a dosýpať betónový múr od
strany mesta, čím vznikne rovina pred
hlavným vstupom a opticky sa zníži celý
štadión. Druhý septembrový týždeň
začíname montovať tribúnu,“ vymenúva
aktuálne práce na rekonštrukcii zimného
štadióna primátor Peter Antal.
(kr; li)
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Momentky z augustového
Beerfestu
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O kúpe kaštieľa rozhodli poslanci na mimoriadnom rokovaní.

Žiarsky jarmok
Piatok 12. októbra a sobota 13. októbraa
Stánky s občerstvením
vo štvrtok 11. októbra od 12.00 hod.

Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.
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Prázdne školy ožili, začal sa nový školský rok
V pondelok 3. septembra zasadli
žiaci i študenti po dvoch mesiacoch
do školských lavíc. Ustráchaných
prváčikov počas ich prvého dňa
v škole sprevádzali rodičia.
Mesto Žiar nad Hronom má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné
školy. Podľa informácií, ktoré nám
poskytli riaditelia jednotlivých zariadení,
najviac žiakov bude aj v tomto roku
navštevovať Základnú školu na Ulici
M. R. Štefánika. V novom školskom roku
otvorí „Dvojka“ päť prváckych tried,
z toho jednu jazykovú, jednu s prvkami
Montessori, jednu špecializovanú,
v ktorej budú pokračovať žiaci z nultého
ročníka a dve triedy budú klasické.
Riaditeľkou školy ocenená Natálka.
Celkovo tu do školských lavíc zasadne
680 žiakov. Základná škola na Ulici
Dr. Janského má od septembra 435 žiakov, V Základnej škole na Jilemnického ulici
z nich 43 prvákov sa učí v dvoch triedach. privítali 31 prvákov, celkovo však školu

navštevuje 296 žiakov. Okrem toho na
území mesta pôsobí aj Základná škola
s materskou školou Š. Moysesa, ktorú
každý pozná ako cirkevnú školu.
Ako sa už stalo tradíciou, vždy v prvý
školský deň navštívi jednu z mestských
škôl aj primátor mesta. Tento rok sa
vybral na „Dvojku“. Pri tejto príležitosti
ocenil čoskoro 12-ročnú žiačku
6. A triedy Natálku Stredákovú, ktorá
ani sekundu neváhala a zachránila život
o štyri roky mladšiemu dievčaťu, ktoré
sa topilo na kúpalisku vo Vyhniach.
Natálka bola vtedy na kúpalisku spolu
s mamou, starkou a malými bratmi. Ešte
pred odchodom domov sa rozhodla, že si
zapláva v potápačskej komore. Videla tam
aj dve dievčatá, ktoré sa hrali. Po chvíli
si však všimla, že sa niečo deje. Mladšie
z dievčat išlo na kraj bazéna a plakalo.

Cyklokomunikácia hotová už v tomto roku
Žiarčania sa dočkali. V týchto
dňoch sú už oficiálne spustené práce
na vybudovaní cyklokomunikácie
naprieč mestom. Ako prisľúbil
primátor mesta Peter Antal,
nová komunikácia by mala slúžiť
obyvateľom mesta už v tomto roku.
Aktuálne mechanizmy pripravujú
povrch na ceste pri moste na Kortíne.
„Cyklokomunikácia bude prechádzať
cez celé mesto. Buď budú využité
súčasné komunikácie pre peších tam,
kde je chodník po oboch stranách
cesty, kde sa vyznačí jazdný pruh pre
cyklistov, alebo bude vytvorený nový
povrch,“ informuje primátor Antal
s tým, že práce by mali byť ukončené do
konca októbra a cyklisti tak budú môcť
cyklotrasu využívať už v tomto roku. Aj
keď trasa je určená všetkým milovníkom
cyklistiky, hlavnou myšlienkou je uľahčiť
dochádzanie do práce tým Žiarčanom,
ktorí pracujú v priemyselnom parku.
Cyklokomunikácia bude začínať na
Ulici SNP na začiatku mesta v smere
od Handlovej a povedie naprieč
mestom až do priemyselného parku.
Viesť bude po uliciach Jilemnického,
Bernolákovej, Svitavskej, Š. Moysesa,
Námestí Matice slovenskej, Hutníkov
až po lávku ponad Hron a potom od
lávky do priemyselného parku. Z toho
je zrejmé, že cyklotrasa povedie aj cez
osadu Pod Kortínou. Ako však primátor
podotýka, obavy z prechodu cez osadu
sú v mnohých prípadoch prehnané.
„Z Kortiny sa úplne zbytočne, podľa
mňa, robí strašiak. Deti sa nehrajú
na ceste. A napokon, popoludní tam
pôsobia občianske hliadky a bude tu aj
osvetlenie,“ vyvracia obavy niektorých
obyvateľov.

Cyklochodník povedie aj popri „Jednotke“ a technickej škole.

V rámci projektu sa pripravuj
aj opätovné otvorenie vrátnice
Kortina, ktorá bude nadväzovať na
cyklokomunikáciu a bude otvorená
súbežne s jej dobudovaním, aby bolo
možné na bicykli plynule prejsť do
areálu priemyselného parku. Mesto chce
dosiahnuť, aby sa do priemyselného
parku dalo dostať aj v popoludňajších
či večerných hodinách, čo ocenia najmä
tí, ktorí pracujú na smeny. „Cesta bude,
pravdaže, prístupná kedykoľvek, ale to,
v akom čase bude otvorená vrátnica
z tejto strany priemyselného parku, už
nie je v kompetencii mesta. Pravdaže,

Vtedy si Natálka všimla, že staršie dievča
sa vo vode nehýbe, má otvorené oči a už
zmodrené ústa. Pomaly začalo klesať ku
dnu. Neváhala, dievčatko chytila za ruku
a ťahala ho k brehu. Rýchlo potom utekala
k starkej, ktorá je bývalá zdravotná sestra.
Okamžite utekala k dievčaťu, ktoré sa
takmer utopilo a pomáhala plavčíkom

s oživovaním. Ako Natálka, ktorá pláva od
svojich šiestich rokov, prezradila, pre ňu
bolo samozrejmé, že dievča vytiahla na
breh a pomohla mu tak zachrániť život.
Za tento hrdinský čin sa jej poďakovali
nielen blízki zachráneného dievčatka, ale
aj primátor mesta Peter Antal a riaditeľka
školy Ľubica Baranová.
(li)

Pri výstavbe cyklokomunikácie
počítajte s obmedzeniami
na komunikáciách
V stredu 5. septembra sa začalo
s výstavbou cyklotrasy aj na miestnych
komunikáciách. Cyklotrasa bude
prechádzať celým mestom a ústiť
bude v priemyselnom parku. Z tohto
dôvodu treba počítať s niektorými
obmedzeniami na tejto trase.
Ako prvé sa obmedzenia dotkli
chodníka na Ulici M. Chrásteka (medzi
základnou školou „Jednotkou“ a
strednou školou). Ďalšie práce budú

pokračovať na Ulici Š. Moysesa (popri
UniCredit banke až po námestie). Na
tomto chodníku bude obmedzený
pohyb chodcov. Následne budú
práce pokračovať na Ulici Š. Moysesa
(od kaviarne Alfa po Ul. Hutníkov).
Práce na projekte budú prebiehať
predbežne do konca októbra. Žiadame
preto najmä chodcov o zhovievavosť pri
realizácii týchto prác.
(r)

budeme sa snažiť docieliť to, aby bola
otvorená aj vo večerných hodinách,“
vysvetľuje primátor s tým, že opravovať
sa bude aj lávka, takže prechod ponad
Hron bude bezpečný.
Popri
cyklokomunikácii
dlhej
3,65
kilometra
sa
umiestni
103 stojanov na bicykle a postavia sa
aj dva uzamykateľné prístrešky. Tie
budú umiestnené pri Základnej škole
na Jilemnického ulici a pri plavárni.
Kapacita každého prístrešku bude
20 bicyklov. Komunikáciu budú môcť
využívať cyklisti na horskom i na
cestnom bicykli, pretože bude pokrytá
asfaltovým kobercom a v časti cez
námestie sa položí dlažba.
Na projekt Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad
Hronom získala žiarska radnica dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške
593 951,30 eur.
(li)

Prvé práce na cyklokomunikácii začali pri moste na Kortine.
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rúk mesta a je len na nás, čo sa s ním stane, či sa
naďalej bude využívať ako miesto s mnohými
miestnosťami, v ktorých sa dá prevádzkovať
mnoho aj podnikateľských aktivít, alebo sa
obnoví ako pamiatka na slávu nášho mesta.
Veď veľké a slávne mestá si svoje pamiatky
zachovávajú a bedlivo strážia, aby návštevníci
ich mesta videli, aké krásne a významné je ich
mesto a akú bohatú históriu majú.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kaštieľ

V posledných dňoch sme sa dozvedeli,
že svätokrížsky kaštieľ kupuje mesto Žiar
nad Hronom. Je to výsledok mnohoročnej
snahy o získanie kaštieľa, ktorý je nielen
neodmysliteľnou súčasťou panorámy nášho
mesta, ale aj jeho bohatej histórie. Treba
však dodať, že nielen nášho mesta, ale jeho
význam je veľký pre celé Slovensko. Veď
v rokoch národného obrodenia a zápasu
o našu reč bol sídlom prvého predsedu
Matice slovenskej, Štefana Moysesa.

Stav v roku 1972.

intervenciách a rokovaniach primátora
Je nepochybné, že len vďaka vedeniu mesta, s doterajším majiteľom kaštieľa. Po období
na čele s primátorom Petrom Antalom, sa užívania objektu na rôzne účely, spojené
podarilo získať kaštieľ po mnohých osobných s hospodárskymi aktivitami, sa teraz dostáva do

Nám sa ponúka jedinečná príležitosť zaradiť
sa medzi ne, veď prečo neukázať, čo máme,
prečo sa nepochváliť a povedať: sme tu a vždy
sme boli, a to nielen svojou históriou, ale aj
jej hmotnou pamiatkou na ňu. Veď čo môže
byť krajšie a pozdvihnúť sebavedomie nášho
občana, keď nám budú ostatné mestá závidieť

Výlet do bojnickej ZOO si deti užili

takú krásnu pamiatku – náš kaštieľ.
Počas dlhého obdobia jeho existencie prešiel
rôznymi prestavbami, úpravami, bol často
zbúraný, neobývateľný, vypálený... To všetko
na ňom zanechalo svoje stopy. Preto bude
nanajvýš potrebné veľmi opatrne pristupovať
k jeho reštaurovaniu, čo určite zaberie veľa
času. Avšak etapovitá obnova bude pomaly
sprístupňovať časti interiérov, ktoré už budú
dôstojnou prezentáciou kaštieľa. Doprajme
preto čas, ktorý je potrebný, aby sme prinavrátili
dôstojnosť a krásu sídla. Veď naši predkovia ho
viac menej budovali niekoľko storočí a stará
pravda hovorí, že je ľahšie vybudovať nové, ako
obnovovať staré.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Horúce leto prialo aj žiarskemu kúpalisku
Zaznamenalo rekordne vysokú návštevnosť

Komunitné centrum v Žiari nad
Hornom, s podporou mesta Žiar
nad Hronom, zorganizovalo výlet
do Bojníc. Cieľom výletu nebolo len
spoznávanie zvierat a ohrozených
druhov, ale aj spájanie viacerých
komunít a budovanie vzťahov v rámci
komunít.
Výletu sa zúčastnili deti a ich rodičia
z viacerých lokalít mesta, konkrétne
z tzv. Jadranov, STS a osady Pod Kortínou.
Výletu sa zúčastnili aj deti a pracovníci
Komunitného centra Stará Kremnička.
Výlet bol nielen rozlúčkou s letom, ale
aj odmenou pre deti, ktoré sa zúčastňujú
aktivít v Komunitnom centre najčastejšie
a ich správanie možno hodnotiť ako
najlepšie. Pri vstupe ich privítali pelikány,
ďalej pokračovali v obhliadke opíc a boli
si pozrieť aj vivárium, kde sa nachádzajú Poďakovanie za výlet patrí aj
pestrofarebné rybičky a veľhady. Deti poslancom mesta Emilovi Vozárovi,
mali možnosť vidieť aj anakondu a iné Márii Biesovej, Norbertovi Nagymu a
Soni Lukyovej, ktorí pomohli zabezpečiť
zaujímavé zvieratá v teráriách.

autobus. Poslankyňa Stela Šeševičková
prispela deťom na vstupné. Rodičia detí,
ktorí sa zúčastnili výletu, si vstupné platili
sami.
Komunitné centrum

V ďalšej časti prezentácie obdivovali aj
levy, tigre a veľmi ich zaujali vlci, slony
a púštne zvieratá. Na záver pokračovali
obhliadkou muflónov, jeleňov, danielov
a tiav. Deti mali možnosť čítať informačné
tabule a vypočuť si zvukové nahrávky,
rozmiestené v areáli ZOO, o ohrozených
druhoch zvierat a o zvieratách, ktoré
sa nachádzajú v zoologickej záhrade.
Program v ZOO im spestril aj cvičený
šimpanz, ktorý pil najskôr vodu z pohára
a potom predviedol, ako dokáže piť vodu
aj so slamkou. Jeho ukážka rozosmiala
nielen deti, ale aj dospelých. Bohatý
program zahŕňal aj fotenie s výhľadom
na Bojnický zámok.

Žiarske kúpalisko trhalo počas
tohto leta rekordy v návštevnosti.
Navštívilo ho 28-tisíc návštevníkov.
Vďaka
rekordnej
návštevnosti
môžeme sezónu na žiarskom kúpalisku
označiť za najlepšiu za posledných
päť rokov. Pre porovnanie, minulý
rok prešlo bránami kúpaliska viac ako
22 500 návštevníkov.

V auguste sme zaznamenali až
16 797 návštevníkov,“ spresňuje ďalej
Jagoš a ako podotýka, najviac sa ľudia
chodili kúpať počas piatkov a víkendov.
Ak máme byť ešte konkrétnejší,
najväčšiu návštevnosť zaznamenalo
kúpalisko 29. júla, kedy prišlo 1655 ľudí
a, naopak, najmenej 22. júla, kedy sa
prišlo okúpať len päť ľudí.

Ako roky predtým, aj teraz začala
sezóna už v polovici júna. Ten však
bol v porovnaní s júlom a augustom
najslabším mesiacom. „Pre nepriaznivé
počasie sa v júni prišlo okúpať len
595 ľudí,“ konkretizuje Peter Jagoš
z mestských Technických služieb s tým,
že v tomto mesiaci bolo dokonca
zatvorené až osem dní za sebou. Už ďalší
mesiac však bol neporovnateľne lepší,
okúpať sa prišlo 10 609 návštevníkov.
„Horúce augustové počasie sa nám
postaralo o to, že na kúpalisko prišlo
najviac ľudí v druhej polovici prázdnin.

So zatvorením kúpaliska je už opäť
otvorená aj krytá plaváreň, ktorá sa pred
otvorením hygienizovala. Otváracie
hodiny sa nemenia, rovnako tak
zostávajú zachované aj aktivity, ktoré
môžu Žiarčania na plavárni absolvovať.
Či už ide o relax pre ženy, ranné
plávanie, masáže alebo návštevu sauny.
V pondelok dopoludnia má plaváreň
sanitárny deň a ranné plávanie od
6. hodiny bude opäť vo štvrtok. Víkendy
sú pre verejnosť otvorené od 10.00 do
20.00 hodiny, posledný vstup je o 18.30
hodine.
(li)

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť do konca septembra
Ak máte zdravotné poistenie
v poisťovni, s ktorou nie ste spokojný,
alebo je iný dôvod, pre ktorý chcete
zmeniť poisťovňu, poradíme vám,
ako na to. Ako máte právo na výber
zdravotnej poisťovne, tak máte právo
aj na zmenu, a teda prepoistenie.
Poistenie v súčasnej poisťovni bude
zrušené a v novej platné za dodržania
týchto podmienok:
•zmeniť poisťovňu pre zdravotné
poistenie je možné na Slovensku vždy
len k 1. januáru nasledujúceho roka na
základe prihlášky
•prihlášku do novej poisťovne tak
musíte podať najneskôr do 30. septembra
kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom príde
k zmene poisťovne
•ak podáte prihlášku po 30. septembri
daného kalendárneho roka, poistený
v novej zdravotnej poisťovni budete
až od 1. januára nasledujúceho
kalendárneho roka
Príklad: pri podaní prihlášky do
30.9.2018, je zmena platná k 1.1.2019.

V prípade podania po 30.9.2018 ste zmenu rozmysleli. Po tomto dátume to
poistený v novej poisťovni až k 1.1.2020. už nebude možné.
Odhlásenie však v poisťovni nemusíte
riešiť, je automatické na základe podanej
prihlášky a jej prijatia! To neplatí pre
prípad zániku verejného zdravotného
poistenia.
Ak sa vám stane, že podáte prihlášky
vo viacerých zdravotných poisťovniach,
platná bude tá prihláška, ktorá bola
zaslaná ako prvá. V prípade, že nebude
možné preukázať, ktorá poisťovňa bola
Uvedené lehoty neplatia v prípade, že prvou, ste ako poistenec povinný do 8 dní
k zmene poisťovne prišlo z dôvodu, od preukázateľného doručenia písomnej
že poistenec sa stal nezaopatreným žiadosti úradu túto poisťovňu potvrdiť.
rodinným príslušníkom na účely Ak túto lehotu nedodržíte, všetky
vykonávania osobitných predpisov. Pri vami podané prihlášky budú neplatné.
zmene zdravotnej poisťovne si dajte Aj samotné späťvzatie prihlášky
musíte urobiť do 30. septembra. Ak to
pozor na tieto situácie.
Ak príde k zániku a vzniku zdravotného nestihnete, alebo to vôbec neurobíte,
poistenia podľa § 4 a 5 zákona v priebehu ostanete poistený vo svojej doterajšej
toho istého kalendárneho roka, musí zdravotnej poisťovni. Prihlášky sú
poistenec prihlášku podať v rovnakej dostupné na každej pobočke zdravotnej
zdravotnej poisťovni, ako bol naposledy poisťovne, alebo sa dajú vytlačiť
poistený. Keďže dôležitým dátumom z internetu. Ak nemôžete ísť na pobočku
pre prijatie žiadosti o zmenu je práve 30. a nemáte ani prístup k internetu,
september, do tohto dátumu môžete aj môžete zatelefonovať do poisťovne,
prihlášku vziať späť, v prípade, že ste si ktorej poistencom sa chcete stať, aby

Viacnásobné zdravotné
poistenie nie je možné

Pozor na výnimky

vám zabezpečili doručenie prihlášky
a môžete aj zamestnanca poisťovne
požiadať, aby vám s vyplnením prihlášky
pomohol.

Telefónne čísla zdravotných
poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850
003 003 od 8.00 do 18.00 hod. (môžete
zanechať odkaz a následne budete
kontaktovaní, v cene miestneho hovoru)
Dôvera zdravotná poisťovňa: 0850
850 850 od 7.00 do 19.00 hod. (tiež je
možné využiť spätný kontakt, alebo
napísať svoje otázky do elektronického
formulára)
Union zdravotná poisťovňa: 0850
003 333 (môžete využiť kontaktný
formulár)

Informácia o stave
prepoistencov
od 1. januára 2018
V roku 2017 z celkového počtu 5149

Foto: ilustračné.
332 poistencov využilo možnosť zmeniť
zdravotnú poisťovňu 127 279 poistencov.
Najviac poistencov mala k 1. januáru
2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a to 3 192 861, Dôvera na druhom mieste
1 478 854 poistencov a Union 477 617.
Najväčší prírastok zaznamenala Dôvera,
celkovo 45 802 poistencov. Naopak, zo
Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa
odhlásilo 39 235 poistencov a z Unionu
6 567. Celkovo bolo do zdravotného
poistenia k 1. januáru tohto roka
prihlásených 5 149 332 poistencov.
Spracovala: li, zdroj: internet.
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Milovníci piva a dobrého jedla si na svoje prišli na tradičnom Beerfeste

V sobotu 25. augusta ste sa opäť, tak
ako aj po minulé roky, mohli zúčastniť
známeho Beerfestu. Tento rok to bol
v poradí už šiesty ročník, pričom v
minulosti sa konal v septembri. Kedysi
festival prebiehal na námestí, no už
niekoľko rokov je miestom konania
Park Štefana Moysesa.

Tradičný festival piva a dobrého
jedla organizuje mesto Žiar nad
Hronom a Mestské kultúrne centrum.
Organizátori pripravili, samozrejme,
niekoľko desiatok značiek pív, pričom
nechýbala ani súťaž vo varení gulášu.
„Pôvodne sme chceli urobiť malý letný
festival s muzikou a s pivom, nemalo to

byť však nič veľké. Snažili sme sa vytvoriť
menšiu gastro udalosť pre Žiarčanov,
keďže varenie gulášu je mimoriadne
obľúbené aj v iných mestách,” vysvetľuje
producent MsKC Janko Kulich s tým,
že dnes už môžeme hovoriť o väčšom
festivale, ktorý pravidelne navštevujú
nielen Žiarčania, ale aj ľudia z okolitých
obcí a miest.

„

Beerfest mal byť pôvodne
malý letný festival s muzikou.
Návštevníci sa aj tento rok mohli
tešiť na množstvo stánkov s pivom,
občerstvením, skvelú hudbu a
nezabudnuteľnú atmosféru. Tie najlepšie
pivá tento rok priniesli do Žiaru rodinné
pivovary Damian, Bovinel, Hop group,
nechýbalo aj originál pivo Iron Maiden
z Anglicka. Guláš sa varil už od dvanástej
hodiny a čakalo na vás dvadsať stánkov
s občerstvením. O zábavu bolo rozhodne
postarané, o spríjemnenie atmosféry sa
postarala rocková kapela Rock is back
z Handlovej a populárna country skupina
Pacipacifik zo Zvolena.
Nemohli chýbať ani rôzne súťaže,

okrem varenia gulášu sa súťažilo aj v pití
piva, v jedení rožkov či čili papričiek a pre
pánov bol pripravený beh v lodičkách,
ktorý bol, samozrejme, spojený s pitím
piva.

Najlepší guláš navarili hasiči
Guláš tento rok varilo až 15 súťažných
tímov: Tenisti TK MŠK, Basketbalisti BK
MŠK, Hokejisti HK MŠK, Autoškola LUTO,
Slovalco, Banda Americano a priatelia,
Partička žiarskych motorkárov, Svet
zdravia, Rybári, Outsideri, Dobrovoľní
hasiči, Handlovskí vlci, Poslanci, tím
mesta Žiar nad Hronom a tím Mestského
kultúrneho centra. Tri najlepšie guláše
vybrala odborná porota. Na treťom
mieste skončil tím Adama Barana & The
Outsiders, druhú priečku zabrali Rybári a
víťazom sa stal guláš od tímu Dobrovoľný
hasičský zbor. Tí sa ho zúčastnili po prvý
krát. „V prvom rade nám išlo o zábavu,
no je skvelý pocit byť ocenený takýmto
spôsobom. Vyhral pravý klasický
bravčový guláš uvarený len z prírodných
surovín. Určite sa chceme zúčastniť aj
budúci rok, aby sme si obhájili miesto,”
povedal na margo prvenstva víťazný tím.
Zaujímalo nás tiež, podľa čoho vyberala

porota ten naj guláš. Ako prezradil
hlavný porotca Peter Bališ, základom
je opražená cibuľka, kvalitné mäso,
najlepšie dva druhy a zelenina. „Niektorí
tvrdia, že do guláša má ísť toľko cibule,
koľko mäsa. Nie je to však tak. Ideálny
pomer je polovica cibule, a teda, ak dáte
do guláša 5 kilo mäsa, tak potom 2,5 kila
cibule,“ prezrádza porotca a dodáva, že
ďalšou chybou je, ak sa do neopraženej
cibule pridá paprika. „Rovnako dôležitá
je aj čerstvá zelenina, nie lečo,“ vysvetľuje
ďalej s tým, že aj majoránka, ktorá
mnohým v guláši nesmie chýbať, sa
v lete nepoužíva. „Guláš skôr skysne,“
vysvetľuje Peter Bališ, ktorý sa pri varení
súťažných gulášov zameral na chuť,
farbu a hustotu. Ohľad bral aj na domáce
ingrediencie.
„Beerfest je po City feste druhou
najobľúbenejšou akciou v Žiari nad
Hronom a v budúcnosti uvažujeme nad
tým, že by sme ho doplnili o súťaže v
grilovaní alebo rôzne iné zaujímavé
súťaže,” dodáva Janko Kulich. Podľa
organizátorov, podujatie tento rok
navštívila asi tisícka ľudí.
Radka Rosenbergová

Dni jesennej čistoty 2018
drobný stavebný odpad! Drobný stavený
odpad sa v zmysle zákona o odpadoch
a VZN mesta odovzdáva na Zbernom
dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131
v Žiari nad Hronom za poplatok podľa
VZN o miestnom poplatku. Ďalej do
kontajnera je zakázané ukladať triedené
zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty
a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový
komunálny odpad.
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a. s. organizuje od pondelka
24. do piatka 28. septembra už
tradičné Dni jesennej čistoty 2018,
v rámci ktorých majú obyvatelia mesta
možnosť zbaviť sa najmä objemného
odpadu v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú
rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu, a to

v čase od 14.00 do 18.00 hod. Kontajnery
slúžia na zber objemného odpadu
(ako postele, skrine, sedačky, matrace,
koberce, parkety a pod.) ako aj sanity
(napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika
a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne
z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí
do zberných nádob umiestnených
v stojiskách zberných nádob.
Upozorňujeme obyvateľov, že je
zakázané do kontajnerov umiestňovať

Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň
k dispozícii na jednom stanovišti – pred
Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika
v čase od 14.00 do 18.00 hod.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť
a rešpektovanie zákazov parkovania na
vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho

výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní
čistoty. V prípade akýchkoľvek otázok
sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ
- Odbor odpadového hospodárstva
045/678 71 25.
Apelujeme na predsedov bytových
spoločenstiev, ako aj na samotných
užívateľov stojísk zberných nádob, aby
využili Dni jesennej čistoty a zákonne
sa zbavili objemného odpadu, ktorý
majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri
stojisku. Takto umiestnený odpad je
v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou.
Jedným z negatív, ktoré vznikajú
počas dní čistoty je fakt, že obyvatelia
sa zbavujú odpadu aj tým spôsobom,
že tento odovzdávajú priamo iným
obyvateľom. Dlhodobo monitorujeme
opakujúcu sa situáciu s obyvateľmi

mesta, ktorí prichádzajú k VKK a ich
obsluhe s káričkami a žiadajú určitý
druh odpadu, najmä železo, elektroniku,
šatstvo, nábytok. Po ich pretriedení sa
väčšia časť stáva zdrojom vytvárania
čiernych skládok, ktoré sa nám tvoria
v rámci periférii mesta. V súvislosti
s tým, opakovane žiadame obyvateľov,
aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK
„káričkárom“, pretože následne vzniknuté
čierne skládky, ktorých pôvodca sa
nedá identifikovať, zostávajú na riešenie
mestu a vznikajúce náklady na ich
odstraňovanie sú hradené z mestského
rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto
využiť aj efektívnejším spôsobom.
Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera
v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
PONDELOK 24. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
•Svitavská ulica – parkovisko
•Pártošovej ulica – parkovisko
•Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
•Ulica SNP č. 143 – oproti Slovnaftu
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
UTOROK 25. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
•Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska II. ZŠ
•Jiráskova ulica – parčík za knihou
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
•Ulica A. Dubčeka – medzi TS s. r. o. a Rolvisom

•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 61
•Hollého ulica č. 7
•Ulica M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
STREDA 26. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
•Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
•Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
•Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
•Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
ŠTVRTOK 27. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•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
•Partizánska ulica č. 115
•Partizánska ulica – športová hala
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
PIATOK 28. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla, stred ulice pred domom č. 366
•Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Kutinky
•Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku – na rohu ulice
•Kukučínova ulica – parčík
•Jesenského ulica č. 26
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
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Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čierno
Piatok 21. septembra, hlavný
zbierkový deň Bielej pastelky
2018, bude vďaka takmer 4000
dobrovoľníkom príležitosťou na
stretnutia vo vyše 300 mestách a
obciach naprieč celým Slovenskom. V obchodných centrách budú
pripravené informačné stánky,
kde si vďaka simulačným okuliarom budete môcť vyskúšať, ako
„vidia“ ľudia s poruchou zraku,
prejsť sa s bielou palicou, napísať
si niečo v Braillovom písme, či
oboznámiť sa s kompenzačnými
a optickými pomôckami, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú
v každodennom živote.
Aj merania zrakových parametrov
sú v ponuke. Bezplatne, bezbolestne
a s výsledkom známym ihneď. Program
je ale oveľa pestrejší! Ak ste milovníkom
tanca, hudby a spevu, odporúčame
navštíviť stánok v Košiciach, ak
preferujete výtvarné umenie Banskú
Bystricu, kde budú vystavené snímky
z fotografickej súťaže ÚNSS s názvom
Cesta svetla, ak ste knihomoľ a radi
by ste mali všetko latinkou čierne
a Braillom biele na bielom, zájdite do

F]na\±elgYò
lYcăa]jfg&
Nı9C9NE

www.bielapastelka.sk

Prešova prelistovať si knižky o a pre ľudí
so zrakovým postihnutím.
Pomôcť môžete do 31. decembra
zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote
2 € v sieti Orange, Telekom a O2,
on-line darom cez www.darujme.
sk,príspevkom na účet SK23 1111
0000 0014 3025 8006, príspevkom do
stacionárnych pokladničiek umiestnených vo viacerých inštitúciách.
Prečo kreslíme bielou pastelkou?
Mnohým ľuďom pripadá kreslenie
bielou pastelkou nezmyselné – takúto
kresbu predsa nikto nevidí! Únia

HĽADÁM DOMOV
BENY

Benyho sa rodina vzdala zo zdravotných
dôvodov. Má tri roky, je znášanlivý so sučkami aj
s psíkmi. Do veľkých zo začiatku šteká. Je hravý,
ale so psíkmi veľmi nie, skôr sám a postačí mu
hádzanie loptičky. K ľuďom je priateľský, keď si
na vás zvykne, je to veľký maznák. Hľadáme pre
neho rodinu, v ktorej nie sú deti. Je ideálnym
spoločníkom aj k staršiemu človeku. Nie je nijako
hyperaktívny, ale prechádzky má rád. Žil celý
doterajší život v byte, takže má aj hygienické
návyky. Veľmi rád sa vozí v aute, sám do neho
naskočí. Očkovaný, čipovaný, odčervený
a kastrovaný.
VIGO
Vigo bol odobratý
z rómskej osady.
Má približne
10 kg a 4 roky.
So sučkami je
znášanlivý, so
psami podľa
sympatií.
S deťmi problém
nemá, nechá sa
pohladkať, ale nie
je typ psa, ktorý
si so sebou nechá robiť hocičo. Bol by preto
vhodný do rodiny, kde sú už staršie deti. Bol
by dobrým spoločníkom aj pre starších ľudí. Je
čistotný, môže žiť preto aj v byte. Odčervený,
čipovaný, očkovaný a kastrovaný.

HUNTER
Hunter je
4-ročný
kríženec
bandoga. Má
rád ľudí, je to
veľký maznák.
Má hygienické
návyky
a nie je žiadny demolátor, vedel by byť aj sám
doma. Ovláda povely sadni, ľahni, daj labku.
S priateľskými seberovnými sučkami vychádza
dobre, psov veľmi nemusí. Ideálne by preto
bolo, ak by bol jediným psíkom v rodine, alebo
parťákom k vyrovnanej sučke. Domov mu
hľadáme v byte alebo v dome s prístupom dnu,
nie ako vonkajší pes. Len k človeku, ktorý má
s molosmi skúsenosť. Nie je vhodný do rodiny
s malými deťmi. Očkovaný, čipovaný, odčervený
a kastrovaný.

ZOE
Zoe má
približne
5 mesiacov,
práve mení
zúbky. Je to
veľmi krehká
psia slečna.
V dospelosti
bude malého
vzrastu. Teraz
má odhadom
3 – 4 kg. Je
veľmi prítulná,
nemá problém
ani s deťmi. Kamarátka je so psami aj so sučkami.
Potrebuje dostatok pohybu, vie pekne chodiť
na vôdzke, ale ako každé šteniatko, treba si
ju vychovať a naučiť všetkému potrebnému.
Očkovaná, odčervená a čipovaná. Podmienkou
adopcie je kastrácia pred alebo po prvom háraní.
CARAMEL
Caramelka sme
si tiež odniesli z
rómskej osady
počas našej
poslednej
návštevy. Je
to rozkošné
cca 5 mesačné
šteniatko. <3
Za nevinnou
tváričkou sa
skrýva nebojácny
mladý muž
:D ale iba keď
je za plotom!
:D Caramelko
je typické
šteniatko.. veselý,
hravý, zvedavý. Má veľmi rád hračky, loptičky,
plyšáky. Vie sa s nimi pekne hrať. Niekedy
mu vydržia aj dva dni :D :D Občas rád kradne
vodítka alebo hadicu alebo papuču :D hocičo
čo necháte voľne pohodené :D Má veľmi rád
kúpanie v bazéniku alebo aj v hociakej mláke
:D nie je to fajnovka vyberavá :D Je znášanlivý
s inými psíkmi aj fenkami. Z osady sme priniesli
aj jeho mamku ale tá už svoj domov našla a
Caramelko stále čaká.. Má úžasne jemnučkú srsť,
dokonalú na hladkanie. Ľudskú prítomnosť si
užíva a dožaduje sa mojkania. Predpokladáme,
že v dospelosti bude stredne veľkého vzrastu.
Keďže je Caramelko ešte len psie bábo, treba ho
vychovávať a učiť. Je to veľmi šikovný a múdry
psík takže všetko pochopí raz dva. Je vhodný aj
k deťom, často ho venčia práve rodiny s deťmi.
Hľadáme mu domov do bytu alebo do domu s
celoročným prístupom dnu. Na adopciu pôjde
odčervený, očkovaný, čipovaný. Podmienkou
adopcie je kastrácia v cca 1 roku. V prípade
záujmu volajte +421948082206.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka príďte do útulku, alebo volajte na
telefónne číslo 0948 082 206 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

nevidiacich a slabozrakých Slovenska
však už 17 rokov dokazuje, že aj ona
zmysel má. Ide totiž o pomyselnú kresbu,
do ktorej sa zapája stále viac a viac
tých, ktorým nie je život nevidiacich
a slabozrakých ľahostajný. Aj tento rok
môže každý z nás chytiť bielu pastelku
a do celkového obrazu prispieť pár
ťahmi. Spoločne tak nakreslíme obraz
našej spoločnosti a jej ochoty pomáhať
ľuďom so znevýhodnením. Každý
rok sa vďaka tomu Slovensko ukáže
v úžasnom svetle. Vo svetle, ktoré je pre
ľudí s poruchou zraku pomocníkom na
ich ceste.
Výnos verejnej zbierky bude
použitý na:
•podporu aktivít, ktoré ľuďom so
zrakovým postihnutím pomáhajú
začleniť sa do bežného života,
•špeciálne rehabilitačné programy
zamerané na výcvik samostatnej
chôdze s bielou palicou, kurzy
Braillovho písma, práce s rôznymi
kompenzačnými pomôckami,
sebaobsluhy a pod.,
•oboznamovanie verejnosti
s možnosťami riešenia problémov
nevidiacich a slabozrakých ľudí.
(r)

INZERUJTE

v Mestských novinách

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

10.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
11.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
12.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
13.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
14.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
15.9. 7.00 – 12.00 hod. lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
13.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
16.9. 7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 22.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116
17.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
18.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 19.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
19.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
21.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
16.00 – 22.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116
22.9. 7.00 – 8.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
23.9. 7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Nový školský rok na technickej škole v znamení inovácií a investícií
V školskom roku 2018/19 vstupuje
Súkromná stredná odborná škola
technická už do 11. roku svojej
existencie. Začiatok školského roka
preto patrí hodnoteniu. Riaditeľka
školy Beata Tóthová zhodnotí, čo
sa za prvých 10 rokov podarilo a na
čom treba viac popracovať. Pri tejto
príležitosti chystá škola aj špeciálne
Dni techniky pre svojich študentov
i pre žiakov základných škôl.
Aj naďalej sa bude v škole pokračovať
v poskytovaní duálneho systému
vzdelávania.
„Koncom
minulého
školského roka škola získala významné
ocenenie,
cenu
Ministerstva
hospodárstva
SR,
za
Najlepšiu
spoluprácu strednej odbornej školy
so zamestnávateľskou sférou. To nás
zaväzuje, aby sme túto spoluprácu
naďalej zlepšovali a zvyšovali i podiel
žiakov v duálnom systéme, keďže
všetky ponúkané odbory sú aj vysoko
žiadané našimi zamestnávateľmi, ale
aj európskym trhom práce,“ približuje
riaditeľka školy Beata Tóthová s tým,
že v tomto školskom roku bude
v duáli študovať už viac ako 50
percent študentov školy. Škola tiež
plánuje rozšíriť regionálnu pôsobnosť
a k spoločnosti Continental Automotive
Systems Slovakia zo Zvolena, kde má už 7
študentov, pribudne zo širšieho regiónu aj
spoločnosť Burgmaier Precision Slovakia
z Banskej Bystrice. „Zároveň sa budeme
usilovať splniť podmienky pre získanie
oficiálneho označenia Podniková škola,
ktoré od septembra 2018 umožňuje
novela zákona o odbornom vzdelávaní
a príprave,“ podotýka Tóthová.

sa zavádza od septembra do
vyučovania problematika riadenia
procesov v priemyselných podnikoch
prostredníctvom digitálneho nástroja
Plant Simulation. „Tento SW nástroj reálne
využívaný špičkovými spoločnosťami na
zvyšovanie produktivity a efektívnosti
výrobných procesov nielen otvorí
okienko študentom k nástrojom
využívaným v štvrtej priemyselnej
revolúcii, ale zlepší aj ich digitálne
zručnosti a navyše je nástrojom, s ktorým
budú žiaci určite pracovať s veľkým
nadšením a zápalom,“ verí riaditeľka
školy. Ako ďalej dodáva, spoluprácu
rozširujú aj s Fakultou materiálov,
metalurgie a recyklácie Technickej
univerzity v Košiciach, ktorá je členom
zriaďovateľského združenia InTech.
„Študentov, predovšetkým z odboru
Technické lýceum, plánujeme zapojiť
do práce na projektoch pod vedením
učiteľov fakulty, čím budú mať možnosť
Študentov čaká aj ďalšia inovácia získať cenné zručnosti a predpoklady
vyučovacieho procesu. V spolupráci pre vysokoškolské štúdium. Pre všetkých
so spoločnosťou Nemak Slovakia žiakov budú realizované prednášky

z ich študijného odboru a exkurzie na
pracoviská fakulty. V spolupráci pri
príprave žiakov budeme pokračovať aj
s Fakultou environmentálnej a výrobnej
techniky Technickej univerzity vo
Zvolene,“ spresňuje ďalej Tóthová.

1,3 milióna eur na zvýšenie
energetickej hospodárnosti
budov
Významná zmena čaká aj budovu školy,
ktorá sa konečne dočká nového šatu
a študenti i učitelia príjemnejšieho
prostredia a lepšieho tepelného
komfortu.
„Nenávratný
finančný
príspevok z IROP vo výške takmer 1,3
milióna eur bude použitý na zvýšenie
energetickej hospodárnosti budov,
ale i ďalšie vybavenie modernými
technológiami, a to tak v škole, ako i v
dielňach. Vzhľadom k časovej náročnosti
verejného obstarávania realizovaného pri
európskych projektoch predpokladáme,
že rekonštrukčné práce rozbehneme
začiatkom budúcej jari a ukončené by

mali byť v priebehu jedného až jeden 185 študentov, z toho 97 v duálnom
a pol roka,“ konkretizuje Beata Tóthová. systéme vzdelávania. V 3-ročnom
odbore s výučným listom Operátor
Z technológií pre ďalšie skvalitnenie strojárskej výroby to bude v 1. a
výučby pribudne do školy priemyselný 2. ročníku 17študentov, z toho
robot, sada výučbových senzorov 12 v duálnom systéme vzdelávania.
pre výučbu elektro – pneumatiky, V 4-ročných študijných odboroch
modulárne stavebnicové systémy pre s výučným listom a maturitným
výučbu mechatroniky, elektroniky vysvedčením sa bude vzdelávať v
a automatizácie, moduly synchrónnych odbore Mechanik mechatronik v 1. až
a asynchrónnych motorov a senzorov 4. ročníku 69 študentov, z toho 54 v
k systému UNITRAIN, štyri nové CNC duálnom systéme vzdelávania, v odbore
stroje, štyri klasické obrábacie stroje, Mechanik nastavovač v 1. až 4. ročníku 35
frézka na výrobu plošných spojov, študentov, z toho 26 v duálnom systéme
3D tlačiareň a ďalšie. „Aj vďaka vzdelávania, v odbore Programátor
týmto investíciám sa tak škola stáva obrábacích a zváracích strojov a
jednoznačne jednou z najmodernejšie zariadení v 2. ročníku 8 študentov, z
vybavených stredných odborných škôl toho 5 v duálnom systéme vzdelávania.
na Slovensku,“ dodáva na záver Beata V 4-ročných odboroch s maturitným
Tóthová, riaditeľka technickej školy.
vysvedčením bude v odbore Technické
lýceum v 1. až 3. ročníku 30 študentov
a v odbore Elektrotechnika v 4. ročníku
18 študentov. Po dlhšej dobe škola znovu
otvára aj večerné nadstavbové štúdium
V školskom roku 2018/2019 zasadne v odbore Strojárstvo - obrábanie kovov
do školských lavíc na SSOŠT spolu pre 8 študentov.
(li)

Odbory otvárané v školskom
roku 2018/19

8

Mestské noviny | 10. september 2018

INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Dám do dlhodobého prenájmu čiastočne zariadený
3-izbový byt blízko centra v Žiari nad Hronom,
vrátane práčky, chladničky a umývačky riadu
(možnosť aj bez zariadenia a elektrospotrebičov.)
Alternatívne je možnosť prenajať 1 - 2 izby s
príslušenstvom, vhodné hlavne pre študentov. Cena
dohodou podľa rozsahu nájomného priestoru a
vybavenia. T: 0903 518 932
•Ponúkam do dlhodobého prenájmu priestranný,
slnečný 2-izbový byt v Žiari nad Hronom na
Tajovského ul. Byt má rozlohu 64 m2 aj s lodžiou.
Pozostáva z veľkej chodby, kúpeľne s vaňou a
práčkou, oddelené WC, v spálni je veľká vstavaná
skriňa, posteľ a klimatizácia, obývacia izba
čiastočne zariadená. V kuchyni je linka robená
na mieru so vstavanými spotrebičmi (chladnička,
mikrovlnka, teplovzdušná rúra), jedálenský
kútik. Cena nájmu je 420 € s energiami + TV +

internet. Voľný od 9/2018. Vratný depozit je v cene
dvojmesačného nájmu. T: 0944 394 314

ABS, klíma, hliníkové disky, elektrické okná, ťažné
zariadenie. T: 0905 200 270. Cena: 5 500 €.

•Kompletné rekonštrukcie bytov, domov a
obchodných priestorov.Od povolenia, vybúrania,
rekonštrukcie jadra až po položenie podlahy.
Viac informácií na FB stránke https://www.
facebook.com/AquafinTRADE/, príp. na mobilnom
čísle: 0915 257 094

•Hľadám prenájom 1 - 2-izbového bytu, najlepšie na
Etape, pre 2 osoby, do 300 €. T: 0904 347 856

•Súrne hľadám do podnájmu 2 alebo 3-izbový byt,
nezariadený, pre dve dospelé osoby a dve deti.
Cena: do 320 € mesačne. Prosím, píšte na e-mail:
vejuska13@gmail.com
•Predám Volkswagen caddy life. Rok výroby: 2007.
Farba: šedá metalíza. Prevodovka: AUTOMAT.
Objem valcov: 1.896,0 cm3. Výkon motora: 77,00 kW.
Počet dverí: 5. Počet miest na sedenie: 5. Vybavenie:

•Dám do dlho dlhodobého prenájmu dvojizbový
byt na Etape. Byt sa nachádza na 8. poschodí. Byt
má plastové okná a plávajúce podlahy, v kuchyni,
chodbe, kúpeľni a WC sú dlažby. Nábytok v kuchyni
a chodbe je na mieru. Kuchyňa je vybavená
vstavanými spotrebičmi (chladnička, mraznička,
teplovzdušná a mikrovlnná rúra, sporák), jedálenský
stôl. Kúpeľňa so sprchovým kútom a práčkou.
Samostatné WC. V spálni sa nachádza manželská
posteľ z masívu, obývačka, prípadne detská izba, je
nezariadená. V chodbe je vstavaná šatníková skriňa
s veľkým úložným priestorom. Byt má 3 loggie. Byt
má aj malú komoru. V cene nájmu sú zahrnuté

zálohové platby za energie,. Voľný od 9/2018.
Prednostne nefajčiar bez domácich zvierat.
T: +421 905 288 082
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou
v ZH. T: 0918 489 129
•Prenajmem zrekonštruovaný a zariadený 3-izbový
byt priamo v centre mesta. Byt sa nachádza na
4. poschodí bez výťahu, je slnečný, orientovaný
juhovýchodne. Byt má plastové okná a plávajúcu
podlahu, v kuchyni, chodbe, kúpeľni a WC sú dlažby.
Nábytok v byte na mieru. Kuchyňa je vybavená
vstavanými spotrebičmi (chladnička, mraznička,
teplovzdušná a mikrovlnná rúra, indukčná varná
doska), jedálenský stôl pre 2 osoby. Kúpeľňa so
sprchovým kútom a práčkou. Samostatné WC.
V obývačke je sedacia súprava, TV, nábytková
zostava. V chodbe je vstavaná šatníková skriňa s
veľkým úložným priestorom. V spálni manželská

posteľ a priestranná skriňa so zabudovanou TV.
Byt má 2 loggie. Tretia izba bola zatiaľ využívaná
ako odkladací priestor. V cene nájmu sú zahrnuté
zálohové platby za energie, digitálna televízia a
internet. Voľný od 10/2018. Prednostne nefajčiar
bez domácich zvierat. T: +421 908 273 049
•Predám dámsky bicykel, má 3 prevody, brzdí sa
nohou. Ako nový. Cena: 110 €.
T: 0049 175 8234699 Žiar nad Hronom
•Hľadám spoľahlivých upratovačov vo výrobných
halách v ŽnH. Plat: 3,32 €/hod., v sťažených
podmienkach 3,79 € + str. lístky v hodnote 3,60 € za
každý odpracovaný deň. Nástup ihneď.
T: 0940 268 792
•Dám do prenájmu garáž za STS v Žiari nad
Hronom. T: 0904 540 332

•Predám garáž pri Kortine. V garáži je 3-fázová
elektrina, pri garáži je rampa aj voda.
Cena: 1 700 eur. T: 0910 699 345
•Predám bielu závesnú kúpeľňovú zostavu,
nepoužitú, ešte v záruke. Umývadlo + skrinka 80 x
55 cm + skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena dohodou.
T: 0905 636 173

Podajte si
riadkovú inzerciu, poďakovania
či spomienky
na svojich blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa zahladené,
konajú v sobotu 10. novembra 2018 •pozbavenie spôsobilosti na právne 2018 je možné doručiť elektronicky na
erika.rajcanova@ziar.sk, v listinnej forme
úkony.
od 7.00 do 22.00 hodiny.
osobne na MsÚ, prízemie, okienko č. 4
Za zapisovateľku mestskej volebnej alebo poštou. Oznámenie o delegovaní
komisie pre voľby do orgánov člena a náhradníka do mestskej
Právo voliť do orgánov samosprávy
samosprávy
obcí
2018
bola volebnej komisie doručí politická strana
obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý
primátorom mesta Žiar nad Hronom alebo koalícia do 11.9.2018 do 24.00
pobyt v obci a najneskôr v deň konania
Mgr. Petrom Antalom vymenovaná hod. Oznámenie o delegovaní člena
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou
zamestnankyňa Mestského úradu Ing. a náhradníka do okrskovej volebnej
práva voliť je zákonom ustanovené
Ivana Martincová Škriniarová (Mestský komisie doručí politická strana alebo
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov
úrad Žiar nad Hronom, 045/6787125, koalícia do 11.10.2018 do 24.00 hod.
ochrany verejného zdravia.
ivana.martincova@ziar.sk).
zastupiteľstvo
schválilo
Politická strana alebo koalícia podáva Mestské
kandidátnu listinu v listinnej forme Uznesením MsZ č. 60/2018 volebné
Za poslanca mestského zastupiteľstva prostredníctvom svojho splnomocnenca obvody a volebné okrsky a počet
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý najneskôr do 11.9.2018 do 24.00 hod. poslancov, ktorý sa v nich volí
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje zapisovateľovi mestskej volebnej komisie. nasledovne:
a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov Lehota na podanie kandidátnej listiny sa 1. volebný obvod – Etapa: 5 poslancov
veku. Za primátora mesta môže byť končí uplynutím posledného dňa lehoty. 2. volebný obvod – Stred: 5 poslancov
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý Na kandidátne listiny, ktoré neboli 3. volebný obvod – Centrum II + stará
pobyt v obci a najneskôr v deň konania doručené ustanoveným spôsobom časť mesta: 5 poslancov
a na kandidátne listiny doručené po 4. volebný obvod – Pod vŕšky: 2 poslanci
volieb dovŕši 25 rokov veku.
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie:
Prekážkou práva byť volený je:
Oznámenia o delegovaní členov 2 poslanci
•výkon trestu odňatia slobody,
•právoplatné odsúdenie za úmyselný a náhradníkov do mestskej volebnej Spolu: 19 poslancov
(r)
trestný čin, ak odsúdenie nebolo komisie a okrskových volebných komisií

Právo voliť

Právo byť volený

VÝBEROVÉ KONANIE: TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

•uchádzač môže predložiť aj
odporúčania alebo pracovné hodnotenia
od
predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií,
s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce
spôsobilosť (certifikáty zo školení a
Výberové konanie sa uskutoční dňa podobne),
17.09.2018 o 9.00 hod. v priestoroch •čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
zasadačky Mestského úradu v Žiari nad alebo výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.
Hronom.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu
písomnú žiadosť o prijatie do zamest- Kvalifikačné predpoklady na pozíciu
nania osobne doručiť, alebo poštou TP sú:
zaslať na adresu Mestského úradu •ukončené neúplné stredoškolské vzv Žiari nad Hronom. Záujemcovia delanie, resp. nižšie stredné odborné
v svojej žiadosti jednoznačne určia, vzdelanie.
o ktorú pozíciu majú záujem (TP).
Predpokladaná hrubá mzda: TP 556 € Výberové kritériá na pozíciu TP sú:
Uzávierka na predkladanie žiadostí Pracovné skúsenosti, prax v oblasti
o prijatie do zamestnania je 11.9.2018. terénnej sociálnej práce, prípadne
Záujemcovia, ktorých žiadosti do práce v komunitách ohrozených alebo
výberového konania boli doručené po postihnutých sociálnym vylúčením
termíne uzávierky, nebudú zaradení (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe,
druh vykonávanej práce a dosiahnuté
do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov výsledky a podobne).
Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómk žiadosti o prijatie do zamestnania:
•žiadosť, v ktorej je jednoznačne sky, maďarský a podobne).
určené, o ktorú pozíciu alebo pozície Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
sa kandidát uchádza,
Predchádzajúca
skúsenosť
z
•životopis uchádzača,
•doklad o najvyššom dosiahnutom vykonávania aktivít v cieľovej skuvzdelaní, prípadne aktuálne potvrde- pine (započítava sa aj účasť na organie školy o štúdiu alebo potvrdenie o nizovaní aktivačných prác, účasť na
dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti,
požadovanej praxi (ak je relevantné),

INZERU
v Mestský JTE
ch noviná
ch

Mestský úrad, mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom vyhlasuje výberové
konanie na jedno pracovné miesto
terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas dlhodobej PN.
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komunitné aktivity a podobne).
Odporúčania a pracovné hodnotenie
od predchádzajúcich zamestnávateľov
alebo organizácií, s ktorými uchádzač
spolupracoval.
Na výberové konanie budú pozvaní
všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú
kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu.
Miestom výkonu práce je kataster
mesta Žiar nad Hronom a vysunuté
pracovisko MsÚ v Žiari nad Hronom,
M. Chrásteka 19 (kancelária TSP). Dátum predpokladaného nástupu do
zamestnania je 1.10.2018.
Popis práce TP:
asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie
ľudí so sociálnymi problémami,
poskytovanie informácií smerujúcich
k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb,
sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka,
podieľanie sa na opatreniach v oblasti
primárnej prevencie, uľahčovanie
komunikácie a sprostredkovanie
kontaktov v komunite, poskytovanie
informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne
spracovanie výkonu svojej práce.

MESTO HĽADÁ VITÁLNU

DÔCHODKYŇU
DÔCHODCU,
S PRAXOU A OPATROVATEĽSKÝM
KURZOM PRE VÝKON DOMÁCEJ
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.
SPOLUPRACOVALI BY SME
S VAMI NA DOHODU.

prihláste sa na e-mailovej
adrese: veronika.pachnikova@
ziar.sk,
č.t. 045/678 71 38,
mobil: 0915 912 940

Zoznam ulíc a okrskov pre Komunálne voľby 2018
VOLEBNÝ OBVOD Č.1 – ETAPA

Okrsok č. 10 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
Dr. Janského 4, M. Chrásteka, Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, SNP
149, Svitavská 1, 3, 5
Okrsok č. 11 – budova Stredoslovenskej energetiky, Svitavská 4
Novomeského, Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11, Sládkovičova 34, 36, 38, 40, Svitavská 2, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Š. Pártošovej, Tajovského 2, 4, 6
Okrsok č. 12 – ZŠ na Jilemnického ulici, Jilemnického 2
Hurbanova 2, 4, 6, 8, Rázusova 2, 4, Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, Vansovej
Okrsok č. 13 – ZŠ na Jilemnického ulici, Jilemnického 2
Bernolákova, Hurbanova 1, 3, 5, 7, J. Považana, Jilemnického, SNP 139, 141, 143,
145
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – STRED

Okrsok č. 6 – Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej 23
Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Komenského,
Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, Š.
Moysesa 42, 44
Okrsok č. 7 – ZŠ na Ul. Dr. Janského, Dr. Janského 2
bez ulice, Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, J. Hollého, Nám. Matice slov. 10, SNP 107,
109, 113, 115, Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81
Okrsok č. 8 – ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 17
Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23, Jiráskova 6, 8,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29,
31, 33, Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57
Okrsok č. 9 – ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 17
Dr. Janského 25, 27, 29, 31, M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 29, 31,
33, Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – CENTRUM

Okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, Priemyselná, SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 34,
36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 72, Svätokrížske námestie
Okrsok č. 3 – Gymnázium, J. Kollára 2
Kmeťa 13, 15, Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Š. Moysesa 6, 8
Okrsok č. 4 – Gymnázium, J. Kollára 2
Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, A. Kmeťa 14, 16, 18, 20,
22, Cyrila a Metoda, Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
J. Kollára, Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47
Okrsok č. 5 – Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21
Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51, A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27, Dukelských hrdinov 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, Hutníkov, Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – POD VŔŠKY

Okrsok č. 14 – Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
Štefanku 2, 4, 6, 8, 10, J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35, Jesenského 53, 55, 57, 78, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, M. Benku 2, 4, 11, Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10,
12, SNP 94, Štúrova 1, 3
Okrsok č. 15 – Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
Štefanku 1, 3, 5, 7, J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Jesenského 59, 61,
63, 67, 69, 71, M. Benku 1, 3, 5, 7, 9, Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22, Pod háj
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 – IBV + ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE

Okrsok č. 2 – MŠ na Rudenkovej ul., Rudenkova 2
Hlinku, Družstevná, Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 76, Krížna, Kukučínova, Lúčna, Medzi vodami, Opatovská, Partizánska, Pod
vŕšky, Rudenkova, SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138, Š. Petruša, Šoltésovej, Štúrova 2, 4,
Záhradná
Okrsok č. 16 – Kultúrny dom, Šášovské Podhradie
Kutinky, Šášovské Podhradie
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Od septembra
už zviera nie je vec
Prvého
septembra
nadobudla
účinnosť novela zákona o veterinárnej
starostlivosti. Rieši starostlivosť
o zvieratá, ich ochranu, zlepšuje
evidenciu a zasahuje aj proti
nelegálnym množiteľom. Zavádza sa
tiež povinné čipovanie psov. Zviera už
nie je vec, ale živá, cítiaca bytosť.
Slovensko sa tak zaradilo medzi kultúrne
krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec,
ale za živú cítiacu bytosť. Zvieratá po
rokoch ignorácie potrebovali niekoho,
kto by si ich zastal a pomohol im.
Veľa sa diskutovalo aj o nelegálnom
množiteľstve, týraných zvieratách
a ilegálnom vývoze zvierat do zahraničia,
no chýbal systém, ako mu zabrániť.
Na jar bol do parlamentu predložený
zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý
1. septembra nadobudol účinnosť.

vzťahoch osobitné postavenie ako živý
tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými
zmyslami. Na zviera sa ustanovenia
o hnuteľných veciach použijú, len ak to
neodporuje povahe zvieraťa ako živého
tvora. Predmetom novely zákona je
osobitná právna úprava postavenia
zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch
v Občianskom zákonníku pokiaľ ide
o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude
len objektom právnych vzťahov.

Povinné čipovanie psov
maximálne vo výške 10 eur

Povinným čipovaním chce Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď
nebudú preplnené útulky a stratené psy
sa budú rýchlo vracať majiteľom. Vďaka
povinnej identifikácii psov a ich majiteľov
sa zasiahneme aj proti nelegálnym
množiteľom. Majitelia budú povinní dať
psa začipovať najneskôr do 12 týždňov
od jeho narodenia. V prípade jeho
predaja, resp. darovania inej osobe, bude
musieť byť začipovaný ešte pred zmenou
vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa.
Informácie o psoch a ich držiteľoch budú
Slovensko sa prijatím novely zaraďuje zaznamenané v Centrálnom registri
medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú spoločenských zvierat (CRSZ). Novela
zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. zavádza aj finančný strop pre čipovanie,
Zviera bude mať v občianskoprávnych

Zviera nie je vec

a to vo výške 10 eur. U psov narodených
do 31. októbra 2019, vlastníkom
ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo
poberateľ minimálneho dôchodku,
poplatok za začipovanie uhradí štát.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta
2018 je povinný zabezpečiť označenie
psa najneskôr do 31. októbra 2019.
To sa nevzťahuje na psa narodeného
do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza
na trh, prevádza do vlastníctva alebo
držby inej osoby, umiestňuje sa do
karanténnej stanice alebo útulku pre
zvieratá. Ak fyzická osoba nezabezpečí
na svoje náklady trvalé označenie psa,
orgán veterinárnej správy uloží pokutu
50 eur. Súkromný veterinárny lekár
nezačipovaného psa nesmie ošetriť.
Výnimkou sú len nevyhnutné prípady
v záujme ochrany zdravia psa alebo
človeka.

Týranie zvierat
Novela
zákona
o
veterinárnej
starostlivosti oveľa tvrdšie postihuje
týranie
zvierat.
Prichádza
s
preklasifikovaním možných spôsobov
týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania”
zvieraťa, čo v zvýšenej miere pomôže
pri objasňovaní prípadov orgánom
činných v trestnom konaní. Pod týraním
zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok

praxe v súvislosti s povinnosťami obcí,
pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a
ich umiestnenie do karanténnych staníc
a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často
preplnené. Zákon podrobne upravuje
zriaďovanie karanténnych staníc a
útulkov pre zvieratá, umiestňovanie
zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre
zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym
opatreniam a na účely určené v zákone.
Cieľom schválenej novely je zjednodušiť
a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej
Vďaka povinnej identifikácii psov aj ich
stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa
majiteľov sa oveľa účinnejšie zasiahne
vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že
proti nelegálnym množiteľom. Tí budú
vlastníctvo prejde na obec.
jasne identifikovateľní a postihnuteľní.
Spracovala: li, zdroj: MPaRV SR
jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe,
opustenie zvieraťa za účelom zbavenia
sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne.
Ochrana práv zvierat najmä pred týraním
sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci
veterinárnych inšpektorov. V prípade
dôvodného podozrenia z týrania budú
mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť
na pozemok alebo do obydlia.

Nelegálne množenie

Túlavé zvieratá
Novelou zákona
na sa upravujúú
ustanovenia o identifikácii
a registrácii zvierat,,
v
spojitostiti
s
ustanoveniami
o
živých
nálezoch
ezoch
zvierat,
odchytu
chytu
túlavých
zvierat
vierat
a ich umiestňovaní
ovaní
do
karanténnych
nnych
staníc a útulkovv pre
zvieratá. Schválená
válená
právna úprava reaguje
eaguje
na problémy aplikačnej
plikačnej

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie mi vzal,
len bolesť v srdci
ponechal.
Vydal si sa na cestu,
kde každý chodí sám,
len dvere spomienok
nechal si otvorené dokorán.
Dňa 29. augusta uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, čo ma navždy
opustil môj drahý manžel
Ján Ševčík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
manželka Zuzka.
SPOMIENKA

Nikdy nestratíš niekoho, koho máš
vo svojom srdci...
Možno stratíš jeho hlas, jeho
prítomnosť, ale to, čo si sa od neho naučil,
to, čo ti po sebe zanechal – to nestratíš
nikdy...
Tento rok si pripomíname
12 a 10 rokov od úmrtia našich
rodičov
Emílie a Jána Kaššovcov.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra s rodinou.
SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 21. septembra
si pripomíname
14 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý syn, strýko a otec
Miroslav Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú deti, súrodenci
s rodinami.

SPOMIENKA
Zavreli sa oči
tvoje,
nemôžeme na teba
zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti,
čo vzal.
Zostali iba
spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 14. septembra
si pripomenieme 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý ocko, starý
a prastarý otec
Jozef Beňo
vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou na neho
spomínajú dcéra Zdena,
syn Jozef s rodinou, vnučka Zuzka
s rodinou a vnuk Marcelko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
SPOMIENKA

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 13. septembra
si pripomenieme 5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Ján Baran
a dňa 1. októbra si pripomenieme
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama
a prastará mama
Vilma Baranová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa
15. septembra
uplynie rok
od chvíle, kedy nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko
Alexej Košta
z Lovče.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne...
Dňa 4. septembra
sme si pripomenuli
1. výročie, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
Ján Minár.
Zabudnúť sa nedá,
chýbaš nám každý deň.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKA
Ani keď zhasla
sviečka tvojho života,
neodišiel si,
zostávaš
v srdciach tých,
ktorých si miloval
a ktorí milovali teba.
Dňa 10. septembra
si pripomíname 10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária,
dcéra Alenka a syn Roman
s rodinami a vnúčatá Mária,
Andrej, Simonka a Romanka
a pravnučka Sofinka.

SPOMIENKA
Čas plynie,
ale spomienky
na teba
nám zostávajú...
Dňa 14. augusta
sme si pripomenuli
5 rokov, keď nás
opustila naša mamička
Veronika Beňušková.
S láskou a úctou spomínajú
deti Evka a Peter s rodinami
a vnuk Igor s rodinou.
SPOMIENKA
V týchto
dňoch si
pripomíname
48. výročie
poslednej rozlúčky
s našou drahou
starou
a prastarou
*1886 Abos
maminkou,
láskavá
† 1970 Žilina
a obetavá matka
13-tich detí
Albertina Susanna Ftoreková,
rod. De Sandre.
S láskou a úctou spomínajú
potomkovia, rodiny Ftorekové
a rodina Líšková.

SPOMIENKA
Odišiel si na cestu,
kam musí ísť
každý sám,
len dvere
spomienok
nechal si dokorán...
Dňa 31. augusta
uplynulo 5 rokov,
ako nás navždy opustil
náš milovaný
Štefan Franczel.
S úctou a láskou
spomínajú
manželka, dcéra,
syn a švagriná.

SPOMIENKA
S tichou
spomienkou
k vášmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a s láskou
na vás spomíname.

*1.12.1938
†30.9.2013

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
IBA V NAŠICH
NOVINÁCH.

*29.9.1935
†14.9.2012

Dňa 14. septembra
si pripomenieme
6. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec, svokor
a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra
si pripomíname
5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila
naša drahá mama,
svokra
a stará mama
Emília Šarköziová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomínajú synovia
s rodinami.
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Sústredenie plavcov v Štúrove
PLAVCI

V dňoch 18. až 25. augusta zorganizovala prezidentka plaveckého klubu
Delfín Martina Bartková pre členov
klubu, ktorí reprezentujú naše mesto,
sústredenie.
Devätnásť plavcov a dve trénerky –
hlavná trénerka Martina Bartková
a Miroslava Mesárošová absolvovali
náročnú prípravu v najhorúcejšom
týždni tohto leta. Denne pri presunoch
raňajky – ranný tréning – fitnes – obed
– kúpalisko – večera – večerný tréning
nachodili 12 – 14 kilometrov. Okrem
tréningov v 50-metrovom bazéne, kde

naplávali spolu 20 – 30 kilometrov, mali pod hrad a potom pešo do historického
jadra hradu. Predtým absolvovali jazdu
množstvo iných aktivít.
na bobovej dráhe, ktorá bola najväčším
Vyskúšali si svoju odvahu a obratnosť zážitkom pre najmenších plavcov. Po
v lanovom centre, alebo sa vyšantili pri tréningoch veľmi ocenili aj masáže, pri
večernom kúpaní v bazéne. Plavci sa ktorých sa uvoľnili a zrelaxovali.
zoznámili s históriou regiónu pri návšteve
Ostrihomskej baziliky, kde ich doviezol V rámci sústredenia deti nadviazali
Štúrovský vláčik. Museli vystúpiť po 411 a upevnili nové priateľstvá a už sa
schodoch, aby sa im otvoril prekrásny tešia na tréningy na žiarskej plavárni.
výhľad z kupole baziliky. Ďalšie poznatky Poďakovanie za prípravu a priebeh
nazbierali na výlete do Visegradu. Najskôr patrí hlavnej organizátorke plaveckého
išli vláčikom do Ostrihomu, odtiaľ loďou sústredenia Martine Bartkovej.
Mia Mesárošová
po Dunaji do Visegradu, autobusom

Bobová dráha mala úspech u všetkých.

Svoju odvahu otestovali plavci aj na lanovej dráhe.

Nástup pred tréningom vo fitnes.

Výborný výkon proti Liptovskému Mikulášu
FUTBAL – U19

FK Pohronie U19 – MFK Tatran
Liptovský Mikuláš U19 5:0 (4:0)
Zostava FK Pohronie: Dovec – Jančo,
Harach, Bahna, Domiňák – Poničan, Čief
(77. min. Čierťaský), Urgela (65. min.
Marhula), Oťapka, Košuda (60. min.
Uhliarik) - Vondryska (60. min. Bahno)
Góly: Košuda, Oťapka, Vondryska,
Domiňák, Čierťaský
Zápas veľmi dobrej úrovne, a to hlavne
v prvom polčase. Obidve družstvá
začali aktívne a v úvode zápasu sa hra
prelievala z jednej strany na druhú.
Našim cieľom bolo aktívnou hrou
a rýchlym prechodom z útočnej do
obrannej fázy zaskočiť súpera. To
nám v prvom polčase vyšlo dokonale.
Vysokým napádaním súpera a vyvíjaním
tlaku na hráča s loptou sa nám podarilo
získať viacero lôpt v obrannej zóne
súpera a z týchto príležitostí aj skórovať.
Ako prvý sa v 19. minúte presadil

Košuda, ktorému prihrával Oťapka
hneď po dobrej práci Vondrysku, ktorý
vybojoval loptu v útočnej zóne. Podobná
situácia sa zopakovala v 36. minúte.
Súperovu obranu sa podarilo dostať
pod tlak Oťapkovi a Vondryskovi a prvý
menovaný zvyšoval na 2:0. Tretí gól
pridal po krásnej Oťapkovej prihrávke za
súperovu obranu Vondryska. Do polčasu
skóroval ešte Domiňák, ktorý pohodlne
dorážal do prázdnej brány po presnej
centrovanej prihrávke Urgelu.
V druhom polčase sa obraz hry zmenil.
Súper sa stiahol na vlastnú polovicu
a vyčkával na našu rozohrávku.
Zo začiatku sme mali problém sa
s takouto situáciou vyrovnať. Väčšina
našich ofenzívnych akcií končila
dlhými nákopmi, ktoré súper bez
problémov vyriešil. Neskôr sme však
opäť začali hrať kombinačne a kolmými
prihrávkami sme sa snažili prekonávať
súperove obranné línie. Dokázali sme

sa častejšie dostávať do súperovho
pokutového územia a hroziť dobrými
gólovými príležitosťami. Piaty gól pridal
v 84. minúte striedajúci Čierťaský, ktorý
po kolmej finálnej prihrávke Bahna
peknou strelou uzavrel skóre zápasu na
konečných 5:0. Na chalanoch bolo vidieť,
že v tomto zápase siahli až na absolútne
dno svojich síl, za čo boli odmenený
vynikajúcim výsledkom.
Lukáš Kmeť

Ján Hatok: Urobil som najdôležitejší prestup v mojom živote

S manželkou Soňou.
V letnom prestupovom období sa do
kádra Pohronia vrátil 28-ročný pravý
obranca Janko Hatok. Pred pár dňami
urobil najdôležitejší životný prestup.
Tento prvý obranca nie je v tíme
Pohronia nováčikom. „Pôsobil som tu

pred tromi rokmi, za trénerov Zaťka a
terajšieho trénera Urgelu. Samozrejme,
poznám sa aj so športovým riaditeľom
Mirom Poliačkom, s ktorým som zopár
rokov hrával. V Poprade sme sa nejako
nedohodli na predĺžení a práve oni
dvaja ma kontaktovali, v podstate
som ani neváhal, keďže som vedel,
že idem do skvelého prostredia,“
hovorí o návrate do Žiaru Janko Hatok
a dodáva, že práve nový žiarsky štadión
bol pre neho jedným z dôvodov, prečo
sa vrátil naspäť. „V Dolnej Ždani to malo
tiež svoju skvelú atmosféru, ale takýto
štadión, ako je v Žiari, dodáva mužstvu
inú príchuť a profesionalitu. Jednoducho
ďalší krok k veľkému futbalu,“ vysvetľuje
Hatok, ktorý víta aj viac fanúšikov na
tribúnach: „Čím viac fanúšikov, tým
lepšia atmosféra. Ja dúfam, že ich bude

stále len viac a viac.“
Príbeh nášho obrancu je veľmi
podobný, ako ostatných chalanov:
„S futbalom som začal asi ako
osemročný, keď k nám na dedinku
prišiel vyberať hráčov do prípravky
tréner z Prešova. Vybral ma a odvtedy
sa tomu venujem naplno. Vlastne ma k
futbalu viedol odmalička môj otec, brat
hrával už v mojich začiatkoch v Tatrane
Foto: archív JH.
Prešov, čiže tam iná možnosť ani nebola
a nič by som na tom nemenil. Futbal a rok v českej Karvinej,“ dodáva obranca
je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou FK Pohronia, ktorý sa počas svojej
môjho života.“
futbalovej kariéry musel vysporiadať
s dvomi operáciami pravého ramena.
Janko ako mládežník strávil hlavne
v Tatrane Prešov, následne niekoľko Pohronie je nateraz Jankovým druhým
sezón v juniorke a aj v Áčku. „Okrem domovom. Kto zo spoluhráčov je mu
toho som pôsobil vo Vranove, Poprade najbližší? „Ja si rozumiem so všetkými

dobre, ale jasné, každý má niekoho, s
kým trávi najviac času. Pre mňa je to
Paťo Jacko, keďže spolu aj bývame, ale
určite to nie je iba preto,“ prezrádza
s tým, že čas mimo futbalu trávi najviac
so svojou snúbenicou Sonkou, s ktorou
veľmi rád chodí do kina. Samozrejme,
zaujímal nás aj termín svadby. „Bolo to
v sobotu 8. septembra. Pre mňa to bol
najdôležitejší prestup v živote, z ktorého
sa nesmierne teším,“ dodáva s úsmevom
náš obranca. A aké sú jeho futbalové
ciele? „Mojim cieľom je s chuťou si
zahrať každý jeden zápas, čo mám pred
sebou, kdekoľvek budem pôsobiť, lebo
by to malo byť práve o tom, urobiť
radosť sebe aj fanúšikom a mať dobrý
pocit z toho, čo robím,“ hovorí na záver
Ján Hatok.
(kr)
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Ďuríková a Zelinová na stupni víťazov

V utorok 28. augusta sa konal
každoročný Beh SNP do vrchu na
Šibeničný vrch. Išlo už o 17. ročník,
ktorého súčasťou boli aj cyklistické
preteky. Na štart sa postavilo
celkovo 72 pretekárov.

CYKLISTIKA

V sobotu 25. augusta pokračoval
ďalším kolom Slovenský pohár
v cestnej cyklistike. V Rajeckých
Tepliciach sa uskutočnilo kritérium
v uliciach mesta.
Všetky kategórie absolvovali okruh dlhý
1000 metrov. Počasie pretekárom veľmi
neprialo a hneď na začiatku poriadne
zapršalo.
Už v prvej kategórii mladších žiakov na
6 kôl sa výborne darilo nášmu
J. Benčovi, ktorý skončil na skvelom
4. mieste. Víťazom sa stal A. Brázdovič
z CK Karpaty Smolenice. Po bojovnom
výkone skončil B. Holic na 10. mieste,
D. Sochan obsadil 11. miesto, F. Záhorec
16. miesto a A. Antal 20. miesto. Mladšia
žiačka L. Kamenská prešla cieľom na
15. mieste.
špurtov zapájal náš S. Ihring, ktorý aj
v niekoľkých zabodoval. Napokon mu
Starší žiaci absolvovali rovnaký okruh, to stačilo na výborné 4. miesto. Zvíťazil
ale 12- krát. Od úvodu sa odvážne do Ch. Haas z ŠK Železiarne Podbrezová.
Z našich ešte prišli R. Paulík na peknom
10. mieste a P. Antal na 16. mieste.
V kategórii kadetiek výborne zabojovala
V. Zelinová, ktorá získala 3. miesto.
Zvíťazila Z. Michaličková z CYS Akadémia
Petra Sagana. V. Paulíková prišla na
8. mieste a E. Imrišová na 10. mieste.
Juniori absolvovali 21 okruhov a od
úvodu začali veľmi aktívne domáci
pretekári z CYS Akadémie Petra
Sagana. Počas celých pretekov boli
veľmi aktívni a nedali súperom šancu.
Obsadili prvé štyri miesta. Z našich
sa darilo najlepšie A. Foltánovi, ktorý
prišiel na 5. mieste. Víťazom sa stal
T. Meriač. M. Baniar obsadil 6. miesto,
A. Zelina 7. miesto, M. Černek 8. miesto
a T. Kamenský 15. miesto.

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch

VÝSLEDKY

Foto: Ján Melicher.
V
nedeľu
26.
augusta
sa
v
Lietave
uskutočnili
preteky
Slovenského pohára MTB XCO na
horských bicykloch. Preteky boli veľmi
náročné, trať po dvoch dňoch dažďa
poriadne zablatená a miestami museli
pretekári zosadnúť zo svojich bicyklov.
V kategórii mini dievčatá napriek
ťažkým podmienkam skvele bojovala
T. Ďuríková z CK MŠK Žiar nad Hronom,
ktorá skončila na treťom mieste. Na
druhú pretekárku stratila iba 2 sekundy.
Zvíťazila A. Kadlecová z Novomestský
Superbiker. V kategórii mladších
žiakov si museli chalani rýchlo zvyknúť
na iný bicykel, keď ešte deň predtým
pretekali na cestnom. Výborne to zvládol
J. Benča, ktorý bojoval na trati čo to dalo
a napokon prišiel na 8. mieste. Víťazom
sa stal L. Vranák z CK EPIC Dohňany.
D. Sochan bojoval, no preteky napriek
snahe nedokončil.
CK MŠK

Dievčatá 2012 a ml. – 100 m:
1. Zdenka Líškayová, AK MŠK ZH,
2. Lucia Babjaková, ZH, 3. Marianka
Majzlíková, Lovčica Trubín
Chlapci 2011 a ml. – 100 m:
1. Janko Štefaňák, Budča, 2. Matúš
Schweigert, I. MŠ ZH, 3. Matej Grznár,
BK MŠK ZH
Dievčatá 2010 a ml. – 100 m:
1. Patrícia Bieliková, AK MŠK ZH,
2. Nikola Slašťanová, AK MŠK ZH,
3. Sofia Schweigert, II. ZŠ ZH
Chlapci 2010 a ml. – 100 m:
1. Boris Dragunides, AK ZH,
2. Viliam Podolec, ZH
Chlapci 2008 a ml. – 800 m:
1. Jakub Tapfer, BK MŠK ZH,
2. Alex Huraj, BK ZH,

3. Matias Horák, BK ZH
Chlapci 2005 a ml. – 800 m:
1. Filip Horváth, BK ZH,
2. Matúš Melaga, BK ZH,
3. Oliver Ondrík, BK MŠK ZH
Chlapci 2003 a ml. – 1800 m:
1. Martin Holic, BK MŠK ZH,
2. Boris Balogh, BK MŠK ZH,
3. Michal Kosmeľ, BK MŠK ZH
Chlapci 2000 a ml. – 1800 m:
1. Jakub Babjak, BK ZH,
2. Marek Novák, BK MŠK ZH,
3. Richard Truben, BK ZH
Chlapci 1999 a st. – 1800 m:
1. Dušan Beňo, AK ZH,
2. Ľubomír Orságh, ZH,
3. Karol Tapfer, ZH
Cyklisti 1800 m – žiaci I. stupeň:
1. Jakub Lauko, CK MŠK ZH,
2. Terézia Ďuríková, CK MŠK ZH,
3. Lucia Kamenská, CK MŠK ZH
Cyklisti 1800 m – žiaci II. stupeň:
1. Róbert Jackuliak, CK MŠK ZH,
2. Dominik Socháň, CK MŠK ZH,
3. Jakub Benča, CK MŠK ZH
(li)

S Petržalkou sme remizovali 1:1, Dubnicu sme doma zdolali 2:1
FUTBAL – II. LIGA

FC Petržalka – FK Pohronie 1:1
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko,
Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Frimmel,
Ďungel, Pavúk, Hatok, Paraj, Špyrka.
Náhradníci: Župa, Vondryška, Antošík,
Košuda, Sojka, Packo, Pidruchnyi.
Góly: 13´ Ivan -52´ Ďungel
V nedeľu 26. augusta odohralo naše
Áčko zápas proti FC Petržalka. Po
prvom polčase odchádzali naši hráči
do kabíny za stavu 1:0 pre Petržalku.
V 51. minúte však Peťo Ďungel
vyrovnal na 1:1.
Stretnutie proti značke FC Petržalka sa
konalo netradične, v nedeľu o 10.30
hodine, na umelej ploche. Na začiatku
sa obe mužstvá oťukávali. Prvá akcia
Petržalky však prišla už v 13. minúte, kedy
dostal prihrávku do šestnástky stredom
Ivan, obtočil sa cez dvoch hráčov
a nedal nášmu gólmanovi šancu 1:0.
V 29. minúte strieľal Ďungel, ale brankár
súpera Valach vyrazil. Už o minútu na
druhej strane vystrelil Gašparovič, ale
náš Jenčo bol pozorný. V 35. minúte
urobil chybu Tesák, ale Turčákov nájazd
zneškodnil opäť Jenčo. V 44. minúte
centroval z pravej strany Ivan a Turčák
z päťky dal nad bránu.

V druhom polčase sme zase prevzali
scenár zápasu do svojich rúk. Už v 53.
minúte, po akcii na jeden dotyk Špyrka
- Tesák a Peťo Ďungel rozvlnil sieť
1:1. V 54. minúte vošiel do šestnástky
Pavúk, ale jeho strelu Valach vyrazil.
V 59. minúte vychytal Jenčo priamy kop
Gašparoviča. O minútu na to, po pravej
strane, ušiel Ďungel, nacentroval na
hlavu Pavúka, ale jeho gólovú hlavičku
zneškodnil Valach. V 61. minúte po
rohu opäť zázračne Valach, ktorý na
čiare zneškodnil hlavu Pavúka a do
tretice hlavičkoval Nosko, avšak do rúk
brankára. Z našej strany sme mohli vidieť
obrovský tlak na súpera.
Potom nastúpili striedania a hra sa
rozkúskovala. Za zmienku stojí ešte
strela Špyrku z otočky po prihrávke V piatok 31. augusta sa pod svetlami
Ďungela v 87. minúte. Duel Petržalka v Žiari hral ligový futbal a prítomných 811
Pohronie
tak
skončil
remízou divákov muselo byť spokojných nielen
s výsledkom, ale aj s celým priebehom
FK Pohronie - FK Dubnica nad Váhom zápasu. Videli totiž futbal, kde sa jazdilo
2:1
od prvej až do poslednej minúty.
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko, Zverenci trénerov Urgelu a Nemca začali
Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel, Pavúk veľmi dobre. Už v 1. minúte strieľal tesne
(60´ Košuda), Hatok, Paraj, Špyrka (82´ M. vedľa Pidruchnyi. Hneď nato vysunul
Jacko), Pidruchnyi (46´ Frimmel)
Pelle Tesáka, ten dal prudkú pred bránu
Góly: 3´, 72´ Ďungel – 65´ Václav
a Ďungel mohol otvoriť skóre 1:0. V 10.
minúte opäť Tesák dlhou našiel Ďungela,

Foto: Samuel Sedliak.
ale ten v nájazde dal vedľa. Následne
nás hostia viackrát ohrozovali z rýchlych
brejkov a rohov, ale bodku za polčasom
dala Pelleho strela do bočnej siete.
Druhý polčas začali lepšie hostia.
Výborným pohybom nás do ničoho
nepustili a Vujoševič mal od 55. minúty,
po loptách od Mikuša, tri šance, ktoré
však zahodil. V 65. minúte obstrelil náš
múr Václav a bolo vyrovnané 1:1. V 72.
minúte sme podnikli po ľavej strane

rýchlu akciu a center do siete súpera
napálil opäť Peťo Ďungel - 2:1. O osem
minút neskôr si nabehol na prihrávku
Vujoševič, obišiel aj Jenča, jeho strela
však smerovala mimo našu svätyňu.
Do konca zápasu sa striedali útoky na
oboch stranách. Náš gólman na konci
zápasu ešte vyrazil bombu Mikuša. Po
záverečnom odpískaní mohli na žiarskom
štadióne prepuknúť víťazné oslavy.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

