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V tomto čísle:
Z AUGUSTOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli
na 4. riadnom zasadnutí vo štvrtok 12. augusta.
Strana 2.
RODINNÉ DOMY NEBUDÚ DOSTÁVAŤ
VRECIA NA BIOODPAD

Keďže obyvatelia rodinných domov a bytoviek
dostali ešte začiatkom roka kompostéry na bioodpad, pri jeho zbere už nebudú dostávať vrecia
na výmenu. Bližšie informácie nájdete na strane
5.

Lutilský potok sa vylial, spôsobil záplavy

s

VÝSTAVBA POLYFUNKČNÉHO CENTRA
JE V PLNOM PRÚDE

STRANA 3

Foto: Marek Mišík

City Fest s viac ako 13 000 návštevníkmi
Nové obchodné centrum, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe, bude mať jedenásť objektov.
Okrem obchodov s rôznym tovarom budú v jednopodlažnom objekte aj kaviarne a reštaurácia.
Viac na 3. strane.
ZMENILA SA VÝŠKA CESTOVNÉHO
NA PRÍMESTSKÝCH LINKÁCH

Od nedele 15. augusta sa zmenila výška jednosmerného cestovného pravidelnej autobusovej
dopravy na prímestských linkách. Deti z rodín
v hmotnej núdzi však budú cestovať na zvýhodnené cestovné. Strana 5.
PONUKA KRÚŽKOV CENTRA VOĽNÉHO ČASU

S blížiacim sa začiatkom školského roka vám
prinášame ponuku krúžkov v Centre voľného
času. Kompletný zoznam, ako aj termín podania
prihlášok nájdete na 12. strane.
POZVÁNKA NA SVÄTÚ OMŠU
V HORNÝCH OPATOVCIACH

Občianske združenie Horné Opatovce vás pozýva na tradičnú hodovú svätú omšu v Kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach v sobotu 4. septembra o 11.00 hod.
Pre záujemcov bude o 10.30 hod. pristavený autobus
pred budovou ZŠ na Ul. M. R. Štefánika (II. ZŠ).

STRANY
6 a27
STRANA

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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Z augustového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Štvrtého riadneho zasadnutia zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 12. augusta, sa zúčastnilo 17 poslancov.
V úvode pred prítomných poslancov predstúpil
predseda Základnej organizácie Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska Peter Vavro. Poslancov
informoval, že ešte 7. apríla boli pri príležitosti
20. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ocenení aj členovia žiarskej organizácie. Potom odovzdal Ďakovný list primátorovi
mesta Ivanovi Černajovi, v ktorom poďakoval
za ústretovosť a pomoc, ktorú vedenie mesta organizácii vždy poskytlo.
Návrh rozpočtu MŠK na rok 2010 predniesol jeho
konateľ Ján Žiak. Okrem iného informoval aj o stave hospodárenia volejbalového klubu. Ten bol ku
koncu júla v mínuse viac ako dvetisíc eur. Rozdiel
v rozpočte klubu sa finančne vyrovná o vzniknutý rozdiel z finančných prostriedkov získaných
od reklamných sponzorov a z klubových príspevkov klubu v termíne do 30. novembra. Ako sme vás
už informovali, desaťtisíc eur sa už podarilo získať
aj primátorovi Černajovi. Vďaka tomu sa podarilo
zachrániť činnosť mládežníckych kategórií. Volejbalový klub nakoniec prihlásil do extraligy aj družstvo žien. Vedenie volejbalového klubu sa zároveň
zaviazalo, že tie finančné prostriedky, ktoré má
k dispozícii, budú na pôsobenie v extralige stačiť
a ak aj nastanú nejaké rozdiely, nebude už o dofinancovanie žiadať mesto.
Ivan Černaj: „Som veľmi rád, že sa neotvorí
nový zjazd z diaľnice priamo do stredu mesta.“
Ešte koncom júna prišla do našej redakcie reakcia poslanca Kukolíka na článok uverejnený
v Mestských novinách pod názvom „Kukolík je
za ďalší dopravný uzol do mesta, Černaj to odmieta“ spolu s otázkami na primátora mesta. Okrem
iného nás Ladislav Kukolík požiadal o uverejnenie doplňujúcich informácií k predmetnému
článku, keďže podľa neho v ňom neboli uvedené
podstatné informácie týkajúce sa „kauzy“ zrušenia výstavby mimoúrovňovej križovatky pri
výstavbe rýchlostnej cesty R2. Ladislav Kukolík:
„Takisto nie je pravdivá informácia uverejnená
v článku, že daná križovatka má vyúsťovať na Ul. A.
Dubčeka. Príjazd do Žiaru z križovatky bol naplánovaný na Lovčiansku cestu (rovina nad cintorínom),
čo je asi 1 km od mesta. Samozrejme, že každé
pripojenie musí vyústiť následne na nejakú ulicu
v meste, tak ako je to v prípade Ul. SNP, ale aj Ul.
Partizánskej, kde tiež žijú občania nášho mesta.
Určite si viem predstaviť náhradné riešenie tejto
mimoúrovňovej križovatky v podobe jednoduchého príjazdu a napojenia smerom na R1 pre autá
do 3,5 tony, čo by potom nezaťažil až tak tento úsek. K tomuto je ale potrebná ochota a vôľa
mesta vyvolať diskusiu a vstúpiť do stavebného
konania, čomu tak zatiaľ nie je.“ Za kľúčové a podstatné pritom považuje nasledujúce skutočnosti,
ktoré uverejnil v rámci interpelácie na zasadnutí MsZ
10. júna:
1. Prečo mesto Žiar nad Hronom súhlasilo
v r. 2008 so zrušením danej križovatky bez mandátu občanov a poslancov MsZ?
2. Prečo mesto Žiar nad Hronom následne nein-

formovalo o tejto skutočnosti občanov mesta ako
aj poslancov MsZ?
3. Prečo túto skutočnosť mesto nezakomponovalo do územného plánu mesta. Poslanci MsZ schválili územný plán mesta v apríli 2009 aj s touto križovatkou! Takisto aj občania mesta pripomienkovali
ÚPM aj s touto križovatkou a neboli znesené žiadne
výhrady!
Na tieto otázky sa mu preto primátor Černaj
znovu snažil zodpovedať na augustovom zastupiteľstve. Ivan Černaj: „K prvej otázke sa pýtam – bez
akého mandátu? Mali sme robiť referendum, aby
sme dostali mandát na súhlas, na ktorý sme nemali
žiadne právo a ktorý sme nemohli nijako ovplyvniť?! Križovatku zrušil investor, my sme boli postavení pred hotovú vec a nemali sme nijakú možnosť ovplyvniť to, pretože sme iba dotknutá obec
v procese konania. Ešte raz upriamujem pozornosť
na slovo obchvat. To znamená cestu, ktorá dopravu
z mesta odkláňa a nie ju do mesta privádza. Bolo
nám oznámené, že táto križovatka bude zrušená,
pretože nevyhovuje normám.“ Na ďalšie otázky
má primátor tiež odpovede. „Mesto neinformovalo
o tejto skutočnosti občanov mesta ako aj poslancov MsZ preto, lebo informácia o zrušení od investora, a teda od NDS, nebola definitívna ani oficiálna.“ Podklady pre ÚPD vychádzajú z oficiálnych
rozhodnutí a takým je aj rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktoré bolo vydané ešte v roku 2005. NDS
dodnes nepožiadala o jeho zmenu. „V tomto čase
sme síce vedeli o zámere NDS, že idú križovatku
rušiť, aj to iba na základe rozhovoru, ktorý s nimi
mal na stretnutí v roku 2008 viceprimátor Roman
Zaťko. Územný plán ste schvaľovali (poslanci)
24. apríla 2009. Oficiálne sme sa o zrušení dozvedeli o dva mesiace neskôr. Nikto z nás nikdy nemohol
podpísať zrušenie križovatky, pretože nemal na to
žiadne právo. Viceprimátor podpísal jednu jedinú
vec, a síce prezentačnú listinu na tomto stretnutí,
resp. záznam z tohto rokovania. Ten podpis však
nemá žiadnu rozhodujúcu právomoc. Investor
zrušil túto križovatku a my proti tomu nemôžeme
nič urobiť. Neporušili sme žiadny zákon. Na druhej
strane – som veľmi rád, že sa neotvorí nový zjazd
z diaľnice priamo do stredu mesta, rovno na Ulicu
A. Dubčeka. A aj obyvatelia z tejto časti mesta sú
veľmi radi, že pred ich domami nebude cesta takto
zaťažená. “ Na záver primátor obvinil Kukolíka, že
v prvom rade obhajuje záujmy podnikateľa, ktorý
v časti, kadiaľ mala viesť zrušená cesta, vlastní pozemky, Vladimíra Urblíka ml. Poslanec Kukolík potvrdil, že uvedený vlastník ho navštívil a o celej záležitosti informoval, no obvinenie, že by hájil jeho
záujmy, odmietol.
Od roku 2003 bolo do školských zariadení preinvestovaných viac ako 5 miliónov eur.
Po tejto interpelácii prišli na rad ďalšie body
programu zastupiteľstva.
Polročnú monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2010, ako aj plnenie rozpočtu
k 30. júnu, predniesol hlavný ekonóm mesta Juraj Gallo. Podľa tejto správy sa plnenie rozpočtu
za prvý polrok, okrem výpadku príjmu v položke
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy, vyvíja v zmysle schváleného rozpočtu

na rok 2010.
Hodnotiacu správu o rozkopávkach za prvý polrok predniesla Stanislava Holosová. V tomto roku
je najrozsiahlejšou investičnou akciou pokračujúca
rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste, ktorú
realizuje bratislavská spoločnosť postupne na celom území mesta zároveň s vybudovaním optickej
siete.
O Koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta informovala
vedúca odboru školstva a športu Marta Mergová. Mesto je od 1. júla 2002 zriaďovateľom troch
základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy so šiestimi elokovanými triedami,
troch školských klubov detí, ktoré sú súčasťou základných škôl, centra voľného času a desiatich zariadení školského stravovania. Od roku 2003 bolo
do školských zariadení preinvestovaných viac ako
5 miliónov eur, pričom z rozpočtu mesta to bolo
viac ako 2,2 milióna eur.
Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev,
ako aj voľby starostov a primátorov, boli NR SR určené na sobotu 27. novembra tohto roku. Vo štvrtok preto poslanci schválili volebné obvody v meste, a tiež počet volených poslancov. Volebný obvod
Etapa, Stred a Centrum II a stará časť mesta budú
mať po päť poslancov a občania z volebných obvodov Pod vršky a IBV a Šášovské Podhradie budú
mať v mestskom zastupiteľstve dvoch poslancov.
Poslanci zároveň schválili rozsah výkonu funkcie
primátora mesta Žiar nad Hronom na funkčné obdobie rokov 2010-2014. Primátor mesta má podľa
tohto zadefinovanú náplň činnosti osobitnými
predpismi, ako aj internými normami mesta a všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Vzhľadom
na rozsah výkonu činností primátora a počet obyvateľov mesta prislúcha primátorovi Žiaru nad Hronom plný úväzok na celé funkčné obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Počas volebného obdobia
je možné zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok
primátora len na jeho návrh.
Schválený bol aj návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Trhový poriadok pre príležitostný trh –
Žiarsky jarmok s účinnosťou od 1. septembra. Toto
VZN okrem iného upravuje aj podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb. Tohtoročný Žiarsky jarmok sa uskutoční 8. a 9. októbra už tradične
v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Hviezdoslavovej ulice, Ulice A. Kmeťa a vyhradenej časti Ulice Š. Moysesa. V prípade veľkého záujmu sa jarmok
rozšíri aj na Ulicu Cyrila a Metoda. Na Svätokrížskom námestí budú stáť iba stánky s občerstvením.
Predpredaj predajných miest bude v Dome kultúry
na Námestí Matice slovenskej od 27. septembra.
V závere zastupiteľstva tiež poslanci schválili
Rokovací poriadok MsZ v Žiari nad Hronom, ako
aj VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2009 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Žiar nad Hronom. Posledným bodom programu bola informácia o činnosti MsKC
za 1. polrok 2010, ktorý predniesla riaditeľka Ria
Ferčáková.
Ďalšie riadne zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať
14. októbra, sa presunulo na 28. októbra.
(li)
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Lutilský potok sa vylial z brehov
Prudké dažde v posledných týždňoch spôsobili v našom meste záplavy. V nedeľu 15.
augusta sa kvôli búrkam sprevádzaným krupobitím a silným vetrom vylial Lutilský potok,
ktorý zaplavil Ulicu Jesenského a Partizánsku
ulicu. Opäť zaplavilo aj zimný štadión a osadu
Pod Kortínou. Primátor Ivan Černaj zvolal krízový štáb a vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity.
Voda z Lutilského potoka zaplavila niekoľko desiatok rodinných domov. Podľa hovorcu mesta,
Martina Baláža, najviac postihnutých bolo takmer
20 domov. Mesto začalo okamžite organizovať záchranné práce. Vrecia s pieskom nestačili, vodu museli z dvorov a záhrad odčerpávať hasičskou technikou. Ako povedal jeden z obyvateľov rodinných
domov, zaplavilo ich v priebehu niekoľkých minút,
keď sa privalila približne 30-centimetrová vlna, ktorá postupne všetko zaplavila.
Z rómskej osady Pod Kortínou evakuovali
16 obyvateľov. Polovica odmietla dočasné ubytovanie, ostatní boli umiestnení v komunitnom centre.
Záplavám sa opäť nevyhol ani zimný štadión, a aj
ulice Opatovská, SNP, Š. Moysesa a M. R. Štefánika.
Primátor Ivan Černaj: „Nikto nepočítal s vyliatím
Lutilského potoka. Nikto nás na to ani neupozornil.
To, že sa valí voda na zimný štadión sme sa dozvedeli až od občanov. Keď som to videl, zvolal som
krízový štáb a vyhlásili sme III. stupeň povodňovej
aktivity. A už v tom čase sa vylial Lutilský potok
na Partizánsku a Jesenského ulicu. Následne na to

sme poslali do terénu Technické služby, a. s., ktoré
začali po upadnutí vody navážať piesok a vrecia
s pieskom. To isté bolo v pondelok, kedy už pri prácach asistovali aj Technické služby, s. r. o., zamestnanci mestského úradu a dobrovoľníci. Chcem
všetkým poďakovať za odvedenú prácu, špeciálne
hasičom, ktorí sa pri tejto udalosti prejavili ako najprofesionálnejšia zložka. Súčasný systém varovania
a evakuovania obyvateľstva nie je dostatočný. Aby
sa už nič podobné nezopakovalo, bude sa s tým
musieť niečo urobiť. Oddnes sa už nespoliehame
na nikoho. Na technických službách sme urobili
zásoby piesku, aby sme vedeli predísť takýmto situáciám a aby nás už nič neprekvapilo.“
Zimný štadión má v súčasnosti v prenájme žiarska spoločnosť Sport Trend. Oslovili sme preto jej
konateľa Rastislava Uhroviča, ako vidí celú situáciu:
„Proti tomu, čo sa udialo v nedeľu 15. augusta by
zrejme nepomohlo žiadne opatrenie, pretože cez
zimný štadión sa prehnala divoká rieka. Poškodené
boli mantinely, ale aj opláštenie štadióna, zatopená stará sociálna budova, strojovňa a kompletne aj
nová sociálna budova. Voda v areáli siahala do výšky
približne 1,5 metra. Tie tri predchádzajúce záplavy
by však bolo možné eliminovať haťou pred cestou
– smer Lovča, popod ktorú žiarsky kanál preteká.
V pondelok 16. augusta sme začali mechanizmami
odstraňovať aspoň nánosy bahna z ľadovej plochy,
teda z ihriska. Bohužiaľ, v popoludňajších hodinách sa prehnala ďalšia prietrž a na plochu a okolie

začala natekať ďalšia voda. Bolo možné sledovať,
že prietrž z nedele poškodila kanalizáciu, ktorá viedla popod chodník na cintorín pri starej sociálnej
budove. Ten je tak v jednej časti úplne podmytý a
tade voda na plochu aj natekala. S vedením mesta sme sa dohodli na určitých opatreniach, určite
musí nastať oprava tej časti kanalizácie pri starej
sociálnej budove, kde došlo k vymytiu zeminy.
Ešte nevieme, do akej miery to ovplyvní hokejbalovú súťaž, isté však je, že to vážne ohrozuje náš
tréningový proces. Namiesto trénovania sa totiž
plocha neustále čistí. A ak do extraligy nastúpime,
môžeme sa pripraviť na poriadnu skúšku ohňom,
pretože pre nás ako nováčika by to bolo ťažké,
a keďže sa vlastne nemáme ani kde pripravovať,
bude to ešte ťažšie.“
Mestský úrad v Žiari nad Hronom vyzýva občanov
a predsedov BD, ktorí boli postihnutí povodňami,
aby v termíne do 3. septembra nahlásili písomne
škody spôsobené povodňami na Mestský úrad –
Odbor správy majetku mesta.
(li)

Partizánska ulica po záplavách.

V novom obchodnom centre bude jedenásť objektov
Výstavba polyfunkčného objektu na Námestí Matice slovenskej je v plnom prúde. Nové
obchodné centrum však ešte nie je ani dokončené a medzi niektorými obyvateľmi sa už začali šíriť informácie o tom, že v objekte budú
ďalšie predajne s „čínskym tovarom“.
Podľa informácií, ktoré nám poskytla spoločnosť Delta Trade, realizujúca výstavbu objektu,
obchodné centrum by sa malo dokončiť v novembri tohto roku. Nenájdete tu však žiadne
obchody s lacným textilom. V jednopodlažnom
obchodnom centre budú obchody s rozmanitým
sortimentom, kaviarne i reštaurácia, spolu jede-

násť obchodných jednotiek, pričom štyri z nich
budú mať aj vonkajšiu terasu, ktorá sa bude využívať najmä počas priaznivého teplého počasia.
Počas zimných mesiacov bolo námestie vždy
prázdne a návštevníci mesta nemali možnosť
oddychu priamo v centre mesta. I keď v ostatných rokoch boli priamo na námestí postavené drevené terasy, išlo iba o dočasné riešenie. Polyfunkčný objekt, ktorého výstavba sa
realizuje spoločne s projektom Revitalizácie
centrálnej mestskej zóny, bude po vizuálnej
stránke v súlade s centrálnou zónou mesta.
(li)

PROBLÉMY NA PARTIZÁNSKEJ ULICI PO DAŽĎOCH PRETRVÁVAJÚ

Už dlhšiu dobu sa obyvatelia z Partizánskej
ulici sťažujú na preliačený chodník, kde sa
v prípade daždivého počasia hromadí voda.
Tá vplýva aj na okolité domy, ktoré kvôli
tomu začínajú vlhnúť.
Ako nás informoval Miloslav Baranec z odboru správy majetku mesta, samotná cesta na
Partizánskej ulici, a tiež chodníky sú už dlhšiu dobu problematickou záležitosťou. „Cestu
III/05076 má v správe Banskobystrický samosprávny kraj a realizáciu zabezpečuje Regio-

nálna správa ciest Žiar nad Hronom,“ vysvetlil
Miloslav Baranec. On sám požiadal o stanovisko
k tejto situácii priamo Úrad BBSK. Odpoveď poskytol Martin Šubert, referent dopravy: „Cesta
5076 je oficiálne zaradená ako stavenisková pre R1.
K položeniu nového celoplošného krytu by
malo dôjsť po dobudovaní R1, čo je v septembri
až novembri tohto roku, prípadne na jar 2011.
Ešte predtým by sme chceli odstrániť kocky
z križovatky E50, na ktorých nedrží asfalt a položiť sem AC. Toto plánujeme najneskôr do sep-
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tembra tohto roku.“ Chodníky na tejto ulici spravuje mesto Žiar nad Hronom. Miloslav Baranec:
„Na ľavom chodníku, smerom od Ulice SNP, chceme nejaké opravy urobiť ešte tento rok. Išlo
by však iba o čiastočné úseky, nie o komplet
celý chodník. Pravá strana bude na rade až po
ukončení prác na R1, nakoľko parkovaním ťažkých nákladných vozidiel sa chodník neustále
poškodzuje. To oi. súvisí aj s vozidlami zberných
surovín. Nateraz by preto opravy nemali zmysel.“
(li)
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Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť
V uplynulých dňoch a týždňoch Slovensko sužovali
povodne, ktoré boli následkom prívalových dažďov a
búrok. Valiaca sa voda sa zahrávala s ľudskými životmi, majetkom a, samozrejme, neušetrila ani prírodu.
Neobvyklé pustošenie prívalovou vodou sme zažili aj
v našom okrese, v našom meste a priľahlých obciach.
Po pretrvávajúcich dažďoch ešte počas mesiaca máj vypracoval Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR
materiál – informácie pre občanov, ako majú postupovať,
keď im záplavy znehodnotili pitnú vodu, potraviny, úrodu
v záhradách a zariadenie domov. Aktuálne uverejňujeme
celé znenie materiálu.
UMÝVANIE RÚK
Umývajte si starostlivo a často ruky!!! Toto jednoduché
základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších
opatrení, ktoré vám umožní chrániť si svoje zdravie počas
sanácie (odstraňovanie následkov povodní) a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky, pokiaľ možno mydlom,
najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte
so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a, samozrejme, aj
vždy pred a po použití WC.
PITNÁ VODA
•Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej
zdravotná neškodlivosť je spoľahlivo overená.
Voda z vlastnej studne
Ak bola vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a výsledky rozboru nepreukážu, že voda je zdravotne
vyhovujúca.
Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú
studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia,
a to aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola.
Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov,
predovšetkým však vodu balenú.
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného
režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia
studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb, a to pre prípad
potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej
do studne.
Základný postup:
•Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie
steny studne, a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov
bahna a opraviť poklop studne.
•Otvoriť studňu a úplne z nej vodu vyčerpať.
•Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade prostre-

dia bez kyslíka sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu
dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
•Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien
studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
•Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Je nutné pracovať zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok je potrebné nechať na umytých stenách pôsobiť
podľa návodu.
•Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou
túto vodu znovu odčerpať, odstrániť kalom zanesený pokryv dna studne a vymeniť ho za nový vhodný materiál
(čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň studňu naplniť
vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračovať v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
•Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu
vždy vypočítať podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozriediť v kropiacej krhle a roztokom
pokropiť priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch
stien studne. Ak máte vo vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s darlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustiť.
Potom do neho napustiť vodu z vašej studne s obsahom
dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky
vo vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť
cca 8 hodín.
•Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky
vody k laboratórnej kontrole.
POTRAVINY (pokyny pre domácnosti)
Zaplavené poľnohospodárske plodiny
•Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené
povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať
za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne
zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ)
nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat
musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna
a potravinová správa.
•Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom
umytí pitnou vodou.
Zaplavené potraviny
•Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených
v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky
uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia
známky poškodenia, resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií
a iných možných porušení originality balenia takýchto
potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne
poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne
bez etikiet.
Nekonzumujte ani chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo
mraziaceho zariadenia:
•javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami,
ktoré vylučujú ich ďalšie použitie pre účely ľudskej výživy
(zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.),
•trvanie do 3 hod. – potraviny (chladené, mrazené)
možno považovať za neškodné, ak ich teplota nepresiahla
6 stupňov Celzia,
•trvanie viac ako 3 hod. – chladené potraviny musia byť
laboratórne vyšetrené a rozhodnutie o konzumovateľnosti
sa vykoná na základe výsledkov uvedeného vyšetrenia,
•viac ako 12 hod. – mrazené potraviny okamžite použiť
na ďalšie spracovanie, nepripúšťa sa ich opätovné zmrazenie.
Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež
pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom
styku so záplavovou vodou, bahnom, kalom:
•akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvo-
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rených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového
papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä vtedy, ak
obsahujú majonézy a dressingy,
•vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov,
•múky, obilniny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach,
•všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, krekry, čokoláda, bonbóny, a pod.).
Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, obráťte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva
a v prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka,
teploty) už po prvých príznakoch navštívte vášho lekára.
Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte!
Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých
obytných budovách a bytoch
Zásady vysúšania domu alebo bytu:
•urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí,
•ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje,
•buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete
sa priotráviť splodinami (oxid uhoľnatý!!).
Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu:
•odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou,
•odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách),
•než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale,
•najprv si natiahnite gumové rukavice,
•nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné
prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu,
•dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako
napr. aj hračky.
Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne
•Najprv si natiahnite gumové rukavice.
•Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku.
•Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu
do vhodného dezinfekčného prostriedku.
•Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom
za použitia pracieho prášku.
•POZOR – Dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace
účinky!
•Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať,
vysušte, vykefujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.
Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp
•Použite určené dezinfekčné prostriedky.
•Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky
dezinfikovať.
Odstraňovanie živočíšnych odpadov
•Živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní
je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy
prostredníctvom kafilérnej služby.
• V záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané)
zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.
•S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie
manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy – plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály – plastové vrecia, potrebné
nástroje – vidly, háky a pod.).
OŽP, Zdroj: internet.

Uhynuté zvieratá nahlasujte na odbor
životného prostredia, číslo – pevná linka: 045/6787124, mobil: 0905539240,
Mestskú políciu: 159 alebo Zelenú linku:
0800 500 501.
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Projekt Partnerstvo
Nadácia Škola dokorán v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a asistentmi
terénnych sociálnych pracovníkov mesta Žiar
nad Hronom realizuje projekt PARTNERSTVO,
ktorý podporila Nadácia Orange.
Ako nám povedala Miriam Mezeiová z odboru
starostlivosti o obyvateľa, cieľom projektu je realizácia komunitných výchovno-vzdelávacích aktivít
na podporu sociálnej inklúzie formou vytvorenia
primeraného učebného prostredia priamo v marginalizovanej rómskej komunite (pozn. redakcie:
vyznačujúca sa úplným sociálnym vylúčením).
Miriam Mezeiová: „Základným zámerom je eliminácia individuálnych deficitov rómskych detí z tejto komunity, rozvoj ich kľúčových kompetencií,
vytvorenie prevenčného programu na predchádzanie sociálnej odlúčenosti a platformy sociálnej
inklúzie.“ Projekt sa realizuje v Komunitno-integračnom centre v Žiari nad Hronom, ktoré garantuje
posilnenie interetnickej komunikácie medzi rómskou komunitou a majoritou a vytvára platformu
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na postupné odstránenie existujúcich stereotypov
a predsudkov a pochopenie vzájomných kultúrnych odlišností. „Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku a rodičia detí z marginalizovanej
rómskej komunity. Projekt sa realizuje od júna
do septembra tohto roka,“ spresnila Miriam Mezeiová. Súčasťou aktivít projektu je aj spoločný výlet
detí a ich rodičov s cieľom pomôcť deťom nadobudnúť praktické skúsenosti zo sveta okolo nás a
upevniť ich vzťahy spoločnými zážitkami.
(li)

OBYVATELIA RODINNÝCH DOMOV
UŽ PRI ZBERE BIOODPADU NEBUDÚ
DOSTÁVAŤ VRECIA NA VÝMENU

Začiatkom roka dostali obyvatelia rodinných
domov a bytoviek v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou zadarmo plastové
zberné nádoby na papier a plasty, a tiež kompostéry na bioodpad.
Kompostéry sú určené na kompostovanie
drobného biologicky rozložiteľného odpadu
ako je tráva, lístie a pod. a bioodpad väčších
rozmerov – napr. konáre môžu obyvatelia
zviazať a vyložiť pred dom, odkiaľ sa bioodpad vyvezie. Konáre a väčší bioodpad teda nie
je nutné ukladať do vriec, stačí ho len zviazať
a na bioodpad menších rozmerov sú určené
kompostéry, už pri zbere bioodpadu nebudú
poskytovať plastové vrecia. Ak niekomu nepostačuje kompostér, alebo ho z akýchkoľvek
dôvodov nevyužíva, môže zbaliť drobný bioodpad do vriec, avšak vrecia si musí zabezpečiť
na vlastné náklady.
(r)

Zmena výšky cestovného
DETI Z RODÍN V HMOTNEJ NÚDZI BUDÚ V BBSK CESTOVAŤ LACNEJŠIE

Od nedele 15. augusta zaviedol Banskobystrický samosprávny kraj do pravidelnej autobusovej dopravy SD karty. Určené sú pre deti,
ktoré navštevujú základnú alebo strednú školu
na území kraja a ich rodina je v hmotnej núdzi.
Ako informoval hovorca BBSK, Peter Hajnala, držitelia týchto kariet budú počas školského roka cestovať za zvýhodnené cestovné. Od tohto dátumu
sa zároveň upravuje výška jednosmerného cestovného. Peter Hajnala: „Je to v priemere o 10 percent.
V tarifných podmienkach však zostala na nezmenenej úrovni poskytovaná zľava z dopravnej čipovej
karty vo výške 5 percent.“ Do kategórie osobitného
cestovného bola zaradená kategória cestujúcich,
ktorí využívajú tzv. S-karty. „Za každých aj začatých
25 kilometrov zaplatia 0,30 eura. BBSK pristúpil
k spoplatneniu tejto skupiny cestujúcich, pretože
dochádzalo k zneužívaniu kariet. Týmto krokom
dokážeme vyhodnotiť pohyb cestujúcich, ktorí si
aktívne hľadajú prácu. Cestovné pre dôchodcov

nad 70 rokov bude 30 centov za každých aj začatých 25 kilometrov,“ doplnil informácie hovorca.
Ďalšia zmena nastala pre deti od 3 rokov. Tieto
budú cestovať za zľavnené cestovné. „Za symbolických 0,05 eura za každých aj začatých 25 kilometrov sa bude prepravovať detský kočík s dieťaťom
do troch rokov veku vrátane.“ K zvýšenému cestovnému došlo aj z toho dôvodu, že BBSK v súčasnosti
dlhuje dopravcom viac ako 5 miliónov eur a dlh
sa každý deň zväčšuje. Vladimír Maňka, predseda
BBSK: „Výpadok daňových príjmov za prvý polrok
2010 oproti rovnakému obdobiu minulého roka
predstavuje v Banskobystrickom samosprávnom
kraji viac ako 12 miliónov eur. Máme záujem zachovať prijaté štandardy dopravnej obslužnosti v kraji,
ako aj udržať čo najširší rozsah prímestskej autobusovej dopravy. Úpravou tarifných podmienok sme
predišli rapídnemu rušeniu spojov.“
Zvýšenie sa však nedotkne cestovného v MHD,
ktorá je dotovaná mestom Žiar nad Hronom. (li)

ZMENA VÝŠKY CESTOVNÉHO NA S-KARTE

Banskobystrický samosprávny kraj po dohode
s dopravcom SAD Zvolen mení výšku cestovného v prípade S-kariet. Túto kartu si mohol vybaviť ten nezamestnaný, ktorý prišiel o zamestnanie v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy
a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je evidovaný najskôr od 1. decembra 2008.
Podľa hovorcu BBSK, Petra Hajnalu, z pôvodných
0,30 eur za každých aj začatých 25 kilometrov, sa
suma cestovného na S-karte zvyšuje o 0,05 eura.

Vladimír Maňka, predseda BBSK: „Bývalé vedenie
kraja zaviedlo systém, ktorý má hradiť nezamestnaným cestovné pri hľadaní zamestnania. V iných
krajoch takýto systém neexistuje. Niektorí cestujúci túto možnosť však zneužívali na iné účely. Aby
sme analyzovali pomer zneužívania, zavádzame
symbolický poplatok. Podľa výsledku pristúpime na konci roka k ďalším krokom.“ Zmena platí
od 1. septembra 2010.
(r)
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Plastové kompostéry.

OD NOVEMBRA OPATROVANIE DETÍ
PRIAMO U VÁS DOMA

Už niekoľkokrát sme vás informovali
o možnosti poskytovania novej nadštandardnej platenej služby – opatrovanie detí
v domácnosti, tzv. babysitting. Mesto ju začne poskytovať už od novembra.
Opatrovaním detí v domácnosti bude o vaše
dieťa postarané na nevyhnutný čas priamo
u vás doma. Napríklad, keď budete potrebovať navštíviť lekára, ísť do práce alebo budete
chcieť nakúpiť, či navštíviť kino.
Ak máte o takúto platenú službu záujem, 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 vás zapíše do zoznamu záujemcov. Službu si bude možné objednať
už od 6. septembra, žiadosti o zabezpečenie
takejto služby preto posielajte s týždenným
predstihom. V nevyhnutných prípadoch môžu
byť vybavené aj neočakávané objednávky – poslané tesne pred výkonom služby.
(r)
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Na tohtoročnom City Feste viac ako trinásťtisíc návštevníkov
Na tohtoročnom City Feste viac ako trinásťtisíc návštevníkov
Ten svoj koncert odohral netradične – bez sprievodu kapely, iba so svojou obľúbenou „španielkou“.
Asi najväčším lákadlom pre väčšinu divákov bolo
vystúpenie balkánskej živelnej dychovky Boban
Markovič Orkestar zo Srbska. Ich tvorba odznela
napríklad aj v Kusturicovom filme Čierna mačka,
biely kocúr. Srbi na City feste nevynechali ani také
hity ako Kalašnikov či Bubamara.

vylosovali troch víťazov hodnotných cien.
O pohodlie návštevníkov bolo opäť postarané
aj prostredníctvom stánkov s občerstvením, z ktorých mnohí využili aj bezplatný vstup na plážové
kúpalisko. Pre deti boli, ako vždy, pripravené rôzne
zábavné atrakcie, ako aj stánky s balónmi či rôznymi sladkosťami.
Organizátormi podujatia boli opäť mesto Žiar
nad Hronom, Mestské kultúrne centrum a Nadácia
ZSNP a Slovalco.
ROZHOVOR

Netradične sa tohtoročného City Festu zúčastnili dvaja moderátori. Kým Rišo Vrablec exceloval
na pódiu, v zákulisí posedával jeho kolega Matej
Sajfa Cifra. City Festu sa však nezúčastnil pracovne,
prišiel na pozvanie primátora Černaja, s ktorým sa
stretol na polmaratóne v Rajci. Sajfa nám prezradil aj to, že mama jeho priateľky pochádza práve
z nášho mesta.
Ako sa vám na City Feste páči?
Som šokovaný, že ma nepozvali moderovať
(smiech). Nie, vážne, veľmi sa mi tu páči, som rád,
že nemusím nič robiť, nie som v časovom strese
a môžem si to tu vychutnať.

Bystrík.
Druhý augustový víkend sa konal už piaty
ročník úspešného a medzi obyvateľmi obľúbeného City Festu. Tak ako každý rok, aj teraz sa
zábavychtiví návštevníci stretli v Parku Štefana
Moysesa.
Prípravy City Festu poznačila nepriazeň počasia.
Ešte v sobotu ráno sa odstraňovali následky nočnej búrky – vyvrátené stromy a polámané konáre.
Vodu z trávnatých plôch po výdatných dažďoch
odčerpávali aj niekoľko dní, plánovaný začiatok
festivalu to však neohrozilo.
Ako vždy, aj tento rok chceli organizátori
do Žiaru pritiahnuť niečo nové. Okrem tradičných
vystúpení kapiel sa tak tento rok aj Žiarčania mohli
tešiť z Bažant Kinematografu. V letnom kine sa
od 11. do 15. augusta zadarmo premietali skvelé
slovenské a české filmy, na ktoré prišlo množstvo
divákov.
Samotný City Fest začal v sobotu 14. augusta
o trinástej hodine vystúpením finalistu Slovensko
hľadá SuperStar Roba Šimka s kapelou Massriot.
Po ňom nasledovali víťazi tohtoročnej domácej
súťaže City Fest Challenge Mulo San, Nová Komunita a Extrakt. Svoj repertoár predstavili i finalistka
Coca Cola pop star 2007 Lenka Ferenčíková a handlovská formácia Rock is Back, ktorá sa predstavila
so známymi rockovými hitmi. Tie určite potešili nielen i tých skôr narodených. Vystúpenie na žiarskom
pódiu si hneď po nich vyskúšal aj víťaz Coca Cola
pop star 2007 Bystrík. To už bolo hľadisko takmer
zaplnené, a najmä tí mladší nedočkavo čakali
na účastníčku svetovej súťaže Eurovízia – Kristínu.
Okrem známeho hitu Ešte váham odspievala i svoju
najznámejšiu a najobľúbenejšiu pieseň Horehronie,
ktorú si diváci pre veľký záujem vypočuli dokonca
dvakrát – aj v prídavku. Po nej prišla na rad legenda
slovenskej i českej hudobnej scény Robo Grigorov.

Zlatá slávica Zuzana Smatanová.
Zuzana Smatanová – ďalšia víťazka súťaže CoCola pop star, a tiež zlatá slávica, priviedla v sobotu
do varu mladších, i tých skôr narodených, a ako pravej rockerke jej v rukách nechýbala nielen gitara,
ale ani ústna harmonika či flauta. Vrcholom večera
bol legendárny David Koller s kapelou. Nepochybne skvelú šou plnú svetelných či pyrotechnických
efektov predviedli KISS revival. V súčasnosti jedna
z najlepších európskych revival kapiel sa predviedla aj v neodmysliteľných kostýmoch. Na záver mali
vystúpiť žiarski Sitňan, ale pre nepriaznivé počasie
muselo byť ich vystúpenie zrušené.
Moderátorom celého večera bol obľúbený
a osvedčený Richard Vrablec, ktorý si pre divákov pripravil niekoľko zaujímavých súťaží. Odmenil napríklad nositeľku najdlhšieho ženského
mena, či naopak, držiteľa najkratšieho mužského
mena. Najstarší prihlásený účastník City Festu
(65-ročný pán) získal odmenu – pobyt v zákulisí
pre VIP hostí.
Pri vstupe do areálu festivalu dostal každý návštevník zlosovateľný číselný kód. Vo večerných
hodinách tak primátor Ivan Černaj spolu so svojím
hosťom – moderátorom Matejom Sajfom Cifrom
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Účastníčka svetovej súťaže Eurovízia - Kristína.
Absolvovali ste už viac podobných festivalov
toto leto?
Nebol som na žiadnom. Toto je prvý festival,
na ktorom som počas tohto leta. Bol som kedysi
festivalový návštevník, ale teraz, keď už mám
po tridsiatke, je to čoraz zložitejšie (smiech).
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Na tohtoročnom City Feste viac ako trinásťtisíc návštevníkov
Na tohtoročnom City Feste viac ako trinásťtisíc návštevníkov

Boban Markovič Orkestar.
Dnes doobeda ste sa dokonca stretli s našim
primátorom, kedy ste bežali na Rajeckom polmaratóne. Kto bol rýchlejší?
S primátorom sme sa stretli až v cieli. Bol rýchlejší
ako ja, lebo ja som mesiac nebehal. Iba tento týždeň som si išiel trikrát zabehať, aj to iba maximálne
sedem kilometrov. Na polmaratón som preto prišiel s veľkými otáznikmi. Primátor však bol iba o pár
minút lepší, takže kedykoľvek by som ho porazil
absolútne s prehľadom (smiech).
Máte medzi dnešnými účinkujúcimi obľúbenca?
Väčšinu z interpretov, ktorí dnes vystupujú, mám
rád. Napríklad Robo Grigorov je veľmi dobrý, aj keď
som prekvapený, že dnes sa predstavil s akustickou
verziou, čo sa mi však páčilo.
Boli ste už na takomto veľkom festivale, kde je
vstupné zadarmo?
Keď mám pravdu povedať, bol som už aj na festivale zadarmo... Ale tu v Žiari je naozaj veľmi fajn,
prišlo veľa ľudí a to je najpodstatnejšie. Načo im
dávať vstupné?
O CITY FESTE SPOZA „OPONY“

O zhodnotenie celého City Festu sme požiadali
dramaturga MsKC, Mariána Vojtka.
Marián Vojtko: „Prvýkrát som pracoval na City
Feste ako ktokoľvek – teda ako dramaturg, stage
manažér, aj čiastočný moderátor, takže nebudem
porovnávať s minulými ročníkmi, aj keď niekoľkých som sa zúčastnil ako účinkujúci. Myslím
si, že ideálne je začať pripravovať dramatargiu
ďalšieho ročníka už v októbri a ja som nastúpil
do MsKC v januári a mnohé kapely, ktoré sme
chceli pozvať na festival, už boli vychytané. Aj
napriek tomu si myslím, že sa nám podarilo vystavať hudobnú všehochuť, ktorou je City Fest
známy. Verím, že si na svoje prišli všetci. Samotná návštevnosť, ktorá je podľa oficiálnych čísiel
13 200 návštevníkov, toto len potvrdila. Mňa osobne teší to, že väčšina ľudí ostala do konca, čo sa
stalo asi prvýkrát. Podľa reakcií publika ľudí najviac

oslovili interpreti, od ktorých sme to aj očakávali –
Kristína, Robo Grigorov, Zuzana Smatanová, David
Koller, ale aj tie menej očakávané veci ako Boban
Markovič Orkestar a KISS revival. Hoci sa na fórach
objavujú aj ojedinelé názory, že práve tieto dve kapely boli „o ničom“. Ja si myslím opak a pri Srboch si
na svoje určite prišli aj hudobní fajnšmejkri. V dobrom svetle sa ukázali aj domáce kapely. Samotní
súťažiaci Mulo San a Nová komunita, ale aj rockový Extrakt. Som rád, že aj takouto formou môžeme
pomôcť pri podpore začínajúcich hudobníkov.
Určite ich ešte do konca roka na niektorom podujatí MsKC uvidíte. To isté sa týka Sitňanu – kapely,
ktorá jediná pre hrozbu búrky nemohla odohrať
svoje vystúpenie. Bohužiaľ, museli sme predčasne ukončiť festival, hoci ešte pár hodín nepršalo.
Výstrahu od SHMÚ sme však nechceli podceniť
už aj zo skúsenosti z predošlej noci. Napokon
o pár hodín neskôr príroda ukázala svoju negatívnu
silu naplno. Rozhodne chcem, aby si Sitňan
na pódiu niektorého nášho podujatia ešte v roku
2010 zahral. Na budúcom ročníku začneme pracovať najneskôr v októbri, aj keď musím priznať, že už
dnes máme niečo predbežne dohodnuté. Rozhodne sa poučíme z vecí, ktoré nám tento rok možno
vyšli menej.“
O dojmy z podujatia sa podelil aj jeden z účinkujúcich, člen skupiny Nová Komunita.
Michal „Kontrakt“ Černaj: „Tohtoročný City Fest
sa vydaril. Bol som na ňom prvýkrát od začiatku až
do predčasného konca. Čo sa týka nášho vystúpenia, hralo sa nám veľmi dobre, pretože sme mali
skvelé publikum a bolo to naše prvé vystúpenie
so živou kapelou tento rok. Tento rok hráme
v pozmenenej zostave, do kapely pribudol nový
bubeník a basgitarista. Účasť na City Feste je vrcholom žiarskej hudobnej scény, a taktiež je to
obrovská skúsenosť, preto dúfam že sa ľuďom tá
„polhodinka“, ktorú sme odohrali páčila.“
(li)

Lenka Ferenčíková.
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Robo Grigorov.
Foto: Kvetoslav Šakový
POĎAKOVANIE OD RIADITEĽKY MSKC

Mestské kultúrne centrum touto cestou ďakuje predovšetkým mestu Žiar nad Hronom,
poslancom MsZ a Nadácii ZSNP a Slovalco
za finančnú podporu akcie City Fest. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a partnerom,
ktorí pomohli vykryť všetky náklady City Festu. mestskej a štátnej polícii, železničnej polícii
a dopravnej polícii za výbornú organizačnú
pomoc súvisiacu s bezpečnosťou festivalu.
BG Audio a teamu za skvelú pódiovú techniku,
úžasné svetlo a zvuk v rozsahu, aký sme doteraz
nezažili. Za prácu na jednotku firme, ktorá sa
postarala o prívod elektriny spolu s požiarnou
hliadkou a bezpečnostným technikom mesta,
hasičom, Jankovi Žiakovi a tímu na kúpalisku,
firme za občerstvovacie služby, zdravotnej
službe za prvú pomoc, ktorá bola poskytnutá
niekoľkokrát počas festivalu návštevníkom.
Technickým službám, s. r. o., nosičom pódiovej
techniky,fotografom.
Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom
za perfektnú spoluprácu pri propagácii City
Festu, a že bola dobrá, o tom svedčí rekordná
účasť 13 200 návštevníkov. Osobitné poďakovanie patrí riaditeľke Technických služieb,
a. s., Zuzane Gallovej a jej pracovníkom, ktorí
nám v ťažkých chvíľach pred festivalom pomohli tak, že festival vôbec začal a rovnako
po festivale pri vyprosťovaní techniky z terénu.
Ako by to bolo, keby sme nepoďakovali skvelému moderátorovi, ktorý si so všetkým poradí
a vždy s úsmevom Riškovi Vrablecovi. Ďakujeme. Aj jeho záložník Maroš Vojtko to zvládol
v úvode a v závere festivalu na výbornú.
Všetkým ešte raz patrí naše poďakovanie.
Ria Ferčáková, riaditeľka MsKC
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MSKC

7_9_ 2010 o 18.00 hod.

-Čajovňa za rohom

Literárčenie

-so spisovateľkou a výtvarníčkou Evou
Valachyovou a jej neterou
Sašou Schneiderovou

1_ októbra

šou ZH

IMPRO -

2010

18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

Hudobné impro_ Extrakt
Divadelné impro_ DS Ježkove oči, DS Štiavničanky,
DS ToTo (víťaz minulého kola)
Literárne impro_ Daniel Mališ
Pantomimické impro_ Študio Kasprzyk
Žonglovacie impro_Paľo Surový

25. 09. 2010/ 18.00 hod.
DOM KULTÚRY –
Námestie Matice slovenskej

Radošínske naivné divadlo

MÁM OKNO
Predpredaj od 20. 08. 2010 – 10 €
Popredpredajová vstupenka 12 €

Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Choreografia: Šárka Ondrišová
Hrajú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Marcela
Vilhanová/Lenka Barilíková, Andrea Martvoňová/Petra
Humeňanská, Martina Michalcová/Andrea Sabová,
Mojmír Caban, Richard Felix, Michal Kubovčík, Vladimír
Svítek, Milan Šago

Vstupné:1€

MsKC v Žiari nad Hronom
Vás pozýva
na výstavu výtvarných prác
Akademický maliar

Ivan Hrmo
ODKAZ HRONU
Vernisáž sa uskutoční
vo výstavnej sieňi MsKC Ul.SNP 119

Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka
Hudba: Ľubica Čekovská

3. 9. 2010 o 16.00 hod.

Hudobné korepetície: Ľubomír Dolný
Réžia: Ondrej Spišák

Výstava potrvá do 30.9.2010
www.mskcentrum.sk

Asistent réžie: Milan Šago
Dramaturgia: Darina Abrahámová

•Priestupný rok
24./25.8. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 99 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
•Legenda o lietajúcom Cypriánovi
27./28./29.8. o 19.00 hod. (historická
dobrodružná dráma, Slovensko – Poľsko,
108 min., slovenská verzia)

Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
•Nočná mora z Elm Street
31.8./1.9. o 19.00 hod. (horor, USA, 102
min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
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•Ženy v pokušení
4./5.9. o 19.00 hod. (komédia, ČR,
118 min., česká verzia)Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
•I love you Phillip Morris
7./8.9. o 19.00 hod. (komédia, USA,
98 min., titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Memoriál Michala Buzalku
Celoslovenská literárna a fotografická súťaž
pre amatérskych fotografov a literárnych tvorcov.
Do súťaže môžu posielať svoje fotografie a literárne diela (prózu a poéziu) na tému Viera, nádej, láska. Uzávierka prác je na jeseň. Viac informácií na:
petrova@osvetaziar.sk a mihalikova@osvetaziar.sk.
Najkrajšia dovolenková fotografia
Celoslovenská tematická súťaž amatérskej
tvorby. Uzávierka fotografií je 22. októbra. Vyhodnotenie a vernisáž sa uskutočnia 12. novembra. Informácie na: petrova@osvetaziar.sk a
mihalikova@osvetaziar.sk.
HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu
Alexov svet vesmírnych tajomstiev – streda
25. augusta o 16.00 hod. Program pre mladších
školákov. Súčasťou programu bude aj premietanie
rozprávky, program v UFO sále a v prípade priaznivého počasia aj pozorovanie Slnka so sprievodným
slovom odborného pracovníka.

prenikajú tukové látky (LDL cholesterol), čím sa
vytvárajú tukové pláty, na tepnách sa zmenšuje ich
prierez, postupne strácajú svoju normálnu funkciu.
Takáto ateroskleróza sa prejaví ischemickými príhodami. Diabetici by sa mali snažiť dodržiavať tieto
prísne kritériá: vyhýbať sa fajčeniu, TK maximálne
do 130/80 mmHg, norma „zlého“ LDL cholesterolu
do 2,5 mmol/l. Pre populáciu bez rizikového faktoru stačí do 4,1 mmol/l, aj keď lekári odporúčajú, aby
bol čo najnižší.
HODNOTY KRVNÉHO TLAKU (TK)

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

•LSPP pre dospelých
Prevádzkovateľ: MUDr. Jozef Šuška, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom
Miesto výkonu: Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, tel.: 045/670 99 55
Spádové územie: okres Žiar nad Hronom,
Nová Baňa, Žarnovica z obcí Hodruša–Hámre a
Kopanice
Prevádzkový čas: pracovné dni od 15.30 do
7.00 hod., v sobotu, nedeľu a v dňoch pracovného voľna nepretržite od 7.00 do 7.00 hod.

OPTIMÁLNE HODNOTY
CHOLESTEROLU MMOL/L

Cholesterol celkový do
Celkový – deti
do
HDL „dobrý“ – muži nad
HDL „dobrý“ – ženy nad
LDL „zlý“ do
LDL „zlý“ – diabetici do

5,2
4,8
1,0
1,1
3,4
2,5

Prítomnosť zvýšenej telesnej hmotnosti (hlavne
tzv. brušnej obezity) porucha metabolizmu cukrov,
vysoký tlak a zmena hladiny tukov v krvi sa dnes
označuje ako „metabolický syndróm“. Metabolický
syndróm zvyšuje riziko diabetu 2. typu až 9-násobne.
Spracovala Margita Cibuľová podľa Diabetik
č. 3/2007

PROGRAM PRE VEREJNOSŤ

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Večer pod hviezdnou oblohou – dňa
27. augusta Južná obloha o 20.00 hod. v planetáriu a o 21.00 hod. pozorovanie nočnej
oblohy.

24.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
27.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.8. 8.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
30.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová

DIA OKIENKO

1.9. MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila
(672 20 71)
4.9. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
5.9. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

Optimálny TK
120/80
Optimálny TK diabetikov 130/80
Normálny TK
130/85
TK na hornej hranici
130-139/85-89
1. stupeň – ľahká hypert. 140-159/90-99
2. stupeň – stredná hypert. 160-179/100-109
3. stupeň – ťažká hypert. 180/110

Vesmírna galéria
Hudobno-relaxačný program sprostredkuje pohľady do milióny svetelných rokov vzdialeného
vesmíru tak, ako ich nasnímal Hubbleov vesmírny
ďalekohľad na obežnej dráhe okolo Zeme. Tento
unikátny prístroj, pracujúci vo vesmíre od roku
1990, nám priniesol mnoho fascinujúcich záberov
a stal sa jedným z najdôležitejších ďalekohľadov
v dejinách astronómie. Program je mozaikou tých
najkrajších záberov podfarbených hudbou bez
slov, ktoré vám spolu predstavia krásu a dokonalosť prírody v jej vlastných výtvoroch. Program
bude uvedený vo štvrtok 26. augusta o 19.00 hod.

Srdcovo-cievne ochorenia – ateroskleróza
V ľudovom chápaní tvrdnutie ciev v dôsledku
ukladania tukových látok v krvi. Postihuje cievny
systém, a to znamená, keď máme postihnuté cievy srdca, obyčajne máme v zlom stave už aj cievy,
ktoré zásobujú mozog a tepny zásobujúce obličky
a dolné končatiny. Ateroskleróza je teda združujúcim menovateľom všetkých srdcovo-cievnych
ochorení.
Vysoký tlak krvi, fajčenie, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu v krvi spoločne poškodzujú vnútornú výstelku ciev. Cez túto porušenú výstelku
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KULTÚRA/INFORMÁCIE

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

28.8. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
29.8. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)

noviny.ziar.sk

•LSPP pre deti a dorast
Prevádzkovateľ: MUDr. Jana Šišková, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom
Miesto výkonu: Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, tel.: 0911 100 311
Spádové územie: okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Kremnica
Prevádzkový čas: pracovné dni od 15.30 do
7.00 hod., v sobotu, nedeľu a v dňoch pracovného voľna nepretržite od 7.00 do 7.00 hod.

POMÔŽTE NÁJSŤ

Hľadám spoľahlivého nálezcu, ktorý v nedeľu
8. augusta poobede našiel alebo videl malého
2-mesačného bledohnedého psíka,ktorý sa
nám stratil v okolí žiarskeho kúpaliska. Volajte,
prosím, na číslo 0915 471 830, Ulica Medzi vodami 32. Za vrátenie slušná odmena.
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Masáže

• masáž chrbta, hlavy, rúk, tváre, atď.,
• medová masáž, biolampa, magnetoterapia,
infra-masáž nôh,
• poradenstvo,
• bylinkový čaj,
• bankovanie.
Len na objednávky!!!

0907 354 990

Valerie Janičová – Mestská plaváreň
(vchod zozadu)

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: www.marshallreality.sk

aktuálne spravodajstvo
na webe
občianska inzercia
zadarmo

www.ziar24.sk

Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 11.500 € / 346.449,- Sk
•1-izb., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 18.000 € / 542.268,- 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
•3-izb., OV, Ul. J. Horvátha, Kremnica, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa, ZH, 43.000 € / 1.295.418,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 65.000 € / 1.958.190,- Sk + dohoda
•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
noviny.ziar.sk
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INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
INZERCIA
SPOMIENKA

PREDAJ

• Predám kočík – 3 kombinácia, preklápacia rúčka,
nafukovacie kolesá, vanička, pláštenka, sieťka proti
hmyzu, príručná taška, zachovalý. Farba bordó-krémová kocka, cena dohodou. T: 0905 365 850 14/17
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 3-izbový byt, 74 m2, prerobený, dom
je zateplený, plastové okná, nová kuchynská
linka a murované jadro, 2 veľké balkóny. Byt je
na 1. poschodí, blízko je škola, škôlka, obchodné
siete. Cena dohodou. T: 0907 881 283
12/17
•Predám rodinný dom so záhradou (800 m2) v ZH,
stará časť IBV. Cena: 79 000 €. T: 0907 693 283 1/17
•Predám garsónku na Ul. Sládkovičovej. Cena:
14 000 €. Pôvodný stav, s loggiou. Pri rýchlom jednaní zľava. T: 0911 232 712
2/17
•Predám garsónku v OV, 3. poschodie, plastové
okno, Sládkovičova ul., 24 m2, loggia, kuchynská
linka. Cena: 8 200 €. T: 0902 377 755
4/17
•Predám garsónku v pôvodnom stave, v bývalom
Hronstave. Cena dohodou. T: 00420 739 768 028
– odpovedám aj na sms, e-mail: kroutilikovabea@
centrum.cz
8/17
•Predám pozemok s letnou kuchynkou v obci Prestavlky. Cena: 12 000 €. T: 0910 653 100
7/17
•Predám 2-izbový byt na Etape, pekný, slnečný,
s balkónom, v slušnom vchode, zateplený, s plastovými oknami. Cena dohodou. Len vážni záujemcovia! T: 0908 896 138
10/17
•Predám rodinný dom s priľahlou záhradou s celkovou výmerou 1683 m2, v Novej Bani. Dom je
vhodne situovaný v rámci mesta, určený tak na rodinné bývanie, ako aj na podnikanie s možnosťou
rozšírenia stavby. Cena dohodou. T: 0903 273 725
6/17

•Predám 1-izbový byt v ZH, OV, Ul. A. Dubčeka,
33 m2, 2 loggie, tichá lokalita, 7. poschodie z 11.
Cena: 17 500 €, dohoda možná. T: 0905 272 101 2/16
•Predám 4-izbový byt v Lovčici, kompletne zrekonštruovaný, s pivnicou, garážou a záhradou.
Cena dohodou. T: 0905 770 120
3/16
•Predám 1-izbový prerobený byt. T: 0904 439 172
4/16

•Predám 1-izbový byt, OV, 1. poschodie, Ul. Novomeského, 41 m2, zateplený dom, plastové okná.
Cena: 18 500 €. T: 0903 591 212
1/16
•Predám stavebný pozemok v obci Lovčica-Trubín
s výmerou 1067 m2. Cena: 27 000 €. Dohoda možná. T: 0907 188 620
15/17

•Predám 1-izbový byt na Jadrane. Cena: 8 000 €.
20/17
T: 0907 188 620
•Predám 1-izbový byt na Etape. T: 0907 188 620
22/17

•Predám garáž s montážnou jamou na Ul. Duk.
hrdinov – za Planetáriom. Cena: 5 000 €.
24/17
T: 0907 771 500

Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom, rodina
moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí, že tvoja duša
všade s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

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

•Dlhodobo prenajmem čiastočne zariadený 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ul., na 1. poschodí.
Len nefajčiarovi. Voľný od augusta. T. 0908 612 860
5/16

•Prenajmem kancelárske priestory v areáli bývalej
21/17
STS. Cena dohodou. T: 0907 188 620

Dňa 10. septembra uplynú 2 roky od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka Mária, dcéra Alenka a syn Roman s rodinami a vnúčatá Mária, Andrej, Simonka
a Romanka.

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

• Kúpim 2-izbový byt v lokalite od Ul. Dubčeka až
po Ul. Janského.
Podľa možnosti aspoň s 1 balkónom.
13/17
T: 0907 881 283
AUTO MOTO

•Predám Ford Fiesta, tmavomodrej farby,
3/17
r. v. 1997. Cena dohodou. T: 0915 387 958

ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, aj cez
noc – vhodné pre mamičky pracujúce v zahraničí.
9/17
T: 0908 896 138
•Marketingovo-ekonomická spoločnosť hľadá
šikovných a ambicióznych ľudí do novootvorenej
pobočky vo Zvolene. Ponúkame: kariérny rast,
bezplatné zaškolenie, flexibilný čas a vyhovujúce
platové podmienky na TPP, skrátený úväzok alebo
živnosť. V prípade záujmu kontaktujte Ing. Luptá11/17
kovú, T: 0908 224 306
•Hľadám prácu ako vodič do 3,5 t na osobné alebo
úžitkové vozidlo. Môže byt aj EÚ. T: 0907 188 620

SPOMIENKA

Dňa 30. augusta uplynie
20 rokov od chvíle, kedy
nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starký
a prastarký
Štefan Kišš.
S láskou spomína celá rodina, najmä dcéry, vnučky
a vnuk.

SPOMIENKA

Dňa 27. augusta uplynie 20 rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustil
Štefan Senko,
rodák z Horných Opatoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

23/17

SPOMIENKA

•Predám 2-izbový byt v Žiari pod Tecsom, 1. poschodie. Cena: 28 000 €. T: 0907 188 620
16/17
•Predám rozostavaný rodinný dom v Lutile v časti
pod Lesom. T: 0907 188 620
17/17
•Predám 2-izbový byt na Ul. Š. Moysesa 17/14,
plastové okná, bezpečnostné dvere, v pôvodnom
stave, zachovalý. T: 0903 178 838, 0907 806 779 18/17
•Predám veľký 3-izbový byt pri plavárni, 82 m2,
2. poschodie z 3, plastové okná, parkety, pôvodný
udržiavaný stav, tichá lokalita. Cena upravená na 38
000 €. T: 0905 296 979
19/17

noviny.ziar.sk

Dotĺkli tíško láskavé srdcia,
navždy stíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás...
Dňa 20. augusta sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia, kedy nás náhle opustila naša milovaná
mamička a stará mama
Marta Lacková.
Dňa 6. septembra uplynie 15 rokov, kedy nás
navždy opustil náš milovaný otec a starý otec
Dezider Lacko.
S láskou spomínajú dcéra Lívia s manželom,
vnuk Marek a vnučka Martina.
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Centrum voľného času v Žiari nad Hronom hodnotí detskú univerzitu

V dňoch od 12. do 16. júla sa žiarske deti už
po tretíkrát zúčastnili detskej univerzity „Sme
TU pre vás“ v Košiciach. Vedenie jednotlivých
žiarskych základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta nominovalo 14 žiakov 3.
až 5. ročníka.
Program detskej univerzity zabezpečila TU v Košiciach. Bol postavený na spoznávaní ôsmich fakúlt,
na ktorých mali deti možnosť formou pútavých
prednášok sa oboznámiť so zaujímavými témami.
Deti sa tak stali študentmi univerzity a za svoje aktivity získavali od vysokoškolských učiteľov zápisy

do indexov. Svoje štúdium ukončili slávnostnou
promóciou aj za účasti rodičov.
Okrem štúdia na detskej univerzite sa CVČ, ktoré zabezpečilo pedagogický dozor, počas celého
týždňa postaralo aj o zaujímavý program. Deti spoznali pamiatky mesta Košíc ako Múzeum voskových figurín, Dóm sv. Alžbety, Technické múzeum,
nádhernú atrakciu mesta – hudobná fontána a iné.
Spomienky na tento týždeň deťom bude pripomínať aj spracovaná fotodokumentácia, ktorú
dostanú v Centre voľného času, ale nič sa nevyrov-

ZOZNAM KRÚŽKOV
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Keďže sa blíži začiatok školského roka, uverejňujeme ponuku krúžkov Centra voľného času v našom meste. Prihlášky do CVČ sa prijímajú do 31.augusta, a to priamo v CVČ,
Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom (areál II.ZŠ), v čase
od 8.00 hod. do 15.00 hod. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť
buď v centre, alebo si ich stiahnuť z webovej stránky
www.cvczh.edu.sk.
•Moderný tanec

•Atletika pre MŠ

•Tanečná pre MŠ

•Futbal

•Malý výtvarník

•Halové veslovanie

•Tvorivé dielne

•Rekreačné plávanie •Objavy predškoláka

•Lukostreľba

•Bábkové divadlo

•Na bicykli bezpečne

•Šperkárstvo

•Gymnastika

•Módny návrhár

•Karate

•Brušné tance

•Tenis

•Maškrtníček

•Speedminton

•Mažoretky

•Stolný tenis

•Rybárskykrúžok

•Kynologický krúžok

•Prežitie v prírode

•Modelovanie– práca s hlinou

•Logic krúžok – scrabble, šach, dáma; riešenie sudoku, kakuro,
sikaku...
•Netradičné športy – frisbee ringo a iné
Bližšie informácie: www.cvczh.edu.sk, 0905 295 556
a 0905 797 871

noviny.ziar.sk

ná novým vedomostiam, skúsenostiam a novým
priateľstvám, ktoré môžu byť začiatkom pre výber
povolania.
Organizátorom detskej univerzity bola Technická univerzita v Košiciach, garantom tohto
projektu vo finančnej oblasti bolo mesto Žiar
nad Hronom a InTech Žiar nad Hronom.
Realizátorom pre žiarske deti bolo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom.
Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ
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Jasné víťazstvo Žiaru v prvom kole IV. ligy
FUTBAL

A je to tu! Opäť sa nám naplno rozbehli futbalové súťaže. Aj Žiar nad Hronom má v nich svoje
ohnivko v podobe tímu FK Žiar nad Hronom –
Ladomerská Vieska.
1. kolo:
B. Štiavnica – FK Žiar nad Hronom/L. Vieska 1:4( 1:3), góly: 45. Kuruc – 25. a 28. Abrahám,
27. a 40 Rapčan. FK ŽIAR: J. Rapčan – Kmeť, F. Urgela, R. Urgela, Dobrota (85. Zelovič), Abrahám,
Šimon, Blaho, M. Rapčan (80. Slaný), Blaho, Čamaj
(65. Kubík)
Vstup do novej sezóny Žiarčanom vyšiel a chlapci
potešili nielen výsledkom, ale aj hrou. S tromi novými hráčmi im chvíľu trvalo, kým sa dostali do zápasového tempa, prvých dvadsať minút mali domáci
veľkú šancu vyhrávať, ale Kminiak z piatich metrov
netrafil. Potom hostia ovládli stred pola a zamestnávali domáceho brankára, hlavne po akciách z krídelných priestorov. V 25. minúte zahrával R. Urgela
roh a Abrahám hlavou otvoril skóre. O dve minúty
opäť center a M. Rapčan pridal druhý gól. V 40. minúte sa po peknej akcii dostal k lopte Rasťo Urgela
a svojím presným centrom našiel Rapčana, ktorý
dal svoj druhý gól. V 45. minúte po zlom vybehnutí žiarskeho brankára zapískal rozhodca penaltu
za faul.
Druhý polčas sa hral v pokojnom tempe za neustálej prevahy hosťujúceho mužstva a po vydarených akciách ďalej ohrozovali Pažouta v bráne domácich. Čerešničku za výborným výkonom pridal
Abrahám v 80. minúte.
Ostatné výsledky: Brusno – Hliník n/Hr. 1:0,
Jupie B. Bystrica – Divín 5:0, Potár – D. Strehová
1.1, Revúca – Kováčová 2:1, V. Blh – Málinec 1:2,
Štiav. Bane – Č. Balog 1:3
2. kolo:
FK Žiar nad Hronom/L. Vieska – Štiavnické
Bane 2:1 (1:1), góly: 15. Blaho, 75. Čamaj – 27. M.

Foto:DuPe
Pavlík, FK ŽIAR: J. Rapčan – Kmeť, F. Urgela, Dobrota, R. Urgela, M. Rapčan (45. Cvejkuš), Šimon, Rad.
Urgela, Abrahám (66. Kubík), Blaho, Čamaj (85. Slaný)
Do druhého stretnutia nastúpili domáci proti
zdatnému súperovi, ktorý sa netajil tým, že prišiel
neprehrať. V prvom polčase na ihrisku dominovali Žiarčania a v 20. minúte sa ujali peknou strelou z 30-tich metrov vedenia. Súper sa dostával
pred ich bránu len zriedka a J. Rapčana ohrozoval len z priamych kopov. Jeden z nich premenili
na vyrovnávajúci gól. Loptu na kopačkách mali viac
domáci hráči, ale do vyložených šancí ich súper nepustil.
V druhom polčase začali hostia brániť a dobre
vykrývali krídelné priestory, čím domácich nepustili k ich hre. Začali zdržiavať a Žiarčania sa nemohli
dostať do zápasového tempa. Nakoniec sa však dokázal presadiť Čamaj a v 75. minúte vsietil víťazný
gól.

noviny.ziar.sk

Ostatné výsledky: Divín – Brusno 2:2, Poltár
– Jupie B. Bystrica 2:1, Č. Balog – V. Blh 9:1, D.
Strehová – Málinec 1:3, Kováčová – B. Štiavnica
a Hliník n/Hr. – Revúca – odložené pre nespôsobilý terén.
1. Č. Balog
2 2 0 0 12:2
6
2. Žiar
2 2 0 0
6:2
6
3. Málinec
2 2 0 0
5:2
6
4. Poltár
2 1 1 0
3:2
4
5. Brusno
2 1 1 0
3:2
4
6. Jupie
2 1 0 1
6:2
3
7. Revúca
1 1 0 0
2:1
3
8. D. Strehová
2 0 1 1
2:4
1
9. Divín
2 0 1 1
2:7
1
10. Kováčová
1 0 0 1
1:2
0
11. Hliník
1 0 0 1
0:1
0
12. Š. Bane
2 0 0 2
2:5
0
13. B. Štiavnica
1 0 0 1
1:4
0
14. V. Blh
2 0 0 2 2:11
0
Marcel Pobežka
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
VÁS POZÝVA NA 9. ROČNÍK
BEHU SNP DO VRCHU
– NA ŠIBENIČNÝ VRCH
– DŇA 26.AUGUSTA
Organizátor Mestský úrad – SMM Žiar
nad Hronom a MŠK Žiar nad Hronom – atletický
klub.
Miesto: Žiar nad Hronom – Partizánska ulica –
Šibeničný vrch.
Prezentácia: Partizánska ulica – pri odbočke
na Šibeničný vrch (pri StVS) od 17.00 do 17.30
hod.
Štart: 17.45 hod.
Kategórie:
Chlapci – dievčatá (Muži – ženy)
2004 a ml.
150 m
2000 a ml.
800 m
1995 a ml.
1 800 m
1992 a ml.
1 800 m
1991 a st.
1 800 m
Preteká sa podľa platných predpisov atletiky
jednotlivcov a propozícií týchto pretekov.
Súčasťou Behu SNP sú Preteky na bicykli
do vrchu.
Kategória: chlapci-žiaci, dorast 1800 m
Podmienka štartu – prilba, funkčný bicykel
v zmysle športovo-technických predpisov.
Ceny: vyhlásenie výsledkov bude po ukončení
pretekov. Pretekári na 1. – 3. mieste v každej kategórii získajú medailu a vecnú cenu.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska
vatra.
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Sústredenie basketbalistov
BASKETBAL

Najmladšie basketbalové nádeje žiarskeho
Podmienky, v ktorých mladší a starší minižiaci trébasketbalu, tímy mladších a starších minižiakov nujú, sú pre basketbalový klub MŠK Žiar nad Hrovstúpili v dňoch od 18. do 24. augusta do novej nom v takýchto kategóriách neobvyklé. Koncepcia,
súťažnej sezóny 2010/11 týždňovým sústrede- v ktorej príprava týchto hráčov práve prebieha,
ním v Sklených Tepliciach. V tomto roku nastú- oslovila veľkú žiarsku spoločnosť, výrobcu hliníkopia do oficiálnych súťaží SBA len tri žiarske mlá- vých lisovaných profilov, ktorá sa rozhodla práve
dežnícke tímy, ale všetky s vysokými ambíciami. tieto dva basketbalové tímy sponzorovať. MyšlienOkrem juniorov sú to práve minižiaci, mladší ka pomôcť adresne práve najmladším žiarskym
ročník narodenia 2000 a starší ročník narode- športuchtivým a ambicióznym basketbalistom, si
nia 1999. Vysoká ambícia oboch tímov, ktorou zaslúži určite pozornosť. K nákupu výstroja a obje postup na majstrovstvá Slovenska, sa začína lečenia, financovaniu turnajov, sústredení a iných
práve takouto formou športovej prípravy.
tímových nákladov oboch tímov sa rozhodla priNaposledy sa majstrovstiev SR v kategórii mini- spieť aj veľká outsourcingová dopravná spoločnosť
žiakov zúčastnili súčasní žiarski juniori, ktorí v roku sídliaca v Žiari nad Hronom. Obom spoločnostiam
2004 priniesli zo Svitu striebro. Dnes z nich vyrástli vyslovuje vedenie basketbalového klubu, a rovnatraja úspešní reprezentanti, ktorí v Tel Avive repre- ko aj obaja tréneri veľké poďakovanie. Rovnako aj
zentovali farby Slovenska na Majstrovstvách Európy stále najväčšiemu sponzorovi žiarskeho basketbahráčov do 18 rokov. Aj dnes možno z týchto chlap- lu, a tým je samotné mesto Žiar nad Hronom. Výcov rastú hráči ako Marian Kysela, Jožko Oravec borné podmienky pre samotné sústredenie vytvoči Andrej Slávik. Vtedy
to boli objavy trénerov
Pittnera a Nagya, dnes
sa o najmladšie basketbalové nádeje stará opäť
tréner Nagy spolu s kolegom Štábelom.
V dvojfázových, veku
chlapcov primeraných,
tréningových jednotkách
zlepšujú chlapci svoju
individuálnu techniku
Účastníci sústredenia s trénermi Norbertom Nagyom a
s loptou, zvyšujú svoju
jozefom Štebelom.
fyzickú kondíciu a čo je
najdôležitejšie, okrem
prípravy na fyzickú záťaž v nasledujúcej sezóne vy- ril svojimi ubytovacími a rekreačnými zariadeniami
tvárajú do budúcnosti stmelený a odolný kolektív. Žiarčanom aj obecný úrad v Sklených Tepliciach.
Ranné rozcvičky v okolitých lesoch, herné tréningy
Ako sa výborné podmienky vytvorené pre mana všešportovom ihrisku s prenosným košom a kon- lých žiarskych basketbalistov prejavia v súťažiach,
dičné tréningy na futbalovom ihrisku určite prinesú ukážu už najbližšie turnaje v zahraničí, ktorých sa
svoje ovocie. Ak chlapci nepoľavia vo svojom úsilí, oba tímy v septembri zúčastnia.
striebro z posledného medzinárodného turnaja
BADEM 2010 bude mať ďalšie pokračovanie.
Mgr. Norbert Nagy, tréner
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Basketbalový tréning na všešportovom ihrisku.
Mesto Žiar nad Hronom vás
28. augusta 2010
pozýva na turnaj v plážovom a antukovom
volejbale trojíc.
Dátum konania: 28.8.2010 (sobota)
Miesto: areál plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom - plážové a antukové ihrisko
Čas: začiatok prvých zápasov o 9.00
hod., prezentácia a losovanie o 8.30 hod.
Prihlášky: zasielajte e-mailom na adresu
jan.ziak@ziar.sk
do
24.8.2010
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - PROPOZÍCIE
ÚČASTNÍCI - hráčky a hráči nad 15 rokov
DRUŽSTVÁ - maximálne 6-8 trojčlenných
družstiev - minimálne jedna žena na ihrisku
počas celého zápasu
HRACÍ SYSTÉM - 2 skupiny každý s každým
na 2 hrané sety do 15 na ihrisku 16x8 m. Prví v
skupinách hrajú o 1. miesto, druhí o tretie, atď.
ROZHODCOVIA - hlavného rozhodcu zabezpečí usporiadateľ, rozhodcov jednotlivých zápasov zabezpečia družstvá
CENY A OBČERSTVENIE- zabezpečí usporiadateľ
ŠTARTOVNÉ - 1 € za každého účastníka turnaja
ANTUKOVÝ VOLEJBAL - PROPOZÍCIE
ÚČASTNÍCI - hráčky a hráči všetkých vekových kategórií
DRUŽSTVÁ - maximálne 6-8 trojčlenných
družstiev - minimálne jedna žena na ihrisku
počas celého zápasu
HRACÍ SYSTÉM - 2 skupiny každý s každým
na 2 hrané sety do 15 na ihrisku 16x8 m. Prví v
skupinách hrajú o 1. miesto, druhí o tretie, atď.
ROZHODCOVIA - hlavného rozhodcu zabezpečí usporiadateľ, rozhodcov jednotlivých zápasov zabezpečia družstvá
CENY A OBČERSTVENIE - zabezpečí usporiadateľ
ŠTARTOVNÉ - 1 € za každého účastníka turnaja
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Rozlosovanie III. ligy staršieho a mladšieho dorastu
FUTBAL

Spolu so súťažami mužov sa rozbehli aj zápasy
nášho staršieho a mladšieho dorastu v III. lige.
Starší dorast
1. kolo: Zvolen – Žiar nad Hronom 2:1
2. kolo: Žiar nad Hronom – Lučenec 3:1
Mladší dorast
1. kolo: Zvolen – Žiar nad Hronom 1:0
2. kolo: Žiar nad Hronom – Lučenec 5:0
Zoznam tímov a rozlosovanie III. ligy staršieho
a mladšieho dorastu
1. MŠK Námestovo
2. KINEX Bytča
3. FK Čadca
4. MFK Nová Baňa
5. MFK Lokomotíva Zvolen
6. LAFC Lučenec
7. MFK Tatran L. Mikuláš
8. MFK Dolný Kubín
9. MŠK Kysucké Nové Mesto
10. MFK Banská Bystrica
11. ŠK Tvrdošín
12. FK Žiar nad Hronom
13. ŠK Kremnička
14. FTC Fiľakovo
15. Jednota Bánová
16. ŠK Badín
1. kolo – nedeľa 8. augusta o 10.00 a 12.30
hod.
Námestovo – Badín
Bytča – Bánová
Čadca – Fiľakovo
N. Baňa – Kremnička
Zvolen – Žiar n. Hr.
Lučenec – Tvrdošín
L. Mikuláš – B. Bystrica
D. Kubín – K. N. Mesto
2. kolo – sobota 14. augusta o 10.00 a 12.30
hod.
Badín – K. N. Mesto
B. Bystrica – D. Kubín
Tvrdošín – L. Mikuláš
Žiar n. Hr. – Lučenec
Kremnička – Zvolen
Fiľakovo – N. Baňa
Bánová – Čadca
Námestovo – Bytča
3. kolo – nedeľa 22. augusta o 10.00 a 12.30
hod.
Bytča – Badín
Čadca – Námestovo
N. Baňa – Bánová
Zvolen – Fiľakovo
Lučenec – Kremnička
L. Mikuláš – Žiar n. Hr.
D. Kubín – Tvrdošín
K. N. Mesto – B. Bystrica
4. kolo – sobota 28. augusta o 10.00 a 12.30
hod.

Badín – B. Bystrica
Tvrdošín – K. N. Mesto
Žiar n. Hr. – D. Kubín
Kremnička – L. Mikuláš
Fiľakovo – Lučenec
Bánová – Zvolen
Námestovo – N. Baňa
Bytča – Čadca
5. kolo – nedeľa 5. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
Čadca – Badín
N. Baňa – Bytča
Zvolen – Námestovo
Lučenec – Bánová
L. Mikuláš – Fiľakovo
D. Kubín – Kremnička
K. N. Mesto – Žiar n. Hr.
B. Bystrica – Tvrdošín
6. kolo – sobota 11. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
Badín – Tvrdošín
Žiar n. Hr. – B. Bystrica
Kremnička – K. N. Mesto
Fiľakovo – D. Kubín
Bánová – L. Mikuláš
Námestovo – Lučenec
Bytča – Zvolen
Čadca – N. Baňa
7. kolo – sobota 18. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
N. Baňa – Badín
Zvolen – Čadca
Lučenec – Bytča
L. Mikuláš – Námestovo
D. Kubín – Bánová
K. N. Mesto – Fiľakovo
B. Bystrica – Kremnička
Tvrdošín – Žiar n. Hr.
8. kolo – nedeľa 26. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
Badín – Žiar n. Hr.
Kremnička – Tvrdošín
Fiľakovo – B. Bystrica
Bánová – K. N. Mesto
Námestovo – D. Kubín
Bytča – L. Mikuláš
Čadca – Lučenec
N. Baňa – Zvolen
9. kolo – sobota 2. októbra. o 10.00 a 12.30
hod.
Zvolen – Badín
Lučenec – N. Baňa
L. Mikuláš – Čadca
D. Kubín – Bytča
K. N. Mesto – Námestovo
B. Bystrica – Bánová
Tvrdošín – Fiľakovo
Žiar n. Hr. – Kremnička
10. kolo – nedeľa 10. októbra o 10.00 a 12.30
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hod.
Badín – Kremnička
Fiľakovo – Žiar n. Hr.
Bánová – Tvrdošín
Námestovo – B. Bystrica
Bytča – K. N. Mesto
Čadca – D. Kubín
N. Baňa – L. Mikuláš
Zvolen – Lučenec
11. kolo – sobota 16. októbra o 10.00 a 12.30
hod.
Lučenec – Badín
L. Mikuláš – Zvolen
D. Kubín – N. Baňa
K. N. Mesto – Čadca
B. Bystrica – Bytča
Tvrdošín – Námestovo
Žiar n. Hr. – Bánová
Kremnička – Fiľakovo
12. kolo – nedeľa 24. októbra o 10.00 a 12.30
hod.
Badín – Fiľakovo
Bánová – Kremnička
Námestovo – Žiar n. Hr.
Bytča – Tvrdošín
Čadca – B. Bystrica
N. Baňa – K. N. Mesto
Zvolen – D. Kubín
Lučenec – L. Mikuláš
13. kolo – sobota 30. októbra o 10.00 a 12.30
hod.
L. Mikuláš – Badín
D. Kubín – Lučenec
K. N. Mesto – Zvolen
B. Bystrica – N. Baňa
Tvrdošín – Čadca
Žiar n. Hr. – Bytča
Kremnička – Námestovo
Fiľakovo – Bánová
14. kolo – streda 1. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
Badín – Bánová
Námestovo – Fiľakovo
Bytča – Kremnička
Čadca – Žiar n. Hr.
N. Baňa – Tvrdošín
Zvolen – B. Bystrica
Lučenec – K. N. Mesto
L. Mikuláš – D. Kubín
15. kolo – streda 15. septembra o 10.00 a 12.30
hod.
D. Kubín – Badín
K. N. Mesto – L. Mikuláš
B. Bystrica – Lučenec
Tvrdošín – Zvolen
Žiar n. Hr. – N. Baňa
Kremnička – Čadca
Fiľakovo – Bytča
Bánová – Námestovo
Marcel Pobežka
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Futbal v Žiari nad Hronom mal osemdesiatku
FUTBAL

V roku 2009 pripadlo futbalovému klubu v našom meste už osemdesiate výročie od jeho založenia. Aj keď vôbec prvé futbalové stretnutie
sa odohralo už rok predtým, koncom júla roku
1928, až nasledujúci rok priniesol aktívnejší
športový život a aj vznik oficiálneho futbalového klubu ŠK Svätý Kríž nad Hronom.
K 80. výročiu svätokrížskeho a žiarskeho futbalu
je pripravená aj pomerne podrobná publikácia.
Na 125 stranách s viac ako 120 fotografiami mapuje úspechy, a aj pády tohto najpopulárnejšieho
športu v meste, ktoré sa postupne stalo okresným
sídlom, a tiež prioritným nositeľom kvality futbalu
na strednom Pohroní. Autorom tejto zaujímavej
publikácie je Milan Barniak, bývalý brankár, športový komentátor a publicista.
Býva dobrým zvykom, že obyčajne aj v malých
obciach si okrúhle výročie, pripadajúce na začiatky
futbalu, pripomenú. V Žiari nad Hronom to tak bolo
pri 50. ročnom výročí v roku 1979. Pri tejto príležitosti bola vydaná veľmi skromná publikácia, ktorej

Ján Švehlík - najúspešnejší odchovanec
žiarskeho futbalu.

Najúspešnejšie mužstvo TJ ZSNP Žiar nad Hronom, semifinalista SP a účastník I. SNL (rok1974).
autorom bol Ing. Eduard Krajčír. O 30 rokov neskôr
však na niečo podobné neboli v meste podmienky a družstvo mužov po desaťbodovom náskoku
z jesennej časti II. ligy sk. Východ v ročníku 2008/09
bolo z jeho jarnej časti odhlásené. Futbal dospelých
tak po prvýkrát, odkedy vstúpil do riadne organizovaných súťaží po II. svetovej vojne, nedokončil súťaž a prestal existovať.
Pripravovaná publikácia nadväzovala na materiál vydaný k 50. výročiu, doplnený o ďalších 30 rokov z ešte živých spomienok, archívov a fotografií.
Striedali sa roky a aj úspechy a pády. A, samozrejme, aj generácie futbalistov. Od pádu až do okresu po neúspešnej kvalifikácii s Lietavskou Lúčkou
(1960) prišiel po víťazstve v okrese (1962) postup
z I. A triedy (1965) a aj z Majstrovstva kraja (1968).
Po dvoch rokoch v divízii postúpil do I. SNL (1970).
Sedem ročníkov v I. SNL, spojené s prvým semifinále Slovenského pohára (1974), a potom pád dole.
Úspešná generácia, prevažne vlastných odchovancov, ktorá hrala spolu takmer desať rokov, zostarla
a na nové úspechy mohli nadviazať len noví hráči.
Za úspechmi rokov 1965 až 1975 stál vždy Závod
SNP. A bolo tomu tak aj pri návrate do pozície lídra
stredného Pohronia od roku 1995. Pod záštitou
dcérskej spoločnosti Závodu SNP, ŠK ZSNP, spol.
s r. o., prišli postupy vyššie, z V. ligy až po dvojnásobnú účasť v II. lige (1999 a 2001). Hralo sa
po druhýkrát aj semifinále Slovenského pohára

(2001) a futbalové družstvo žien získalo dva razy
titul majsteriek Slovenska (2002 a 2003).
Zmeny v štruktúre Závodu SNP poznačili aj šport
a futbal zvlášť. Bez silného gestora sa vrcholový
šport dá ťažko robiť. Mesto pomohlo, ale tiež len
podľa svojich možností. Ešte šťastie, že silná mládežnícka základňa je v Žiari stále.
Veríme, že aj ťažké obdobie poznačené silnou
ekonomickou krízou preklenie a do storočnice
bude v Žiari nad Hronom aj futbal na najvyššej
úrovni. Tak ako v iných mestách, s ktorými mužstvo
TJ ZSNP hrávalo práve v rokoch sedemdesiatych.
(mp)

1998/99 Začiatok úspechov žiarskeho futbalu. Na fotografii vľavo Paršo (predseda SsFZ) a
Š. Číž, hráč ŠK ZSNP Žiar nad Hronom.

