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V tomto čísle:
DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ČAKÁ ROZSIAHLA
REKONŠTRUKCIA

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia čaká
žiarsky Domov dôchodcov a Domov sociálnych
služieb. Vďaka tomu sa zvýši štandard ubytovania a celé zariadenie bude bezbariérové. Strana
5.
OD NOVEMBRA VÁM OPATRIA DIEŤA
PRIAMO U VÁS DOMA

Ako už mesto pred časom avizovalo, záujemcom poskytne novú nadštandardnú službu,
a teda opatrovanie detí v domácnosti. Babysitting začne mesto poskytovať už od novembra.
Viac na strane 2.
SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA ŽIARSKE
KÚPALISKO

V Žiari je umiestnených 21 nových informačných tabúľ

s
STRANA 2

Vstupné schodisko do plavárne zrekonštruované

Ak radi navštevujete žiarske plážové kúpalisko,
aj pre vás je pripravená súťaž o celodenný vstup
naň zdarma. Stačí správne zodpovedať súťažnú
otázku. Bližšie informácie na 3. strane.
MLADÝ REPORTÉR

Od augusta do decembra sa uskutoční séria
vzdelávacích blokov, ktoré okrem iného pomôžu mladým ľuďom rozvinúť kreativitu a komunikačné schopnosti. Záujemcovia majú ešte
stále možnosť prihlásiť sa. Strana 5.
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Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie
v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.
V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.

•možnosť zabezpečenia dopravy
pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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Nové informačné tabule
Pred niekoľkými dňami boli na území Žiaru
nad Hronom osadené nové informačné tabule,
tzv. označníky. Ako nás informovala Silvia Mesiariková, vedúca odboru správy majetku mesta,
mestský informačný systém realizuje spoločnosť
SK Cité, s. r. o., a to na základe zmluvy o spolupráci.
„Na základe tejto zmluvy sa spoločnosť zaviazala
vybudovať a prevádzkovať v meste informačný systém bezplatne. Informačné tabule budú na pozemkoch mesta Žiar nad Hronom, a to pre časti mesta,
smerovanie ulíc, sídliskových zón, pre smerovanie
k úradom a samosprávnym inštitúciám a spoločnostiam so sídlom v meste. Podmienkou bolo, aby
na umiestnenie tabúľ poskytlo mesto spomínanej
spoločnosti pozemky mesta na vybudovanie orientačných tabúľ – pre obchodno-nákupné centrá,

spoločenské a kultúrne centrá, reštauračné, hotelové a ubytovacie služby a iné služby súvisiace
s podnikateľskými aktivitami podnikateľských subjektov,“ doplnila informácie Silvia Mesiariková. Počet informačných a orientačných tabúľ je rovnaký.
V súčasnej dobe je vydané povolenie na 21 kusov
informačných tabúľ, ktorých umiestnenie muselo
byť schválené Obvodným úradom pre cestnú dopravu a komunikácie, Krajským úradom pre cestnú
dopravu a komunikácie, Krajským riaditeľstvom
Policajného zboru, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru a Slovenskou správou ciest.
Na Ulici SNP je umiestnených 13 tabúľ, na Partizánskej ulici a na Ulici Dr. Janského sú 2 tabule,
Ulica A. Dubčeka má 3 nové označníky a na Sládkovičovej ulici je 1 nová informačná tabuľa.
(li)

Najviac nových informačných tabúľ je na Ulici SNP – až 13.

Na plavárni je zrekonštruované vstupné schodisko
V ostatných dňoch boli kompletne zrekonštruované vstupné schody do mestskej Krytej plavárne.
Ako nás informoval konateľ Mestského športového
klubu, Ján Žiak, staré schody do vstupného priestoru boli už v dezolátnom stave a rozpadávali sa. „Rekonštrukčné práce, ktoré robili Technické služby,
s. r. o., Žiar nad Hronom, už boli nevyhnutné. Nový
povrch schodiska je už odolný voči mrazom, dažďu, ako aj iným nepriaznivým podmienkam. Tvorí
ho materiál – tzv. topstone, ktorý je kombináciou
živice, emulzie a tužidla. Celková cena nových
schodov je 7 811,21 eur,“ doplnil informácie Ján
Žiak. Ako ešte na záver dodal, v blízkej budúcnosti
sa ešte vo vonkajších priestoroch plavárne dokončí natieranie zábradlia, odstránia sa bočné múriky
a upravený bude aj celkový vonkajší areál.
Z technických príčin je momentálne až
do 31. augusta krytá plaváreň zatvorená. Otvore-

ná bude opäť na začiatku nového školského roka.
Okrem plávania v jej priestoroch budete môcť opäť
využiť aj saunu, fitness centrum či plavecké kurzy
pre začiatočníkov a kurz batoliat.
(li)
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Opatrovanie detí
v domácnosti už od novembra

Ilustračné foto
Ešte v mesiaci máj sme vás na stránkach
Mestských novín informovali o možnosti
poskytovania novej nadštandardnej platenej služby – opatrovanie detí v domácnosti,
tzv. babysitting, ktorú začne mesto poskytovať od novembra tohto roku.
Záujem o babysitting si mesto overilo aj
prostredníctvom ankety, ktorá bola zverejnená na webovej stránke mesta. V rámci tejto
služby bude o vaše dieťa postarané na nevyhnutý čas, a to priamo v prostredí vašej domácnosti. Monika Minárová, vedúca odboru
starostlivosti o obyvateľa: „Pôjde o krátkodobé
opatrovanie dieťatka v jeho prirodzenom rodinnom prostredí v čase, keď vy budete potrebovať napríklad pracovať, či ísť k lekárovi,
na nákup, alebo budete chcieť navštíviť kino,
divadelné predstavenie a podobne.“
Ak máte o takúto platenú službu stále záujem, alebo sme vás práve týmto krátkym oznamom oslovili, neváhajte a kontaktujte pracovníčku mestského úradu na telefónnom čísle:
045/678 71 44, alebo mailom na: maria.simegova@ziar.sk.Určite sa dozviete viac, poprípade si vás zapíše do zoznamu záujemcov.
Službu bude možné objednať si už od 6. septembra, žiadosti o zabezpečenie takejto služby preto posielajte s týždenným predstihom.
V nevyhnutných prípadoch, za priaznivých
okolností, môžu byť vybavené aj neočakávané
objednávky – poslané tesne pred výkonom
služby.
(li)
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Oznam o možnosti štátnej dotácie na stravu a školské pomôcky
Všetky nízkopríjmové rodiny (to znamená rodiny,
ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ale ich rodinný príjem je nižší ako suma životného minima na počet
členov v rodine – 185,38 € pre 1 plnoletú fyzickú
osobu, 129,31 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú
fyzickú osobu, 84,61 € pre nezaopatrené dieťa),
ktorých deti navštevujú materské, základné školy alebo špeciálnu základnú školu majú možnosť,
v prípade záujmu, požiadať Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny o štátnu dotáciu na stravu a na školské pomôcky, a to do 10. augusta.
Tlačivo na obe štátne dotácie poskytnú na ÚPSVaR
a je potrebné doložiť všetky doklady do uvedených
termínov – je potrebné si dotáciu začať vybavovať
skôr než je uzávierkový termín, čiže 10. augusta.
V prípade nedoloženia všetkých potrebných dokladov do stanoveného termínu, nebude dotácia
vyplatená (príp. bude vyplatená až za nasledujúce
mesiace po doložení dokladov).
Rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi a v minulosti poberali štátne dotácie na
stravu a školské pomôcky pre svoje dieťa, si
nemusia opätovne žiadať o dotáciu, keďže sú au-

tomaticky zaradení do zoznamu poberateľov štátnych dotácií. Avšak na začiatku školského roka, resp.
pri zmene školského zariadenia, je vždy potrebné
doložiť vedúcej školskej jedálni potvrdenie o tom,
že rodina je v hmotnej núdzi (dieťa pochádza z rodiny v hmotnej núdzi).
Rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi
a ktoré v minulosti nepoberali štátnu dotáciu, sú
povinné doložiť k žiadosti o štátnu dotáciu potvrdenie o stave hmotnej núdze.
Mesto Žiar nad Hronom môže poskytovať v zmysle Zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, po splnení
podmienok pre poskytovanie Jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi.
Mesto Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
o obyvateľa a sociálna komisia bude v budúcnosti
prihliadať pri posudzovaní žiadosti dotknutej rodiny o pomoc formou Jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi na skutočnosť, či si rodina vybavila alebo nevybavila štátnu dotáciu na stravu a školské pomôcky, ktorá je nezanedbateľnou pomocou v krízovom
období pre rodinu zo strany štátu.
(r)

LETNÝ
VÝPOŽIČNÝ ČAS
V KNIŽNICI

UPOZORNENIE
PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko v Žiari nad Hronom
so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom,
upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby
v termíne do 22.9.2010 predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej
alebo vysokej školy za deti, ktoré do 31.8.2010
dovŕšia vek 16 rokov.
Tlačivo je uverejnené na stránke
www.employment.gov.sk (Dávkový informačný
servis (DIS) • Vzory žiadostí • Potvrdenia • Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa). Poberatelia
prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať aj
osobne na úrade každú stredu v čase od 9.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa,
v školskom roku 2010/2011 nebude pokračovať
v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť
a predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia, resp. pracovnú zmluvu, ak dieťa po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.(r)
SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA ŽIARSKE
KÚPALISKO

Počas letných prázdnin je v Mestskej knižnici Michala Chrásteka
zmenený výpožičný čas. V oddelení
pre dospelých, ako aj v detskom
oddelení, sú otváracie hodiny
od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00
do 12.30 hod. Otváracie hodiny
v čitárni sú od 9.00 do 13.00 hod.
Uvedené výpožičné časy sú platné
do 31. augusta.
(r)

Banskobystrická župa má protikorupčné miesto prvého kontaktu
Na Úrade BBSK je zriadené miesto prvého kontaktu, kde sú občanom verejne dostupné informácie
o korupcii. Kraj sa tak pripojil k projektu Úradu
vlády Slovenskej republiky a jeho sekcie kontroly
a boja proti korupcii. Hovorca BBSK Peter Hajnala:
„Počítač so spomínanými informáciami sa nachádza na prízemí budovy Úradu BBSK na Námestí
SNP 23 v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je, aby
občania získali základné informácie o korupcii, aká
trestno-právna zodpovednosť z toho vyplýva, ktoré
právne normy sa korupcie týkajú a čo môže verejnosť urobiť, ak má informácie o korupčnom správaní vo svojom okolí. Dokonca tam nájdu aj vzor
formulára, prostredníctvom ktorého môžu ohlásiť
korupčné správanie vo všetkých oblastiach na-
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šej spoločnosti. V prípade, že občan nemôže prísť
na miesto prvého kontaktu a má prístup k internetu, spomínané informácie nájde aj na stránke
http://www.olaf.vlada.gov.sk,“ spresnil informácie
Peter Hajnala. Predseda BBSK Vladimír Maňka je
presvedčený, že zriadenie miest prvého kontaktu
pomôže pri odhaľovaní korupcie v našej spoločnosti. Za dôležité preto považuje, aby sa o mieste
prvého kontaktu v BBSK dozvedeli všetci obyvatelia kraja. Projekt v celkovej hodnote 7-tisíc eur je
rozvrhnutý na dva roky. V budúcnosti Úrad vlády
uvažuje o jeho rozšírení aj do centier právnej pomoci, kde by chcel distribuovať aj brožúrky a letáky
s informáciami o korupcii.
(li)

noviny.ziar.sk

Leto je v plnom prúde a v ostatných dňoch
nám praje aj slnko. Teploty sa šplhajú do viac
ako 30-stupňových výšok. Množstvo Žiarčanov
preto logicky mieri, či už od rána, alebo po práci, na žiarske kúpalisko. Pre tých z vás, ktorí sa
v týchto horúcich letných dňoch radi schladia
v príjemne vyhriatej vode, sme pripravili súťaž
o celodenný vstup na kúpalisko.
Traja z vás, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku do pondelka 2. augusta, získajú
od nás po tri vstupenky. Odpovede môžete
priniesť do redakcie Mestských novín, budova
„Bieleho domu“, 6. poschodie, alebo zaslať mailom na lenka.ihradska@ziar.sk. Mená výhercov
uverejníme v budúcom čísle.
(r)
Súťažná otázka: koľko bazénov sa nachádza na plážovom kúpalisku v našom
meste?
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PLASTY II.

Pokračujeme v uverejňovaní informácií pre
občanov nášho mesta o význame separácie jednotlivých zložiek zmesového komunálneho odpadu. V ostatnom čísle sme uviedli tému plastov
– z histórie a niektoré zaujímavosti o tomto materiáli. Dnes pokračujeme v tejto téme, tak veľmi
aktuálnej a naliehavej na informovanosť a zodpovedný postoj verejnosti pri nakladaní s plastmi
pri ochrane životného prostredia, ako aj zachovania environmentálnej rovnováhy pre budúce
generácie.
Základné rozdelenie plastov
Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné.
Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby
odberateľa, ostatné zmesné plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať
na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu
s potravinami. Poobzerajte sa okolo seba, je to jedno,
kde sa nachádzate či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, alebo keď cestujete autom,
vlakom, autobusom. Skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, je bez plastov. Je veľmi
dôležité zamerať sa na to, ako môže občan prispieť
k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými
obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky,
ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa
začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením).
Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné
prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo
odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť, závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí
a koľko z celkového množstva plastového odpadu
predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme
svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu. Výrobcovia
pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami
(obr. 1), ktoré sú doplnené písomnými a číselnými
údajmi.

Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov, sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:
Materiál

Číselné
Písomné
označenie označenie

Polyetyléntereftalát
Polyetylén vysokej hustoty
Polyvinylchlorid
Polyetylén nízkej hustoty
Polypropylén
Polystyrén

1
2
3
4
5
6

PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS

Metodika separovania plastových obalov
S používaním plastových obalov sa stretávame
doslova na každom kroku. Skoro každý výrobok obsahuje buď úplne, alebo čiastočne plastový obal,
ktorý sa stáva odpadom. Uviedli sme šesť druhov
materiálov, s ktorých sa vyrábajú plastové obaly. Označenie plastového obalu je viditeľné, stačí,
ak si obal dôkladne prezriete. Výrobcovia uvádzajú označenia na nálepkách obalov, alebo je
označenie vylisované, najčastejšie na dne obalu.
PET (Polyetyléntereftalát) – v najväčšej miere majú
zastúpenie pri nápojoch, rastlinných olejoch, ale aj
pri saponátových výrobkoch (čistiace prostriedky) a
napríklad aj pri liekoch, alebo vitamínoch.
Zabráňme znečisťovaniu prírody a životného
prostredia !!!
Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia
a čistote prírody i nášho životného prostredia. Zodpovedným prístupom k separácii plastových obalov
zabránime negatívnym aj estetickým vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme všetci.
Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov!!!
Pred umiestnením obalov do zberných nádob je dôležité, aby plastové obaly boli čisté a zbavené iných
materiálov. Obaly z nesladených minerálok nie je potrebné čistiť (vyplachovať). Po sladených minerálkach,
džúsoch, čistiacich prostriedkoch, téglikoch od jogurtov zostávajú v obaloch pozostatky potravín. Je dôležité, aby sme tieto pozostatky odstránili. Pokiaľ bude
každý z nás pri separovaní zodpovedne čistiť použité
obaly, uľahčí prácu spracovateľov. Na vyčistenie stačí
malé množstvo vlažnej vody (záleží od veľkosti obalu), ktoré nalejeme do obalu a pretrasením obalu sú
pozostatky odstránené. Zopakujeme to ešte raz, čím
dosiahneme čistejší obal. Po vyčistení PET obalov je
potrebné zmenšiť objem obalu. Predĺžime tým interval zvozu zberných nádob. Pri používaní zberných
nádob o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 PET
obalov s objemom 1,5 l. Je to najčastejšie používaný
objem plastových obalov. Samozrejme, ide o názorný
príklad, ktorému by v skutočnosti zodpovedalo menej
obalov, pretože do zberných nádob použité obaly hádžeme a neukladáme. Pozrime sa ako sa dá zmenšiť
objem PET fľaše.
Zmenšite ich objem stlačením,
alebo zošliapnutím
Na obr. 2 vidíme celý obal, vyprázdnený a pripravený na separáciu.
Ale pred tým, nrž ho odnesieme
do zbernej nádoby, urobme ešte
Obr. 2 Celý jednu dobrú vec,zmenšíme jeho
plastový obal objem. Je to veľmi jednoduché.
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Uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme (obr.3).
V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal
položiť na zem a s nohou ho pristúpiť. Odstránime
uzáver a poistný krúžok, pretože sú z polyetylénu a
obal minerálky je z polyvinylchloridu.
A je to. Pokiaľ sa objem
zmenší na jednu štvrtinu,
zvoz zberných nádob sa
nemusí vykonávať tak často, ako keď odhadzujeme
obaly nezmenšené. Teraz
odnesieme plastové obaly
Obr. 3 Zmenše- do zberných nádob. Obaly
ný plastový obal umiestňujeme do žltej zbernej nádoby.
Do žltých zberných nádob na plasty PATRÍ:
–PET fľaše od nápojov, plastové obaly z čistiacich
prostriedkov,šampónov.
Do žltých zberných nádob na plast NEPATRÍ:
- obaly od nebezpečných látok, napr. motorových
olejov, farieb, lepidla, chemikálií, znečistené plastové
obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, plastové obaly od lepidiel, plastové obaly
od farieb, molitan.
OŽP, zdroj: internet, upravené.

Mesto sa pripravuje
na dni jesennej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v úzkej spolupráci
s Technickými službami, a. s., začalo s prípravou dní jesennej čistoty v meste a mestskej
časti Šášovské Podhradie a Šášovské Podhradie – Píla.
Dni jesennej čistoty budú prebiehať v dňoch
24. a 25. septembra 2010 v časti Šášovské Podhradie a Šášovské Podhradie – Píla a v dňoch
od 27. septembra do 2. októbra 2010 priamo
v meste Žiar nad Hronom. Presné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov a mobilnej zberne na nebezpečný odpad, elektroodpad a iné dôležité a potrebné informácie
budú verejnosti poskytnuté v dostatočnom
predstihu. Občania nášho mesta sa už teraz
môžu pripravovať na vyčistenie svojich domácností, dvorov, garáží od objemného odpadu, starého nepotrebného nábytku, textilu,
drobného stavebného odpadu, sanity (vane,
WC, umývadlá), starých opotrebovaných pneumatík, vyradených chladničiek, mrazničiek,
mikrovlnných rúr, televízorov, rádií, tranzistorov, počítačov alebo nebezpečného odpadu.
Počas 8 dní akcie bude rotovať na určených
stanovištiach celkom až 20 veľkokapacitných
kontajnerov.
Dni jarnej čistoty v meste Žiar nad Hronom
sa uskutočnili od 22. do 7. marca 2010 a počas
týchto šiestich dní sa vyzbieralo až 170 ton odpadu.
OŽP
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Neformálne vzdelávanie Mladý reportér
Občianske združenie OZ ZA ŽIAR
ani na jeseň nezabúda na mládež
v meste a pripravilo zaujímavé vzdelávanie pod názvom Mladý
reportér.
V mesiacoch august až december sa uskutoční
séria vzdelávacích blokov, ktoré pomôžu mladým
rozvinúť kreativitu a komunikačné schopnosti, či
zdokonaliť sa v oblasti mimovládnych organizácií, financovania, médií, komunikácie, spracovania
a správneho interpretovania informácií.
Spoločne s mladými okrem iného vytvoríme
takzvaný mediálny trenažér, kde si budú môcť
po redakčnej a technickej stránke spracovať svoje
nápady a postrehy do reportáží. Naučia sa, že tvorba mediálnych príspevkov nie je len o slohu, ale aj

o získavaní informácií k téme a ich spracovaní.
Projekt Mladý reportér spĺňa podmienky celoživotného vzdelávania a preto veríme, že pre jeho
účastníkov bude prínosom nielen v získaných
schopnostiach a zručnostiach, ale podnieti aj ich
participáciu a angažovanosť vo verejnom živote, či
rozvinie ich podnikavosť a kreativitu.
Záujemcovia sa ešte stále môžu prihlásiť a stať
sa priamymi účastníkmi projektu Mladý reportér.
Prihlásiť sa môžete na mailovej adreseziar@icm.sk ,
alebo priamo v Informačnom centre mladých Žiar
nad Hronom, na 1. poschodí mestskej Krytej plavárne.
Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva
školstva Slovenskej republiky v rámci Programov
finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky
2008 – 2013 (ADAM 2).
(er)

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v našom meste čaká rekonštrukcia
Ako nás informoval hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja, Peter Hajnala, hlavným
dôvodom plánovanej rekonštrukcie, ktorá sa dotkne aj žiarskeho zariadenia, je zlepšenie podmienok pre poskytovanie služieb jeho užívateľom.
DDaDSS v Žiari nad Hronom čaká komplexná rekonštrukcia a modernizácia v celkovej hodnote
2 638 782,90 eur. Najväčšie pozitíva rekonštrukcie
vidí manažérka kvality, Alžbeta Kilíková, v tom, že
sa zvýši štandard ubytovania, celé zariadenie bude
bezbariérové a zmodernizuje sa rehabilitácia klientov. Obnovou prejdú aj spoločné priestory, ktoré sa
vďaka rekonštrukcii rozšíria. Na rekonštrukciu získal
Banskobystrický samosprávny kraj 95 % finančných
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prostriedkov z Regionálneho operačného programu a zvyšných 5 % poskytne z vlastných zdrojov.
Renovácia sa začne v septembri tohto roku a ukončená bude o dva roky.
(li)

ZAČÍNA SA MEDZINÁRODNÝ ROK
MLÁDEŽE

Ešte v decembri 2009 vyhlásila OSN rok
2010 za Medzinárodný rok mládeže a hlavnou témou sa stal Dialóg a vzájomné porozumenie.
Cieľom témy je nielen pripomenúť si 25. výročie Medzinárodného dňa mládeže, ale hlavne podporiť a rozšíriť medzigeneračný dialóg
a porozumenie, propagovať myšlienky mieru,
rešpektovať ľudské práva a slobodu, či vniesť
medzi ľudí viac solidarity. Snahou OSN je počas tohto roka ešte viditeľnejšie povzbudzovať
mládež v tom, aby zamerala svoju energiu na
ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj a aj tak
pomohla lepšie porozumieť potrebám a záujmom mládeže.
V rámci podpory stanovených cieľov sa
uskutoční niekoľko významných podujatí zameraných na problémy mládeže a trvale udržateľného rozvoja, napr. 5. svetový kongres
mládeže v Istanbule (31. júla – 13. augusta),
Svetová konferencia o mládeži v Mexico City
(24. – 27. august) a aj prvé Olympijské hry mládeže v Singapure (14. – 26. august).
Oficiálne štartuje rok mládeže 12. augusta
2010, na Medzinárodný deň mládeže, a potrvá
do augusta 2011. Okrem OSN sa jeho podporovateľmi stali aj Európska komisia a Rada Európy.
Viac informácií o roku mládeže nájdete
na stránke: http://youth-partnership-eu.coe.
int/youth-partnership/news/news_135.html.
(r)

Mediálna výchova – bezpečné využívanie internetu
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom zorganizovalo vo svojich priestoroch koncom júna seminár na tému Mediálna
výchova – bezpečné využívanie internetu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 130 žiakov žiarskych
škôl, pedagógov i pracovníkov Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Žiari nad Hronom.
Masívne rozšírenie internetu a mobilnej komunikácie je otázkou posledných rokov, keď sa stali
neoddeliteľnou súčasťou životov nielen dospelých,
ale aj prevažnej väčšiny detí a mládeže. Preto sme
v čase blížiacich sa prázdnin pokladali za nanajvýš
aktuálne šíriť osvetu o zodpovednom používaní
týchto nových technológií a vykonávať prevenciu
pred trestnými činmi. Lektori – odborníci z projektu Zodpovedne, majú bohaté skúsenosti s riešením konkrétnych problémov na školách – ako sú
napríklad: kyberšikana, poskytovanie, resp. zneužívanie osobných údajov na internete, netiketa. Počas diskusie radili, ako sa majú študenti zachovať

v kritických situáciách, ako môžu dospelí prispieť
k bezpečnému používaniu internetu mladými.
On-line pripojený notebook zabezpečoval sledovanie aktuálneho diania na internete (nahliadanie
a prezeranie fotogalérií na facebooku). Možno až
pri premietaní osobných profilov pred širokým
obecenstvom si účastníci plne uvedomili, čo znamená vystavenie svojich súkromných fotiek na internete. Kvalitné ozvučenie umožnilo interaktívnu
komunikáciu lektorov a účastníkov podujatia.
Počas celej prednášky lektori prízvukovali žiakom
nasledovné rady:
•Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu,
preto never každému a buď opatrný!
•Ak si s niekým četuješ na internete alebo cez mobil a dohodneš si stretnutie, povedz o tom rodičom
a nikdy tam nechoď sám, radšej zober so sebou aj
kamaráta.
•Ak sa ti niekto vyhráža cez internet alebo mobil alebo ťa k niečomu núti, neodpovedaj a určite
o tom povedz rodičom.

noviny.ziar.sk

•Nedávaj nikomu cez internet alebo mobil svoje skutočné meno, telefónne číslo, adresu alebo
fotku! Vymysli si prezývku, aby ťa podľa nej nikto
nespoznal.
•Ak ťa na internete niečo vyľaká, našiel si niečo
škaredé alebo nepríjemné, odíď zo stránky. Popros
rodičov, aby ti vysvetlili, čo to bolo.
•Nájdi si rôzne záľuby, neseď iba za počítačom!
Tvoji kamaráti sa určite potešia, keď s nimi vybehneš von a zahráte sa.
Podujatie bolo zaradené do kalendára aktivít
zameraných na prevenciu drogových závislostí
a iných sociálne patologických javov, konaných
v rámci prevzatia štafety prevencie. Spoluorganizátorom tohto vydareného podujatia bolo mesto Žiar
nad Hronom a O.Z. eSlovensko – autori projektu
Zodpovedne.
Ing. Estera Sedláčková,
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom
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Sadako v minulosti i v prítomnosti

Piataci s japonským veľvyslancom na ambasáde.
Narodila sa 7. januára 1943. Mala len dva roky,
keď Spojené štáty americké zhodili atómovú
bombu na Hirošimu. Nachádzala sa iba jeden
kilometer od miesta dopadu a ako jedna z mála
prežila. Volala sa Sadako Sasaki.
Písal sa 6. august 1945. Tento deň bol v mnohých
veciach iný ako tie, ktoré mu predchádzali, ale aj tie,
ktoré po ňom nasledovali. Napríklad, bola jasná obloha nad Japonskom a aj tento fakt bol rozhodujúci
pri výbere dňa, kedy sa prvýkrát v histórií ľudstva
bojovalo pomocou atómových bômb. V to osudné
skoré ráno bombardovacia námorná flotila B-29
Enola Gay, pod vedením pilota pl. Paula Tibbetsa,
vzlietla z leteckej základne Tinian v západnom pacifiku. O šesť hodín neskôr pri dobrej viditeľnosti
a výške 9855 m dorazili lietadlá k cieľu. Hodinu pred
bombardovaním zachytil japonský radar americké
lietadlá blížiace sa k juhu. Výstraha sa šírila v dvanástich mestách a jedným z nich bola aj Hirošima.
Civilné rádia vysielali aj rady, aby sa ľudia schovali
do protileteckých krytov. O 8.00 hod. zachytil rádiolokátor v Hirošime tri americké lietadlá. Keďže boli
len tri, nepredpokladali útok. Skôr sa domnievali,
že ide iba o nejaký prieskum, a tak v rámci šetrenia nasadili iba málo lietadiel do leteckého poplachu. O 08.15 hod., presne podľa plánu, bola zhodená prvá atómová bomba známa ako Little Boy
(Malý chlapec). Obsahovala 60 kilogramov uránu
235. Padala presne 57 sekúnd a kvôli bočnému
vetru netrafila pôvodný cieľ, ktorým bol most Aioi,
ale zasiahla 242 m vzdialenú kliniku Shima Surgica. Radiácia bola na ploche 1,6 km a 11 km územia
sužoval oheň. Celé mesto bolo náchylné k požiaru,
pretože ho tvorili prevažne drevené domy s dlaždicovými strechami a pomedzi ne sa prepletali
drevené dielne. Iba centrum Hirošimy obsahovalo
niekoľko slabších železných konštrukcií. Úradné
dokumenty o populácií mesta boli spálene, a preto
sú informácie nepresné, ale odhaduje sa, že v dobe
útoku mala Hirošima 340 000 – 350 000 obyvateľov. Z toho asi 30% ľudí bolo mŕtvych okamžite. Tí čo zomreli v priebehu prvého dňa sa delia
na 60 % skupinu, ktorá zomrela v dôsledku ožiarenia, alebo zhorela v plameňoch, 30 % ľudí zahynulo pod padajúcimi troskami a 10 % z ostatných
príčin. V Tokiu sa v tej dobe šepkalo, že sa nič vážne nestalo a do Hirošimy poslali pre dôveryhodné
informácie japonského dôstojníka. Ten už 160 km
pred Hirošimou uvidel dym z bomby. Celá Hirošima

bola v plameňoch, veľká jama v zemi tiež ešte horela a všetko ostatné, čo ostalo, bolo pokryté ťažkým
mrakom dymu. Tí, ktorí prežili bombardovanie, sa
volajú „hibakuša“, v doslovnom preklade explóziou
zasiahnutí ľudia. Jednou z nich je aj Sadako Sasaki. Jej meno pozná k dnešnému dňu minimálne
o 500 jej rovesníkov viac ako tomu bolo pred rokom. Do ročníka Origami- orizuru 2010 sa okrem
nášho mesta zapojili aj mestá Kremnica, Banská
Štiavnica, Žarnovica a Nová Baňa. Spolu teda
takmer 500 piatakov z 24 tried a z 10 základných škôl. Štart všetkých súťaží bol stanovený
na 11. novembra 2009, pretože je to medzinárodný
deň origami. Po prehupnutí sa do ďalšieho kalendárneho roku sa súťažiaci opäť stretli. Presnejšie
– len tí najlepší, a to na obvodnom kole, ktoré sa
konalo 12. februára tohto roku v MsKC z Žiari nad
Hronom. Ciele, ktoré boli stanovené pre tento ročník skladania origami boli totožné s minuloročnými. Jedným z cieľov je tiež solidarita s obeťami ožiarenia atómovými bombami, ktoré boli zhodené
na Hirošimu.
Snahou tohto ročníka bolo aj upevnenie morálnych a etických hodnôt pri šírení posolstva mieru.
V Ázií žeriav predstavuje šťastie, mier, nádej spokojnosť a rýchle uzdravenie. Presne tieto odkazy mali
zanechať poskladané žeriavy, ktoré putovali napríklad detskému oddeleniu žiarskej nemocnice alebo Domovu sociálnych služieb v Hrabinách. Mier
v podobe poskladaných žeriavov šírili i žiaci z Banskej Štiavnice, keď učili svojich starších spolužiakov
správnej technike skladania. Ďalšie žeriavy venovali piataci do Bratislavy na ambasádu, aj do Základnej školy na Dudovej ulici, kde si s nimi vyzdobili
celú školu. Práve žiaci z Petržalky budú pokračovať
v ďalšom šírení lásky, pokoja a mieru budúci školský rok. Pre všetkých bolo veľkým uznaním, že
27. apríla víťazov v jednotlivých kategóriách súťaže
prijal na Japonskej ambasáde v Bratislave japonský
veľvyslanec J. E. Yoshio Nomoto, ktorému pri tejto
príležitosti odovzdali veniec z tisíca poskladaných
orizuru spolu s pamätným listom, ktorý obsahoval
text: „1000 nežných orizuru spätých do venca posielame s láskou k vám my, deti zo Slovenska. Všetky deti sveta majú spoločný len jeden sen, v ňom
miesto diel hudbu hrajú a vo svete vládne mier.
Nech let krídel orizuru cez more prinesie posolstvo
mieru. Nech sa splnia naše priania a zanechajú
v srdci hlboké brázdy, odteraz až navždy...“ V spolupráci s Japonským veľvyslanectvom bolo prvé slovenské sembazuru aj s pamätným listom poslané
do Parku mieru k soche Sadako Sasaki v Hirošime,
a tak celý svet a všetci návštevníci či okoloidúci vedia, že aj taký malý štát ako Slovensko, ba dokonca
také malé mesto, ako je to naše, vie o ich legende
o tisícke poskladaných orizuru a jednom splnenom
želaní, vie o ich tragédii a presne kvôli tu, že to vie,
im chce povedať: „Cítime s vami!“
Sadako Sasaki žila po zhodení prvej atómovej
bomby 10 rokov. 21. februára 1955 jej diagnostikovali leukémiu a 25. októbra toho istého roku svoj
boj s touto zákernou chorobou prehrala. Jej posled-
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né slová boli „It´s good!“ (Je to dobré). Vyslovila ich
potom ako jedla ryžu a pila čaj. No ani po jej smrti
na ňu nik nezabudol. V celom Japonsku nie je nik,
kto by nepoznal jej meno. V Parku mieru v Hirošime
má postavenú sochu a vďaka takým projektom ako
je origami – orizuru sa o jej príbehu dozvedajú aj
ďalší ľudia. Nielen jej život, ale aj množstvo ďalších
si vyžiadal tento jeden augustový deň. Niektoré
štúdie uvádzajú, že od roku 1950 zomrelo následkom rakoviny a leukémie 200 000 ľudí. V roku
2009 bolo zaznamenané ešte 1 % úmrtnosti v dôsledku ožiarenia zo dňa 6. augusta 1945. Tri dni po
bombardovaní Hirošimy Spojené štáty americké
zhodili druhú atómovú bombu na mesto Nagasaki. Bomba je známa pod názvom Fat Man (Tučný
muž). O šesť dní neskôr Japonsko prijalo kapituláciu a 2. septembra 1945 podpísalo kapitulačnú
listinu, čím sa oficiálne skončila vojna v Tichomorí
a tým sa skončila aj druhá svetová vojna. Pre ukončenie tejto vojny položilo svoj život veľa ľudí z radov civilistov. My si ich môžeme pripomenúť a uctiť
si ich pamiatku práve vo výročný deň bombardovania Hirošimy 6. augusta. Skúsme sa zastaviť aspoň
na chvíľu a venovať im minútku nášho času, nech
nám celý tento deň nepretečie pomedzi prsty ako
množstvo iných, oni by to spravili pre nás tiež...
Dominika Urbánková
HĽADÁM DOMOV
KRÍŽENEC FILY – FENKA

Toto zdravé, asi 3-mesačné, šteniatko je veľmi
šantivé a zvedavé. Je to krásna fenka, ktorá miluje pohyb a nepohrdne žiadnou hrou.

NEMECKÝ OVČIAK – PES

Tento krásne stavaný pes má asi 1 rok. Je to
nádherný aktívny pes, vhodný na stráženie, ale
i ako spoločník.
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Osviežujúce nápoje na horúce letné dni
Mätová malinovka
Mäta je bylina
s ochladzujúcim
účinkom na organizmus a dobre
povzbudzuje trávenie a mierni kŕče.
Na nápoj je najlepšia čerstvá.
Potrebujeme:
dve hrste mätových lístkov, 2 litre čerstvej pramenitej vody, pol citróna – dobre umytého, trstinový
cukor alebo med.
Mätové lístky dáme do veľkej sklenenej fľaše,
zalejeme vodou, pridáme cukor alebo med podľa
chuti a na plátky pokrájaný citrón. Necháme na slnku postáť asi 24 hodín. Potom tekutinu precedíme,
vytlačíme ďalšiu polovicu citróna a dáme do chladničky, prípadne hneď podávame s kockami ľadu.
Náboj z jablčného octu
Tento nápoj pôsobí osviežujúco najmä počas veľkých letných horúčav. Môžeme ho piť aj ako prvý
zdravotný ranný nápoj. Navyše, tento nápoj normalizuje pH v organizme.
Potrebujeme: polievkovú lyžicu jablčného octu,
4 dl vody alebo nesýtenej minerálky, lyžičku medu.
Ocot zmiešame s vodou, a potom v nápoji rozmiešame med. Môžeme nechať vychladiť.
Osviežujúci jogurtový nápoj
V horúčavách je tento nápoj nielen osviežujúci,
ale tiež zaženie hlad a je vhodný aj pri redukčných
diétach.
Potrebujeme: 1 nízkotučný jogurt (môže byť aj
sójový jogurt alebo acidofilné mlieko), 1 – 2 tégliky
pramenitej vody, za hrsť čerstvého alebo zmrazeného bobuľového ovocia.
Všetky ingrediencie vložíme do mixéra a zmixu-

jeme. Pri použití mrazeného ovocia môžeme hneď
podávať. Pri čerstvom ovocí necháme vychladiť,
prípadne vložíme namiesto vody pár kociek ľadu,
ktoré predtým rozdrvíme tĺčikom.
Domáci ľadový čaj
Domáci ľadový čaj má tú výhodu, že neobsahuje
veľa cukru, ako tie bežne predávané v obchode.
Potrebujeme: kvalitný zelený alebo čierny čaj,
2 litre vody, dva citróny alebo limetky alebo jeden
väčší grapefruit.
Dve polievkové lyžice zeleného čaju zalejeme asi
80 º C vodou (nie vriacou, lebo zhorkne), čierny čaj
môžeme zaliať aj vriacou vodou. Necháme lúhovať
asi 20 minút, potom scedíme. Keď čaj vychladne,
vytlačíme doň citróny alebo grapefruit, najlepšie aj
s dužinou. Dáme do uzatvárateľnej fľaše a necháme v chladničke dobre vychladnúť. Podľa chuti si
môžeme ľadový čaj osladiť troškou medu. Podávame podľa potreby aj s kockami ľadu.
Bazalkový nápoj proti horúčkam
Bazalka pôsobí ochladzujúco a sťahuje horúčosť.
Preto sa tento nápoj hodí najmä ako prevencia
pred úpalom či na sťahovanie horúčky z tepla.
Potrebujeme: hrsť čerstvých bazalkových listov,
pol litra vriacej vody, 1 citrón alebo limetku, med.
Bazalkové listy zalejeme vriacou vodou a necháme lúhovať. Po vychladnutí scedíme, pridáme šťavu
z citróna a med. Necháme v chladničke vychladnúť,
prípadne podávame hneď s kockami ľadu.
Mätový čaj s pomarančovou šťavou
Potrebujeme: 1 mätový čaj, 2 pomaranče.
Do veľkého džbánu si uvaríme 1 liter mätového
čaju a ochutíme ho šťavou z dvoch pomarančov.
Tento osviežujúci nápoj podávame vlažný alebo
studený.
Hroznový nápoj
Potrebujeme: 5 dl hroznovej šťavy, 1 dl nesýtenej
minerálnej vody, 2 lyžičky citrónovej šťavy.

Zmiešaním všetkých prísad získame osviežujúci
nealkoholický nápoj pre malých aj veľkých.
MLIEČNE KOKTEILY PRE DETI

Čokoládový kokteil s banánom
Potrebujeme (pre 4 osoby): 1 liter studeného
polotučného mlieka, 200 g čokoládovej zmrzliny,
1 banán, 2 polievkové lyžice kryštálového cukru,
šľahačku, strúhanú čokoládu na ozdobenie.
Všetko vložíme do mixéra a mixujeme 3 minúty. Hotový nápoj nalejeme do vysokých pohárov,
ozdobíme šľahačkou a postrúhanou čokoládou.
Jahodový kokteil
Potrebujeme (pre 4 osoby): 1 liter studeného
polotučného mlieka, 300 g čerstvých jahôd alebo
kompótu, 2 polievkové lyžice džemu, 1 balíček vanilkového cukru, 4 polievkové lyžice kryštálového
cukru, 4 jahody na ozdobenie.
Všetko vložíme do mixéra a mixujeme približne
3 minúty. Nalejeme do vysokých pohárov a ozdobíme čerešňou, prípadne aj lístkami mäty.
Ovocný mix kokteil
Potrebujeme (pre 4 osoby): 1 liter studeného
polotučného mlieka, šťavu z troch pomarančov,
3 polievkové lyžice malinového džemu, 250 g jahôd (alebo iného obľúbeného ovocia), 1 balíček
vanilkového cukru, 3 lyžice vanilkovej zmrzliny.
Všetko vložíme do mixéra a mixujeme 3 minúty.
Podávame vo vysokých pohároch, ľubovoľne ozdobené.
Jogurtové mlieko s malinami
Potrebujeme (pre 4 osoby): 200 ml studeného
bieleho jogurtu, 200 g čerstvých alebo kompótových jahôd (príp. iného sezónneho ovocia: ríbezle,
maliny, čučoriedky), 3 lyžice kryštálového cukru,
750 ml polotučného mlieka, 2 polievkové lyžice
malinového džemu alebo sirupu.
Všetko miešame v mixéri 3 minúty.
Zdroj: internet.

PRÍRODNÉ RECEPTY

Koža a vlasy
Liečenie rán
Med je účinná masť na rany, pomáha vylučovať
odumreté časti tkanív a ranu priamo vyživuje.
Na bradavice
Malý kúsok cibule prilepíme náplasťou na bradavicu, najlepšie cez noc. Postup treba opakovať
približne jeden týždeň, potom sa sama odlúpne.
Cesnak nakrájame na plátky a zalejeme octom.
Necháme 7 dní v uzatvorenej fľaške. Potom prikladáme každý večer na bradavicu. Zabalíme, aby
z bradavice cesnak nespadol.
Proti lupinám vo vlasoch
Lacná alternatíva drahých šampónov – odlejeme
trochu šampónu a necháme v ňom rozpustiť pár
tabliet acylpyrínu.
Pleťové masky
Jahodová – na mastnú pleť
Jahody čistia a oživujú všetky typy pleti. Majú
sťahujúce účinky, upokojujú podráždenú pleť. Obsahujú vitamín C, ktorý chráni pred voľnými radikálmi, teda aj pred starnutím.
Potrebujeme: 2 lyžice ovsených vločiek, 3 zrelé
jahody, 1 lyžičku smotany.
Vločky rozmixujeme, pridáme jahody a smotanu a dobre premiešame. Masku necháme pôsobiť

10 minút a zmyjeme studenou vodou.
Uhorková – na mastnú pleť
Uhorky obsahujú až 95 % vody, draslík, železo,
horčík a veľa kremíku a flóru. Spomaľujú starnutie
pokožky, dodávajú jej pružnosť a majú sťahujúci
účinok.
Potrebujeme: 1 šalátovú uhorku, 1 lyžicu tvarohu.
Uhorku nastrúhame, odoberieme 2 lyžice
a zmiešame ich s tvarohom. Nanesieme na tvár
a necháme pôsobiť 15 minút. Masku zmyjeme
vlažnou vodou.
Banánová – na suchú pleť
Banán má upokojujúce účinky, intenzívne vyživuje a ovlažuje vysušenú pokožku. Je bohatý
na draslík, ktorý udržuje vodu vo vnútri buniek,
rovnako je bohatý aj na horčík a mangán.
Potrebujeme: 1 žĺtok, 2 lyžičky mandľového oleja, 1 zrelý banán.
Všetky prísady rozmixujeme, nanesieme na pleť
a necháme pôsobiť 10 minút. Zmyjeme studenou
vodou.
Avokádová – na suchú a zrelú pleť
Avokádo je vynikajúce na výživu a regeneráciu
unavenej alebo zrelej pleti. Obsahuje olej obohatený o vitamín E a mastné kyseliny. Je tiež výbor-
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ným hydratačným prostriedkom.
Potrebujeme: dužinu z 1 zrelého avokáda, 1 lyžičku medu, 1 lyžičku citrónovej šťavy, 1 lyžičku
bieleho jogurtu.
Prísady rozmiešame na kašičku a vložíme na pol
hodiny do chladničky. Nanesieme na tvár a krk
a necháme pôsobiť 10 minút. Zmyjeme studenou
vodou.
Jablková – na mastnú pleť
Jablko obsahuje veľa vody a vlákniny. Pôsobí
omladzujúco vďaka vitamínom a stopovým prvkom, najmä vďaka draslíku.
Potrebujeme: 1 zrelé jablko, 1 bielok.
Bielok vyšľaháme do peny a zmiešame s nastrúhaným jablkom. Necháme pôsobiť 10 minút
a zmyjeme studenou vodou.
Hroznová – na ochabnutú pleť
Hrozno regeneruje vrchnú časť pokožky, oživuje
zápalové procesy. Obsahuje veľa minerálnych látok, vlákninu a vitamíny C, E, B, ktoré pleť rozjasňujú a spomaľujú proces starnutia.
Potrebujeme: 10 bobúľ hrozna, 1 lyžicu olivového oleja.
Dužinu z hrozna zmiešame s olejom. Kašičku nanesieme na tvár a krk. Po 10 minútach zmyjeme
studenou vodou.
Zdroj: internet.
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MSKC

•Dažďová víla
27./28.7. o 18.00 hod. (rozprávka, ČR,
96 min., česká verzia) Vstupné: 2,30 €

•Nine
31.7./1.8. o 19.00 hod. (muzikál, USA,
120 min., české titulky)

Muzikál, ktorý musíte vidieť!
Vstupné: 2,30 €

•Sex v meste 2
3./4.8. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 146 min., slov. titulky)
Vstupné: 2,50 €

noviny.ziar.sk

•Muži, čo čumia na kozy
6./7./8.8. o 19.00 hod. (komédia, USA/
UK, 94 min.)
Vstupné: 2,30 €
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu
28. júla o 16.00 hod.: Na Mesiac a ešte
ďalej... – program pre starších školákov.
Súčasťou stredajšieho programu bude aj premietanie rozprávky, program v UFO sále a v prípade
priaznivého počasia aj pozorovanie Slnka so sprievodným slovom odborného pracovníka.
29. júla o 19.00 hod.: Prípad Salvador Dalí –
hudobný program v planetáriu.
30. júla: Mars, pátranie v prachu červenej planéty – o 20.00 hod. planetárium, videoprogram
spojený s popisom letnej oblohy, 21.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Prvý prázdninový víkend patril folklóru
Po dvoch rokoch svoje brány pre folkloristov
a návštevníkov opäť otvoril aj amfiteáter v obci
Podhorie pri Banskej Štiavnici na 18. ročníku
Pohronských folklórnych slávností. Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom a obec Podhorie
organizujú folklórne slávnosti Podhorie pravidelne každé dva roky už od roku 1976.
Približne 1000 návštevníkom a účinkujúcim v nedeľu 4. júla naozaj prialo počasie, aby si vychutnali nielen hlavný program U nás na jarmoku, ale aj
sprievodný program a rôzne atrakcie alebo súťaže.
Na veľkom javisku vystúpili folklórne kolektívy
detí aj dospelých z Hodruše-Hámrov, Podhoria,
Voznice, Tekovskej Breznice, Prenčova, Novej Bane,
Prestavĺk, Žiaru nad Hronom, Veľkej Lehoty, Plachtiniec-Príbeliec, speváci ľudových piesní a hráči
na ľudové hudobné nástroje, ale aj hostia z Českej
republiky. Záver hlavného programu patril medailóniku miestneho folklórneho súboru Podhorčan,
ktorý sa prezentoval tým najlepším zo svojho dlhoročného repertoáru. Neskôr program pokračoval voľnými vystúpeniami prítomných súborov
a folklórnych skupín na malom pódiu až do večerných hodín.
Už neodmysliteľný jarmok remesiel, ako aj výstavy remeselného umenia paličkárok a rezbárov,
Od srdca k srdcu a Dary lásky, prezentovali návštevníkom obdivuhodnú šikovnosť remeselníkov
z celého pohronského regiónu. V areáli amfiteátra
bola k vzhliadnutiu aj výstava poľnohospodárskych
strojov a náradia, súťaž mikroregiónov vo varení
guláša – Gulášmajster, ochutnávka domácich špecialít alebo tvorivé dielne pre deti aj rodičov, kde
si mohli vyrobiť šnúrky lietačky alebo detské hračky. Otvorená pre návštevníkov bola aj stála expozícia Ľudového múzea v ľudovom dome. Lákavou
atrakciou bola aj jazda na koňoch v okolí amfiteátra
a najmenší si do sýtosti zašantili na dvoch skákacích hradoch. Prirodzene, nechýbalo ani výborné
občerstvenie, tombola, no najmä dobrá nálada.
A tak vás už teraz pozývame, aby ste si prišli opäť
o dva roky v príjemnej atmosfére a nádhernom
prostredí Štiavnických vrchov pripomenúť naše
kultúrne dedičstvo, prežívajúce v ľudových tradíciách, remeslách, tancoch a piesňach.

KULTÚRA/INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

27.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
28.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
29.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
30.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
31.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
2.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
3.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
4.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
6.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
8.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
9.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
10.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia

Ing. Veronika Miháliková

noviny.ziar.sk
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V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

31.7. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
1.8. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
7.8. MUDr. E. Považancová, ProCare, Žiar nad Hronom (601 30 20)
8.8. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom
(672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
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SPOMIENKA

Čas beží v radosti i žiali
a rok sa minul, ani sme sa nenazdali.
Na tvoj hrob dávame kyticu ruží
a do nich padajú naše slzy.

Dňa 31. júla si pripomenieme 1. výročie
smrti, keď nás po ťažkej chorobe opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Rudolf Gubala
zo Žiaru nad Hronom.
Aj keď smútok v srdci máme vždy, na teba
s láskou spomíname.
Manželka Drahomíra, dcéra Silvia, vnúčik
Oliverko a smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 28. júla uplynie
20 rokov, kedy nás navždy opustila naša drahá
maminka
Hermína Kupčiová.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Zita, synovia
Dominik a Ľuboš s rodinami.

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web:
b: www.marshallreality.sk
w
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 11.500 € / 346.449,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býval. ZUŠ, ZH, 26.000 € / 783.276,- Sk
•2-izb. tehl. abecedný, OV, zrekonš. Ul. M.R.Štefánika, ZH, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 88.000 € / 2.651.088,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii
vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2,
100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•reštauračné zariadenie pri vlakovej zastávke, Jalná
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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INZERCIA

PREDAJ

•Predám vstavanú tmavohnedú skriňu, zasúvacie
dvere 2 x 2,50 m. Cena: 30 €. Treba vidieť.
T: 0908 284 107
4/15
•Predám stavebnú búdu (nadstavba z V3S). Cena:
2/14
99 €. T: 0907 646 037
•Predám angličtinu pre začiatočníkov i s kazetami, závodné i športové vlajky, Zepter – wok, nádoba s priemerom 30 cm. Ceny dohodou. T: 0907
363 835
11/4
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Vymením 2-izbový byť na Ul. Hurbanovej za 1-izbový byt, buď na Ul. Chrásteka, alebo podmienka
izba aspoň 6,5 m. Súrne + doplatok. T: 0905 918 724
– od 8.00 do 18.00 hod.
5/15
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám záhradu s chatkou – voda, elektrina, rozloha 4 áre, Pod Kortínou. Cena dohodou.
T: 0944 506 565
7/15
•Predám 2-izbový byt, prerobený, prízemie, ZH.
T: 0908 284 109
1/15
•Predám exkluzívny 2,5 izbový byt, OV, s balkónom a prístavbou predsiene. Je po úplnej rekonštrukcii (nová kuchynská linka, plávajúce podlahy, vstavané skrine). K bytu patrí pivnica. Cena:
47 000 €. Dohoda možná. T: 0915 265 382
2/15
•Predám rodinný dom v Krupine, 5 minút od centra, príp. vymením za 3-izbový kompletne prerobený byt v ZH + doplatok. T: 672 00 67
3/15
•Predám 2-izbový byt na Ul. Š. Moysesa 17/14.
So zariadením: obývacia stena tmavej farby, skrine, postele do spálne, elektrická rúra so stojanom.
T: 0903 178 838, 0907 806 779
8/15
•Predám 2-izbový byt na Pod vrškoch, pod Tescom. Cena: 28 000 €. T: 0907 188 620
9/15
•V lokalite Trnavá Hora predám
rodinný
dom
so záhradou o výmere:
záhrada
837 m2, pod domom: 233 m2, garáž: 18 m2. Plocha
záhrady je vhodná na výstavbu nového rodinného
domu. T: 0907 876 659
11/15
•Predám 1-izbový byt na Etape. Dom je zateplený,
má plastové okná. T: 0907 188 620
12/15
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Odkúpim zadlžený byt. Platba v hotovosti
do 24 hodín. T: 0907 188 620
10/15
AUTO MOTO

•Predám Renault 21, r. v. 1994, garážovaný, zachovalý, 140 000 km, STK, emisná kontrola platí
do mája 2012. cena dohodou. T: 672 51 81
6/15
SLUŽBY

•Potrebujete postrážiť dieťa/deti počas prázdnin?
Vymyslieť im zaujímavý program aj v domácnosti? Naučiť ich niečo nové alebo využiť už známe?
Žiadny problém! Postarám sa o malé i veľké deti,
pokiaľ sú rodičia v práci alebo inak zaneprázdnení.
V prípade záujmu možnosť aj prípravy na reparáty
alebo doučovanie z vybraných predmetov (SJ a lit.,
zem., prír., dej. a podobne). T: 0905 117 765 alebo
daniel.malis@azet.sk. Cena dohodou.
13/15

EVetEslaLdYkoN
stí
sv

Andrea Martinová - EVELYN

•Predajňa cukrárne Evelyn je presťahovaná do nových
priestorov - pri krčme u Kamenára - oproti pôvodnej
cukrárni
•Zákusky, torty, cukrárske výrobky
- aj pre diabetikov a celiatikov

Predajňa:
Partizánska 49
Žiar nad Hronom

Otvorené:
Pondelok - Piatok
15.00 - 18.00 hod.
www.evelyn.sk
evelyn@evelyn.sk
Mobil: 0907 817 153

noviny.ziar.sk
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ŠPORT

Pracovať s deťmi sa oplatí – prípravkári vo finále
ATLETIKA

Atletický klub MŠK sa od začiatku roku 2010 zameral na rozšírenie a hlavne omladenie svojej členskej základne. V spolupráci so žiarskymi školami,
hlavne IV. ZŠ, a so ZŠ na Trnavej Hore a v Lovčici
Trubíne začali chodiť s deťmi najprv na cezpoľné
behy, kde si ich otestovali (Beh Oslobodenia Sielnice a Handlovej).
Výsledkom tohto snaženia je, že atletický klub
dnes patrí ku klubom v SAZ-e s najväčšou základňou detí. K 1. júlu má zaregistrovaných 71 členov.
Pri takomto počte nabrali odvahu a po prísľube primátora mesta, Ivana Černaja, dofinancovať súťaž
družstiev žiakov, po dlhých 15 rokoch prihlásili deti
do krajskej súťaže mladších žiakov a prípraviek.
V priebehu súťaže postupne naberali skúsenosti a tým rástli aj ich výkony. Po štyroch kolách
sú žiarski prípravkári na prvom mieste, dievčatá
prípravkárky na druhom mieste a mladší chlapci
na treťom mieste. Najslabšie obsadená je kategória
ml. žiačok, tieto sú na 5. až 6. mieste.
Na majstrovstvách kraja v Dubnici obsadila Lucka
Ihradská v hode kriketkou 2. miesto, Dušan Kretík
v behu na 600 m obsadil tiež druhé miesto a Maťo
Belún v behu na 300 m obsadil pekné 3. miesto.
Okrem spomínaných skončili mnohí len tesne
od medailovej pozície. Napríklad Peťo Balogh
(5. miesto na 600 m), Vladko Filas, súrodenci Zelinoví, alebo ďalšie súrodenecké nádeje ako Adam
Forgáč a Juraj Kováč.
Výborné výsledky žiarskych prípravkárov im priniesli postup do finále majstrovstiev kraja, kam
postupujú z každej skupiny. Veríme, že po prázdni-

nách sa im bude dariť tak ako doteraz.
„Po dlhoročnej skúsenosti s trénovaním detí,
ktoré sú najsmutnejšie, keď „odpadne“ tréning,
sme nadobudli presvedčenie, že do detí sa oplatí
investovať nielen peniaze, ale aj čas na ich vedenie
a usmerňovanie. Veríme, že do budúcej sezóny sa
podarí zlepšiť aj tréningové podmienky. Na zá-

klade našich výsledkov sme boli oslovený SAZ-om
zapojiť sa do medzinárodného projektu Atletika
pre deti, ktorý je zameraný na výchovu detí k športu od predškolského veku. Projekt sa pravdepodobne spustí od 1. septembra,“ zhodnotili tréneri
Rybársky a Podolec.
(R)

Prípravkári s trénerom Miroslavom Rybárskym.

Naše najúspešnejšie atlétky - sestry Čaklošové
ATLETIKA

Atléti MŠK Žiar nad Hronom bilancovali prvý
polrok z pohľadu medailistov z majstrovských
súťaží a reprezentácie.
Z majstrovských súťaží priniesli naši atléti spolu 34 medailí, z toho z majstrovstiev Slovenska
14 (3 zlaté, 6 strieborných, 5 bronzových).
Na tomto peknom výsledku sa podieľali atléti nasledovne:
Až deväť medailí získali spolu Kaja a Soňa Čaklošové. Peter Kováč získal 5 medailí (3 strieborné,
2 bronzové) a jednu zlatú náš najstarší atlét Vlado
Buchal z majstrovstiev veteránov na 10 km.
Z majstrovstiev kraja priniesli atléti spolu 20 medailí (9 zlatých, 7 strieborných, 4 bronzové). Z toho
Kaja a Soňa spolu desať a sestersky si podelili
po štyri zlaté. Jakub Forgáč získal jednu zlatú a jednu striebornú medailu, Peter Kováč a Maroš Pav-

lík po jednej striebornej a jednej bronzovej a naša
nová vrhačská nádej Beáta Kasanová jednu striebornú medailu.
Zahanbiť sa nedala ani prípravka. Dušan Kretík
získal v behu na 600 metrov striebornú medailu,
rovnako aj naša „najsilnejšia“ prípravkárka Lucka
Ihradská v hode kriketkou (z prípravkárov nehodil
nikto viac ako Lucka, a preto majú čo doháňať cez
prázdniny), Martin Balún získal bronzovú medailu
v behu na 300 metrov mladších žiakov.
Z medzinárodných podujatí
Keďže v žiarskom klube pôsobí aj sluchovo postihnutý športovec, sú dlhodobo aj členmi SAZ
zdravotne postihnutých. Martin Novodomec sa
spolu s našou reprezentáciou zúčastnil majstrovstiev Českej republiky sluchovo postihnutých, kde
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zvíťazil v behu na 400 m a v behu na 200 m skončil na druhom mieste. Perspektívne je zaradený
pre výber na nasledujúce POH v Londýne.
Sestry Čaklošové za zúčastnili medzinárodného
podujatia Olympijské nádeje v Uherskom Hradišti.
V hode kladivom sa Kaja výkonom 47,30 m umiestnila druhá a Soňa (výkonom 35,56 m) obsadila pekné 10. miesto.
Na majstrovstvách Európy veteránov v behu
na 10 km obsadil Vlado Buchal štvrté miesto. Škoda, že sa v pekelnej horúčave nedal dosiahnuť
výkon ako z majstrovstiev Slovenska (35:07 min.),
ktorý by mu zaručil 3. miesto.
Kaja Čaklošová reprezentovala v PEM „A“ družstiev Dubnicu (hosťovanie) v St. Antoniu v hode
kladivom, kde obsadila 10. miesto
MR
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Úspešné vystúpenie cyklistov MŠK na Slovenskom pohári
(Dokončenie zo 16. strany)
Kadeti absolvovali časovku na 13 km a prvenstvo si časom 12:33 min. odniesol Ľuboš Malovec z Olympiku Trnava. Kadeti MŠK Samuel
Šmondrk a Lukáš Vaš obsadili 15. a 22. miesto.
Juniori absolvovali časovku na 18 km a z víťazstva sa radoval úradujúci Majster republiky
v tejto disciplíne Jozef Mazáň z ŽP Šport Podbrezová. Junior MŠK Dominik Zaťko obsadil
po sľubnom výkone pekné štvrté miesto. Pre

kategóriu juniorov boli preteky nominačným pretekom pre štart na Svetovom pohári
juniorov v Luxembursku. Pre našu radosť sa
do šestice, ktorú si reprezentačný tréner juniorov SR vybral na Ncap General Patton, dostal aj
pretekár MŠK Žiar nad Hronom Dominik Zaťko.
Pred blížiacimi sa Majstrovstvami SR v cestnej
cyklistike mládeže, ktorých organizátorom pre
rok 2010 je Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom, je vzostupná výkonnosť žiarskych cyklis-
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tov potešiteľná. Na programe mládežníckeho
šampionátu je sobotňajšia (31. júl) časovka
jednotlivcov na trati Lutila – Slaská – Lutila. Preteká sa pod názvom Cena Primátora mesta Žiar
nad Hronom. V nedeľu 1. augusta sú na programe šampionátu cestné preteky jednotlivcov
na okruhu Lutila – Dérerov Mlyn – Janova Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila. Preteky nesú
názov - Cena Slovalca a.s.
František Sitora
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Zhodnotenie sezóny 2009/2010 Hbk SPORT TREND v II. BBHBL
HOKEJBAL

Po dvoch víťazstvách v Hliníckej amatérskej
hokejbalovej lige v rokoch 2008 a 2009 žiarsky
Hbk Sport Trend ako nováčik vyhral aj II. banskobystrickú hokejbalovú ligu a postúpil tak
do I. BBHBL.
Hráči tak splnili cieľ zo začiatku sezóny a v nasledujúcom ročníku si okrem I. BBHBL zahrajú aj najvyššiu hokejbalovú súťaž, Slovenskú
hokejbalovú extraligu, ktorá je veľkou výzvou
pre žiarsky hokejbal, ktorý bude po prvý krát konfrontovaný so slovenskou hokejbalovou špičkou.
Víťazstvo v II. BBHBL sa však nerodilo celkom ľahko. Prvé dva zápasy Žiarčania vyhrali dvojciferným
víťazstvom, pričom v druhom kole tímu Rangers
dokonca nastrieľali dvadsaťdva gólov, čo sa v priebehu zvyšku súťaže nepodarilo žiadnemu inému
tímu. Zaváhanie prišlo vo 4. kole, kedy po nepresvedčivom výkone podľahli tímu Weber Tornado
o jeden gól. Ďalšia prehra prišla v šiestom zápase,
keď v daždivom počasí Žiarčania podľahli neskoršiemu finalistovi Berserker 5:1. Kuriózna situácia
nastala v 7. kole, keď žiarsky brankár z technických
príčin meškal na zápas, ktorý sa musel začať bez
neho. Hráči Sport Trend tak odohrali päť minút
zo zápasu v šestici. Paradoxom bolo, že sa im podarilo ujať vedenia, neskôr však inkasovali do prázdnej brány dva góly. Po nastúpení brankára však stav
otočili a nakoniec s prehľadom vyhrali. Veľká dráma
sa odohrávala v 10. kole v zápase s Extrém Sásová.
Po úvodných dvoch žiarskych góloch začali iniciatívu v zápase preberať hráči Extrému, ktorí stav otočili vo svoj prospech. Po vyrovnávajúcom žiarskom
góle sa začalo napätie na ihrisku stupňovať, čo
vyvrcholili vzájomným vylúčením hráčov do konca
zápasu. Rozhodnutie prišlo dve minúty pred koncom gólom do brány Extrém Sásová a hráči Sport
Trendu sa tak tešili z víťastva. V ďalších zápasoch
už Žiarčania dominovali a základnú časť vyhrali
s 15 výhrami a 2 prehrami. Nastrieľali v nej 134 gólov, čo bolo najviac zo všetkých družstiev a na druhej strane inkasovali najmenej, 30 gólov. Sedem
z ôsmich pravidelne nastupujúcich hráčov bolo
medzi 26 najproduktívnejšími hráčmi ligy, pričom
dvaja boli v prvej desiatke. Žiarsky brankár bol v
percentuálnej úspešnosti na druhom mieste avšak s
jednoznačne najlepším priemerom gólov na zápas
1,49. Po predkole play off, ktoré hrali tímy z piateho
až dvanásteho miesta sa rozhodlo o štvrťfinálovom
súperovi Sport Trendu. Prvý, jednoznačne víťazný
zápas a dve vylúčenia súpera do konca stretnutia
rozhodli o tom, že sa druhý zápas skontumoval
v prospech žiarskeho tímu. V semifinále Žiarčania
narazili na najprijateľnejšieho súpera z pohľadu
vývoja súťaže. Hoci prvý zápas prehrali po samo-

Preberanie víťaznej trofeje.
statných nájazdoch 6:5, v druhom jednoznačne
dominovali a vyhrali 7:1. Rozhodnutie a veľkú
drámu priniesol tretí rozhodujúci zápas, keď žiarske družstvo rozhodlo o svojom víťazstve 1:0 až
tri minúty pred koncom stretnutia. Týmto víťazstvom si tak vybojovali účasť v I. BBHBL. Po dohode finalistov sa vyvrcholenie súťaže odohralo
na jeden víťazný zápas. Žiarčania v ňom nastúpili
proti premožiteľovi zo základnej časti Berserker,
ktorému však prehru v tomto dôležitom zápase oplatili a zvíťazili jednoznačným výsledkom
7:1. Žiarsky Hbk Sport Trend sa tak mohol tešiť
z tretieho ligového víťazstva vo svojej histórii.
Na záver treba poznamenať, že úspech žiarskeho

tímu spočíval v jeho vyrovnanosti a pozitívnej,
nekonfliktnej atmosfére vo vnútri družstva. Rozhodnutie zápasov neležalo len na pleciach niekoľkých individulít, ale takmer každý zápas vzal
do rúk iný hráč. Efektívna útočná hra podporovaná veľmi dobrou defenzívou a výkonmi brankára
Michalejeho, ktorý bol po ukončení celej súťaže
v štatistikám na špici hodnotenia brankárov, boli
základom dominantného postavenia v súťaži.
Zostava Hbk SPORT TREND v II. BBHBL: J. Michaleje
– J. Kotyk, K. Valko, T. Darmo, M. Šulek, S. Mihálik – R.
Hronec, R. Uhrovič, T. Valko, M. Vallo, M. Považanec,
A. Košta
zdroj www.sporttrend.eu

V zápale boja o extraligu.
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Úspešné vystúpenie cyklistov MŠK na Slovenskom pohári
Medzinárodnými etapovými pretekmi Regiónom Nitrianskeho kraja pokračovala začiatkom
júla dlhodobá súťaž Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike.
Organizátorom podujatia bol Cyklo Klub Nitra
v spolupráci s mestom Nitra. Trojetapové preteky
boli zahájené prvou etapou, ktorá sa išla ako preteky jednotlivcov do vrchu s hromadným štartom.
Štart úvodnej etapy bol Nitre na Dolnozoborskej
ulici a cieľ v stúpaní pri Liečebnom ústave Zobor.
Trať merala 2,5 km a mala prevýšenie 157 metrov. V poobedňajších hodinách bola na programe
druhá etapa, kritérium v uliciach obce Komjatice
a tretia záverečná etapa sa išla v nedeľu v Mojmírovciach ako časovka jednotlivcov.
Už od úvodnej etapy preukázali cyklisti MŠK svoju dobrú pripravenosť. V kategórii mladších žiakov
unikla od štartu štvorica pretekárov Juraj Michalička a Matúš Stoček z CyS Žilina spolu s vedúcim
pretekárom Slovenského pohára mladších žiakov
Henrichom Haschom a objavom sezóny Adrianom
Foltánom, obaja MŠK Žiar nad Hronom. Vedúca
štvorčlenná skupina si svoj 45 sekundový náskok
udržala až do cieľa, kde cieľovú pásku preťal ako

Na preberanie ocenení si už David zvykol.

prvý Juraj Michalička z CyS Žilina, ktorý v záverečnom špurte tesne porazil Adriana Foltána z MŠK
Žiar nad Hronom. Tretie miesto obsadil Matúš Stoček z Cys Žilina a nepopulárne štvrté Henrich Hasch
z MŠK Žiar nad Hronom. Ostatní mladší žiaci MŠK
Žiar nad Hronom obsadili: Matúš Valuška 11., Juraj
Marcibál 14. a Diana Vašová 15. miesto. Do žltého
trička sa do druhej etapy obliekol Juraj Michalička
z CyS Žilina.
V kategórii starších žiakov dominovali cyklisti
MŠK Žiar nad Hronom. Úvodnú etapu suverénne
vyhral talentovaný David Zverko pred svojim klubovým spolujazdcom Jurajom Bellanom. Ostaní
starší žiaci MŠK obsadili: Nicolas Jelža 7., Matej Truban 11., Karol Hasch 12. a Filip Gašpar 15. miesto.
Do žltého trička sa do druhej etapy obliekol vedúci
pretekár Slovenského pohára starších žiakov David
Zverko z MŠK Žiar nad Hronom.
V kategórii kadetov si prvenstvo odniesol pretekár CK EPIC Dohňany Erik Baška. Samuel Šmondrk
obsadil 18. a Lukáš Vaš 24. miesto.
V kategórii juniorov sa z prvenstva radoval pretekár Cyklo-team Habera Košice Michal Habera. Juniori MŠK Lukáš Gebrlín a Dominik Zaťko obsadili 14.
a 15. miesto.
Druhá etapa kritérium v uliciach obce Komjatice
sa jazdila na okruhu dlhom 2200 metrov a bola
odštartovaná úvodnou kategóriou mladších žiakov na štyri okruhy bodovacej jazdy. Juraj Michalička z CyS Žilina zvíťazil aj v tejto etape a udržal
si žlté tričko do záverečnej etapy. Výborný výkon
podal Henrich Hasch z MŠK Žiar nad Hronom,
ktorý obsadil druhé miesto. Adrian Foltán obsadil 5. miesto, Juraj Marcibál 13., Matúš Valuška
14. a Diana Vašová 15. miesto. Starší žiaci absolvovali deväť okruhov bodovacej jazdy a systémom štart – cieľ zvíťazil David Zverko z MŠK Žiar
nad Hronom, ktorý si udržal žlté tričko do tretej
etapy. Aj druhé miesto patrilo cyklistovi MŠK Jurajovi Bellanovi. Ostatní starší žiaci MŠK sa umiestnili:
Nicolas Jelža na 7., Filip Gašpar 9., Matej Truban 10.,
Karol Hasch 11. miesto.
Kadeti absolvovali 12 okruhov bodovacej jazdy
a víťazstvo si po sólovom úniku odniesol Tomáš
Žucha z CyS Žilina. Kadeti MŠK obsadili: Samuel
Šmondrk 13. a Lukáš Vaš 20. miesto.

Zverko ako ho poznáme na stupni víťazov.
Juniori absolvovali 15 okruhov bodovacej jazdy
a prvenstvo si odniesol opäť pretekár CyS Žilina Jakub Bučo. Po vydarenom sólovom úniku
obsadil Dominik Zaťko z MŠK Žiar nad Hronom
tretie miesto. Lukáš Gebrlín bol klasifikovaný
na 16. priečke.
Záverečná tretia etapa sa išla v Mojmírovciach
ako časovka jednotlivcov. Mladší žiaci absolvovali
trať dlhú 4 km a prvenstvo si odniesol Matúš Stoček
z CyS Žilina pred pretekárom MŠK Žiar nad Hronom
Adrianom Foltánom. Henrich Hasch obsadil 7., Juraj Marcibál 13., Diana Vašová 14. miesto. Celkový
víťazom Medzinárodných etapových pretekov
sa stal Juraj Michalička z CyS Žilina pred klubový
spolujazdcom Matúšom Stočekom. Tretia a štvrtá
priečka patrila cyklistom MŠK Žiar nad Hronom
Adrianovi Foltánovi a Henrichovi Haschovi. Starší
žiaci absolvovali časovku na 9 km a prvenstvo si po
suverénnom výkone odniesol David Zverko z MŠK
Žiar nad Hronom. Druhá priečka patrila Denisovi
Baškovi z CK EPIC Dohňany, ktorý zaostal za Zverkom o celú minútu. Ostatní starší žiaci MŠK obsadili:
Juraj Bellan 4., Nicolas Jelža 6., Karol Hasch 11., Filip
Gašpar 12. a Matej Truban 13. miesto. Celkovým víťazom pretekov sa v tejto kategórii stal a žlté tričko
si odniesol David Zverko z MŠK Žiar nad Hronom.
Aj druhé miesto patrilo cyklistovi MŠK, a to Jurajovi
Bellanovi.
(Pokračovanie na 14. strane)

