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Pásku prestrihli primátor Antal, premiér Pellegrini a šéf SZĽH Šatan.
V piatok 23. augusta sa konalo slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného zimného štadióna. Keďže na
rekonštrukciu štadióna poskytol Úrad
vlády SR 1,5 milióna eur, jeho otvorenia sa zúčastnil, a pásku spolu s primátorom mesta Petrom Antalom a prezidentom Slovenského zväzu ľadového
hokeja Miroslavom Šatanom, prestrihol aj premiér SR Peter Pellegrini.
„Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou,“
uviedol počas slávnostného príhovoru primátor mesta Peter Antal a ako
podotkol, aj v roku 1972, keď štadión
otváral olympijský víťaz Ondrej Nepela,
to bola veľká slávnosť. Trvalo dvadsať
rokov, kým sa postavila futbalová tribúna pri štadióne. Ľudia však boli radi,
že majú miesto, kde sa môžu prezliekať
a verejnosť naozaj vo veľkom zimák využívala. Dôležitým bol aj rok 2002, kedy
sa urobilo zastrešenie zimného štadióna
a oceľová konštrukcia. „Žiaľ, prišiel rok
2009 a mesto, aj z dôvodu hospodárskej
krízy, štadión zatvorilo. Mysleli sme si,
že ho opäť čoskoro otvoríme. Nestalo sa
tak. Primátorom som sa stal v roku 2012.
Veľkým snom pre mňa bolo urobiť raz
taký zimný štadión, za ktorý sa Žiar nebude hanbiť. Zimný štadión, ktorým sa
budeme chváliť. Prešlo niekoľko rokov
a podarilo sa nám v roku 2017 získať od
Vlády SR dotáciu 1 milión eur, ktorá bola
štartovacím signálom. K tomu mesto
priložilo ďalšie peniaze. Podarilo sa nám
vybudovať úplne nový hokejový štadión,
z pôvodného ostala len strecha a oceľová konštrukcia, všetko ostatné je nové.
Nové sú opláštenie, sociálne zázemie,
technológia, vzduchotechnika, proste
to, čo moderný zimný štadión má mať,“
dodal Antal.

Vypredaný zimný štadión.

„

Som milo prekvapený,
aké nádherné dielo
sa podarilo v Žiari vybudovať.
Peter Pellegrini, premiér SR

Chválami na nový športový stánok v Žiari
nešetril ani premiér Peter Pellegrini. „Vláda pod mojím vedením podporuje šport
a jeho rozvoj. Podporili sme aj výstavbu
zimného štadióna v Žiari nad Hronom,
ktorý sme slávnostne otvorili. Musím
povedať, že som dnes veľmi milo prekvapený, aké nádherné dielo sa podarilo
tu v Žiari nad Hronom za tých niekoľko
posledných mesiacov vybudovať. Slovensko je krajina, ktorá žije hokejom, futbalom a máme naozaj skvelých športovcov. Želám mestu, fanúšikom a hráčom
úspechy a víťazstvá v tomto krásnom
novom modernom štadióne. A ktovie,
možno práve tu vyrastie nová hokejová
hviezda,“ naznačil počas otvorenia slovenský premiér.
Žiarsky zimák pochválil aj bývalý vynikajúci hokejista, dnes prezident SZĽH, Miroslav Šatan. „Chcem privítať Žiar v našej
hokejovej rodine. Gratulujem obyvateľom mesta, že majú taký krásny stánok a
že tu ich deti môžu hrávať hokej. Verím,
že sa tu podarí vybudovať plnohodnotný
klub, ktorý bude robiť radosť a dosahovať dobré výsledky,“ uzavrel slávnostné
príhovory niekdajší hokejový majster
sveta.

zápas hviezd SR proti bývalým hráčom
HK Žiar nad Hronom, ktorý skončil 11:18
v prospech legiend. Cez prestávku zaspievala slovenská speváčka Kristína, ale
nechýbala ani bubenícka šou v podaní svitovských Batida a hráčov z tribún
povzbudzovali cheerleaderky. Moderátorskej taktovky sa ujal skúsený Pinďo
Lengyel.

Slovalco aréna

Spoločnosť Slovalco poskytla v roku
2002 20 miliónov korún na financovanie
prvej etapy rekonštrukcie. Generálneho
riaditeľa spoločnosti Slovalco Milana Veselého sme sa opýtali, čo hovorí na to, že
sa štadión podarilo dokončiť a otvoriť v
takej podobe ako dnes: „Za seba aj za Slovalco môžem povedať, že sme veľmi radi,
že sa podarilo rekonštrukciu dotiahnuť
do úspešného konca. Je to už 17 rokov,
čo sme poskytli dotáciu na prvú etapu
rekonštrukcie a mohol sa tak rozbehnúť
V rámci programu pri príležitosti otvore- proces, ktorý dospel do dnešného úspešnia zimného štadióna mohli diváci vidieť ného konca. Chcem pogratulovať mestu
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Zápas hviezd SR proti bývalým hráčom HK Žiar nad Hronom.

Žiar nad Hronom na čele s jeho primátorom Petrom Antalom, že sa mu podarilo
vytvoriť takýto športový stánok, ktorý,
podľa odborníkov, patrí medzi najkrajšie
na Slovensku.“ Aj vďaka tejto finančnej
pomoci dostal dnes zimný štadión meno
Slovalco aréna. „Sme hrdí, že nový zimák
ponesie meno našej spoločnosti. Slovalco dlhodobo podporuje šport v Žiari nad
Hronom, ako aj samotné mesto a v rámci
svojich možností bude aj naďalej,“ dodáva Milan Veselý.

HK MŠK Žiar nad Hronom
Ešte pred samotným dokončením zimného štadióna sa v našom meste začal
formovať tím pod hlavičkou Hokejového klubu Mestského športového klubu
(HK MŠK). Ten získal, vďaka prezidentovi
klubu Jánovi Baranovi, podporu silného
partnera, prvého výrobcu motoriek v
Amerike, spoločnosť Indian motorcycle.
Práve preto sa ústredným motívom loga
klubu, ale aj neoficiálnym pomenovaním stal indián. HK MŠK nastúpi na historicky prvý zápas sezóny a novodobej
éry hokeja v Žiari doma 21. septembra
o 18.00 hod. proti Breznu pod trénerskou
taktovkou Pavla Igríniho. Naši Indiáni nastúpia s kapitánom Jožkom Stümpelom,
do brány sa postaví skúsený Peter Ševela.
Na ľade nebude chýbať ani bývalý reprezentant do 18 rokov, extraligový hráč
HC 05 Banská Bystrica a HC 07 Detva,
francúzskeho Reims a poľského Jastrzebie, dvojnásobný majster 1. ligy Juraj
Petro.
Súpermi im v skupine Západ budú Senica, Prievidza, Púchov, Partizánske, Budapešť (hrať sa bude v Nových Zámkoch),
HC Bratislava (nasledovník Bratislava Capitals), Dolný Kubín a Brezno.
(kr; li)
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Na Ulici SNP bude menej hluku a prachu

Atletickú dráhu otvoria v septembri

Vysadia sa tu vzrastlé stromy
leta pravidelne zalievali. Samozrejme,
dreviny aj pravidelne kontrolujeme, či ich
nenapadli nejakí škodcovia alebo nemajú
ochorenia. Začiatkom augusta sme objavili na stromoch vošky, na ktoré sme hneď
použili postrek. Môžeme tak povedať, že
dnes sú všetky stromy na námestí zdravé,“
konštatuje ďalej odborníčka na zeleň.
Pekne sfarbené boli počas letných mesiacoch aj letné záhony na námestí. Darí sa
v nich trvalkám aj letničkám. „Vyberáme
vždy také rastliny, ktoré sú odolné voči
suchám a nepotrebujú veľa zalievania.
Najviac sa nám osvedčili tagetesky, ľudovo nazývané smradky. Vhodné sú nielen
pre svoj vzhľad, ale aj vďaka svojej nenáUlica SNP sa zazelená až po sídlisko Sever.
ročnosti na pestovanie,“ dodáva na záver
Marcela Gendiarová. Letničky pracovníci
S Agentúrou slovenského životného zakladali kostrové konáre, aby boli pev- mesta tento rok doplnili aj rôznymi pesprostredia plánuje mesto ešte v tomto né a aby rastlina v ďalších rokoch dobre trofarebnými trávami, ktoré sú tiež nenároku zrealizovať projekt výsadby zele- fungovala. Stromy sme počas horúceho ročné na pestovanie.
(li)
ne na Ulici SNP.
„Od Ulice A. Dubčeka až po sídlisko Sever
plánujeme v jednej línii vysádzať vzrastlé
dreviny,“ informuje Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ
a ďalej konkretizuje: „Prevažne pôjde o
javory, a to z estetického hľadiska a aj pre
ich výšku a veľkosť koreňového systému,
aby veľmi nezasahovali do komunikácií.“
S výsadbou vzrastlých stromov by sa malo
začať ešte v septembri.

Stromom na námestí sa darí
Podľa Marcely Gendiarovej, darí sa aj stromom na námestí, ktoré tu boli vysadené
koncom minulého roka. „Na jar sme na
stromoch urobili výchovný rez, kedy sme

mestské noviny

Nová atletická dráha vyrastá v areáli
Základnej školy na Jilemnického ulici.
Práce sa už v týchto dňoch dostávajú
do finálnej fázy.
Vo štvrtok 22. augusta sa začalo s asfaltovaním dráhy. Tieto práce sa dokončili
do konca augusta. Ako nás informoval
Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských
projektov MsÚ, až keď bude všetko tzv.
pod asfaltom, začne sa so striekaním tartanu a maľovaním čiar. „Predpokladáme,
že oficiálne by sa mohla dráha otvoriť
a sprístupniť v druhej polovici septembra,“ spresnil Miloš Čerťaský.

počtu, pričom suma by nemala presiahnuť 300-tisíc eur. Nová atletická dráha
je na mieste, kde bola aj pôvodná, len
sa viac posunula k detskému ihrisku. Aj
keď ide v prvom rade o školskú atletickú
dráhu, slúžiť bude tiež na organizovanie
súťaží či na tréningy žiarskeho Atletického klubu.

Športový komplex sídliska a školy bude
tvoriť 300-metrový bežecký ovál so štyrmi dráhami dookola. Atléti budú mať
k dispozícii aj šprintérsku rovinku s dĺžkou 130 metrov so šiestimi dráhami.
Súčasťou športoviska bude aj skok do
S prácami na výstavbe atletickej dráhy diaľky či vrh guľou.
(li)
sa začalo začiatkom letných prázdnin.
Výstavbu financuje mesto zo svojho roz-

Vodiči sa dočkali

Parkovisko na Svitavskej je opravené
O stromy na námestí je postarané. Na jar sa na nich urobil výchovný rez.

Prázdniny skončili, žiaci zasadli po dvoch mesiacoch
do školských lavíc
V utorok 2. septembra sa deti po dvoch
mesiacoch opäť vrátili do školských lavíc. Do vyučovania sa na Slovensku zapojilo 458-tisíc žiakov základných škôl
a takmer 202-tisíc študentov stredných
škôl. Na svojich žiakov sú pripravené aj
základné školy v Žiari nad Hronom.
Svoj prvý deň do školy má za sebou
na Slovensku viac ako 58-tisíc prvákov.
V školskom roku 2019/2020 pobudnú
v školských laviciach 190 dní a na prázdniny im vychádza 92 dní. Po novom ušetria
rodičia žiakov na obedoch, na ktoré im
štát od 1. septembra prispieva dotáciou
vo výške 1,20 eura na deň. Táto suma
však pokrýva iba náklady na suroviny,
nie sú v nej zohľadnené režijné náklady.
Tie si vo väčšine prípadov budú musieť
uhradiť samotní rodičia. „Ak je dieťa prihlásené na stravu a nevznikol mu nárok
na poskytnutie dotácie, pretože porušilo
niektorú z podmienok, uhrádza príspevok
na jedlo v plnej výške, teda bez dotácie.
Preto vznikla aj povinnosť rodičom žiakov
základných škôl uhradiť pri prihlásení na
stravovanie zálohu vo výške 20 eur na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu,“
vysvetľuje Dana Štefanková, metodička
pre školské stravovanie. V našom meste
prispieva rodič na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej a základnej škole paušálne čiastkou 1,50 eura mesačne.
„Príspevok na režijné náklady uhrádzajú
všetci stravníci pravidelne každý mesiac,
bez ohľadu na počet odobratých jedál,“
podotýka ďalej Štefanková s tým, že zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť
o odpustení príspevku na úhradu režij-

Atletická dráha je už vyasfaltovaná.

Parkovisko na Svitavskej ulici má nový
asfaltový povrch. Preliačiny a jamy,
ktoré ničili vozidlá, sú už minulosťou.
Z dôvodu zlého povrchového stavu
parkovacej plochy zaradilo mesto toto
parkovisko do zoznamu miestnych komunikácií určených na opravu a rekonštrukciu v tomto roku. Celková plocha

parkoviska je 3 127 m2. Počas prác sa
najskôr rôzne jamy a preliačiny upravili
tak, aby sa docielila rovná plocha. Na to
sa natiahol asfalto-betón.
Vodiči majú teraz na novom parkovisku
k dispozícii 110 parkovacích miest plus
18 garáží.
(li)

Parkovať tu môže 110 áut.

ných nákladov, ak zákonný zástupca o to dieťa). Podmienkou však je, že vaše dieťa
požiada a predloží doklad o tom, že je po- muselo v septembri nastúpiť do prvého
berateľom dávky v hmotnej núdzi a prí- ročníka.
spevkov k dávke v hmotnej núdzi.
bude tento rok navštevovať 59 detí, na
prvom stupni bude 148 a na druhom 214
žiakov, v špeciálnej triede 8 žiakov, čo je
spolu 429 detí.
Podľa zdrojov z ministerstva školstva, V Základnej škole na Ulici Dr. Janského
základné školy bude v tomto školskom bude na prvom stupni 191 a na druhom
roku navštevovať 458 003 žiakov a stred- stupni 221 žiakov. Vo vynovenej a vyMáte doma prváka v základnej škole? né školy 201 903 študentov. Celkovo tak zdobenej škole privítali svojich žiakov aj
Od štátu tak dostanete sto eur na nákup v septembri zasadlo do školských lavíc v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika.
školských potrieb. Ako rodič nemusíte 659 906 žiakov. My sme sa však pozreli aj V tomto školskom roku otvára „Dvojka“ 33
o nič žiadať, úrad práce vám v októbri na to, koľko školákov bude v jednotlivých tried pre 686 žiakov. Z nich je 67 prvákov.
vyplatí prídavok vo výške 124,34 eur základných školách v našom meste. V Zá- V Základnej škole na Jilemnického ulici by
(24,34 eur mesačný prídavok na dieťa + kladnej škole s materskou školou žiakov cez bránu školy malo v tomto školskom
100 eur jednorazový zvýšený prídavok na každým rokom pribúda. Materskú školu roku chodiť 297 žiakov, z toho na prvom

Rodičia prvákov dostanú
100 eur na nákup
školských potrieb

Počet školákov v žiarskych
školách

stupni 133 a na druhom stupni 164.

Povinný cudzí jazyk
Školákov čakajú od septembra aj viaceré
zmeny, najväčšou je snáď povinný cudzí
jazyk. Kým doposiaľ platilo, že žiaci základnej školy majú povinný anglický jazyk
od 3. ročníka a v 7. ročníku si volili ďalší
svetový jazyk, od septembra sa to mení.
Po novom si tretiaci môžu povinný jazyk
vybrať z ponuky školy, ale kto si nevyberie
angličtinu, v 7. – 9. ročníku ju bude mať
povinne ako druhý cudzí jazyk.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Správa o kaštieli z roku 1777

Pri každej historickej budove alebo
stavbe, ktorá vyniká svojou architektúrou, či inakšie sa zapísala do
pamäti ľudí, nás zaujíma, ako vyzerala a čo sa v nej udialo v časoch
dávno minulých. Naša predstavivosť je už pri najmenšej zmienke
o nejakej udalosti vzťahujúcej sa
k takému miestu. A nemusí byť ani
pravdivá, napriek tomu nás vtiahne
do pomyselného sveta minulosti,
dobrodružstiev a záhad.
Tak je to aj s našim kaštieľom. Chodíme popri ňom a iste si kde kto pomyslí,
ako tam žili, čo robili, ako to tam vyzeralo. Romantika starých časov, podporovaná literatúrou a stále častejšie filmovými produkciami, značne skresľuje náš pohľad na tú dobu a vytvárame
si neskutočné romantické predstavy.
Je tomu naozaj tak?

Venujem sa tejto oblasti už mnoho
rokov, tak povediac väčšinu svojho
života, a to len preto, lebo túžim po
romantike. Bez nej by bol život veľmi
prázdny. Keď mi niekto povie, aby som
mu porozprával o nejakom hrade či
udalosti, ktorá sa stala, vždy sa ho opýtam, či chce, aby som vymýšľal, aby sa
mu to páčilo, alebo chce počuť pravdu.
Upozorním ho však, že pravda je oveľa zaujímavejšia. Na nej sa totiž stavia
naša predstavivosť, dáva nám podnet
k premýšľaniu a úvahám o vzťahoch
a udalostiach, ktoré si utvárame vo
svojom vnútri a niekedy nás až šokuje,
k čomu dospejeme.
No a ja vám tu teraz napíšem pravdu
o kaštieli. O tom kaštieli, ktorý tu stál
31.1.1777. To je deň, kedy sa kaštieľ
stáva rezidenciou banskobystrických
biskupov, menovite prvého z nich,

Opis kaštieľa po vzniku
novej diecézy
Priestranný, z pevného materiálu postavený, dvojpodlažný, na štvoruholníkovom pôdoryse. Brána pre koče
sa nachádza na pravej strane, v trakte
na prízemí zo siedmimi izbami. Päť
komôr, jedna malá kuchyňa, jeden
murovaný sklad pre plodiny (conservatorium Foeni), v strede traktu nasleduje stajňa pre šesť koní. Tamže veľká
kuchyňa, po ľavej strane dve malé izby,
dve komory a kočiareň medzi dvormi. V hornom trakte, kam vedú štyri
vstupy (schodiská), jedno kamenné,
ostatné drevené, sa nachádza celkom

Letné prázdniny využila materská škola na rekonštrukciu
svojich zariadení
z opotrebovaných pneumatík,“ približuje riaditeľka materskej školy Martina
Šimková a ako podotýka, v interiéroch
niektorých zariadení sa maľovali priestory, vymenila sa podlahová krytina, nábytok a vytvorili sa nové skladové priestory.
Poďakovanie za prácu v materskej škole
a jej elokovaných pracoviskách počas
letných prázdnin patrí všetkým pedagógom, ich rodinným príslušníkom a rodičom detí, ktorí sa finančnou a brigádnickou pomocou vo svojom osobnom
voľne pričinili o skrášlenie a skvalitnenie
prostredia pre najmenších.
(li)

Cez letné mesiace majú prázdniny aj
žiarske škôlky. Tieto dni využívajú na
väčšie či menšie rekonštrukcie. Inak
tomu nebolo ani počas tohto júla
a augusta, kedy sa v Materskej škole
a jej elokovaných triedach uskutočnilo niekoľko rekonštrukcií a opráv.
Z rozpočtu materskej školy došlo k celkovej rekonštrukcii dvoch sociálnych
zariadení v elokovanom pracovisku na
Ulici M. R. Štefánika, k odstráneniu skeletu poškodeného bazéna a k zarovnaniu

terénu v školskom areáli.
V elokovanom pracovisku na Sládkovičovej ulici prebehla rekonštrukcia priestorov z dôvodu rozšírenia kapacity materskej školy o ďalšiu triedu. Z priestoru
spálne a príslušných miestností vznikla
trieda, šatňa aj sociálne zariadenia pre
13 detí.
„Vo všetkých zariadeniach sme skrášľovali naše školské dvory, a to napríklad
nátermi hracích exteriérových prvkov,
lavičiek, altánkov, výmenou poškodených obrúb na pieskoviskách, maľovaním obrázkov na chodníky, vytvorili sa
chodníky zdravia či nové detské prvky

Aream), potrebuje opravy, podobne
ako rondel po boku kaštieľa. V areáli sa
nachádzajú dve studne s poškodenými strechami. Pod budovou je pivnica,
s prístupom z ľavej strany... a (druhá?)
v strede kaštieľa, s kapacitou asi 1 000
sudov. V hornej časti je šopa stavaná
z dreva, krytá šindľom, takmer ruina.
Sú v nej tri maštale, uspôsobené koňom a dobytku, za nimi stojí dielňa kolára so skladom sudov a reklinátorium
(izba na odpočinok). Pod kaštieľom,
z východu, je situovaná záhrada s veľkými ovocnými stromami, ohradená
múrom. Za týmto múrom tečie potok
Lutila, smerujúca k mlynu...
(MNL-OL, UetC, fasc 170,N3, 2-3/preložil P. Buday)

grófa Františka Berchtolda. Vtedy sa
vyhotovil aj zápis obhliadky kaštieľa a
jeho stavu. A vy si môžete predstaviť,
ako to tu asi vyzeralo a ako sa tu biskupom žilo.

13 izieb, jeden sklad (sýpka), jedna komora a päť predsiení, všetky pred dvomi veľkými izbami, po ich ľavej strane,
ktoré boli opravované pred niekoľkými rokmi. Ich stropy boli takmer zničené, bez drevených zárubní, miestnosti Ak sa v tom nevyznáte a nemôžte sa
takmer neobývateľné, so značným po- zorientovať, nič si s toho nerobte, ani
škodením stien. Strecha kaštieľa sme- ja.
rom do dvora, k hospodárstvu (versus
Mgr. Peter Mosný, kastelán

7-ročný chlapec vybehol spoza zaparkovaných
vozidiel priamo pred auto
Dopravní policajti v Žiari nad Hronom
objasňujú nehodu, ku ktorej došlo ešte
v auguste v popoludňajších hodinách na
Svitavskej ulici v Žiari nad Hronom. Podľa doterajšieho objasňovania mal maloletý, iba 7-ročný chlapec vojsť mimo prechodu pre chodcov na cestu spomedzi
radu pozdĺžne odstavených osobných
áut.
Chlapec náhle vbehol priamo pred idúce
vozidlo vodičke, ktorá na situáciu reagovala okamžitým brzdením, ale zrážke s
chodcom už nedokázala zabrániť. „Dieťa
pri zrážke utrpelo ľahké zranenia. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Petra
Kováčiková.
Pred vstupom na vozovku sa chodec musí
presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov
i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať
zábradlie ani iné zábrany.

Učme deti bezpečne
prechádzať cez cestu
V snahe predísť dopravnej nehodovosti
detí je nevyhnutné, aby rodičia venovali pozornosť dopravnej výchove svojho
dieťaťa už od najútlejšieho veku. „Dieťa
je nepozorné, málo predvídavé, koná impulzívne a často nevie posúdiť nebezpečenstvo situácie, v ktorej sa ocitlo. Pre

svoj malý telesný vzrast má obmedzený
výhľad na vozovku a aj pre vodičov automobilov je v hustej premávke ťažšie spozorovateľné,“ vysvetlila ďalej Kováčiková.
Ešte skôr ako pôjde dieťa samé na ulicu
bez dozoru dospelých, musí bezpodmienečne vedieť, že:
- nemá vstupovať na vozovku spomedzi
zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú
výhľad,
- má prechádzať cez cestu najkratším smerom - kolmo,
- na vozovku môže vstúpiť len po pozornom rozhliadnutí sa vľavo i vpravo a len
vtedy, ak sa nepribližuje automobil,
- má zásadne prechádzať po vyznačených
priechodoch pre chodcov (zebra),
- má chodiť po chodníku pre chodcov; tam
kde nie je vybudovaný, chodí sa po ľavej
krajnici, prípadne po ľavej strane vozovky,
a to najviac dvaja vedľa seba (ideálne s viditeľne umiestnenými reflexnými prvkami).
(r)

Žiarska škôlka prvá na Slovensku s vlastným špeciálnym pedagógom
špeciálnymi výchovno–vzdelávacími po- - dieťa, ktoré má zariadením výchovného
trebami do kolektívu intaktných detí.
poradenstva a prevencie diagnostikované
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Ktoré dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
a) dieťa so zdravotným znevýhodnením
- dieťa so zdravotným postihnutím
(s mentálnym postihnutím, so sluchovým
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s
telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom
alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),
- dieťa v hraničnom pásme mentálnej retardácie s poruchou pozornosti,
- dieťa choré alebo zdravotne oslabené,
- dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s oneskoreným
alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom);
b) dieťa zo sociálne znevýhodneného
Hlavnou úlohou školského špeciálneho prostredia
pedagóga je uľahčiť začlenenie detí so c) dieťa s nadaním
V žiarskej Materskej škole a jej elokovaných pracoviskách od septembra
pôsobí špeciálny pedagóg na celý
úväzok. V rámci Slovenska je žiarska
škôlka prvou bežnou (nie špeciálnou)
materskou školou, ktorá zamestnáva
špeciálneho pedagóga.
Pedagogička Eva Žiaková popri svojej
práci učiteľky v materskej škole pracovala
počas dvoch školských rokov aj ako špeciálna pedagogička na dohodu. „Prax však
ukázala, že v tak veľkej materskej škole,
akou je naša, a zároveň postupnému nárastu počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je to nepostačujúce,“ informuje riaditeľka materskej
školy Martina Šimková a ako ďalej podotýka, víziu mať špeciálneho pedagóga sa
podarilo zrealizovať vďaka podpore vedenia mesta a poslancov, ktorí v rozpočte na
tento účel schválili finančné prostriedky.

V praxi to znamená, že školský špeciálny
pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole a

na vypracovaní individuálnych plánov pre
integrované deti. „Špeciálny pedagóg tiež
sleduje psychický vývin detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami,
monitoruje sociálne vzťahy týchto detí v
triede a následne intervenuje v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami. Poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo
učiteľom, asistentom učiteľa a rodičom
a spoločne s nim rieši možné problémy
vo výchovno–vzdelávacom procese,“ vymenúva Martina Šimková a ako ďalej naznačuje, úlohou špeciálneho pedagóga
je tiež spolupracovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, logopédmi, pediatrami, detskými
psychológmi či pedopsychiatrami. „Teší
nás, že aj takýmto spôsobom môžeme
skvalitniť prácu v našej materskej škole
a jej elokovaných pracoviskách a tým vytvoriť inkluzívne a bezpečné prostredie
pre všetky deti,“ dodáva na záver riaditeľka materskej školy.
(li)
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Emília vyrába hračky z plyšovej priadze
Pod rukami šestnásťročnej Emílie Blahovej vyrastajú krásne háčkované
hračky či deky. Kým deky sa robia pomerne ľahko, ťažie je to s rozprávkovými postavičkami. Emília má však svoje
finty na to, aby vyzerali ako dokonalé
kópie kreslených hrdinov.
Emília sa háčkovaniu venuje šesť rokov,
a teda od doby, kedy bola iba malým
dievčatkom. „K háčkovaniu som sa dostala prostredníctvom tvorivého krúžku.
A keďže ma to veľmi zaujalo, začala som
sa tomu venovať naplno,“ hovorí o svojich
začiatkoch šikovná tínedžerka a ako prezrádza, najčastejšie háčkuje hračky a deky
pre bábätká: „Ale uháčkovať sa dá takmer
všetko, a to od praktických vecí, ako sú
svetre alebo čiapky, až po náhrdelníky s
Emília Blahová.
korálkami.“ U zákazníkov Emílie sú však
momentálne v poslednej dobe najpopulárnejšie plyšové zajačiky, mackovia a ta- po týždni myslela, že viem háčkovať, ale
kzvané spinkáčiky, čo sú hračky akurát do stále som našla niečo nové, čo som sa
ruky detičiek, a preto s nimi radi spávajú. musela doučiť. Keď vidím svoje výrobky z
prvých dvoch rokov, len sa pousmejem,“
Na výrobu hračiek či diek používa Emília priznáva dnes Emília s tým, že najväčšou
rôzne certifikované priadze zo Slovenska inšpiráciou bola pre ňu prababka a jej
aj zahraničia. Hračky vypĺňa antialergic- háčkované obrusy z najtenšej priadze,
kým dutým vláknom. „Úplné základy háč- akú kedy videla. „Háčkovala a rozdávala
kovania mi dala učiteľka zo spomínaného ich celej rodine, aj keď už ani poriadne
krúžku. Zvyšok som sa naučila prostred- nevidela,“ hovorí Emília a prezrádza, ako
níctvom videí na youtube. Vtedy som si dlho jej trvá výroba hračky a koľko deky:
„Hračka mi priemerne trvá šesť hodín, ale
už som robila aj 80 cm zajaca, ktorý mi
trval viac ako 70 hodín. Deky väčšinou robievam z hrubšej plyšovej vlny a dajú sa
stihnúť aj do piatich hodín.“

pretože majú krásnu prácu. „Občas nájdem aj niečo, čo si musím spraviť, ale najlepšie je, že vždy z toho vznikne nakoniec
niečo iné, pretože v priebehu tvorenia mi
napadne, ako to spraviť inak,“ priznáva
študentka a prezrádza, čo najradšej robí:
„Stále sa to mení, ale milujem plyšovú
priadzu a všetky hračky z nej.“
Niekto najradšej tvorí večer, pri sledovaní televízie, iný zase, naopak, cez deň, pri
zapnutom rádiu. A kedy najčastejšie háčkuje Emília? „Ráno, na obed, večer a niekedy aj v noci. Teraz využívam svoj voľný
čas, pretože už o chvíľu ma čaká škola a
učenie, tak budem mať menej času,“ naznačuje. (pozn. redakcie: rozhovor vznikol
v čase letných prázdnin)
Veľmi obľúbené sú v poslednej dobe aj
háčkované kabelky či takzvané pufy na
sedenie. „Robila som jeden puf ako doplnok do svojej izby a kabelku pre kama-

„

Srdcovou záležitosťou
je na mieru uháčkovaný
cardigan.
Každá hračka či deka, ktorú Emília uháčkuje, má pre ňu osobitný význam a k svojim
výtvorom má osobný vzťah. Je však jedna,
ktorá je jej srdcovou záležitosťou a nikdy
by sa jej nedokázala vzdať. Nepredá ju ani
nepodaruje. „Určite nikdy nepredám svoj
dlhý háčkovaný cardigan, pretože ma stál
veľa úsilia a je presne taký, ako som vždy
chcela.“

„

Pri tvorbe používa
certifikované priadze. Hračky
sú vyplnené antialergickým
dutým vláknom.

rátku na Vianoce, ale mojou srdcovkou
sú veci pre deti a nemám rada dlhé projekty, ktoré by mi trvali viac ako týždeň,“
hovorí Emília a prezrádza, či je háčkovanie
náročné a či sa ho dokáže naučiť hocikto:
V súčasnosti si Emília väčšinu vzorov vy- „Snažila som sa to naučiť už viac ľudí. Veľtvára sama, ale, ako podotýka, stále sledu- kej časti sa to podarilo, ale existujú aj bezje hlavne ruské dizajnérky na instagrame, nádejné prípady.“

Keď sa pozriete na ktorékoľvek háčkované výtvory, už na prvý pohľad je jasné, že
také deky či obrúsky sa robia ľahšie, ako
napríklad z niekoľkých dielov sa skladajúce hračky či dizajnérske doplnky. Ani
Emília v tomto nie je výnimka a má jasno v tom, čo sa robí najťažšie: „Najťažšie
sú rozprávkové postavičky alebo hračky
z kresieb, pretože sa nemám čoho držať
a musím si ich predstaviť v háčkovanej
podobe. Najľahšie sú pre mňa deky, ktoré

Foto: archív EB.
mám ako relax a zvládnem ich robiť aj pri
pozeraní seriálu.“
Patríte k tým, ktorí obdivujú ručné práce?
Chcete si sami vyrobiť vlastnú kabelku,
náhrdelník, uháčkovať náušnice či potešiť svoje dieťa vlastnoručne vyrobenou
hračkou? Skúšali ste to a nejde to? Emília
má pre vás radu: „Všetko je len o tréningu
a skúšaní. Netreba sa báť, háčkovanie má
výhodu, že sa dá vypárať. Na youtube je
obrovské množstvo videí pre začiatočníkov a materiál sa dá kúpiť v galantérii a v
rôznych e-shopoch, kde je to často o dosť
výhodnejšie. Hlavne v minulosti bol pre
mňa materiál dosť drahý, keďže študujem
a nezarábam, ale teraz, keď viem predať
svoju prácu, je to ľahšie. Výrobky sa môžu
zdať veľa ľuďom drahé, ale ešte viac ich
vie oceniť moju ručnú prácu,“ dodáva na
záver Emília.
Ak chcete vidieť viac z tvorby mladej Emílie, môžete si ju pozrieť na facebookovej
stránke M&B Handmade, ktorú používa
ako galériu svojich prác.
(li)

Beer fest navštívilo o niekoľko stoviek viac ľudí ako vlani
Augustový Beer fest navštívilo takmer
1 340 milovníkov kvalitného piva
a dobrého guláša. Na svoje si prišli aj
deti, pre ktoré boli pripravené rôzne
atrakcie a sprievodné podujatia.
Súčasťou Beer festu je už niekoľko rokov aj divácky veľmi obľúbená súťaž vo
varení kotlíkového guláša. Tento rok varilo 14 tímov, ktoré vytvárali jedinečnú
atmosféru tohto podujatia. „Porotcovia
mali ťažkú úlohu, a to vybrať tri najlepšie
guláše. Nakoniec sa zhodli, že najviac im
chutil guláš z tímu Slovalco, druhý bol z
kotla poslancov a tretiu cenu získal tím
rybárov,“ informuje riaditeľka žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Michaela
Pribilincová, ktorá tiež rozhodla o najkrajšom tíme podujatia. Stal sa ním tím
pracovníkov z Tubapacu. „Všetci členovia
tímu boli pekne zladení, tričkami aj zásterami, mali svojho maskota, pekne označený stan, počas varenia si udržovali stále
poriadok na stanovisku, ľuďom rozdávali
malé darčeky za svoju firmu a celý čas
panovala u nich dobrá nálada,“ objasňuje
svoje rozhodnutie Pribilincová. Ako ďalej

Víťazní gulášmajstri.
podotýka, boli aj iné tímy, ktoré spĺňali
tieto atribúty, no víťaz mohol byť len jeden. Cenu útechy v tomto prípade získal
tím z družobného mesta Svitavy.
Návštevníci Beer festu mali možnosť
okrem gulášov ochutnať aj rôzne druhy
piva, a to aj špeciálne pivá od menších pivovarov. Do Žiaru tak merali cestu Československá pivotéka, Bakalár z Rakovníka,
Trogár z Nitry či MS auto z Vrútok. Pivkári

Súťažili aj deti.

mohli ochutnať aj pivo Simel z Piešťan,
Radegast, Čiernu Horu, 73, Drak a nechýbalo ani mimoriadne obľúbené tankové
pivo družstva Plzenská.

Najdlhšia zemiaková šupka
aj krájanie cibule
Na Beer feste, tak ako je zvykom, sa aj súťažilo. „Pripravili sme súťaže o najdlhšiu
zemiakovú šupku a krájanie cibule na čas.
Hodnotila sa pritom aj kvalita. Týchto súťaží sa zúčastnili súťažiaci z radom tímov.
Ostatné súťaže boli pre divákov,“ približuje ďalej Michaela Pribilincová a konkretizuje súťaže: „Beh v lodičkách s krígľom, a zároveň pitie piva na čas, držanie
krígľov, pitie piva cez dlhú slamku a pre
páry sme pripravili hádzanie loptičky do
pivového pohára. Tejto súťaže sa zúčastnili aj deti a mala veľký úspech. Špeciálne
pre ženy sme mali súťaž v pití piva na čas.“

Súťaž v držaní krígľa s pivom.
Počasie podujatiu prialo a ľudia sa bavili
do neskorých večerných hodín. Čas im
rýchlejšie ubiehal aj vďaka kapelám, ktoré hrali na živo. „Na budúci ročník určite
doplníme pivné sety a slnečníky, keďže
na Beer fest nám každým rokom prichádza čoraz viac ľudí,“ naznačuje Pribilincová.

nepoužívali plastové poháre a dopadlo
to veľmi dobre. Nebolo toľko odpadu ako
po minulé roky a aj vďaka triediacim staniciam ostal park čistý a odpad správne
vyseparovaný,“ dodáva na záver riaditeľka žiarskeho Céčka.
V deň konania festivalu sa uskutočnila
aj verejná zbierka, ktorej výťažok venuje mesto buď osobe v seniorskom veku,
Rovnako ako na City feste, aj na pivnom ktorá žije osamelo, alebo zdravotne popodujatí sa návštevníci správali ekologic- stihnutej osobe. Tento rok sa vyzbieralo
(li)
ky. „Použili sme vratné poháre. Na pivo sa 171 eur.
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Blaho elanie

za bránou na letisko. Vo vstupnej časti jedáleň s kanceláriou vedúcej. Ďalej kuchyňa, v ktorej sú osadené kotle, na polievku
150-litrový, ďalej 300-litrový na varenie
knedlí, robot na miesenie, panva na vaTo bol zase nápad kúpať sa v kotle, kde renie omáčok, rúra na pečenie, stoly na
sa vyvárajú „houskové“ knedle. Vojenská prípravu jedál a iné pomôcky.
závodná jedáleň bola prízemná budova Cez chodbu šatňa, kde je sprcha, skrine,

Kúpeľ v kotle,
kde sa varia knedle

Z pera čitateľa

Zavrel som si príklop nad hlavou, ani
som nedýchal. Vedúca prešla cez kuchyňu okolo kotla a vrátila sa do kancelárie.
Vystrelil som z kotla do šatne, obliekol
som sa a bežal ku nej. „Kde si bol? Hľadala som ťa.“ Mal som šťastie, asi by som
skončil vo VZK.

stôl a vešiak. Jeden deň som bol presvedčený, že vedúca a kuchárka už odišli
autobusom domov, som si napustil kotol
vodou, vyzliekol som sa, vhupol som do
kotla a bol som v siedmom nebi.
Zrazu počujem z jedálne hlas vedúcej:
„Mirko, si tu?“ Bože, tu ma nesmie nájsť! Nabudúce, ako som kŕmil kamarátov.

Dňa 17. septembra 2019
sa životného jubilea 90 rokov dožíva

Helenka
Obe ášov

rod. Šoucová.
Pri tvojom krásnom výročí,
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duši,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepkajú dojatím.
Ži dlho medzi nami,
kým teba máme, nie sme sami.
Všetko najlepšie k narodeninám
želajú syn a dcéra s rodinami,
vnučkyy a vnuci, pravnúčatá
a ostatná
priatelia.
tná rodina a priat

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Technickou univerzitou vo Zvolene
otvára v akademickom roku 2019/2020
Univerzitu tretieho veku
v Žiari nad Hronom.
Aké sú podmienky prijatia na štúdium?
•Minimálny vek 60 rokov, invalidní
dôchodcovia bez rozdielu veku
•Úhrada poplatku za celý ak. rok štúdia
Študijné odbory
Anglický jazyk pre začiatočníkov
(85 Eur/akademický rok) – 60 hod
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
(85 Eur/akademický rok) – 60 hod
Práca s počítačom pre začiatočníkov
(50 Eur/akademický rok) – 30 hod
Práca s počítačom pre mierne
pokročilých
(50 Eur/akademický rok) – 30 hod
Psychológia
(45 Eur/akademický rok) – 30 hod
Základy práva
(45 Eur/akademický rok) – 30 hod
Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo
e-mailom do 30. septembra 2019
(kapacita obmedzená):
Ing. Dana Štímeľová, manažérka UTV,
e-mail: dana.stimelova@tuzvo.sk,
tel. č.: 045/5206 599
Výučba bude prebiehať
v Žiari nad Hronom
- Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17 –
prízemie.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
9.9. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
10.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
11.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
12.9. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
13.9. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
14.9. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
15.9. 7.00 – 12.00 h lek. Flora, Dr. Janského 478
13.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
16.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
17.9. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
18.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
19.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
20.9. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
21.9. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
22.9. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase
od 16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

HĽADÁM DOMOV
LINDA

Sisi žila v osade. Je to približne 1,5-ročný
kríženec malého vzrastu. Váži do 6 kg. Je to
veľmi dobrý psík, má rád ľudskú spoločnosť
a deti. S priateľskými psami a sučkami
je znášanlivá. Nie je uštekaná a problém
by nemala ani s hygienou. Odčervená,
očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

LILLY

Linda je 9-mesačná sučka, ktorej sa vzdal
majiteľ. Je krížencom belgičáka a staforda.
Ešte trochu narastie a zmohutnie. Má veľmi
rada ľudskú spoločnosť. S priateľskými
psami a sučkami je znášanlivá. Najviac by
sa jej páčil život v domčeku s prístupom
dnu alebo ak v byte, tak u nejakej aktívnej
rodiny. Odčervená, očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
SWEETY

Sweety má asi 1 rok a váži 5 kg. Viac už
nenarastie. Pri nových ľuďoch je trochu
opatrná, ale keď vidí, že jej nikto nechce
ublížiť, tak sa skamaráti. Venčia ju najmä
deti a nemá s nimi problém. So psami
aj sučkami je znášanlivá. Odčervená,
očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
BORIS

Lilly priviezla do útulku hliadka MsP
a nikto sa k nej nehlásil. Má 11 rokov.
Nie je to však žiadna dôchodkyňa. Je
neskutočne živá a aktívna. Zvláda dlhé
prechádzky, naháňanie a šantenie s inými
psami. Je to kríženec pudlíka, takže
nepĺzne. Váži približne 4 kg. S priateľskými
psami a sučkami je znášanlivá. Ideálna
by bola aj pre staršieho človeka, má
rada aj deti. Zdravotne je na tom veľmi
dobre. Očkovaná, odčervená, čipovaná
a kastrovaná.

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

Boris je 2 – 3-ročný kríženec labradora.
Je poslušný a rozumný, má rád vodu. Je
veľmi tolerantný, ostatné psy a sučky mu
nevadia. K ľuďom je priateľský, nevadia
mu ani deti. Pekne chodí na vôdzke, má
rád dlhé prechádzky. K ľuďom je priateľský
a vďačný za pohladenie. Nevadia mu ani
deti. Páčil by sa mu život v rodinnom
dome. Odčervený, očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
SISI

Otváracie hodiny útulku
sú pondelok až piatok
od 13.00 do 16.00 hod.
a v sobotu a nedeľu
od 12.00 do 15.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné
osobné stretnutie.
Galériu psíkov k adopcii si
môžete pozrieť
aj na facebookovej stránke

OZ Strážni anjeli.
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detí nás utvrdila v tom, že vynaložená
námaha pri príprave a realizácii tábora
stála za to,“ hovorí ďalej Mária Ulrichová.
Ako naznačuje, aj naďalej bude škola pod
jednou strechou poskytovať priestor materskej a základnej škole, školskému klubu detí a centru voľného času. „V priestoroch našej školy poskytujeme aj výučbu
hudobných odborov pedagógmi zo ZUŠ
Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad
Hronom. Každoročne sa rozširuje množstvo ponúkaných hudobných nástrojov
ako i hudobná teória.“ Prvý školský deň
sa v cirkevnej škole začína netradične
– svätou omšou, na ktorej prosia o silu
a vytrvalosť v celom školskom roku. „Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom, ktorí
zapísali svoje dieťa do našej školy. Budeme sa snažiť o to, aby prvý ročník zvládli
všetci s radosťou a získaním nielen nových vedomostí, ale i nových životných
zručností,“ konštatuje Mária Ulrichová.
A čo čaká školákov od septembra? „Jedna
trieda prvákov sa bude učiť písať nespojitým písmom Comenia Script, ktoré je pre
deti jednoduchšie a mnohí rodičia, ktorí

už majú štvorročnú skúsenosť hovoria,
že ich deti píšu rýchlejšie a omnoho čitateľnejšie. Čas, ktorý by museli venovať
nácviku tradičných spojitých tvarov písmen, môžu využiť zaujímavejšie, tvorivo,
kreatívne a zábavne. V našej škole máme
certifikované učiteľky Hejného metódy
výučby matematiky a lektorku, ktorá šíri
túto metódu medzi ostatných kolegov
na Slovensku i v Česku. Druhú triedu
prvákov čakajú okrem krásnej vynovenej triedy hlavne inovatívne metódy ako
čítanie metódou SFUMATO, zážitkové
učenie, tematické dni či prvky daltonského vyučovania. Pri práci na matematike
budú využívať v jednej triede notebooky
a v druhej tablety, ktoré nebudú len
hračkou, ale interaktívnou pomôckou pri
zdokonaľovaní matematických zručností.
Pôjde o získavanie vedomostí, schopností a zručností tak, aby boli pre deti trvalé,
aby sme sa učili pre život a nie pre školu,“
dodáva riaditeľka školy Mária Ulrichová
a ako podotýka, na 41 prvákov sa tešia
učiteľky Anna Čamajová a Eva Pročková.

jedálni, vymenili podlahy v kuchyni, zrekonštruovali sa oddelenia v školskom
klube detí. Vymaľované a pripravené na
nový školský rok boli triedy pre prvákov
a piatakov, do nového šatu sa odela aj
počítačová učebňa. Úplnou novinkou je
novozriadené fitness, ktoré už od septembra začnú využívať naši žiaci. Do
hluku miešačiek, pneumatických kladív
a vŕtačiek sa miešali zvuky kosačky, pretože tráva rastie. Ľahké je to napísať, ale
vôbec nie jednoduché uskutočniť. Počas
rekonštrukčných prác na všetko dozeralo
vedenie školy, na čele s riaditeľkou Ľubicou Baranovou a naši technicko-hospodárski pracovníci. Bez ich logistiky by sa
tieto aktivity za dva mesiace nestihli.
Pýtate sa, čo cez prázdniny robia učitelia a učiteľky? Nielenže čerpajú na
nový školský rok ďalšie sily, ale tiež si
pripravujú vylepšené učebné plány, alebo čítajú odbornú literatúru. Sú aj takí
učitelia, ktorí sa počas leta zúčastňujú
rôznych školení. Napríklad pedagogičky
Ľuboslava Adamovská a Soňa Sedláková sa vzdelávali v Hejného matematike
a Monika Balážová opäť so Soňou Sedlákovou absolvovali školenie s názvom
Inšpiromat pre bezpečnú školu. Obetavá

Martina Boboková sa zas počas celých
letných horúčav venovala našim zajačikom a záhradke. Prázdninové horúce dni
sa skončili, s presnosťou kalendára prišli
prvé chladné dažde. V prvý školský deň
sme privítali našich žiakov už vo vynovenej a vyzdobenej „Dvojke“. Už tradične
im všetkým ponúkame kvalitnú výučbu
a nielen cudzích jazykov, odborný prístup zo strany špecialistov, exkurziu do
Londýna, ale aj do Svitáv v Česku, školy
v prírode, množstvo celoškolských aktivít poriadaných našim školským parlamentom, zábavu so školským časopisom
a pri školskom rádiu, oddych v relaxačnej miestnosti aj pri malých zajačikoch
či v záhradke, netradičné vyučovanie
v školskom altánku, knižnici a odborných
učebniach.
Nový školský rok je pripravený tak, aby
sa stal opäť úspešným. Aby učenie našim
deťom išlo takpovediac „od ruky“ a určite
v duchu myšlienky vyslovenej samotným
Albertom Einsteinom: „Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.“
Mgr. Jana Bystričanová

nového školského roka pripravený prírodovedne zameraný vzdelávací program
s dôrazom na environmentálne aktivity
v rámci programu Zelená škola či skrinkový šatňový systém, kde si žiaci môžu bezpečne odložiť oblečenie a iné veci, ktoré
nepotrebujú v ten deň na vyučovaní.
„V septembri sprístupníme horolezeckú stenu. V doobedňajších hodinách ju
budú využívať žiaci na hodinách telesnej
výchovy a slúžiť bude aj na aktívne strávenie veľkých prestávok. V popoludňajších
hodinách ju využije školský klub detí, žiaci počas krúžkovej činnosti a horolezecký
Škola letného jazykového bádania.
klub James,“ konkretizuje riaditeľ školy.
Žiaci „Jednotky“ budú aj v tomto roku
sa zúčastnilo 31 detí. Okrem toho, v re- letné tréningové kempy hráčov stolného pokračovať v projekte IT Akadémie, kedy
konštruovaných telocvičniach prebiehali tenisu.“ Pre viac ako 400 žiakov školy je od na prírodovedných predmetoch pracujú

s najnovšími vzdelávacími programami.
„Len v našej škole v meste je systematicky zavedená metóda Clil do vyučovacieho procesu, pomocou ktorej sa žiaci učia
nové slovíčka z anglického jazyka aj na
predmetoch ako geografia, dejepis, biológia, telesná výchova, informatika, fyzika či chémia,“ podotýka Marek Baláž. Ako
na záver naznačuje, novinkou pre žiakov
školy bude užšia spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou, ktorá
je známa aj s programami metodiky Yamaha – hudobná škola. „Tento školský rok
zintenzívňujeme aj spoluprácu s jazykovou školou pána Habáňa, ktorá bude mať
prenajaté priestory v našej škole,“ dodáva
riaditeľ „Jednotky“.

noch, vymaľovali sa triedy pre budúcich
piatakov, ktoré sa doplnili novými lavicami a namaľovala sa aj školská brána. Ku
škole pribudol chodník, čím sa zabezpečí
bezpečnosť žiakov. „Počas septembra
dokončíme kvetinový a bylinkový záhon.
Jeho príprava sa zdržala spomínanými
rekonštrukčnými prácami. V septembri
sa tešíme aj na dodávku nových stolov
a stoličiek do školskej jedálne,“ konkretizuje ďalej riaditeľka „Štvorky“. Do prváckych lavíc si zasadne 43 detí, ktorým
škola ponúka výučbu cudzieho jazyka
s možnosťou výberu, a to anglický alebo nemecký v predmete Zdravý životný
štýl, prvky Hejného metódy v matema-

tike a širokú ponuku krúžkov rôzneho
zamerania. „V našej škole máme aj individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ponúkame spoluprácu rodičom a žiakom
so školským psychológom, špeciálnym
pedagógom a máme k dispozícii štyroch
asistentov učiteľa,“ podotýka Drahomíra
Hanzlíková a dodáva: „Veríme, že ponuka
osobnostného i vedomostného rozvoja dieťaťa, podpora rozvoja športového
i intelektového nadania a orientácia na
zdravý životný štýl, ktorá ide v intenciách
dnešnej doby, osloví naozaj každého nášho zverenca.“

Cirkevná škola
s novou kuchyňou
V školskom roku čaká školákov 190 dní
strávených v škole, 87 sobôt a nedieľ,
10 dní voľna vďaka štátnym sviatkom
a 17 prázdninových dní. „Dni strávené
v škole nám tento školský rok spríjemní
novučičká školská kuchyňa, kde kuchárky pripravili všetko potrebné pre úspešný
štart v novom školskom roku. Už teraz sa
tešíme na chutné obedy pre školákov aj
škôlkarov. Ďalšou veľkou novinkou je
elektronické prihlasovanie dochádzky
žiakov pomocou čipov, ktoré budú zároveň slúžiť na evidenciu pri výdaji obeda
v školskej jedálni,“ informuje riaditeľka Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa Mária Ulrichová. Aj cirkevná
škola mala počas letných prázdnin niekoľko aktivít pre svojich žiakov. Za pomoci BBSK sa organizoval denný tábor
školského klubu detí, ktorého sa zúčastnilo 54 školákov. „Program bol bohatý

Pre žiakov cirkevnej školy sa odteraz varí v novej kuchyni.
a veľmi zaujímavý, zameraný na relaxáciu, oddych a dostatočný pohyb vonku.
Jednotlivé aktivity boli pripravené tak,
aby sa deti motivovali k spolupráci, vzájomnej pomoci a dobrým skutkom. Zároveň sa rozvíjala ich fantázia, kreativita,
túžba po kultúre a poznaní nových vecí,“
spresňuje riaditeľka školy s tým, že záve-

rečnou svätou omšou sa deti poďakovali
za prežité dni v tábore. S organizovaním
denného tábora má škola skúsenosti už
mnoho rokov. „Vždy sa snažíme, aby sme
deťom ponúkli čo najbohatší program.
Ďakujeme aj BBSK, že sme s ich pomocou
mohli pripraviť pre deti viac možností
a zážitkov. Spätná väzba od rodičov aj

Na „Dvojke“ môžu
žiaci využívať
novozriadené
fitness centrum
„Mami, má aj škola prázdniny?“, opýtal
sa malý škôlkar. Otázky detí zvyknú dospelákov ľahko zaskočiť. Ozaj, ako je to so
školou v lete? S posledným žiakom sa zatvoria jej brány a ona opustene čaká, kým
ju opäť v septembri neotvoria? Takto by
to mohlo byť iba ak v rozprávke. V skutočnosti ruch na škole odchodom žiakov na
prázdniny nekončí.
Aj na našej škole, na Ulici M. R. Štefánika, školský bzukot čoskoro zamenili iné
zvuky. V prvý júlový týždeň, ale aj posledný augustový, bol na našej škole v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň, ktoré navštevovali aj deti z iných škôl.
Malé deti za pár dní vystriedali tie staršie,
pretože od 15. do 19. júla roztancovali
našu „Dvojku“ aj s Lacim Strike a jeho

„Jednotka“ sprístupní
horolezeckú stenu
Na nový školský rok sa pripravovali aj
v Základnej škole na Ulici Dr. Janského.
Vymaľovali a vylepšili sa priestory v jednotlivých triedach, ktoré boli dovybavené novými pomôckami či nábytkom.
„Dokončovali sme práce po rekonštrukcii telocviční, konkrétne sme osádzali
nové dvere a osádzali ochranu športovej
podlahy pred poškodením telocvičným
náradím,“ približuje riaditeľ školy Marek
Baláž. Ako ďalej naznačuje, škola nebola
pre svojich žiakov zatvorená ani počas
prázdnin. „Zorganizovali sme 6. ročník
Školy letného jazykového bádania, ktorej

Školáci navštevovali školský klub detí aj cez prázdniny.
Street Dance Academy. Tento tanečný,
denný, letný tábor navštívilo až 70 detí.
Tanec a hudbu však o chvíľu vymenil
rámus rekonštrukcie. A ten už bol v réžii ľudí z rôznych firiem; murárov, obkladačov, aj rôznych iných profesií a ich
pracovného nasadenia. Z ich aktivity sa

škola vnútri aj vonku obnovila a vôbec
nie málo! Úplnou rekonštrukciou prešli
sociálne zariadenia v tzv. prístavbe školy, za čo veľká vďaka za finančnú dotáciu
patrí vedeniu nášho mesta a poslancom
MsZ. Bola novozriadená učebňa cudzích
jazykov, vynovili sa priestory v školskej

Veľká modernizácia
učební na „Štvorke“
V Základnej škole na Jilemnického ulici
sa zatvorením školskej brány v júni začalo s dlho očakávanou modernizáciou.
„Od 8. júla sme začali s rekonštrukciou
odborných učební fyziky, chémie a biológie. V rovnakom čase sa začalo s revitalizáciou areálu školy, v ktorom bude už
čoskoro otvorená 300-metrová atletická
dráha,“ informuje riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a ako ďalej vymenúva,
zateplila sa aj strecha na dvoch paviló-

Cez leto sa na „Štvorke“ modernizovali učebne.
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Drobný stavebný odpad je zakázané
umiestňovať! 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
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s poplatok podľa VZN o miestnom poplatTechnickými službami – Žiar nad Hro- ku.
nom, a. s. organizuje od pondelka 23.
septembra do piatku 27. septembra Zakázané je ďalej ukladať triedené zložky
Dni jesennej čistoty 2019, v rámci kto- odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo),
rých majú obyvatelia mesta možnosť bioodpad, pneumatiky a zmesový kozbaviť sa predovšetkým objemného munálny odpad.
odpadu v blízkosti ich bydliska.
Všetky druhy odpadov je možné umiestVeľkokapacitné kontajnery budú roz- niť na zbernom dvore, zmesový komunálmiestnené počas pracovného týždňa ny odpad štandardne len do zberných
podľa stanoveného harmonogramu, a to nádob pôvodcu.
od 14.00 do 18.00 hod. Opäť upozorňujeme na zmenu času, kedy budú kontajnery Mobilná zberňa na odovzdanie nebezumiestnené na jednotlivých stanoviš- pečného odpadu a elektroodpadu (modtiach. Táto zmena sa realizuje už od DJČ rý kontajner) bude tradične celý týždeň
k dispozícii na jednom stanovišti – pred
jeseň 2017.
Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika
Kontajnery slúžia na zber starého nábytku v čase od 14.00 do 18.00 hod.
(ako postele, sedačky, matrace, koberce,
parkety a pod.), sanity ( napr. umývadlo, Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešvaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, pektovanie zákazov parkovania na vymektorý sa štandardne z dôvodu jeho veľké- dzených stanovištiach pre VKK, a to z dôho rozmeru nezmestí do zberných nádob vodu zabezpečenia operatívneho výkonu
umiestnených v stojiskách zberných ná- zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty.
dob alebo pri rodinných domoch.

Dni jesennej
čistoty 2019
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V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete
obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800
500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 678 71 24.
Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj 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.
Opakovane žiadame obyvateľov, aby neodovzdávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv.
káričkárom (pouličným zberačom odpadu), keďže už dlhodobo monitorujeme, že
takto odovzdaný odpad sa stáva len zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Mnohokrát sa pôvodca čiernych
skládok nedá identifikovať, náklady na ich
odstraňovanie sú hradené z mestského
rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť 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 23. septembra od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Ulica Š. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
6. M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica 10 – pri stojisku 005
8. Ulica SNP 143 – oproti Slovnaftu
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Utorok 24. septembra od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica 18 – pri stojisku č. 82
2. Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska pri II. ZŠ
3. Jiráskova ulica – parčík za „knihou“
4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
5. Ulica A. Dubčeka – pri zdravotných potrebách
6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom
7. Š. Moysesa 71 – pri stojisku č. 61 pred garážou
8. J. Hollého 7
9. M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Štvrtok 26. septembra od 14.00 do 18.00 hod.
1. M. Benku – pri bývalom detskom ihrisku Terezka
2. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Krížna ulica – pri Stavite
5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica
7. Medzi vodami
8. Partizánska ulica 115
9. Partizánska ulica – športová hala
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Streda 25. septembra od 14.00 do 18.00 hod.
1. Hutníkov 11 – pri stojisku č. 44
2. Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
3. Ulica A. Kmeťa – za „hutníckym“ bufetom
4. Hviezdoslavova ulica 1
5. Š. Moysesa 6 – pri lesáckej bytovke
6. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov – pri BD 329, ST 51
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Piatok 27. septembra od 14.00 do 18.00 hod.
1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
2. Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
3. Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
4. Šášovské Podhradie – pod hradom
5. Kutinky
6. J. Kráľa/A. Štefanku – na rohu ulice
7. Kukučínova – parčík
8. Jesenského ulica 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

RIADKOVÁ INZERCIA
•Kúpim zachovalú váľandu.
Volať po 18.00 h. T: 0907 544 815
•Ponúkam služby pre seniorov a ich
rodiny v oblasti opatrovania. Mám
osvedčenie z opatrovania SČK a
9-ročnú prax z opatrovania
v Rakúsku. T: 0905 230 663

•Kúpim starú vojenskú vzduchovku
na guličky. Prídem pre ňu osobne.
T: 0910 419 469

•Predám 4-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika vo
dvore (z oboch strán pieskoviská,
preliezky). Byt má plochu 95,32
2
•Predám garáž v zachovalom stave, m2 + pivnica 2,40 m . Je na 3./3
poschodí.
K
bytu
je
súkromné
na Ulici Dukelských hrdinov,
parkovacie miesto. Vstupné dvere sú
pri Hvezdárni. Cena: 9600 eur.
T: 0918 88 36 48
bezpečnostné SHERLOCK,
v chodbe je znížený strop s úložným
•Predám starší obytný príves. Vhodný priestorom, v izbe sú vstavané skrine.
aj pre rybárov. T: 0907 268 902
Byt bude voľný po 30.9.2019. Bytový
dom je zateplený, okná plastové.
•Predám veľký 3-izbový byt na Etape.
V blízkosti školy, škôlky, obchody,
Bonus – šatník. T: 0907 268 902
námestie. T: 0908 901 935

•Hľadám prenájom pre dve osoby
do 300 eur. T: 0904 680 147, e-mail:
olaria2001@gmail.com
•Predám alebo dám do prenájmu
zabehnutú predajňu železiarstva
na námestí v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347
•Predám piváreň Žiarčanka v Žiari
nad Hronom. T: 0915 233 347
•Ponúkam služby opatrovania
seniorov. Mám ukončený kurz
opatrovateľstva na SČK, prax v DSS
a v rodinách. T: +421 905 719 462
•Vykupujem kroje. T: 0910 782 512
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Nová trieda v elokovanom pracovisku na Sládkovičovej ulici

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 nehnuteľností pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
parcela EKN č. 521 v operáte parcely CKN č. 1798/79 s celkovou výmerou
4 968 m2 zapísaná na LV 1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytového
domu súp. č. 559 na Ulici Bernolákova v Žiari nad Hronom.

Počas letných prázdnin prebiehala
v Materskej škole - elokovanom pracovisku na Sládkovičovej ulici rekonštrukcia. V rámci nej sa vybudovala
nová trieda, sociálne zariadenie a nová
podlaha v dvoch triedach.
To si vyžadovalo značné úsilie všetkých
zainteresovaných. Keďže rekonštrukcia
sa robila v období dovoleniek zamestnancov, je niekedy veľmi ťažké organizačne zvládnuť všetky práce. Po ukončení
stavebných prác treba všetko dôkladne
poupratovať a najmä opäť zariadiť nábytkom, teda práce vyžadujúce aj chlapskú
silu. S týmto by sme si my, ženy, samé
len veľmi ťažko poradili, preto sme skúsili
osloviť rodičov detí, ktoré tieto priestory
budú využívať.
Často sa vraví o neochote rodičov spolupracovať či nezáujme, preto by som
chcela veľmi vyzdvihnúť spoluprácu s našimi rodičmi. Po výzve, sa mnohí ozvali
a ochotne prišli aj cez svoju dovolenku
pomôcť materskej škole. Nosiť nábytok na
poschodie bolo naozaj náročné a bez nich
by sme to nezvládli. Aj touto cestou sa im
chceme zo srdca poďakovať. Vďaka patrí
zvlášť jednému z našich rodičov, ktorý je
zároveň poslancom, Rastislavovi Uhrovičovi, ktorý nám tiež pomohol zabezpečiť
sily na zvládnutie najnáročnejších prác. Aj
to je dôkazom toho, že často je všetko len
o dobrej vzájomnej komunikácii a ochote navzájom si pomôcť. Vďaka patrí aj
učiteľkám, ktoré v čase svojej dovolenky
prišli upratovať materskú školu, natierať,
skladať postieľky pre deti. Veríme, že naše
spoločné úsilie bude viesť k obojstrannej
spokojnosti a že sa najmä deti budú cítiť
v nových priestoroch dobre.
Andrea Sliacka, zástupkyňa EP

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 spevnených plôch, na účel parkovania celkom
24 osobných motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 559,

doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,

cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej
smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo
výške 1 €/spevnenú plochu/rok,

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 24.9.2019
do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia
a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 1798/79 - 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 a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30
do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 43.
(r)

Reflexné vestičky pre prvákov
Deti patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva našich miest a obcí. Byť videný, znamená byť v bezpečí! Koho nie je vidieť a kto nie je
videný, nachádza sa v ohrození zdravia a života.
V súvislosti so začiatkom nového školského roka
2019/2020 oddelenie komunikácie a prevencie
Prezídia Policajného zboru v spolupráci s odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari

9

SPRAVODAJSTVO/OZNAMY

nad Hronom zabezpečilo distribúciu reflexných
viest pre prvákov základných škôl okresných miest
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
a okolitých obcí miest. V prvý školský deň už mal
každý prváčik vo svojej triede pripravenú reflexnú
vestičku a zvýšil tak svoju bezpečnosť v cestnej premávke.
Veríme, že prispejeme k bezpečnosti našich najmenších.
OR PZ ZH

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Pozor na podozrivé
telefonáty
Množstvo Slovákov v posledných
dňoch zaznamenalo prichádzajúce
hovory z podozrivých čísel z rôznych
zahraničných krajín, najčastejšie
však z Afriky, resp. Stredoafrickej - dávajte si pozor, buďte obozretní
republiky.
a upozornite svojich blízkych.
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad
Hronom upozorňuje na možných
podvodníkov a varuje občanov:
• ak sa na displeji telefónu objaví číslo
s inou zahraničnou predvoľbou nedvíhajte, nevolajte späť a nezisťujte identitu volajúceho; podozrivé je to najmä
v prípadoch, ak neočakávate žiadny
hovor zo zahraničia;
• pred prevzatím hovoru si skontrolujte
predvoľbu;
• kontaktujte svojho operátora a požiadajte o zablokovanie konkrétneho čísla;
niektoré mobilné telefóny ponúkajú
možnosť blokovania hovorov, a tak si
ich môžete zablokovať sami;

Smartfóny už v dnešnej dobe dokážu
rozoznať, odkiaľ podozrivý hovor prichádza, dá sa však rozpoznať aj podľa
predvoľby +236 (Stredoafrická republika), +252 (Somálsko), +717 (Čína), +224
(Guinea), alebo iných podobných čísel,
preto treba byť pri týchto predvoľbách
viac ostražitejší.
Pri všetkých týchto úkonoch netreba
zabúdať na dôležitú vec. Je potrebné
upozorniť aj svojich príbuzných a priateľov a v prípade napr. detí je vhodné, aby
potrebné opatrenia vykonali ich rodičia.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Počasie naberá
jesenný charakter

zamračené, miestami dážď, neskôr prechod k prehánkam. Nočné teploty 11 až
8°C. Denné teploty 16 až 18°C. Mierny
severozápadný vietor.

Posledný augustový, a zároveň aj
prázdninový týždeň sa niesol v znamení veľmi teplého počasia s maximálnymi dennými teplotami v intervale 28 až
33°C. Už niekoľko dní v rade pretrvávalo na koniec augusta nezvyklé dusné
počasie s búrkami a s vysokými rosnými bodmi. Pomerne silná búrka s prívalovým dažďom zasiahla naše mesto
v piatok 23. augusta, keď v priebehu
dvoch hodín spadlo až 60 mm zrážok,
čo je 60 litrov na m2.
„V úvode septembra ešte denné teploty
vystupovali na tropickú hodnotu, leto sa
skončilo takmer presne na deň,“ hovorí
na úvod žiarsky meteorológ Ján Wolf.
Prvým septembrovým dňom nám začala
meteorologická jeseň a doslovne to zobralo aj počasie. Podľa predpovedných
modelov to vyzerá, že jeseň a príchod
chladných vzduchových hmôt sa nezadržateľne blíži. Jesenné počasie sa predviedlo už počas prvého septembrového

Streda: Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánka. Nočná teplota 12 až 8°C.
Denná teplota 20 až 22°C. Mierny juhozápadný vietor.
týždňa. S príchodom prvého jesenného
mesiaca pocítime prvý závan jesene
a pravdepodobne výrazného oteplenia
s tropickými teplotami sa v nasledujúcich dňoch nedočkáme.

Štvrtok: Veľká oblačnosť až zamračené,
občas dážď. Nočná teplota 11 až 9°C.
Denná teplota 17 až 19°C. Mierny západný vietor.

Piatok: Prevažne oblačno a miestami
prehánky. Nočná teplota 10 až 7°C. DenVýhľad počasia od 9. do 15. septem- ná teplota
bra
15 až 18°C.
V úvode tohto týždňa budeme pod vplyvom vyplňujúcej sa tlakovej níže nad Sobota: Zamračené, občas dážď. Nočná
strednou Európou. V ďalších dňoch sa teplota 12 až 10°C. Denná teplota 13 až
presadí výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 15°C. Mierny severozápadný vietor.
Záver týždňa bude opäť pod vplyvom
tlakovej níže nad Ukrajinou spojenej so Nedeľa: Polooblačno až oblačno, prezrážkami a bude pomerne chladno.
hánky alebo dážď. Nočná teplota 10 až
7°C. Denná teplota 15 až 17°C. Slabý až
Pondelok – utorok: Veľká oblačnosť až mierny severovýchodný vietor.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Neplačte veľmi
nado mnou,
nech môžem
kľudne spať,
Boh pokynul,
ja za ním idem,
muselo sa tak stať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
na poslednej ceste odprevadili našu
drahú manželku, mamu, starú mamu,
sestru a švagrinú
Helenu Lukačkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 8. augusta 2019
vo veku 77 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Za poslednú rozlúčku ďakujú
manžel, synovia s manželkami,
vnúčatá, sestry s rodinami
a brat s rodinou.
POĎAKOVANIE
Úprimné
poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym
za prejavy sústrasti,
spolupatričnosti a
za účasť na poslednej
rozlúčke s našim milovaným
manželom, otcom,
dedom a priateľom
Milanom Miniarikom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 29. augusta 2019
vo veku 64 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými sa
prítomní snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ nad odchodom drahého
manžela, otca a deda.
Smútiaca rodina.

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí odprevadili na
poslednej ceste našu
milovanú mamičku,
starkú a prababku
Pavlinu Hurtíkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 23. augusta 2019.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 15. septembra
uplynú 2 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil manžel, otec,
dedko a pradedko
Alexej Košta
z Lovče.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKA
Čím krajšia
a bohatšia je
spomienka,
tým ťažšia je rozlúčka.
Ale vďačnosť
premení trýzeň
spomienky
Róbert Mesároš na tichú radosť.
†11.9.2009
Spomínajú dcéra Petra Bohunická
s manželom Dušanom,
vnučky Klára a Sára,
syn Róbert, brat Ján
a Mia Mesárošová.

SPOMIENKA
Len ten, kto niekoho
navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále
bolí
a zabudnúť nikdy
nedovolí.
Dňa 4. septembra sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás opustil môj manžel
Ján Minár.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA
Odišiel si rýchlo
a nečakane,
ako keď vietor v búrke
stromy láme.
Bolestný bol pre nás
tvoj odchod náhly,
ale v spomienkach
ostaneš navždy s nami.
Dňa 14. septembra si pripomíname
6. výročie, keď nás náhle opustil
náš milovaný ocko, starý
a prastarý otec
Jozef Beňo
vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou na neho spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú dcéra
Zdena, syn Jozef s rodinou, vnučka
Zuzka s rodinou
a vnuk Marcelko.
SPOMIENKA
Posielame pozdrav
do neba tomu, kto
vstúpil do nášho
života.
Tomu, kto otvoril svoje
srdce pre nás všetkých.
Daroval nám niečo
krásne zo seba,
preto jeho odchod na druhý breh,
tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach budú mať vždy
svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
Pri príležitosti nedožitých
84. narodenín a 9. výročia úmrtia
spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka a deti Alenka a Peťo
s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
SPOMIENKA
Ako z tvojich očí
žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.
Dňa 3. septembra
sme si pripomenuli
5. 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 Anna, synovia
Vladimír a Gabriel
s rodinami.

SPOMIENKA
Smrť
– tá najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo 7 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Aurelius Rozina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Ďakuje smútiaca manželka
a syn s rodinou.
SPOMIENKA
Nadišiel ten deň,
keď odišiel si snívať
svoj sen,
z ktorého zobudiť
sa nedá.
Ostávaš anjel,
čo sa na nás díva
z neba.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach neprestaneš žiť.
Dňa 6. septembra
sme si pripomenuli 30 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Jozef Hrmo.
S láskou spomína manželka,
deti a vnúčatá.
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 4 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
Prečo je tak málo
šťastia na svete,
prečo to, čo je nám
najdrahšie,
tak rýchlo odchádza...
Dňa 13. septembra
si pripomenieme
3 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
milovaná dcéra, sestra,
vnučka, sesternica, švagriná
a teta Zuzka Urblíková
vo veku 29 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomínajú rodičia, brat
a starí rodičia.
SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý...
Dňa 10. septembra si
pripomíname
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás opustila
naša drahá manželka,
mama
a stará mama
Albína Michalovová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Spomína manžel
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Tak ako voda v rieke
tečie v diaľ,
tak i čas plynie
do nenávratna preč.
Len spomienky
na spoločne prežité
roky zostávajú v nás.
S láskou a úctou
spomíname.
Ten, kto žije v našich srdciach,
nikdy nezomiera...
Dňa 14. augusta
sme si pripomenuli 6 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša drahá
Veronika Beňušková
vo veku 90 rokov.
Za tichú spomienku
spolu s nami ďakujeme.
Smútiaca rodina.
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Majstrovský titul pre Baniara a Zelinovú

Rozlosovanie 2. hokejovej ligy
Indiáni začnú dvomi domácimi zápasmi

CYKLISTIKA

HOKEJ

Prinášame vám kompletný rozpis zápasov základnej časti A skupiny, ktorej
účastníkom budú aj hokejisti HK MŠK Indian Žiar nad Hronom.

Na Skalke pri Kremnici sa koncom
augusta konali Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov do vrchu.
Zastúpenie mal aj žiarsky Cyklistický
klub. A jeho zverencom sa darilo.
Majstrovský titul získali juniorka Vladimíra Zelinová a junior Matúš Baniar z
CK MŠK Žiar nad Hronom. Juniorka Záhorcová sa stala vicemajsterkou Slovenska a získala tak už svoje tretie striebro
v cestnej cyklistike v tomto roku. Starší
žiak F. Štanceľ skončil na nepopulárnom
4. mieste a na bronz stratil iba 5 sekúnd.
M. Ďurík obsadil 6. miesto.

Slovenský pohár v cestnej
cyklistike
V sobotu a v nedeľu 24. a 25. augusta sa
v Tlmačoch uskutočnilo dvojkolo Slovenského pohára v cestnej cyklistike.
V sobotu bolo na programe kritérium
ulicami mesta a v nedeľu čakal na pretekárov okruh okolo elektrární Mochovce.
V sobotu sa darilo aj našim pretekárom.
V kategórii mladších žiakov výborne bojoval F. Záhorec, ktorý skončil na peknom
6. mieste. J. Benča obsadil 18., D. Sochan
20., M. Májik 27. a B. Peszeki 31. miesto.
Žiačka T. Ďuríková po bojovom výkone
prišla na 10. mieste. Skvelý výkon podal
F. Štanceľ, ktorý potvrdil svoju vysokú výkonnosť a až do samého záveru bojoval
o víťazstvo. Napokon obsadil vynikajúce
2. miesto. M. Ďurík prišiel na 8., S. Ihring
11., B. Holic 18., A. Antal 25., P. Antal
27. a R. Jackuliak na 34. mieste. Kadet J. Vlčák skončil na peknom 5. mieste. Junior-

Foto: J. Melicher
ky zabojovali a S. Záhorcová obsadila
2. miesto a V. Zelinová 3. miesto. Juniori
po bojovom výkone obsadili M. Baniar
7., A. Zelina 9. a T. Kamenský 19. miesto.
V nedeľu v cestných pretekoch sa najviac darilo juniorkám v spoločnej kategórie so ženami. S. Záhorcová obsadila
3. miesto a v juniorkách zvíťazila. V. Zelinová skončila v juniorkách na 3. mieste.
Starší žiaci po výbornej práci na trati v
záverečnom špurte obsadili F. Štanceľ 5.,
M. Ďurík 7. a S. Ihring 10. miesto. Mladší
žiaci zabojovali a F. Záhorec obsadil 5. a
D. Sochan 6. miesto.
V sobotu 31.8. sa uskutočnilo ďalšie kolo
SP mládeže - kritérium v uliciach mesta.
Darilo sa staršiemu žiakovi S. Ihringovi,
ktorý napriek nepeknému pádu pokračoval v pretekoch a vybojoval 4. miesto.
Junior M. Baniar po bojovnom výkone
došpurtoval na 5. mieste. Mladší žiak F.

Záhorec došpurtoval tiež na peknom
5. mieste. Juniorka S. Záhorcová zvíťazila
v kategórii junioriek pred tímovou kolegyňou V. Zelinovou. Výborne preteky absolvovali naše budúce nádeje - prípravka. Vo svojej kategórii roč. 2009 - 2010
zvíťazil B. Peszeki, Ch. Jelža skončil na
5.mieste. V kategórii roč. 2011 a mladší
zvíťazil A. Jelža. V nedeľu 1. septembra sa
uskutočnila majstrovská časovka dvojíc
a družstiev. Žiarčanom sa opäť podarilo
získať niekoľko cenných kovov. Mladší
žiaci D. Sochan a F. Záhorec získali bronzovú medailu v časovke dvojíc. Starší žiaci M. Ďurík, F. Štanceľ, S. Ihring a B. Holic
bojovali až do úplného záveru o titul. Napokon získali skvelú striebornú medailu.
Naše juniorky S. Záhorcová a V. Zelinová
získali majstrovský titul. Juniori M. Baniar, A. Zelina, T. Kamenský a T. Piliarkin
pridali tiež skvelé striebro.
CK MŠK

Beh SNP do vrchu
V stredu 28. augusta sa konal už 18. ročník Behu SNP do
vrchu na Šibeničný vrch. Spolu s bežcami si zasúťažili aj
cyklisti.
Celkovo 54 pretekárov súťažilo vo viacerých kategóriách.
D 2013 a ml. – 100 m
1. Lucia Babjaková, II. ZŠ, ZH (14,13)
2. Veronika Môcová, cirkevná škola, ZH (16,86)
3. Adela Ďuríková, AK MŠK ZH (23,99)
CH 2013 a ml. – 100 m
1. Tadeáš Majík, AK MŠK ZH (23,57)
D 2011 a ml. – 100 m
1. Patrícia Bieliková, AK MŠK ZH (11,02)
2. Emma Jelžová, AK MŠK ZH (11,94)
3. Kristína Môcová, cirkevná škola, ZH (18,05)
CH 2011 a ml. – 100 m
1. Alex Jelža, MŠK ZH (11,39)
2. Sebastián Labay, Lazy pod Makytou (13,74)
D 2009 a ml. – 800 m
1. Nela Vivien Rajčanová, MKL Kremnica (4:15,65)
CH 2009 a ml. – 800 m
1. Adam Faltýnek, MKL Kremnica (4:50,49)
D 2006 a ml. – 800 m
1. Kiara Hodrušská, MKL Kremnica (4:54,37)
CH 2006 a ml. – 800 m
1. Matúš Melaga, BK MŠK ZH (3:55,14)
2. Jakub Tapfer, BK MŠK ZH (3:56,10)
3. Filip Horváth, BK MŠK ZH (4:03,00)
D 2004 a ml. – 800 m
1. Barbora Brnáková, SK BCF Dukla BB (10:22,94)
2. Dominika Šikeťová, AK MŠK ZH (12:16,82)
3. Daniela Weisová, AK MŠK ZH (13:07,79)
CH 2004 a ml. – 1 800 m
1. Matej Hudec, AK MŠK ZH (9:15,38)
CH 2001 a ml. – 1 800 m
1. Jakub Babjak, BK MŠK ZH (7:46,37)
2. Marek Novák, BK MŠK ZH (7:53,86)

3. Richard Truben, BK MŠK ZH (9:22,09)
Muži – 1 800 m
1. Dominik Zaťko, PRO 1 Trading (4:23,99)
2. Branislav Grossmann, MKL Kremnica (7:50,57)
3. Ľubomír Orságh, AK MŠK UMB BB (7:54,55)
Ženy – 1 800 m
1. Slávka Bieliková, AK MŠK ZH (11:20,17)
2. Lucia Dzuríková, Nemocnica Kremnica (7:50,57)
3. Adriana Marcineková, BCF Dukla BB (12:31,85)
Cyklisti – 1 800 m – žiaci I. stupeň ZŠ
1. Tereza Ďuríková, CK MŠK ZH (9:00,12)
2. Benjamín Peszeki, CK MŠK ZH (9:08,25)
3. Maxim Majík, CK MŠK ZH (9:09,23)
Cyklisti – 1 800 m – žiaci II. stupeň ZŠ
1. Dominik Sochan, CK MŠK ZH (8:05,45)
2. Jakub Benča, CK MŠK ZH (8:06,25)
3. Filip Záhorec, CK MŠK ZH (8:07,12)

(r)

1. kolo 21.9. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK Brezno
2. kolo 28.9. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Kubín
3. kolo 5.10. 18:00 h HK Iskra Partizánske – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
4. kolo 12.10. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MŠK Púchov
5. kolo 19.10. 17.30 h PHC Budapešť – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
6. kolo 26.10. voľno
7. kolo 2.10. 18.30 h Bratislavský hokejový klub – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
8. kolo 9.11. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK 91 Senica
9. kolo 16.11. 17.00 h HC Prievidza – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
10. kolo 23.11. 18.00 h HK Brezno – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
11. kolo 30.11. 17.30 h MHK Dolný Kubín – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
12. kolo 7.12. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK Iskra Partizánske
13. kolo 14.12. 17.30 h MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
14. kolo 21.12. 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – PHC Budapešť
15. kolo 4.1.2020 voľno
16. kolo 6.1.2020 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
– Bratislavský hokejový klub
17. kolo 11.1.2020 18.00 h HK 91 Senica – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
18. kolo 18.1.2020 18.00 h HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HC Prievidza
Po ukončení základnej časti nasleduje play off. Mužstvá na prvom až štvrtom
mieste skupín A a B odohrajú súboje o finále systémom 1. - 4., 2. – 3. a každá séria
sa odohrá na dva víťazné zápasy. Vo finále sa potom stretnú najlepšie tímy oboch
skupín, ktoré budú bojovať o definitívny postup do 1. ligy.
HK MŠK Žiar nad Hronom

Mestské noviny | 9. september 2019

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník XIV. | číslo 18 | 9. september 2019 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Delfíni zo Žiaru absolvovali bohaté letné sústredenie
PLAVCI

Už šiestykrát sa plavci zo Žiaru
nad Hronom zúčastnili letného
sústredenia v Štúrove. Program bol
náročný nielen na tréningovú, ale aj
zábavno-regeneračnú činnosť.
Mladí športovci denne plávali
v 50-metrovom bazéne dvojfázovo
- ráno a večer. Potom mali čas na
chvíľku oddychu a vzápätí sa venovali
kondičnému tréningu vo fitnescentre.
Deti si svoje sily zmerali aj v lanovom
centre, pričom zažili adrenalín vo
vzduchu. Na regeneráciu sme ich potom
zobrali k fyzioterapeutom Juditke
a Peťovi, ktorí všetkých vymasírovali.
Veľkým zážitkom bol výlet vláčikom
z CK Viktória do Ostrihomu. Odtiaľ sa, zo
železničnej stanice, presunuli klasickým
vlakovým spojom do Budapešti. Na

tréning v 33-metrovom bazéne na
Margitinom ostrove, ktorý tam čakal,
len tak plavci nezabudnú. Spríjemnil im
ho erudovaný maďarský tréner, ktorý im
ochotne venoval svoj čas. Vyhladovaní
sa potom presunuli do výbornej
Oktogonskej bistro reštaurácie a odtiaľ
na návštevu budapeštianskej zoologickej
záhrady. Tam príjemne zrelaxovali a deti
si pokúpili rôzne suveníry s darčekmi
pre svojich najbližších. Nenechali si ujsť
ani príležitosť vidieť Námestie hrdinov,
z ktorého potom išli ochutnať najlepšiu
zmrzlinu pri Orthodox Cathedral of Our
Lady.

Delfiňáci vrátili neskoro večer. Po
vzrušujúcich zážitkoch v maďarskej
metropole ich tam odviezol vláčik
Peťa Poláka. Samozrejme, neskôr
nemohli plavci vynechať ani návštevu
Ostrihomskej baziliky, kde si tiež
kondične zatrénovali. Museli totiž zdolať
396 schodov. Z vrchu sa potom kochali
nádherným výhľadom na štúrovskú aj
ostrihomskú stranu.

Za poskytnutie ubytovania patrí
poďakovanie Mariánovi Béresovi. Počas
plaveckého sústredenia pomáhali Sysa
a Miška, ktorým tiež patrí „ďakujem“.
Veríme, že o rok sa plavci žiarskeho
Počas celého výletu sa plavcom venoval, klubu Delfín opäť stretnú na podobnom
a zároveň tlmočil Ivan Hauzner, ktorý sústredení.
poskytoval tiež fitnescentrum v areáli
Martina Bartková
kúpaliska Vadaš. Späť do Štúrova sa

Trenčínu sme podľahli, na Myjave proti Seredi sa zrodila remíza
FUTBAL – FORTUNA LIGA

6. kolo: FK Pohronie – AS Trenčín
0:4 (0:2)
Góly: 5. Roguljič, 41. Bukari, 68. Čatakovič,
85. van Kessel, ŽK: Tesák, Abrahám – Čatakovič, Julien, Koolwijk, 2149 divákov
Pohronie: Vantruba – Hatok (28. Mészáros), Nosko, Bartoš, Tesák – Sedláček, Dzurík (71. Zachara), Pellegrini (46. Klec) – D.
Hrnčár, Abrahám, Blahút
Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Šulek, Skovajsa, Julien – Koolwijk – Comvalius
(57. van Kessel), Zubairu, Roguljič, Bukari
(75. Corryn) – Čatakovič (69. Depetris)
Ján Rosinský, tréner Pohronia: „V prvom
polčase nemám príliš čo hodnotiť kladne.
To čo sme chceli hrať, tak moji zverenci
neplnili. Až druhom polčase sme začali
hrať to, čo sme mali aj v prvom, teda od
začiatku stretnutia. Z tlaku sme však nevyťažili kontaktný gól, aj keď sme mali príležitosti. Po tomto tlaku sme z ojedinelého
útoku a ešte k tomu zo štandardky inkasovali tretí gól. Musíme sa poučiť z tohto
zápasu. Niektorí hráči siahli na dno svojich
síl, ale súper nám svojou kvalitou ukázal,
kde sú individuálne hodnoty a schopnosti hráčov Trenčína a hráčov Pohronia. Čo
sa týka striedania kapitána Pellegriniho,
bolo vynútené pre bolesti chrbta. Nemohol by už po prestávke podať na ihrisku
plnohodnotný výkon.“

Sereď: Iliev – Slaninka (90.+1 Matheus),
Hučko, Ba, Lukáčik – Ventúra, Adekuoroye
– Nascimento (72. Morong), Rorič, Iván
(79. Rapanelli) – Špehar

hostia dokonca viedli vďaka štandardnej
situácii. Blahút poslal loptu z rohového
kopu priamo na Abraháma, ktorý stanovil
polčasový stav 1:2.

Pohronie: Vantruba – Hrnčár, Nosko, Jacko, Župa – Klec, Sedláček (66. Sojka) – Mészáros (54. Mazan), Abrahám, Blahút (80.
Kondrlík) – Zachara

Zápas plný zvratov pokračoval aj po
zmene strán a tentoraz úradovala Sereď.
V 58. minúte hosťujúci Nosko nedokázal
odvrátiť center na hranicu šestnástky a
hlavička Ventúru zapadla za Vantrubu. Ten
už o dve minúty neskôr kapituloval aj tretíkrát a opäť po hlavičke protihráča. Cleber nacentroval na „malé vápno“ a Hučko
vrátil domácich do vedenia - 3:2. Sereď
si udržala náskok dlho, nie však do záverečného hvizdu. V nadstavenom čase sa
Jacko najlepšie zorientoval po odrazenej
lopte z priameho kopu a vyrovnal na konečných 3:3. Zdroj: profutbal.sk/TASR

Sereď sa v prechodnom myjavskom domove dostala do vedenia už v 8. minúte,
keď Iván prekonal z hranice šestnástky
hosťujúceho brankára Vantrubu - 1:0. Jej
radosť však netrvala dlho, nováčik vyrovnal už o šesť minút neskôr. Po autovom
o sebe, hľadajú sa, sú behaví - hlavne po vhadzovaní predĺžil Abrahám loptu do
krídlach. My nemôžeme takto ľahostajne päťky, kde sa z bezprostrednej blízkosti presadil Zachara. O ďalších päť minút
k tomu pristúpiť. Bojovali sme síce, ale
urobili sme individuálne chyby v postavení, bránení i v nedostatočnej agresivite. Za
nedostatky sme pykali. Trenčín si vytvoril
veľa šancí, ja som sa snažil robiť všetko pre
to, aby som tých gólov dostal čo najmenej. Bohužiaľ, dostal som ich štyri. Na tento zápas treba čo najrýchlejšie zabudnúť.“
Zdroj: TASR

Roman Nemčok, tréner Trenčína: „Podaril sa nám vstup do zápasu, pomohli sme
si rýchlym gólom zo štandardky. To bol
pre nás dobrý impulz, aby sme pokračovali v tom, čo sme si zaumienili, teda zachytávať rýchle útoky súpera, nepúšťali
ho do kontier, ktoré má výborné. V prvom
polčase nám to vychádzalo. Zabránili sme
gólovým šanciam domácich, naopak, boli
sme aktívni, kvalitní na lopte, dobre sme
kombinovali a vytvorili si šance, pridali
sme aj druhý gól. V druhom polčase sme
mali lepšie reagovať na úvod, ktorý bol zo
strany Pohronia lepší. Našťastie sme dali 7. kolo: ŠKF iClinic Sereď - FK Pohronie
tretí gól a potom sme už zápas odkontro- 3:3 (1:2)
lovali až do konca.“
Góly: 8. Iván, 58. Ventúra, 60. Hučko
Martin Vantruba, brankár Pohro- – 14. Zachara, 19. Abrahám, 90.+3 Jacko,
nia: „Trenčín má svoju kvalitu, hráči vedia ŽK: Nosko (Pohronie)

