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V sade máme prvý úľ. Včely sa už pripravujú na zimu
Čo sa deje vo včelnici I.
Ako sme vás pred časom informovali,
v mestskom sade pribudol na skúšku
prvý úľ. Svoj domov v ňom už našlo
prvé včelstvo. Ak sa ujme, už na budúci rok by sa mal celý priestor zaplniť
ďalšími úľmi.
Úľ je umiestnený tak, že včely z neho
vyletujú priamo do sadu, kde opeľujú
ovocné stromy, trvalky a kvitnúce bylinky. Neďaleko od sadu sú aj lipy či agáty.
Tieto skutočnosti tak dávajú predpoklad,
že by sa zo včelnice mohol získať lipový
či agátový med. „V blízkosti úľa máme aj
ihličnaté stromy, takže med môže byť aj
zmiešaný. Z trvalkových záhonov môžeme zase získať kvetový, tých možností
je určite viacero. Osobne si myslím, že
z časti pravdepodobne získame lipový
a z časti zmiešaný med,“ myslí si Marcela
Gendiarová, referentka z Odboru životného prostredia MsÚ.

„

Rôznorodosť stromov
a rastlín dáva predpoklad
na viacero druhov medu.


Moderné učebne už čoskoro
odovzdajú do užívania
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V súčasnosti je v sade umiestnené jedno včelstvo v jednom úli. „Momentálne
robíme kontrolu včelstva. To znamená,
že zisťujeme, či sú včely v poriadku, robíme im prikrmovanie na zimu, kontrolu
zásob a preliečujeme ich proti klieštikovi.
Dôležité je, aby sme včelstvo mali zdravé
a v poriadku prežilo do jari,“ podotýka
Marcela Gendiarová s tým, že na fotografiách je možné vidieť plást s plodom,
plodový veniec, zásoby medu aj nezaviečkované larvy. O včely sa stará dobro-
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Strana 3


Odovzdali výťažok z verejnej
finančnej zbierky
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voľníčka, ktorá má aj súhlas mesta. „Sme
radi, že včely budú pripravené na jar na
opeľovanie stromov. Uvidíme, ako budeme ďalej pokračovať a koľko včelstiev
doplníme. Plánujeme tiež v blízkosti úľov
osadiť drevený záhradný domček, kde
budeme mať uložené včelárske náradie,
ktoré je potrebné k manipulácii so včelami. Postupne chceme vysadiť aj nejaký
ďalší strom, ktorý včely veľmi obľubujú,
a to priamo pred včelnicu. Počítame aj
s vybudovaním dreveného pódia, kde
budú môcť ľudia sedieť počas prednášok.
Pôjde o akúsi edukačnú zónu,“ naznačuje
plány do najbližšej jari Marcela Gendiarová. Ako však podotýka, všetko sa bude
budovať postupne, podľa dostupných
finančných prostriedkov, pričom nevylučuje ani dotácie cez rôzne projekty.

Kontrola včelstva.

„

Do záhonov sa dosadia
trvalky vhodné pre včely.

Ďalšou novinkou v sade budú menovky
pri rastlinách v trvalkových záhonoch.
„Rovnaké sme už osadili v záhone na
námestí. Postupne v sade do záhonov
dosadíme ďalšie trvalky, čím sa vyplní
celý kruh. Špecializovať sa ideme priamo
na trvalky, ktoré sú vhodné pre včely. Do
budúcna plánujeme organizovať aj včelársky krúžok pre deti. Toto všetko je však
zatiaľ iba v rovine plánovania, pretože
sú s tým spojené rôzne legislatívne veci
a povolenia, ktoré je potrebné pripraviť
a vybaviť,“ konkretizuje ďalej Gendiarová
a ako dodáva, v prípade práce s deťmi sa
mesto nebráni ani edukácii priamo pred
včelnicou: „Jeden úľ by mohol byť priesvitný, aby deti videli, ako včely v úli žijú
a fungujú.“

Plást s plodom, plodový veniec, zásoby medu a nezaviečkované larvy.
Včely sa už dnes pripravujú na zimu. skeho kurzu, kde záujemci dostanú proDobrovoľníčka ich prikrmuje klasickou spekty o včelách, stretnú sa s odborníkmi
cukrovou vodou aj špeciálnym sirupom, a dostanú užitočné rady o včelárstve.
ktorý sa im lieva priamo do úľa. Na včely
(li)
bude zameraný aj tretí ročník Ovocinár-

Chodník na Ulici SNP je už opravený
rok robí niekoľko kilometrov chodníkov v
meste, ale vzhľadom na ich stav je potrebných ešte pár rokov na to, aby boli všetky
v normálnom stave. „Myslím si však, že
za posledný rok sme sa s rekonštrukciou
chodníkov výrazne pohli dopredu,“ do(li)
Chodník od kaštieľa až takmer po Cen- dal Antal.
trálnu autobusovú stanicu je najdlhším
úsekom chodníka, ktorý sa v tomto
roku dočkal rozsiahlej opravy. „Ide o
úsek v dĺžke 881,75 metra a o plochu
6 484 metrov štvorcových. Rekonštrukcia tohto chodníka nás stála 31 572 eur.
Verím, že bude nielen Žiarčanom dlho
slúžiť,“ uviedol na margo rekonštrukcie
miestnej komunikácie primátor Peter
Antal. Ako ďalej podotkol, mesto každý
S rozsiahlymi opravami miestnych
komunikácií sa pokračovalo aj v letných mesiacoch a začiatkom septembra. Opravy sa dočkal aj chodník na
Ulici SNP.

Chodník na SNPčke dostal nový asfaltový koberec.

Žiarsky jarmok

nórsky deň

11. a 12. októbra

Streda 2. októbra
v MsKC v Žiari nad Hronom
Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.

Odborný seminár od 9.00 hod.
Stánky s občerstvením 10. októbra od 12.00 hod.

Spoznajte Nórsko: kultúrny a spoločenský program od 13.30 hod.
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Chýbajúce osvetlenie na cyklotrase bude hotové v októbri
V týchto dňoch sa začali práce na doplnení chýbajúceho osvetlenia na cyklotrase. Kedysi na tomto úseku osvetlenie bolo, ale keďže nebolo dlho prevádzkované, je potrebné ho vybudovať
nanovo.
Najviac využívajú cyklotrasu práve ľudia,
ktorí pracujú v priemyselnom parku. Keďže ju využívajú aj v nočných hodinách,
na úseku od kortínskeho mosta do závodu im osvetlenie chýbalo. Žiarski poslanci preto na tento účel schválili sumu
30-tisíc eur, za ktoré sa chýbajúce osvetlenie dobuduje. „Ide o úsek cez kortínsky
most, ktorý vedie ponad rieku Hron, až

Výťažok z verejnej finančnej zbierky
pomohol osamelo žijúcej pani Alojzii
V deň konania Beer festu sa uskutočnila aj verejná zbierka, ktorej výťažok vždy mesto venuje buď osobe v
seniorskom veku, ktorá žije osamelo,
alebo zdravotne postihnutej osobe.
Tento rok sa vyzbieralo 171 eur.

Osvetlenie chýba na približne 800 metroch cyklotrasy.
po priemyselný park, kde v súčasnosti
osvetlenie chýba. Pôvodne mal osvetlenie vybudovať majiteľ budúcej elektrárne
v rámci vyvolaných investícií k stavbe. Ale
keďže elektráreň je v nedohľadne, nemôžeme čakať na neurčitý dátum,“ uviedol

v minulosti primátor Peter Antal.Nové
osvetlenie sa urobí na úseku dlhom približne 800 metrov, práce majú na starosti mestské Technické služby. Osvetlenie by malo byť hotové do polovice
októbra.
(li)

Štiepka z orezaných konárov slúži na mulčovanie ovocných stromov
Konáre stromov sa v meste pravidelne
orezávajú. Odpad z takto orezaných
konárov sa ďalej zhodnocuje štiepkovaním. Štiepka potom slúži na mulčovanie okolia ovocných stromov v Mestskom ovocnom sade.
O stromy v ovocnom sade sa pracovníci
mesta starajú počas celého roka. „V tomto
období v sade prebieha odburiňovanie
záhonov a mulčujeme okolie stromov. Na
to používame štiepku, ktorá vznikla z konárov z rezu stromov v meste,“ informuje
referentka Odboru životného prostredia
MsÚ Marcela Gendiarová a ako ďalej vysvetľuje: „Obyvatelia mesta si už určite
všimli, že keď orezávame nejaké stromy,
hneď tieto odrezané konáre štiepkujeme.
Používame na to stroj Seko z mestských mov bola nejaká biodiverzita. Chrobáky,
ktoré sa držia v štiepke, požierajú ďalšie
Technických služieb.“
a tým sa zabezpečuje bioochrana stromov. Takto napríklad ucholáky požierajú
Štiepka zabezpečuje
vošky,“ naznačuje Marcela Gendiarová.
tejto súvislosti tiež pripomína, že na
vlhkosť stromov a v ich okolí Vzačiatku,
keď sa sad vytváral, okolo stroje menšia zaburinenosť.
mov sa umiestnila vata, v ktorej si svoje
hniezda mali urobiť práve spomínané
ucholáky.
Štiepka, ktorá vzniká z orezaných konárov, sa nevyužije všetka naraz. „Míňa sa
priebežne, lebo k stromom ju dokladáme
postupne. Takto využité konáre z opílených stromov ďalej zabezpečujú vlhkosť „Stromy v niektorých častiach aj postreovocných stromov a je okolo nich menšia kujeme, ale všetko iba biopostrekmi. Chézaburinenosť. Zároveň tak zabránime aj miu nepoužívame,“ podotýka Gendiarová
poškodeniu drevín,“ konkretizuje ďalej a v tejto súvislosti hovorí o najbližších plánoch s ovocným sadom: „Náš ovocný sad
odborníčka na zeleň.
chceme zaregistrovať ako biosad. ZnaV štiepke sa zdržujú aj rôzne chrobáky, čo mená to, že ovocie budeme môcť ďalej s
je však dobre. „Chceme, aby v okolí stro- akousi pečaťou bio značky expedovať. Sa-

„

Mestský ovocný sad chcú
zaregistrovať ako biosad

Výťažok z verejnej finančnej zbierky, ktorá vznikla za predaj gulášu na Beer feste,
putoval tento rok do rúk osamelo žijúcej
dôchodkyni pani Alojzii. Okrem toho, že
pani Alojzia žije sama, má aj zdravotné
postihnutie a žije iba z dôchodku, ktorý
patrí k priemerne najnižším v Banskobystrickom kraji. Finančný príspevok tak
použije práve na prilepšenie si k nízkemu dôchodku.
Pani Alojzia si finančný príspevok prevzala z rúk Moniky Minárovej a Lívie
Hricovej. Ako po nich odkázala, ďakuje
vedeniu mesta, že si naozaj váži a myslí
aj na takých občanov, ako je ona. „Pani
Alojzia prijala finančný príspevok s vďa-

Pani Alojzia s Monikou Minárovou
a Líviou Hricovou.
kou a dojatím. Zastihli sme ju práve
v procese príprav na odchod do zariadenia pre seniorov v Žiari nad Hronom,“ informuje Monika Minárová s tým, že ako
hlavný dôvod odchodu do zariadenia
uviedla, okrem značných zdravotných
problémov s chôdzou, aj osamelosť. (li)

Práce na modernizácii odborných
učební finišujú

mozrejme, pravidelne sa budú robiť kontroly. Takéto ovocie budeme potom v budúcnosti dodávať do našich škôl a škôlok.“
Aj keď stromy v ovocnom sade sa už vysadili pred niekoľkými mesiacmi, ešte stále
sa na nich robí výchovný rez a buduje sa
koruna. „Prvé plody očakávame až o niekoľko rokov. Našim prvoradým záujmom
je vybudovať kvalitný dlhorodiaci strom
s dobrou korunou a dobrými vyzretými
kostrovými konármi, aby ďalej dlhodobo
prosperoval. Preto to robíme postupne,
čo ide pomaly. Keby sme chceli produkčný sad, na kvantá, rýchlo by sme drevinu
vyšťavili, ale za kratšie obdobie by sme už
mali ovocie. Keďže máme staré odrody
a vysokokmene, budujeme dlhorodiace
stromy, ktoré zároveň svojimi korunami budú spríjemňovať posedenie ľudí
v sade,“ dodáva na záver Marcela Gendiarová.
(li)

Začiatkom júla sa začalo s rozsiahlou
rekonštrukciou odborných učební
v Základnej škole na Jilemnického
ulici. Zmodernizované učebne fyziky,
chémie a biológie budú môcť žiaci
školy začať využívať už o niekoľko dní.
Prostriedky na financovanie rekonštrukcie troch odborných učební získala škola
zo zdrojov Európskej únie a z rozpočtu
mesta. Aktuálne sa ukončili stavebné
práce a úpravy učební. Firma už škole
dodala interiérové vybavenie ako skrine, stoličky, stoly, laboratórne pracovisko a pracovisko učiteľa. Do učební ešte
pribudne interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook a didaktické pomôcky.
„Zmodernizované, kvalitne vybavené
učebne znamenajú investíciu do vzdelávania našich žiakov,“ hovorí riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a ako

naznačuje, predpokladané ukončenie
všetkých prác je naplánované na koniec
septembra.
Na projekt získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného
programu vo výške 183 798 eur, spoluúčasť mesta je vo výške 9 673 eur. Za
túto sumu sa zlepší stavebno-technický
stav učební, učebne sa vybavia moderným a funkčným interiérovým a IKT
vybavením a didaktickými pomôckami.
(li)
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 26. septembra 2019, t. j. štvrtok o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, voľba pracovných komisií.
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
Informácia o plnení rozpočtu mesta.
Vyhodnotenie plnenia prijatých cieľov a opatrení
KPSS mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2023
za rok 2019 – správa.
Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu mesta a VZN
o záväzných častiach ZaD č. 6.

mestské noviny

6.

7.
8.

a) Program odpadového hospodárstva mesta Žiar
nad Hronom na roky 2016-2020,
b) Správa o nakladaní s KO a DSO na území mesta
za rok 2018.
Interpelácia poslancov.
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM - majetkovo-právne vzťahy,
b)

9.

Zverenie majetku do správy správcu - Základná škola, Ul. Dr. Jánskeho č. 2, Žiar nad Hronom.

Záver.

Mgr. Peter Antal, primátor
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Kaplnka v kaštieli
ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Aká bola?
Nástupom na biskupský stolec banskobystrickej diecézy novovymenovaný banskobystrický biskup František Berchtold pristúpil aj k obnove kaštieľa vo Svätom Kríži, ktoré
sa stalo jeho stálym sídlom. O tejto
etape obnovy kaštieľa sme už písali
viackrát, avšak teraz by sme chceli
priblížiť históriu a stavebné úpravy
kaplnky, ktorá sa nachádza v centrálnej časti východného traktu.
Pred príchodom F. Berchtolda bola
kaplnkou len jedna miestnosť na prízemí, je to vlastne terajšia dolná časť
kaplnky. V hornom podlaží nad ňou

boli izby, ako to vidieť na dobových
nákresoch z obdobia pred príchodom
F. Berchtolda do kaštieľa. Prestavba
kaplnky spadá do obdobia rokov 1776
až 1793, kedy sa konali stavebné práce v areáli celého kaštieľa. Ako sa píše:
„V biskupskej rezidencii sa nachádza
verejná kaplnka (sacellum), ktorá však
nespadá pod jurisdikciu svätokrížskej
fary. Bola postavená zosnulým biskupom Františkom Berchtoldom.“
Kaplnka bola veľká 5 štvorcových
siah a na obidvoch stranách horného
podlažia boli vybudované dve oratória. Z toho vyplýva, že už zaberala
aj priestor horného podlažia. Naľavo
pred vstupom dal biskup vybudovať
sakristiu. V listine, popisujúcej stav

kaplnky v roku 1802 a jej vybavenie, sa
píše: kaplnka v kaštieli získala po obnove novu výmaľbu a nový kamenný
oltár, obraz a chór pre organ a kantora, postavený na pilieroch. Vybavenie
kaplnky pozostávalo z oltára Zvestovanie Panne Márii, 6 kovových svietnikov, 2 drevených postriebrených
svietnikov, 2 kánonových tabuliek
v rámoch z postriebreného plechu,
krucifixu, tabernákulua s pozlátenými
kovovými dvierkami, nechýbali dva
kamenné stĺpy, dve kovové lampy pripevnené na stĺpy, jeden organový pozitív s tromi mutáciami, pult, podnož
pod misál z tvrdého dreva, biskupský
trón čalúnený zeleným súknom, dve
lavice, listina o odpustkoch (indulgenciála) v zlatenom ráme, pamätná listi-

Enviro deň v Žiari prinesie zábavu aj osvetu
Planétu máme len jednu a čím skôr ju
začneme chrániť, tým lepšie. S environmentálnou výchovou musíme začať u tých najmenších. Zoberte svoje
deti na Enviro deň.
Kým na jednej strane envirorezort mení
a zefektívňuje legislatívu, zároveň intenzívne podporuje environmentálne vzdelávanie. Vďaka tomu sa zodpovednosť k
životnému prostrediu na Slovensku presadí ľahšie a rýchlejšie. „Aj veľká zmena k
lepšiemu je niekedy založená na maličkostiach. Ak ich spraví každý deň veľké
množstvo ľudí,“ uviedol podpredseda
vlády a minister životného prostredia
László Sólymos.

v drevenom ráme a textílie. (ABBD,KV,
lib.35, vizitácia dištriktu Svätý Kríž/dolného/1804)
Ako z popisu vidno, kaplnka bola veľkoryso prestavaná a bohato vybavená
veľmi cennými predmetmi. Je len na
škodu, že sa z výbavy kaplnky skoro
nič sa nezachovalo. Zostala výmaľba
a kamenný oltár, teraz zamurované oratóriá a dobre zachovalý chór.
V sakristii je skriňa osadená v múre,
ktorá potrebuje reštaurovať. O ostatna o posvätení kaplnky v pozlátenom ných predmetoch nevieme, snáď ešte
vraj obraz Zvestovanie Panne Márii je
ráme a zvon pred kaplnkou. V sakristii uložený v Kremnickom múzeu, a to je
bola skriňa zabudovaná v múre, ob- všetko.
raz sv. Trojice v drevenom pozláteMgr. Peter Mosný, kastelán
nom ráme, obraz Kristovho utrpenia

Sezóna na kúpalisku v číslach
Sezóna na žiarskom kúpalisku skončila.
Posledný deň, kedy sa tu mohhli návštevníci okúpať, bola nedeľa 1. septembra. Pozrime sa však, aká bola návštevnosť.
Brány žiarskeho kúpaliska sa po prvýkrát
otvorili v tejto sezóne 15. júna. Za tento
mesiac ho navštívilo 7 247 návštevníkov.

V júli to bolo spolu 7 932 návštevníkov a v
auguste, kedy bola návštevnosť najväčšia,
to bolo 9 226 kúpajúcich sa. Návštevníci
využívali aj zľavy, celkovo bolo využitých
475 vstupov darcov krvi.
Pre zaujímavosť, najväčšia návštevnosť
bola 30. júna, a to 1 498 ľudí, celková tržba

Práve envirovzdelávanie je podstatou
aktuálnych Enviro dní, ktoré po celom
Slovensku organizuje ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Týmito podujatiami
symbolicky oslávime Svetový deň Zeme.
Enviro deň v Žiari nad Hronom za účasti
ministra životného prostredia Lászlóa
Sólymosa sa bude konať 5. októbra
v Mestskom kultúrnom centre. Podujatie
je určené predovšetkým pre škôlkarov,
školákov a ich rodičov.

Popletajky, ktoré hravou formou upriami aktívny prístup a zodpovednosť ľudí k
pozornosť na to, že byť úctivý k životné- životnému prostrediu.
mu prostrediu je hračka.
V poslednom období rezort životného
„So vzdelávaním je nutné začať už vo prostredia spustil v oblasti zeleného
veľmi skorom veku, aby sme deťom vzdelávania viacero projektov a iniciatív.
vštepili správne environmentálne návy- Asi najznámejším príkladom je Zelený
ky, ktoré potom budú rozvíjať v dospe- vzdelávací fond. Ide o unikátny projekt,
losti,“ povedal minister Sólymos s náde- kde finančne prispieva a spolupracuje
jou, že Enviro dni prilákajú čo najväčší verejný, súkromný a neziskový sektor.
Pre deti budú pripravené kreatívne envi- počet detí i dospelých. Kvalitná osveta Z vyzbieraných peňazí komisia vyberá
rodielne, rôzne súťaže a atrakcie, ako aj totiž nielenže zvyšuje environmentálne zaujímavé projekty určené pre enviroenvironmentálne predstavenie Tárajka a povedomie obyvateľstva, ale buduje aj vzdelávanie najmenších.
(r)

Klientske centrum je v testovacej prevádzke
V pondelok 2. septembra spustilo Ministerstvo vnútra SR do testovacej
prevádzky Klientske centrum v Žiari
nad Hronom. Klientske centrum sa
nachádza v budove OR PZ v Žiari
nad Hronom na Chrástekovej ulici. Priestory sú po rekonštrukcii, ktorá
začala v apríli 2018.
Klientske centrum začalo od apríla tohto roka poskytovať občanom Žiaru nad
Hronom a okolia služby dopravného
inšpektorátu a oddelenia dokladov. Od
septembra 2019 sa služby centra rozšírili o agendy okresného úradu, a to
služby osvedčovania listín a overovania
podpisov, živnostenského podnikania,
Klientske centrum sa nachádza v budove policajného zboru
na Chrástekovej ulici.
cestnej dopravy a pozemných komunikácií a starostlivosti o životné prostredie
a tiež o služby pozemkového a lesného
odboru.
„Žiarske klientske centrum je v poradí
päťdesiate ôsme z celkového počtu 79,
ktoré ministerstvo plánuje zriadiť. V najbližšom období budú otvorené ďalšie, a
to v Rimavskej Sobote, Prievidzi, Zvolene
a Skalici,“ píše vo svojom vyjadrení Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.
Budovanie klientskych centier, ako kontaktných a administratívnych miest pre

občanov, prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej štátnej správy
známej pod názvom ESO (Efektívna,
spoľahlivá a otvorená štátna správa).
Klientske centrum predstavuje priestor,
ktorý je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou
správou. V rámci klientskeho centra sú
integrované služby poskytované úradmi
miestnej štátnej správy. Klientske centrá
poskytujú moderné a komplexné služby
štátu v príjemnom prostredí, a tým prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.
(li)

Vyhrajte knihu
Žiar nad Hronom a okolie z neba

Ako sme vás už informovali, počas
tohto leta uzrela svetlo sveta niekoľko
mesiacov očakávaná kniha Žiar nad
Hronom a okolie z neba. Výnimočnou
ju medzi publikáciami o meste a regióne robí fakt, že vznikla výhradne z
leteckých záberov.
Viac ako stovku leteckých fotografií na
stránkach knihy dopĺňa textová časť, kde
sa čitateľ v slovenskom a anglickom jazyku dočíta o Žiari nad Hronom, Kremnici a
obciach v ich okolí, školách, podnikoch
a ďalších organizáciách, ktoré vytvárajú zo žiarskeho okresu nielen obrazovo
zaujímavú oblasť Slovenska. Kniha Žiar
nad Hronom a okolie z neba vyšla v júni
2019 v banskobystrickom vydavateľstve
Creative Business Studio v náklade 4000
kusov a je novým prírastkom v úspešne
sa rozširujúcej knižnej edícii Slovensko z
neba.

My sme si pre vás pripravili súťaž, v ktorej môžete vyhrať okrem tejto hodnotnej knihy aj turistickú a cyklistickú mapu
Kremnické vrchy.
Stačí, keď nám do 1. októbra na e-mail:
mn@ziar.sk napíšete správnu odpoveď na
otázku:
V akých jazykoch je doplnená textová
časť knihy?
Správnu odpoveď nám môžete priniesť
aj priamo do redakcie Mestských novín,
ktorá sa nachádza v budove tzv. Bieleho
domu na 6. poschodí.
Meno výhercu knihy sa dozviete v najbližšom vydaní novín, ktoré vychádzajú
7. októbra.
(r)
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Ekofarma arónia je v našom regióne jedinou farmou na pestovanie arónie
Arónia, alebo ľudovo aj jarabina čierna,
je pre Slovákov stále pomerne neznáma plodina. Ide o trvalku, ktorá môže
vo voľnej prírode prežiť 40 až 60 rokov.
Plody dozrievajú v letnom období,
koncom augusta. O arónii môžeme tiež
smelo povedať, že je to kráľovná antioxidantov. Peter Jagoš sa jej pestovaniu
začal venovať pred pár rokmi a v súčasnosti je široko ďaleko v našom regióne
zatiaľ jediným pestovateľom. Od tohto
roka je tiež držiteľom značky Regionálny produkt Pohronie. Zoznámte sa
s jeho Ekofarmou arónia.
„Plody arónie sa dajú využiť rovnako ako
plody ostatných drobných ovocných druhov. Konzumovať ich čerstvé, na koláč,
do smoothie, dajú sa zmraziť, môžete
z nich robiť šťavy, lekvár, sirup,“ približuje na úvod Peter Jagoš a ako podotýka,
najväčšími pestovateľmi arónie v Európe
sú Poliaci. Práve tí spolu s americkými
vedcami robia rôzne výskumy zamerané na aróniu. „Výskumy dokázali, okrem
iného, pozitívny vplyv arónie na priebeh
rakoviny, diabetu, zápalových ochorení a
takisto na úroveň krvného tlaku. A je to
naozaj podložené serióznym výskumom,“
konkretizuje Peter a prezrádza, prečo si
myslí, že sa aróniu oplatí pestovať aj na
Slovensku: „Do Európy prišla táto plodina pred 300 rokmi. Pochádza zo Severnej
Ameriky. Na Slovensku sa určite pestuje
už dlhšie, no doposiaľ nebola veľmi známa, na komerčné účely sa využíva možno
nejakých 15 rokov. Podľa mňa je to jedno z najzdravších a najmenej náročných
ovocí, aké vieme v našich zemepisných
šírkach dopestovať.“
Arónia sa pestuje väčšinou v tvare kríka,
no dá sa naštepiť aj na podpník – potom
máme stromovú verziu. S myšlienkou na
založenie farmy sa Peter začal pohrávať
niekedy v roku 2015. Vtedy bol pozrieť
priateľov, ktorí pestujú na severe Slovenska čučoriedky. „Zaujalo ma to a prvým
cieľom bolo pestovať čučoriedky. Natrafil
som však niekde medzitým na pestovateľa, ktorý ma zoznámil s aróniou. Keď sme
si naštudovali čosi o rastlinke a spôsobe
pestovania, ktorý je podstatne jednoduchší ako pri čučoriedkach, išli sme nakoniec do arónie a neľutujeme,“ prezrádza
s tým, že ide o veľmi nenáročnú rastlinku,
ktorej vyhovuje takmer akékoľvek stanovisko a typy pôd, znáša dobre sucho,
nepotrebuje postreky a nie je napádaná
patogénmi ani škodcami a okrem prírodného hnoja nepotrebuje nič špeciálne.
„Nepotrebuje žiadne chemické zásahy
a aj z toho dôvodu sme sa rozhodli pre
jej pestovanie, keďže sme zameraní na
ekológiu. Nech už by bol náš sad vysadený akýmkoľvek ovocím, určite by sme ho
robili ekologicky.“

„

Arónia je vhodná
aj do záhradky k ríbezliam
či egrešom.
V sade Petra Jagoša sa arónia pestuje
v tvare kríka . V súčasnosti ich má približne
3 800, a to troch odrôd. „Nero a Viking sú
naše dve hlavné odrody. Podobajú sa, ale
od iných sa možno odlišujú tým, že majú
väčšie plody a celkom výraznú sladko-trpkú chuť. Nie sú to však žiadne kysličky.
Máme aj približne tristo rastliniek odrody
Mičurin, pomenovanej po známom šľachtiteľovi Ivanovi Vladimirovičovi Mičurinovi. Kríky tejto odrody bohato kvitnú, plody
dosahujú menšiu veľkosť a rastliny sa vyznačujú veľkou mrazuvzdornosťou. Keďže
ide o neskorú odrodu, dozrieva práve teraz, kým ostatné dve aj o tri – štyri týždne
skôr,“ spresňuje pestovateľ, ktorý už má
tento rok zber prvých dvoch spomínaných odrôd za sebou. „Máme overené, že
jemné jarné mrazíky nepoškodia kvetenstvá, zažili sme to predminulý rok a nejaké

Dozreté plody arónie.

Ekofarma je vysadená na ploche 1 hektára.
výrazné poškodenia sme nezaznamenali. Aróniu je možné zamraziť či sušiť. Na
Arónia je naozaj vhodná nielen na náš typ ekofarme Petra Jagoša z nej robia lekvár,
šťavu, sirup a pre vlastné potreby skúšali
pôdy, ale aj na našu nadmorskú výšku.“
urobiť aj víno. „Na lekvár máme štyri vlastPlody sa na Ekofarme arónia zberajú ruč- né receptúry. Nepoužívame žiadne pekne. „Takisto ručne striháme kríky a trháme tíny ani konzervanty. K arónii pridávame
burinu pomedzi rastlinky“ približuje ďa- kokosový cukor, plus nejaké jabĺčka alebo
lej Peter a vysvetľuje, čo všetko sa v sade hrušky na zjemnenie chuti. Pri džeme treokrem zberu plodov musí robiť: „Kosíme ba počítať s tým, že chuť je výraznejšia a
medziradie, kde máme vysiatu lúčnu môže prevládať trpkosť.“ Arónia má veľa
trávu. V čase letných horúčav však od prírodných farbív – antokyánov – sú to
kosenia upúšťame, keďže vyššia tráva za- flavonoidy, ktoré sa svojou výraznou anbraňuje vysušovaniu pôdy v okolí rastlín. tioxidačnou kapacitou podieľajú na eliSad sme, našťastie, zakladali na pôde, kde minácii voľných radikálov. Antioxidačná
bola posledná poľnohospodárska činnosť kapacita arónie je z pomedzi ovocia jedna
vykonávaná približne pred 20-timi rokmi, z najvyšších „Má tiež vysoký obsah jódu,
takže neprišla do styku so žiadnymi ag- čo v našich potravinách absentuje. To je
rochemikáliami.“ Ekofarmu má Peter na vhodné pre ľudí, ktorí majú problémy so
rozlohe približne jedného hektára. Z pri- štítnou žľazou. Obsahuje tiež železo, čo
bližne 3 800 rastlín je 3 500 ks kombinácia napomáha pri tvorbe červených krviniek,
ďalej obsahuje draslík, sodík, horčík, manNero a Viking a 300 ks Mičurin.
gán, zinok, kyselinu listovú, rutín a karoteArónia je vhodnou rastlinou do záhrad noidy. Šťava, ktorá sa z arónie robí, síce
ako doplnok k ríbezliam, egrešom, čučo- pri jemnej pasterizácii stratí vitamín C,
riedkam, či inému drobnému ovociu. Ako ale ostatné cenné látky v nej zostávajú,“
chutí? „Jej chuť je kombináciou medzi zdôrazňuje Peter. Ako ďalej podotýka, na
trnkami a čučoriedkami, plody sú šťav- ekofarme robia lekvár do 150 gramového
naté, bobuľky vyzerajú ako jarabina, ale balenia, pretože po otvorení je ho potrebsú tmavej farby, až do čierna. Ak pekne né čím skôr zjesť. Keďže na jeho výrobu
zarodia, majú priemer približne jeden nepoužívajú konzervanty, už po týždni
centimeter. Bobuľka sa dá pritom zužit- sa otvorený skazí. Zakonzervovaný však
kovať celá. Koža je síce tvrdšia, keď však vydrží rovnako dlho ako bežný lekvár.
aróniu rozmrazíme, nezmäkne ako jahoda Okrem toho, aróniu je možné piť aj ako
alebo ríbezľa, ale stále si drží svoj tvar, dá čaj. Usušiť sa dajú nielen plody, ale aj listy
sa dokonca rukou z mrazničky nabrať bez a vzájomne ich kombinovať.
toho, aby sme čakali na rozmrazovanie. Je
veľmi odolná, čo je však problém pri sušení. Kým klasický plod sa usuší cez tenšiu
kožu rýchlejšie, arónia drží a sušenie tak
trvá dvakrát toľko ako pri bežnom ovocí,“
vymenúva vlastnosti arónie Peter a ako
prízvukuje, keď sa suší šetrne, všetky cenné látky v nej zostanú. Ako pri trnkách, pri
prejdení mrazom sa cukornatosť plodu
zvýši. „Ďalšou výhodou je, že po dozretí
z kríka neopadá, ani nepodlieha skaze,
nie je preto potrebné ju ihneď pozbierať
a pestovateľ si môže zber predĺžiť až do
konca októbra, pokiaľ ho však nepredbehnú drozdy. Po zbere vydrží v chladničke či
pivnici aj tri týždne,“ hovorí Peter o ďalších
výhodách pestovania tohto ovocia.

Jastrab ako biologická
ochrana sadu

Zdroj antioxidantov

Veľkosť bobúľ v porovnaní
s mincou.

nepožierali dozreté plody arónie: „Stretli
sme sa so sokoliarmi zo Štiavnických Baní.
Rozhodli sme sa pre biologickú ochranu,
to znamená, že budeme mať vlastného
jastraba. Budeme s ním prelietavať a cvičiť
ho v danom priestore, vtáci sa tak naučia,
že je bezpečnejšie sa sadu vyhnúť.“
Ak ste rovnako ako my zvedaví na chuť
arónie a chcete ju ochutnať, stačí Petrovi napísať na facebooku na jeho stránke
Ekofarma arónia. Doniesť vám vie nielen
čerstvé plody, ktoré sa práve zbierajú, ale
aj výrobky ako lekvár, sirup či šťavu nafľašovanú v skle. Produkty sú tiež dostupné
v miestnych obchodíkoch, a to v predajni
so zdravou výživou a v čajovni.
(li)
Foto: archív PJ.

Arónia
Bobule arónie majú vysoký obsah vitamínu C a antioxidantov, ktoré zabraňujú
poškodeniu buniek a spomaľujú proces
starnutia. Majú veľmi nízky obsah nasýtených tukov, cholesterolu a sodíka a vysoký obsah vitamínu A, B9, C, E, K a minerálov ako je vápnik, draslík, železo, jód,
zinok a mangán. Denná odporúčaná dávka skonzumovaného ovocia sa pohybuje
okolo 1 polievkovej lyžice bobúľ.
Bobule arónie majú najvyššiu koncentráciu antioxidantov spomedzi všetkých druhov ovocia. Veľkým prínosom pravidelnej
konzumácie aróniových bobúľ je udržanie
dobrého zdravia močových ciest. Bobule
tohto ovocia zlepšujú krvný obeh, posilňujú krvné cievy a znižujú riziko srdcových
ochorení a vznik infarktov. Obsah fenolov
v zrelých bobuliach dezinfikujú a regenerujú telo, podporujú hojenie rán, odstraňujú toxické látky, znižujú zápal, zlepšujú
elasticitu krvných ciev a zabraňujú ich zaneseniu. Z výsledkov niektorých štúdií vyplýva, že plody arónie, prípadne ich 100 %

Úroda.
čerstvá šťava (bez pridaných cukrov, sladidiel a iných látok) výrazne znižujú hladinu cukru v krvi. Sú tiež vhodné pre ľudí,
ktorý myslia na svoje zdravie a chcú sa
cukrovke v budúcnosti vyhnúť. Pozitívny
účinok purpurových bobúľ bol tiež v roku
2004 preukázaný pri liečbe žalúdočných
problémov, vrátane žalúdočných vredov
a hnačky. Tiež upravuje trávenie, čo spôsobuje vyšší obsah vlákniny.
Pri pravidelnom dopĺňaní aróniových bobúľ do jedálnička si môžeš byť istá, že prechladnutie a chrípka sa tak skoro neukážu. Bobule účinne bojujú proti baktériám,
vírusom a celkovo podporuje imunitný
systém vďaka svojim vysoko protizápalovým hodnotám, ktoré chránia bunky
celého tela.
Pozitívny účinok tmavých plodov je preukázaný predovšetkým s rakovinou hrubého čreva, čo vyplýva zo štúdií z roku 2003.
Rast rakovinových buniek dokážu spomaliť o 50 – 80 %, bez toho aby zničili zdravé
bunky.
Koreň arónie sa môže použiť na zastavenie krvácania z rany, zatiaľ čo kôra môže
byť použitá pri liečbe horúčky a hnačky.

Čoskoro bude ekofarmu strážiť
takýto fešák.
„Keďže naša farma je ekologicky zameraná, nechceli sme v sade robiť mechanickú
obranu pred vtákmi, ktoré robia nálety
na rastliny najmä na jeseň. Chceli sme sa
vyhnúť naťahovaniu sietí a konštrukciám.
Jednak je to finančne náročné a na druhej
strane, pokiaľ sú siete s väčšími okami,
môže sa do nich vtáčik zamotať a zahynie
tam. Vtáci sú v sade počas celého roka
užitoční, spolupracujú s rastlinkami a požierajú rôzne chrobáky a húsenice. Preto
si myslíme, že by v sade mali byť prítomné,“ vysvetľuje ďalej Peter a prezrádza, ako
sa chcú vysporiadať s tým, aby im vtáky

Lekvár vyrábajú na ekofarme podľa vlastnej receptúry.
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Optimisti, nebláznite!
Pesimisticko-optimistická
Niektorí hovoria, že...
Doznieva vašej kariéry jeseň,
so žltnúcim lístím končí naša pieseň.
Dokedy ešte chcete spievať?
Veď pozrite sa na seba!
Jedna sa hrčí, druhej v hrudi chrčí,
o ďalšej vravieť netreba.
Tá nemá zuby, toho bolia kĺby,
hentá o barly sa opiera.
Tá dobre nepočuje, ten dobre nevidí,
tej sa trasú ruky – ťažia vás už nohy.
Tak to trápenie skončite!
A už nebláznite!
Ale veď...
Pred pár rokmi,
v tom jesennom zlatožltom lístí
som stretla vás, milí Optimisti.
Prežili sme blesky, búrkové oblaky

Z pera čitateľa
Všade sa kradne.Ako sme boli príjemne okradnutí. Dňa 25. augusta
sme boli na dovolenke v Albánsku.
Pekná prímorská krajina, žije tam asi
3 milióny obyvateľov. Pláž vzdialená
40 km od Tirany, dlhá 20 km. Ubytovaní v novom hoteli, ktorý bol na úrovni
Trampovho hotela, ktorý sme navštívili v New Yorku. Veľa mramoru, skla,
veľa nerezu. Bazén pri hoteli, 50 m od
mora. Lehátko pri lehátku, stovky dovolenkárov, noha pri nohe. Druhý deň
pri bazéne sme prešli do mora plávať.
Keď sme sa vrátili k bazénu, tak sme
zistili, že nám niekto ukradol tričko,
mobil a náramkové pánske hodinky
z tašky. Okolo veľa ľudí na lehátkach,
ale cudzinci.
Okamžite som zašiel na recepciu
ohlásiť krádež. Oznámili mi, že to
vyšetria, aby som čakal na výsledok.
Prešli dva dni, niekoľkokrát som prešiel na recepciu, nič sa nenašlo. Po
troch dňoch ma vyhľadal pracovník
hotela, že našli na pulte mobil aj hodinky. Len tričko sa nenašlo. Zlodej si
to rozmyslel.

a vyšlo slniečko, rozbilo tie mraky.
Za tie desaťročia užili sme veľa slávy,
hoci to všetko stálo aj veľa námahy,
vždy znova našlo sa dosť síl,
spevom vliať novú miazgu do žíl,
by srdcia bili do novej jari
a vrátili červeň do starnúcich tvárí.
Len počítajte, koľko rokov spriadame

tej našej jesene zlaté nite!
Skončiť so spievaním?
Optimisti! Nebláznite!

Lívia Považancová, spevácky
zbor Seniori Optimisti

HĽADÁM DOMOV
AIVA

BREE

Aiva je 1,5-ročná kríženka rotwajlera.
Je to úplné zlatíčko, dobrá a maznavá.
Keďže je mladá, je aktívna a potrebuje,
aby sa jej niekto venoval. Je rozumná
a všetkému sa rýchlo učí. Má rada vodu,
kúpanie a aportovanie. So seberovnými
priateľskými psami a sučkami je znášanlivá.
S mačkami a hydinou sa nekamaráti.
Ideálny by bol pre ňu život v rodinnom
dome. Očkovaná, odčervená, kastrovaná
a čipovaná.

Bree je približne 1-ročná kríženka stredne
veľkého vzrastu. So psami aj sučkami je
znášanlivá, nekonfliktná. Určite by jej
v novom domove nevadil psí kamarát. Je
vhodná aj k deťom. Hľadá sa jej aktívna
rodinka, ktorá má rada výlety a bude sa jej
dostatočne venovať. Najviac by sa jej páčilo
v dome s prístupom dnu. V byte by sa asi
nudila. Očkovaná, odčervená, čipovaná
a kastrovaná.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Na streche sveta
Cestopisno-relaxačný program vo štvrtok 26. septembra o 19.00 hod. vo Hviezdnej sále.
Cestopisný a oddychový program vás pozýva na virtuálnu cestu do vzdialených končín
v okolí najvyššieho pohoria sveta. Odletíme z európskeho letiska, aby sme pristáli v nepálskom Káthmandú, kde strávime noc a odkiaľ sa následne vydáme s batohom na chrbte
k najvyšším končiarom planéty. No a nocuje sa v stanoch alebo u pohostinného domáceho obyvateľstva. Program doplní fulldome oddychová projekcia krás blízkeho i vzdialeného vesmíru.
Cestopisno-relaxačné pásmo sa odporúča pre návštevníkov od 12 rokov.

DŽULI
ANIKA

Ako som kŕmil
kamarátov vo VZK

Niekoľko kamarátov si zvyklo každý
večer po výdaji večere naklusať do
kuchyne, kde som im ušetril z výdaja.
Keď neostalo nič, tak masť s chlebom
a cibuľou. Na budúce o tom, ako som
ukončil varenie vo VZK. Ďalej ako som
nadsluhoval basu a odchod do civilu.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
23.9. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
24.9. 20.00 – 22.30 h lek.Avicena, Kamenárska 158,
Hliník
25.9. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
26.9. 20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
27.9. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
28.9. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
29.9. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
30.9. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
1.10. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
2.10. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
3.10. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
4.10. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
5.10. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
6.10. 7.00 – 20.00 h lek.Dr. Max, OC Tesco, SNP100
20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
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

Aniku priviezla hliadka MsP z rómskej
osady. Je to približne 1-ročný kríženec
stredne veľkého vzrastu. Váži približne 10
– 12 kg. So psami aj sučkami je znášanlivá.
V novom domove by jej psí kamarát
nevadil, práve naopak. Deti jej nevadia,
ale vhodná je skôr ku starším deťom.
Vhodná je aj do bytu, hygienu by rýchlo
zvládla. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná
a odčervená.
EVELYN

Džuli je 1-ročná kríženka labradora. Je
šikovná, poslušná a vždy veselá. Aj keď
sa vie blázniť, keď treba, tak poslúchne
a upokojí sa. S priateľskými psami
a sučkami je znášanlivá. Prehrať sa dokáže
aj s hračkou. K ľuďom je veľmi priateľská
a prítulná, vhodná aj k deťom. Najviac
by sa jej páčilo v rodinnom dome so
záhradou. 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.
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.

Evelyn priviezla hliadka MsP z rómskej
osady. Má asi dva roky. Je veľmi dobrá
a prítulná. Venčia ju často rodiny s deťmi
a nemá s nimi žiadny problém. So psíkmi
a sučkami je znášanlivá, úplne konfliktná.
Problém nie je ani s hygienou. Očkovaná,
čipovaná, odčervená a kastrovaná.

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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Nórsky deň – zbližovanie slovenskej a nórskej kultúry
V stredu 2. októbra sa uskutoční ďalší
ročník podujatia Nórsky deň. Jeho súčasťou bude odborný seminár aj obľúbené popoludnie pre rodiny s deťmi,
ktoré majú záujem bližšie spoznať
túto severskú krajinu a život jej obyvateľov. Podujatie píše svoju históriu
od roku 2013 a odvtedy sa pravidelne
koná každý druhý rok.
Nórsky deň spája nórsku a slovenskú
kultúru. Taký je cieľ podujatia, ktoré
vzišlo z iniciatívy spoločností Slovalco,
Sapa Profily, Bring a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku. Všetky
tri spoločnosti s nórskym kapitálom sú
podstatnými zamestnávateľmi v priemyselnom parku, meste a regióne a okrem
toho aj významnými partnermi mesta
Žiar nad Hronom, pretože podporujú
viacero oblastí kultúrno-spoločenského, športového a komunitného života ľovstva na Slovensku. Aj tento rok bude
v meste.
súčasťou podujatia odborný seminár, a
to na tému Zelené a inovatívne riešenia v
internej správe miest a samospráv – moderné trendy. O tom, ako môžu zelené a
inovatívne riešenia zefektívnmiť internú
správu obcí a samospráv na Slovensku
Prostredníctvom Nórskeho dňa majú bude hovoriť Martin Baláž, vedúci kanaj obyvatelia zo Žiaru a okolia možnosť celária primátora mesta. Na seminári
spoznať nórsku kultúru. Podujatie sa sa predstavia viacerí spíkri, vrátane veľorganizuje v priestoroch Mestského kul- vyslanca nórskeho kráľovstva Terjeho
túrneho centra. A to aj prostredníctvom T. Nervika, primátora Žiaru nad Hronom
rôznych aktivít, ktoré sa pripravujú v spo- Petra Antala, predsedu Smart Cities Klub
lupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho krá- na Slovensku Miloslava Juríka, predsta-

Témou seminára budú
moderné aplikácie a riešenia
smart city

Termín druhej splátky miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok
na rok 2019 v dvoch splátkach, aby druhú splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2019.
Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200
0000 0016 0202 2658 alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom.
Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický sym-

viteľa slovenskej IT firmy RescoNet Branislava Valacha a odznejú aj prezentácie
z Nórska a zo slovenskej štátnej správy.
Seminár začne o 9.00 hodine a ukončený
bude panelovou diskusiou so začiatkom
o 11.00 hodine.
Program pre širokú verejnosť bude pokračovať o 13.30 hodine, na ktorom
budú môcť Žiarčania spoznať Nórsko.
Opäť nebude chýbať ochutnávka špecialít nórskej kuchyne, pre deti sú pripravené rozprávky, tvorivé dielne či kvízy
a rôzne ďalšie sprievodné podujatia. (li)

Termín druhej splátky dane z nehnuteľností
Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní
a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností
na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú
povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2019
v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane uhradili
v termíne najneskôr do 30. septembra 2019.
Daň je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59
0200 0000 0016 0202 2658 alebo do pokladne
mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné
uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.

Týždeň bezpečnosti na železnici
pravidiel na železničných priecestiach
a v okolí železníc. Počas aktivít bol žiakom
premietaný DVD film Oliho príbeh, ktorý
upozorňuje deti na zásady správania sa
v blízkosti železníc a nebezpečenstvá
železničnej dopravy.
Rodičia, upozornite vaše deti, aby sa
nikdy nehrali na koľajniciach alebo v
Cieľom preventívnych aktivít bolo ich blízkosti. Vysvetlite im, aby v záujme
zvýšenie povedomia o dodržiavaní ochrany vlastného života a zdravia
V rámci týždňa bezpečnosti na železnici zrealizovalo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiari nad Hronom
v dňoch od 2. do 6. septembra preventívne aktivity pre žiakov základných
škôl, ktoré boli zamerané na nebezpečenstvá železničnej dopravy.

prechádzali cez koľajnice výhradne
len na železničných priechodoch,
priecestiach alebo podchodmi. A aby
nikdy neprechádzali cez koľajnice v
prípade zatvorených závor alebo pri
blikajúcom svetelnom signáli! A taktiež
im sami choďte príkladom, pretože vy
ste ich najväčším vzorom
OR PZ v Žiari nad Hronom

Banskobystrický samosprávny kraj zakúpil elektronický
objednávací systém pre všetky ambulancie v kraji

Kraj od septembra poskytol všetkým
ambulanciám v kraji možnosť zadarmo objednávať pacientov na vyšetrenie. Elektronické objednávanie je
bezplatné pre lekárov aj pacientov.

Zadarmo pre pacienta
aj pre lekára
a aj bez vlastnej
webovej stránky

Banskobystrický samosprávny kraj od
septembra dal možnosť pre všetky zdravotné ambulancie v kraji, aby bezplatne Služba je rovnako poskytovaná bezvyužívali elektronický objednávací sys- platne aj pre pacientov, ktorí sa na vytém.
šetrenie objednávajú. Objednávanie
prebieha cez stránku www.objednatvyElektronický spôsob objednávania pa- setrenie.sk. Stačí, ak majú mobilný telecientov funguje cez webové rozhranie. fón, počítač alebo tablet s prístupom na
Pre lekárov je výhoda v tom, že si nemu- internet a ušetria si čakanie na časenku
sia inštalovať žiadny program, ale cez alebo telefonáty do ambulancie.
prihlasovacie údaje, ktoré už majú do
systému www.evuc.sk, sa dostanú aj do Objednávací systém je dostupný pre
systému objednávania.
všetky ambulancie na území Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoV systéme objednávania si sami navolia, rých je viac ako 2500. Počas rýchleho
ktoré hodiny budú pre objednaných prieskumu pred spustením systému a
pacientov, ktoré pre urgentných pacien- informácií o ňom, ktorý si BBSK urobil,
tov, vedia si tiež zvoliť minimálne a ma- prejavili o systém záujem dve nemocniximálne koľko dní dopredu sa pacient ce, v Revúcej a vo Veľkom Krtíši, a väčmôže objednať. „Ak lekári prihlasovacie šinou špecializované ambulancie. BBSK
údaje nemajú, vedia ich jednoducho platí za licenciu na používanie systému
získať na Oddelení zdravotníctva BBSK, 1900 eur mesačne a zmluvu má uzavrektoré im ich na požiadanie zašle e-ma- tú na rok. Jej predĺženie bude závisieť
ilom,“ informuje Martin Caudt, vedúci od toho, koľko ambulancií sa v kraji zaOddelenia zdravotnícka Banskobystric- pojí.
kého samosprávneho kraja.
(r)

Biela pastelka zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím
Biela pastelka je verejná zbierka,
ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje
životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii. Cieľom zbierky je
získanie finančných prostriedkov na
podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho
poradenstva a sociálnej rehabilitácie,
teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú
začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok
na Slovensku.
Piatok 20. september bol tento rok hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
Prispieť do prenosných pokladničiek ste
mohli aj vy v uliciach Žiaru nad Hronom.
Ak ste nenatrafili na dobrovoľníkov
a radi by ste pomohli ľuďom zo zrako-

vým hendikepom, môžete tak urobiť
viacerými spôsobmi:
•zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s
ľubovoľným textom v hodnote 2 eurá v
sieti operátorov Orange, Telekom a O2
on-line darom cez darcovský portál DARUJME.sk
•vložením ľubovoľného príspevku na
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111
0000 0014 3025 8006
•registráciou v systéme prieskumov verejnej mienky Talk Online Panel a pripisovaním získaných bodov v prospech
Bielej pastelky
•príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách, ktoré spolupracujú na dlhodobej zbierke (školy, úrady, firmy)
•príspevkom cez službu Viamo, vďaka
ktorej majú klienti Tatra banky a VÚB
banky možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo
(r)

Foto: www.bielapastelka.sk
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trebné spotrebiče (napr. monitor, žehličky, holiace strojčeky, telefóny, kulmy,
chladničky, práčky a pod.). Ide o tzv.
spätný zber elektroodpadu a napríklad
pri kúpe novej chladničky je možnosť
odovzdať starú chladničku. V prípade, že
obyvateľ nekupuje nový výrobok, nie je
možné takýto spotrebič v predajni odovzdať. Ak sa potrebujete zbaviť drobností, ako napríklad žiarovky alebo baterky,
je možné ich zaniesť do boxov na to určených, ktoré zvyknú byť taktiež umiestnené v predajniach s elektronikou, ale aj na
iných verejne prístupných miestach, ako
je pošta, lekáreň či predajňa potravín.

Elektroodpad
z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie, vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré
sú súčasťou elektrozariadenia v čase,
keď sa ho zbavujeme. Nefunkčné alebo staré spotrebiče, ako sú napríklad
práčky, chladničky a televízory nepatria do kontajnerov, ktoré sú určené na
komunálny odpad.
Možností, ako zabezpečiť ekologickú likvidáciu rozličných nepotrebných kusov,
a zároveň zabrániť ich neodbornému
rozoberaniu alebo v mnohých prípadoch
dokonca aj vzniku nelegálnych skládok,
ktoré musí mesto na vlastné náklady odstrániť, je niekoľko.

1. Odvoz elektroodpadu na Zberný
dvor
Obyvatelia mesta môžu na Zbernom
dvore (na Ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad
Hronom) bezplatne odovzdať elektroodpad od pondelka do piatku v čase od 8.00
do 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 17.00
hod. Ide o bezplatný odber a obyvatelia
mesta sú povinní sa preukázať platným
občianskym preukazom.
2. Odovzdanie elektroodpadu do predajne elektronických výrobkov = spätný zber
Predajne elektroniky majú povinnosť
odobrať tzv. malý elektroodpad - nepo-

RIADKOVÁ INZERCIA
• Dám do dlhodobého prenájmu
zrekonštruovaný 2-izbový byt
v Žiar nad Hronom s logiou.
Byt je so spotrebičmi a čiastočne
zariadený: chladnička, mikrovlnka,
sporák, práčka, sedacia súprava + skrinky
v obývačke, vstavaná skriňa, kuchynský
stôl, botník. Prenájom je pre max.
3 osoby, nefajčiarov bez domácich
zvierat. Cena 380 eur/mesiac, vrátane
energií. Požadujem depozit vo výške
nájomného + nájomné platiť mesiac
vopred. Voľný od 1.11.2019. T: 0908 960
366
• 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
• Predám garáž v zachovalom stave,
na Ulici Dukelských hrdinov, pri
Hvezdárni. Cena: 9600 eur.
T: 0918 88 36 48
• Predám starší obytný príves. Vhodný aj
pre rybárov. T: 0907 268 902
• Predám veľký 3-izbový byt na Etape.
Bonus – šatník. T: 0907 268 902
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• 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 m2 + pivnica 2,40 m2.
Je na 3./3 poschodí. K bytu je súkromné
parkovacie miesto. Vstupné dvere sú
bezpečnostné SHERLOCK, v chodbe je
znížený strop s úložným priestorom, v
izbe sú vstavané skrine. Byt bude voľný po
30.9.2019. Bytový dom je zateplený, okná
plastové. V blízkosti školy, škôlky, obchody,
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

3. Mobilný odber elektrospotrebičov
v meste
Výhodou tohto zberu je najmä to, že si
nemusíme zabezpečovať pomoc pri nakladaní väčšieho spotrebiča, alebo sa
zaujímať o otváracie hodiny zberných
dvorov. Vo všeobecnosti platí väčšinou
pravidlo, čím viac spotrebičov, tým je
cena za odvoz nižšia. Do takéhoto zberu
patria ďalej, okrem bežných domácich
spotrebičov, aj rôzne zariadenia, ktoré
majú motor a fungujú na elektriku, ako
sú napríklad čerpadlá alebo plynové
kotly. Mesto uzatvorilo zmluvu o umožnení zberu elektroodpadu z domácností
na území nášho mesta so spoločnosťou
Arguss z Bratislavy a so združením práv-

nických osôb Elkomin z Bratislavy. Prostredníctvom mobilného zberu sa obyvatelia mesta v stanovený deň zbavia elektroodpadu prostredníctvom pristavenej
nádoby/zberného auta. V prípade záujmu je potrebné sa obrátiť priamo na spoločnosť Arguss alebo Elkomin, prípadne
na oddelenie odpadového hospodárstva.
Výnimka: autobatérie, odovzdávajú sa
priamo na špecializované pracoviská alebo na zberný dvor.
Na území nášho mesta majú teda obyvatelia možnosť zbaviť sa elektroodpadu
celoročne bezplatne na Zbernom dvore
na Ul. SNP 131, prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási
na webovom sídle mesta, v miestnych
novinách alebo na verejných tabuliach,
alebo pri príležitosti konania Dní čistoty,
ktoré sa konajú dvakrát do roka, a to vždy
na jar a na jeseň.
Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným
subjektom, akými sú napríklad pouliční
zberači a pod., ktorí nemajú uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom. Dôležité je odovzdať zariadenie kompaktné, t. z. celé, nerozoberané,
v opačnom prípade nemá preberajúci
subjekt povinnosť takýto rozobratý elektroodpad prevziať.
OŽP
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V Bratislave bude 15. októbra
slovensko-rakúsky poradenský
deň k dôchodkom

Nový systém prechodu vrátnicami
Area servis pripravuje automatizáciu
vstupu do areálu priemyselného parku.
Znamená to rekonštrukcie vrátnic, a teda
vybudovanie turniketového systému pre
chodcov pomocou čipovej karty. Rovnako budú vstupom cez čipovú kartu prechádzať autá a kamióny. Z tohto dôvodu
boli na vrátniciach vybudované ostrovčeky, na ktorých budú snímače čipových
kariet. Rekonštrukcia vrátnic začala v auguste tohto roku, v týchto dňoch by mala
finišovať.
V rámci rekonštrukcií sa na hlavnej vrátnici zrušili chodníky, rozšírila sa cesta,
vybudoval sa stredový ostrovček a boli
nakreslené vodiace čiary. Vodorovné
dopravné značenie bolo vyznačené až
od hlavnej cesty. Rovnaká úprava, a teda
vybudovanie stredového ostrovčeka
a vyznačenie vodiacich čiar sa robilo aj
na druhej vrátnici.
Na hlavnej vrátnici, pred vstupom do
areálu, bude zmenená dispozícia. Bude
vybudovaná odstavná plocha pre vybavenie vstupu pre kamióny. Zruší sa parkovisko na pravej strane (bývalé zastávky
SAD), tu vznikne odstavná plocha pre
kamióny, ktorých šoféri si pôjdu vybaviť
vstup do areálu. Tu bude parkovanie obmedzené na 30 minút.

Pracovali ste nejakú časť svojho
aktívneho pracovného života v Rakúsku? Potrebujete informácie
o tom, ako a za akých podmienok
máte nárok na dôchodok z Rakúska? Môžete sa prísť poradiť
15. októbra do Bratislavy, kde sa uskutoční slovensko-rakúsky poradenský
deň k dôchodkom.
Poistenci a poberatelia dôchodkových
dávok, ktorí pracujú alebo pracovali na
Slovensku alebo v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Rakúska,
si budú môcť riešiť svoje dôchodkové
záležitosti pri osobných konzultáciách
s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a
rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV a
Poisťovne pre živnostníkov SVA.

ný mimo budovu vrátnice. Do priestoru
vrátnice sa bude vstupovať iba za účelom
vybavenia čipovej karty. Tieto zmeny by
mali byť spustené začiatkom roka 2020.

do areálu priemyselného parku rešpekto- selného parku dostanú informácie v dovali nové dopravné značenie. Bude tým statočnom predstihu pred spusteným
zabezpečený plynulý vstup i výjazd z are- nového systému.
Zdroj: ŽHS/Hutník
álu. Spoločnosti sídliace v areáli priemy-

Aby ste sa vyhli dlhým čakacím dobám,
odporúčame dohodnúť si termín vopred:
telefonicky na čísle 00421 906 171 635
e-mailom: prihlasovanie@socpoist.sk
Na základe vopred poskytnutých informácií o vás sa konzultanti oboch partnerských inštitúcií pripravia. Počas konzultácii bude prítomný tlmočník, ktorý
pomôže pri jazykovej bariére.

Do areálu priemyselného parku sa dá
vojsť aj vrátnicou na Kortine. Tu bude
osadený bicyklový turniket, ktorý bude
v prevádzke nonstop.
Na parkovisku pred hlavnou vrátnicou
bolo vyznačené vodorovné značenie parkovania – parkovacie boxy. V súčasnosti
šoféri nerešpektujú všetky značenia, na
čo sú upozornení oznamom za stieračom. V budúcnosti budú chodiť dopravné hliadky. Momentálne je na parkovisku
vyznačených 250 parkovacích miest.
Rovnako budú na tomto parkovisku vyznačené parkovacie miesta pre návštevy.

Rovnako dostanú vrátnice nové pomenovanie, keďže doterajšie pomenovania
podľa firiem (Sapa vrátnica) bolo najmä
pre zahraničných, ale aj domácich návštevníkov metúce. Vrátnice sa tak budú
volať vstup/gate 1 a vstup/gate 2. Doterajší vstup na hlavnej vrátnici bude
uzatvorený, uvedená do prevádzky bude
pravá vrátnica, ktorá je modernejšia. Na
druhej vrátnici bude turniket umiestne- Dôležité je, aby všetci, ktorí prichádzajú

Foto: KR

Pripomíname, že si so sebou treba priniesť osobné doklady, doklady o poistení
a v prípade pozostalostných dôchodkov
aj doklady o zomretých. Medzinárodný
poradenský deň je bezplatný a uskutoční
sa v utorok 15. októbra 2019 v Bratislave
v budove Sociálnej poisťovne, ústredie,
Ulica 29. augusta č. 10 od 8.30 do 12.00
hod. a 13.00 do 15.30 hod.
(r)

Rozprávky od Majky
Smutná jablonˇ
UTOROK 1. 10. 2019

PIATOK 11. 10. 2019

ŠTVRTOK 24. 10. 2019

09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ Zity
Strnadovej Parákovej)

09.00 - Háčkovanie
18.00 – Zdravý chrbát

09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym

PONDELOK 14. 10. 2019

PIATOK 25. 10. 2019

09.00 – Atopický ekzém - prednáška

STREDA 2. 10. 2019

UTOROK 15. 10. 2019

09.00 – BABY SWAP
18.00 – Zdravý chrbát

08.30 – Slávikova hudobná škola
09.45 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
16.45 – Tani Tani s DANY
18.00 - Jóga

09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ Zity
Strnadovej Parákovej)

ŠTVRTOK 3. 10. 2019

08.30 – Slávikova hudobná škola
09.45 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
16.45 – Tani Tani s DANY

PONDELOK 28. 10. 2019

09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
17.00 – Family jóga

PIATOK 4. 10. 2019

ŠTVRTOK 17. 10. 2019

UTOROK 29. 10. 2019

09.00 – Háčkovanie
18.00 – Zdravý chrbát

09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
PIATOK 18. 10. 2019
09.00 - Háčkovanie
18.00 – Zdravý chrbát

09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ Zity
Strnadovej Parákovej)
17.45 – Skupinový koučing pre mamičky

PONDELOK 21. 10. 2019

STREDA 30. 10. 2019

09.00 – Nosičský pochod spojený
s podpornou skupinou nosenia
15.00 – Koučing pre mamičky

08.30 – Slávikova hudobná škola
09.45 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
16.45 – Tani Tani s DANY
18.00 - Jóga

PONDELOK 7. 10. 2019
09.00 – Hurá na nočník – prednáška
15.00 – Koučing pre mamičky
17.30 – Jóga
UTOROK 8. 10. 2019
09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ Zity
Strnadovej Parákovej)

STREDA 9. 10. 2019
08.30 – Slávikova hudobná škola
09.45 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
16.45 – Tani Tani s DANY

ŠTVRTOK 10. 10. 2019
09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym

STREDA 16. 10. 2019

UTOROK 22. 10. 2019
09.00 – Vnímavé hranie
11.00 – Divadelné kúzla
16.00 – Stretnutie s divadlom (LDO ZUŠ Zity
Strnadovej Parákovej)

SOBOTA 26. 10. 2019
8.00 – Obúvanie detí – prednáška
s fyzioterapeutkou
9.30 – Správna manipulácia s bábätkom –
prednáška s fyzioterapeutkou
09.00 – Sledovanie vývinu reči u detí –
prednáška s logopedičkou
17.30 – Jóga

ŠTVRTOK 31. 10. 2019

STREDA 23. 10. 2019

09.15 – Baby Gym
10.15 – Baby Gym
17.00 – Family jóga

08.30 – Slávikova hudobná škola
09.45 – Slávikova hudobná škola
15.00 - Predpôrodná príprava
16.45 – Tani Tani s DANY

Na všetky sa treba VOPRED PRIHLÁSIŤ na našej facebook
stránke alebo osobne v Mestskom materskom centre Úlik,
Ul. Dr. Janského 19, Žiar nad Hronom. Tešíme sa na vás!
Herňa v Úliku je otvorená PO až PIA od 9.00 do 12.00. h.

B

ola raz jedna dedinka, kde žil chudobný
starček.
Býval v skromnom
domčeku a nemal
nikoho. Žena mu
zomrela a deti nemali. Musel
teda pracovať, aby mal z čoho
žiť. Zamestnal ho jeden bohatý
gazda, ktorý mal obrovský sad
ovocných stromov. Ten sad bol
plný jabloní, hrušiek, čerešní
a sliviek. Gazda jedného dňa
nakázal starčekovi nasadiť jablone. Mladé jablone sa sadili do
škôlky. Škôlka sadeníc je niečo
také ako aj vaša škôlka. Rodičia vás dajú do škôlky a keď
podrastiete, rozpŕchnete sa do
škôl. Tak sa starček vybral ku
gazdovi. Dal si do vreca malé
sadenice jabloní a vybral sa ich
sadiť. Sad bol dosť ďaleko. Starček bol už unavený a zastavil sa
pri studničke, aby sa napil vody
a oddýchol si. Studnička bola
v tieni, zarastená tŕňami, na

pochmúrnom mieste. No voda
v nej bola čistá a zdravá. Starček
si oddýchol a pobral sa ďalej.
Sad bol už blízko. Nevšimol si,
že jedna sadenička jabloni mu
vypadla. Ostatné zasadil tak,
ako mu bolo prikázané. Stratená sadenička sa ujala a vyrástla
pri studničke. Aj keď v tmavom
a nevľúdnom prostredí, vyrástla
z nej nádherná jabloň. No bola
to smutná jabloň. Pýtate sa prečo? Bola sama a nekvitla na jar
ako iné jablone plné kvetov, na
ktoré svietilo slniečko a včielky
opeľovali ich krásne kvety. Na
tých jabloniach narástli šťavnaté, sladké jabĺčka. Preto je
krásna, ale smutná. Jedno leto
bolo strašne horúco. Slniečko
svietilo a jeho lúče boli oveľa
teplejšie ako po iné roky. Vtáčiky
a zvieratká moril smäd. Ukrývali
sa v chládku a pili vodu zo studničky. Ako sa tak ukrývali pred
horúcimi lúčmi slniečka, všimli
si smutnú jabloň. Z toho smút-

ku začala jabloň plakať. Len tak
potichúčky, no slzy jej stekali
po celom kmeni. Zvieratká si to
všimli. Srnka, vtáčiky, ježko aj
motýle. Pýtali sa jej, prečo plače.
Ona im vyrozprávala celý svoj
príbeh. Zvieratká jej povedali:
„Ty nie si zbytočná. Tvoja koruna
nám dáva domov a ukrýva nás.
Bez teba by sme zahynuli.“ Vtáčiky si spravili v korune stromu
hniezdo. Srnka si našla ležovisko
pri kmeni jablone. Ježko sa ukryl
pod lístim, ktoré tam celé roky
padalo. Motýle tiež ostali. Všetky
zvieratká mali blízko ku studničke, kde sa mohli napiť do sýtosti
zdravej vody. Predstavte si, deti,
jabloň už nebola smutná. Našla
si veľa priateľov a tešila sa na
každý deň plný radosti. Vedela,
že je užitočná a má zmysel žiť.
Na jej kmeni sa objavil krásny
úsmev. Žijú tam až dodnes ako
veľká, šťastná rodina.
Mária Francisti
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Pripomenuli sme si 75. výročie od Slovenského národného povstania
V Žiari nad Hronom sme si pripomenuli
75. výročie od vypuknutia SNP dňa 28.
augusta. Pri pamätníku Exnára, prvého veliteľa partizánskej brigády na
strednom Slovensku, ktorá sa nachádza pred Základnou školou na Ulici Dr.
Janského, sa konali celomestské oslavy
za účasti predstaviteľov štátnej správy
a samosprávy, poslancov mesta a VÚC,
ako i občanov mesta a členov SZPB.
S prejavom vystúpila prednostka okresného úradu Andrea Žiaková a o kultúrny
program sa postarala spevácka skupina
Seniori Optimisti zo Žiaru nad Hronom.
Vence k pamätníku boli položené za
Okresný úrad, za mesto Žiar nad Hronom

Zapálenie vatry.

a Oblastný výbor SZPB Žiar nad Hronom,
kytice kvetov položili aj niektoré politické
strany. Na záver predseda Oblastnej organizácie SZPB všetkých pozval na pokračovanie spomienkového zhromaždenia na
Šibeničný vrch.
Tradične sa konali aj preteky mládeže a
dospelých v behu na Šibeničný vrch a
preteky cyklistov. Túto akciu už tradične
organizuje mesto Žiar nad Hronom spoločne so športovým klubom. Vo večerných hodinách bola zapálená povstalecká
vatra. Pokračovali sme odhalením pamätnej tabule osadenej do kameňa, ktorá
bude pripomínať dnešným občanom
Žiaru nad Hronom, že naši predchodcovia
zo Svätého kríža sa zapojili v roku 1944 do
SNP. Bol vytvorený národný výbor a vybudované obranné postavenia, a to v okolí
obce aj na Šibeničnom vrchu. Do týchto
zákopových prác sa spontánne zapojili
občania obce, hlavne muži. Cieľom týchto
opatrení bolo zastaviť postup nemeckých
vojsk, ktoré po pravej strane od Žarnovice postupovali a od Handlovej cez obec.
Obidva prúdy sa mali spojiť a obsadiť Zvolen a Banskú Bystricu. Odhalenie pamät-

dnešným občanom Žiaru nad Hronom, že
naši predchodcovia sa plne zapojili aj so
zbraňou v ruke do SNP.
Dňa 29. augusta Oblastná organizácia
SZPB zorganizovala účasť na centrálnych
oslavách SNP v Banskej Bystrici. Celkom
boli vypravené štyri autobusy, jeden
z nich bol z mesta Žiar nad Hronom a ďalšie boli z oblasti Kremnička, Hodruše Hámre a Novej Bane. Podľa vyjadrenia
zúčastnených, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. Nielen centrálne oslavy
SNP pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici, ale aj vojenská prehliadka Armády SR.
Mnohí boli príjemne prekvapení, akou
modernou bojovou technikou disponujú
ozbrojené sily SR. Pochvalu si zaslúžia organizátori osláv, ktorí po všetkých stránkach zabezpečili, aby účastníci osláv, ktorí
prišli zo všetkých kútov Slovenska, boli
spokojní. Touto účasťou si občania zo Žiaru nad Hronom ako i ďalší uctili pamiatku
všetkých tých, ktorí bojovali v SNP. Nech
spomienka na všetkých tých, ktorí bojovali a položili svoje životy, zostane navždy
nej tabule urobili prednostka okresného a predseda Oblastnej organizácie SZPB. v pamäti národa.
Jaroslav Bulko,
úradu, poslanec NR SR a primátor Žiaru Táto pamätná tabula bude pripomínať predseda Oblastnej organizácie SZPB
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SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na vás nikdy
nepominie.

*29.9.1935
†14.9.2012

*1.12.1938
†30.9.2013

Dňa 14. septembra sme si
pripomenuli 7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otec, svokor a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra si pripomíname
6. 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.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 25. septembra si
pripomenieme
5 rokov, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Dušan Grochal.
S láskou spomína
manželka a deti.
SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa 21. septembra
sme si pripomenuli
15 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

SPOMIENKA
Dňa 24. septembra
si pripomíname
3. výročie od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša drahá manželka,
matka a stará matka
Veronika Žáková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
manžel Emil, syn Karol
a dcéra Katka s rodinami.
SPOMIENKA
Očiam si odišla,
v srdciach si zostala...
Dňa 18. septembra
uplynuli 3 roky, kedy
nás navždy opustila
naša drahá
Anna Šaranská.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
na ňu spolu s nami.
Spomínajú manžel, dcéra a syn
s rodinami.

Žiarila z vás láska a dobrota,
budete nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie ste
medzi nami,
v našich srdciach
žijete stále s nami.
Dňa 13. septembra sme si
pripomenuli 6. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otec, starý otec a prastarý otec
Ján Baran
a dňa 1. októbra uplynú
3 roky 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.
Spomínajú pravnučky,
vnučky a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Čas beží
a spomienky bolia,
zabudnúť však nikdy
nedovolia.
Dňa 26. septembra
si pripomenieme
15 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil manžel, ocko
a deduško
Marko Hríbik.
S láskou spomína manželka
a smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Na rozlúčku...
Tichučko spinká...
Už zaspalo dievčatko
malé,
veď sudičky mu
do vienka dali len
smútok, žiaľ, trápenie...
Ale to všetko pominie a príde chvíľa
prekrásna, keď otvoria sa nebesá
a jej duša maličká má celkom blízko
k hviezdičkám...
Už nie je bolesť, nie je plač,
len lásky je tam nadostač,
v tom krásnom Božom kráľovstve,
kde sa s ňou všetci stretneme.
Dňa 29. septembra uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša milovaná
Natálka Škvarková
vo veku 1 roka.
S láskou spomínajú rodičia, starí
rodičia a ostatní príbuzní.
SPOMIENKA

... a slza kanie
po lícach...
S láskou a bolesťou spomíname
na svojich drahých
Romana Martinku,
ktorý nás opustil pred 16 rokmi a
Ľudovíta Martinku,
ktorý nás opustil pred 2 rokmi.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 30. septembra si
pripomenieme
11 rokov od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína manželka, synovia
s rodinami a vnúčence.
SPOMIENKA
Modlitba na perách
spomienku otvára,
pri nej sa srdce
do žiaľu ponára.
Hoc jeho hviezda
zhasla a slnko ho
už nemôže hriať,
stále je s nami, vždy budeme na neho
s láskou spomínať.
Dňa 10. septembra sme si
pripomenuli 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
a pravnúčik Šimonko.

SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 6. októbra si
pripomenieme
5. výročie, čo nás
opustil manžel, otec, starý otec
a prastarký
Július Csitári.
S láskou a úctou spomíname všetci,
ktorí sme ho mali radi.
Manželka a syn Peter
s rodinou.

SPOMIENKA
Neplačte a nechajte
ma v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 23. septembra si pripomíname
9 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otecko,
brat a starý otec
Štefan Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami. Spomínajú rodiny Bahnová,
Štefíková, Drozdová a Putišová.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
neprestaneš žiť.
Dňa 19. septembra sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná
Anka Kubišová.
S láskou spomínajú manžel, synovia
s rodinou a sestra s mamou.
Za tichú spomienku spolu s nami
ďakujeme. Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 19. septembra
uplynuli 2 roky, kedy
nás navždy
opustila naša drahá mama
a stará mama
Margita Szarvasová
zo Žiaru nad Hronom
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
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Posledné kolo Slovenského pohára
úspešné aj pre Žiarčanov

Mladšie žiačky príjemne prekvapili
VOLEJBAL

CYKLISTIKA

V sobotu 7. a nedeľu 8. septembra sa
uskutočnilo posledné kolo Slovenského pohára v cestnej cyklistike pre
sezónu 2019.

výsledok dosiahol mladší žiak F. Záhorec, ktorý obsadil v záverečnom špurte
3. miesto. Kadet L. Ungvarský zbieral
body na bodovačkách a napokon obsadil vynikajúce 2. miesto. Najrýchlejšia
V sobotu čakala pretekárov náročná ča- juniorka bola N. Jenčušová, S. Záhorcová
sovka do vrchu na Grajnár. Žiaci absol- obsadila 3. miesto a V. Zelinová 4. miesto.
vovali trať dlhú 6,6 km a kadeti, juniori
a juniorky 11,2 km. Najlepšie sa darilo Juniori od začiatku režírovali preteky a
juniorskému majstrovi Slovenska M. Ba- do úniku sa dostal A. Zelina z CK MŠK
niarovi z CK MŠK Žiar nad Hronom, ktorý Žiar nad Hronom a S. Nagy z ŠG Trenčín.
zvíťazil. Juniorka S. Záhorcová skončila Neskôr sa k nim pripojil M. Baniar z CK
na peknom 3. mieste a V. Zelinová na MŠK. Zbierali body na bodovačkách a
4. mieste. Starší žiak M. Ďurík obsadil prejazdoch. Neskôr Zelina nestačil tempekné 5. miesto a F. Štanceľ 7. miesto.
pu kolegov a vrátil sa späť do pelotónu.
Napokon zvíťazil S. Nagy pred našim
V nedeľu cyklisti absolvovali kritérium M. Baniarom a tretím A. Zelinom.
ulicami mesta Spišská Nová Ves. Skvelý
CK MŠK

Najmladšie volejbalistky sa v sobotu 14. septembra zúčastnili turnaja v
Hnúšti. Na turnaji štartovalo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín.
V prvých dvoch zápasoch nastúpili Žiarčanky proti neskorším finalistom. Najskôr proti Liptovskému Hrádku, ktorému
podľahli 0:2. V zápase sa ukázali menšie
problémy so zbiehaním a ešte aj sa zranila
Karolína Tapferová. Ďalší zápas odohrali
proti PALAS Levice. Ani zlepšený výkon
nestačil na výhru. Posledný zápas v skupine odohrali s Čadcou a konečne prišlo
víťazstvo. Dve prehry v skupine znamenali boje o 5. až 8. miesto. Dievčatá sa
zlepšovali od zápasu k zápasu a v oboch
zápasoch sa tešili z víťazstva 2:0. Najskôr
porazili domáce Hnúšťanky a v súboji o
5. miesto aj hráčky Zvolena.
Konečné poradie: 1. PALAS VK Levice,
2. ŠKM Liptovský Hrádok, 3. VK Podlužianka Levice, 4. TJ-ŠK VK Krupina, 5. MŠK Žiar
nad Hronom, 6. TJ Slávia TU Zvolen, 7. TJ
Lokomotíva Čadca, 8. VK Iskra Hnúšťa.
Zostava: Alexis Futáková, Ivana Fričová,
Martina Hricová, Katarína Kováčová, Karolína Tapferová, Sofia Tončová, Zuzana
Uhrovičová, Laura Vencelová, trénerka
Alena Bieliková.

Staršie žiačky „A“ v Krupine zlaté

doslova užívali.

Áčko v sobotu 14. septembra v Krupine
obhajovalo minuloročné prvenstvo na
turnaji o pohár primátora mesta. V piatich zápasoch dievčatá nestratili ani set
a v podstate prešli celým turnajom bez
väčšieho výpadku.

Mladé béčko sa nebálo postaviť súperkám, ktoré budú hrať v I. triede. Dievčatá
odohrali kvalitné zápasy, všetkých súperov dokázali potrápiť, až na naše „A“ družstvo. Dokonca Hnúšťankám v napínavej
koncovke ukradli set.

O úspešnú obhajobu sa pričinilo svojim Konečné poradie: 1. MŠK Žiar nad Hrovýkonom všetkých 10 dievčat, ktoré si to nom „A“, 2. TJ-ŠK VK Krupina, 3. ŠVK Tatran
na palubovke za veľkej podpory fanklubu Banská Bystrica, 4. VK Iskra Hnúšťa, 5. VK
Podlužianka Levice, 6. MŠK Žiar nad Hronom „B“.

Zostavy
„A“ družstvo: Veronika Petrášová, Erika
Hlaváčová, Vanesa Hurajová, Lucia Hricová, Viktória Topoľanová, Dominika Šikeťová, Terézia Čiliaková, Sabína Debnárová,
Emma Kinková, Patrícia Pittnerová, tréneri
Peter Kollárik a Valéria Šestáková.
„B“ družstvo: Vivien Kašiarová, Nikola
Kútniková, Viktória Kútniková, Petra Uhrovičová, Vladimíra Müllerová, Ema Fleischmannová, Daniela Weissová, Timea Hurtíková, Viktória Gocníková, Agáta Králová,
trénerka Eva Bieliková.
VK MŠK

Indiáni podľahli univerzitným majstrom. Jediný gól strelil Jakubík
HOKEJ - II. LIGA

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom – UMB zápasu otvoril na konci 10. minúty JakuHockey Team Banská Bystrica 1:4 (1:1, bík. Najskôr sa pokúšal tečovať strelu Tatára, dostal sa k odrazenému puku v tesnej
0:1, 0:2)
blízkosti pred brankárom Gašparovičom
Góly: 10. Jakubík – 20. Mendel, a pomedzi jeho nohy rozjasal žiarskych
29. Bukovina, 41. Sapar, 46. Kamzík fanúšikov. Pri prvom góle si pripísal asisHK MŠK Indián: Ševela – Goga, Beňo, tenciu aj kapitán Jozef Stümpel. Hosťom
Petro, Stümpel, Srnka, Daniš, Porko- sa podarilo vyrovnať gólom do šatne v
láb, Mačkovič, Tatár, Urgas, Molnár, záverečnej minúte prvej tretiny. NovodoDobrý, Paška, Káčer, Pohanka, Bitala, mec našiel rozbehnutého Mendela a ten
Jakubík, Baran, Lesko, Pukač, Gonda v samostatnom nájazde nedal blafákom
UMB Hockey Team: Gašparovič – Novo- Ševelovi žiadnu šancu. Brankár Peter Šedomec, Garay, Mendel, Švarc, Pavlikovský, vela bol výraznou oporou žiarskeho tímu
Sapar, Koyš, Kamzík, Studený, Kadlečík, a vychytal v zápase niekoľko obrovských
Bukovina, Čepišák, Kácha, Belko, Kucej, gólových príležitostí súpera!
Tenkel, Jablonský, Pecník, Pinka, Petrik,
V druhej tretine mal 100 % príležitosť strhMalatinec
núť vedenie na žiarsku stranu Dobrý, ale
Viac ako 600 divákov si v nedeľu 8. sep- v úniku neuspel a len tesne minul horný
tembra našlo cestu na zimný štadión, roh bystrickej brány. Do vedenia poslal vyaby videli zápas domácich Indiánov, sokoškolákov Bukovina. Leskov vyhodený
proti vysokoškolákom z Banskej Bys- puk zachytil na modrej čiare Belko, naservíroval ho Bukovinovi a ten v protipohybe
trice.
pohotovo prekonal Ševelu. V 33. minúte
Na domácej strane vzbudzovala rešpekt odpískal rozhodca trestné strieľanie po
prvá formácia vedená kapitánom Joze- faule Petra, ale Mendel ponúknutú prílefom Stümpelom, na strane hostí najmä žitosť nevyužil. Ďalšiu tutovku hostí spálil
dravosť a rýchlosť mladých hráčov. Pre Novodomec, ktorý sa od polovice klziska
domáci tím to bola prvá skúška zostaviť rútil na Ševelu, ale ten ho bravúrnym záformácie z hráčov, ktorí sa zapojili do let- krokom vychytal. Tretí gól pridal Sapar,
nej prípravy a vyskúšať ako im to pôjde na ktorý sa v rohu otočkou zbavil Molnára,
ľade. Úvod bol opatrný, oba tímy sa v prvej nakorčuľoval si priamo k bráne a švihom
polovici úvodnej tretiny zoznamovali a ponad plece Ševelu skóroval. Definitívindiáni si hneď od prvých minút vypra- nu gólovú bodku za stretnutím dal v 46.
covali viacero dobrých príležitostí. Skóre minúte Kamzík. Kácha nakorčuľoval po

ľavom krídle do pásma, medzi kruhmi našiel osamoteného Kamzíka a ten bombou
z prvej nekompromisne uzavrel skóre zápasu. V závere mali domáci možnosť upraviť skóre v presilovej hre o dvoch hráčov,
ale nedokázali sa gólovo presadiť. Stümpel viackrát ukážkovo našiel Molnára, ale
jeho bomby bez prípravy si nenašli cestu
do bystrickej brány.

V generálke Indiáni zdolali
Prievidzu

Mužstvo na ľade viedol ako kapitán Ivan
Jakubík, do brány sa od začiatku postavil
Peter Ševela a po drobnom zranení sa
HC Prievidza – HK MŠK Indian Žiar nad vrátil Zdenko Tóth. Hráči dostali na ľade
Hronom 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
dostatočne veľký priestor, aby presvedčili
trénerov o svojom mieste v zostave tímu,
Góly: 34. Kovalík, 46. Revesz – ktorý už o týždeň vykorčuľuje na súťažný
15. Daniš, 18 Dobrý, 56. Lesko ľad.
HC Prievidza: Cabaník, Danko, Chudý,
Hegli, Humaj, Pavlíček, Batora, Macháč, Úvodná tretina bola v réžii Indiánov. Od
Kováč, Revesz, Baran, Geschner, Ko- začiatku si vytvárali tlak, dobre kombivalík, Kohút, Čičmanec, Uhliar, Ďuriš novali a dostávali sa do nebezpečných
HK MŠK Indian: Pospíšil, Janovský, Deb- príležitostí. V bráne bol veľkou oporou Penár, Srnka, Daniš, Pluhár, Tóth, Gonda, Do- ter Ševela, ktorý zneškodnil viacero šancí
letina, Štefanec, Dobrý, Káčer, Pohanka, Prievidze. Najväčšie problémy robil domáBitala, Jakubík, Baran, Lesko, Bubaj, Pukač, cej obrane prvý žiarsky útok Jakubík, DobŠevela, Dúbravský
rý, Daniš. Tieto mená boli aj pri úvodných
góloch zápasu. V 15. minúte sa v prečísDruhý, a zároveň posledný zápas prí- lení dvaja na jedného rútil do útočného
pravy na sezónu odohrali Indiáni v pásma Dobrý, prihral Danišovi a ten v sineďalekej Prievidzi. Tréneri poskladali tuácii, kedy každý čakal prihrávku, chladmužstvo z hráčov, ktorí sa pripravovali nokrvne zakončil. Puk sa odrazom od žrde
počas celej letnej prípravy a nedostali dostal za chrbát Cabaníka. V 18. minúte
sa do zostavy v prvom zápase.
pálil z pravej strany opäť Daniš, k odra-

zenému puku sa dostal Dobrý a lišiacky
strelou ponad lapačku zvýšil zblízka na
0:2. Domácim sa podarilo odpovedať v
34. minúte, kedy ostal puk na bránkovej
čiare, za ležiacim brankárom. Kovalík bol
rýchlejší, ako žiarska obrana a pohodlne
dopravil puk za bránkovú čiaru.
Do 3. tretiny vstúpili domáci hokejisti
aktívne, s cieľom čo najskôr vyrovnať a
pokúsiť sa o zvrat. V 46. minúte, Jakubík
neustrážil Revesza a ten bombou spomedzi kruhov dokonale vymietol ľavý horný
roh, čím vyrovnal stav stretnutia na 2:2.
Ubúdajúcimi minútami sa hra pritvrdila a
na ľade sa objavovalo čoraz viac tvrdých
osobných súbojov. V 48. minúte spôsobili
vzruch na tribúnach Káčer s Dankom, ktorí si v pästnom súboji vysvetlili predchádzajúci súboj na ľade. V 56. minúte sa po
ukážkovej kombinácii s Gondom a Srnkom dostal k puku Lesko a popri ležiacom
brankárovi zvýšil na 2:3, čím uzavrel skóre
stretnutia. Zdroj: www.promosport.sk
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Natálka Bieliková priniesla do Žiaru titul majsterky Slovenska
aj s novým slovenským rekordom
ATLETIKA

2745 obsadila nepopulárne 4. miesto.
Vo februári tohto roku na halových Majstrovstvách Slovenska v päťboji obsadila
skvelé 2. miesto. Tentokrát sa do boja
o titul zúčastnilo viac ako 60 najlepších
mladších žiačok rozdelených do piatich
skupín. Jednotlivé skupiny absolvovali
vždy jednu disciplínu, keďže ide o technicky a časovo náročné podujatie. Pretekárky majú medzi jednotlivými disciplínami približne 45 – 60 minút pauzu,
kde treba rýchlo regenerovať a doplniť
energiu.

V nedeľu 15. septembra sa v Trenčíne
konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov a žiačok v päťboji. Po reorganizácii atletických súťaží došlo
k zrušeniu Majstrovstiev Slovenska
jednotlivcov v kategórii mladších žiakov. Najvyšším možným podujatím
v tejto vekovej kategórii tak zostali
Majstrovstvá Slovenska v päťboji.
Náš Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
reprezentovala Natália Bieliková. Už minulý rok jej unikol stupeň víťazov o jeden bod, keď s celkovým počtom bodov

Natálka bola nasadená do prvej skupiny
medzi top dievčatá. Na prvú disciplínu
60 m prekážok sme nastupovali s cieľom
zabehnúť aspoň tesne pod nový osobný
výkon, čo sa aj podarilo časom 10,42 sek.
Po tejto disciplíne mala stratu na prvú
Perončíkovú z CVČ L. Mikuláš 99 bodov.
Po krátkej regenerácii nasledovala naša
„silná“ disciplína hod kriketkou, kde má
osobný výkon cez 50 metrov. Po odhádzaní všetkých troch pokusov to bol výkon len 44,78 m, ani súperkám sa veľmi
nedarilo, a tak aj tento výkon jej stačil
nato, aby sa dostala priebežne na prvé
miesto v súťaži. Treťou disciplínou bol
šprint na 60 m. V tejto našej „najslabšej“
disciplíne Natálka zabrala naplno a dobehla v novom osobnom výkone na druhom mieste s časom 8,52 sek. za skvelou
a talentovanou Emou Bendovom (8,30
sek.). Po tejto disciplíne bol malý bodový

rozdiel medzi našou Natálkou a Emou 78
bodov v prospech našej atlétky. Predposlednou disciplínou bol skok do diaľky,
kde obe dievčatá majú osobné výkony
cez 535 cm. V tejto disciplíne skočila
Natálka 522 cm, čo jej vynieslo cenných
620 bodov. Ema skočila 533 cm s bodovým ziskom 648 bodov a celkovým
rozdielom už len 50 bodov pre našu atlétku. V päťboji rozdiel do 100 bodov je
veľmi malý. V poslednej disciplíne beh na
600 m, ktorú sme celý rok ani veľmi netrénovali, bola taktika dostať sa s časom
v cieli aspoň na výkon 1:53 min., čo je
úroveň Natálkinho minuloročného výkonu. V tejto záverečnej disciplíne si
naša atlétka postrážila najväčšie súperky a s výkonom 1:53,10 min. dobehla
na celkovom 5. mieste. Po sčítaní bodov
za všetkých päť disciplín dosiahla 2980
bodov, titul majsterky Slovenska pre rok
2019, a zároveň aj zlepšenie slovenského
rekordu o 54 bodov.
Škoda, že s tým usporiadatelia nepočítali a nemali pripravení aj pohár za nový
slovenský rekord. Usporiadateľom treba vyjadriť veľkú pochvalu za perfektne
zvládnuté atletické podujatie, výsledky
z jednotlivých disciplín boli okamžite po
ich ukončení k dispozícii trénerom a pretekárom. Skvelé podujatie, výborná konkurencia a boj o miesta na stupni víťazov
až do poslednej disciplíny.
Miroslav Rybársky, tréner AK

Kamerunčan Meda
je novým členom
tímu FK Pohronie
FORTUNA LIGA

Do kádra nášho A-čka FK Pohronie pribudol ďalší legionár z afrického kontinentu.
Michel Abomo Meda je 18-ročný a 194 cm
vysoký stredný obranca alebo defenzívny
záložník a jeho domovom je Kamerun.
Okrem neho máme v kádri pravého obrancu z Kene Yusufa Maingeho a čakáme
na opätovný príchod Cedrika Badola z
Burkiny Faso, ktorý sa zranil v prvom zápase so Slovanom Bratislava a aktuálne sa
mu obnovujú víza pre pobyt v EÚ.
(r)

Zápas proti Nitre skončil 3:0 v náš neprospech
FORTUNA LIGA

prestávky na odpoveď nezmohlo, navyše
mohlo inkasovať aj tretí gól po rýchlom
protiútoku súpera, Ristovski mieril presne
k žrdi, no Vantruba sa prezentoval ďalším
dobrým zákrokom.

ne zaslúžene. Góly však padli po našich
veľkých individuálnych chybách. Pokiaľ
sa ich nevyvarujeme, tak vždy nimi posadíme súpera na koňa a my sa dostaneme pod tlak. Pod týmto tlakom už hráči s
menšími skúsenosťami nedokážu dobre
Domáci do druhého polčasu, s dvomi futbalovo myslieť. To sa podpísalo i pod
zmenami v zostave, vstúpili aktívnejšie, túto našu prehru.“
ale nevytvárali si šance. Tú mali, naopak,
futbalisti spod Zobora po priamom kope Marián Süttö, FC Nitra: „Bol to pre nás
Šefčíka z osemnástich metrov, loptu podôležitý zápas i v kontexte toho, že sme
slal tesne nad brvno. Až potom sa snažil
aspoň o zníženie stavu strelami z vyše oba tímy na chvoste tabuľky. Zodpodvadsiatich metrov Sedláček, najprv mie- vedne sme sa na tento duel pripravili, v
ril nad bránku a druhý jeho už presnejší pohári cez týždeň sme sa rozstrieľali a v
pokus kryl pozorný Šípoš. Nitrania číha- prvom polčase chlapci ukázali futbal, ktoli na brejky a jeden z nich im aj vyšiel v rý chceme hrať. V druhom polčase bola
66. minúte. Gatarić pekne vysunul Ris- pasáž, s ktorou sme neboli spokojní, no
tovskiho, ktorý tentoraz už nedal krížnou každopádne víťazstvo je v tejto etape pre
strelou Vantrubovi žiadnu šancu – 0:3. O nás veľmi cenné, zrodilo sa po našom najvíťazovi stretnutia tak bolo prakticky roz- lepšom výkone. Tri body nás veľmi tešia,
hodnuté. Výsledok mohol byť z pohľadu zvíťazili sme zaslúžene.“
Zdroj: TASR
Nitranov ešte nepriaznivejší, ak by tečovanú strelu Faška nezneškodnil gólman Pohronia a hlavička Ristovskiho neskončila
tesne vedľa pravej žrde.

FK Pohronie – FC Nitra 0:3 (0:2)
Góly: 12. Šefčík, 30. Vrábel, 66. Ristovski.
ŽK: Hrnčár, Sedláček - Vrábel, 1510 divákov.
Pohronie: Vantruba – Hrnčár, Jacko, Bartoš, Tesák – Mészáros (46. Mazan), Sedláček, Klec, Blahút (65. Kondrlík) – Zachara
(46. Pellegrini), Abrahám
Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, P. Farkaš,
Magda – Vrábel (55. Šimončič), M. Faško
– Šefčík (79. Fabiš), Gatarić, Chobot (89.
Štefanec) – Ristovski
V sobotu 14. septembra sme nestačili v dueli 8. kola doma na FC Nitra.
V úvode duelu boli aktívnejší domáci futbalisti, no strela Kleca spoza šestnástky
nemala patričnú presnosť. Postupom času
hostia hru vyrovnali a išli do vedenia hneď
z prvej šance. Lopta sa z ľavej strany dostala na šestnástku, kde si nabehol popri
Tesákovi Šefčík, zvládol súboj s brankárom Vantrubom a zakončoval už za jeho
chrbtom medzi opustené žrde – 0:1. Nitrania dostali krídla a mali aj ďalšiu šancu
po rýchlej akcii, krížna strela Chobota bola
obzvlášť nebezpečná, ale lopta napokon
putovala vedľa žrde. Pohronie následne
pohrozilo po peknej prihrávke Tesáka z ľavej strany pred bránku, Zacharovi chýbali

Hlasy trénerov po zápase
centimetre, aby loptu trafil pred odkrytou
bránkou. Skúšal to následne v šestnástke i
voľný Mészáros, ale slabšie zakončil, Šípoš
si s touto situáciou poradil. V 28. minúte
sa o slovo znovu prihlásili hostia. Rýchlo rozohrali štandardku, po ktorej pálil

z vnútra pokutového územia Ristovski,
zaskvel sa Vantruba. Kapituloval však v
tridsiatej minúte, pretože po centri Šefčíka vyrazil loptu na šestnástku a spoza nej
nekompromisne z prvej strieľal presne
Vrábel – 0:2. Zaskočené Pohronie sa už do

Ján Rosinský, FK Pohronie: „Do zápasu
sme išli s myšlienkou podať čo najlepší
a najobetavejší výkon, ale hráčom sa to
nepodarilo. Nitra nás predčila vo všetkých
herných ukazovateľoch, či už po hernej,
ale i pohybovej stránke. Súper vyhral úpl-

