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V tomto čísle:

Mesto chce spustiť jedinečný projekt tiesňových hlások, pomoc privoláte gombíkom

Televízia Hronka spúšťa
vysielanie aj v našom
meste

Mestská polícia v Žiari nad Hronom
už niekoľko rokov pri svojej práci
využíva kamerový systém. Novinkou
v uliciach mesta by mal byť SOS
systém tiesňových hlások. V prípade
problémov stačí stlačiť gombík
a pomoc príde takmer okamžite.
Obyvatelia mesta sa tak budú cítiť
o niečo bezpečnejšie.
Systém tiesňových hlások budú
môcť obyvatelia využiť v prípade
prepadnutia, problémovej situácie
či napríklad pri strate mobilného
telefónu. V takom prípade stačí stlačiť
gombík, ktorý zmobilizuje kamery,
majáky a policajné hliadky v meste.
„Tiesňové hlásky sú novinka, ktorá bude
na Slovensku jedinečná,“ informuje
náčelník MsP v Žiari nad Hronom Róbert
Šiška a spresňuje: „Očakávame, že
kooperáciou kamier a tiesňových hlások
sa dosiahne synergický efekt, ktorý by
sa mohol prejaviť v zvýšení bezpečnosti
alebo pocitu bezpečia pre občanov
nášho mesta alebo jeho návštevníkov.
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Po stlačení gombíka sa kamery natočia
na miesto, kde je hláska a začne blikať
modrý maják. Svetlo pomôže nielen
policajnej hliadke v orientácii, ale
upozorní aj okoloidúcich ľudí, že niekto
potrebuje pomoc.“ Podľa Róberta Šišku,
zvlášť ohrozenou skupinou sú najmä
školopovinné deti, ktoré so sebou
mobilné telefóny ešte nenosia. „Tiesňové
hlásky si viem preto predstaviť pri
základných školách, ale aj na centrálnej
autobusovej stanici, v centre mesta,
v Parku Štefana Moysesa či v blízkosti
osady Pod Kortinou,“ dodáva náčelník
žiarskej mestskej polície.

Sedem bezpečných zón
V zahraničí sa SOS systémy využívajú
napríklad na autobusových či
železničných staniciach, v metre alebo
na letiskách, Ako podotýka primátor
Peter Antal, mesto už má vytipovaných
sedem miest na území Žiaru, kde by mali
byť tiesňové hlásky postupne osadené.
Tie budú napojené na mestské kamery.

„Začneme autobusovým nástupišťom,
ktoré je veľmi frekventovaným
miestom. Práve tu dochádza vo veľkej
miere aj k rôznym protispoločenským
konaniam,“ informuje Antal. Vedenie
mesta chce na projekt získať štátnu
dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
Celkové náklady na projekt sú približne
vo výške 43 500 eur, mesto sa uchádza
o dotáciu vo výške 20 percent, čo
predstavuje 35-tisíc eur. V prípade, že
s projektom žiarska radnica uspeje,
chce ho zrealizovať v čo najkratšom
čase. V opačnom prípade sa náklady
na projekt okrešú a tiesňové hlásky
na území mesta sa zrealizujú aspoň

Tiesňové hlásky budú napojené na
kamerový systém v meste.

v minimálnom rozsahu. „Ak s projektom
neuspejeme, do praxe by sme uviedli
aspoň komunikačný server a jednu
z hlások. Slúžilo by nám to ako pilotný
projekt, ktorým by sme otestovali, ako
to funguje,“ dodáva na záver Peter Antal.
Plánované lokality, kde majú byť
umiestnené tiesňové hlásky (všetky sú
v dosahu existujúcich kamier): centrálna
autobusová stanica, Ulica Dukelských
hrdinov, parkovisko pri ZŠ na Ul.
M. R. Štefánika, parkovisko v centre
mesta (pri hoteli), križovatka ulíc
Chrásteka a Svitavskej, parkovisko pri
ZŠ na Jilemnického ulici a Park Štefana
Moysesa.
(li)

Opravuje sa ďalšia žiarska ulica, vozovku čaká aj rozšírenie
prejde aj povrch celej vozovky a tiež
priľahlé chodníky,“ spresnil Antal. Miesto
na otáčanie vozidiel, ktoré sa nachádza
v tejto časti ulice, sa tiež rozšíri. Vyjde sa
tak v ústrety vodičom, a zároveň bude
takéto rozšírenie vyhovovať dopravným
predpisom.
Za rekonštrukciu zaplatí mesto
približne 28-tisíc eur. Tie sa z mestského
rozpočtu vyčlenili na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte
v auguste. Práce, ktoré realizujú mestské
Technické služby, by mali byť hotové do
konca roka.
(li)

Začiatkom októbra sa začalo
s plánovanou opravou cesty a
chodníkov v spodnej časti Ulice
Štefana Moysesa. Vozovku okrem
rekonštrukcie čaká aj rozšírenie.
Ako informoval primátor Peter Antal,
spodná časť Ulice Š. Moysesa bola už
dlhodobo v dezolátnom stave. Vozovka
bola zničená, v zlom stave bol aj asfaltový povrch chodníka, ktorý časom
úplne zvetral a robili sa na ňom mláky.
Doplácali na to nielen chodci, ale aj
vodiči. „Cestu od predajne Jednoty po
bývalý Pioniersky dom na niektorých
miestach rozšírime. Rekonštrukciou

Na území mesta pribudnú ďalšie dve kamery
V súčasnosti je v uliciach Žiaru nad
Hronom nainštalovaných 23 kamier,
z nich je 11 otočných a 12 statických.
Už onedlho k nim pribudnú ďalšie
dve, a to moderné digitálne otočné
kamery. Mesto na doplnenie
kamerového systému získalo dotáciu
vo výške 5-tisíc eur.
Dotáciu poskytla mestu Rada vlády
SR pre prevenciu kriminality. Kamerový
systém v Žiari sa skladá z dvoch
samostatných kamerových systémov.
Starého analógového a nového
digitálneho v HD kvalite. Postupne by sa
mali staré analógové kamery nahradiť
novými digitálnymi. Mesto plánovalo
rozšíriť svoj kamerový systém o šesť
kamier, na čo požadovalo dotáciu
vo výške viac ako 17-tisíc eur. Keďže

Kamera bude z rohu školy
monitorovať križovatku ulíc
Dr. Janského a Š. Moysesa.
konečná suma, ktorú Rada vlády SR
Žiaru schválila, je iba 5-tisíc eur, do
kamerového systému pribudnú dve
kamery. Jednu z kamier osadia na rohu
budovy tzv. Kocky, pri predajni elektro.
Monitorovať bude najmä centrálnu
autobusovú stanicu a frekventovanú
Ulicu SNP. Jedna stará kamera sa už
na autobusovom nástupišti nachádza.

Nainštalovaná bola medzi prvými
ešte v roku 2005 a slúži už 10 rokov
s minimálnou poruchovosťou. Keďže
autobusové nástupište patrí medzi
najviac exponované miesta, cieľom bolo
nainštalovať ešte jednu kameru. Tá bude
v digitálnej kvalite prenášať záznam
z iného uhla. Druhú kameru sa mesto
rozhodlo umiestniť na roh budovy
Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Táto kamera bude snímať križovatky ulíc
Dr. Janského a Š. Moysesa.
Keďže obe kamery sa stanú súčasťou
Mestského kamerového systému, ich
obsluha bude zabezpečená zriadenou
chránenou dielňou s pracovníkmi so
zníženou pracovnou schopnosťou.
V súčasnosti v chránenej dielni pracuje
6 ľudí.

Autobusové nástupište patrí medzi najviac exponované miesta v meste,
monitorovať ho preto bude ďalšie kamera.
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Do Žiaru prichádza regionálna televízia Hronka
Televízia Hronka je regionálna
televízia, ktorá vysiela viac ako 15
rokov. Od októbra si ju naladíme už aj
v Žiari nad Hronom.
TV Hronka sa nesnaží byť konkurenciou
veľkým televíziám. Práve naopak, svojmu
divákovi ponúka úplne iný štýl programu.
Zameriava sa na hodnotové relácie,
nekonzumné spravodajstvo, publicistiku
alebo rozhovory so zaujímavými hosťami
priamo v štúdiu. „Ešte prednedávnom
sme mali silné vysielanie v Banskej Bystrici
a slabšie vo Zvolene. Tam to končilo. Dnes
už máme veľmi dobre pokryté Brezno,
ešte silnejšiu máme Banskú Bystricu,
Zvolen a rozširujeme sa aj do Žiaru nad
Hronom,“ približuje riaditeľ TV Hronka
Jakub Bubeník a spresňuje, čím sa chce
televízia priblížiť práve Žiarčanom:
„Chceme byť klasická regionálna televízia
pre mestá Banská Bystrica, Brezno, Zvolen
a Žiar nad Hronom. To je naša vízia a cieľ.
Posledné mesto, ktoré nám chýbalo,
bol práve Žiar. Prvým krokom, ako sa

priblížiť obyvateľom vášho mesta, bude
relácia Na slovíčko, pán primátor, kde
bude na otázky divákov každý mesiac
odpovedať ich primátor. Prvá relácia
bude odvysielaná už v piatok 9. októbra
o 17.00 hodine. Na otázky žiarskeho
primátora sme vyčlenili každý druhý
piatok v mesiaci.“ Spomínaná relácia je
určená ľudom, ktorí chcú primátorovi
položiť akúkoľvek otázku, na ktorú im

on odpovie. Ako ďalej Jakub Bubeník
informuje, TV Hronka vysiela v hodinovej
slučke. „Každý večer o 17-tej máme nové
vysielanie, potom sa zopakuje hodinová
slučka 24-krát do ďalšej 17-tej hodiny.
Výnimkou je víkend, kedy od piatka až
do pondelka večera ide to isté vysielanie.
Okrem otázok adresovaných primátorovi
budeme zo Žiaru prinášať aj spravodajské
témy,“ dodáva na záver Jakub Bubeník.
Regionálnu televíziu si diváci v Žiari nad
Hronom naladia na Digi TV a prostredníctvom Magia, treba iba hľadať v ponuke
poskytovateľa služieb. Už o pár dní bude
TV Hronka dostupná v našom meste aj
cez DVB-T digitálne terestriálne vysielanie, ktoré sa dá prijímať prostredníctvom
klasickej antény. Takýmto signálom bude
pokryté celé mesto. Ak si nestihnete relácie pozrieť počas vysielania, nájdete ich
v archíve na stránke www.tvhronka.sk
.
(li)
Z natáčania s primátorom Petrom
Antalom. Foto: TV Hronka.

Výstavba oddychovej zóny
pokračuje ďalšou fázou
Práce na vybudovaní oddychovej
zóny na Etape už začali.
Vykopaná a zvalcovaná je celá in-line
dráha, ktorej prvú vrstvu bude tvoriť
hrubý štrk. Dokončená je aj workout
zóna a všetko je už pripravené na
osadenie športových prvkov.
V týchto dňoch žiarsky umelec Andrej Jánoška finišuje s prácami na plas-

tike pre oddychovú zónu. Ide o imitáciu majáka, ktorý bude dominantou
v kruhovom objazde korčuliarov pri
vstupe do zóny. Plastika pripomínajúca šachového pešiaka je vysoká 280
cm. Po obvode podstavy valca sú vyrezané písmená V, Z, S, J, ktoré označujú
svetové strany.
(r)

Na Etape pribudne 18 garáží, obyvatelia podpísaní pod petíciou sú sklamaní
Na septembrovom zasadnutí MsZ
odklepli žiarski poslanci odpredaj
časti parkoviska na Svitavskej ulici.
Investor chce plochu využiť na
vybudovanie 18 garáží.
Za odpredaj časti mestského pozemku,
na ktorom sa nachádza najväčšie
parkovisko na Etape, hlasovalo 10 zo
16 prítomných poslancov. Spoločnosť
MAT group, ktorá chce výstavbu garáží
realizovať, zaplatí za 386 m2 plochy
16 800 eur. Mesto z tejto sumy použije
7 800 eur na vybudovanie náhradných
spevnených plôch na parkovanie na
Svitavskej a Vansovej ulici.
Proti výstavbe garáží spísali obyvatelia
Etapy petíciu, pod ktorú sa podpísalo
367 Žiarčanov. Ešte pred zasadnutím
MsZ sa stretol investor so zástupcami
petičného výboru, na ktorom sa mali

Na najväčšom parkovisku Etapy
pribudne 18 garáží.
dohodnúť. Ako podotkol primátor
Peter Antal, k dohode medzi oboma
stranami však nedošlo. „Stretnutie malo
viesť ku kompromisu. Identifikovali
sme umiestnenie garáží, aby sme
zistili, koľko sa ich výstavbou zaberie
parkovacích miest. Čo sme vypracovali,
nie je výmysel, sú to fakty. Výstavbou 18
garáži sa zaberie naozaj 18 parkovacích
miest. Pôvodne ponúkanú kúpnu
cenu za pozemok sme navýšili o 7 800
eur. Za túto sumu mesto vybuduje 13

verejných parkovacích miest. Osem
z nich bude v časti, kde sa nachádza
parkovisko a ďalších päť vybudujeme
na zelenej ploche medzi pohostinstvom
a bytovkou na Vansovej ulici,“ podotkol
primátor Peter Antal.
Proti výstavbe garáží je poslankyňa
Veronika Balážová, ktorú hlasovanie
kolegov sklamalo. „Obyvatelia Etapy
vo svojej petícii nie sú proti výstavbe
garáží na Etape. Omietajú však stavbu
garáží na verejnom parkovisku a
v medziblokových priestoroch. Nie je
mi ľahostajných 367 občanov, ktorí sa
pod petíciu podpísali. Z hlasovania som
sklamaná. Je to výsmech demokratickej
spoločnosti,
aby
na
verejnom
parkovisku, ktoré môže využívať každý
bezplatne, bolo postavených 18 garáží
takmer v strede parkoviska. Zvíťazil

súkromný záujem pred verejným,“
zaznelo z jej úst krátko po hlasovaní.
Sklamaní zo zastupiteľstva odchádzali
aj obyvatelia Etapy, ktorí sa pod petíciu
proti výstavbe podpísali. Členka
petičného výboru Iveta Hrmová si
myslí, že celé hlasovanie bolo vopred
dohodnuté. „Z kontextu petície si ako
hlavnú vec vytrhli parkovacie miesta.
Tým, že si povedali, že ich nahradili,
celá vec pre nich skončila a petícia
nemá žiadny význam,“ myslí si Hrmová
a Zuzana Schubertová ju dopĺňa:
„Z výsledku hlasovania sme sklamaní,
považujeme to zmanipulované. Investor
s nami od začiatku nekomunikoval,
chýbali nám aj informácie k projektu.
Vyhovelo sa ľuďom, ktorí si z okna
a z dverí budú skákať rovno do garáží.“
Naopak, za výstavbu garáži hlasoval

žiarsky viceprimátor Ladislav Kukolík.
Podľa neho treba pozerať aj na tých
obyvateľov mesta, ktorí podpísali
petíciu za výstavbu garáží. „Sme
poslancami všetkých občanov v meste,
vrátane tých, ktorí podpísali túto petíciu.
Odmietam tvrdenie, že hlasovaním som
uprednostnil súkromný záujem. Naopak,
svojím hlasovaním som sa postavil za
záujem obyvateľov, ktorí chcú parkovať
v garážach,“ podotkol Ladislav Kukolík.
Oslovili sme aj zástupcu spoločnosti
MAT group a požiadali ho o vyjadrenie
k hlasovaniu, ako aj o informácie o cene
za jednu garáž s rozmermi 3,5 x 5,5
metra. Do uzávierky nám neodpovedal.
Ako sa však vyjadril pre iné médiá,
s výstavbou 18 garáží chce začať po
splnení všetkých zákonných podmienok.
(li)

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 24. septembra sa
uskutočnilo 5. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
O plnení rozpočtu mesta k 31. júlu
informoval v úvode zasadnutia hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník. Podľa
predloženej správy, príjmy bežného
rozpočtu boli na úrovni 7 330 596 eur,
čo predstavuje plnenie na 66 % oproti
schválenému
rozpočtu.
Výdavky
bežného rozpočtu boli na úrovni
5 945 793 eur, čo predstavuje plnenie
na 54 % oproti schválenému rozpočtu.
Kladné saldo bežného rozpočtu bolo vo
výške 1 384 804 eur. Jedným z bodov programu bolo aj schválenie VZN, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 Zápis
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
Návrh zmeny bol predložený v súlade
so zákonom, ktorý zriaďovateľovi ukladá takouto formou určiť miesto
a čas zápisu. Doposiaľ sa zápis do škôl
uskutočňoval v termíne od 15. januára
do 15. februára. Tento termín bol nahradený dátumom od 1. apríla do 30.
apríla. Po dohode s riaditeľmi žiarskych
škôl bolo predložené VZN, v ktorom sa
dohodli, že zápis do základných škôl
v meste sa po novom uskutoční prvú
aprílovú stredu v čase od 9.00 do 18.00
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hod. Poslanci odsúhlasili na septembrovom zasadnutí tiež VZN, ktorým sa mení
VZN č. 5/2012 o sociálnych službách
v znení VZN č. 13/2012 a 1/2014 o novej
sociálnej službe Komunitné centrum.

Najväčším sponzorom
futbalovej mládeže je mesto
Správu o činnosti FK Pohronie za
súťažný ročník 2014/2015 predložil
výkonný riaditeľ klubu Jozef Urblík.
Ako zo správy vyplýva, dorastenci sa
umiestnili vo svojich súťažiach v strede
tabuľky. Čo je však pre vedenie klubu
dôležitejšie, do seniorského A-čka alebo
juniorky sa presunuli vlastní odchovanci.
Pracovať hlavne s vlastnými hráčmi chce
klub aj v nasledujúcej sezóne. Veľmi
dobrým krokom bolo aj rozbehnutie
predšportovej prípravy a športových
tried na „Štvorke“ pod vedením
Rastislava Urgelu. Od septembra
minulého roku funguje aj Futbalová
školička FK Pohronie, v ktorej sa tréneri
venujú všeobecnej športovej príprave
detí vo veku od 4 do 6 rokov. Rozpočet
A-mužstva pre rok 2015 je na úrovni
260 000 eur, pričom ju v plnej výške
uhrádza spoločnosť Remeslo strojal.
Tím juniorov je sponzorovaný skupinou
spoločností Remeslo vo výške 32 000
eur a spoločnosťou ŽHS vo výške 9 000
eur. Rozpočet pre rok 2015 je vo výške

41 000 eur. Rozpočet mládeže pre rok
2015 je približne 80 000 eur. Sponzormi
sú mesto Žiar nad Hronom, ktoré
prispieva sumou 50 000 eur, Grassroots
sumou 3 000 eur a skupina spoločností
Remeslo 27 000 eur. Celý areál štadióna
dotuje mesto Žiar nad Hronom vo výške
52 000 eur.

do súťaže Park roka 2015, kde prezentuje parkovú časť zrealizovaného projektu
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.
Na výsledok sa tiež ešte čaká.

Za prvý polrok pribudlo
v knižnici viac ako 170 kníh

Na schválenie ešte čakajú
tri projekty

Informáciu o činnosti Mestského
kultúrneho centra za prvý polrok 2015
predložila jeho riaditeľka Michaela
Pribilincová. Súčasťou správy boli aj
informácie o zmenách a novinkách
v MsKC, o činnosti Mestskej knižnice
Michala Chrásteka, o výstavnej činnosti,
Archeologickej expozícii, Galérii Júliusa
Považana, Kine Hron, ZPOZ-e a nechýbal
ani súhrn podujatí organizovaných
žiarskym Céčkom. Za všetky novinky
v MsKC môžeme spomenúť grantovú
dotáciu knižnice vo výške 2 300 eur
na nákup kníh a na zakúpenie techniky a 6 470 eur na regály do detského
oddelenia knižnice. Náklady knižnice
na nákup nových kníh predstavovali
v prvom polroku viac ako 1 400 eur, za
čo sa kúpilo 172 kníh. Príjmy knižnice
boli vo výške viac ako 1 500 eur. Céčko
získalo aj finančný dar vo výške 18 000
eur z Nadácie ZSNP a Slovalco.

O projektoch v Žiari nad Hronom informoval projektový manažér mesta
Pavel Mužík. Najväčším projektom aj
naďalej zostáva Centrum zhodnocovania odpadov. V súčasnej dobe na
ňom prebiehajú všetky kolaudačné
konania podľa jednotlivých stavebných objektov tak, ako boli vydané
stavebné povolenia. Centrum by malo
byť dokončené do konca decembra
tohto roku. V súčasnosti sa tiež realizuje proces verejného obstarávania na
projekt doplnenia a rozšírenia monitorovacieho kamerového systému. Na
tento projekt získalo mesto dotáciu vo
výške 5 000 eur. Od júla do septembra
bolo podaných 10 žiadostí, z ktorých
dve boli podporené a tri sú ešte stále
v štádiu posudzovania. Na schválenie
stále čakajú dva projekty: Join hands for
the heart of Europe a Bezpečne v meste
– Tiesňové hlásky. Mesto sa tiež zapojilo

Modernizácia verejného
osvetlenia by mala byť
dokončená do konca roka
Správu o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému
a detských ihrísk v meste predložil
vedúci OŽP Ján Vinarčík. Po schválení
úveru poslancami MsZ sa začiatkom augusta začalo s modernizáciou verejného
osvetlenia, v rámci ktorej sa 1 355
starých vysokotlakových sodíkových
výbojok postupne nahradí novou
modernou LED technológiou. Ročne
tak mesto ušetrí 10 000 eur. Súčasťou
správy bola aj informácia o mestskom
rozhlase a stave detských ihrísk. Ďalším
bodom programu bola správa o stave
zelene v meste. Na území mesta je
približne 665 000 m2 plôch verejnej zelene, ktorú tvoria plochy vnútroblokovej
zelene, parkovej zelene a zelene pozdĺž
miestnych komunikácií. Tento rok bolo
na údržbu verejnej zelene vyčlenených
z rozpočtu mesta 325 400 eur.
V závere septembrového zasadnutia
prišli na rad aj majetkovo-právne vzťahy.
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Žiarska kotlina v mladšej dobe kamennej

z limitujúcich prvkov pokračovania
osídlenia na tomto území. Kamenná
industria pochádzajúca zo žiarskeho
limnokvarcitu sa nachádza v blízkom, ale aj vzdialenejšom okolí, na
náleziskách z obdobia mladšej doby
kamennej – neolitu a eneolitu (5000
– 1900 r. p. n. l.).
V neolite dochádza k častým
výkyvom vlhkého a suchého podnebia. Boli vtedy teplejšie letá než je
tomu dnes. Postupne však dochádza
k zmenšovaniu zrážok a horná hranica
lesov sa začína postupne znižovať.
V Žiarskej kotline prevládajú lesné
hnedo zeme a v nivách riek a potokov sa nachádzajú nivné pôdy, ktoré
Ložiská limnokvarcitovej suroviny sú však pri zvýšených hladinách často
v okolí Žiaru nad Hronom sú jedným zamokrené. Nástupom kultivácie pôdy

PO STOPÁCH

s následným osídľovaním bol podmienený následným usadlým spôsobom života, ktorý bol motivovaný kvalitou pôdy. Keďže medzi rozhodujúce
faktory patrili aj klimatické podmienky,
prvý roľník si vyberal územia s pôdami
vhodnejšími pre tento spôsob získavania obživy. Preto uprednostňoval spraše
a tmavé zeminy dnešného juhozápadného Slovenska. Doklady o osídlení
Žiarskej kotliny v tomto období dokazujú nálezy materiálnej kultúry. Aj keď
je zatiaľ osídlenie doložené výhradne
materiálom získaným zberom, môžeme
ho doložiť na troch lokalitách, a to
v juhozápadnej časti kotliny nad tokom
rieky Hron v blízkosti ruín stredovekého hradu Revište a na severovýchodnom vstupe do kotliny, na lokalite Hrad

Kmenný sekeromlat
okolo 4000 r. p. n. l.
Šášov. Na obidvoch polohách však
ide o málopočetné nálezy, nachádzajúce sa na exponovaných miestach.
Najvýraznejší aj počtom nálezov
najbohatší je zberový materiál z Lovče.
Na jazykovitom výbežku nízkej terasy
vybiehajúcej hlboko do nivelety rieky
Hron, na tretej najmladšej z hronských
terás, bola osada, ktorá v neolite ležala
na brehu rieky. Jej poloha dovoľovala
využívať blízky zdroj vody na spotrebu,
ale aj na zavlažovanie obrábanej pôdy
rovinnej terasy. Miesto bolo výhodné

aj z hľadiska poľnohospodárskeho
využitia ako nezalesnená hnedo
zem. O osídlení terasy v neolite
svedčí zberový materiál, ktorý tvorili
keramické črepy z nádob, na ktorých
boli časti zdobenia tzv. kanelúrami –
bádenská kultúra (2500 – 2300 r. p. n. l.),
ako aj nález kamenného sekeromlatu.
V kotlinách v tomto období boli podmienky pre poľnohospodársky spôsob
obživy priaznivejší, kotliny boli menej
vystavené erózií, a preto vhodnejšie
pre pestovanie plodín. Boli to miesta
s menším množstvom zrážok, čo mohlo
spolu so suchším obdobím spôsobiť
vyschýnanie pastvín a polí vo vyšších
polohách. Na tieto klimatické vplyvy
museli obyvatelia kotlín reagovať
a usídľovali sa na brehoch riek, čím
zmierňovali dopad zrážkového deficitu
na kultivovanú pôdu.
Peter Mosný

Aj v Žiari máme netradičnú putovnú výstavu pod holým nebom
Aj do nášho mesta zavítala putovná
výstavba
pozostávajúca
z 12 bannerov, ktoré zobrazujú 12
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
z celého banskobystrického kraja.
Občianske
združenie
Centrum
dobrovoľníctva z Banskej Bystrice vytvorilo v rámci Týždňa dobrovoľníctva
2014 putovnú výstavu, ktorá zavítala aj
do nášho mesta. Výstava je netradičná
v tom, že je umiestnená v exteriéri, čím
sa snaží dostať sa k ľuďom najbližšie,
ako je to možné. Pozostáva z 12 odolných PVC bannerov. Tie dokumentujú
reálny život reálnych ľudí, ktorí cho-

dia medzi nami a zachytáva ich život
v dvoch rovinách. V bežnej pracovnej
a dobrovoľníckej rovine. Môžete na
nich vidieť napríklad Moniku, ktorá je
pracovníčka pošty a vo svojom voľnom
čase pracuje ako dobrovoľníčka
pre Slovenský červený kríž alebo
Štefana, ktorý je dôchodca, a zároveň
dobrovoľník, ktorý pomáha pri obnove
lesných studničiek.

Neverili by ste, čo všetko dokážete.“
Cieľom výstavy je poukázať na ľudí,
ktorí sú okrem svojej práce oddaní
aj dobrovoľníckej činnosti, čím sú
inšpiráciou pre svoje okolie.

Žiar je na dobrovoľníckej vlne
Dôchodca Štefan pomáha pri
obnove lesných studničiek.

Bannery sú umiestnené
pod holým nebom

Moysesa. Ako informovala Lenka Brenkusová z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, motto výstavy znie: „Skúste
Výstava je umiestnená netradične niečo iné, zapojte sa do dobrovoľníctva.
pod holým nebom v Parku Štefana

Na nové regály v knižnici už dosiahnu
aj najmenší čitatelia
Mestská knižnica Michala Chrásteka získala
dotáciu na nové regály do detského oddelenia.
Z Ministerstva kultúry SR na tento účel získali
6 470 eur.
Regály v detskom oddelení už boli niekoľkokrát
sťahované a tomu zodpovedal aj ich stav. „Regály
tiež neboli vhodné pred deti. Niektoré boli privysoké
a deti tak nedočiahli na knihy,“ informuje vedúca
žiarskej knižnice Miroslava Kravárová. Ako dodáva,
spolu s výmenou regálov sa rozhodli detské priestory
knižnice aj vymaľovať. „Z tohto dôvodu bolo detské
oddelenie dočasne zatvorené. Otvorené bude opäť od
októbra,“ dopĺňa Miroslava Kravárová. Celkové náklady
sú vo výške 4 163 eur, pričom Mestské kultúrne
centrum sa podieľa 5 % spolufinancovaním.
V snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje na
nákup novej literatúry vypracovala knižnica projekt
v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry
SR. Grant z dotačného programu Kultúrne aktivity v
oblasti pamäťových inštitúcií podprogram Akvizícia
knižníc podporilo ministerstvo sumou 2 300 eur. „Za

Vynovené detské oddelenie.
tieto finančné prostriedky sme obnovili knižničný
fond, do ktorého pribudlo 243 nových titulov.
Zakúpili sme novinky, knihy, ktoré nám chýbali,
ale aj odborné či detské knihy,“ dodáva Miroslava
Kravárová.
(li)

Mesto je dobrovoľníctvu naklonené.
Tento rok sa pracovníci MsÚ a Slovalco
zapojili do projektu Nadácie Pontis Žiar
žije dobrovoľníctvom, v rámci ktorého
vysádzali v meste novú zeleň a natierali herné prvky na detských ihriskách
umiestnených v interviláne mesta.
Pred pár dňami sa skončil Týždeň

dobrovoľníctva 2015, do ktorého sa
zapojili mladí ľudia. Neformálna skupina Žiarovky pripravila viacero aktivít.
Napríklad besedu O dobrovoľníctve
3 x inak, tvorivú aktivitu pod názvom
Taška nie je ťažká spojenú so zbierkou
Mydlo & Uterák. Centrum voľného
času Žiar nad Hronom spolu s Mestským mládežníckym parlamentom zas
maľovali lavičky a preliezačky na detskom ihrisku Terezka. Putovná výstava
je preto len ďalším pokračovaním
dobrovoľníckej vlny, na ktorú mesto
naskočilo.
Dominika Urbánková

40-ročného Žiarčana opakovane
obvinili za drogy
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva
PZ v Banskej Bystrici obvinil z obzvlášť
závažného zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držania
a obchodovania s nimi 40-ročného
Radoslava zo Žiaru nad Hronom.
Obvinený Radoslav v utorok 22. septembra
v Handlovej zakúpil a do Žiaru nad Hronom
vo vozidle prevážal v príručnej taške injekčnú
striekačku s obsahom bielej kryštalickej látky
a papierovú skladačku s obsahom bielej
kryštalickej látky, ktoré mal pre osobnú
spotrebu, ale aj za účelom predaja ďalším
užívateľom v Žiari nad Hronom. „Zaistená
látka bola zaslaná na expertízne skúmanie
a expertíza potvrdila, že ide o pervitín.
Zaistené množstvo predstavuje 13 až 53
obvykle jednorazových dávok. Obvinený tieto
látky zabezpečil, prechovával a predával aj
napriek tomu, že rozsudkom okresného súdu

Zo zaisteného materiálu by sa
dalo vyrobiť až 53 jednorazových dávok.
bol už v máji 2014 za identický čin odsúdený,“
informovala krajská policajná hovorkyňa
Mária Faltániová. Po vykonaní procesných
úkonov umiestnil vyšetrovateľ Radoslava do
policajnej cely a spracoval návrh na jeho vzatie
do väzby. Za tento zločin môže byť potrestaný
odňatím slobody na 10 až 15 rokov.
(r)

Podchod dostane nový dizajn. Aký bude, rozhodnete vy!
Žiarsky podchod, ktorý vedie popod hlavnú Ulicu SNP, spája centrum
mesta so sídliskom Pod vršky a IBV.
Denne ho využíva množstvo ľudí,
ktorým sa pri jeho prechádzaní nenaskytne práve príjemný pohľad. To
však bude už čoskoro minulosťou.
Občianske združenie ZaŽiar prišlo
s nápadom vynoviť interiér podchodu
za pomoci finančnej dotácie a práci

Podchod už čoskoro dostane
nový dizajn.

dobrovoľníkov. „Cieľom nášho projektu
s názvom Žiarsky podchod rukami
mladých je dokončiť úpravu podchodu
práve pomocou dobrovoľníckej práce
mladých ľudí z nášho mesta. Budeme
radi, keď náš žiarsky podchod bude po
rokoch konečne pôsobiť príjemným
dojmom a, samozrejme, čiastočne oživí
kolorit mesta,“ informovala koordinátorka práce s mládežou Dominika Švecová.

O výsledku rozhodnú
Žiarčania

Pred rokom sa podarilo zrekonštruovať
časť podchodu prostredníctvom Týždňa
dobrovoľníctva 2014, zvyšok ostal
nevymaľovaný. Ten plánujú „vyfarbiť“
teraz. Téma, ktorá bude na stenách podchodu zachytená, je oslava 770. výročia
udelenia mestských práv nášmu mestu,
ktoré budú vo februári 2016. „Táto téma
sa skladá z dvoch podtém, z ktorých si

môžu súťažiaci vybrať. Sú nimi Oslava
770. výročia udelenia mestských práv
alebo Mesto pre svojich obyvateľov.
Zvyšok už nechávame na fantázií
mladých umelcov,“ objasňuje Dominika
Švecová.

Súťaž:
Rozhodni o našom podchode

Súťaž sa vyhlasuje v rámci projektu
Žiarsky podchod rukami mladých a
dáva príležitosť všetkým mladým,
talentovaným a kreatívnym ľuďom,
aby navrhli a po víťazstve v súťaži aj
zrealizovali svoj nápad. Tie môžete
posielať do 20.11.2015 na e-mailovú
adresu: dominika.svecova@ziar.sk alebo
na poštovú adresu MsÚ: Ul. Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom. „Do súťaže
sa môžu zapojiť jednotlivci, neformálne
skupiny, členovia občianskych združení,
resp. aj študenti umeleckých škôl z blíz-

keho okolia. Výber štýlu maľby z uvedených podtém je dobrovoľný. Musí byť
však vyhovujúci v externých podmienkach,“ upresňuje Švecová. Na obálku
napíšte „Žiarsky podchod“. Netreba
zabudnúť uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt,
miesto bydliska, vek a podkategóriu,
do ktorej návrh patrí. Kritéria súťaže sa
rozpošlú aj do umeleckých škôl. Víťaza
určí verejné hlasovanie, ktoré bude
prebiehať počas mesiaca december na
facebookovej stránke Žiarska MLÁDEŽ
a na oficiálnej webovej stránke mesta.
Projekt sa uskutoční vďaka podpore
firmy Baumit z programu – Tu sa nám
páči, tu chceme žiť, ktorý poskytne
finančnú podporu prostredníctvom
grantu, o ktorý sa OZ ZaŽiar uchádzalo
v sume približne 550 eur. Táto suma
zahŕňa nákup všetkých maliarskych
potrieb a osadenie dvoch nových

informačných tabúľ.

Pribudnú aj infotabule
Nový grafický dizajn podchodu budú
dopĺňať rovnako nové infotabule.
Konkrétne by sa tu mali osadiť dve,
pretože, ako hovorí Dominika Švecová:
„Podchod využíva široká verejnosť, preto považujeme za prínosné umiestniť
v ňom informačné tabule, na ktorých sa
budú uverejňovať informácie a aktivity
mladých ľudí v meste, nakoľko takýmto
priestorom mesto zatiaľ nedisponuje.“
O aktuálnosť informácií na infotabuliach
sa budú starať členovia občianskeho
združenia ZaŽiar. Viac informácií o aktuálnom stave projektu, ako aj kompletné propozície súťaže nájdete na
facebookovej stránke Žiarska MLÁDEŽ
alebo na stránke www.ziar.sk.
Dominika Urbánková
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Ochutnávka šťastia sa niesla v znamení
osobných príbehov zaujímavých ľudí
ktorý prezradil čo to o plnení
snov a o svojej životnej ceste
pokračovala Evita Urbaníková.
Čerešničkou sobotného dňa malo
byť vystúpenie Marka Dzirasa,
ktorý 20 rokov pôsobí v oblasti
profesionálneho a osobnostného
rastu a psychológie úspechu.
Svoju účasť však na poslednú
chvíľu odriekol a ako kompenzáciu
všetkým, ktorí mali kúpený lístok
na sobotný deň, ponúkol celodenný seminár v našom meste.
Nedeľný program otváral Milan
Repák s numerológiou a Ľuboš Foltán s jógou smiechu. V spojitosti so
svojou životnou cestou rozprával
Peter Sasín o NLP technikách.
Poobede pokračovala druhá žena
festivalu a jediná žena medzi auto-predajcami Klaudia Valušková.
Celý festival uzatváral silným
a inšpiratívnym príbehom Tomáš
Hovorí sa, že cesta k úspechu Masaryk, talentovaný futbalista
a šťastiu je plná zákrut a že je a dnes aj úspešný paraolympionik
dláždená pádmi a omylmi. O svo- v tenise.
jich skúsenostiach z cesty za
úspechom a šťastím rozprávali
aj tohtoroční prednášajúci, ktorí
poodhalili svoju životnú cestu. Prednášajúci sa počas presV sobotu ráno ako prvý vystúpil távok s účastníkmi fotili a rozMiroslav Zaťko a z jeho rozpráva- dávali podpisy do kníh, ktoré
nia sme sa mohli dozvedieť, ako boli počas celého festivalu na
spraviť v živote zvislú čiaru a začať predaj. Súčasťou festivalu bola aj
žiť šťastne a plnohodnotne. Nad- relaxačná zóna s Ivou Pishovou,
viazal na neho Michal Sikielka, aromaterapia spojená s masážou
Počas prvého októbrového
víkendu sa v priestoroch Divadelnej sály MsKC konal po
tretíkrát obľúbený motivačný
festival Ochutnávka šťastia.
Organizátori festivalu hovorili o tomto ročníku s dávkou
výnimočnosti. Tá tkvie v dvoch
veciach. Prvou výnimočnosťou
bol fakt, že týždeň pred samotným festivalom vo štvrtok 24.
septembra sme sa mohli zúčastniť
„malej ochutnávky“ prostredníctvom Pavla Hiraxa Baričáka,
ktorý mal práve v tento deň svoju
motivačnú prednášku. Druhou
výnimočnosťou bola samotná
téma festivalu, pretože tento rok
sme spoločne s prednášajúcimi
mohli nazrieť do ich súkromia.

Dzirasa, Sasín,
Urbaníková

Tretí ročník bol
harmonický

Takmer 250 dobrovoľníkov maľovalo
a skrášľovalo svoje okolie

Ako prvý prednášal
Miroslav Zaťko.
a predajom argonitov. „Prvý ročník
bol plný rôznych dojmov, chvíľami
až rozpačitých. Druhý ročník bol,
čo sa týka atmosféry, výrazne
euforický a tretí ročník skôr harmonický,“ zhodnotila podujatie
riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová.
A akú má predstavu o tom
štvrtom ročníku? „Moja predstava je vyraziť do ulíc. Zapojiť
doterajších účastníkov, aby nám
pomohli šíriť šťastie v uliciach,
medzi ľuďmi. Pretože už dostali
rôzne informácie o šťastí, návody
či techniky, ako prežívať svoje
vlastné šťastie. Je čas, aby to šťastie
začali šíriť ďalej medzi ľudí. Takže,
kto má už teraz záujem zapojiť
sa ako dobrovoľník do tohto projektu, nech mi napíše svoj kontakt
na: riaditelka@mskcentrum.sk.“
Dominika Urbánková

Centrum voľného času
sa opätovne zapojilo do
Týždňa
dobrovoľníctva,
ktorý mal tento rok názov
Vyfarbi ho s nami. V rámci
tohto týždňa od 16. do 22.
septembra organizovalo
Centrum voľného času viacero akcií na podporu a
propagáciu dobrovoľníctva.
Centrum voľného času bolo pozvané ako infobod
dobrovoľníctva na stretnutie O dobrovoľníctve 3x inak,
kde sa hovorilo všeobecne o dobrovoľníctve či legislatíve. Odbor životného prostredia MsÚ v Žiari nad Hronom pomohol vybrať detské ihrisko, ktoré potrebovalo
vymaľovať a spolu s koordinátorkou mládeže Dominikou
Švecovou, jej mládežníkmi a Centrom voľného času sa
urobilo očistenie a obnova náterov na detskom ihrisku
Terezka na Pod vrškoch. Dobrovoľníci zvládli obnovu
ihriska za štyri hodiny a ešte sa pri tom aj dobre zabavili.
Opäť nám ukázali, že mladí ľudia sú ochotní obetovať
svoj čas aj bez nároku na odmenu, ak je ich činnosť
zmysluplná. Od piatku 18. septembra sa na svoje aktivity pripravovali aj základné školy v meste Žiar nad Hronom. Poďakovanie patrí spoločnosti Nemak, ktorá zaplatila farby pre školy. Tie dostali podkladovú a vrchnú
farbu a základné vodou riediteľné farby, ktoré im slúžili
na skrášlenie školských múrov. Každá škola si vymyslela
svoj motív a spoločne s deťmi a rodičmi ho namaľovali.
Ruku k dobrovoľníctvu opäť podali aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad
Hronom. Tento raz pomohli Domovu sociálnych služieb
Doména, kde zorganizovali menšiu brigádu a v priestoroch domova vymaľovali hojdačky a ponatierali okná.
Účasť na Týždni dobrovoľníctva bola v našom okrese
239 dobrovoľníkov.
(CVČ)

„Štvorka“ nazrela
do farebného sveta
V rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktoré
bolo v našom meste pod záštitou Centra voľného času, sa podarilo nazrieť
do farebného sveta a pomôcť dobrej
veci aj rodičom a žiakom Základnej
školy na Jilemnického ulici.
Na začiatku bol nápad. Sivý múr, ktorý
lemuje ihrisko popri škole, zosúladiť s jej
víziou a zameraním. O tom, že to nebolo
vôbec jednoduché, vedia najlepšie tí,
ktorí sa na tom podieľali. Makety predstavujúce jednotlivé športy, na ktoré je
škola zameraná, pripravila pedagogička
Ivica Fabóková, o vyčistenie múra a
jeho základný náter sa postarali žiaci z
IX. A pod vedením triednej učiteľky Márie
Špilbergerovej a do farebných kreácií sa
s chuťou pustili rodičia, starí rodičia a deti
IV. A triedy so svojou triednou učiteľkou
Drahomírou Hanzlíkovou. No pridali sa aj
dievčatá zo VI. A a VI. B. Výsledok práce
si môžete pozrieť pri vstupe do areálu
„Štvorky“.
Touto cestou vedenie školy ďakuje
všetkým, ktorí pomohli a vyfarbili Týždeň
dobrovoľníctva.
Vedenie školy

Jozef Banáš sa objaví v novom videoklipe žiarskeho Kolegia
Kolegium Janka Kulicha nahrávalo
v utorok 29. septembra úplne novú
pesničku s názvom Aby sme v hanbe
neostali, ktorá je na motívy najnovšej
knižky spisovateľa Jožka Banáša
Dementi. Keďže táto pieseň bude
prvým
knižným
soundtrackom,
hudobníci sa k nej rozhodli natočiť aj
videoklip. Nesmie v ňom, samozrejme,
chýbať hlavný aktér, Jožko Banáš, ktorý
pri tejto príležitosti prišiel do Žiaru.
Kamery sa zhostil osvedčený DuPe a
réžia bola opäť pod taktovkou Janka
Kulicha. Na klip i pieseň si počkáme
do 15. októbra, kedy sa slávnostne
odpremiéruje na krste knižky Dementi
v Bratislave. S pánom slova Jožkom
Banášom sme sa počas jeho návštevy
v Žiari stretli a porozprávali.

Jozef Banáš exkluzívne
pre Mestské noviny
„Do Žiaru chodím naozaj veľmi rád.
Najmä odvtedy, ako som sa zoznámil
s chlapcami z Kolegia a Jankom Kulichom,“
privítal nás na úvod obľúbený spisovateľ
a dodal: „Naozaj je to dobrá partia. Okrem
toho, že robia dobré pesničky, považujem
ich v tomto žánri folku za jednotku na
Slovensku. Mali sme spolu pár vystúpení
kde-kade po Slovensku, kde som ja
rozprával a chalani hrali a celkom sa
nám to osvedčilo. Teraz som chlapcov
pozval na 15. októbra do Bratislavy, kde
uvádzame moju novú knihu Dementi. Keď
som Jankovi zavolal, bol úplne nadšený a
keď som mu navyše povedal, že kniha je
prudká recesia, rozhodol sa dať dokopy
pesničku. Je to rytmicky rôznorodé,
typický Jano Kulich. A keďže bolo do
piesne potrebné zvolanie, tak ma zavolal,
či by som nemal chuť zahrať a zaspievať si
vo videoklipe. Tak som si prišiel do Žiaru
dvakrát zvolať „dementujem a dementi“
do klipu.“
Ako už bolo povedané, vaša nová
kniha Dementi bude akýmsi voľným
pokračovaním knihy Idioti v politike.
Skúste nám ju predstaviť.
Bude to veľmi tvrdá satira o Slovensku –

podtitul knihy je Správa o stave republiky.
Je to prvá slovenská demotivačná kniha.
Do predaja bude uvedená 15. októbra.
Už sa aj veľmi dobre predpredáva,
z čoho, priznávam, začínam mať trochu
strach. Od knihy sú veľké očakávania,
ktoré sú možno spojené s tým, že medzi
Slovákmi a Slovenkami zavládla po tých
rôznych udalostiach s migrantami „blbá
nálada“ a ľudia sú naštvaní. Ja sa v nej
netajím, že dávam priestor svojim veľmi
kritickým úvahám. Je to však v polohe
tvrdej satiry, až takého sarkazmu. Veľmi
voľne to nadväzuje na môj prvý bestseller
Idioti v politike. Tam som sa zaoberal
idiotizmami iba v politike, ale v tejto knihe
to má štruktúru, akú má správa o stave
republiky. Nechýba politika, cirkev, šport,
kultúra, obrana, bezpečnosť...
Kniha je teda o Slovákoch pre
Slovákov?
Áno (smiech). Vopred upozorňujem aj
vašich čitateľov, že to bude tvrdé, možno
sa to niektorých aj dotkne. Najmä tých,
ktorí nemajú zmysel pre humor. Veľa sa
tam napríklad venujem aj slovenským
médiám, ku ktorým som veľmi kritický.
Vy ste taká osobnosť, ktorú ľudia
buď milujú, alebo, na druhej strane,
až nenávidia, najmä za vaše názory, za
ktoré sa nehanbíte.
Ako som v roku 2006 skončil v politike
a so svojimi profesionálnymi aktivitami
a začal som sa venovať iba písaniu, tak
ma to vnútorne ohromne oslobodilo.
Diplomati, politici a novinári sú azda
najneslobodnejšie povolania. To vám
povie každý politik – keď chceš počuť
môj názor, príď za mnou, keď skončím
v politike. S novinármi je to to isté,
najmä čo sa týka mainstreamových
mienkotvorných médií. Je to škandalózne,
ako nás manipulujú nielen slovenské
mainstreamové médiá, ale celosvetové.
Doslova zatajujú podstatné veci. Ja však
svoj názor nikomu nevnucujem. Poviem
ho a kto s ním súhlasí – dobre, kto nie –
nie. To je kúzelné na demokracii, že si
môžeme slobodne povedať svoj názor.
Práve kvôli vašim názorom vás mnohí
titulujú nálepkou „konšpirátor“.
Ja na to hovorím, ako sa hovorilo

som mal doslova turné po 6 indických
univerzitách.

Materiál na ďalšiu knihu ide
zbierať do ďalekého Bhutánu

Jozef Banáš prišiel do Žiaru natáčať videoklip s hudobníkmi z Kolegia.
kedysi v Ríme: Cogito ergo sum –
myslím, teda som. Ja dodávam: Cogito
ergo sum conspirator – každý, kto
myslí, je konšpirátor. Niektorí z nás
chcú mať hlúpych, manipulovateľných,
vystrašených a chorých ľudí. A o tom
všetkom píšem v Dementi. Bude tam aj
cez 50 fotografií. Väčšina z nich nie je sama
o sebe humorná, ale v kontexte daného
textu. Tí, ktorí už knihu čítali povedali, že
sa na tom naozaj zabávali.
Dlho ste ju písali?
Ani nie. Je v nej zopár mojich krátkych
glos, ktoré som mal v Slovenskom rozhlase.
Vybral som z nich 3 – 4. Sú to krátke veci,
nápadíky, vypointované skeče, dialógy,
naozaj moje komentáre k fotografiám.
Je to satiristicko-publicistický žáner.
Kamaráti ma už varujú, že sa mi niektorí
ľudia prestanú zdraviť. Nenájdu sa tam
však konkrétne osoby, skôr javy, povahové
črty, udalosti...

Banáš je najprekladanejším
slovenským autorom
Máte ešte vôbec priateľov v politike?
To je ako v živote, keď niekto nemá
zmysel pre humor, tak má život výrazne
ťažší. V politike to platí tak isto. Politik,
ktorý má zmysel pre humor a utiahne
si z neho niekto, tak sa na tom zasmeje
a zabaví. To som videl, keď vyšla kniha
Idioti v politike. Niektorí sa na tom

zabávali a niektorí tomu nerozumeli.
Ktorá spomedzi vašich kníh patrí
medzi vaše obľúbené?
Mám dve srdcovky. Zónu nadšenia,
ktorá je do veľkej miery mojou
autobiografiou. Teším sa, že je to
momentálne najprekladanejší slovenský
román. Druhou srdcovkou je Kód 1,
čo bola z hľadiska zberu materiálu
moja najnáročnejšia kniha. Obsahuje
množstvo materiálu, rozhovorov, štúdie,
cestovanie....
Vaše knihy sa prekladajú aj do
viacerých jazykov. Ktoré to boli
naposledy?
V auguste mi v Egypte vyšla kniha
Idioti v politike v arabčine, čomu som sa
potešil. Onedlho vychádza Zóna nadšenia
v maďarčine a v bulharčine. Nedávno sa
Kód 1 preložil do angličtiny.
Máte ohlasy aj od zahraničných
čitateľov?
K Zóne nadšenia, ktorá vyšla aj
v nemčine a čítajú ju aj Nemci, Rakúšania
a Švajčiari, mám ohlasy. S touto a s knihou
Zastavte Dubčeka som precestoval 15 –
16 krajín. Veľmi zaujímavé ohlasy mám aj
z Indie, kde mi tiež vyšla Zóna nadšenia.
Je to vlastne prvý slovenský román, ktorý
vyšiel v Indii, čo je 500-miliónový jazyk.
Ohlasy si zbieram a zakladám. Pozývajú
ma aj na prednášky. Jednej som sa
zúčastnil napr. na univerzite v Zürichu,
kde som bol prednášať o roku 1968. V Indii

O niekoľko dní sa chystáte na cestu do
Bhutánu, kde budete zbierať materiál
na svoju ďalšiu knihu Kód 7, ktorá bude
mať podtitul Kód šťastia.
Kniha bude o hľadaní šťastia a už akosi
vnútorne cítim, že bude veľmi dobrá.
Znamenajú niečo čísla za „kódmi“
v názve (Kód 9, Kód 1, Kód 7)?
Devina je o altruizme, jednotka je
o pozitívnom otcovstve – fikcia Ježišovho
života a sedmička je šťastné číslo.
Materiál na Kód 7 idete opäť zbierať
na „miesto činu“.
Do Bhutánu je dosť ťažké sa dostať,
nie veľmi tam vítajú cudzincov. Majú
limitovaný počet vstupov do krajiny. Je
to však milá, bezpečná krajina, i keď, na
druhej strane, veľmi chudobná. Ľudia
tu však majú veľmi výrazné duchovné
hodnoty, čo je akási zvláštna odnož
budhizmu. Bhután je medzi Tibetom
a Indiou, čiže je to mix hinduizmu
a tibetského budhizmu.
Hneď po návrate teda začnete písať?
Je to taký priebežný proces. Dve
kapitoly už mám napísané. Začne to
mojím stretnutím s Dalajlámom, veľmi
záhadným. Je to priam mysteriózne
stretnutie v Kašmíre. Týmto sa to začne,
odtiaľ sa preklenieme do Bhutánu
a potom sa už bude odvíjať celý príbeh.
Mám to celé už premyslené. Kniha by
mohla vyjsť na jeseň budúceho roka.
Viete, ktorá vaša kniha sa doposiaľ
najlepšie predáva?
Absolútny rekord má Kód 9. Na
Slovensku je oficiálne bestseller, keď
predáte 5000 kusov za celú životnosť
knihy. Kód 9 vyšiel približne pred 4 rokmi
a predalo sa ho viac ako 48-tisíc kusov.
Potom nasleduje Kód 1, ktorý vyšiel pred
dvomi rokmi. Za túto dobu sa predalo
38-tisíc kusov. Dobre sa však predávajú
všetky knihy, stále je o ne záujem. Aj
o staršie.
(li)
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HĽADÁME
TVORIVÝCH
DOBROVOĽNÍKOV
Občianske združenie Romano kher –
Rómsky dom so sídlom v Bratislave hľadá
dobrovoľníkov s kreatívnym myslením
a ochotou pomôcť deťom v tvorivých
dielňach v mesiacoch október – december 2015 v lokalitách Kremnica, Nálepkovo a Lomnička. Cieľom tvorivých dielní
je vyrobiť čo najkrajšie, najoriginálnejšie
a najlákavejšie suveníry na Vianoce. Aktivity sa budú uskutočňovať v základných školách v uvedených lokalitách. Výrobky plánujú organizátori
predávať na Vianočnom bazári, ktorý
každoročne organizuje Medzinárodný
klub žien v Bratislave, prípadne na
iných predvianočných trhoch. V prípade
záujmu napíšte svoj stručný životopis,
vašu motiváciu, prečo by ste chceli byť
dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou pri
práci s rómskymi deťmi a nezabudnite na
kontakty. Vašu ponuku pošlite e-mailom
na: romanokher7@gmail.com.

CHRÁMOVÝ SPEVÁCKY ZBOR
MAGNIFICAT HĽADÁ NOVÝCH
SPEVÁKOV
Vedúci chrámového speváckeho zboru Magnificat v Lutile hľadá do svojich
radov nových členov. Zbor pravidelne
vystupuje na rôznych verejných podujatiach svetských a tiež v miestnom kostole
pri slávnostných omšiach a v kostoloch
blízkeho okolia. Ak máte radi kultúru
a spev, kontaktujte umeleckého vedúceho zboru Jána Imriša: 0908 44 39 12.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
8.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
9.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
12.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
14.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
15.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
19.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
22.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.

HĽADÁM DOMOV
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA
HELLA
Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1
– V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného Mesiacu. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi
Mesiacom, našou planétou a Slnkom.
Audiovizuálny program vo Hviezdnej
sále doplní demonštrácia aktuálnej
oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie
večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 16.
októbra o 20.00 hod.

Mesiac v mýtoch a skutočnosti
2 – Malý krok pre človeka
Nové audiovizuálne pásmo vás zoberie na najväčšie technologické
dobrodružstvo histórie a priblíži zložitú
cestu, ktorá k nemu viedla. Program
doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným
slovom lektora a za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie
objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 23. októbra
o 20.00 hod.

ZEUS
MARKO
Zeus je 11-mesačný
Marko je kríženec
kríženec malého vzrastu.
malého
vzrastu,
Kontaktný a prítulný. S inými
má približne 5 kg
psami je znášanlivý. Miluje
a jeden rok. Je veľmi
deti, je vhodný do bytu alebo
priateľský, s inými psado domu s prístupom do vnútra. Očkovaný,
mi znášanlivý. Vhodný
čipovaný, kastrovaný.
je aj k deťom. Pekne chodí na vôdzke, je
učenlivý a poslušný. Očkovaný, čipovaný,
CHAPPIE
kastrovaný.
Chappie je 1-ročný
CHEJKO
kríženec teriéra. Je to
priateľský psík, znesie sa aj
Chejko je 3 – 4-ročný
s inými psami. Potrebuje
kríženec. Do polovice je
pohyb a lásku, je vhodný ako parťák na
teriér, má drôtosrstú srsť
dlhé prechádzky. Očkovaný, čipovaný, kasa z druhej polovice je hladtrovaný.
kosrstý. Je menšieho vzrastu,
veľmi prítulný a mojkavý. S inými psami je
RIKI
znášanlivý. Dokáže sa naviazať na človeka
Riki je 3-ročný psík stred- a užívať si jeho prítomnosť. Očkovaný,
ného až väčšieho vzrastu. Je čipovaný, kastrovaný.
veľmi priateľský, kontaktný,
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli
znášanlivý aj s inými psami. Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu
Je vhodný aj k deťom, aj o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737
k starším ľuďom. Očkovaný, a 0949 328 736 počas pracovných dní v čase od 9.00 do
19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
čipovaný, kastrovaný.
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk

DIA OKIENKO
Postihnutie veľkých ciev pri cukrovke
– makrovaskulárne komplikácie
Zmeny na veľkých cievach (diabetická
makroangiopatia) je súhrnné označenie
pre aterosklerotické zmeny na veľkých
a stredných tepnách diabetikov (kôrnatenie tepien). Ochorenia spôsobené
aterosklerózou sú najčastejšou príčinou
smrti diabetikov. V klinickom obraze
postihnutia veľkých ciev pri cukrovke
prevládajú prejavy postihnutia:
•Vencových/koronárnych/srdových tepien
– ischemická choroba srdca
•mozgových tepien – cievne mozgové
príhody

•končatinových tepien – ischemická
choroba dolných končatín
•aj v iných častiach cievneho riečiska –
napr. v obličkových tepnách
Najdôležitejšie rizikové faktory sú:
poruchy v hladinách krvných tukov, vysoký
krvný tlak, zvýšené hladiny krvného cukru,
prítomnosť už malého množstva bielkoviny v moči, poruchy krvnej zrážanlivosti,
fajčenie. Prevenciou postihnutia veľkých
ciev je pri nadváhe a obezite znížiť energetický príjem dodržiavaním diéty a zvýšiť
energetický výdaj pohybovou aktivitou.
Ďalším opatrením je zákaz fajčenia.
ZO ZDS DIAŽIARA
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Na 3. ročníku Lekváru na jednotku sa uvarilo 25 kíl lekváru
Vo štvrtok 24. septembra sa v areáli Základnej školy na Ul. Dr. Janského konal už 3. ročník stále viac
obľúbenejšieho podujatia Lekvár na
jednotku.
Podujatie sa organizuje na konci septembra ako sviatok zberu úrody, ktorá
sa zbierala vždy s úctou, nakoľko od nej
záviselo prežitie našich predkov počas
zimy. Varenie lekváru predstavuje spojenie tradícií, dobrej hudby a nálady
s ešte lepšími pochúťkami. Tento rok sa
konal už po tretíkrát s cieľom priblížiť
zvyky a remeslá našich starých rodičov
deťom, ich rodinným príslušníkom, ale aj
širokej verejnosti. „Našim žiakom chceme
dať nielen to, čo predpisujú učebnovzdelávacie plány. Chce im ukázať reálny
život, darovať tradície, krásne zvyky
našich starých mám, aby nezabudli na
svoje korene, aby nezabudli, že aj naše
malé Slovensko je bohaté,“ vysvetlila Ka-

Praxou
k zamestnaniu
Zamestnávatelia môžu predkladať
žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na realizáciu národného projektu Praxou k zamestnaniu. V prípade, že vytvoria pracovné
miesto mentorovaného zapracovania a praxe, príslušný úrad práce im
poskytne na túto aktivitu finančný
príspevok.
Cieľom národného projektu je získanie alebo zvýšenie a prehlbovanie
odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29
rokov veku, ktoré zodpovedajú najmä
ich dosiahnutému stupňu vzdelania
v príslušnej skupine učebných odborov
alebo študijných odborov formou
mentorovaného zapracovania a praxe
u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia
sa a udržania sa na trhu práce. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí
poskytovaním finančných príspevkov
na mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa, ktorý na tento účel
vytvorí pracovné miesto na polovičný
pracovný úväzok na dobu minimálne 9
mesiacov.
Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ve-

mila Andoková, pedagogička a autorka
myšlienky Lekváru na jednotku.

na jedálny lístok šúľance a lekvárové
pirohy. „Varilo sa do vyčerpania surovín
a všetkým všetko chutilo,“ spresnila
Andoková a dodala: „Minuli sa aj koláče,
ktoré nám poslali rodičia detí, za čo im
ďakujeme.“

Metrák slivák,
400 kukuríc a 700 pagáčov

Hudobní hostia z Bratislavy
a ukážka 20 remesiel

Prípravy začali veľmi skoro, už pred
šiestou hodinou rannou sa rozostavili
kotliny, do ktorých sa nanosilo 100 kíl
vylúpaných slivák. „Klasický slivkový lekvár, ktorý varíme vo veľkom množstve,
sa musí celé hodiny ručne miešať
a pridáva sa do neho len veľmi málo
alebo žiaden cukor,“ objasnila postup
prípravy Kamila Andoková. Deti sa do varenia zapojili po príchode do školy okolo
pol ôsmej ráno. Aké to je miešať lekvár,
si mohol vyskúšať každý, kto chcel. Musel však dávať pozor, aby mu neprihorel.
Tohtoročné slivky boli veľmi sladké,
preto ho osladili iba dvoma kilami cukru.

Výsledkom niekoľko hodinového varenia
a snaženia sa detí aj dospelých bolo 25 kíl
chutného tradičného lekváru. Nepohrdlo
sa ani pečenými lokšami potretými
slivkovým lekvárom, ktoré sa podávali
s pečenou kačicou. Chutili aj domáce
pagáče, ktorých sa zjedlo 700 kusov,
pečené jablká, koláče, 400 kusov pečenej
kukurice či chleba s masťou a cibuľou.
Študenti zo žiarskej “hotelovky“ pridali

Okrem varenie lekváru sa toto podujatie spája s ukážkami remesiel a vystúpeniami ľudových súborov, čo mu dodáva
jedinečnú atmosféru. Úvod akcie otvorili
spevom žiaci z prvého stupňa. Počas dňa
vystúpil súbor Grunkáč, ktorý pricestoval z Ostrého Grúňa, žiaci zo Súkromnej hudobnej školy v Hliníku n. Hronom,
spevácky zbor zo Šášova či FS Hroniarik.
Nechýbala ani mužská spevácka skupina
Sekera a deti zaujala aj výučba hry na
hrebeni. „Milými hosťami boli dvaja do-

dení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) úradov vo veku do 25 rokov
(25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie
sú zamestnaní, nepokračujú v procese
vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na
odbornej príprave (not in employment,
education or training – ďalej len NEET)
alebo UoZ – NEET vo veku do 29 rokov
(29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.
Oprávnení žiadatelia
Oprávneným žiadateľom o finančné
príspevky je zamestnávateľ podľa § 3
okrem ods. 2 písm. d) zákona o službách
zamestnanosti, napr.:
•zamestnávateľ – podnikateľ, ktorý
je mikro, malým alebo stredným podnikom (ďalej len „MSP“) v zmysle definície použitej v prílohe č. I nariadenia
Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
(Všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách) zverejnenej v Úradnom
vestníku Európskej únie L 187 dňa 26.
06. 2014,
•zamestnávateľ - podnikateľ, podľa § 2
ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý je
veľkým podnikom (nespĺňa aspoň jednu
z podmienok definície MSP), neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, občianske združenia,
nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodár-

sku (ekonomickú) činnosť za účelom
dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska
(ekonomická) činnosť za účelom dosahovania zisku resp. ponúkanie tovarov
a služieb za úhradu.
Oprávnenými žiadateľmi o finančné
príspevky sú aj zamestnávatelia
zriadení zákonom, orgány štátnej
a verejnej správy, rozpočtové a
príspevkové organizácie zriadené
orgánom štátnej a verejnej správy, obce
a VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC.
Žiadateľ je povinný preukázať, že ku
dňu predloženia žiadosti o poskytnutie
finančných príspevkov na mentorované
zapracovanie a prax vykonával svoju
činnosť najmenej 12 mesiacov. Nepreukazujú žiadatelia zriadení zákonom a
orgány štátnej a verejnej správy.
Forma realizácie projektu
Projekt zabezpečuje ústredie a úrady
ako aktívne opatrenie na trhu práce
v rámci Slovenskej republiky okrem
BSK podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
o službách zamestnanosti. Hlavnou
oprávnenou aktivitou projektu je
poskytovanie finančných príspevkov
na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa,
ktorý na tento účel vytvorí pracovné
miesto. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax poskytuje

zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ miesto
podnikania alebo vytvorí pracovné
miesto. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytnú
zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené
pracovné miesto prijme do pracovného
pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na polovičný pracovný úväzok na
dobu minimálne 9 mesiacov, resp. na
neurčitý čas, pričom finančné príspevky
na mentorované zapracovanie a prax sa
poskytujú zamestnávateľovi mesačne
počas týchto najviac 9 mesiacov. Po
vytvorení a obsadení pracovného
miesta UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny bude prebiehať mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
za účelom získavania, zvyšovania a
prehlbovania teoretických a praktických
skúseností a zručností. Mentorované
zapracovanie bude trvať minimálne
prvé 3 mesiace, maximálne 6 mesiacov pracovného pomeru pod vedením
mentora. Po ukončení mentorovaného
zapracovania bude nasledovať obdobie
praxe. Dĺžka praxe bude v trvaní minimálne 3 mesiacov, resp. v závislosti od
doby mentorovaného zapracovania.
Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax
Finančný príspevok na úhradu časti
celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý
bol prijatý do pracovného pomeru
mentorované zapracovanie a prax vo

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

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.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili
nášho drahého
manžela a otca
Jána Ševčíka,

ktorý nás navždy opustil
29. augusta 2015
po ťažkej chorobe
vo veku 81 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka
na teba v našich
srdciach stále žije.
Dňa 5. októbra uplynul rok
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá

Život sa skončil,
ostala spomienka.
Dňa 23. septembra
sme si pripomenuli
5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš manžel, otec a starý otec

Emília Molnárová.

SPOMIENKAtkov

Nič viac ti
nemôžeme dať,
len kytičku
kvetov a tíško
na teba spomínať.
Dňa 13. októbra
si pripomíname smutné
prvé výročie úmrtia
nášho drahého
Ing. Jána Petruša.

S láskou spomínajú
manželka s rodinou.

výške najviac 95 % CCP zamestnanca,
najviac vo výške 1/2 minimálnej CCP na
rok 2015, maximálne 256,88 € mesačne,
poskytovanie počas mentorovaného zapracovania a praxe, t. j. celkom počas 9
mesiacov.
Finančný príspevok na mentorovanie
vo výške najviac 64,22 € / 1 mentorovaný zamestnanec/1 mesiac (t.j.
12,5 % z minimálnej CCP na rok 2015),
poskytovanie – vyplatený jednorázovo
za celé obdobie mentorovania po jeho
skončení.
Finančný príspevok na úhradu časti
nevyhnutných nákladov súvisiacich s
mentorovaným zapracovaním a praxou
napr. na osobné ochranné pracovné
prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, materiál využívaný
pri
mentorovanom zapracovaní,
najviac 55,65 € (t. j. 5 % z CCP na rok
2015 vypočítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za
1. – 3. štvrťrok 2014), poskytovanie 1 x
počas mentorovaného zapracovania a
1x počas praxe.
Bližšie informácie, žiadosť a prílohy
k národnému projektu sú zverejnené na
stránke ústredia: www.upsvar.sk, alebo
na stránke úradu www.upsvar.sk/bs.
Kontaktné osoby: okres Žiar nad Hronom – Mgr. Zuzana Sklenková 045/2445
401 zuzana.sklenkova@upsvr.gov.sk.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA

SPOMIENKAtkov

Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína syn.

centi z Technickej univerzity z Bratislave,
ktorým sa naša akcia páči a už po
druhýkrát vystúpili s hrou na harmonike
a na cimbale,“ povedala Andoková. Pozvanie na ukážku remesiel prijalo 8 stredných škôl. Žiačikov učili remeslu budúci
kováči, kuchári, kaderníci, hudobníci či
drevári. Spektrum dopĺňali aj skúsení
remeselníci, ktorí sa svojmu remeslu
venujú celé roky, a tak mohli pri práci
vidieť hrnčiara, tkáča, včelára, drotára,
šperkárky či košikárky. Spolu viac ako 20
rôznych remesiel. „Deti sa tešili aj z jazdy
na koňoch, živých prasiatok, oviec, kôz
a psíkov. Zapájali sa aj do pílenia dreva
ručnou pílou a niečo nové pre nich boli
hry našich starých mám, ktoré boli zamerané na pohyb. Čerešničkou na torte
bola penová šou, ktorú im pripravili
hasiči,“ dodala na záver Kamila Andoková.
Dominika Urbánková

Július Urblík.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov

Len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
12 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otecko a
starý otec
Juraj Fujaček.

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 6. októbra sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarký
Július Csitári.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomíname – smútiaca rodina.

Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami. S úctou a láskou si na neho
spomínajú syn Juraj a dcéry Anna,
Alena a Margita
s rodinami a vnúčatá.

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

•Nechceli by ste na železnicu lokomotívy, rušne,
osobné a nákladné vagóny? Hneď teraz, so zárukou.
T: 0910 295 897, ZH
1/20
•Predám drevený obklad na stenu a na
strop. Imitácia bledošedý mramor. Ideálne do
reštauračných priestorov zrubových zariadení.
Pôvodná cena: 12,45 €/m2, teraz: 10 €/m2. T: 0904
456 487
2/20
•Predám lacno poháre na zaváranie. T: 0907
516 778
3/20
•Kúpim DVD Havária vojenského špeciálu Hejce.
T. 0904 456 487
4/20
•Predám záhradu s murovanou a podpivničenou
chatkou. Kataster Lutila. T: 0907 516 778
5/20
•Predám alebo vymením 2-izbový byt v ZH,
blízko námestia. Alebo vymením za 3-izbový byt +
doplatím. T: 0908 818 477
7/20
•Predám veľký slnečný byt (50 m2) na Etape. Dobrá
lokalita, výťah, loggia. T: 0904 456 777
8/20
•Nafúkame vám izoláciu do stropov, povál a dutín.
Úspora energií. Bližšie informácie na t. č.: 0902
519 245
9/20
•Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie bytov,
zatepľovanie a výstavbu rodinných domov. V danej
oblasti mám skoro 30-ročnú prax. T: 0905 394 466
10/20
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Basketbalový klub má svoju
webovú stránku

Z Ostravy priniesli
žiarski basketbalisti bronz
BASKETBAL - ŽIACI

Žiaci žiarskeho Basketbalového klubu MŠK BK sa v dňoch 11. a 13. septembra zúčastnili medzinárodného
basketbalového turnaja Ostrava
Cup 2015. Počas troch dní odohrali
Žiarčania päť zápasov proti hráčom
z Českej republiky, Poľska a Slovenska.
V piatok odohrali dva zápasy, v ktorých
najprv podľahli Interu Bratislava vo
vyrovnanom zápase, ktorý sa rozhodoval v poslednej minúte, o 3 body.
Vo večernom zápase bez problémov
porazili „chlapov“ z BK Berouna 28:57,
ktorí predčili našich chlapcov len
výškou a váhou. Zohratosť, ako aj individuálna práca s loptou, bola kľúčom
k úspechu v tomto zápase. V sobotu
Žiarčania nastúpili proti domácemu
BK Torola Snakes Ostrava. Bol to zápas,
ktorý už naši chlapci dlho potrebovali.
Od začiatku zápasu sa obidve družstvá
prezentovali skvelou obranou, o čom
svedčí aj konečný stav. Neustálym
tlakom na loptu hneď po vyhodení
nepúšťali súpera do rýchlych brejkov
a tým mu znemožnili rýchlo a hlavne
ľahko skórovať. Dve minúty pred koncom Žiar vyhrával o 11 bodov. Dovtedy
koncentrovaný team, ktorý plnil všetky
pokyny trénera a asistenta skolaboval.
Nepomohli ani dva oddychové časy
a ďalšie prerušenie hry, v ktorých hráči
dostali presné inštrukcie, čo majú hrať,
ako sa postaviť, kde prihrať... Nakoľko
nedodržali ani jeden pokyn a súper
v posledných sekundách premenil dva
trestné hody, Žiar prehral vyhratý zápas
o jeden bod 33:32. Táto nepodarená
koncovka a prehra naštartovala chlap-

cov k skvelým výkonom v ďalších zápasoch. Hneď v ďalšom zápase porazili
ako jediní celkového víťaza Prostějov
55:33. V nedeľu v poslednom zápase
pokračovali vo víťaznej šnúre a zdolali
húževnaté a strelecky veľmi dobre disponované družstvo Mosik Cieszyn (PL)
55:44. Žiarčania nakoniec obsadili tretie
miesto a domov si priviezli bronzové
medaile. Až na dve minúty dokázali
všetci počas celého turnaja plniť pokyny od svojich trénerov a odovzdať na
ihrisku doslova všetko, za čo im patrí
veľká vďaka.
Juraj Horváth, tréner
Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 43:40 (24:25)
Body: Novák 10 (9 doskokov), Kucej
8, Babiak 6, Matuška 5, Grochal 3 (8
doskokov), Greguš 3, Truben 2, Švec 2,
Golebiowski.

BK Beroun – MŠK BK Žiar nad Hronom
28:57 (7:28)
Body: Grochal 20 (11 ziskov), Kucej
17(1), Greguš 5, Babiak 4, Golebiowski
4, Švec 3(1), Truben 2, Barcík 2.
BK Torola Snakes Ostrava – MŠK BK
Žiar nad Hronom 33:32 (11:19)
Body: Novák 7, Grochal 6, Greguš 6,
Kucej 5, Matuška 5(1), Babiak 2, Golebiowski 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Prostejov
55:33 (23:18)
Body: Kucej 15 (10 doskokov), Greguš
14, Novák 7, Golebiowski 7, Matuška
7(1), Babiak 2, Király 2, Grochal 1.
Mosik Cieszyn – MŠK BK Žiar nad Hronom 44:55 (26:31)
Body: Kucej 15 (12 doskokov), Novák
12 (12 doskokov), Matuška 8, Greguš 7,
Golebiowski 6, Grochal 6, Babiak 1.

Po finále skončili Žiarčania na druhom mieste
HOKEJBAL

V posledný septembrový víkend
sa konalo finále 1. slovenskej
hokejbalovej ligy, ktorého sa
zúčastnilo aj mužstvo hokejbalistov
zo Žiaru nad Hronom.
Finálovému zápasu predchádzalo
napínavé semifinále z predchádzajúceho
týždňa, v ktorom mužstvo Hbk Žiaru nad
Hronom vyradilo víťaza základnej časti
tím One taxi Banská Bystrica, ktorého
súčasťou boli hráči hokejovej extraligy
z Banskej Bystrice. Po víťaznej sérii 2:1
na zápasy postúpilo mužstvo Žiaru do
finále. V ňom si Žiarčania zmerali sily s
ďalším niekoľkonásobným majstrom
ligy – Cocra Radvaň. V prvý hrací deň
prehrali 6:2, a tak pokračovali na druhý
deň. Zápas už mal opačný priebeh, naši

chlapci vyhrávali po dvoch tretinách 2:1.
V tretej tretine ale nevyužili dve čisté
šance, z ktorých neskórovali, čo sa im
stalo nakoniec osudným. V záverečnej
tretine inkasovali dva góly a zápas tak
prehrali. Obsadili tak konečné druhé
miesto.
Je to veľmi pekný výsledok chlapcov,
ktorí v lige spolu hrávajú už niekoľko
rokov po sebe a doposiaľ sa im
nepodarilo dotiahnuť to ďalej ako do
štvrťfinále. Chalani sa stretávajú len raz
do týždňa na tréningoch na zimnom
štadióne v Žiari nad Hronom. Keďže si
za trénovanie na ploche musia platiť,
ich podmienky na rozvíjanie tohto
športu v meste sú dosť ťažké. Všetky
náklady majú vo svojej réžii a aj preto

sa rozhodli zmeniť názov z Hbk Žiar nad
Hronom, kedy reprezentovali mesto
bez sponzoringu, a hľadať si sponzora.
Na konci tohtoročnej sezóny roku 2015
sa im podarilo nájsť sponzora pre novú
sezónu v roku 2016. Tým bude miestny
podnikateľ Jozef Briatka a nový názov
tímu tak bude Paluba rozvoz team.
Sponzor dá pre družstvo vyrobiť nové
dresy a bude ich sponzorovať aj pri
potrebných výdavkoch v rámci tohto
športu. Členovia hokejbalového tímu
sú za túto pomoc veľmi vďační a sú
pripravení dosiahnuť v budúcej sezóne
ešte lepší výsledok ako v tomto ročníku.
Ich cieľom je pokúsiť sa vyhrať ligu.
Peter Miškovský

Horný rad zľava: Danko, Jančiar, Mihálik, M. Strohner, Heckl, Krupka, Kukla, Miškovský.
Dolný rad zľava: Pukač, Kentoš, Valo, Michaleje, Mokroš, Homola.

Basketbalový klub MŠK
Žiar nad Hronom sa
rozhodol zlepšiť komunikáciu s verejnosťou.
Dopomôcť má k tomu
nová webová stránka.
Napriek tomu, že basketbalový klub
právne pôsobí ako súčasť 100 % mestskej eseročky Mestský športový klub Žiar
nad Hronom, v oblasti svojej športovej
činnosti sa správa plne autonómne.
Webová stránka MŠK už nespĺňala
požiadavky prezentovania činnosti
svojho najväčšieho športového klubu
s takmer 150 členmi. Preto sa vedenie
klubu rozhodlo vytvoriť svoj vlastný
web. Deti z prípravky, hráči detských
aj mládežníckych kategórií, ich rodičia
a všetci basketbaloví fanúšikovia tak na
stránke www.basketziar.sk budú môcť
na prehľadnej stránke sledovať aktuálne
dianie v žiarskom basketbale.
Na prehľadnej stránke si nájdu čerstvé
výsledky a komentáre z víkendových zá-

pasov, aktuálne postavenie jednotlivých
tímov v súťažiach, zloženie mužského
A mužstva i všetkých mládežníckych tímov s fotkami družstiev aj jednotlivých
hráčov a trénerov. Samozrejmosťou
bude i galéria, postupne napĺňaná
fotkami a videami zo športových vystúpení basketbalistov. Chýbať nebude
ani informácia o blížiacich sa zápasoch,
archív všetkých výsledkov a článkov, ani
kontakt na všetkých členov vedenia basketbalového klubu. Postupne by mala
nabehnúť aj FB verzia stránky.
Basketbalová sezóna 2015/2016, kde
až 4 mládežnícke tímy môžu pomýšľať
na postup na Majstrovstvá Slovenska
a muži premiérovo vystúpia v Slovenskom pohári a za cieľ si dávajú postup v 1.
lige do prvej osmičky, sa rozbieha. Prostredníctvom www.basketziar.sk môžete
byť pri tom.
Norbert Nagy,
športový riaditeľ BK MŠK Žiar nad Hronom

Ďalší triumf v chôdzi
ATLETIKA

Naše chodkyne sa zúčastnili v sobotu
19. septembra na medzinárodných
chodeckých pretekoch Cena Jozefa
Pribilinca v Bacúchu.
Najlepšie sa v silnej konkurencii darilo
Barborke Brnákovej, kedy jej na jednom
kilometri ušla prvá priečka o 6 sekúnd
a umiestnila sa na 2. mieste. Na tej istej
trati pretekali pretekárky aj z Poľska
a Maďarska. Ako druhá bojovala Hanka

Husenicová, pre ktorú to boli prvé chodecké preteky. Aj napriek tomu si na
trati dva kilometre počínala veľmi dobre.
Hanke sa podarila vybojovať štrnástu
priečku a ako prvá skončila pretekárka
z Litvy. V mužskej kategórií na 10 km sa
predstavil aj Erick Barrondo z Guatemaly,
ktorý v Londýne na OH získal striebornú
medailu.
Adam Pajunk
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CYKLISTIKA

Adrián Foltán reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta v americkom Richmonde
Celoročnú drinu a úspechy na slovenských i zahraničných pohároch zúročil
17-ročný žiarsky cyklista Adrián Foltán na Majstrovstvách sveta v cestnej
cyklistike v americkom Richmonde.
V slovenskom reprezentačnom tíme
bol spolu s čerstvým majstrom sveta
Petrom Saganom.
Vďaka úspešnej sezóne, ktorú má
Adrián za sebou, sa mu do reprezentácie Slovenska podarilo dostať spolu
s ďalšími dvomi cyklistami, ktorí jazdia
v kategórii juniorov. V USA tak mali
zastúpenie cyklisti z najväčších cyklistických centier na Slovensku – zo
Žiliny, Trenčína a zo Žiaru nad Hronom.
„Najväčším nominačným kritériom
boli svetové poháre, na ktorých sa mi
podarilo dobre umiestniť. Tým som
sa vlastne klasifikoval na Majstrovstvá
sveta. Samozrejme, počítali sa do toho
aj umiestnenia zo Slovenského pohára,“
vysvetľuje Adrián, čo všetko zohralo
rolu pri jeho nominácii do slovenského
tímu. Momentálne patrí Adriánovi tretia priečka v Slovenskom pohári, prvé
miesto patrí ďalšiemu Žiarčanovi, tímovému kolegovi Kristiánovi Zimánymu, ktorý bude onedlho jazdiť za Duklu
Trenčín. „Momentálne jazdím prvým ro-

chádzajúcu cyklistickú sezónu. Premiéra
prvého kola by mala byť niekedy v apríli, a to rovno v Paríži,“ hovorí na záver
študent 3. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie a dodáva: „Ďakujem škole,
že mi vychádza v ústrety počas celého
školského roka, trénerom, sponzorom
a, samozrejme, rodičom. Aj vďaka nim
sa môžem cyklistike venovať na 100
percent.“
(li)

kom v kategórii juniorov. Na MS v USA
pretekali za Slovensko traja juniori,
traja cyklisti do 23 rokov a traja jazdili
v kategórii Elite, v ktorej súťaží aj Peter
Sagan. Atmosféra v tíme bola perfektná.
Aj do preteku a po preteku, keď Sagan
vyhral, tak ešte lepšia. Užil som si to celé.
Akurát americká strava nebola žiadna
výhra,“ približuje svoje dojmy Adrián,
ktorý bol po prvýkrát na Majstrovstvách
sveta a hneď na inom kontinente.

Pádom na mokrej vozovke
sa vyhol
Na štart sa v Adriánovej kategórii
postavilo 167 cyklistov, z ktorých bolo
114 klasifikovaných. Z troch Slovákov
dokončili pretek dvaja. „Samuel Oros
skončil na 84. mieste a Juraj Michalička
pretek nedokončil. Ja som prišiel do
cieľa so 16-minútovou stratou na víťaza
na 98. mieste. Spravil som chybu, lebo
som sa nechal uzavrieť vzadu. Bol
som v zlý čas na zlom mieste, čo sa
mi napokon vypomstilo. Nedokázal
som už dobehnúť predok peletónu.
Napriek tomu, keď som prešiel
cieľovou rovinkou, bol to super pocit.
Povzbudzovalo nás veľmi veľa ľudí, ktorí

Foto: archív AF.
fandili aj tým, ktorí neboli vpredu. Diváci si celú atmosféru užívali rovnako ako
samotní pretekári. Keď sa preteky začali,
popŕchalo, počas jazdy juniorov azda najviac. Bolo to dosť nebezpečné, pretože
sa na cestách šmýkalo a nechýbali ani
nejaké tie pády. Tomu som sa, našťastie,
vyhol. Som rád, že som do cieľa prišiel
bez zranenia,“ hodnotí Adrián, ktorý,
ak sa opäť dostane do reprezentácie,
bude môcť svoj výkon o rok zlepšiť na
majstrovstvách v Katare. „Tento majstrák bol pre mňa veľkou skúsenosťou.

Súčasťou slovenskej cyklistickej reprezentácie
bol aj žiarsky masér Tomáš Líška
Súčasťou tímu sú okrem cyklistov či trénerov aj maséri. Slovenskú cyklistickú špičku masíroval na
majstrovstvách v USA aj Žiarčan
Tomáš Líška.
Do reprezentačného tímu sa Tomáš dostal v roku 2013, kedy ho oslovil vtedajší
reprezentačný tréner. Na týchto majstrovstvách mal na starosti juniorov a cyklistov v kategórii do 23 rokov. „Masírujem
napríklad aj juniora, žiarskeho odchovanca Adriána Foltána, ale aj aktuálneho
majstra európy do 23 rokov Erika Bašku,“
konkretizuje Tomáš, a zároveň hodnotí
nedávno skončené majstrovstvá v USA:
„Bolo to vydarené a pre Slovensko aj
úspešné podujatie. Už počas preteku
bolo vidieť, že Sagan je v Amerike superstar. Na veľkoplošnej obrazovke,
ktorú sme mali neďaleko stacionárneho
bufetu nebolo počuť od posledného
kilometra po cieľ ani komentátora. Tisíce ľudí skandovalo: Go, Sagan, go...
Následne, ako prešiel cieľovou páskou,
sa s každým, kto mal na tričku Slovakia,
chceli všetci fotiť a gratulovať. Stalo sa
nám, že za tričko chcel jeden fanúšik
dať celkom slušnú sumu. Samozrejme,
odišiel iba s cyklistickou fľaškou,“ hovorí
so smiechom Tomáš a o čosi vážnejšie
dodáva: „Spadol nám aj za Peťa veľký
kameň zo srdca, pretože každý, kto sledoval tento rok cyklistiku, vie, že Peťo
mal zase prekliatia na druhé miesta. Po
príchode na hotel nasledovali gratulácie, oslava titulu, ktorá bola trochu
väčšia, lebo s nami na hoteli bývala aj
česká reprezentácia a prišli aj Peťovi
spolujazdci z pelotónu. Napríklad Daniel Oss či Elia Viviany.“ Samozrejmosťou

Tomáš Líška (vľavo) je pravou rukou našich cyklistov. Foto: archív TL.
boli pre Tomáša raňajšie kávy so Saganom: „Peťo je veľmi uvoľnený a vtipom sršiaci človek. Koniec koncov,
jeho spontánnosť je všetkým známa od
uštipnutia hostesky, jazdy na zadnom
kolese, ktorá niekedy nedopadne, ako
by chcel, až po jeho vyjadrenia o situácii
v Európe. Na druhej strane, Peťo je veľký
maximalista, čo znamená, že má v hlave
upratané a ide si za svojim cieľom.
Ďalšou jeho veľkou výhodou je, že aj
keď vyhrá veľké preteky, hneď večer už
rozmýšľa, ako bude pri tom humbuku,
ktorý ho čaká v Európe, trénovať, lebo
chce zase víťaziť o týždeň v Abú Dabí.“

Cyklistom zabezpečuje
full servis počas
celých pretekov
Aj keď maséri sú pre fanúšikov akousi neviditeľnou súčasťou tímu, plnia
nezastupiteľnú funkciu. Tomáš má doslova akýsi harmonogram, ktoré ho sa
počas súťaží drží: „Môj pracovný deň
začína silnou kávou. Potom nasleduje
príprava nápojov, či už jontových,
alebo proteínových, rôznych traťoviek
(jedlo, ktorým cyklisti tankujú energiu,

väčšinou sú to sacharidové jedlá od
ryžových koláčov po gélové vrecká).
Potom je už presun na miesto štartu,
kde začínam prvou ľahkou masážou
na nabudenie svalstva, hlavne keď je
chladnejšie počasie. Potom sa presúvam na stacionárny bufet, určený
usporiadateľom, kde sa po 50 km
pretekania začína občerstvovať. Samozrejme, všetko je to počas jazdy, preto treba byť obozretný. Kontakt s pretekárom
býva aj v 50 km rýchlosti. Bufet končí 20
km pred cieľom a vtedy sa presúvame
zase do cieľa, kde treba zistiť, či niektorý
náš pretekár, pokiaľ nevyhrá, nie je vylosovaný na doping. Pokračujeme presunom na ubytovanie, ktoré je niekedy
aj 200 km od cieľa. Tam už je finále regenerácie, to znamená, že masérovi
začína najdôležitejšia časť dňa.“
Tomáš je však žiarskej verejnosti známy
aj ako fitness tréner. „Popri masírovaniu
cyklistov v reprezentácii a v žiarskom
cyklistickom klube, ktorý vedie František
Sitora, pracujem aj ako kondičný tréner vo fitnesscentre Ultragym. Týmto
činnostiam sa venujem už šiesty rok,“
dodáva na záver Tomáš Líška.
(li)

A vlastne všetky skúsenosti, ktoré som
nazbieral v celej tejto sezóne, by som
chcel o rok zúročiť ako starší junior,“
prezrádza ďalej žiarsky cyklista.
Cyklistike sa Adrián venuje už približne
8 rokov, kedy ho k tomuto športu
priviedol tréner František Sitora. V jeho
šľapajach už pokračuje aj o dva roky
mladší brat Adam, ktorý už má svoje
prvé úspechy za sebou. „Sezónu mám
úspešne za sebou. Čaká ma pár dní voľna
a potom už začína cyklokrosová sezóna,
ktorá je menšou prípravou na nad-

Adrián s Petrom Saganom
na majstrovskom okruhu.

Cyklistom držali palce
aj Slováci žijúci v USA
Na Majstrovstvách sveta v cestnej
cyklistike nechýbali ani slovenskí fanúšikovia. Medzi nimi bol aj
Žiarčan Tomáš Oršula.
Na cyklistickom podujatí bol spolu
so svojimi kamarátmi z Washinghtonu. „Po tom, ako sme sa dozvedeli, že neďaleko nás, v Richmonde,
budú majstrovstvá, ktorých sa
zúčastnia aj Slováci, na čele s Petrom Saganom, neváhali sme a išli
sme ich povzbudzovať,“ približuje
Tomáš Oršula a konkretizuje: „Atmosféra bola výborná. Všade vialo veľa
národných vlajok, cinkali zvončeky
a nechýbali pokriky, ktoré poháňali
cyklistov vpred. Trať viedla cez centrum mesta Richmond, pričom cyklistov bolo možné vidieť počas jedného
okruhu viackrát, čo bolo skvelé. Peter
Sagan je fenomenálny pretekár, čo
dokazuje už dlhodobo svojimi výkonmi celému svetu. V Richmonde bolo
možné vidieť na viacerých miestach
vlajku Slovenska s nápisom Sagan.
Američania sa tak aspoň dozvedia, že
existuje aj taká krajina, ktorej cyklista

je aktuálnym majstrom sveta.“ Ako
sa ďalej dozvedáme, na majstrovstvá
prišlo do USA viacero slovenských
aj českých fanúšikov, ktorí prišli
povzbudzovať. Niektorí žijú či pracujú
v Richmonde, iní vo Washinghtone,
New Jersey či v Charlotte. „Pocit,
keď Peter Sagan zvíťazil, bol úžasný.
Najmä preto, lebo viac ako dvesto kilometrov bol stále v úzadí za pretekármi z iných tímov. Svoju genialitu
a pripravenú taktiku však ukázal až 2
kilometre pred cieľom, keď šliapol do
pedálov a dostal sa do 3-sekundového
úniku z pelotónu. V nervydrásajúcej
poslednej minúte si svoje vedenie
udržal a vyhral. Eufória radosti bola
znásobená tým, že sme boli úplne
pri cieľovej páske, a tak sme videli na
vlastné oči Petrove víťazstvo. Viacero
pretekárov mu podávalo ruky a gratulovalo mu. Fanúšikovia skandovali
jeho meno a tešili sa z úžasných viac
ako šesťhodinových pretekov,“ dodáva na záver Tomáš Oršula, Žiarčan
žijúci v USA.
(li)

