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V tomto čísle:
NAMIESTO TOALIET JE CUKRÁREŇ

Do živého kútika pribudol emu hnedý

Pred niekoľkými mesiacmi bola na Svätokrížskom námestí, v tzv. malom parku, otvorená
nová cukráreň. Podnikateľka má park prenajatý
od mesta na dobu 30 rokov. Strana 2.
DONUTIL A BÍLA OPÄŤ V ŽIARI

Po skončení tohtoročného City festu sa
s hviezdnymi umelcami v meste neskončilo.
Koho uvidíte v meste tento rok a začiatkom budúceho roku, nám prezradil producent MsKC,
Janko Kulich. Viac na 3. strane.

STRANA 3

NÁVŠTEVA ZO SVITÁV

City fest 2012 so 7-tisícovou účasťou
STRANA 4 a 5
Už po niekoľkýkrát navštívili Žiar nad Hronom
predstavitelia partnerského mesta Svitavy. Stihli
si pozrieť mesto, zúčastnili sa letného festivalu
a s našimi zástupcami mesta sa dohodli na ďalšej
spolupráci. Strana 2.
ÚTULOK PRE PSOV ZAPLNILI TÚLAVÉ PSY

Počas prázdnin sa v uliciach mesta vyskytlo
viac túlavých psov ako v ktorékoľvek iné mesiace. Útulok je preplnený, na svoj domov v ňom
čaká viac ako 30 psov. Viac na strane 6.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.
Tel: 0905 602 942

Foto: DuPe

Rozpis služieb
v poslaneckej kancelárii
Strana 6

Detské
fantasy
tábory
Viac na 7. strane
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Podľa starostu Svitáv sa Žiar stále rozvíja
Od piatku 10. do nedele 12. augusta navštívili naše mesto zástupcovia partnerského mesta
Svitavy. Zúčastnili sa aj žiarskeho City festu,
na ktorom sa im veľmi páčilo.
Tentoraz prišli do Žiaru nad Hronom starosta
David Šimek, jeho zástupca Pavel Čížek a poslanci Miroslav Sedlák a Lidmila Kružíková. „Priateľské
návštevy vedenia oboch miest sa konajú pravidelne už niekoľko rokov. Zúčastňujú sa ich aj zástupcovia škôl či poslanci a konajú sa tiež vzájomné
priateľské športové podujatia,“ hovorí Martin Baláž,
hovorca mesta. Na radnici privítal českú návštevu
zástupca primátora Peter Antal spolu s poslancami
Jánom Vinarčíkom a Jozefom Tomčánim. „Hovorili
spolu o ďalšom prehlbovaní vzájomnej spolupráce oboch miest a možnosti využitia eurofondov
pri organizovaní vzájomných výmen, dôsledkom
čoho má byť sprostredkovanie kultúry a spôsobu
života medzi oboma mestami,“ spresňuje ďalej hovorca žiarskeho magistrátu. Po prijatí na magistráte
sa diskutovalo aj o jednotlivých problémoch oboch
miest, o životnom prostredí, kultúre, športe, o práci
s mládežou a seniormi.

Predstavitelia oboch miest sa tiež dohodli, že
na budúci rok pripravia spoločný projekt z programu Európa pre občanov, ktorého cieľom bude
stretnutie občanov partnerských miest Žiaru
nad Hronom a Stendalu vo Svitavách.

Priatelia z Čiech
sa u nás vždy cítia príjemne
Vzájomnú spoluprácu oboch miest hodnotí český starosta pozitívne: „Sme radi, že už 52 rokov
partnerstvo medzi našimi mestami funguje a funguje dobre. Dúfame, že to tak bude i v budúcnosti,“
hovorí David Šimek a dodáva: „Pri každej návšteve
sa presviedčame, že sa Žiar nad Hronom stále rozvíja, že sa neustále niečo nové buduje. Musíme
pochváliť predovšetkým organizáciu veľmi vydareného hudobného festivalu City fest 2012. Máme
skúsenosti s organizovaním veľkých akcií a myslím, že dokážeme posúdiť, keď sa to niekomu darí.
Na festivale sme sa cítili veľmi príjemne, ľudia sa

Do svätokrížskeho parku sa vracia život
o ďalšie. Posedenie spríjemňuje aj živá hudba,“ hovorí ďalej žiarska podnikateľka. Cukráreň je otvorená denne, od 10.00 do 22.00 hod., piatky a soboty
do 3.00 hod.

Namiesto vojenského dela
záhradný altánok
Takto vyzeral malý park
pred niekoľkými mesiacmi.
Na mieste bývalých verejných toaliet na Svätokrížskom námestí stojí v súčasnosti novopostavená budova, v ktorej sa nachádza cukráreň s kaviarňou. Mestskí poslanci odklepli
prenájom svätokrížskeho parku, ktorého súčasťou je aj jeho úprava, miestnej podnikateľke
na 30 rokov.
Andrea Martinová už niekoľko rokov podniká
v oblasti cukrárenskej výroby. Na výrobu zákuskov
používa iba prírodné produkty, vďaka čomu sú
vyhľadávané široko-ďaleko. Zákusky pečie priamo
v suteréne novopostavenej budovy, na poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory a sklad.
„S výstavbou sme začali v novembri minulého roku
a cukráreň sme otvorili približne pred mesiacom,“
vysvetľuje Andrea Martinová, ktorá návštevníkom
ponúka predovšetkým vlastné výrobky. V ponuke
je viac ako 30 druhov zákuskov, torty, nechýba slané pečivo, zmrzlinové či šľahačkové poháre. Samozrejmosťou sú alkoholické a nealkoholické nápoje,
čapované pivo a káva. „Návštevníci si môžu posedieť vnútri i vonku na terase. Pre deti sú k dispozícii
rôzne detské atrakcie, ktoré postupne dopĺňame

Realizácia úpravy parku bude ukončená do konca budúceho roku. Okrem toho, že v parku došlo
v priebehu niekoľkých mesiacov aj k výrubu starých stromov poškodených vekom, pribudlo aj
nové oplotenie. Zabráni tak poškodzovaniu majetku a prespávaniu rôznych asociálov, čo bol problém
ostatných rokov. Oplotenie má zároveň bezpečnostnú funkciu a rodičia sa tak nemusia báť, že im
deti vybehnú na priľahlú cestu. Vojenské delo, ktoré bolo roky neoddeliteľnou súčasťou parku, bolo
prevezené na Kukučínovu ulicu. Postarala sa o to
miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov. Namiesto dela pribudne časom do malého
parku záhradný altánok a nebude chýbať ani výsadba novej zelene.
(li)

Na mieste toaliet je dnes cukráreň.

Dar od svitavského starostu
prevzal žiarsky viceprimátor.
bavili.“
Počas návštevy daroval starosta David Šimek
mestu Žiar nad Hronom obraz s fotoreprodukciou
časti námestia zo Svitáv.
(li)

Podpora
pre mužskú spevácku
skupinu Sekera
Aj v tomto roku sa mestu Žiar nad Hronom
podarilo získať dotácie na akcie vo verejnom
záujme a podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN
č. 15/2010. Z predložených štyroch projektov
boli schválené tri.
Prvým z nich je projekt pre mužskú spevácku skupinu Sekera. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto či obec
má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór –
kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície,
tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov
jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach
Slovenska usporadúvané folklórne festivaly. Mužská spevácka skupina Sekera je jedným z najvýznamnejších nositeľov ľudových tradícií v regióne Banskobystrického kraja a osobitné postavenie
v rámci kultúrnych akcií zastáva v meste Žiar nad
Hronom. Zúčastňuje sa pravidelne Pohronských
folklórnych slávností Podhorie a súťaží uchovávajúcich ľudové tradície regiónu, kde jej členovia získali
viacero ocenení. Spevácka skupina reprezentuje aj
na medzinárodnej úrovni. V roku 2008 vystupovali
„Sekeráci“ v SNR a v roku 2010 sa zúčastnili folklórnych slávností v Srbsku v Bačskom Petrovci.
Ďalšími schválenými boli tiež projekty pre seniorov a pre detské jasle, o ktorých vás budeme informovať v ďalších číslach našich novín.
(r)
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Domov v živom kútiku našiel aj párik emu hnedého
Zvieratá je zakázané kŕmiť

Z emu hnedého majú radosť najmä deti.
Do živého kútika v Parku Štefana Moysesa pribudli po kengurách a prasiatku ďalšie zvieratá.
Domov tu našiel párik emu hnedého.
Zvieratá do mini ZOO v parku kúpili Technické
služby, s. r. o. Ako povedal Peter Antal, konateľ spoločnosti, ich cieľom je živý kútik naďalej oživovať
a rozširovať aj druh chovaných zvierat. „Emu hnedý
je zviera nenáročné na chov. Vyhovuje mu naša klíma, bez problémov zvláda aj zimné obdobie pod
obyčajným prístreškom. Sú to mladé jedince, ktoré
kúpila spoločnosť za 250 eur,“ konštatuje Peter Antal a prízvukuje, že rozširovanie živého kútika robí
vedenie technických služieb najmä kvôli deťom.
Párik vtákov je vo výbehu spoločne s kengurami, čo
odporúčal aj veterinár bojnickej ZOO, ktorý sa o tieto zvieratá stará. „Boli by sme radi, keby sa podarilo
rozšíriť počet zvierat aj o vlastné prírastky. Rozmnožovať sa môžu aj kengury, aj emu, preto dúfame,
že časom sa výbeh rozšíri aj o ich vlastné mláďatá.“

Antal ďalej podotýka, že aj vďaka zvieratám dnes
chodí do parku viac ľudí. „Chceme, aby bol park čím
ďalej živší, aby sem chodilo čím ďalej viac ľudí, čo sa
nám aj darí napĺňať. Ľudia však zvieratá radi kŕmia
rôznym suchým pečivom, a tak sa stalo, že na prekŕmenie nedávno uhynuli dve kozy kamerunské,“
hovorí Antal a podotýka: „Práve to bolo dôvodom
toho, že dnes je zvieratá v mini ZOO zakázané kŕmiť. Pokiaľ návštevníci prinesú nejakú zeleninu,
nemalo by to zvieratám ublížiť. Pečivo ani iné jedlo
im však v žiadnom prípade nesmú podávať.“ Prekŕmenie a miešanie potravy suchého chleba či rožkov so zeleným, ktoré zvieratá spásajú, tak zrejme
spôsobilo úhyn spomínaných zvierat.

Adopcia zvierat je vítaná
Peter Antal nevylúčil, že do živého kútika pribudnú opäť ďalšie druhy zvierat. „Všetko závisí
od finančných možností a aj od toho, aké zvieratá
sa nám podarí zohnať. Určite však druhy chovaných zvierat chceme rozširovať.“ Ako ďalej potvrdil,
technické služby by uvítali, keby obyvatelia prejavili záujem o tzv. adopciu zvierat. „S ich finančnou
pomocou by tak boli obstarané ďalšie zaujímavé
druhy zvierat, ktoré sú aj možno finančne viac náročné. Samozrejme, naďalej by sa o zvieratá starala
naša spoločnosť a bolo by uvedené, že sú to zvieratá v adopcii konkrétnej osoby či firmy,“ spresňuje

Párik emu hnedého.
na záver Peter Antal.
Technické služby plánujú v budúcnosti aj úpravu
rybníka a osadenie monitorovacieho systému ešte
do konca tohto roka. Úpravou a rekonštrukciou
prejde aj altánok, ktorý v súčasnosti nie je možné
používať.
(li)
EMU HNEDÝ

Emu hnedý je druhý najväčší nelietavý vták,
ktorý pochádza z Austrálie. Má chumáčovité,
voľne splývajúce sivohnedé perie, mohutné
nohy a krátke krídla. Je veľmi spoločenský, žije
vo voľných kŕdľoch, ktoré pozostávajú z desiatok jedincov. Živí sa predovšetkým semenami
a plodmi, v čase nedostatku prejde pri hľadaní
potravy veľké vzdialenosti. V Tasmánii už emu
vyhynul, ale na austrálskej pevnine mu prospieva pestovanie obilnín. Dosahuje výšku 1,5 až 1,9
metra a hmotnosť 30 až 60 kilogramov.

Čo po City feste
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom
pre svojich návštevníkov pravidelne pripravuje
zaujímavé a divácky atraktívne podujatia. Tešiť
sa na ne môžete už v najbližších mesiacoch.
Premietanie filmov z 35-milimetrových celuloidových pásov sa o niekoľko týždňov stane minulosťou, pretože to popredia sa dostáva digitalizácia. Žiarski diváci sa s takýmto typom filmového
premietania mohli symbolicky rozlúčiť počas premietania priamo na námestí v rámci Bažant Kinematografu. „Filmy sa síce ešte dajú objednať, ale
už v septembri musia byť skartované. Nebudeme
mať teda čo objednať,“ vysvetľuje producent MsKC,
Janko Kulich a dodáva: „Programovú kinoštruktúru
sa však budeme snažiť dopĺňať zaujímavými filmovými festivalmi, ktoré sa uskutočnia priamo v našej
kinosále. Spomenúť môžeme napríklad dokument
od Pavla Barabáša či festival dokumentov z rôznych
kútov sveta.“

Koncerty bližšie k ľuďom
Žiarske hudobné leto sa definitívne skončí v utorok 28. augusta koncertom žiarskej pesničkárky
Dominiky Fričovej a jej hostí. „Sme veľmi radi, že
Žiarske leto po prvýkrát nabralo grády. Zmenili sme
miesto, pretože predtým boli účinkujúci na námestí na pódiu a diváci nevedeli, čo robiť, či si sadnúť
a ak, tak kam. Zmenili sme aj deň, z nedele na stred
týždňa a čas z poobednej hodiny na neskorší čas,“
hovorí Janko Kulich. Takmer všetky odohrané koncerty sa týkali Žiarčanov. „Povyberali sme ich tak,
aby sme pred reštauráciou na námestí prezentovali
všetky žiarske kapely, ktoré dokážu ľudí osloviť. A aj

keď by možno nenaplnili sálu, dokázali perfektne
zabaviť ľudí pri posedení. Aj takýmto spôsobom
sme sa rozhodli spríjemniť leto ľuďom, ktorí sa
prídu najesť, alebo prídu iba na kávu či na pivo,“
konštatuje Janko Kulich, podľa ktorého nemusia
byť všetky koncerty iba v kultúrnych sálach. „My
sme prišli tam, kde sa ľudia radi stretávajú. Všetky
koncerty mali dobrý ohlas a obrovský úspech, čo
nás veľmi teší,“ dodáva.

Do Žiaru príde Iné Kafe,
Miroslav Donutil aj Lucie Bílá
Na jeseň tohto roka sa vedeniu Mestského kultúrneho centra podarilo urobiť niekoľko projektov,
ktoré sú zaujímavé a divácky atraktívne. Prezradíme
aspoň tri z nich. „V rámci Sitňanfestu odohrá v Žiari
svoj koncert jedna z najkomerčnejších a najúspešnejších kapiel na Slovensku v súčasnosti – Iné Kafe,“
prezrádza Janko Kulich a pokračuje: „V novembri
sa do nášho mesta po niekoľkých rokoch vráti
s novým programom Miroslav Donutil. Skutočná
lahôdka čaká na ľudí 9. decembra. Akýsi predvianočný koncert tu odohrá vo veľkom rozmere Lucie
Bílá s orchestrom Petra Maláska a so speváckym
zborom. Je to výnimočná udalosť, ktorá sa uskutoční v Estrádnej sále MsKC a určená bude približne
pre 500 až 600 divákov.“ Žiarčania sa môžu tešiť aj
na koncert skupiny Horkýže Slíže, ktorý sa uskutoční v januári 2013 či na nový bál pre deti s Richardom Čanakym a Máriou Podhradskou. „Prvýkrát sa
stáva, že zverejňujeme program pol roka dopredu,
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lebo ho už máme pripravený. Navyše, návštevníci
podujatí si lístky môžu zakúpiť už aj na Námestí
Matice slovenskej v novinovom stánku v „Bielom
dome“. Ľudia tak nemusia pre lístky chodiť iba
poobede do pokladne MsKC, ale v rámci bežného
dňa si ich zakúpia aj počas nákupov či obedných
prestávok priamo v centre mesta,“ dodáva Janko
Kulich. Vstupenky na všetky spomenuté podujatia
sú už aj v týchto dňoch uvoľnené v predpredajovej
sieti. Všetky podrobné informácie o podujatiach sa
dozviete na stránke www.mskcentrum.sk.

Pestrý hudobný program
aj počas Žiarskeho jarmoku
Mestské kultúrne centrum pripravuje pravidelne
aj pódiový program tradičného Žiarskeho jarmoku.
Ten sa tento rok uskutoční v piatok 12. a v sobotu
13. októbra na Svätokrížskom námestí. „Program
sa začne už v predvečer jarmoku, ktorý bude patriť slovenským a českým hitom v podaní žiarskej
skupiny ZH Band. V piatkovom programe sa môžete tešiť na skvelé koncerty a množstvo prekvapení. Sobota bude už tradične patriť DH Žiaranka
a mužskej speváckej skupine Sekera,“ konkretizuje
ďalej Janko Kulich. Okrem spomínanej skupiny ZH
Band si tak počas jarmoku budete môcť vypočuť
aj unikátne spojenie husľového virtuóza Berkyho
Mrenicu so žiarskou ľudovou cimbalovou hudbou
FS Hron, špičkovú českú country skupinu Countrio,
Ploštín Punk, populárnu slovenskú kapelu Smola
a hrušky či Kabát revival.
(li)
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Hviezdy na pódiu
už pred šestnástou hodinou

Majk Spirit.
ktoré organizujú k okrúhlemu výročiu, bude pokračovať až do konca roka.
Arakain vystriedali na pódiu hip-hoperi
zo zoskupenia AMO. Ako správni profesionáli, nezabudli na kontakt s divákmi, a tak si ich najznámejšie hity spolu s nimi spieval celý park. Zrejme
najväčší ošiaľ spôsobil príchod obľúbeného Majka
Spirita. Dievčatá sa už nevedeli dočkať, kedy vystúpi na pódium. Krik, rev a masové skandovanie
„Majk“ sa parkom niesli počas celého jeho vystúpenia. Fanúšikov, a predovšetkým fanúšičky, nesklamal. Odohral snáď všetky svoje najznámejšie
hity. Radosť všetkým priaznivcom urobil určite aj
vtedy, keď išiel priamo k davu, kde rozdával podpisy a s trpezlivosťou sa so svojimi fanúšikmi aj
fotil. Obavy, že je to iba nafúkaná hviezda, sa teda,
našťastie, vôbec nepotvrdili.
Slovenských hip-hoperov neskôr na scéne vystriedala česká speváčka Debbi, ktorá sa do povedomia širšej verejnosti dostala svojím účinkovaním v prvom ročníku Česko-Slovenskej Superstar.
„Milujem festivaly viac než akékoľvek koncerty,“
povedala Debbi krátko po svojom vystúpení
a dodala: „Na festivaloch je taká atmosféra, že
umelci sa navzájom často stretávajú a ja sa rada
stretávam s ľuďmi, ktorých poznám. Na to, že som
u vás vystupovala v rámci Slovenska po prvýkrát
na festivale, musím povedať, že Žiarske publikum
bolo skvelé.“
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Skupina AMO.
Po kapelách, ktoré ešte len začínajú hrať pred
širokým publikom, sa na pódium postavili punk-rockeri zo skupiny From Our Hands. Prvýkrát počas trvania City festu sa hlavný hudobný hviezdny
program tento rok začal už pred šestnástou hodinou, keď sa divákom ako prvá predstavila legendárna česká kapela Arakain. Skupina tento rok
oslavuje 30. výročie a predkapelu robili aj legendárnym Guns´n´Roses. Českí hudobníci, na čele
so spevákom a frontmanom skupiny Honzom Toužimským, aj pre Žiarčanov pripravili hitmi nabitý
koncert. Prídavok, samozrejme, nemohol chýbať.
Ako nám po svojom vystúpení povedali, turné,

Zlaté klince
a Pieseň pre Žiar live
Prvýkrát v histórii festivalu sa udeľovali aj Zlaté
klince, ceny pre žiarskych umelcov. Aj tento rok
si prevzali výrazné domáce talenty s oblasti umenia a kultúry. Prvým oceneným bol Matej Škoda,
ktorého väčšina pozná pod umeleckým menom
Bios. Mladému talentovanému tanečníkovi, ktorého vášňou je hip-hop, odovzdala cenu riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová. „Veľmi si vážim
tohto ocenenia. Je to pre mňa obrovská motivácia pokračovať ďalej. Je to česť, že i ja môžem byť
jeden z mála takto ocenených ľudí. Zlatý klinec
pre mňa predstavuje celé 4 roky, ktoré už v Žiari
pôsobím a organizujem rôzne udalosti či projek-
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Zlatý klinec pre Lenku Libjakovú.
ty. Je to akási hromadná odmena za to všetko, čo
som doposiaľ vytvoril. Vždy som túžil po nejakom
pohári alebo ocenení. Splnil sa mi sen. Veľká vďaka patrí kolegovi Borisovi a bývalej frajerke Dolly,
ktorí mi organizačne zo všetkým veľmi pomáhali,
mojej starej tanečnej zostave za inšpiráciu a zmenu života a, samozrejme, všetkým ľudom, najmä
šikovnej mládeži a tým, ktorí nás podporujú,“ povedal krátko po ocenení Bios. Ďalším oceneným,
ktorý si cenu prevzal z rúk Rudolfa Knappa z Na-

Spoločná Pieseň pre Žiar.
dácie ZSNP a Slovalco, bol režisér a fotograf Peter Kováč. Svojím filmom zaujal aj medzinárodnú
porotu, vďaka čomu získal Cenu riaditeľa festivalu
Envirofilm 2012 za najlepší film slovenského autora. „Som veľmi rád, že si mesto všíma aj kultúru
a že tvoriví ľudia nie sú odsunutí na tretiu koľaj,“
povedal 26-ročný Žiarčan a dodal: „Cením si toto
ocenenie o to viac, že aj napriek tomu, že v súčasnosti, keď ide umenie a kultúra do úzadia a na nič
nie sú peniaze, sa na mňa nezabudlo.“ Do tretice
cenu Zlatý klinec získala 18-ročná talentovaná
speváčka a hudobníčka Lenka Libjaková, ktorej
cenu odovzdal viceprimátor Peter Antal. „Je to
pre mňa veľká česť, že som získala toto ocenenie,“
neskrývala svoje pocity Lenka a dodala: „V Žiari je
veľa ďalších umelcov, ktorí sú veľmi talentovaní
a robia pre mesto veľmi veľa. O to viac si cenu vážim a ďakujem za ňu.“
Oceňovanie však nebolo posledným vystúpením žiarskych umelcov. Spoločne sa po prvýkrát
verejne naživo predstavili s piesňou Poď so mnou,
ktorá zožala úspech. Zásluhu na tom má určite aj
head-liner spomedzi domácich hudobníkov, Paľo
Prekopp zo skupiny Sitňan, ktorý sa predviedol
ako profesionál a všetkých divákov svojim vystúpením vyburcoval k tomu, aby spievali spoločne
s účinkujúcimi.
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Ďalší ročník najočakávanejšieho, najobľúbenejšieho a najväčšieho podujatia roka City fest
je za nami. Dramaturgia podujatia nesklamala.
Hudobné hviezdy česko-slovenskej hudobnej
scény si tak vychutnalo 7000 divákov.
Na dramaturgii sa pracovalo už polroka pred
samotným podujatím. Počas niekoľkých ročníkov
sa už v Žiari vystriedalo viacero známych i menej
známych skupín či sólo interpretov a nechýbali
ani tie najväčšie hviezdy či legendy. Za všetkých
môžeme spomenúť zo skupín Olympic, Desmod,
Tublatanku, Vidiek či Katapult, zo spevákov Honzu
Nedvěda, Davida Kollera, Roba Grigorova, Petra
Cmorika, Pavla Hammela, Aleša Brichtu a zo speváčok Zuzanu Smatanovú, Katku Knechtovú, Janu
Kirschner, Leonu Šenkovú či Kristínu. Samozrejmosťou je, že svoj priestor na pódiu dostávajú
vždy aj domáci umelci.
Počas niekoľkých mesiacov sa v meste koná súťaž City fest Challenge, z ktorej traja víťazi si zahrajú práve počas City festu pred širokým publikom.
Ako prvá sa divákom predstavila domáca kapela
Tahsatunga a za ňou dve kapely z Nitry – Ardagast
a Spin. Celkovým víťazom City fest Challenge sa
nakoniec stali Spins.
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Vašo Patejdl
v netradičnom zoskupení

Maňo či Fajčenie škodí zdraviu však nechýbali ani
tento rok. „Vidiečanov“ vystriedala na pódiu ďalšia slovenská skupina – Christmas. Glam-rocková
kapela, ktorá je ovplyvnená hair metalom 80-tych
rokov odohrala koncert so svojimi i prevzatými
skladbami. Obavy speváka Jackieho, ktoré pred
vystúpením prejavil, a to že nebudú mať pre koho
hrať, sa našťastie nenaplnili. Vďaka energii, ktoré
na pódium hudobníci zo Žiliny priniesli, sme mali
pocit, že festival sa ešte len začína a nie že smeruje
k svojmu záveru.
Honza Toužimský z Arakainu.
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Vašo Patejdl s Jurajom Burianom.
Hlavným umelcom pre strednú generáciu bol
v sobotu večer Vašo Patejdl. Ako sa však neskôr
ukázalo, všetky známe hity nielen z Fontány pre
Zuzany, ale aj z repertoáru skupiny Elán s ním odspievali mladí, starší i tí skôr narodení a v parku sa
tak na chvíľu akoby zastavil čas. S Vašom sa nám
podarilo stretnúť ešte pred koncertom, a preto sme sa ho spýtali, ako si užil tohtoročné leto:
„Trošku leta nám hádam ešte zostáva,“ povedal
s úsmevom a vzápätí dodal, ako strávil tých niekoľko týždňov prázdnin, ktoré už máme za sebou:
„Viac menej pracovne, kedy som mal skôr predĺžené víkendy. V rámci celého Česko – Slovenska
som sa bol s kamarátmi trošku bicyklovať a hrať
tenis. Leto je festivalové, preto som aj do Žiaru
prišiel zahrať pesničky, pri ktorých sa ľudia zabavili.“ V Žiari nehral Vašo prvýkrát, tentoraz tu však
nebol s Elánom, ale priviedol so sebou gitaristu
Juraja Buriana, s ktorým sa predviedol v netradičnom zoskupení klavír a gitara.
Šou a dobrú náladu so sebou priniesli ďalší
účinkujúci – obľúbená slovenská skupina Vidiek.
Nechýbal, samozrejme, ani frontman Janko Kuric. Tvorba aj vystúpenia skupiny Vidiek sú charakteristické parodovaním hudobného prejavu
amatérskych insitných kapiel, samotní členovia
kapely však disponujú vysokými skladateľskými
kvalitami a virtuozitou, o čom sa už po druhýkrát v rámci konania City festu mohlo presvedčiť
aj domáce publikum. Nechajte si ju, Vidiečan, Ó

Janko Kuric, skupina Vidiek.

Zlatá slávica Smatanová
ako čerešnička na torte
I keď sa už City fest pomaly prenášal do druhého dňa, na ďalšiu účinkujúcu dav vytrvalo čakal.
Zuzana Smatanová bola po Vidieku ďalšou hudobníčkou, ktorá sa v rámci City festu nepredstavila po prvýkrát. Napriek tomu sa jej verní fanúšikovia opäť dočkali všetkých obľúbených hitov.
Ako poslední sa v skorých ranných hodinách
predstavili kremnickí rockeri zo skupiny Sunity.
Aj keď bol tento ročník festivalu po prvýkrát
spoplatnený sumou 1 euro, svojich priaznivcov si
našiel. Už tradične ho organizovalo Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom a konal sa aj
vďaka podpore mesta Žiar nad Hronom a Nadácii
ZSNP a Slovalco.
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Výťažok zo vstupného
ľudia uvidia
v uskutočnených projektoch
Na vstupnom sa vyzbieralo 6 618 eur. Deti
do 120 cm vstupné neplatili, organizátori však
predpokladajú, že ich mohlo byť približne
400, čiže celkovo sa festivalu zúčastnilo približne
7 000 divákov. „Keby bolo krajšie počasie, určite by
ich prišlo ešte viac,“ myslí si Michaela Pribilincová,
riaditeľka MsKC. „Vyzbieranú sumu chceme použiť
na revitalizáciu parku, na nejakú oddychovú zónu,
príp. na niečo zaujímavé, čo by do parku pritiahlo
ešte viac ľudí. Peniaze sa určite nestratia a ani nezostanú v rozpočte MsKC, pretože budú použité
na rôzne projekty,“ zdôrazňuje a dodáva, že z pohľadu riaditeľky hodnotí tohtoročný festival ako
vydarený: „Všetci interpreti odohrali podľa našich
požiadaviek a spoločne vytvorili úžasnú atmosféru. Radi by sme sa tiež poďakovali mestu Žiar nad
Hronom, Nadácii ZSNP a Slovalco, Technických
službám, s. r. o. a spoločnosti Inovagroup. Poďakovať sa chceme aj stánkarom. Vďaka zaujímavej
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myšlienke Adoptuj si svojho umelca si mohli vybrať umelca, ktorému pripravili občerstvenie podľa jeho požiadaviek.“ Najväčší dojem na riaditeľku
MsKC urobilo meninové prianie Zuzke Smatanovej, kedy jej obecenstvo spievalo pieseň. „Aj ona
sama sa vyjadrila, že to boli jej najkrajšie meniny.
Páčil sa mi aj priamy kontakt moderátora Janka
Kulicha s obecenstvom. Veľkým plusom bolo určite aj oceňovanie domácich umelcov na festivale,
pretože si myslíme, že takéto podujatie by malo
podporovať domácu kultúru a našich umelcov.“
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City fest je predovšetkým
mestským dňom
S organizáciou festivalu je spokojný aj producent MsKC, Janko Kulich: „V rámci celého programu sme dokázali obrovský kolos kapiel udržať tak,
že v hlavnom večernom programe sme sa postupne dostali k polhodinovému meškaniu. Aj to bolo
iba kvôli tomu, že hlavných umelcov ľudia vytlieskavali, a tak program predlžovali. Skončili sme tak
iba o pol hodinu neskôr, ako sme plánovali, čo je
pre nás veľmi dobrý čas.“ On sám má najväčšiu
radosť z toho, že prišiel Vašo Patejdl, ktorý takéto festivaly vôbec nerobí. „Prišiel a veľmi sa mu
u nás páčilo. V rámci dramaturgie sa tiež objavili
kapely pre mladých, pre strednú generáciu, metalové, rockové, hip-hopové. Keď tam človek strávil
určitý čas, musel si v programe určite niečo nájsť.
Pre nás je totiž City fest mestským dňom. Nie iba
festivalom pre mladých, ale mestským dňom,
kedy chceme všetky skupiny občanov takýmto
spôsobom potešiť.“ Treba však pripomenúť, že
tentoraz sa City fest konal poslednýkrát v parku,
pretože sa bude ďalej zveľaďovať a stane sa oddychovou zónou. „Dúfame, že oddychovou zónou
aj pre ďalšie ročníky City festu, ktoré plánujeme
organizovať niekde v blízkosti,“ spresňuje Janko
Kulich a na záver dodáva: „Základom pri organizovaní je neprekročiť rozpočet a umožniť plný
program ľudí, nie iba jedného umelca. Pre nás je
podstatné, aby sme zachovali širokospektrálnosť
dramaturgie, ale aby sme priniesli niečo, čo ľudia
inde neuvidia.“
(li)
Foto: DuPe
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Cigaretový dym prekáža nefajčiarom aj na kúpalisku
Cigaretový smrad
nám znepríjemňuje
pobyt nielen v kaviarňach, reštauráciách, ale nepríjemný
je aj na kúpaliskách,
ktoré sú na otvorených priestranstvách.
Zákon nefajčiarov
dostatočne nechráni,
preto fajčiarov musia
tolerovať.
Podľa informácií, ktoré odzneli v televíznom
spravodajstve, Úrad verejného zdravotníctva SR by
chcel predložiť novelu zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá by mohla mnohé zmeniť. Pokiaľ však nie
je v platnosti, fajčiarov jednoducho musíme strpieť
aj na miestach, kde nám to príjemné nie je. „Zákon
č. 377 z roku 2004 o ochrane nefajčiarov pojed-

náva a špecifikuje presne miesta a priestory, kde
je zakázané fajčenie. To znamená, kde je možné
postihovať osoby, ak fajčia v zakázanom priestore
alebo na zakázaných miestach,“ vysvetľuje Vladimír
Mališ, náčelník Mestskej polície v Žiari nad Hronom
a pokračuje: „Tento zákon nepojednáva o tom,
že na kúpaliskách je zakázané fajčenie. Fajčiari,
ktorí tu sú, však musia brať ohľad na to, že pokiaľ
odklepávajú popol alebo odhadzujú ohorky a nevyužívajú priestor na to určený, môžu byť stíhaní
za priestupok ako znečistenie verejného priestranstva. V zmysle zákona môžu v blokovom konaní
na mieste dostať pokutu do výšky 33 eur.“
Ako sme sa dozvedeli, hlavným cieľom spomínanej novely je zlepšenie podmienok ochrany
nefajčiarov na verejných miestach, predovšetkým
úpravou zákazu fajčenia v reštauráciách nad 50 m2.
(li)

Strom roka 2012

V mesiaci máj 2012 sa mesto Žiar nad Hronom
opätovne zapojilo do súťaže strom roka 2012.
Súťaž je organizovaná nadáciou Ekopolis.
Do súťaže bola vybraná plánka – hruška divá
s obvodom kmeňa 280 cm, rastúca na Šibeničnom
vrchu. Ide o starý strom, ktorý do tejto súťaže nominoval občan nášho mesta. Hruška je dominantou
Šibeničného vrchu. Z vonkajšej strany je obrastená výmladkami, takže koruna splýva so zemou.
Z vnútra vás očarí svojou krásou a mohutnosťou.
Celkovo sa do súťaže zapojilo 69 stromov z celého Slovenska. Odborná porota vybrala 12 stromov,
ktoré budú bojovať o priazeň hlasujúcich. Naša
hruška sa medzi finalistov, žiaľ, nedostala.

Rozpis služieb poslancov
v poslaneckej kancelárii
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.
21.11.
28.11.
5.12.
13.12.

S. Šeševičková, J.Tomčáni, D. Bosák
M. Sklenka, M. Biesová, N. Nagy
V. Balážová, R. Uhrovič, S. Víťazková
E.Vozár, P.Dubeň, R.Rišňovský
J. Vinarčík, L. Cígerová, M. Žurav
M. Balážová, K. Dekýšová, P. Antal
P. Dubeň, M. Sklenka, N. Nagy
S. Šeševičková, J. Tomčáni, D. Bosák
E. Vozár, V. Balážová, M. Biesová
R. Rišňovský, L. Cígerová, S. Víťazková
J. Vinarčík, M. Balážová, K. Dekýšová
V. Balážová, M. Žurav, M. Rakovský
M. Sklenka, M. Biesová, R. Uhrovič
S.Šeševičková, J. Tomčáni, L. Cígerová
P. Dubeň, R. Rišňovský, N. Nagy

Do súťaže sa mesto Žiar nad Hronom zapojí aj
na budúci rok. Touto cestou by sme občanov nášho mesta chceli vyzvať, aby nám poslali svoje tipy
na strom roka 2013. Podnety a tipy na strom roka
posielajte na adresu: Odbor životného prostredia, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, prípadne e-mailom na: marcela.gendiarova@ziar.sk. Nezabudnite uviesť heslo: „Strom
roka 2013“, lokalitu, t. j. umiestnenie stromu (ulica,
bližšia špecifikácia) v rámci katastrálneho územia
mesta Žiar nad Hronom, príp. i fotografiu.
Mesto Žiar nad Hronom vyberie zo zaslaných návrhov jedného víťaza, ktorého odmení vecnou cenou.
Marcela Gendiarová, OŽP

Pozor
na dopravné zmeny
v uliciach mesta
Na jednosmernej Novomestského ulici pribudne dopravné značenie obmedzujúce zastavenie a státie. Dôvodom je početné parkovanie
automobilov pod oknami bytov, ktoré spôsobujú hluk a splodiny z výfukov áut, čo prekáža
najmä tunajším obyvateľom.
Ďalšie dopravné zmeny nastanú aj pri
Mestskom kultúrnom centre. Vodorovné
dopravné značenie státia automobilov bude
upravené, vďaka čomu vznikne za budovou
Mestského kultúrneho centra na ploche
parkoviska sedem nových parkovacích miest.
(r)
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Túlavých psov
počas leta pribudlo

V útulku je momentálne aj niekoľko šteniatok.
Väčšina z nás si ešte užíva posledné teplé dni
a teší sa z prázdnin, ktoré trávime na dovolenkách mimo domova. Možno i kvôli tomu pribúdajú v uliciach mesta túlaví psi.
Útulok s karanténnou stanicou v našom meste
je už viac ako rok pod správou OZ Strážni anjeli. Miroslava Taranzová, ktorá takmer každý deň
trávi v útulku a stará sa o tu umiestnených psov,
nám potvrdzuje skutočnosť, že počas prázdnin
do kotercov pribúdajú štvornohí obyvatelia viac
ako v ostatné mesiace. „V letných mesiacoch zaznamenávame zvýšené množstvo túlavých psíkov
odchytených mestskou políciou. Niektoré psíky
pribudli aj tak, že nám ich ľudia priviazali pri útulku,
alebo ich prehodili dovnútra cez okno,“ konštatuje
Miroslava Taranzová a priznáva, že adopcie psíkov
momentálne klesli: „Je to určite spôsobené aj tým,
že ľudia riešia skôr letné dovolenky, relaxujú a oddychujú. Dúfame, že ku koncu prázdnin sa adopcie
trošku rozbehnú.“ V súčasnosti je útulok úplne plný.
Ako sa dozvedáme, táto situácia je asi najhoršie
za celé pôsobenie OZ Strážni anjeli v útulku. Momentálne je tu tak umiestnených približne 30 psíkov a ďalších 10 je v dočasnej opatere.
„Chcela by som vyzvať Žiarčanov i široké okolie,
ak si chcú zaobstarať nejakého psíka, príďte sa
pozrieť ku nám do útulku. Máme tu nádherných
psíkov, šteniatka i mladé psy, malé do bytu, väčšie
k rodinnému domu. Určite vám budú vďačné, keď
si ich adoptujete. Dajú vám všetku lásku sveta,“ hovorí Miroslava Taranzová.
Otváracie hodiny útulku sú v letnom čase
od 14.00 do 17.00 hodiny. V prípade, že vám tieto
hodiny nevyhovujú, môžete sa na telefónnom čísle
dohodnúť na inom čase, útulok vám na požiadanie
sprístupnia.

Finančné príspevky sú vždy
použité pre potreby zvierat
Ak by niekto psíka chcel, no z nejakého dôvodu
si nemôže dovoliť ho adoptovať, pomôcť môže aj
tak, že ho bude pravidelne chodiť venčiť. „Jedinou
podmienkou je, že venčiari musia mať viac ako
15-rokov, prípadne musia prísť v sprievode rodičov
alebo dospelej osoby,“ vysvetľuje Miroslava Taranzová a dodáva: Začiatkom školského roka sa opäť
otvorí kynologický krúžok, takže deti budú môcť
psíky chodiť navštevovať, starať sa o ne a chodiť
s nimi na vychádzky aj počas pobytu v krúžku.“
V prípade záujmu môžete zvieratá v útulku podporiť aj finančne, prípadne zakúpením krmiva. „Ak
nám niekto chce kúpiť krmivo a nevie aké, budeme
radiť, keď nám poskytne finančné prostriedky, za
ktoré krmivo kúpime a doklad o zaplatení darcovi
na požiadanie predložíme,“ dodáva na záver Miroslava Taranzová, u ktorej našlo domov hneď niekoľko psíkov práve zo žiarskeho útulku.
(li)
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Piaty ročník Agátovice aj s legendárnou Slobodnou Európou

Skupina Agáta sa podieľala aj na Piesni pre Žiar.
Fanúšikovia punk-rockovej scény sa
môžu tešiť na ďalší ročník festivalu Agátovica. Účasť na tomto jedinečnom festivale prisľúbili viaceré známe kapely.
Piaty ročník Agátovice sa uskutoční v piatok
24. augusta v Lutile na pomocnom ihrisku o 14.00
hodine a potrvá do neskorých nočných hodín.
„Predchádzajúce ročníky sme robili iba v menšom, s kapelami z okolia,“ hovorí kapela Agáta.
Ďalej pokračuje: „Festivalu sa zúčastnia kapely
z Česka a Slovenska a vôbec celé podujatie bude
na vyššej organizačnej úrovni. Najväčším ťahákom
festivalu je určite skupina Slobodná Európa, Staré
pušky či Fialky a nebude chýbať ani legendárna
žiarska kapela Sitňan. Kým prvé štyri roky sa táto
veselá akcia robila v Lovčici – Trubíne a na Dubníku, tentoraz sme sa rozhodli pre Lutilu, keďže
je to predsa len o niečo bližšie k Žiaru a ľuďom.“

Festival aj s kapelami z Čiech
Prvý ročník Agátovice pripravila kapela Agáta len
pre kamarátov, ktorí sa vracali z Anglicka. Kým prvé

ročníky zorganizovala skupina doslova za pár dní,
tento ročník sa pripravuje niekoľko mesiacov.„Tento
ročník bude doslova nabitý kapelami, ktoré sú známe v celej česko-slovenskej undergroundovej a rockovej scéne. Tieto kapely majú za sebou už stovky
veľkých koncertov. Fanúšikovia sa preto môžu tešiť
na kvalitné punk-rockové vystúpenia, dokonca príde aj jedna metalcorová kapela,“ hovorí ďalej Agáta.
Na festivale bude zabezpečené občerstvenie, guláš
či hot-dogy. Podujatie sa bude konať za každého
počasia. „Bude pekne! A ak nie, tak bude pekne
a blato,“ dodávajú členovia Agáty so smiechom.
V prípade nepriaznivého počasia sa však diváci
nemusia obávať, pripravené budú prístrešky, kde
sa budú môcť ukryť. Chýbať nebude ani zdravotná
hliadka. Návštevníci sa na festival dostanú aj peši,
keďže je to kúsok od samotného mesta. Pre ostatných bude k dispozícii Maxi – Taxi, ktoré bude premávať od 13.00 hod. každú polhodinu od Tesca, tak
isto z akcie Lutila – Žiar nad Hronom od 23.00 hod.
Festival organizuje kapela Agáta a podporili ho: Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom, Technické služby, s. r. o., obec Lutila,
OZ ZAŽIAR, Emil Vozár, Green Park, Tulipán.
(li)
Program:
14.00 – 14.50 hod. The Rats
15.00 – 15.50 hod. ŠHT
16.00 – 16.50 hod. The Fall of Ghostface (CZ)
17.00 – 17.50 hod. Degradace (CZ)
18.00 – 19.00 hod. Agáta
19.10 – 20.20 hod. Sitňan
20.30 – 21.45 hod. Slobodná Európa
21.55 – 22.55 hod. Staré pušky (CZ)
23.00 – 00.00 hod. The Fialky (CZ)

Detské fantasy tábory
Občianske
združenie ZAŽIAR pripravilo nový skvelý
projekt
zameraný
na efektívne využívanie voľného času detí
a mládeže mesta Žiar
nad Hronom. Jeho hlavným zámerom je upevňovať občianske povedomie mladých, ktorí
v dnešnej dobe nemajú toľko možností stretávať sa v prírode mimo mesta.
„Každý z táborov má iný príbeh, inú myšlienku
a dej, ale ústrednú výchovnú tému majú rovnakú
– naučiť sa spolupracovať, oddialiť sa od počítačovej techniky, vytvárať nové priateľstvá, naučiť
sa žiť v prírode, chrániť ju a spoznávať jej dary,“
hovorí Martina Hlôšková z OZ ZAŽIAR. Už túto
jeseň pre vás občianske združenie pripravilo jedinečný Halloween tábor, ktorý sa uskutoční počas jesenných školských prázdnin od 31.októbra
do 4. novembra v rekreačnom zariadení Kováčová – Bienska dolina. „V cene 85 eur (5 dní) je
zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, animátori,
celodenný animačný program, nepretržitá zdravotná služba, materiálno-technické vybavenie
celotáborového programu, jazda na koňoch a na
štvorkolkách, sladkosti a DVD s fotkami. Cena je
v rátane DPH a poplatkov,“ spresňuje ďalej Martina Hlôšková.
Ak sa teda chcete vyhnúť nude, spoznať nových

priateľov, zažiť to, čo v meste nezažijete, chcete
na vlastnej koži vyskúšať, čo znamenajú slová
dobrodružstvo, fantázia, sranda, spolupatričnosť, výhra, radosť a súťaživosť, dlho neváhajte
a nahovorte aj svojich kamarátov. „Je to jedinečná príležitosť stať sa tým, kým ste vždy len snívali byť, je to príležitosť ocitnúť sa v situáciách,
s ktorými sa bežne nestretávate, je to príležitosť
prísť na to, čo vás skutočne baví a napĺňa, je to
príležitosť nechať sa unášať hrou, stať sa jej súčasťou a robiť skutočnosť z toho, čo sa vám doteraz preháňalo len v hlave, je to príležitosť naučiť
sa čeliť strachu počas nočných strategických hier,
je to príležitosť, vďaka ktorej odhalíte svoje druhé
ja,“ pozýva Martina Hlôšková, podľa ktorej v táboroch ZAŽIAR každý zažiari. Viac sa dozviete na
sociálnej sieti Facebook (http://www.facebook.
com/taboryZaziar), alebo na webovej stránke
www.taboryzaziar.webnode.sk.
(li)
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PRENÁJOM
MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom ponúka na prenájom nebytové priestory v stavbe vedenej ako
administratívna budova st. org. na Nám. Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom, a to:
kancelária na prízemí s výmerou 18,46 m2,
kancelária na prízemí s výmerou 19,64 m2
kancelária na 1. posch. s výmerou 10,07 m2,
kancelária na 1. posch. s výmerou 11,28 m2,
kancelária na 1. posch. s výmerou 22,47 m2,
kancelária na 1. posch. s výmerou 22,85 m2,
kancelária na 1. posch. s výmerou 11,20 m2,
kancelária na 6. posch. s výmerou 27,50 m2,
kancelária na 7. posch. s výmerou 27,58 m2.
Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Žiar nad Hronom. Bližšie informácie je možné získať na Mestskom úrade, Ul. Štefana
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
Odbor správy majetku mesta, kancelária č. 17, v pracovných dňoch od 7.30 hod.
do 15.30 hod., tel. číslo: 045/678 71 32, e-mail:
silvia.mesiarikova@ziar.sk.
(r)

Z pera čitateľa
Ja sa tak strašne nudím
Zábavné bolo pozorovať jedno malé dievčatko v meste. Zrejme bola s mamou v práci.
A bolo jej tam hrozne dlho. Mamička najskôr
pracuje ako barmanka v klube. My sme boli
na parkovisku oproti. Otvorila si dvere na ulicu,
čupla na kolená a hrala sa na mačku. Rukou
zmietla prach z chodníka pred sebou na ľavú
stranu. Potom druhou rukou na pravú stranu.
Keď zbadala, že ju pozorujem, zaprskala ako
mačka, keď sa jej niečo nepáči. Keď videla, že
som pred ňou pomyslene cukol dozadu, tak sa
usmiala, že ma nechcela až tak vyplašiť. Potom
na chvíľu zmizla do výkladu. Tam mi predviedla
niekoľko vydarených grimás, ako to len mačky vedia. Vzápätí sa vrátila medzi dvere. Tak to
opakovala dotiaľ, pokiaľ si ju nevšimla mama.
Tá ju chytila rukou vzadu za nohavice, zovrela do náručia a zavrela dvere. Tak sa pre mňa
skončila jedna nezabudnuteľná mačacia pantomíma.
Ing. Teodor Komenda
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

•Dominik v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. Dňa 22. augusta o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Dňa 24. augusta o 20.00 hod.
•Pink Floyd
Hudobno-relaxačný program vo Hviezdnej sále.
Dňa 30. augusta o 19.00 hod.
•Večer pod južnou oblohou začneme na Zemi
programom AOTEAROA – Krajina veľkého bieleho oblaku
Dňa 31. augusta o 20.00 hod.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
SNP 122 v Žiari nad Hronom, upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 17. septembra 2012 predložili školou potvrdené tlačivo
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa za deti, ktoré
do 31.8.2012 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny:
pondelok, utorok 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00
hod., streda 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
a piatok 8.00 – 12.00 hod. Tlačivo sa nachádza aj
na webovej stránke www.employment.gov.sk
(Rodinná a sociálna politika Žiadosti a potvrdenia
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa).
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre
posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov
školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia, dátum zápisu
do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu). Ak dieťa,
na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom
roku 2012/2013 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.) a pracovnú
zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti, ak dieťa
po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):
– Mgr. Dana Orolínová: 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
– Gabriela Pecková: 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U),
– Ing. Martina Homolová: 2445552 (E,F,M,S,V,W),
– Alena Matušková: 2445553 (A,C,Č,K,R),
– Mária Fronková: 2445554 (B,I,J,O,Š).

Nevieš čo budeš robiť počas jesenných
prázdnin? My to už vieme!
Ak chceš zažiť to, čo vidíš na Halloween len v
telke, si odvážny a nechceš sa nudiť, neváhaj, nahovor kamaráta a vyrazte spolu s nami za dobrodružstvom! Bohatý program, nočné hry, jazda
na koóch a sladké odmeny čakajú len na teba!

Dátum: 31.10.2012 - 4.11.2012 (5 dní)
REKREAČNÉ ZARIADENIE:
Chata Kováčová - Bienska dolina
Ak sa chceš pridať aj ty, napíš e-mail na:
tabory.zaziar@gmail.com alebo vypíš prihlášku na www.taboryzaziar.webnode.sk
CENA: 85,-

(V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, jazda na koňoch,
jazda na štvorkolkách, nepretržitá zdravotná starostlivosť, upomienkové darčeky, sladkosti, CD s fotkami, poplatky. Cena je vrátane DPH.)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

21.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
24.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
25.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
29.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.8. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
1.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

25.8. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná, Žiar nad Hronom (601 30 20)
26.8. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
29.8. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 03 98)
1.9. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
2.9. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Súťažíme
o vstupenky
na Sitňan fest
s Iné Kafe
Iné Kafe patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie slovenské
skupiny, ktorá vypredáva svoje koncerty nielen po celom Slovensku, ale i v susedných Čechách. Iné Kafe odohrá svoj koncert aj v Žiari
nad Hronom na Sitňan feste, a to 20. októbra v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra. Vstupenky si môžete v týchto dňoch zakúpiť v predpredaji za 5 eur,
v septembri za 6 eur a v deň koncertu
za 7 eur.
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi novinami pre šiestich z vás pripravilo súťaž
o vstupenky na toto podujatie. Stačí, keď nám
do 25. septembra správne odpoviete na súťažnú otázku: Ako dlho pôsobí na hudobnej scéne
žiarska punk-rocková kapela Sitňan?
Správne odpovede nám môžete posielať mailom na adresu: mn@ziar.sk,
alebo ich môžete doručiť priamo do redakcie Mestských novín, Námestie Matice slovenskej – budova Bieleho domu, 6. poschodie.
(r)
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Hľadám domov
LORA

Lora je asi ročný kríženec
stredného vzrastu. Je veľmi milá a priateľská. Psík
vďačný za každú pozornosť
a pohladenie. Môže ísť do
bytu aj rodinného domu. Je
odčervená a bude očkovaná, sterilizovaná a čipovaná.
BIMBO

Bimbo je šteniatko
– kríženec, ktorý bude
v dospelosti menšieho
vzrastu. Hľadáme mu domov v byte alebo v dome
s prístupom do vnútra. Je hravý, ale už teraz
rozumný.
RUBY

Ruby je kríženec menšieho vzrastu, má rok a pol. Je
vhodná aj k deťom. Môže ísť
do bytu aj do rodinného
domu. Bude kastrovaná, očkovaná, čipovaná.
EDDIE

Eddie je približne 8-mesačné šteniatko, menšieho vzrastu, asi ako bígl. Je
veľmi milý, hravý a aktívny
psík vhodný aj do bytu.
S inými psíkmi je znášanlivý. Je odčervený, očkovaný
a bude kastrovaný.
REYA

Reya je mladá sučka, môže mať približne
2 roky. S inými psami
je znášanlivá, je vhodná aj do bytu a môže
ísť aj k deťom. Bude
kastrovaná, očkovaná, čipovaná, odčervená.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.

Fotokutranie
Neformálna skupina Žiarovky organizuje
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
a Mestskou obývačkou zbierku fotografií Žiaru nad Hronom. Svoje fotografie môžete nosiť
do Mestskej obývačky, ktorá sa nachádza
v Mestskej plavárni na poschodí.
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PREDAJ
•Predám mobilné telefóny Nokia C2 – 01 + záručný list (nový). Cena:
70 €. LG GS101 + nabíjačka. Cena: 15 €. Telefón na pevnú linku Siemens Euroset 2005. Cena: 3 €. Prehliadačku na dia obrázky, na batériu.
22/17
Cena: 2 €. T: 0902 828 424
•Predám frézovaciu hlavu Gudho na opracovanie dreva, s vymeniteľnými tvarovými nožmi (22 kusov), málo používanú. Cena: 70 € .
T: 0915 600 157
15/17
•Predám kolieskové korčule, veľkosť č. 40, zn. Truli, kolieska 78 mm
(guma), 1 rok používané. Cena: 20 €, dohoda možná. T: 0949 261 917
19/16

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám veľký slnečný 1-izbový byt s rozlohou 50 m2, blízko plavárne, s balkónom, 7- metrová izba, 7-metrová chodba, z oboch priechod do kuchyne. Byt má jadro, nachádza sa na 10. poschodí z 11-tich
s dvomi nákladnými výťahmi, panelák je veľmi udržiavaný, pokojné
bývanie s pekným výhľadom, plastové okná, v parčíku detské ihrisko.
1/17
K bytu patrí pivnica. Cena: 30 000 €. T: 0908 253 460
•Predám 2-izbový byt, prerobený na 2,5-izbový, Sládkovičova ul.,
vedľa tržnice. Má dva balkóny. Cena: 33 000 €. T: 0944 492 516 2/17
•Predám záhradku v ZH, v záhradkárskej osade pod Kauflandom,
s chatkou. Cena: 1100 €. T: 0944 155 928
3/17
•Predám alebo vymením dom v obci Orešany pri Piešťanoch za jednoizbový alebo dvojizbový byt v Žiari nad Hronom, cena dohodou
T: 0905 255 386
8/17
•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný na stavbu rekreačného
objektu alebo rodinného domu. T: 0905 255 386
9/17
•Predám chatku v obci Janova Lehota. Cena dohodou.
T: 0904 851 358

19/17

•Predám veľmi pekný 2-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej v Žiari
nad Hronom. Cena: 26 000 €. T: 0905 200 270
20/17
•Predám 1-izbový byt s rozlohou 36 m2, v Žiari nad Hronom.
Cena: 20 000 € T: 0944 163 941
11/17
•Predám 3-izbový byt v ZH, Tajovského ul., 82 m2, slnečný, s pekným
výhľadom, čiastočne zariadený, kočikáreň, pivnica, výťah, 4. poschodie zo 4. Cena: 54 000 €. T: 0907 858 187
17/17
•Predám 3-izbový byt, 80 m2, na Etape, Vansovej ul., v pôvodnom
stave, slnečný , 4. poschodie, s výťahom, kočikáreň, pivnica, bytový
dom je zateplený. Cena dohodou. T: 0905 285 615
18/17
•Predám 2-izbový byt na Nám. MS, v pôvodnom stave.
Cena: 37 000 €. T: 0917 816 429

27/17

•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena: 38 000 €.
T: 0917 816 429

28/17

•Predám 2-izbový byt v Hliníku nad Hronom. Byt je v pôvodnom
stave. Cena: 25 000 €. T: 0917 816 429
29/17
•Predám 2,5-izbový byt na Etape. Byt má plastové okná, inak je
v pôvodnom stave. Cena: 36 000 €. T: 0917 816 429
30/17
•Ponúkam na predaj 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt má plastové okná, murované jadro, balkón. Cena: 40 000 €. T: 0917 816 429
31/17

•Ponúkam na predaj 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt má plastové okná, murované jadro, balkón. Cena: 41 500 €. T: 0917 816 429
32/17

•Ponúkam na predaj 4-izbový byt v Žiari nad Hronom, časť Pod vŕšky. Byt je v pôvodnom stave. Cena: 46 000 €. T: 0917 816 429
33/17
•Ponúkam na predaj 4-izbový byt v Žiari nad Hronom.
Cena: 57 000 €. T: 0917 816 429

34/17

•Ponúkam na predaj 4-izbový byt v Žiari nad Hronom. Byt je
po kompletnej rekonštrukcii. Cena: 67 000 €. T: 0917 816 429 35/17
•Predám 1-izbový byt na Etape, pôvodný stav. Cena: 16 000 €.
T: 0917 816 429
41/17
•Predám 1-izbový byt na Etape, pôvodný stav. Cena: 20 000 €.
T: 0917 816 429
23/17
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, pôvodný stav.
Cena: 25 000 €. T: 0917 816 429

24/17

•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, pôvodný stav.
Cena: 24 000 €. T: 0917 816 429

25/17

•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom, časť Pod vŕšky. Byt má
plastové okná, je čiastočne rekonštruovaný. Cena: 35 000 €.
T: 0917 816 429
26/17
•Ponúkam na predaj 4-izbový byt v Hliníku nad Hronom.
Cena: 50 000 €. T: 0917 816 429

36/17

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový byt na Nám. MS, nezariadený. Bytový dom je
zateplený, má plastové okná. Byt má 42 m2, je na 1.poschodí, bez výťa4/17
hu. Voľný od októbra 2012. Volať po 16.00 hod. 0948 013 515
•Ponúkam na prenájom 3-izbový byt v Žiari nad Hronom, cena do7/17
hodou. T: 0907 354 810
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad Hronom,
časť Etapa. Je čiastočne zariadený, plocha 62 m2. T: 0911 296 477 21/17

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
12.699 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, v pôvodnom stave.
Cena: 19.000 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, v pôvodnom stave.
Cena: 29.550 EUR, výmera: 43 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
29.990 EUR, (pôvodná cena 31.990 EUR), výmera: 49 m2
•2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, v pôvodnom stave.
Cena: 27.000 EUR, výmera: 54 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 31.500 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 24.500 EUR, výmera:
61 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom s tromi
loggiami, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 36.500 EUR, výmera: 63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 28.000 EUR, výmera:
66 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 31.990 EUR, (pôvodná cena 39.00 0 EUR),
výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.000 EUR, (pôvodná cena 36.900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR),
výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena:
30.000 EUR, (pôvodná cena 32.000 EUR), výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 39.500 EUR, výmera: 75 m2

•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 60.000 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 81 m2
•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 57.000 EUR,
výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500 EUR, výmera: 112 m2
DOMY:
•Rozostavaný RD v Lutile. Cena: 110.000 EUR, zastavaná plocha: 180 m2, úžitková plocha: 360 m2, výmera
pozemku: 1.500 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Cena: 37.500 EUR, zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400 EUR,
(pôvodná cena: 143.000 EUR), zastavaná plocha: 188
m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900 EUR, výmera pozemku: 734 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 40 EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku.
Cena: 33.830 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 25.000 EUR, výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera:
5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
noviny.ziar.sk
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•Prenajmem garáž pri hvezdárni. T: 0915 600 157

12/17

•Prenajmem nefajčiarom 2-izbový zrekonštruovaný, čiastočne zariadený byt, od októbra 2012. Byt je lokalizovaný v blízkosti námestia.
Cena: 330 €/mesiac, vrátane energií + internet. T: 0902 418 438 16/17

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•V Žiari vymením 3-izbový tehlový byt na prízemí za 1-izbový byt,
5/17
alebo garsónku, plus doplatok. T: 0905 577 327
•Vymením 2-izbový byt v OV (v pôvodnom stave, plastové okná) za
1-izbový + doplatok. T: 0907 412 218
10/17

SPOMIENKA

Dňa 29. augusta si pripomíname 2. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil
Ľudovít Soós.
S láskou si spomína manželka s rodinou.

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpime rovinatý stavebný pozemok s inžinierskymi sieťami v okolí
ZH s rozlohou cca 700 – 800 m2. T: 0903 593 344, 0907 698 166. Volať
6/17
po 16.00 hod.
•Kúpim 4-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena dohodou.
T: 0917 816 429
37/17
•Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, môže byť aj v pôvodnom
stave. Cena dohodou. T: 0917 816 429
38/17
•Kúpim 3-izbový byt v Žiari nad Hronom, môže byť aj v pôvodnom
stave. Cena dohodou. T: 0917 816 429
39/17
•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena dohodou.
T: 0917 816 429

11

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

40/17

AUTO MOTO
•Predám používané plechové disky kolies, 15 palcové, štvordierové,
13/17
rozteč otvorov 108 mm, 4 kusy. T: 0915 600 157
•Predám nové aj používané spätné zrkadlá, vyhrievané, vhodné
na nákladné auto aj autobus. Z 700 a Z 480. T: 0915 600 157
14/17

BIG DAY

Vo štvrtok 30. augusta o 15.00 hod. sa
uskutoční
už
druhý
ročník akcie Big Day
v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom.
Akcia Big Day je tento rok
veľmi bohatá na program
i aktivity pre mládež. Môžete
sa tešiť na rapovú hviezdu Suverena. Tento ročník akcie spájame s premiérou česko-slovenského dokumentu Hip – Hop na pravú mieru.
Na podujatí nebude chýbať obchod s Hip –
Hopovým oblečením, rôzne súťaže a tombola.
Účinkujúci: Vagabund, Agáta, Odozva,
Nová Komunita, brušné tanečnice, Erika
Henželová, Viktória, Free Run Show – Last
Group a mnohí ďalší.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
stále žiješ spomienkami.
Dňa 15. augusta uplynulo
10 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Marián Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 11. augusta uplynuli
4 roky od poslednej rozlúčky s naším milovaným manželom, ockom a starým otcom
Jánom Pukačom.
S láskou spomíname.
Manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 15. augusta sme si pripomenuli 20 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý
otec
Štefan Moravčík.
Venujte mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci zostal...
Dňa 30. augusta si pripomenieme 5 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš milovaný
Jozef Čop.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami.

Reportáže
Mestskej televízie ATV

wwwm.tvziar.tv

SPOMIENKA

Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď dieťa oči zaviera.
Tá rana v srdci ostáva a bolí,
nikdy sa už nezahojí.
Dňa 23. augusta uplynie 21 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Petrík Doletina.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca
rodina.

SPOMIENKA

Kto ťa poznal, spomenie si.
Kto ťa mal rád a miloval,
nezabudne.
Dňa 29. augusta si pripomenieme 2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Jozef Barcík.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Niet smrti tam,
kde bol život vyplnený prácou,
láskou
a obetavosťou.
Dňa 16. augusta sme si pripomenuli 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
RSDr. Ján Kučerka.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína manželka, synovia, vnúčence a ostatná rodina.

noviny.ziar.sk
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KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zoznámili s problematikou záchranných prác, cieľom ktorých je záchrana života,
ochrana zdravia osôb, majetku, prípadne zvierat s činnosťou na odsun z postihnutého územia, ako aj zamedzenia šírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Zoznámili sme sa s fázami záchranných prác, druhmi záchranných prác, ktoré zložky záchranné práce vykonávajú. V dnešnej časti si povieme o organizovaní
JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY. Tak si položme otázku, čo alebo kto je vlastne jednotka civilnej ochrany.

JEDNOTKA CIVILNEJ OCHRANY
je organizovaná skupina osôb, odborne pripravená a materiálne vybavená na plnenie úloh civilnej ochrany.
Jednotky civilnej ochrany sa členia podľa činnosti na ŠTÁB a odborné jednotky civilnej ochrany.

Jednotky civilnej ochrany aktivuje do činnosti príkazom predseda krízového štábu.

Členenie jednotiek civilnej ochrany - 1..... odborné

Členenie jednotiek civilnej ochrany - 2..... podľa miesta pôsobenia - riadi ich ŠTÁB
Pre potrebu územia : obvod vychádza z analýzy územia vzniku možných mimoriadnych udalostí
Pre potreby obce : obec zriaďuje jednotku civilnej ochrany v zmysle výpisu z analýzy územia
Pre potreby právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov : objektové jednotky CO
•
•
•
•
•
•

Pri vytváraní jednotiek civilnej ochrany obec PO, FO – podnikateľ :
určuje a odvoláva osoby do jednotiek civilnej ochrany
oboznamuje určené osoby s plnením povinností a s používaním ochranných prostriedkov
zabezpečuje členov jednotky civilnej ochrany osobnými ochrannými prostriedkami
utvára organizačné, personálne, priestorové a materiálne podmienky na plnenie jej úloh
zabezpečuje spohotovenie a pripravenosť /stredisko odbornej prípravy/ naplnenie úloh po vyhlásení mimoriadnej situácie
podieľa sa na vybavení materiálom civilnej ochrany

VTÚ a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)

noviny.ziar.sk
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PUBLICISTIKA

Hip-hoperi z Associallz Dance Crew učia deti žiť bez hádok
a jednotu a našim cieľom je šíriť toto posolstvo
po celej Európe. Hip-Hop nie je iba o tanci a o hudbe. Predovšetkým je to o ľuďoch, ktorí sa majú radi
a navzájom si pomáhajú.“

Vlastná tanečná škola

Boris a Bios.
Tanečná skupina Associallz Dance Crew pôsobí v našom meste už štyri roky. Za ten čas stihli
natočiť hodinový film, prerobiť starú miestnosť
na tanečnú halu a založiť tanečnú školu.
I keď na začiatku mala tanečná skupina niekoľko
členov, dnes sú jej hlavnými lídrami Matej Škoda
alias Bios a Boris Mihálik. „Momentálne vedieme
projekt Hip-Hop na pravú mieru, ktorého cieľom
je ukázať verejnosti, že my Hip-Hoperi nie sme iba
banda feťákov, ale že sme tak isto slušní a úctiví
ľudia,“ vysvetľujú v úvode Bios a Boris a vzájomne
dodávajú: „My osobne nefajčíme, nepijeme a neberieme ani omamné látky. Sme za lásku, mier

Jedným z prvých väčších projektov, ktorý sa tanečníkom podarilo uskutočniť, bolo natočenie
hodinového filmu, ktorý sa premietal aj v kinách.
Videli ho tak žiaci základných škôl i študenti stredných škôl, vďaka čomu sa posunuli zase o krok
ďalej. Bývalé priestory atómového krytu prerobili
a založili v nich vlastnú tanečnú školu, do ktorej sa
hneď na začiatku prihlásilo 40 detí. „Počítame, že
tento rok ich bude asi dvakrát toľko. Deti chodia
do tanečnej školy radi, s nadšením. Je to určite lepšie, ako by sa mali túlať po uliciach alebo iba sedieť
za počítačom. Vedieme ich tiež k správnym hodnotám ako sú mier, láska a jednota. Aby si navzájom
pomáhali a ak majú nejaký problém, nech ho skúsia vyriešiť tancom, nie bitkami,“ hovorí Boris.
Okrem tancovania vyvíjajú u detí aj hodnoty
v správaní. „Učíme ich rešpektovať druhých, ako
vzájomne spolunažívať bez hádok. Naše tréningy nie sú profesionálne, pretože z detí nechceme
spraviť profesionálov. Našim cieľom je, aby mali
tanec radi. Tanečnú školu chceme posunúť aj
do iných miest. Okrem toho, že deti naučíme tancovať, budeme s nimi chodiť aj na vystúpenia
a chceme organizovať aj väčšie podujatia,“ dopĺňa
ho Bios.

Druhý ročník celodennej akcie
Big Day s premiérou dokumentu
Chystá sa aj spolupráca s Novou Komunitou.

Vo štvrtok 30. augusta sa uskutoční druhý ročník celodennej akcie pre deti Big Day, kde budete

Otvorenie tanečnej školy break dancu
__________________________________________________________________________________

Tanečná skupina Associallz Dance Crew otvára už
2. ročník tanečnej školy Hip – Hopu a Break Dancu.
Prihlásiť sa môže ktokoľvek, nezáleží na veku, pohlaví, ani vašich schopnostiach.
Ponúkame vyúčbu:

Break Dance, základy tanečných štýlov,
Poppin, Lockin a New – Style.

môcť vidieť aj veľkú hviezdu Suveréna. Ako však
Hip-Hoperi sľubujú, prídu aj iné kapely a dokonca nie iba z Hip-Hopového fachu. Nebudú chýbať
ani sprievodné podujatia, detské atrakcie a hry, ale
aj tombola. „Vyhrať v nej môžete tri mesiace v tanečnej škole zadarmo. Tí, ktorí do tanečnej školy
nechcú chodiť, môžu výhru darovať ďalšej osobe,“
spresňuje Bios. Na akcii Big Day sa uskutoční aj veľká premiéra slovensko-českého dokumentu, ktorý
sa pripravuje už niekoľko mesiacov. „Natáčal sa
po častiach, je tam veľká produkcia hudby, zháňanie materiálu. Projekt z tanečnej scény podporili

Phantoms Crew, B-Boy Nespi, Esi, Bobeš from Heroes a ďalší a z rapovej scény napríklad Revolta a Suvereno,“ hovorí Bios a Boris dodáva: „Dokument
nemá proti ničomu bojovať a vytvárať názor čo je
dobré a čo zlé. Ide o to, aby sme ukázali ľuďom, že
aj my máme svoje hodnoty a môžeme byť dobrí
ľudia. Nie je to šírenie názoru, že všetko ostatné je
zlé. Je to iba naše ponímanie kultúry a ukazovanie
ľuďom, že aj my sme ľudia ako ostatní.“ Okrem už
spomínaného dokumentu pripravujú tanečníci aj
ďalší celoslovenský projekt, ktorý sa bude týkať
detí. „Ovplyvníme ním asi 500 detí na celom Slovensku. Bližšie informácie sa dozviete už čoskoro,“
hovorí Bios tajomne.

Projekt pre celé mesto
Žiarčania sa môžu tešiť aj na spoluprácu Associallz Dance Crew so skupinou Nová Komunita.
„Do projektu však chceme vtiahnuť celý Žiar, pretože budú do neho zapojení žiarski umelci z viacerých hudobných sfér, ale aj maliari, skejtbordisti
či writeri. Spolupráca bude mať celoročný charakter. Pripravíme štyri prezentačné pesničky Žiaru
nad Hronom, na ktorých budú spolupracovať ľudia
z veľkej scény. Tešiť sa môžete aj na veľký dokument, ktorý budú vidieť nielen diváci na Slovensku,
ale aj v Čechách a pravdepodobne sa dostane aj
do Anglicka,“ dodávajú na záver Bios a Boris. (li)

Našich žiakov vedieme okrem tanca aj k zdravému životnému
štýlu a správnym hodnotám života: úcta, mier, láska a jednota.
Všetky potrebné informácie sa dozviete na nábore, ktorý sa uskutoční

v piatok 7. septembra o 17.30 hod.
v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
v Klube mladých (Tanečná hala ADC).

noviny.ziar.sk

Nový dokument sa natáčal
aj v uliciach Žiaru nad Hronom.
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Úspešný vstup dorastu do sezóny
FUTBAL - 3. LIGA STARŠÍ DORAST

Prvým kolom otvorili svoje účinkovanie
v 3. lige oba dorastenecké tímy FK Pohronie.
Na domácom ihrisku porazili nováčika súťaže
FC Vrútky.
1. kolo: FK Pohronie U19 – FC Lokomotíva
Vrútky 3:1 (1:0)
Góly: Mekíš 2x, Ľachký.
Zostava: Kružic – Hanuška (72. Murgač), Štefanovič, Foltán, Palík „K“ – Kružlic, Búci, Kukučka M.,
Kukučka V. - Mekíš, Hudec R. (68. Ľachký).
Do zápasu sme nastúpili aktívnejšie. Súpera sme
dostávali pod tlak, avšak z množstva šancí sa nám
nepodarilo skórovať. V 35. minúte sa nám konečne podarilo presadiť po individuálnej akcii Viktora
Kukučku, hlavou zakončoval Mekíš.
V druhom polčase nám ušiel vstup do úvodných
minút. Súper prevzal iniciatívu a hrozil najmä
z rýchlych protiútokov. Po 60. minúte sme zvýšili
aktivitu, odmenou ktorej bol po presnom centri
Palíka gól Mekíša na 2:0 v 63. minúte. Našou chybou v strede poľa sme pustili hostí späť do zápasu, ktorí znižovali v 68. minúte na 2:1. Inkasovaný
gól hráčov zaskočil a začali sme vyrábať viac chýb.
Do pohody nás opäť dostal gól z kopačky nováčika v tíme Miloša Ľachkého, ktorý ťažil z presnej
prihrávky výborne hrajúceho Viktora Kukučku.
Hráči zvládli úspešne vstup do sezóny a naznačili svojim výkonom, kam smerujú. Nevyhli sme sa
však niekoľkým zaváhaniam, ktoré by nás mohli

proti kvalitnejším súperom mrzieť. Hlavne množstvo nepremenených gólových príležitostí. Hráči
však ukázali morálku a vnútornú silu, ktorú bezpochyby tento kolektív má.
Ďakujeme za podporu fanúšikom, ktorí nás prišli
povzbudiť.
(rv)
2. kolo: FK Rajec – FK Pohronie U19 6:1 (5:1)
Gól: Kružlic.
Zostava: Kružic – Hanuška, Foltán (25. Mezei),
Hudec T., Kružlic, Kukučka M., Kukučka V. (51.
Hudec R.), Búci, Mekíš (70. Murgač), Ľachký, Job
(51. Horváth).
Do zápasu sme vstúpili absolútne nekoncentrovane, keď sa už v 2. minúte ujali domáci vedenia.
Na prvý gól sme odpovedali v 15. minúte gólom
Kružlica po rohovom kope. Miesto zvýšenia našej
aktivity sme začali robiť množstvo individuálnych
chýb vo všetkých činnostiach a na všetkých postoch. Defenzíva nášho mužstva absolútne nefungovala, v ofenzíve sme boli bez pohybu a nedokázali sme si prihrať dvakrát po sebe. Domáci sa
do polčasu na strelenie ďalších štyroch gólov ani
len nespotili, pretože len využívali ponúknuté príležitosti po našich chybách.
V druhom polčase sme chceli aspoň opraviť dojem z polčasu prvého a pokúsiť sa vrátiť
do zápasu. Domácim sa však opäť po našej chybe už v úvode podarilo skórovať. Zvyšok zápasu

„Áčko“ nasúkalo Novým Zámkom osem gólov
FUTBAL - SLOVENSKÝ POHÁR

1. Kolo: FK Pohronie A – Nové
Zámky 8:0 (3:0)
Góly: Páleník 2, Pinka 2, Sekereš, Paraj, Líška, Sedliak.
Už v prvej minúte Pinka obišiel troch hráčov súpera a slalom zakončil pod brvno – 1:0. To
ešte nikto netušil, čo jeho rýchly
gól spôsobí. Bolo však jasné, že
sa scenár z Kremničky opakovať
nebude. V 14. min. zachytil prihrávku Serpeši, uvoľnil Páleníka a ten zvýšil na 2:0. V 21. min.
sa vydarila kombinácia Sekereš,
Páleníkm no Drobňákovi strelu brankár vyrazil. Na 3:0 sme
zvýšili po faule na Sedliaka, v
37. min. si loptu na značku pokutového kopu postavil Sekereš a nezaváhal. V 42. min. išiel sám na brankára Drobňák, ale napálil len
do neho.
Aj druhý polčas sme začali podobne. V 49. min. po centri Pinku hlavičkoval Páleník k žrdi a zvýšil na 4:0. Za dve minúty vysunul Sepeši
Paraja, ktorý zvýšil na 5:0. Od tohto okamihu to bola exhibícia nášho
mužstva. Do 70. min. zahodili svoje šance Páleník hlavou a Paraj po narážačkách. V 73. min. zvyšoval Líška hlavou po centri Pinku na 6:0 a
o dve minúty si krásne vymenili loptu stredom Sedliak s Pinkom a bolo
7:0. V 84. min. zakončil svoju individuálnu akciu strelou do vinkla Sedliak
na konečných 8:0.
Druhé kolo sa odohrá 28. a 29. augusta.
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sa niesol v znamení nášho trápenia a boja samých
so sebou a domácim stačilo len stáť na svojej polke a zakladať protiútoky do našej dezorientovanej
defenzívy.
Hráči jednoznačne svojim výkonom a koncentráciou sklamali a absolútne nenaplnili svoje
úlohy dané pred zápasom. Hrali sme naivne bez
dôrazu, disciplíny a bojovnosti. Víťazstvo domácich je úplne zaslúžené, a to nemuseli podať ani
nadpriemerný výkon na to, aby získali 3 body.
(rv)
FK POHRONIE U17 – FC Lokomotíva Vrútky
6:0 (4:0)
Góly: Róbert Chrien, Matúš Sviržovský, Adam
Sekereš, Andrej Maslen, Miroslav Líška, Erik Schillinger.
Zostava: Róbert Henžel – Andrej Maslen, Milan Bilický, Petr Mudrončík, Erik Schillinger, Fedor
Dúbravský, Adam Sekereš, Matúš Sviržovský „K“,
Róbert Chrien, Richard Tryzna, Miroslav Líška.
Striedali : Matúš Dubina, Tadeáš Ďurica.
Zápas sme začali aktívnejšie. Už v úvode zápasu
sme si vypracovali gólové šance, ktoré sme premenili. Snažili sme sa o kombinačnú hru, čo sa
nám prvý polčas darilo, hlavne po pravej strane.
V druhom polčase sa hráči uspokojili a ubrali
zo svojej aktivity. Po individuálnych prienikoch
sme strelili dva góly.
(pb)
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Úspešné vystúpenie žiarskych cyklistov na domácom šampionáte
CYKLISTIKA

Vrcholným podujatím sezóny 2012 boli
pre žiarskych cyklistov Majstrovstvá Slovenskej
republiky v cestnej cyklistike mládeže, ktorých
organizátorom bol opäť domáci žiarsky Cyklistický klub.
V sobotu 4. augusta bola v popoludňajších hodinách odštartovaná časovka jednotlivcov na trati
Lovča – Dolná Ždaňa – Lovča. Pretek sa išiel ako
Cena primátora mesta Žiar nad Hronom. Kategórie mladších žiakov, starších žiakov a kadetov absolvovali časovku na 10 km a kategória juniorov
na 20 km. Pre kategóriu juniorov sa pretek išiel
ako ďalšie kolo Slovenského pohára, pretože ich
šampionát už prebehol v Púchove na spoločných
Majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky.
Teda nezápolili o majstrovské tituly, ale len o body
do extraligy.
Za slnečného a extrémne horúceho počasia sa
na trať vydali ako prví mladší žiaci. Favoritom v tejto kategórii bol vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského pohára Štefan Michalička z CyS
Žilina. Ten na trati odviedol maximum, potvrdil
svoje kvality a časom 15:44 zaslúžene zvíťazil. Nádeje žiarskej cyklistiky obsadili: Matúš Černek šieste, Matúš Valuška ôsme, Adam Foltán jedenáste
a Tomáš Kamenský šestnáste miesto. V kategórii
starších žiakov bol favoritom vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského pohára, domáci
Adrian Foltán. Po vynikajúcom výkone na trati
Foltán časom 13:56 bezpečne zvíťazil a zaslúžene
sa stal Majstrom Slovenska v tejto disciplíne. Aj ostatní žiarski starší žiaci podali výkon na hranici svojich možností. Henrich Hasch obsadil ôsme, Matej
Foltán deviate, Ján Gajdošík trináste a Jakub Varhaňovský pätnáste miesto.

Majstrom Slovenska
v kategórii kadetov sa stal Juraj Bellan
V kategórii kadetov sa prekvapenie nekonalo. Víťazstvo a titul Majstra republiky si časom 13:35 odniesol favorizovaný domáci pretekár Juraj Bellan.
Vynikajúci výkon v etape pravdy podali aj ostatní
žiarski kadeti, keď obsadili Matej Truban štvrté,
Nicolas Jelža piate a Kristián Zimány šieste miesto.
V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku
na 20 km, si prvenstvo odniesol časom 25:39 úradujúci Majster republiky Mário Daško z TJ Slávia ŠG

Trenčín. Jediný zástupca žiarskej cyklistiky v tejto
kategórii, talentovaný David Zverko, po technických problémoch na bicykli obsadil konečné ôsme
miesto.
V nedeľu 5. augusta bola na programe mládežníckeho šampionátu druhá disciplína, a to cestný
pretek jednotlivcov. Pretek sa išiel ako Cena Slovalca. Majstrovská trať viedla členitým terénom z obce
Lutila v smere na Lovčicu – Trubín, časť Dérerov
Mlyn, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú do cieľa v Lutile. Aj v nedeľu pretekali cyklisti v slnečnom, až extrémne horúcom počasí. Kategória mladších žiakov
absolvovala pretek na jeden okruh v celkovej dĺžke
23 km. Prvenstvo si v tejto kategórii odniesol opäť
Štefan Michalička z CyS Žilina. Žiarski mladší žiaci
obsadili: Adam Foltán nepopulárne štvrté miesto,
Matúš Valuška desiate, Matúš Černek jedenáste
a Tomáš Kamenský šestnáste miesto. Kategória
starších žiakov absolvovala dva okruhy, teda trať
dlhú 46 km. Majstrom Slovenska v tejto kategórii
sa stal Tomáš Person z CyS Žilina, ktorý v záverečnom špurte zdolal domáceho Adriana Foltána, ktorý k zlatej z časovky pridal striebro z cesty a stal sa
tak najúspešnejších žiarskym cyklistom na domácom šampionáte. Ostatní žiarski starší žiaci obsadili
po bojovnom výkone Henrich Hasch deviate, Matej
Foltán štrnáste, Ján Gajdošík osemnáste a Jakub
Varhaňovský devätnáste miesto. V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú 69 km, putoval
titul Majstra Slovenska do Žiliny zásluhou Michala Bušfyho. Vynikajúci výkon na trati podal opäť
domáci Juraj Bellan, ktorý na trati hýril aktivitou
a v záverečnom špurte vybojoval bronz. Vo vedúcej skupine v záverečnom špurte obsadili Nicolas
Jelža desiate a Kristián Zimány dvanáste miesto.
Matej Truban so stratou 1:12 min. na víťaza obsadil
sedemnáste miesto.

Na Majstrovstvá Európy
aj traja Žiarčania
Kategória juniorov absolvovala štyri okruhy, teda
92 km. Po vydarenom úniku trojčlennej skupiny
v zložení Mário Daško TJ Slávia ŠG Trenčín, Ľuboš
Malovec Olympik Trnava a domáci David Zverko si
prvenstvo v záverečnom špurte odniesol Malovec
pred Daškom a Zverkom. Organizátorovi mládež-

níckeho šampionátu Mestskému športovému klubu – Cyklistickému klubu Žiar nad Hronom sa podarilo zorganizovať pekné podujatie v okolí Žiaru
nad Hronom, ktoré sa zaobišlo bez pádov a zranení. Prinieslo viacero vynikajúcich výkonov a radosť
z cyklistiky. Tento šampionát by však nebolo možné
zorganizovať bez podpory sponzorov a nadšencov
cyklistiky. Mestský športový klub – Cyklistický klub
Žiar nad Hronom touto cestou chce vyjadriť poďakovanie spoločnosti Slovalco, ako aj mestu Žiar
nad Hronom, polícii, hasičskému zboru, Technickým službám mesta Žiar nad Hronom, obci Lovča
a Lutila, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné
zvládnutie Majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike mládeže. Ihneď po skončení šampionátu
zasadala komisia SZC, ktorá nominovala na Medzinárodné etapové preteky 27. ročník Rad Jugendtour v rakúskom Bad Tatzmansdorf (neoficiálne
Majstrovstvá Európy) v dňoch 12. až 17. augusta
šesticu kadetov, ktorí budú pod vedením trénera
Františka Sitoru reprezentovať Slovenskú republiku na tomto významnom podujatí. V nominácii je
až trojica Žiarčanov, a to David Zverko, Juraj Bellan
a Kristián Zimány. Do nominácie sa, bohužiaľ, nevmestil Nicolas Jelža, ktorý je prvým náhradníkom.
Budeme chlapcom držať palce, aby tentoraz doviezli ružový dres až do cieľa.
F.S.

Starší žiaci začali novú sezónu
FUTBAL - STARŠÍ ŽIACI

1. kolo: FK Pohronie ZH/DŽ – MFK Lokomotíva Zvolen
Starší žiaci „A“ 1:2 (0:1)
Gól: Samuel Budinský.
Zostava: Roman Gunda „K“ – Matúš Antošík,
Michal Blaho, Miroslav Hlaváč, Samuel Budinský,
Oliver Mašír ( 21. Peter Horný ), Daniel Nagy, Lukáš Kováč, Damián Bugár ( 57. Mário Paller ), Adam
Hajdúch, Ján Blahút ( 63. Lukáš Páločný ).
Úvodný zápas sezóny mal typické prvky prvého kola, veľa nepresností a rozháraná hra. Už
v prvom polčase sa zranila nová posila v obrane, Oliver Mašír, tréneri tak museli urobiť zmeny.

Po čase získali domáci hráči územnú prevahu, šance napriek tomu neprichádzali. Naopak, po našom
rohovom kope hosťom vyšiel rýchly brejk a bolo
0:1. Do konca polčasu sa nevedeli z toho otriasť,
súper dobre bránil a do ničoho nás nepustil.
V polčase sme urobili zmeny v zostave a prejavilo sa to aj na našej hre. Znova sme prebrali iniciatívu a častejšie sme sa dostávali do šancí. Podarilo
sa nám vyrovnať po rohovom kope, ktorý zahrával
Blaho a skóroval Budinský. Hráčov to povzbudilo
a šancí začalo pribúdať. Pribrzdila nás chybná rozohrávka brankára, po ktorej sme opäť inkasovali
a prehrávali sme 1:2. Teraz však domáci hráči hneď
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po góle pritlačili súpera pred ich 16-tku, prišli aj
šance, ale skórovať sa im už nepodarilo.
Starší žiaci „B“ 3:0 (1:0)
Góly: Adam Barboriak, Patrik Chovan, Andrej Bodor
Zostava: Pavel Valenta ( 36. Maroš Barboriak ) – Maroš Malatinec,
Rastislav Heško ( 51. Samuel Štefanovič ), Adam
Mihálik, Peter Bahna, Andrej Bodor, Adam Barboriak, Patrik Chovan, Erik Škriniar, Marek Kaška
( 51. Lukáš Paller ), Norbert Brodziansky „K“.
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V prvom kole víťazne, z druhého s remízou
FUTBAL-MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

1. kolo: Liptovská Štiavnica – Pohronie B 1:2 (0:1)
Góly:
Neuschl.
Zostava: Rapčan – Rozenberg (70. Žňava), Arvaj, Gajdoš, Janúch, Dobrota, Urgela, Neuschl
(88. Lietava), Varga, Bodor, Paraj (67. Cvejkuš).
Vo výrazne omladenej zostave nastupoval B tím
Pohronia s rešpektom voči favoritovi, ale s odhodlaním podať čo najlepší výkon. Už v 16. min.,
po prihrávke Vargu, sa hostia strelou Neuschla ujali
vedenia 0:1. V 18. min. mal gólovú šancu domáci
Semenník, brankár Rapčan bol však proti. Gólman
hostí sa vyznamenal aj pri ďalších nepríjemných
strelách. V 38. min. Semenníkova hlavička len tesne minula bránku. V 53. min., po peknej kombinačnej akcii Vargu a Paraja, Radoslav Urgela mieril
tesne vedľa. V 74. min., po faule v čistej šanci na
Neuschla, ostala rozhodcova píšťalka nemá, čo
využili domáci na gól z protiútoku – 1:1. Z tohto
výsledku sa však domáci dlho netešili, keď o minútu neskôr akciu Urgelu a Vargu zakončil úspešne Neuschl – 1:2. Hostia už do konca domácich
do žiadnej väčšej šance nepustili, a tak si z Liptovskej Štiavnice odniesli všetky tri body. Pochvalu si
zaslúži celé mužstvo, ktoré bolo posilnené o troch

hráčov z Áčka – Arvaj, Paraj a Varga. Hráči Pohronia
B predviedli zodpovedný výkon, ktorý im v premiérovom zápase priniesol zaslúžené víťazstvo.
Vojtech Šimovič

ne hrajúci Abrahám zvýšil na 2:1. Po tomto góle sa
však začalo opäť viac dariť hosťom, ktorí získali na
ihrisku miernu prevahu. Útočná hra sa im vyplatila,
keď v 82. minúte uzavreli skóre na konečných 2:2.

2.kolo:PohronieB–KrásnonadKysucou2:2(0:0)
Góly:
Abrahám.
Zostava: Rapčan – Arvaj, Gajdoš, Janúch, Dobrota, R. Urgela, Abrahám (90. J. Urgela), Neuschl
(59. Cvejkuš), Glab, Bodor, Paraj (60. Žňava).
V prvom polčase vychádzali obe mužstvá zo zabezpečenej obrany, hralo sa väčšinou v strede ihriska, a tak šli do šatní s bezgólovým výsledkom. Už
v 49. min. druhého polčasu sa však do vedenia
dostali hostia. Na center Radoslava Urgelu však
zareagoval Abrahám a vyrovnal skóre na 1:1.
Po druhej žltej karte musel predčasne odísť do šatne Dobrota, a tak dostalo v 68. min. Krásno výhodu
pokutového kopu. Brankár Rapčan však zachoval chladnú hlavu a tak sa hostia neujali vedenia.
Po tomto momente sa však museli domáci začať viac brániť a len vďaka vynikajúcemu výkonu
brankára Rapčana hostia nevyhrávali. Domácim
futbalistom sa v 78. minúte podaril brejk a výbor-

1. MŠK K. Nové Mesto 2
2. Krásno n. Kysucou A 2
3. FK Pohronie B
2
4. Dolná Tižina
2
5. MŠK Žilina B
1
6. TJ Baník Kalinovo 2
7. MFK B. Bystrica
1
8. L. Štiavnica
2
9. FK Čadca
2
10. ŠK Z. Poruba
1
11. MFK N. Baňa
1
12. Brusno – Ondrej A 1
13. FO Kinex Bytča
2
14. B. Štiavnica
1
15. MFK Zvolen
1
16. FK CSM Tisovec
1

Tabuľka
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
1
1
1

7:2
5:4
4:3
3:2
4:1
3:1
2:1
3:3
3:3
2:2
2:3
1:2
2:5
1:4
1:4
0:3

6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0
0

6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0
0

Najkrajší kút – od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
Dňa 1. septembra sa uskutoční 14. ročník
cyklo-turistického podujatia Najkrajší kút
– od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom.
Popis cyklotrasy:
Telgárt, Heľpa, Polomka, Brezno (občerstvenie),
Nemecká Slovenská Ľupča, Banská Bystrica,
Sliač (občerstvenie), Kováčová, Budča, Hronská
Dúbrava, Trnavá Hora, Šašovské Podhradie, Žiar
nad Hronom – staničná reštaurácia.
Dĺžka trasy: 138 km.
Trasa je odporučená na cestných, trekových aj
horských bicykloch. Deti do 15 rokov sa zúčastňujú v sprievode dospelej osoby. Cyklistická prilba je
povinná. Počas cyklotrasy budú zabezpečované

servisné práce na bicykloch pre všetkých účastníkov.
Prihlasovanie účastníkov bude v utorok

28. augusta od 16.00 do17.00 hod. vo vestibule Obvodného úradu na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
Zraz účastníkov: 1. septembra o 5.30 hod.
na parkovisku pred ZŠ na
Ul. M. R. Štefánika.
Odchod účastníkov: 6.00 hod. z parkoviska.
Štart účastníkov: spoločný o 9.00 hod. pri prameni Hrona pod
Kráľovou Hoľou.
Účastnícky poplatok: 6 €.
Bližšie informácie o podujatí získate na tel.
číslach: 0908 949 527 (p. Žiak) a 0902 345 935
(p. Krátky).

Beh SNP do vrchu na Šibeničný vrch
Pozývame všetkých priaznivcov bežeckých podujatí!
Mesto Žiar nad Hronom, MŠK Žiar nad Hronom – Atletický klub a Centrum voľného času
vás pozývajú na 11. ročník Behu SNP do vrchu
na Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční v utorok
28. augusta.
Miesto: Žiar nad Hronom (Ul. Partizánska)
– Šibeničný vrch.
Prezentácia pretekárov: Ul. Partizánska,
pri odbočke na Šibeničný vrch (pri StVS)

od 17.00 do 17.30 hod.
Štart: o 17.45 hod.
Kategórie: chlapci – dievčatá (muži, ženy)
– 2006 a ml.: 150 m,
– 2004 a ml.: 150 m,
– 2002 a ml.: 800 m,
– 1999 a ml.: 800 m,
– 1997 a ml.: 1 800 m,
– 1994 a ml.: 1 800 m,

– 1993 a st.: 1 800 m.
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na bicykli
do vrchu.
Kategória: chlapci – žiaci, dorast 1 800 m
Podmienka štartu: prilba, funkčný bicykel
v zmysle športovo – technických predpisov.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska
vatra.

