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Postavili dobré skrinky a zaplnili ich potravinami
Pomôcť majú tým, ktorí to najviac potrebujú
Vďaka dobrovoľníkom z občianskeho
združenia Helpi pribudne v uliciach
nášho mesta postupne päť takzvaných
dobrých skriniek. Ľudia v núdzi v nich
nájdu trvanlivé potraviny, knihy, oblečenie či kozmetiku.
Prvé dve skrinky nainštalovali dobrovoľníci v sobotu 27. júla, zvyšné tri pribudli
do mesta ďalší víkend. „Prvé dve dobré skrinky sme postavili na Centrálnej
autobusovej stanici a pred Mestským
kultúrnym centrom,“ informuje Tomáš
Oršula z občianskeho združenia Helpi
a ako ďalej dodáva, zvyšné tri skrinky sú
umiestnené pri nemocnici, na námestí
v blízkosti oddychovej zóny a na Šoltésovej ulici, aby bola pokrytá aj IBV. Pri
všetkých vybraných lokalitách sa počíta
s tým, že je tam pomerne frekventovaný pohyb obyvateľov, ktorí by tak mohli
skrinky využívať nielen ako prijímatelia,
ale aj darcovia.
„V dobrých skrinkách nájdu ľudia okrem
trvanlivých potravín aj kozmetiku či
hygienické potreby. Už po prvotnom
naplnení sa začali postupne míňať, čo
nás teší, lebo to znamená, že Žiarčania
už dobré skrinky objavili. S niektorými
z nich sme sa aj stretli a porozprávali. Ktorých to zaujalo, tak sme im vysvetlili, čo
staviame a na akom princípe budú tieto
skrinky fungovať,“ približuje ďalej Tomáš
Oršula a ako podotýka, odozva od Žiarča-

nov bola veľmi pozitívna. „Budeme radi,
ak do skriniek budú postupne pribúdať
potraviny, knihy, kozmetika, hygienické
potreby, ale aj oblečenie. Podeliť sa o ne
môže každý, kto netrpí núdzou a, naopak, pomôcť tak môže tým, ktorým ešte
tieto veci pomôžu,“ hovorí Tomáš Oršula
a ako na záver dodáva: „Tých, čo berú, je
vždy viac, ako tých, ktorí dávajú. Skrinky
zatiaľ zapĺňame sami ako dobrovoľníci,
ale určite oslovíme aj miestne potraviny
či kníhkupectvá, aby sa k nám pridali.“
Na dobré skrinky získalo občianske združenie príspevok z Nadácie Orange, ktorá
prispela sumou 600 eur, určitou čiastkou
prispeli aj samotní dobrovoľníci. „Privítali sme túto iniciatívnu aktivitu, ktorá
posilňuje spolupatričnosť ľudí. Vítame
možnosť odovzdať trvanlivé potraviny či
hygienické potreby zadarmo tým, ktorí
to najviac potrebujú. Keď nás dobrovoľníci oslovili na spoluprácu, uvítali sme to
a vyšli sme im v ústrety tým, že sme dali
povolenie inštalovať dobré skrinky na
mestských pozemkoch. A urobili sme to
veľmi radi,“ uviedol za mesto Martin Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta.
Dobré skrinky sú pod dohľadom mestských kamier, ale ich využívanie je predovšetkým na svedomí samotných obyvateľov.

Prvýkrát skrinky zaplnili dobrovoľníci. Pridáte sa?

Tomáš Oršula pri skrinke pred MsKC.

(li)

V telocvičniach prerobili všetko od podláh až po ochranné steny
Telocvične v Základnej škole na Ulici
Dr. Janského prešli kompletnou rekonštrukciou od podláh až po ochranné
steny a náraďovňu. Na obnovu priestorov, ktoré začali prví žiaci používať už
v roku 1959, získalo mesto dotáciu
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.


Sobáše pod holým nebom
vyhľadáva čoraz viac snúbencov
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Telocvične školy využívajú žiaci „Jednotky“ nielen počas vyučovacieho procesu,
ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Hrávajú
tu basketbal, stolný tenis, futbal a smerujú sem aj kroky atlétov. Okrem žiakov školy využíva priestory telocviční aj Školský
klub detí, Centrum voľného času, žiarski
seniori a športovci z Mestského športového klubu, ktorí sa venujú stolnému tenisu, streľbe či futbalu.


Žiarskych umelcov spojil
netradičný projekt
Strana 4

Rekonštrukcia prebiehala v dvoch fázach.
Odstránila sa celá podlaha až po betónovú konštrukciu, drevený a kovový obklad Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstien, staré nátery a nanovo sa obnovil stva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(li)
povrch stien. „Sme radi, že v rámci obno- sumou 63 885 eur.

BEER fest

Odkrývame históriu mesta:
Výskum v kaštieli III.
Strana 3

vy športovísk v meste sa podarilo nájsť
finančné prostriedky aj na rekonštrukciu
telocviční v našej škole,“ hovorí riaditeľ
„Jednotky“ Marek Baláž a ako konkretizuje: „V rámci rekonštrukcie sme vymenili
palubovku v oboch telocvičniach a zrekonštruovali sme aj náraďovňu. Okrem
toho, samotnou rekonštrukciou sme získali aj pridanú hodnotu, a to v podobe
nových čiar pre športy, ktoré u nás doposiaľ neboli, ako napríklad bedminton. Doplnila sa aj trojková čiara pre basketbal,
čo športovci určite ocenia.“ Ako riaditeľ
školy ďalej podotýka, rekonštrukcia nijako neovplyvnila hodiny telesnej výchovy,
pretože žiaci využívali vonkajší športový
areál. Keď bolo nepriaznivé počasie, preberali teoretické základy jednotlivých
športových disciplín, ich históriu, úspechy slovenských športovcov, aktuálne
športové podujatia a pravidlá fair play.

10.00 h Žhavenie kotlín
11.00 – 14.00 h Country Limit Club
14.00 h Koštovka gulášov
15.00 – 20.00 h Rádius

Sobota 24. augusta
Pivné špeciality, grilovanie pstruhov,
zábavné pivné súťaže, nafukovacia šmýkala pre deti
Na zimnom štadióne sa pracuje aj cez víkendy.

Park Š. Moysesa

Vstupné: 2 eurá, deti do 120 cm vstup zdarma!
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Pokračuje sa s rozsiahlymi opravami komunikácií
Opravy sa dočká aj parkovisko na Svitavskej ulici
Určite ste si všimli, že v týchto dňoch
sa začalo s druhou etapou opráv ciest
a chodníkov na území mesta. Tentokrát
prídu na rad aj vnútroblokové cesty
a jedno parkovisko.
Práce má na starosti spoločnosť Strabag,
ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Ako
prvé prídu na rad prípravné práce, ako
napríklad opravy a doplnenie obrubníkov či stavebné úpravy kanalizačných
otvorov. Až potom prídu na rad samotné
frézovacie a búracie práce a asfaltovanie. „Zmluvný termín ukončenia prác je
27. septembra, no máme prísľub, že práce by mali byť hotové do konca augusta,“
informuje Miloslav Baranec z Oddelenia
infraštruktúry MsÚ s tým, že z mestského
rozpočtu sa na túto etapu prác vyčlenilo
takmer 99-tisíc eur.

Opravy sa okrem ciest a chodníkov dočká
aj parkovisko na Svitavskej ulici. „Parkovisko je už dlhšiu dobu v zlom stave, vznikajú na ňom preliačiny a jamy. Aj z tohto
dôvodu ho mesto zaradilo do zoznamu
miestnych komunikácií, ktoré sa opravia
a zrekonštruujú v tomto roku,“ naznačuje
Miloslav Baranec s tým, že počas prác sa
najskôr opravia jamy a preliačiny a až potom sa na pripravenú plochu natiahne asfalto-betón. V súčasnosti je na parkovisku
viac ako sto parkovacích miest a 18 garáží.
Po rekonštrukcii pribudnú aj parkovacie
miesta pre zdravotne postihnutých. Vodorovné dopravné značenie bude urobené po položení novej živičnej vrstvy, ktorá
nahradí doterajší betón.

parkovať na iných miestach. Mesto náhradu hľadať nebude, alternatívnym dočasným riešením by mohlo byť parkovanie na
chodníku popred tzv. nórske domy.

Komunikácie na opravy v II. etape:
•parkovisko na Svitavskej ulici
•betónová plocha na Ul. A. Dubčeka pred
bytovým domom č. 377
•okruh vnútroblokových ciest na uliciach
Dukelských hrdinov, A. Kmeťa a
Š. Moysesa – bytové domy č. 342, 331,
330 (bez cesty popred BD 412)
•chodník na Ul. Dukelských hrdinov od
Ul. A. Kmeťa k Ul. hutníkov (vľavo)
•chodník na Hviezdoslavovej ul. vo dvore
bytového domu č. 280
•chodníky na Ul. SNP od DSS Doména ku
Vodiči musia počítať aj s tým, že počas bráne do dvora kaštieľa
(li)
týchto prác budú musieť svoje vozidlá

Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme
nad odpadom
Dlhodobým cieľom mesta je zvýšiť
množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu, čím by sa znížilo množstvo odpadov ukladaných na skládku.
Pomôcť tomu má projekt, na ktorý samospráva získala nenávratný finančný
príspevok vo výške takmer 32-tisíc eur.
V roku 2017 urobilo mesto analýzu obsahu nádob na zmesový komunálny odpad, ktorou sa zistil vysoký potenciál na
zvýšenie miery vytriedenia a následného zhodnotenia biologických odpadov,
plastových odpadov, papiera, skla a iných
zhodnotiteľných odpadov. „Celková produkcia komunálnych odpadov v našom
meste za rok 2017 bola 6064 ton. Z toho
33 % bolo zhodnocovaných materiálovo
a kompostovaním, 67 % stále predmetom
zneškodňovania na skládke odpadov,“
približuje Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ a konkretizuje: „Cieľom mesta je jednoznačne zvýšiť mieru primárneho vytriedenia zložiek
triedeného odpadu priamo od obyvateľov a tým zvýšiť množstvá odpadov, ktoré
môžu byť predmetom zhodnotenia. Zníži
sa tak množstvo odpadov ukladaných na
skládku odpadov, čo má zásadný environmentálny, ale aj ekonomický dopad na
obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu.“
Prostredníctvom projektu chce radnica dosiahnuť, postupné zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu. „Veríme, že po realizácii projektu
dôjde k pozitívnej zmene tak na ekono-

Na parkovisku pribudnú aj miesta pre zdravotne postihnutých.

Do knižnice vybudujú
bezbariérový prístup
eur a v rámci toho sa plánuje aj vybudovanie bezbariérového prístupu, vďaka
čomu sa priamo ku knihám dostanú aj
imobilní čitatelia. „V rámci rekonštrukcie sa počíta s viacerými prácami, ktoré
súvisia so zateplením budovy, a to napríklad zateplenie obvodového plášťa
a strešnej konštrukcie, dôjde k výmene
okien či vstupných dverí. Pred vstupom
do objektu sa vybuduje nové schodisko a nová rampa, ktorá bude slúžiť
imobilným ľuďom, prípadne mamičkám s kočíkmi. Tieto práce však nie sú
predmetom dotácie, ale uhradíme ich
z rozpočtu mesta,“ konkretizuje primáDobrou správou je, že mesto získalo na tor Peter Antal s tým, že celkové náklady
rekonštrukciu knižnice dotáciu z Envi- na rekonštrukciu sa vyšplhajú do výšky
(li)
ronmentálneho fondu vo výške 170-tisíc 253 440 eur.
Čitatelia navštevujúci žiarsku knižnicu sa už dlhšiu dobu sťažovali na
skutočnosť, že im chýba bezbariérový
prístup do budovy. V týchto dňoch sa
knižnica pripravuje na veľkú rekonštrukciu, súčasťou ktorej bude aj vybudovanie bezbariérového prístupu.
Do budovy Mestskej knižnice Michala
Chrásteka vedú pomerne šikmé schody, čím sa knižnica stáva pre vozičkárov
neprístupná. Na tento problém upozornila poslankyňa Veronika Balážová a ako
podotkla, malo by sa to čo najrýchlejšie
vyriešiť.

V meste je vybudovaná sieť stojísk, kde majú občania
možnosť odpad triediť.
mickej, ako aj environmentálnej strane,“
naznačuje Ivana Martincová a ako podotýka, napriek skutočnosti, že obyvatelia
mesta majú možnosť v stojiskách triediť
odpad do jednotlivých zberných nádob,
miera účinnosti triedeného zberu nie je
tomu úmerná a vyžaduje jednoznačne
zvýšiť a zlepšiť informovanosť pôvodcov
odpadov, a teda obyvateľov mesta. „Chceme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, na ktorý samospráva vynakladá prostriedky zo svojho rozpočtu,
a zároveň si zaň platia aj samotní obyvatelia, čím sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládky. Cieľom EÚ je dosiahnuť skládkovanie na úrovni 10 % do roku
2035, čo nebude pri miere skládkovania
viac ako 60 % jednoduché. Veríme, že aj

vďaka projektu sa zvýši objem vyseparovaného odpadu a na skládku budeme
vyvážať iba minimum,“ dodáva na záver
Ivana Martincová.
Na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 31 914,33 eur
z Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. Z vlastných zdrojov
prispeje mesto sumou vo výške 1 679,70 eur.
(li)

Do knižnice dnes vedú strmé schody. Po rekonštrukcii sa to zmení.

Vozový park mestského úradu sa rozšíri o ďalší elektromobil
Mesto získalo z Environmentálneho
fondu dotáciu 10-tisíc eur na nákup
nového elektromobilu. Ten by mali prioritne využívať pracovníci mestského
úradu.
Ako už pred časom avizoval primátor
mesta Peter Antal, elektromobil bude
slúžiť ako referenčné vozidlo mestského
úradu. „V súčasnej dobe sme v procese
príprave verejného obstarania dodávateľa elektromobilu a pripravujú sa podklady
k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,“
informuje primátor Antal s tým, že celkové náklady súvisiace s nákupom elektro-

mestské noviny

mobilu sú viac ako 32-tisíc eur.
Kúpu elektromobilu samospráva odôvodňuje aj znížením množstva škodlivých
látok v ovzduší. „Bežné motorové vozidlá
sú hlavnou príčinou znečistenia prostredia spôsobeného dopravou. Elektromobily prispievajú k znižovaniu emisnej
náročnosti dopravy v meste. Navyše, sú
to vozidlá s výrazne nižšou hlučnosťou
v porovnaní s vozidlami so spaľovacím
motorom,“ konštatuje ďalej Antal. Ako
ďalej naznačuje, v kúpe elektromobilu
vidí radnica aj ekonomický prínos. Tým je

výrazné zníženie výdavkov na prevádzku
vozidla. „Na jednej strane sa nám znížia
náklady na pohonné hmoty a tiež vidíme
veľmi výrazné zníženie nákladov na servis
vozidla,“ dodáva primátor Peter Antal.
Skúsenosti s elektromobilom už samospráva má. Začiatkom roka pribudol elektrický van značky Nissan do vozového
parku mestskej polície. Aj na toto vozidlo
získala samospráva dotáciu, a to vo výške
30-tisíc eur.
Pre elektromobily je pred MsÚ vybudovaná nabíjacia stanica.
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Výskum kaštieľa III.
Pokračujme teda v bádaní v podzemí kaštieľa a jeho architektúre. Ako
sme písali v minulom článku, nie
všetky časti podzemia sú prebádané a určite nás čakajú aj prekvapenia.
Nehovoriac o určitých zisteniach či
anomáliách v podlahách miestnosti,
ktoré by naznačovali ešte neobjavené
priestory. Či sú to však len náhodné

zmeny, alebo majú svoju podstatu
v skutkovom stave staršej zástavby, je
otázne.
Rozsiahle pivničné priestory odjakživa
slúžili ako miesto pre ukladanie zásob
potravín aj ako sklad pre sústredenie
vyberaných dávok arcibiskupských
úradníkov v minulosti. Podľa informácií bývalého predsedu JRD v Janovej
Lehote Jána Marka, ukladali tam po
zbere úrody až sedem vagónov zemiakov. V súčasnosti sú priestory pivníc

článku – priestor pod vežou s klenbou. Podobný sa našiel aj zamurovaný
vstupný portál v zadnej časti kratšieho krídla pivnice, kde je pekná a rozsiahla miestnosť s dobre upravenou
podlahou. V tejto miestnosti sa asi
jeden a pol metra nad zemou nachádza vstup. Portál vstupu je z tesaného
kameňa, avšak jeho vstupný priestor je
vyčistené a dá sa povedať, že z hľadis- zatarasený veľkými, vápennou maltou
ka nálezov až sterilné.
spájanými kameňmi. Je zrejmé, že ich
Nie však v nadzemných častiach piv- úlohou bolo zadržať veľký tlak nadloníc, ako sme spomínali v minulom žia tvoriaceho jeho zásyp priestoru za

Natrafili ste na hada?
V horúcich dňoch to nie je nič nezvyčajné
Možno sa už aj vám stalo, že ste niekde
na chodníku v meste natrafili na hada.
Ako sme sa dozvedeli od odborníka,
nie je to nič nezvyčajné, keďže v horúcich dňoch plazy vyliezajú zo svojich
úkrytov a vyhrievajú sa na slnku.
Podobnú skúsenosť, aj keď už s mŕtvym
hadom, mala obyvateľka nášho mesta.
Uhynutého plaza si všimla na parkovisku
pred obchodnými prevádzkami a upozornila nás na túto skutočnosť. Zároveň
mala požiadavku, či by nebolo možné
nejako eliminovať výskyt hadov v meste.
„Odborníci nás ubezpečili, že táto situácia adekvátne zodpovedá výskytu hadov
na mestských priestranstvách,“ informuje
Marcela Gendiarová, referentka Odboru
životného prostredia MsÚ. Ako podotýka, nedá sa predvídať ani presne zistiť,
kde sa plazy v meste nachádzajú, keďže
všade okolo nás je biodiverzita. „Hady
sú plaché, ale radi sa vyhrievajú na slnku. Obyčajne sa zdržiavajú v krovitých
porastoch, ktorých máme v meste veľa.
Na mieste, kde našla Žiarčanka uhynuté

Aj keď z fotografie je len ťažké určiť o akého plaza ide, odborník sa nazdáva, že by
mohlo ísť skôr o užovku, ako o vretenicu,
pretože práve užovky sa vyskytujú v krovitých porastoch, ktoré sú aj v blízkosti
uvedených obchodných prevádzok. Ako
ďalej odborník dodáva, had uhryzne len
vtedy, keď nemá kam ujsť, alebo ho človek prekvapí. „Hady sú plaché, väčšinou
ujdú skôr, ako ich zbadáme. Nevšímajte
si ich a hlavne ich nedráždite. Plaz vždy
radšej zvolí útek, pretože človeka vníma
ako predátora,“ radí odborník.

Foto: JF.
zviera, sme sa boli pozrieť a aj naďalej ho
budeme monitorovať. No nie je možné
zamedziť prístupu plazov do mesta,“ podotýka ďalej Gendiarová a ako naznačuje, hady nemožno chytať, keďže sú u nás
zákonom chránené a ich spoločenská
hodnota je vysoká.

Ľudia si hadov často mýlia. Užovka hladká sa podobná na vretenicu. Na Slovensku pritom žijú len štyri druhy užoviek
a jedovatá vretenica severná. Užovka
obojková má žlté polmesiačiky za hlavou. Užovka fŕkaná žije blízko vodných
zdrojov. Vretenicu si môžeme pomýliť
s užovkou hladkou. Užovka stromová,
ktorá meria až dva metre, žije v teplejších
oblastiach.
(li)

Všimli ste si
Už niekoľko týždňov sa na území
mesta maľujú priechody pre chodcov. Upozornili ste nás na to, že na
niektorých miesta sú dva priechody
od seba vzdialené iba niekoľko metrov. Poukázali ste na nedostatok parkovacích miest, o ktoré aj takýmto
spôsobom mesto prichádza.
S danou problematikou sme sa obrátili na Miloslava Baranca z Oddelenia
infraštruktúry MsÚ. Ako nám vysvetlil,
v súčasnosti stále existujú riešené veci
ešte z minulých období, ktoré sa v niektorých prípadoch tzv. bijú s novými,
ako napríklad zriadenie cyklotrasy,
ale aj s aktuálnymi právnymi predpismi. „V tomto prípade ide o celú Ulicu
M. Chrásteka po strane parkujúcich vo-

nimi.
Z minulosti si pamätám, že na jednom
zo starých plánov som uvidel v týchto
miestach nakreslené točité schodište
vychádzajúce z podzemia na nádvorie
kaštieľa. Možno je to jeho vstup a bol
zamurovaný, aby udržal váhu zeminy,
ktorou bol zasypaný. Pravdepodobne
sa to stalo pri poslednej úprave nádvoria, kedy kvôli jeho prezentačnej úprave bolo vytvorené ako celistvá plocha.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

zidiel,“ uviedol na margo problému Baranec a ako ďalej spresnil: „Celý úsek od
Sládkovičovej ulice po zastávku MHD
pri Jadranoch je potrebné prerobiť, čo
si však vyžaduje čas a peniaze. Keďže
v súvislosti s cyklotrasou sa nepodarilo
vyriešiť zrušenie čerstvo namaľovaného
priechodu, vrátane vytvorenia fyzických zábran pre peších (odkloňujúce
zábradlia), v záujme bezpečnosti chodcov a motoristov bol zatiaľ tento priechod ponechaný. Ľudia boli a stále sú
zvyknutí ho využívať a v tomto prípade
sa pozitívnejšie javí riešenie v zmysle
radšej nejakému nešťastiu predísť (jeho
ponechaním), ako nešťastie riskovať.“
Ako na záver Miloslav Baranec podotklol, s prerobením systému parkovania
na Ulici M. Chrásteka sa počíta v roku
2020.
(li)

Park sa stal obľúbeným miestom snúbencov
Tento rok spečatilo svoj vzťah pod holým nebom už 12 párov
Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť v našom meste, si môžu na sobášny obrad
vybrať aj priestor mimo úradnej miestnosti. Veľmi obľúbeným miestom sa
v poslednej dobe stal Park Štefana
Moysesa, ktorý si na spečatenie svojej
lásky vyberá čoraz viac budúcich manželských párov.
Sobáše mimo úradnej určenej miestnosti sa v našom meste môžu vykonávať
od roku 2011. Nedefinoval sa konkrétne
park z dôvodu, aby bolo vyhovené aj
snúbencom, ktorí budú chcieť sobášny
obrad na inom mieste, napr. v záhrade rodinného domu, v priestoroch reštaurácie,
motorestu či v spádovej obci patriacej
pod Matričný úrad v Žiari nad Hronom.
„Keď aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Žiari, takáto forma obradu stojí
300 eur, pričom nezahŕňa správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo
mimo úradne určenej miestnosti, ktorý
sa platí na matrike a je vo výške 70 eur,“
informuje Silvia Hlôšková zo žiarskeho
Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)
a ako ďalej podotýka, v prípade, že ani
jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt
v Žiari, obrad v parku a jeho ozvučenie,
výzdoba a samotná realizácia vyjde snúbencov na 333 eur.
Keďže forma sobášov priamo v parku je
veľmi obľúbená, výzdoba sa stále dopĺňa
a obnovuje. Po nainštalovaní dreveného
altánku sa stoličky z umelej hmoty nahradili vkusnými bielymi drevenými, krajné
stoličky namiesto mašlí z bieleho tylu
zdobia kvetinové gule a na začiatku obradového miesta pred červeným kobercom
sú dva elegantné biele drevené svietniky,
ktoré nahradili pôvodné kvetinové ikebany. „Kúpili sme biely stan určený pre
zvukového technika, v tomto roku sme aj

vynovili slávobránu pred altánkom, ktorá spĺňa súčasné moderné trendy a štýl,
a to vďaka šikovnosti kvetinárky Ivky
Gieciovej. Samozrejme, je možné, aby si
snúbenci doplnili obradové miesto podľa
svojho vkusu, ale zatiaľ im naša výzdoba
úplne vyhovuje a minimálne sa stretávame s tým, že chcú niečo zmeniť,“ približuje ďalej Silvia Hlôšková.
Špeciálne požiadavky vraj snúbenci nemajú, ženích s nevestou sú radi, že sa
nemusia o nič starať. Práve naopak, je
postarané o nich. „Ak si želajú, môžu na
záver vypúšťať holuby, môžu ich hostia
obsypávať ryžou alebo lupeňmi zo živých
kvetov. Takisto im vychádzame v ústrety
tým, že niekoľko týždňov pred svadbou
sa stretnú s pracovníčkou ZPOZU, kde sa
dohodne hudba a celý priebeh sobáša.
V databáze máme množstvo zaujímavej,
efektnej hudby a snažíme sa čo najviac
prispôsobiť požiadavkám snúbencov
a modelovať sobáš podľa ich predstáv
a vkusu,“ zdôrazňuje Silvia Hlôšková.

Sobáš v kaštieli na mieste, kde
Moyses prijímal návštevy
Doteraz možnosť sobášiť sa v parku využilo 30 párov snúbencov, ale záujem
neustále rastie, o čom svedčí nasledujúci
prehľad: 2011 – 1 sobáš v parku, 2012 –
1 sobáš, 2013 – 1 sobáš, 2014 – 2 sobáše,
2015 – 1 sobáš, 2016 – 4 sobáše, 2017 –
6 sobášov, 2018 – 6 sobášov, 2019 –
12 sobášov. „Už teraz v lete máme záväzne rezervované dátumy pre 4 sobáše
v parku na budúci rok, pričom najviac sa
snúbenci ozývajú v jeseni, takže predpokladáme vysoký počet sobášov v parku aj
v roku 2020. Takisto sa ozývajú páry, ktoré sa pýtajú, kedy sa začnú sobáše reali-

Foto: PM.

Drogový zásah na Priemyselnej ulici

zovať v kaštieli, alebo na nádvorí kaštieľa
pod mohutným, košatým platanom. Na
túto otázku zatiaľ nedokážem odpovedať, všetko záleží od toho, ako bude postupovať rekonštrukcia kaštieľa,“ naznačuje Silvia Hlôšsková s tým, že obradná
sieň by sa mala nachádzať v priestoroch
spoločenskej miestnosti, kde biskup Štefan Moyses prijímal významné návštevy.
Ak snúbenci uvažujú o občianskom sobáši v parku, je dôležité čo najskôr si zarezervovať deň a hodinu sobáša, a to aj niekoľko mesiacov v predstihu. Pretože, ako
Silvia Hlôšková upozorňuje, organizácia a
celá realizácia takéhoto typu sobáša trvá
približne 8 hodín za účasti minimálne
troch pracovníkov z Mestského kultúrneho centra. „V prípade, že v ten deň by už
MsKC zabezpečovalo iné podujatie, kde
by bol potrebný technik a technická príprava, museli by sme sobáš odmietnuť.
Akonáhle je však už sobáš zarezervovaný,
MsKC tomu podriaďuje všetky svoje ďalšie aktivity a programy,“ dodáva na záver
odborná pracovníčka ZPOZu.
(li)

Trojčlennú posádku, ktorá sa viezla
v mercedese, zastavili na frekventovanej križovatke pri Ladomerskej Vieske
policajti. Predtým, ako kriminalisti
auto prehľadali, skončili dvaja muži
a jedna žena spútaní na zemi.
Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, v obci Ladomerská Vieska zastavili policajti osobné auto
s troma pasažiermi, a to z dôvodu, že išlo
o podozrenie z páchania drogovej trestnej činnosti. „Polícia na mieste zaistila podozrivé látky, pričom všetky boli zaslané
na expertízne skúmanie. Či sa podozrenia
polície potvrdia, ukážu až výsledky vykonaného skúmania,“ uviedla Kováčiková
s tým, že ako podozrivé boli zadržané
všetky tri osoby, ktoré sa vo vozidle nachádzali. „Ide o dvoch mužov a jednu
ženu z okresu Žiar nad Hronom. Všetci
traja boli umiestení do cely policajného
zaistenia,“ spresnila ďalej hovorkyňa.

dené taktiež podozrivé látky. V súvislosti
s prípadom už bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Výborná práca žiarskych
kriminalistov.
Nejde o „malú rybu“

Polícia už niekoľko dní po drogovej razii
pozná vyjadrenia expertov k zaisteným
látkam. „Vykonaná expertíza potvrdila, že
ide o omamné a psychotropné látky. Obvinenie z drogovej trestnej činnosti bolo
vznesené 35-ročnému mužovi zo Žiaru
nad Hronom. Zo strany vyšetrovateľa bol
podaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel,“ píše polícia
na svojej facebookovej stránke. V prípaV rámci dokumentovania prípadu vyko- de obvineného ide o muža, ktorý už bol
nali kriminalisti zo Žiaru nad Hronom aj v minulosti trestaný za drogovú, ale aj
(r)
prehliadku iných priestorov, kde boli náj- násilnú tresnú činnosť.

Drogová razia na Priemyselnej ulici.
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Zhudobnená voľnoveršová poézia + zhudobnené texty = Simultánky
V polovici mája uzreli svetlo sveta Simultánky. Pod exkluzívne dvojcedečko s knihou v tvrdej väzbe sa podpísala dvojica autorov Juraj Haško a Peter
Šrank.
Meno Peťo Šrank nie je pre žiarsku verejnosť neznámy pojem. Už viackrát sme
s ním na stránkach našich novín priniesli
rozhovor, pričom sme ho prezentovali
najmä ako spisovateľa. Niektorí však vedia, že je aj pesničkár. A keď sa tieto dve
veci spoja do jednej, vznikne zaujímavý projekt. „Simultánky sú dvojcedečko
s knihou v tvrdej väzbe. Toto pre súčasnú CD produkciu netradičné a veľkorysé
riešenie si vyžiadalo textárske zameranie
projektu,“ približuje na úvod Peťo a ako
podotýka, ide o celosvetovo uznávaný
formát, tzv. digibook a vydávajú sa v ňom
exkluzívne DVD a Blue-ray edície. Keďže sa poslucháčovi rozhodol ponúknuť
simultánne čítanie a počúvanie, vznikli
z toho simultánne piesne – Simultánky.
Digibook Simultánky je rozdelený na dve
cédečka, pričom prvé obsahuje zhudobnené texty a druhé zhudobnenú poéziu.
„Kedysi v minulosti som vydal zbierku
Definitíva, čo bola zbierka poézie, vo väčšine voľnoveršová. Asi pred piatimi rokmi
som zistil, že by to chcelo druhé vydanie.
Keďže k tej mojej zbierke už niekoľko ľudí
niekoľko básní zhudobnilo, povedal som
si, že vydám zbierku a priložím k nej CD
so zhudobnenými básňami,“ približuje
začiatky Simultánok Peťo. Ešte stále mu
však chýbalo niekoľko básní, ktoré by dostali podobu piesne. „Ponúkol som básne
aj texty na zhudobnenie. Texty zhudobnil Juro Haško, ktorý ich, až na jednu, aj
spieva. Zo začiatku to išlo síce pomalšie,
neskôr sa však do toho pustil s väčšou
vervou a postupne mi posielal hotové
piesne. Zistil som, že sú to krásne veci
a tým, ako to on celé dokázal spracovať,
sa celý projekt preklopil z projektu kniha
plus CD do projektu CD plus kniha. Na to
však bolo potrebné doskladať všetky potrebné piesne. Chcel som vyskúšať, ako
by vyzerali básne ako zhudobnené texty. A tu sa mi podarilo nahovoriť štyroch
rozdielnych autorov, muzikantov a spevákov, a to Pištu Szabóa, Martina Hubu,
Matúša Uhliarika a Patrika Gebeho, ktorí
dali poézii hudobný rozmer,“ konkreti-

„Chlapcom sme sľúbili, že za komerčný úspech tohto albumu budú môcť pred
babami frajeriť v aute bez strechy (len Samo chcel rušeň). My sľuby plníme!“
zuje obľúbený žiarsky autor. Títo štyria
chlapíci to postupne zhudobnili aj nahrali u seba v takej forme, že z toho boli
hotové pesničky. Takže vznikol materiál
od Jura Haška na jedno CD, to je postavené na textoch a od spomínaných štyroch
chalanov na druhé CD, ktoré je postavené na poézii.

„

scene video so scénami z filmov na pieseň Storočné živly. Druhý oficiálny videoklip máme k piesni Chlapčenské slzy,
ktorý vyšiel súčasne s celým albumom,“
hovorí Peťo. Smutnou realitou je, že natočenie videoklipu k jednej piesni stojí
často viac ako natočenie audia celého
CD, preto klipy pribúdajú pomaly a často
len vo forme lyric alebo scene videí, ktoré
sú lacnejšie. Robia to tak aj tie najväčšie
hviezdy.

Simultánky ilustroval Fero Lipták, renomovaný slovenský výtvarník, ktorý je
známy z ilustrácií mnohých knižiek aj ako
scénický výtvarník pre divadlá. „V štúdiu
sme boli už pred jeden a pol rokom, no
zakaždým bolo potrebné niečo dotiahnuť. Pesničky sme tak mali k dispozícii
už pred Vianocami, ale samotné cedečko
ešte nebolo hotové. Predčasne sme však
pustili von videoklip k piesni Predsavzatia, čo je pieseň, ktorá sa hodí k Silvestru
a Novému roku. Neskôr som urobil tzv.

Dnes je to už niekoľko týždňov od uvedenia Simultánok, a tak nás zaujímalo,
aké sú na tento unikátny projekt ohlasy.
„Spätná odozva je dobrá. Sme spokojní,
keďže ľuďom sa to páči,“ naznačuje Peťo
a zamýšľa sa, kto by mohol po digibooku
siahnuť: „Sú na ňom štandardné piesne
postavené hlavne na melódii. Aj keď teraz hudbe vládnu skôr sample, beaty, rap
či technozvuk a melódia sa vytráca, nám
sa páči odkaz hudby druhej polovice minulého storočia. Nie v archaickosti, ale v
úprimnosti a v pocite, že to hrajú ľudia,
nie mašinky. Nepočuť tu veľa synťákov,
ale klasické klávesy, bežné gitary, živú
basu a bicie, nechýba fúkacia harmonika alebo kontrabas. Je to taká pohodo-

Básne treba hlavne čítať,
texty treba hlavne spievať.
Peter Šrank

vá hudba, napríklad na počúvanie aj do
auta. Zameriavali sme sa na texty, ktoré
sa určite oplatí počúvať. Snažili sme sa,
aby boli slová zrozumiteľné a hudba aj
text zodpovedali nálade,“ dodáva na záver Peťo Šrank.
Simultánky nie sú v širokej distribúcii, ale
k dispozícii sú cez osobné a online predaje. Ako vo väčšine prípadov, aj v tomto sa
k CD môžete dostať cez webovú stránku
umelca, konkrétne na Peťovej stránke
petersrank.sk. Tam si môžete aj pozrieť
videoklipy k CD. Fanúšik, ktorý si kúpi digi

book Simultánky, má možnosť stiahnuť
si aj MP3 balíček s piesňami. Okrem toho,
všetky piesne sú v digitálnej forme distribuované aj cez najznámejšie hudobné
webové služby.
Na projekte sa podieľali až štyria Žiarčania. Peťo Šrank je ním už 33 rokov, Juro
Haško sa v Žiari narodil a prežil tu detstvo, Martin Huba, ďalší Žiarčan, má päť
piesní na druhom CD a Juraj Schweigert,
tiež Žiarčan, sa na CD podieľa ako hosť na
fúkaciu harmoniku.
(li)

Príďte ochutnať kvalitné pivá
Siedmy ročník Beer festu sa blíži
V sobotu 24. augusta sa Park Štefana
Moysesa už po siedmykrát zaplní milovníkmi kvalitného piva. Opäť budete
mať možnosť ochutnať pivné špeciality, ktoré bežne v obchodoch nekúpite.
Hlavné slovo na podujatí bude mať tento
rok domáci predajca kvalitného českého
piva, a to Plzenská piváreň. Okrem pivovaru zo Žiliny, Nitry či českého Rakovníka
prídu do parku aj miestni predajcovia,
ktorí síce nie sú originál pivovary, ale v ponuke majú kvalitné pivá.
„Súčasťou Beer festu je aj obľúbená súťaž
vo varení kotlíkového guláša. Tento rok by
malo súťažiť desať tímov,“ informuje Jela
Šuleková z Mestského kultúrneho centra
a ako prízvukuje, rovnako ako City fest,
aj pivné podujatie sa ponesie v ekologickom duchu. To znamená, že tu budú k dispozícii triediace stanice na odpad a návštevníci podujatia si budú môcť kúpiť ekologický pohárik. O najlepšom guláši opäť
rozhodne odborná porota. „Tú bude tvoriť
Peter Bališ, známy žiarsky guláš majster,

ktorý varí ročne viac ako 1000 litrov gulá- ktorý navarí najlepší guláš, bude opäť sud
šu, výborná kuchárka Ľubica Tulipánová piva a originálna kuchárska zástera s titua určite, tak ako každý rok, porotu doplní- lom Žiarsky guláš majster 2019.
me aj nič netušiacim divákom Beer festu,“
dodáva Šuleková. Hlavnou cenou pre tím,

Kotliny pod gulášom zapália
o dve hodiny skôr

Aj tento rok budú súčasťou podujatia zaujímavé pivné súťaže.

Súčasťou Beer festu je kultúrny program,
ktorý má pod palcom skúsený producent
MsKC Janko Kulich. „Tento rok nastala v
programe zmena, a to taká, že variť začíname už o 10-tej, čiže o 2 hodiny skôr ako
po minulé roky, aby boli guláše hotové
najneskôr do 14-tej hodiny, kedy ich budeme koštovať. Okrem kvalitných gulášov
si budú môcť návštevníci Beer festu pochutnať na grilovaných pstruhoch, ktoré
pripravia žiarski rybári,“ dopĺňa informácie

k podujatiu Janko Kulich. Moderátorom
celého dňa bude Radko Černák, s ktorým
sa dospeláci zabavia na rôznych pivných
súťažiach o zaujímavé ceny. Do tanca i
spevu bude hrať od 11.00 do 14.00 hodiny
vynikajúca country skupina Country limit
club z Prievidze a od 13.00 do 20.00 hodiny bude divákov zabávať obľúbená zábavová skupina Rádius. „Pre deti bude na
akcii zabezpečená nafukovacia šmýkala.
Vstupné na podujatie je rovnaké ako minulý rok, a teda 2 eurá a deti do 120 cm
majú vstup zdarma,“ dodáva na záver Janko Kulich.
(li)
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Blaho elanie

Dňa 14. augusta 2019
sa životného jubilea 90 rokov
dožíva „naša“

Ter zia
O enášov .

Život je ako kniha.
Do vašich spomienok
sa už veľa zmestí,
šťastie, slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme Božie požehnanie,
telu zdravie, pokoj do srdca,
úsmev na tvár.
V myšlienkach sme s vami všetci,
ktorí vás radi máme.
S láskou praje
dcéra Dáška s manželom Milanom,
všetky vnúčatá i pravnúčatá.
Pripája sa aj Veronika Páchniková
a celý kolektív
opatrovateľskej služby.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu
Aj tento rok sú počas leta pripravené pre
prázdninujúcich školákov zábavné pásma
v žiarskom planetáriu. V auguste sa tak
môžete každú stredu a piatok v celooblohej projekcii tešiť na jeden z nasledujúcich
programov:
Polaris – vesmírna ponorka a tajomstvo
polárnej noci - streda 14.8. o 17.00 hod.
Vhodné pre deti od 8 do 12 rokov.
So zvieratkami o vesmíre – piatok 16.8.
o 16.00 hod. Vhodné pre deti od 4 do 8
rokov.
Po skončení rozprávky vám lektor priblíži
letnú oblohu, pomôže vám zorientovať
sa medzi súhvezdiami a oboznámi vás aj
s aktuálnou polohou významnejších nebeských telies.
V druhej časti si deti v UFO sále v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou
formou overia svoje znalosti o astronómii
a za priaznivého počasia vyskúšajú, ako sa
pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
12.8. 20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116

Vojenská basa

Každý vojenský útvar mal svoju basu. Na
letisku bola prízemná budova s niekoľkými celami. Osem metrov štvorcových,
jedna drevená pričňa, ktorá cez deň bola
uzamknutá o stenu, a tak sa na nej ne-

dalo ani sedieť. Potrestaný vojak cez deň
chodil na nútené práce. Boli dva druhy
trestov po službe alebo ostré. Ja som
mal 21 dní ostrej, ale s výnimkou, že som
cez deň varil vo VZK. Ráno ma strážny
vojak so samopalom odviedol do VZK
odovzdal vedúcej a večer prišiel pre mňa

Z pera čitateľa

a odviedol ma do basy.
Toto sa opakovalo 21 dní a vojenčina
pokračovala. Prešiel rok a každý vojak
musel ísť na riadnu dovolenku. Mal som
šťastie, že macocha, ktorá ma nechcela,
bola v nemocnici na operácii, a tak som

LETNÁ OTVÁRACIA DOBA V ŽIARSKEJ KNIŽNICI

V dňoch od 1. júla do 31. augusta bude v Knižnici Michala Chrásteka výpožičný čas
od 8.00 do 15.00 hod. Obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.30 hod.
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA

•Tvorivé dielničky pre detičky
15. – 17. augusta od 16.00 hod.
v Letnom pavilóne
•Koncert Elegance
16. augusta o 17.00 hod. v Letnom
pavilóne – dámske a capella kvarteto
z Banskej Bystrice a spev
bez hudobných nástrojov
•Beer fest
24. augusta od 10.00 hod. v Parku
Š. Moysesa. Vstupné: 2 eurá.
Žiarsky deň piva spojený so súťažou
o Naj žiarsky guláš s bohatým kultúrnym
programom. Prihlásiť sa do súťaže
môžete na tel. čísle: 0903 149 578 alebo
e-mailom: jelasulekova@gmail.com.
•Tvorivé dielničky pre detičky
29. – 31. augusta od 16.00 hod.
v Letnom pavilóne
•Divadlo Oskar: Škaredé káčatko
30. augusta o 17.00 hod. v Letnom
pavilóne – klasická divadelná rozprávka
nielen pre najmenších
•Kino pod holým nebom na schodoch

MsKC
20. augusta o 21.15 hod.:
Obchod na korze
21. augusta o 21.15 hod.:
Všetko alebo nič
•Predstavím ťa oteckovi
30. septembra o 19.00 hod. v bývalom
Dome kultúry.
Vstupné v predpredaji: 17 eur/20 eur
•František a Vojta Nedvědovci
18. októbra o 19.00 hod.
v Hlavnej sále MsKC. Vstupné: 15 eur.
•Ôsmy svetadiel
22. októbra o 19.00 hod. v bývalom
Dome kultúry. Vstupné: 35 eur.
•Adam Ďurica a hostia
26. októbra o 19.00 hod.
v Hlavnej sále MsKC. Vstupné: 21 eur.

HĽADÁM DOMOV
VANDA

•Müller, Kocáb, Soukup: Šansóny
a iné piesne
19. novembra o 18.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC. Vstupné: balkóny 24 eur/prízemie
26 eur

15.8. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
16.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
17.8. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lek. Archangelika, SNP 2765/53
18.8. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
19.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
20.8. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
21.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
22.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
23.8. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
24.8. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75

Vanda je približne 3-ročná sučka, vlčica.
Je to sučka, ktorá sa vie veľmi naviazať
na človeka a nepohne sa od neho ani na
krok. Nie je typ psa, ktorý by potreboval
spoločnosť iného psa. Určite by sa jej
páčilo v rodinnom dome. Na adopciu
pôjde odčervená, očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
KARA
Kara má 10
mesiacov a je to
pravdepodobne
mix belgičáka
a holanďana. Je
veľmi aktívna,
miluje pohyb,
šantenie
a behanie. Je
veľmi šikovná a učenlivá. S priateľskými
psami a sučkami je znášanlivá. Má rada aj
deti. Ideálny domov pre ňu by bol v dome
so stálym prístupom dnu. Na adopciu
pôjde očkovaná, odčervená, čipovaná
a kastrovaná.
ATHOS

20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
25.8. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

INZERUJTE
V MESTSKÝCH NOVINÁCH

so psami skôr nie, alebo podľa sympatií.
Na adopciu pôjde odčervený, očkovaný,
čipovaný a kastrovaný.
MEX

13.8. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
14.8. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník

s otcom dovolenkoval a varil som. Vrátil
som sa do kasární a robil neplechu ďalej. Vyrobil som prúser a takmer som sa
dostal do basy. Na vychádzke sme s kamarátom na pive zbalili dve baby a prešli
sme k rieke Bečve a randili. Po tom rande
ma hľadala vojenská polícia, ale o tom
nabudúce.

Athos je približne 1-ročný kríženec vlčiaka.
Bývalý majiteľ ho týral. Na ľudí napriek
tomu nezanevrel. So sučkami je znášanlivý,

Mex sa túlal, keď ho odchytila hliadka
MsP. Je to približne 3,5-ročný vlčiak. Vie si
na povel sadnúť, na ostatných treba ešte
popracovať. Má 100 % hygienické návyky.
So sučkami je znášanlivý, so psami skôr nie.
Na adopciu pôjde odčervený, čipovaný,
očkovaný a kastrovaný.
JOGI
Jogiho priviezla
hliadka MsP od
Rómov. Je to malý
milý kríženec,
možno ratlíka
a jazvečíka. Má
približne 1,5
roka. K ľuďom je
priateľský, nevadia
mu ani deti. So
sučkami je znášanlivý, s priateľskými
psíkmi tiež. Je skôr pokojnejšej povahy.
Na adopciu pôjde očkovaný, odčervený,
čipovaný a kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V
prípade záujmu o adopciu psíka volajte
na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie
hodiny útulku sú pondelok až piatok od
13.00 do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu
od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje
zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si
môžete pozrieť aj na facebookovej stránke
OZ Strážni anjeli.

6

MSKC

Mestské noviny | 12. august 2019
e-mail: inzercia@echo.sk

Mestské noviny | 12. august 2019

7

PUBLICISTIKA /SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

Od augusta platí v Chorvátsku prísnejší cestný zákon
Pokuty budú vyššie

Po prvýkrát sa v našom meste konal
denný letný tábor Laciho Strikea,
a to v Základnej škole na Ulici M. R.
Štefánika.
Deti boli rozdelené do skupín podľa
veku, kde sa im venovali skúsení taneční
inštruktori. Tí ich učili nielen tancovať,
ale robili si spolu vlastné tričká, skúšali
si, aké je to byť DJom a pripravovali
si vystúpenie, ktoré odprezentovali
v posledný deň tábora pred rodičmi.

Pokuta vo výške od 10 000 do 20 000
HRK (1400 - 2800 eur), alebo 60 dní
väzenia, alebo v prípade zopakovania
priestupku zákaz činnosti na 6 mesiacov (až 12 mesiacov pri jeho ďalšom
zopakovaní) či zvýšenie negatívnych
bodov z 3 na 6 a dočasné zadržanie
vozidla do vybavenia priestupku. Tak
takéto vysoké postihy vás v Chorvátsku čakajú, ak sa dopustíte jedného z
nasledujúcich priestupkov:
- prekročenie rýchlosti v obci o viac ako
50 km/hod.
- vedenie vozidla v protismere, alebo v
nedovolenom smere jazdy na diaľnici,
rýchlostnej ceste, alebo ceste pre motorové vozidlá,
- jazda na červenú, jazda na červenú bez
zníženia rýchlosti alebo prejazd cez dve
a viac červených svetiel,
- odmietnutie podrobenia sa skúške na
prítomnosť alkoholu alebo drog
v organizme,
- vedenie motorového vozidla pod
vplyvom alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda
pod vplyvom drog,
- vedenie vozidla pred nadobudnutím
vodičského oprávnenia,
- vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových
bodov,

Letný tábor Laciho Strikea
po prvýkrát aj v Žiari

- vedenie vozidla v čase keď je zadržané
vodičské oprávnenie, ak je vodičovi
zakázaná ďalšia jazda, alebo v období
dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

Tábora sa zúčastnil aj samotný Laci
Strike, ktorý mladých tanečníkov prišiel
podporiť a na dvore školy si s nimi dal
battle súboj.
Tábor trval päť dní. Laci deťom sľúbil,
že sa vidia opäť o rok. Tanečníci si
okrem diplomov odniesli so sebou
množstvo skvelých zážitkov a poriadne
vytancovaní sa vracali domov.
(li)

Aj u ostatných priestupkov sa zvyšujú
sankcie nasledovne:

- neuposlúchnutie výzvy policajta: pokuta od 3000 do 7000 HRK (400 - 1000
eur), zadržanie vodičského oprávnenia
Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je najmenej na 6 mesiacov, druhý taký
vodič právoplatne odsúdený za dva vyš- priestupok najmenej na 12 mesiacov, a
šie uvedené priestupky v období troch za každý ďalší 3 negatívne body,
rokov od právoplatnosti tohto zákona.
Dočasné zadržanie vozidla môže trvať - prekročenie rýchlosti v obci od 30 do
do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona 50 km/hod. je pokuta od 3000 do
7000 HRK, zadržanie vodičského oprávnajviac 15 dní.
nenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 4 negatívne body,
- prekročenie rýchlosti mimo obce nad
50 km/hod. je pokuta od 5000 do
15 000 HRK (700 - 2000 eur), zadržanie
vodičského oprávnenia na 3 mesiace,
druhý taký priestupok na 6 mesiacov a
3 negatívne body,
- nedanie prednosti v jazde je pokuta
od 3000 do 7000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý
taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,
- sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu
na diaľnici 1000 HRK (140 eur)
Zdroj: Polícia SR

Dajme veciam druhú šancu. Zber nepotrebného textilu a šatstva v našom meste
Kam s nepotrebným šatstvom, ktoré
už viac neplánujeme využívať? Pre nás
nepotrebné veci môžu ešte niekoľko
rokov poslúžiť iným obyvateľom.
Nepotrebného šatstva sa môžeme zbaviť
prostredníctvom Dní čistoty, odovzdaním na Zberný dvor alebo aj v rámci
rozmiestnených zberných nádob, ktoré
boli rovnomerne rozmiestnené po celom
meste pri vybraných stojiskách - pre bytové domy, a pre rodinné domy - pri zberných nádobách na sklo a na použitý olej
(24 nádob v rámci mesta).
V minulom roku sa zabezpečilo rozmiestnenie zberných nádob na šatstvo rozmiestnené na vybraných 24 lokalitách
v rámci mesta. Žiarčania do týchto zberných nádob môžu vhadzovať použiteľné
šatstvo, ktoré táto firma zbiera a ďalej
zhodnocuje. Kontajnery sú vyprázdňované raz za 14 dní, alebo podľa potreby
aj častejšie.
Minulý rok sa vyzbieralo na území mesta
27,26 ton odevov. Za prvý pol rok 2019
sme dokázali vyzbierať až 32,403 ton
odevov, čo predstavuje 1,7 kg na obyvateľa. Podľa štatistík je takéhoto odpadu
vyprodukovaného oveľa viac, a to až 16
kg ročne, ktoré pri nesprávnom zatriedení končia ako zmesový komunálny

odpad na skládkach alebo v spaľovniach.
Predchádzajme takejto situácii, odovzdajme použité, nepotrebné šatstvo do
kontajnera na šatstvo.

TEXTIL VHODNÝ NA ZBER
•čisté, suché šatstvo (všetky druhy
odevov vrátane prikrývok, posteľnej
bielizne)
•topánky
•doplnky k oblečeniu (napr. šále, čiapky,
opasky atď...)
•hračky
Takto vyzbieraný odpad má využite
a neskončí ako nepotrebný a nevyužitý
odpad na skládke odpadov, nezaberá
zbytočne miesto v zbernej nádobe na
zmesový komunálny odpad a eliminujú
sa taktiež čierne skládky tvorené opotrebovaným šatstvom.
Čo sa deje s oblečením, ktoré je
umiestnené do týchto zberných nádob
Odovzdané odevy sa zo zberných nádob
odvážajú do triediarne v Boskoviciach
v Českej republike. Tu roztriedia do troch
základných skupín. Proces triedenia je
veľmi prácny a zamestnáva veľa ľudí.
Veľká časť oblečenia získa druhú šancu
v priemysle a predajniach pre ľudí, ktorí
si nemôžu dovoliť nové oblečenie. Časť
odevov sa posiela aj ako charita do afric-

kých krajín. Materiál je dodávaný aj pre
chránené dielne. Znovu využitím odevov
(materiálov) šetríme životné prostredie aj
planétu.

KDE MÔŽETE NÁJSŤ KONTAJNERY
NA ŠATSTVO A TEXTIL
Ulica
Jilemnického
Tajovského

Číslo stojiska
17
12

Vansovej
Tajovského
Novomeského
M. Chrásteka
Š. Moysesa
Š. Moysesa
M. Benku
A. Štefanku
Komenského
A. Dubčeka
Dukelských hrdinov
Š. Moysesa

34
10
29
21
75/1
83
91
94
82
52/1
50
83

A. Kmeťa
63
Š. Moysesa
62
Hviezdoslavova
39
Hviezdoslavova
40
Hviezdoslavova
35
Jesenského medzi RD
26 a 28
Medzi vodami pri futbalovom ihrisku
Družstevná pri zberných nádobách
Sládkovičova
6/1
Šášovské Podhradie pri zberných nádobách v dedine
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takže vždy diskutujeme o tom, ako poskytnúť nášmu hosťovi kvalitnejšie služby a pripravujeme rôzne novinky v jednotlivých častiach nášho hotela. Tento
rok sme napríklad prišli s ponukou novej
soľnej inhalačnej miestnosti, v ktorej
máme himalájsku kamennú soľ. Plánujeme aj rozšírenie wellnessu.

Využili ste
už rekreačné
poukazy?
Poradíme vám
Vďaka rekreačným poukazom si môžu
zamestnanci ročne prilepšiť o 275 eur.
Nárok na poukaz však nemá automaticky každý zamestnanec.
Rekreačné poukazy sú zamestnaneckým
benefitom, ktorého cieľom je podporiť
cestovný ruch na Slovensku. Pozor, neposkytuje ho však každý zamestnávateľ.
Rekreačný príspevok poskytuje zamestnávateľ, ktorý má v tomto roku 50 a viac
zamestnancov a pracujete pre neho
nepretržite minimálne 24 mesiacov, alebo dvojročný pracovný úväzok oslávite
v prvý deň dovolenky. Ak má zamestnávateľ menej zamestnancov, tento benefit
môže poskytnúť dobrovoľne.
Rekreačný príspevok predstavuje 55 %
z toho, čo za dovolenku miniete a jeho
výška je pre každého zamestnanca rovnaká. Za jeden kalendárny rok je to však
maximálne 275 eur. Tie môžete na dovolenku minúť naraz, alebo si ich rozdeliť
na viac pobytov. Podmienkou však je, že
pobyt musí trvať minimálne dve noci.

Hotel Termál vo Vyhniach.
dať zaplatiť aj letný tábor, lyžiarsky zájazd
alebo akýkoľvek pobyt, ktorý vaše dieťa
absolvuje v čase letných prázdnin. Dieťa
musí navštevovať základnú školu alebo
1. – 4. ročník osemročného gymnázia.
Rekreačný príspevok je oslobodený od
daní a odvodov, dostanete ho teda v plnej výške a nemusíte z neho nič odvádzať.

v súčasnosti podmienky poskytnutia
tohto príspevku 316 zamestnancov, čo
predstavuje 82 %. V období od januára
do júla si o príspevok na rekreáciu požiadalo 35 zamestnancov, čo predstavuje 11
% zo všetkých zamestnancov spĺňajúcich

ložení dokladov, ktorými sú faktúra a doklady o platbe, sú príspevky na rekreáciu
zamestnancom zúčtované, po splnení
zákonných podmienok. Zatiaľ si príspevok uplatnilo trinásť zo 166 zamestnancov, ktorí naň majú nárok. Celkový po-

Ivana Marušková, Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice: Zamestnanci
majú záujem o rekreačné poukazy v našich kúpeľoch, ale nie v takej miere, ako
sme očakávali. Ich využívanie sme zaregistrovali v menšej miere od začiatku
platnosti nariadenia. Najčastejšie v našom zariadení využívajú wellness služby.
Naše kúpele navštevujú klienti za účelom využitia liečivej termálnej vody a jej
priaznivých účinkov na pohybový aparát,
to je pre nich priorita. Máme klientelu,
ktorá využíva naše služby pravidelne
každý rok alebo aj niekoľkokrát do roka.
Sú klienti, ktorí rekreačné poukazy využijú aj v našich kúpeľoch, avšak narastajúci
záujem o naše služby určite nie sú zásluhou rekreačných poukazov, keďže rezer-

Na čo si treba dať pozor

•zamestnávateľ vám zaplatí len 55 % z ceny
pobytu, aj to maximálne vo výške 275 eur,
•rekreačný
poukaz
môžete využiť len na dovolenku na
Slovensku, ktorá trvá minimálne dve noci,
•uistite sa, že ubytovacie zariadenie reNárok na rekreačný príspevok máte aj kreačný pobyt akceptuje a či vám na závtedy, ak pracujete na skrátený pracovný ver pobytu vystaví faktúru na vaše meno.
úväzok. Vtedy môžete zamestnávateľa
požiadať maximálne o 137,50 eura.
Z príspevku na rekreáciu môžu získať
benefit aj živnostníci. Výdavky sú môžu
dať do nákladov. Aj v tomto prípade je
potrebné vykonávať živnosť minimálne
24 mesiacov a do nákladov je možné dať
si maximálne 275 eur za rok.

Majú zamestnanci záujem
o rekreačné poukazy?

Eva Stribulová, MsÚ, Žiar nad Hronom:
Naši zamestnanci využívajú rekreačné
poukazy. Už v januári začali s lyžovačkami. Počty pred ukončeným letom sa ešte
veľmi odhadovať nedajú. Niektorí zamestnanci už majú minutú celú čiastku
a niektorí ešte nič. Pomerne vo veľkom
využívajú poukazy aj na tábory pre deti
počas letných prázdnin. Tých je dokonca
V ubytovacom zariadení si dáte na svoje teraz aj viac ako klasických rekreácií.
meno vystaviť faktúru za pobyt. S touto
faktúrou prídete za svojim zamestnáva- Iveta Macková, Technické služby,
teľom a ten vám zaplatí 55 % zo sumy, s. r. o., Žiar nad Hronom: Naši zamestmaximálne však 275 eur. Pre zamestná- nanci majú záujem o rekreačné pouvateľa si pripravte okrem faktúry na vaše kazy. Najviac ich začali využívať v máji
meno aj doklad o zaplatení rekreácie, tohto roku. V súčasnosti má na ne nárok
buď príjmový pokladničný doklad, alebo 60 zamestnancov, doteraz ich využili
piati. Poukazy na letné tábory pre svoje
výpis z účtu.
deti zatiaľ u nás nevyužil žiadny zamestnanec.

nárok zo zákona. Z celkového počtu 35
bol len dvom zamestnancom poskytnutý
nárok na letný pobytový tábor pre deti.
Mnohí zamestnanci veľmi ocenili stráviť
letnú dovolenku na Slovensku, preto
predpokladáme vyšší nárast v období
august až september. Aj napriek tomu,
že príspevok na rekreáciu je navýšeným
nákladom v danom období pre každého
zamestnávateľa, na druhej strane poskytuje zamestnancom príležitosť využiť
tento benefit na zrelaxovanie a oddych
nielen pre nich, ale aj pre rodinných príslušníkov.

Katarína Tichá, Hydro Extrusion Slovakia, a. s., Žiar nad Hronom: V našej
spoločnosti poskytujeme našim zamestnancom príspevok na rekreáciu v súlade
so Zákonníkom práce od 1.1.2019. Z celkového počtu zamestnancov 386 spĺňa

Monika Huříková, TUBAPACK, a. s.,
Žiar nad Hronom: Naši zamestnanci
majú záujem, a poskytujeme im príspevky na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka
práce. Tieto si začali uplatňovať už v januári 2019. Po vypísaní žiadosti a pred-

Ako si uplatniť rekreačný
poukaz

Rekreačný poukaz nemusíte
využiť iba pre seba

Zamestnávateľ vám v rámci rekreačného príspevku musí uhradiť aj náklady
na manželku či deti. Podmienkou je, že
tieto osoby musia žiť so zamestnancom
v spoločnej domácnosti. Môžete si ním

Hotel Salamandra, Hodruša Hámre.

Liečebné termálne kúpele v Sklených Tepliciach.

čet zamestnancov v našej spoločnosti
k 30.6.2019 je 250. Očakávame, že nárast
uplatňovania príspevkov nás ešte len
čaká teraz v lete, keď je sezóna dovoleniek a u nás majú zamestnanci dvojtýždňovú celozávodnú dovolenku. Na letné
pobytové tábory detí si zatiaľ príspevok
nikto neuplatnil.

Ako využívajú zamestnanci
rekreačné poukazy
v rezortoch v okolí Žiaru
Erika Ivanová, Hotel Termál, Vyhne:
Zamestnanci z celého Slovenska majú
záujem o využitie rekreačných poukazov
aj v našom hoteli. V tomto období máme
každý deň hostí, ktorí chcú uplatniť poukaz na naše ubytovacie služby spojením
s naším wellnessom. Platnosť poukazov
prišla od januára, avšak pokým si ľudia
osvojili všetky s tým spojené podmienky,
chvíľu to trvalo. My sme najväčší záujem
o ich využitie zaznamenali práve v lete,
niet sa čo čudovať. Z našej ponuky služieb najčastejšie využívajú pobytové
balíčky, v ktorých sú už niektoré služby
automaticky zahrnuté, napr. neobmedzený wellness, welcome drink a podobne. Exaktne ešte nevieme povedať, či je
zvýšený záujem o pobyty v kúpeľoch
po možnosti využiť rekreačné poukazy.
Naša návštevnosť každým rokom stúpa,
čo nás nesmierne teší, avšak môžeme to
pripísať viacerým faktorom, či už spomínaným rekreačným poukazom, marketingu, alebo väčšiemu záujmu o cestovanie na Slovensku. V našej stále ponuke
máme balíčky Termál Relax, Hyper Relax,
Romantik Relax a Senior Relax. Počas
leta sme mali Aqua Relax a Maxi Relax.
Pravdaže, počas roka vždy pripravujeme ďalšie, ktoré prispôsobujeme napr.
Veľkonočným sviatkom, Novému roku
a pod. Nechceme zaspať na vavrínoch,

vácie boli urobené zo strany klienta ešte
pred platnosťou vyhlášky. Naše kúpele
ponúkajú rôzne liečebné pobyty, majú
na výber ľubovoľný počet nocí a tiež podľa štandardu ubytovania si môžu vybrať
kúpeľný dom. Ponúkané liečebné pobyty
zahŕňajú plnú penziu, procedúry, lekársku konzultáciu. Napr. liečebný pobyt Senior na 5 nocí s plnou penziou a 13-timi
procedúrami. V prípade, že ide klient do
našich kúpeľoch prvýkrát, máme v ponuke pobyt Kúpele na skúšku, kde si môže
zvoliť počet nocí od 3 do 6, rovnako s plnou penziou, procedúrami a lekárskou
konzultáciou. Pobyt Zdravie od 7 do 21
nocí alebo klasický Víkendový pobyt. Našou motiváciou pri skvalitňovaní služieb
sú naši klienti, ich spokojnosť a možnosť
pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Neustále sa snažíme zvyšovať komfort ponúkaných služieb, aby sa u nás cítili dobre, aby
si oddýchli, zrelaxovali a znova sa k nám
radi vrátili. Naša liečivá termálna voda je
toho zárukou.
Lucia Blahová, Hotel Salamandra,
Hodruša Hámre: Najväčší záujem o využitie rekreačných poukazov sme zaznamenali od marca tohto roku, pričom
klienti majú najväčší záujem o ubytovacie služby. Tým, že sme skôr rodinný hotel, aj naša ponuka pobytov je zameraná
najmä na rodiny s deťmi. Snažíme sa, aby
si na svoje prišli všetci hostia, od tých najmenších až po staršie generácie. Okrem
pestrého animačného programu majú
naši hostia v pobytových balíkoch zahrnutý wellness a multifunkčné ihriská.
Okolie hotela ponúka bohaté možnosti
na relax a turistiku a výhodou je požičovňa športovísk a lanovka, ktorá sa nachádza hneď pri hoteli. Našou motiváciou pri
skvalitňovaní služieb je spokojný zákazník, takže sa neustále snažíme zlepšovať
a ponúkať našim návštevníkom kvalitné
a inovatívne služby.
(li)

Mestské noviny | 12. august 2019

9

ZAMESTNANIE

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Animátor voľného času: CK Agentúra O.K. voľný čas,
Repište 179, tel.: +421905 303 070

Kuchár/kuchárka: REMESLO TERMÁL, Vyhne 249,
tel.:+421917 972 546

Operátor/operátorka vo výrobe: FF Systembau, Hliník
nad Hronom, e-mail: kazar@ffsystembau.sk

Profesionálny vojak, vodič sk. C: Ministerstvo obrany SR,
Močiar 1, tel.: +421960 317 755

Vedúca prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA
ŽARNOVICA, Kunešov 10, tel.: +421905 878 048

Asistent učiteľa: Základná škola, Angyalova 401/26,
Kremnica,
tel.: +42145/674 20 70

Kuchár/kuchárka: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: +421944
704 600

Pekár - peciar BL: Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Psychológ NP DEI III: Centrum pre deti a rodiny, Kremnica,
tel.: +421918 907 779

Vodič: Marián Piovarči - M.P. nákup, Žiar nad Hronom, tel.:
+421948 803 169

Lekár – detský psychiater: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica, tel.: +42145/670 56 20

Pekár, výrobný pekársky zamestnanec: Prievidzské
pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Raňajkový kuchár/kuchárka: ASPECT - Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk

Vodič: Šaliga, Hliník nad Hronom, tel.: +421908 866 988

Lekár: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 330 486

Pilčík - pracovník výroby: K-system, Žiar nad Hronom,
e-mail: personalne@ksystem.eu

Recepčná wellness centra: Obec Vyhne, tel.: +421903
446 213

Pilčík: Marek Ceplák, Ihráč 61

Recepčná, recepčný: ASPECT – Vyhne, e-mail: asistent@
hotelsitno.sk

Automechanik: VOMA - SK, Šášovské Podhradie - Píla 205,
tel.:
+421907 750 051
Barman: Alexander Ferenčík, Kremnica, tel.: +421911 514
429
Brigáda – čašník: FLOREN, Kremnica, tel.: +421907 809 500
Brúsič hliníkových odliatkov: FINALCAST – Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 887
417
Čašníčka – krupiérka: L&K company, Žiar nad Hronom, tel.:
+421948 503 604
Čašníčka/čašník: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: +421944
704 600
Čašník: Lahôdky na rohu, Žiar nad Hronom, tel.: +421915
788 427
Čašník: KHLL, Bzenica, tel.: +421907 840 378
Čašník: ASPECT – Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Čašník/barman: Furmanka Kremnica, tel.: +421911 530
380
Čašník/čka: Miloš Tužinský, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903 506 693
Dentálna hygienička: MDDr. Vladimír Karvaš, Žiar nad
Hronom, tel.: +421948 071 775

Lekár špecialista – gynekológ pôrodník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.
com
Lekár špecialista – kardiológ: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista – neonatológ: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista – neurológ: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista – pediater: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, e-mail:lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista – rádiológ: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista – urológ: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com)
Lekár v odbore nefrológia, resp. nefrológ v príprave:
NOVAMED, Žiar nad Hronom, tel.: +42148/439 91 80
Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná
zdravotná služba, Žiar nad Hronom, tel.: +4212/6820 61 31

Plavčík: ASPECT - Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Plavčík: Obec Vyhne, tel.: +421903 446 213
Pokladníčka prevádzkovej jednotky (Kocka): COOP
JEDNOTA ŽARNOVICA, A. Kmeťa 2/343, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905 878 048
Pokladníčka prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA
ŽARNOVICA, Lutila 388, tel.: +421905 878 048
Pokladník prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA
ŽARNOVICA, J. Križku 381, Kremnica, tel.: +421905 878 048
Pomocná sila do kuchyne: Miloš Tužinský, Šášovské
Podhradie 113, tel.: +421903 506 693
Pomocný pracovník v pekárni: LUCKY event, Kremnica,
tel.: 0421911 525 212
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe: KREMPEK,
Kremnica, tel.: +421905 315 362
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe: GROTTO,
Bartošova Lehôtka, tel.: +421918 764 241

Recepčný/á/ pre hotel GOLFER – denné zmeny: FLOREN,
Kremnica, tel.: +421907 809 500
Referent/ka obchodného oddelenia: ALU SLOVAKIA,
Hliník nad Hronom, e-mail: osvaldova@aluslovakia.sk
Rozvozca stravy: Matúš Kováč, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911 852 633
Samostatný účtovník: Ekonoom.sk Slovakia, Hliník nad
Hronom, tel.: +421907 608 174
Servírka: RADA Consulting, Žiar nad Hronom, e-mail:
radamontage@radamontage.com
Sestra na lôžkovom oddelení: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911 330 486
Signalista: Železnice SR, Hronská Dúbrava 157, tel.:
+421911 112 073
Skladač nábytku: BRIK, Kremnica, tel.: +4210915 727 593
Skladník: Šaliga, Hliník nad Hronom, tel.: +421908 866 988

Pomocný pracovník vo výrobe: LUCKY event, Bartošova
Lehôtka 222, e-mail: luccky.event@gmail.com

Sklenár: Simona Korenačková – WK, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905 527 539

Pomocný preparátor: Bahno Ján – ZOO PREPARATÓRIUM,
Ladomerská Vieska, tel.: +42145/673 24 87

Sociálny pedagóg: Základná škola s materskou školou,
Stará Kremnička, tel.: +421917 272 918

Pomocný vychovávateľ: Centrum pre deti a rodiny,
Kremnica, tel.:+421915 991 904

Sociálny pracovník: Centrum pre deti a rodiny, Kremnica,
tel.: +421918 907 779

Pracovník do stolárskej výroby: BRIK, Kremnica, tel.:
+4210915 727 593

Strážnik SBS: APPA, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 294
039

Pracovník do stolárskej výroby: BRIK, Kremnica, tel.:
+4210915 727 593

Školský psychológ: Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2,
Žiar nad Hornom, tel.: +42145/673 21 45

Pracovník logistiky a skladu: ALU SLOVAKIA, Hliník nad
Hronom, e-mail: osvaldova@aluslovakia.sk

Špeciálny pedagóg: Centrum pre deti a rodiny, Kremnica,
tel.: +421918 907 779

Pracovník údržby: ALU SLOVAKIA, Hliník nad Hronom,
e-mail:osvaldova@aluslovakia.sk

Špeciálny pedagóg: Základná škola, Angyalova 401/26,
Kremnica, tel.: +42145/674 20 70

Pracovník v pílnici pri poreze guľatiny: SPEKTRUM, Hliník
nad Hronom, tel.: +421917 765 371

Ťahač – zlaňovač: Laná, Žiar nad Hronom, tel.: +42145/601
53 06

Obsluha v gastronomickom zariadení: Obec Vyhne, tel.:
+421903 446 213

Pracovník vo výrobe: ENVIGEO, Žiar nad Hronom, tel.:
+421902 959 304

Team Leader bagetová linka: Prievidzské pekárne a
cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 527 153

Pracovník výroby – prevádzka Prášková v Kosoríne:
K-system, Kosorín 116, e-mail: personalne@ksystem.eu

Technický pracovník obce: Obec Hliník nad Hronom,
e-mail: mzdy@hliniknadhronom.sk

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 112 330

Praktická sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911 330 486

Technológ: ELBA, Kremnica, tel.: +421918 38 131

Krajčírka: BRIK, Kunešov 52, tel.: +4210915 727 593

Operátor CNC stroja: ELBA, Kremnica, tel.: +421918 381
831

Predajca Telekom centra: BB TEL, Horná Ves 46, e-mail:
manuelahianik@gmail.com

Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica, tel.: +421903 922 708

Operátor CNC: ABILITY, Kremnica, tel.: +42145/674 31 73

Kuchár: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya,
Kremnica, tel.: +421903 043 472

Operátor CNC: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad Hronom,
tel.: +42145/601 55 26

Predavač/ka v očnej optike: Emma Crystal, Žiar nad
Hronom, tel.:+421915 636 116

Kuchár: UNIVERZA, Prochot, tel.: +421907 883 186

Operátor drevoobrábacieho stroja/pilčík: Ivan Tadian –
DREVINKA, Hliník nad Hronom, tel.: +421905 635 012

Ekonóm školy: Súkromná základná umelecká škola v
Hliníku nad
Hronom, tel.: +421915 706 363
Elektrikár: ROMIN SLOVAKIA, Kopernica, tel.: +421917 748
207
Elektromontér a montážny pracovník: ELBA, Kremnica,
tel.:
+421918 381 831
Finančný konzultant, manažér obchodnej skupiny: Mgr.
Jaroslava Mokrošová, Žiar nad Hronom, tel.: +421905 287 632
Chyžná: ASPECT – Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Chyžná s výhodnou pracovnou dobou doobeda v hoteli
GOLFER: FLOREN, Kremnica, tel.: +421907 809 500
Chyžná v hoteli GOLFER - doobedná smena: FLOREN,
Kremnica, tel.: +421907 809 500
Jadrár – výroba pieskových jadier: FINALCAST – Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 887
417
Konštruktér dreveného nábytku: BRIK, Kremnica, tel.:
+4210915 727 593
Kontrolór kvality: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad
Hronom, tel.:+42145/601 55 26

Kuchár: ASPECT – Vyhne, tel.: +4210911 068 378
Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule 86, tel.:
+421908 217 392, +42145/674 28 46
Kuchár: GRAK group, Žiar nad Hronom, e-mail: kagraus@
gmail.com
Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.:
+421918 800 041
Kuchár/ka: Miloš Tužinský, Šášovské Podhradie 113, tel.:
+421903 506 693

Masér/masérka: REMESLO TERMÁL, Vyhne 249, tel.:
+421905 434 577
Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane, tel.: +421908 691
597
Montážnik nábytku: Rajčan, Stará Kremnička 276, tel.:
+421907 284 241
Murár: BADYS, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 419 030
Nástrojár: ELBA, Kremnica, tel.: +421918 381 831
Obchodná zástupkyňa: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.:
+421944 704 600
Obchodný poradca: KOMUNÁLNA poisťovňa, Žiar nad
Hronom, e-mail: jankajova@kpas.sk
Obsluha linky na výrobu hliníkových túb: TUBAPACK ZH
-Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 887 417

Operátor vo výrobe: - Hydro - Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917 887 417
Operátor vo výrobe: TatranWOOD – Agentúra Person
Education Servis, Hliník nad Hronom, tel.: +421917 887 417
Operátor výroby: monea coin technology, Kremnica,
e-mail: monika.tischlerova@monea.sk
Operátor zlievarenských strojov: ABILITY, Kremnica, tel.:
+421918 677 700
Operátor/ka vo výrobe: Slovalco, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/608 71 12

Predavačka: Jana Miniariková - D&J Mark, Kremnica, tel.:
+421915 747 608
Predavačka: VBK COMPANY, Žiar nad Hronom, tel.:
+421949 438 764
Predavačka, pokladníčka - pracovný pomer alebo
dohoda: GLOBUS, Kremnica, tel.: +421902 909 037
Prevádzkový elektrikár: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad
Hronom, tel.: +42145/601 55 26
Prevádzkový elektrikár: ELMONT - ZH, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918 500 506
Prijímací technik: Martin Vanka – AC car, Žiar nad Hronom,
e-mail:accar@accar.sk

Učiteľ: Základná škola, Hliník nad Hronom, tel.: +421901
718 899
Učiteľ odborných strojárskych predmetov: Súkromná
stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom, tel.:
+421907 832 989
Učiteľ pedagogických predmetov: Súkromná stredná
odborná škola pedagogická EBG, Žiar nad Hronom, tel.:
+421948 671 607
Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie –
matematika: Súkromná stredná odborná škola technická,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918 909 901
Učiteľ/ka: Súkromná základná umelecká škola v Hliníku
nad Hronom, tel.: +421915 706 363
Účtovník: MÁ DAŤ - DAL, Žiar nad Hronom, tel.: +421903
515 212

Vodič: BARBITRANS, Ladomerská Vieska, tel.: +421903 510
469
Vodič dodávky - VP sk. B+E: ZH Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917 555 959
Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/672 71 71
Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/672 24 17
Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy: BRAVO
LOGISTICS, Žiar nad Hronom, tel.: +421911 330 361
Vodič MKD: HERMES, Žiar nad Hronom, tel.: +42145/673
40 27
Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad Hronom, tel.:
+42145/601 65 81
Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie 205, tel.:
+421903 544 723
Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905 921 333
Vodič MKD: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, tel.:
+4210903 527 767
Vodič nákladného vozidla VP sk.C+E: ZH Trans, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917 555 959
Vodič nákladnej dopravy – sólo vozidlo nad 3,5 tony:
AutoTrend – Transport, Slaská 245, tel.: +421911 156 888
Vodič nákladnej dopravy: Kantárik, Jastrabá 109
Vodič špeciálneho motorového vozidla, robotník:
Banskobystrická regionálna správa ciest, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918 543 601
Vodič, strojník čelného nakladača: Kameňolom Sokolec,
Bzenica, tel.: +421905 371 608
Vychovávateľ – koordinátor samostatnej skupiny:
Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, tel.: +421918 907 779
Vychovávateľ v školskom internáte: Spojená škola
internátna, Kremnica, tel.: +42145/674 20 90
Výrobný robotník: Tomáš, Dolná Ždaňa 142, tel.: +421905
960 807
Výrobný robotník: TWS PLUS, Trnavá Hora 393, tel.:
+42145/670 03 11
Zámočník koľajových vozidiel: ZSNP DA, Žiar nad
Hronom, tel.: +421918 605 665
Zdravotná sestra: NOVAMED, Žiar nad Hronom, tel.:
+42148/439 91 03
Zdravotná sestra: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +42145/670 51 13
Zmenový nástrojár: Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad
Hronom, tel.: +42145/601 55 26
Zoraďovač - nastavovač linky na výrobu túb: TUBAPACK
ZH – Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 887 417
Zoraďovač: AEOS, Žiar nad Hronom, e-mail: aeos@azet.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917 527 153
Zubná asistentka/sestra: MDDr. Vladimír Karvaš, zubné
lekárstvo, Žiar nad Hronom, tel.: +421948 071 775
Zubný lekár: Poliklinika ProCare, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917 801 677

Upratovačka: Mestský bytový podnik, Kremnica, tel.:
+42145/674 24 71
Vedúca prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA
ŽARNOVICA, Kosorín 117, tel.: +421905 878 048
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Zo života Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v našom meste

Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Žiari
nad Hronom združuje 60 členov. Pracuje podľa plánu práce, ktorý pravidelne
každý rok schvaľujú a pripomienkujú
na VČS, ktorá sa koná v mesiaci apríl.
Členovia sa schádzajú v priestoroch Klubu
dôchodcov, kedy v mesiaci február mali
stretnutie pri spoločenských hrách. Vtedy
sa zúčastnilo 20 členov, v marci organizácia zorganizovala kúpanie v Sklených Tepliciach, kedy na akciu boli dobré ohlasy.
Kúpanie sme spojili s prehliadkou kúpeľného parku a obce.
V máji sa stretli členovia na športových
hrách, kde sa súťažilo 22 členov. Podľa
svojho zdravotného stavu sa hralo: hod
šípkami do terča, hod loptičkou na určené
miesto, stolný tenis...

Za pekného slnečného počasia, v popoludňajších hodinách, sa v júni stretli členovia organizácie pri opekačke, kde si každý
pochutnal na špecialitách grilovania. Pekné počasie pridalo na dobrej nálade, tiež
aj harmonikár a gitarista z radov členov
k tomu prispeli. Spokojné tváre prezradili,
že sa akcia vydarila a sľúbili sme si, že sa
stretneme o rok zas.
V ďalších mesiacoch plánujú v organizácii
ešte zopakovať kúpanie v Sklených Tepliciach, súťaž v stolnom tenise či Katarínsku
zábavu.
Aj keď v základnej organizácii sú členovia
zdravotne postihnutí, žijú s vedomím, že
najkrajšie, čo človek má, je život. Treba si
ho prežiť tak, aby ho nemučila bolesť nad
márne prežitými rokmi.
Výbor ZO SZZP v ZH
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Premenlivé počasie: Budú sa striedať teplejšie a chladnejšie dni
Jún, júl a august patria v meteorológii medzi letné mesiace. Najteplejším
mesiacom spravidla býva mesiac júl,
no v tomto roku to určite nebude platiť. Dôsledkom dlhšie trvajúcich horúčav v júni a chladnejšej prvej polovici
júla bol júl ako celok chladnejší ako
jún. Ešte je pred nami mesiac august,
ktorý môže túto štatistiku zmeniť.
Viac o počasí nám povedal žiarsky meteorológ Ján Wolf.
„Posledné júlové dni priniesli aktívnu
búrkovú činnosť, pri ktorej sa vyskytli aj
výdatné zrážky. Pri búrkach sú relatívne
aj veľké rozdiely, čo sa týka spadnutých
zrážok na malom území. V poslednom
júlovom týždni, 26.- 31.7., spadlo najviac
zrážok v okolí Žiaru nad Hronom, v našom meste 60,8 mm, v Žarnovici 55 mm
a Kremnici 45 mm. V teplom a vlhkom
vzduchu bolo na pocit mimoriadne dusno. Maximálne denné teploty vystupovali v našom regióne v intervale 29 až 32°C.
Posledný letný mesiac začal chladnejším
počasím. V piatok a v sobotu 2.- 3. augusta nás ovplyvňovala výšková brázda
nižšieho tlaku vzduchu. V jej tyle prenikol od severozápadu chladnejší vzduch
a priniesol nižšie teploty počas dňa, ale
aj v noci,“ uviedol žiarsky meteorológ Ján
Wolf a dodal, že sa postupne zmiernil
pocit dusna. Prvá polovica prázdnin je
za nami, v ktorom prevládalo premenlivé

počasie. Aký by mal byť august? „August
by mal byť slabo nadpriemerný, z hľadiska zrážok priemerný. Tropické dni sa síce
vyskytnú, ale veľa ich nebude. Počas nasledujúcich dní bude prevládať síce teplé, ale premenlivé letné počasie. Postupné znižovanie maximálnych a minimálnych teplôt môžeme očakávať v druhej
polovici mesiaca,“ dodáva meteorológ.

Výhľad počasia
od 12.8. do 18.8.2019
Na začiatku týždňa sa zo severozápadnej
Európy rozšíri tlaková výš. V strede týždňa sa nad južnou Škandináviou prehĺbi
tlaková níž a v jej tyle prenikne od severozápadu chladnejší vzduch, za ktorým
sa mierne ochladí a vyskytnú sa aj zrážky.
V závere týždňa sa opäť rozšíri výbežok
vyššieho tlaku vzduchu.
Pondelok: Polooblačno, v priebehu dňa
pribúdanie oblačnosti, neskôr dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 13°C.
Denná teplota 25 až 27°C.
Utorok: Polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 14 až 12°C.
Denná teplota 24 až 26°C.
Streda: Veľká oblačnosť, miestami dážď
alebo prehánky. Nočná teplota 14 až
12°C. Denná teplota 22 až 24°C.
Štvrtok – piatok: Polooblačno a len
ojedinele prehánky. Nočné teploty 13 až

10°C. Denné teploty 23 až 25°C.
Sobota – nedeľa: Polooblačno, v nedeľu
veľká oblačnosť, neskôr dážď alebo prehánky. Nočné teploty 15 až 13°C. Denné
teploty 25 až 28°C.

Júl 2019 v Žiari nad Hronom
Spravidla býva najteplejším mesiacom
leta júl. Tento rok sa, ale tak nestalo, keďže mesiac jún skončil rekordne teplý.
Júl ako celok skončil v našom meste teplotne aj zrážkovo normálny. Priemerná
mesačná teplota vzduchu bola 20,2°C,
s kladnou odchýlkou 0,6°C od normálu
(1981 -2010). Maximálnu dennú teplotu
vzduchu 34,5°C sme zaznamenali prvý
júlový deň, ale aj 26. júla. Minimálna
denná teplota 7,6°C bola zaznamenaná
11. júla. Počas júla sme zaznamenali
23 letných a 12 tropických dní. Mesačný
úhrn zrážok bol 69,7 mm, čo zodpovedá
dlhodobému normálu. Maximálny denný
úhrn zrážok 25,8 mm bol zaznamenaný
26. júla. V mesiaci júl sme zaznamenali 16
dní so zrážkami a 11 dní s búrkou. Trvanie
slnečného svitu bolo nad normálne, dosiahlo 278 hodín, čo predstavuje 124 %
normálu. Doposiaľ najvyššia priemerná
mesačná teplota pre mesiac júl, 22,3°C,
bola nameraná v roku 2015. Najchladnejší júl s priemernou teplotou 16,2°C sme
mali v roku 1979.
(r)
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POĎAKOVANIE
Prázdny je tvoj dom
a chýbaš nám v ňom.
Už nepočuť po dome
tvoj hlas,
už viac neprídeš
medzi nás.
S kyticou kvetov
budeme
nad tvojim hrobom stáť
a tíško spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
na poslednej ceste odprevadili našu
manželku, maminu a starkú
Filoménu Varhaníkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 21. júla 2019
vo veku nedožitých 65 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom,
susedom a známym,
ktorí sa dňa
23. júla 2019 prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, starým
otcom a bratom
Mgr. Vladimírom Balážom,
ktorý nás opustil vo veku
nedožitých 64 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa prítomní
snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 21. augusta si
pripomenieme
10 rokov od smrti
Ivici Reviľákovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 5. augusta
sme si pripomenuli
6 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás
opustila naša
mamička, babka,
prababka a teta
Evka Benčová.
Všetci, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiace dcéry Mária, Eva a Monika
s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 20. augusta
si pripomenieme
2 roky od smutnej
chvíle, čo nás navždy
opustil vo veku
76 rokov milovaný
manžel, otec, starý
a prastarý otec
Vladimír Repiský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ich naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud im nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budú stále žiť.
Dňa 12. júla sme si pripomenuli
28 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starký
Ján Foťko
a dňa 16. augusta si pripomenieme 10 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mama, starká a prastarká
Mária Foťková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. S láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname.
Len na krátky lúčime
sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 13. augusta uplynie 12 rokov
od úmrtia nášho drahého manžela,
ocka, starého otca a prastarého otca
Arpáda Šebestyéna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka, deti Helenka,
Arpádko, Marika a Milan s rodinami,
9 vnúčat a 11 pravnúčat.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Nech s nami spomína
každý, kto ho mal rád.
Dňa 20. augusta si pripomenieme
6 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Marián Bíbel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéra
a syn s rodinami.
SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať, ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 31. júla sme si pripomenuli
nedožitých 60 rokov
nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Tibora Baláža.
S úctou a láskou na teba
spomíname.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale
zastaviť sa nedá,
no spomienka na teba
je stále živá.
Dňa 7. augusta sme si
pripomenuli nedožité
75. narodeniny nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Jozefa Ďuračku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Už len kytičku
kvetov na hrob ti
môžeme dať,
spokojný
večný spánok môžeme
ti priať.
V týchto dňoch si
pripomíname
19. výročie od smrti
Janka Bališa.
V tichej modlitbe s láskou
a úctou si spomíname.
Manželka Anička, dcéra Vierka,
syn Peťo, syn Janko, vnúčatá Lejka,
Petrík a Nikolka
a pravnúčatká Timurko,
Brejko a Noel.
Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA
Nikdy nezabudnú
na teba tí,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. augusta si
pripomenieme
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustil
v 79. roku života
náš drahý
Ing. Augustín Ciglan.
Ďakujem všetkým,
ktorí na neho s láskou
a v dobrom spomínajú.
Manželka Mária
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla sme si
pripomenuli
17. výročie,
kedy nás opustila
naša drahá mama,
stará mama
a prastará mama
Irena Lalová.
S láskou spomínajú dcéry Marta
a Ľubica s rodinami.
Venujte jej tichú
spomienku.
SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa
zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je to bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nikdy nedovolí.
Tak veľmi si chcel ešte žiť,
no prišla tá krutá chvíľa
a ty si musel ísť.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
4 roky od smutnej chvíle, kedy nás
náhle opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Peter Miškovský
vo veku 62 rokov.
S láskou spomína manželka,
syn Peťo s rodinou, dcéra Evka
s rodinou, vnúčatká Dominika,
Peťko a Samko.
Ľúbime ťa!
SPOMIENKA
Dňa 7. augusta
sme si pripomenuli
5 rokov,
čo nás navždy
opustil
náš drahý
Emil Kucej.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
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Ungvarský skončil v Baku na 18. mieste
CYKLISTIKA

Žiarsky cyklista Lukáš Ungvarský má
za sebou oba štarty na Európskom
olympijskom festivale v BAKU.
Prvý deň absolvoval náročnú a veľmi
veternú časovku, ktorá doslova sfúkla
z trate niekoľkých pretekárov. Trať vo
Veloparku v Baku bola rovinatá s jedným
stúpaním, ktoré malo 1,7 km. Na štartovú
čiaru sa postavilo až 90 účastníkov.
Výborné umiestnenie dosiahol Martin
Svrček, ktorý prešiel cieľom na 19. mieste.
Na prvého Mihkelsa z Estónska stratil
49,44 sekúnd. Lukáš Ungvarský skončil
na 70. mieste, no nebol so svojím
výkonom úplne spokojný: „Trať nebola
až tak náročná. Samozrejme, až na kopec
pred otočkou, ktorý vietor spravil ešte
náročnejším. S výsledkom úplne spokojný

nie som.”
V cestných pretekov jednotlivcov sa
na štart postavilo spolu 91 cyklistov
aj s L. Ungvarským, M. Svrčekom a
J. Slivkom. Slovenskí cyklisti na 75 km
dlhej trati podali fantastický výkon. Po
úspešnom úniku 6-člennej skupiny,
kde malo zastúpenie aj Slovensko, si v
záverečnom špurte výborne viedol M.
Svrček, ktorého prekonal iba zlatý Mihkels
z Estónska a strieborný Belletta z Talianska.
Všetci traja dosiahli zhodný čas 1:49:24 h.
M. Svrček tak získal bronzovú medailu pre
Slovensko. L. Ungvarský prišiel v druhej
skupine spolu s J. Slivkom so stratou 1:56
min. na víťaza. L. Ungvarský napokon
skončil na výbornom 18. mieste a J. Slivka
na 20. mieste.
CK MŠK

Beh SNP
do vrchu

Krajské olympijské športové hry seniorov
Mesto Revúca zorganizovala krajské
športové hry seniorov z celého nášho
Banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa ho 12 okresných organizácií za
účasti 99 športovcov.
Súťaže sa konali v športovom areáli mesta a v základných školách. Počasie pretekárom prialo, bol krásny slnečný deň.
Po prezentácii a občerstvení športovci
nastúpili na otvorenie. Športové zápolenie všetci účastníci brali veľmi zodpovedne a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie
výsledky.

bránku. Športovci z okresného mesta
dosiahli nasledujúce umiestnenie: Pavol Jób prvé miesto v streľbe zo vzduchovky, druhé miesto v stolnom tenise.
Stanislav Štefanča obsadil tretie miesto
v stolnom tenise. Zo žien najlepšie výsledky dosiahla Anna Volková, ktorá získala prvé miesto v stolnom tenise, druhé
miesto v behu na 100 a 50 metrov. Mária
Humenná obsadila prvé miesto v stolnom tenise a tretie miesto v streľbe zo
vzduchovky. Júlia Rečlová skončila na
treťom mieste v stolnom tenise.

Okresnú organizáciu JDS Žiar ad Hronom reprezentovalo 10 športovcov,
z toho 6 mužov a 4 ženy. Osem športovcov bolo zo ZO Žiar nad Hronom a po
jednom športovcovi mali ZO Prestavlky
a Horná Ždaňa. Po skončení športového
zápolenia sa všetci prítomní zišli v školskej jedálni, kde okrem príjemného posedenia a chutného obeda sa konalo aj
vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
a poradie jednotlivých športovcov. Každý súťažiaci, ktorý dosiahol prvé až tretie
miesto, získal diplom a medailu.

Z desaťčlenného družstva športovcov
z okresnej organizácie siedmi dosiahli
medailové umiestnenie. Všetci športovci - účastníci krajských olympijských hier
sa riadili športovým heslom: Žiadny liek
nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí
každý liek. Toto športové heslo bolo motiváciou pre všetkých športovcov seniorov, ktorí sú dôkazom toho, že aj vo vyššom seniorskom veku sa dá športovať.
Na celoslovenských športových hrách
seniorov v Liptovskom Mikuláši bude
krajskú Banskobystrickú organizáciu
reprezentovať 14 športovcov. Okresná
organizácia Žiar nad Hronom bude mať
aj na týchto celoslovenských športových
hrách svoje zastúpenie. Za mužov je to
Pavol Jób a za ženy Anna Volková.
Jaroslav Bulko, predseda OO JDS Žiar
nad Hronom

Žiarski športovci - muži sa umiestnili:
Ladislav Haško z Prestavĺk na prvom
mieste v vrhu guľou a druhom mieste v
behu na 200 metrov. Ján Kabát z Hornej
Ždane získal prvé miesto v behu na 60
metrov a prvé miesto v kope na malú

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom MŠK a Centrom
voľného času v Žiari nad Hronom
pozýva všetkých priaznivcov behu
na 18. ročník Behu SNP do vrchu – na
Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční
v utorok 28. augusta 2019 v rámci
osláv výročia SNP.
Prezentácia pretekárov je od 16.30
do 17.30 hod.na Partizánskej ulici pri
odbočke na Šibeničný vrh.
Štart pretekov je o 17.45 hod.
Súťaží sa v kategóriách chlapci – dievčatá
(muži, ženy)
Kategórie:
2013 a ml.
150 m
2011 a ml.
150 m
2009 a ml.
800 m
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2006 a ml.
2004 a ml.
2001 a ml.
2000 a st.

800 m
1 800 m
1 800 m
1 800 m

Súčasťou Behu SNP sú aj preteky na
bicykli do vrchu.
Kategória: žiaci, dorast
1 800 m
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli
partizánska vatra.
Ilustračná fotografia.

Bude žiarsky dres obliekať slovenská hokejová legenda?
HOKEJ

Čo by ste povedali na to, ak by si nás
dres obliekala v najbližšej sezóne
slovenská hokejová hviezda a ďalší
bývalí úspešní hokejisti?
„Rozbiehajúci sa hokejový klub seniorov
skladá pre nastávajúcu sezónu káder,
ktorým by chcel prilákať čo najviac
divákov do hľadiska nášho nového
štadiónu,“ informuje primátor mesta Peter
Antal a ako naznačuje už niekoľko dní
trénujú najmä domáci odchovanci, ktorí
sa rozhodli pomôcť mestu, kde začínali.
„Postupne sa ku nim budú pridávať
ďalší hokejisti, ktorých prilákala naša
nová hokejová aréna. Ak sa dotiahnu do
úspešného konca rokovania, tak náš dres
bude obliekať aj jedna hokejová hviezda,“
podotýka tajomne Antal s tým, že klub
postupne predstaví rovnako viacero
úspešných bývalých extraligových hráčov.
V ostatných dňoch spoznala verejnosť
aj podobu nových hokejových dresoch.
Klub HK Sport Trend má záujem
o budovanie mládežníckeho hokeja
v meste. Na svojich dresoch majú v logu
šakala vo farbách mesta. V meste sa však
bude hrať aj „veľký“ hokej, na vysokej

Hlasujte za volejbalistky

Najmladšie Žiarčanky vo Volejbalovom klube MŠK Žiar nad
Hronom snívajú o letnej príprave v Bulharsku. Hlasuje za ne
každý deň až do konca augusta.
Každý
jeden
hlas
pomôže.
Kliknite
na
webovú
stránku
www.olympic.sk/ukazsa, následne hlasujte. Prihlásite sa pomocou FB, účtu
gmail alebo si vytvoríte účet na iný mail.

Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
funguje už 66 rokov. Od začiatku sa tu
vystriedalo už veľa hráčok. V súčasnej
zostave trénujú dievčatá pod vedením
tréneriek Aleny a Evy Bielikovej. Na tré-

Podoba nových dresov hokejového klubu, ktorý bude súčasťou MŠK.
úrovni. Preto vznikol aj hokejový klub
HK MŠK Žiar nad Hronom, ktorý bude
klub reprezentovať v seniorskej kategórii.
Tento klub bude mať na svojich dresoch
v logu indiána. „Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo získať podporu silného partnera
v podobe americkej spoločnosti Indian
motorcycle. Sme len na začiatku a od
tejto spolupráce si strategicky sľubujeme
rozvoj seniorského hokeja v našom meste
aj do budúcna. Spoločnosť, ktorá je
predajcom motoriek Indian na Slovensku
sídli síce v Bratislave, ale stojí za ňou náš
prezident Ján Baran, ktorý pochádza

priamo z nášho regiónu a aj tu žije a
býva. Preto sa nebojíme, že si to tento
partner rozmyslí. Záleží nám všetkým na
tom, aby sa hokej vrátil naspäť do Žiaru
a aby si fanúšikovia opäť našli cestu na
zimný štadión,“ uvádza v stanovisku
k novým hokejovým dresom samotný
klub na svojej facebookovej stránke.
Práve spomínaná spoločnosť významnou
mierou prispeje k znovuzrodeniu
hokeja v Žiari, a preto aj po konzultácii
s vedením mesta a MŠK zvolilo vedenie
klubu farebnosť dresov v súlade s logom
partnera.
(r)

ningoch poctivo trénujú, aby sa zlepšovali. Budúce leto majú príležitosť ísť na
zahraničné sústredenie a turnaj, kde si
chcú porovnať sily aj so zahraničnými
súperkami a reprezentovať náš klub,
mesto a Slovensko.
Športové úspechy
• vicemajsterky Slovenska v trojkovom
volejbale
•3. miesto v šestkovom volejbale
• 6. miesto na M-SR v trojkovom volejbale
• 4. miesto vo finále oblasti Stred (najvyššia súťaž MŽ) v šestkovom volejbale
(r)
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Krutá nováčikovská daň v Dunajskej strede
Proti Ružomberku historicky prvá výhra vo Fortuna lige!
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Streda strelu Hrnčár a Jedlička musel zasahovať.
V 72. minúte sa dostal do šance Zachara, v poslednej sekunde však Kružliak
Góly: 4. a 76. K. Vida, 30. Kalmár, 54. Taiwo, zachránil. V 76. minúte DAC viedol opäť
trojgólovým rozdielom. Po Blackmanovej
88. Ramirez – 56. Mazan (z 11 m).
prihrávke Kristopher Vida zvýšil na 4:1. V
Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Weiss, ŽK: 88. minúte Ronan zahral priamy kop z ľavej strany, na jeho loptu najlepšie vyskočil
87. Hatok (Pohronie), 7396 divákov.
Ramirez a hlavou umiestil loptu do siete
Zostava FK Pohronie: Vantruba - Hatok, na konečných 5:1.
Nosko, Jacko, Tesák - Klec, Pellegrini – Mészáros (46. Hrnčár), Sedláček (46. Mazan),
Abrahám – Zachara (80. Blahút)
FC DAC 1904 Dunajská
- FK Pohronie 5:1 (2:0)

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v zápase 2. kola Fortuna ligy poradili s nováčikom súťaže FK Pohronie
5:1.
Skóre zápasu otvorili domáci už vo
4. minúte. Ronanovu strelu v pokutovom
území Vantruba ešte vyrazil, dorážajúci K.
Vida však poslal loptu do siete – 1:0. Peknú akciu predviedli domáci v 30. minúte.
Čmelík prešiel na pravú stranu, s prehľadom prihral naspäť Kalmárovi a ten prekonal brankára hostí na 2:0. Hostia prvýkrát
vážnejšie pohrozili v 39. minúte, keď Mészárosovu strelu musel kryť Jedlička.

MFK Ružomberok – FK Pohronie
0:1 (0:0)
Gól: 77. Hatok.
Rozhodovali: Ochotnický - Benko, Borsányi, ŽK: Jonec, Mojžiš, Kojnok - Abrahám,
Hatok, ČK: 38. Mojžiš (Ružomberok) po 2.
ŽK, 1353 divákov.

Šancu na zníženie mal v 53. minúte Za- Zostava FK Pohronie: Vantruba – Hatok,
chara, ale na prihrávku Pellegriniho pred Nosko, Bartoš, Tesák – Dzúrik, Pellegrini
bránou nedosiahol. V 54. minúte domáci viedli už trojgólovým rozdielom, keď
Taiwo prekonal Vantrubu. V 56. minúte
Oravec fauloval v pokutovom území a z
nariadenej penalty Mazan znížil na 3:1.
V 64. minúte dostal Hrnčár na pravej strane výbornú loptu, prešprintoval až k bráne DAC, ale jeho strela letela tesne vedľa.
V 69. minúte pohrozili opäť hostia. Po
Klecovej prihrávke z pravej strany vyslal

(67. Klec) – Hrnčár (82. Blahút), Mazan
(62. Sedláček), Abrahám – Zachara
Futbalisti FK Pohronie získali premiérové body medzi slovenskou elitou.
V stretnutí 3. kola Fortuna ligy uspeli
na trávniku MFK Ružomberok 1:0 vďaka gólu Jána Hatoka v 77. minúte.
V 38. minúte domáci pravý obranca Mojžiš videl druhú žltú kartu po faule na Mazana, ktorého zasiahol rukou do tváre a
musel opustiť ihrisko. V 39. minúte pohotovo vypálil Hrnčár a Krajčírik zasiahol. Po
strate jedného muža v závere polčasu dovtedajšia ružomberská aktivita vyprchala
a vpredu sa trochu osmelili aj hostia.
Druhú polovicu Pohronie začalo oveľa
smelšie, s jedným hráčom navyše vycítilo príležitosť, no bola to iba krátka pasáž.
Zahrmieť mohlo na opačnej strane, keď v
61. minúte bol Gerec pred Vantrubom, no
minul cieľ. Potom Regáli prešprintoval popri Noskovi a Kostadinov napálil len do ľavej žrde opustenej bránky súpera. Následný Takáčov pokus o koncovku hostia zblokovali. V ďalších fázach častejšie bola lopta na kopačkách Pohronia. V 77. minúte
hostia išli do vedenia, keď vystrelil Hatok
a jeho tečovaný pokus skončil v sieti MFK.
Zdroj: profutbal.sk

Milan Nemec rezignoval na post
hlavného trénera FK Pohronie

Najvyššia liga sa dá hrať aj s nižším rozpočtom
FK Pohronie bol a aj je z tých skromnejších klubov. V minulom roku sme mali
možno jeden z najnižších rozpočtov
v druhej lige.
„Predpokladáme, že budeme mať najnižší rozpočet vo Fortuna lige,“ približuje PR
manažér klubu Martin Baláž a ako dodáva,
rozpočet ešte nie je uzatvorený: „Minulú
sezónu sme mali rozpočet na mužov na
úrovni 350-tisíc eur, v súčasnosti sme sa
dostali približne na dvojnásobok. Ale ešte
stále nám pribúdajú partneri. Možno je
to unikát, hrať za takéto peniaze Fortuna
ligu. Dá sa to jedine vtedy, keď sa dá dohromady zaujímavá partia ľudí. Naši hráči
majú pravdepodobne najnižšie mzdy, ale
je to ich odhodlanie, že chcú hrať najvyššiu súťaž. Ani naši tréneri nie sú najlepšie
platenými trénermi Fortuna ligy, a pravdepodobne ani v druhej lige nimi neboli.
Ale aj s takýmto rozpočtom sa dá hrať najvyššia súťaž. Tá nás, samozrejme, preverí,
ale veríme, že v priebehu sezóny bude
rozpočet rásť a pribudnú nejakí ďalší partneri.“ Ako ďalej Baláž naznačuje, klub mal
aj zaujímavé finančné ponuky, ale zatiaľ
sa nejakú strategickú rozhodol nevyužiť,

pretože by tam hrozilo, že by sa zmenila
identita klubu. „Rozhodli sme sa ísť ťažšou
a pomalou cestou, ktorou sme začali ísť
a veríme, že na konci budeme úspešní,“
dodáva.
Nevyhnutnosťou pre štart v prvej lige
bolo napríklad vybudovanie turniketov,
nového kamerového systému či vyhrievaný trávnik. Zaujímalo nás, kedy sa s tými
úpravami začne. „Do štartu prvého zápasu
sa rozšírila televízna plošina, robil sa nový

kamerový systém, rovnako tak turniketový systém. Vyhrievanie trávnika budeme
robiť počas zimnej prestávky,“ načrtol
Baláž a na záver prezradil, ako je to s profesionalizáciou tímu: „Hráčsky a realizačný
tím sú takmer všetci profesionáli, ktorí sa
živia futbalom. Vedenie klubu je len čiastočne profesionalizované, čo sú ľudia vo
výkonných funkciách, ktorí to robia popri
svojich zamestnaniach. Robíme to ako
nadšenci bez nároku na mzdu. Účasť na
tomto projekte je pre nás odmenou.“ (li)

K 31. júlu sa Milan Nemec rozhodol
rezignovať na pozíciu hlavného trénera A-tímu FK Pohronie z osobných
a zdravotných dôvodov.

trénera Milana Nemca ostane navždy
spojené s našim klubom a trvalo zapísané v jeho histórii,“ uvádza klub na svojej
webovej stránke.

„Je nám to veľmi ľúto, no jeho rozhodnutie rešpektujeme v plnom rozsahu.
Ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub
odviedol počas dvoch sezón, keď sa
podarilo z tímu bojujúceho o záchranu
v II. lige vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo do Fortuna ligy. Aj keď už nebudeme naďalej spolupracovať, meno

Mužstvo v najbližších stretnutiach povedie mladší z dvojice trénerov Rastislav
Urgela, ktorému bude dočasne pomáhať
mládežnícky tréner Radoslav Vanko. Na
miesto Milana Nemca bude klub v najbližšom čase hľadať adekvátnu náhradu.
(r)

