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Mesto plánuje meniť žiarovky na osvetlení, ušetrí tak 10-tisíc eur ročne
Na
mimoriadnom
zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré
sa uskutočnilo vo štvrtok 4.
júna, odsúhlasili žiarski poslanci
modernizáciu verejného osvetlenia.
Prinesie to úsporu približne 50
percent nákladov na elektrickú
energiu a náklady mesta na verejné
osvetlenie sa znížia o 10-tisíc eur
ročne.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v meste bola ukončená v roku 2011.
Predmetom
rekonštrukcie
bola
výmena celej svetelnej sústavy od
rozvádzačov, cez káblové rozvody
až po svetelné body. „Tento projekt
časť obyvateľstva v momente
dokončenia vnímalo pozitívne, neskôr
sa začali ozývať hlasy, že mesto nie je
dostatočne dobre osvetlené a niektoré
časti sú v tme,“ hovorí primátor Peter
Antal a pokračuje: „Začali sme preto
uvažovať, ako by sme tento problém
mohli vyriešiť. Absolvovali sme
spoločné rokovania a výjazdy, kde
sme si pozreli určitý typ osvetlenia.
Dlhoročným správcom verejného
osvetlenia v meste sú technické
služby. Vedenie spoločnosti preto
prišlo s technickým riešením, ktoré
zvýši intenzitu svietenia, a zároveň
zníži náklady mesta na samotnú
prevádzku a údržbu osvetlenia.“ Na
modernizáciu osvetlenia si technické
služby zoberú úver vo výške 300-tisíc
eur, ktorý budú splácať desať rokov.
Okrem energetických prepočtov si
charakter tohto projektu vyžaduje aj
návrh ekonomického modelu. „Mesto
má možnosť získať nenávratný grant
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Tmavé miesta v meste by mali
byť minulosťou.

Celé osvetlenie sa kompletne menilo pred niekoľkými rokmi, teraz sa
počíta iba s výmenou koncového bodu.
z úverovej linky Európskej banky pre
obnovu a rozvoj vo výške 20 percent
z úverovej istiny, čo predstavuje
60-tisíc eur. To by pokrylo náklady
na výmenu troch štvrtín súčasných
svetelných zdrojov za zdroje s LED
technológiou. Realizácia je možná do
31. augusta, kde je potrebné predložiť
na posúdenie skutočne dosiahnuté
úspory projektom,“ podotýka žiarsky
primátor.

Ročná produkcia
skleníkových plynov
sa zníži o 150 ton
Kým pred niekoľkými rokmi sa v meste
menilo kompletne celé osvetlenie,
nový projekt počíta iba s výmenou
koncového bodu. Vedenie mesta sa
tak snaží reagovať na technologické
zmeny a technologický vývoj. Od
modernizácie verejného osvetlenia
však primátor očakáva nielen šetrenie
finančných prostriedkov. „Zvýši sa nám
svietivosť v meste a z ekologického
hľadiska hovoríme o znížení ročnej
produkcie
skleníkových
plynov
približne na úrovni 150 ton. Som
presvedčený, že obyvatelia mesta vo
veľmi krátkom čase spoznajú rozdiel

Staré lavičky nahradili novými z agátového dreva
Začiatkom júna sa v parku osadili
dosky na konštrukciu už existujúcich
lavičiek. Centrálna časť parku je tak
už kompletne dokončená.
Pred rokom sa v Parku Štefana Moysesa dokončilo detské ihrisko a úpravami prešla aj Minizoo. V revitalizácii
parku pokračovalo mesto aj tento rok.
„Doteraz sme mali v parku osadené
lavičky z mäkkého dreva. Tie sme nahradili agátovým drevom, ktoré spĺňa
predpísané normy a vydrží viac rokov bez údržby,“ konkretizuje Marcela
Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ a spresňuje, že na komplet
sa takto urobilo 39 lavičiek. „Bohužiaľ,
jednu lavičku nám už stihli popísať
vandali. Tento priestor je napojený na
kamerový systém, preto budeme tieto
lokality určite monitorovať. Dúfame, že
viac sa to nebude opakovať a lavičky
nám nikto ničiť nebude,“ dodáva Marcela Gendiarová.
Z 39 osadených lavičiek je ich
31 s operadlom a 8 bez operadla. Mesto
za ne zaplatilo 2 399 eur.
(li)

Jednu lavičku už stihli vandali popísať.

medzi tým, čo je dnes a čo bude. Keďže
ide o samofinancovateľný projekt, aj
pri splácaní úveru dokážeme šetriť
financie mestského rozpočtu, čo je aj
jednou z mojich priorít. Hľadáme každé
euro, ktoré môže zostať v mestskom
rozpočte. Potom dokážeme generovať
kladný hospodársky výsledok, ktorý
prejde do rezervného fondu, čo
neskôr obyvatelia vidia v investíciách
v meste,“ dodáva Peter Antal s tým,
že aj keď sa bude splácať úver, na
verejné osvetlenie sa vynaložia menšie
finančné prostriedky.

Rekonštrukciou prejdú
najmä medziblokové
priestory
V projekte modernizácie osvetlenia
sa počíta s výmenou vysokotlakých
sodíkových výbojok za nové s LED
technológiou. „S výmenou sa
počíta najmä v medziblokových
priestoroch, ktorých sa rekonštrukcia
dotkne v maximálnej možnej miere,“
informuje Igor Rozenberg, riaditeľ
mestských
Technických
služieb
a spresňuje: „Medziblokové priestory
sú v súčasnosti osvetlené svietidlami,
ktoré sú pomerne ďaleko od seba

a vytvárajú tzv. tmavé svetelné miesta.
Sodíková výbojka vytvára, i napriek
tomu, že má vysokú svietivosť, na
všetkých osvetľovaných predmetoch,
okrem oranžovej, dojem šedých
odtieňov. Dnes sme v období inovácie
a musíme reagovať na trendové
obdobie verejného osvetlenia, ktoré
už nastalo. Každý hľadá cestu, ako
osvetlenie zmodernizovať, my sme
sa rozhodli ísť práve cestou LED
osvetlenia.“
Modernizáciou prejde približne
1400 svietidiel, čo predstavuje tri
štvrtiny svetelných zdrojov, ktoré
máme v meste. Celkové náklady na
osvetlenie boli doteraz na úrovni
145-tisíc eur ročne, po rekonštrukcii to
bude 135-tisíc eur. V tejto sume sú už
zarátané aj náklady na splátku úveru
a všetkých nákladov s tým spojených.

Rešpektovať budú
aj názor žiarskeho planetária
Krajskú hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella v našom meste
navštívi ročne približne 26-tisíc ľudí.
Mesto bude preto pripomienky
hvezdárov brať do úvahy a rešpektovať
ich v takom rozsahu, ako to bude
možné. „Dúfam, že sa budú odstraňovať
najmä problematické časti a to, čo je
dobré, aj zostane,“ hovorí Matej Korec
zo žiarskeho planetária a podotýka,
že súčasné osvetlenie ich inštitúcii
vyhovuje: „Sú však problematické
úseky, kde lampy boli od seba ďaleko.
Vadí nám tiež, že v pôvodnom projekte
sa neriešilo osvetlenie parkovísk či
školských areálov, ktoré sa síce neskôr
riešili, ale nevhodnými halogénovými
svetlometmi. Tie slúžia predovšetkým
na osvetlenie budov či reklamných
plôch. Nie je to však zdroj pouličného
osvetlenia, čo sa, bohužiaľ, vo veľkej
miere používalo v našom meste. A to
škodí všetkým živým organizmom.“ (li)

Kúpalisko je už na letnú sezónu pripravené
Už iba niekoľko dní chýba do
otvorenia letnej sezóny na plážovom
kúpalisku. Ako sme už avizovali,
areál prešiel v posledných dňoch
niekoľkými zmenami.
V ostatných dňoch pracovníci
mestských
Technických
služieb
osadili typické zábrany okolo bazéna,
ktoré uzatvárajú priestor bazéna tak,
aby bol vstup do neho možný iba
cez niekoľko brodísk z antikory. Tie,
rovnako ako nové sprchovacie rampy,
spĺňajú potrebný štandard určený
hygienickými normami.

Brodiská, ktoré boli pôvodne okolo
celého bazéna, už nahradila spevnená
plocha zo zámkovej dlažby. Súčasťou
novej zóny budú aj ležadlá so
slnečníkmi.
Zmenou prešiel aj samotný areál
kúpaliska, kde sa rekultivovali trávnaté
plochy. Časť trávnika sa vysiala a časť pri
zadnej bráne sa doplnila výrezmi trávy,
ako sa to zvykne robiť na futbalových
štadiónoch. Takto doplnená je plocha
s rozlohou približne 700 metrov
štvorcových.
(r)
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Na hrade Šášov odkryli kamennú chlebovú pec
V roku 2013 realizovalo Združenie
na záchranu hradu Šášov archívny
výskum, ktorého výsledkom bola
aj informácia s popisom niektorých
miestností na hrade Šášov a ich
využitie. Informácie pochádzali
predovšetkým zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej
Štiavnici. Tohto roku združenie po
prvýkrát realizovalo archeologický
výskum na hrade, vďaka ktorému sa
podarilo odkryť kamennú chlebovú
pec a tým identifikovať jednu z miestností zachytenú v archívnom materiáli.
V inventárnom súpise hradu z roku
1680 sa spomína aj miestnosť Bakh
Haus, a teda pekáreň. „V snahe vytvoriť
si nejaké technické zázemie, kde by sme
si pripravovali a skladovali materiál, sme
tento rok pripravili čistenie určeného
priestoru. Práve počas odstraňovania
sutinovej haldy sa nám pod dohľadom
archeológov podarilo zistiť, že pod touto
haldou sa nachádza pôvodná chlebová
pec. Vďaka tomu tak dnes vieme
presne povedať, v ktorom priestore sa

sa nám takto podarilo získať jednu
fotografiu, ktorá zachytáva jedno okno
pekárne. Je na nej vidieť okraj pece,
resp. jej určité prekrytie, z čoho sa dá
identifikovať, že pec už v minulosti bola
odkrytá,“ konkretizuje Rastislav Uhrovič.

Pec znova zasypú
pieskovou sutinou

Priebeh odkrývania pece.
spomínaná pekáreň nachádzala,“ informuje predseda Združenia na záchranu
hradu Šášov Rastislav Uhrovič.
Na veľkej kamennej peci, ktorú
sa podarilo odkryť, sú položené aj
hlinené platne. Zo správy, ktorú majú
dobrovoľníci k dispozícii vyplýva, že
v roku 1976 sa na hrade Šášov realizoval
výskum. V rámci neho sa zaznačilo, čo
sa počas výskumu našlo, no nie je jasné,
kde sa to v rámci hradu nachádzalo.
„Nálezovka je k dispozícii v kremnickom
Múzeu mincí a medailí. Snažíme sa zistiť,
či k nej nie sú aj nejaké fotografie. Veľký
význam majú pre naše združenie rôzne
staré fotografie, ktoré nám do budúcna
môžu výrazne napomôcť pri obnove
častí hradu. Vďaka Ľudmile Pulišovej

Pod dohľadom archeológov sa
nájdená kamenná pec úplne odokryje,
zdokumentuje, prekryje sa geo-textíliou a znova sa zasype pieskovou sutinou, čím sa dosiahne jej opätovné zakonzervovanie. „Keďže je to kamenná
stavba, verím, že raz príde čas, kedy
pec budeme môcť prezentovať aj širšej
verejnosti. Bolo by to možné v prípade,
že miestnosť, v ktorej sa nachádza, bude
prekrytá, napríklad nejakou strieškou,“
uvažuje Rastislav Uhrovič a podotýka:
„Myslím si, že na hrade je však podstatne viac roboty, ako sa zabávať
s hľadaním archeologických nálezov
či odokrývaním nejakých kultúrnych
vrstiev, ktoré treba potom neskôr
konzervovať a obnovovať. Našou am-

V meste sa vysadilo 17 drevín za takmer 1200 eur
V sobotu 13. júna vysadili
dobrovoľníci v meste nové
listnaté dreviny. Pokusne
sa do štrku vysadilo aj
niekoľko skalničiek.
Celkovo na území mesta
pribudlo sedemnásť listnáčov
a štyri dreviny sa presadili.
„Vysadili sme 17 nových
stromov. Štyri lipy z námestia
sme presadili, pretože boli
neustále
zavodňované
spodnou vodou. Aj keď sme
ich na námestie systematicky
dosádzali, ukázalo sa, že tam
pre tento druh stromov nie
je vhodné miesto. Chceli
sme ich zachrániť, kým
úplne nevyhynú, a preto
išli na miesta, kde by mohli
prežiť,“ vysvetľuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na
zeleň a konkretizuje: „Jednu
sme zasadili do areálu
detských jaslí a tri do parku,
pričom jedna z nich vyplnila
lipovú aleju a dve sa vysadili

k ohniskám do ovocného
sadu. K nim sme dali aj jednu
gledíčiu trojtŕňovú. V lete tak
tieto stromy budú vytvárať
prirodzený tieň.“
Okrem lipy v areáli detských
jaslí pribudli aj dva javory –
fialový a globózny, s okrúhlou
korunou.
Lipy na námestí nahradili
vŕby, ktorým voda nevadí.
Ďalších šesť kusov týchto
okrasných drevín je aj za
tribúnou na námestí a dve
v detskom ihrisku Vetrík, kde

je tiež zamokrená pôda. Na
detskom ihrisku Slniečko
bude tieň vytvárať katalpa
a medzi bytovými domami
na Ulici SNP oproti čerpacej
stanici sa dosadili ľaliovník,
platan, okrasná čerešňa
a hloh. „Experiment sme
vyskúšali so skalničkami, ktoré
sme vysádzali na námestí
do štrku na troch miestach.
Chceme tak dosiahnuť, aby sa
štrk postupne na niektorých
miestach zazelenal,“ podotýka
Marcela Gendiarová.
Kúpu drevín v hodnote
takmer 1200 eur zafinancovala
spoločnosť
Slovalco.
Pracovníci
mestských
Technických služieb pomáhali
s
odvozom
materiálu
a následným zavlažovaním
stromov, vďaka čomu sa
výsadbu podarilo ukončiť
počas Dňa dobrovoľníctva.
(li)

bíciou je nechávať všetko naďalej pod
zemou a to, čo momentálne potrebujeme, je konzervovať a obnovovať.
Nevylučujem však možnosť, že do
budúcna by sme vytvorili akúsi repliku kamennej pece, samozrejme,
v zmenšenej podobe a tú by si mohli
návštevníci pozrieť napríklad aj počas
Šášovských hradných hier, ktoré naše
združenie pravidelne organizuje už
niekoľko rokov. Program by tak mohol
byť obohatený o pečenie tradičného
chleba.“ Tohtoročné Šášovské hradné
hry sa uskutočnia v sobotu 1. augusta.
Pre návštevníkov bude opäť pripravený
bohatý kultúrny program a v rámci
výstupu na hrad tiež uvidia, ako práce
na záchrane hradu pokračujú.

S obnovou hradu sa pokračuje
Vďaka podpore Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny našlo na hrade aj tento rok prácu deväť ľudí. Obnova a výskum sa uskutočňujú vďaka príspevku
z programu rezortu kultúry. Členovia
Združenia na záchranu hradu Šášov
zahájili tohtoročnú sezónu začiatkom

mája, kedy začali s obnovou záklenkov
delovej veže na úrovni tretieho nadzemného podlažia. „V južnom múre vidieť
trámové kapsy, do ktorých, pokiaľ pôjde
všetko podľa plánov, by sme v budúcom roku mohli osadiť trámy, a zároveň
zrealizovať prestrešenie veže vnútornou
strechou. Pripravujeme aj debnenie pre
obnovu severného záklenku severného
okna 3. nadzemného podlažia delovej
veže. Čaká nás ešte obnova južného
okna 4. nadzemného podlažia delovej
veže. Aktuálne sa pracuje na obnove
severného záklenku 3. nadzemného
podlažia delovej veže, kde už je uložené
debnenie a doložených niekoľko
kameňov do klenby,“ dodáva na záver
Rastislav Uhrovič.
(li) Foto: archív ZnZHŠ.

Peter Antal bude spolupracovať s Most-Híd
Primátor Žiaru nad Hronom
Peter Antal prijal ponuku na
spoluprácu so stranou Most
– Híd. Tá hľadá primátorov a
starostov, ktorých regionálny
pohľad prinesie do celoštátnej
politiky nové riešenia a nápady.
Vzájomná kooperácia by mohla
vyústiť do kandidatúry Antala v
budúcoročných parlamentných
voľbách.
Ako uviedol primátor Žiaru,
ponuku strany Most – Híd prijal po
dôkladnom zvážení z niekoľkých
dôvodov. Hlavným je nedostatok
kompetencií samosprávy pri
riešení zásadných ťažkostí mesta.
„Zistil som, že niektoré problémy
sa dajú riešiť len na celoštátnej
úrovni,“ vysvetľuje Antal. „Hovorím
predovšetkým o nelegálnej osade
Pod Kortínou a súvislostiach
s ňou spojenými. Z pozície
primátora som bezmocný riešiť
tento problém a stále narážam
na rôzne bariéry. U predstaviteľov
strany Most - Híd som našiel
úprimnú snahu predložiť reálne a

systémové riešenia tzv. rómskeho
problému a hlavne ochotu počúvať
ľudí z regiónov, ktorí sa s týmto
problémom každý deň boria.“
Druhým dôvodom, prečo sa
Antal dohodol na spolupráci
s Mostom, je aj úroveň strany a
ich lídrov. „Béla Bugár je podľa
mňa jeden z najserióznejších
politikov na Slovensku a slušný
človek. Rovnako sa stotožňujem
s hodnotami tejto strany, s jej
víziou stavať mosty medzi ľuďmi,
nie ich rozdeľovať a prinášať pre
Slovensko rozhodnutia smerujúce
k stabilite a prosperite.“
V otázke členstva v strane a
prípadnej kandidatúry vo voľbách
do NR SR má Peter Antal jasno.
„Veľmi si cením, že podmienka
vstupu do strany nepadla. Ponuku

na spoluprácu som prijal aj pre
to, že by som chcel kandidovať v
parlamentných voľbách. V prípade
zvolenia by som ako poslanec
NR SR mal oveľa väčšie možnosti
riešiť zásadné problémy Žiaru nad
Hronom a jeho okolia. Samozrejme,
toto rozhodnutie nezávisí len odo
mňa, ale aj od strany Most – Híd,“
informuje primátor mesta.
Na otázku, či sa neobáva
negatívnych reakcií obyvateľov
mesta, v ktorom úraduje,
odpovedal jednoznačne: „Nie som
naivný a viem, že veľa ľudí, ktorí sú
zavalení predsudkami, bude mať
voči tomu výhrady. Avšak myslím,
že v Žiari žije mnoho pozitívnych
a tolerantných ľudí, ktorí za
mojimi rozhodnutiami budú vidieť
reálnu snahu vyriešiť problémy
nášho mesta a regiónu. Taktiež
verím, že budú hodnotiť reálne
kroky a reálne výsledky, ktoré ako
primátor a možno v budúcnosti aj
ako poslanec urobím a prinesiem.
Preto verím, že to ľudia pochopia.“
(r)

Jubilejný desiaty ročník City festu so špeciálnym gratulantom
Tohtoročný jubilejný City fest sa
uskutoční v sobotu 8. augusta. Ako
sľubuje organizátor podujatia, bude
plný nielen hviezd, ale aj noviniek.
Tešiť sa môžete aj na špeciálneho
gratulanta.
Skutočnosť, že najväčšie kultúrne
podujatie v meste oslávi tento rok
svoje 10. narodeniny, motivoval žiarske
Céčko k väčším zmenám. „Tento rok
sa bude vďaka spoločnosti Nemak
Slovakia hrať už v piatok v predvečer
City festu,“ informuje Michaela
Pribilincová, riaditeľka žiarskeho MsKC
a konkretizuje: „V rámci piatkového
koncertu sa predstaví domáca hudobná
skupina Sitňan a jedna z najväčších
osobností československej rockovej
scény, spevák, textár a hudobník David
Koller so skupinou Kollerband. V Žiari
zahrá nielen svoje novšie piesne, ale
predovšetkým nesmrteľné hity skupiny
Lucie.“ Vďaka spoločnosti Nemak
Slovakia bude vstupné na Kollerov
koncert s viac ako 50 percentnou
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zľavou, v predpredaji dokonca až so
70 percentnou zľavou z bežnej ceny
na takýto typ mega koncertu. „Cena
vstupenky na piatkový koncert bude
pre prvých 500 ľudí len za 6 eur, v
predpredaji za 8 eur a na mieste za
10 eur,“ spresňuje ďalej Michaela
Pribilincová. Ďalšou veľkou zmenou
prejde tento rok aj sobotný program
City festu. „Ten nezačne ako po minulé
roky v poobedňajších hodinách, ale
štartovať budeme už o 10-tej hodine
programom pre deti. V ďalšom
programe dostanú možnosť zahrať si
takmer všetky žiarske hudobné telesá
na striedačku s najpopulárnejšími
umelcami slovenskej hudobnej scény,“
dodáva riaditeľka Céčka.

Najväčšie pódium
a veľkoplošné obrazovky

Céčko pred časom avizovalo, že už
od začiatku roka prebiehali rokovania
s väčšími zahraničnými či domácimi
produkciami. „Je pravda, že sme sa

snažili získať pre 10. ročník zahraničného
umelca, avšak nebolo možné získať
takého speváka či skupinu, ktorí by mali
viac ako len dva – tri hity a za prijateľnú
cenu,“ približuje producent Céčka,
Janko Kulich. Aj tento rok podporila
podujatie Nadácia ZSNP a Slovalco,
vďaka čomu sa diváci okrem nabitého
programu môžu tešiť aj na najväčšie
pódium, aké kedy Žiar videl. „Nebudú
chýbať ani veľkoplošné obrazovky, aby
diváci videli všetko do detailu aj z väčšej
diaľky. Netajíme sa tým, že si prajeme
prekonať minuloročnú divácku účasť.
10. ročník si zaslúži 10 000 divákov,“
netají plány Janko Kulich. Zmenami
prejde aj zóna s občerstvením. „V
koncertnej časti bude v prevádzke len
rozšírená zóna pre predaj nápojov,
cateringová zóna bude umiestnená na
samostatnej lúke. Tu budú situované
všetky stravovacie zariadenia. Táto
zmena zabezpečí to, že na lúke pred
pódiom získame väčší priestor pre
divákov a v neposlednom rade tiež

skrátime čakanie v rade na nápoje,“
avizuje ďalej Janko Kulich a podotýka,
že sa počíta aj so znásobením počtu
chemických toaliet.

Hudobný program
s hviezdami minulých ročníkov

Desiaty ročník oslávi City fest výberom
účinkujúcich z minulých ročníkov.
Nebudú chýbať speváčky ako Zuzana
Smatanová, Jana Kirschner, skupiny
Vidiek alebo Iné Kafe, z aktuálnej
hudobnej scény sa predstavia Sima
Martausová a Adam Ďurica. Divákov
určite poteší aj špeciálna rocková revival
šou skupiny Queenmania Petra Pačuta
alebo recitál Mila Kráľa so skupinou. Z
domácej scény sa predstavia skupiny
Janko Kulich & Kolegium, Róbert Mikla,
Lenka Libjaková, Juraj Schweigert,
Radiopieces a ďalší. Svoje programy pre
deti predstavia Smejko a Tanculienka,
škriatkovia Lolo s Piškótom tu pokrstia
svoj nový program a CD Na safari a
spolu s nimi bude krstiť svoje nové

Kollerband.
dielo Bájky o Afrike aj autorka Michaela
Pribilincová. Nebudú chýbať ani
zaujímavé detské atrakcie. Súčasťou
večerného programu bude tiež
tradičné odovzdávanie Zlatých klincov
osobnostiam a talentom domácej
umeleckej scény. Počas podujatia bude
vyhlásený aj víťaz projektu Žiar žije
dobrovoľníctvom. „Vďaka dotácii mesta
a spomínaných partnerov a sponzorov
City festu sa vstupné nebude zvyšovať,
takže aj tento rok bude vstupné 3 eurá, s
Kartou Žiarčana 2 eurá a deti do 120 cm
majú vstup zdarma. Tento rok je možné
zakúpiť si lístky na piatkový koncert
Davida Kollera, ale aj na City fest v
predpredaji v pokladni MsKC,“ dodáva
na záver Janko Kulich.
(li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia
nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 18. jún 2015

III.
3

SPRAVODAJSTVO

histórie
a pamiatkach mesta
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pamiatok a bádania v oblasti histórie
mesta a nie málo z nich sa aj aktívne
zapája do spolupráce.
Určite sa nájdu ešte doma fotografie
alebo predmety, ktoré majú výpovednú hodnotu, veď len pamiatky, ktoré sa
k nám prihovárajú, majú nejaký zmysel - ŽIJÚ, ktoré niekto skrýva doma
sú MŔTVE. To znamená, že vlastne ako
by neboli a po čase zaniknú, alebo sa
stratia. A to je nenahraditeľná škoda.
Veď len v spoločnom úsilí nás všetkých
je cesta k poznaniu a ochrane toho, čo
nám, občanom mesta Žiar nad Hronom, hovorí, odkiaľ ideme a kam sa
uberáme. Len v uvedomení si svojej
histórie a kultúrneho prostredia sa bude
utvárať naša hrdosť na to, v akom meste žijeme. V meste, ktoré v dávnej dobe
patrilo medzi významné centrá, v mesPamiatky a história mesta nie je pre te, ktoré stále má nezastupiteľné miesto
našich občanov vecou neznámou. aj v súčasnosti, a to ako v oblasti hisMnohí z nich sa zaujímajú o stav torického, ale aj kultúrneho vývoja.
A preto k nám prichádzajú pripomienky,

PO STOPÁCH
Chráňme si mesto

upozornenia na zaujímavé udalosti
a materiály, ktoré pomáhajú pri našej
práci. Veď ako nazvať príspevky na fotografiách, ako napr. od p. Szolnokyovej,
ktoré nás upozorňujú na zaniknuté sochy, akou je aj rodinná fotografia pred
bývalými Detskými jasľami, alebo fotografia od p. Figu, ktorú poskytol s vyobrazením kaplnky na bývalom mestskom cintoríne, ktorý už neexistuje.

Socha chlapčeka
s kockami. Foto rok 1965.
V posledných dňoch sme získali
vzácnu informáciu od p. Martinského,
ktorý nás upozornil na vročenie na
tráme domu, v ktorom býva. Je to o to
potešujúce, že dom sa nachádza na

Vročenie dátumu 1846.

Kaplnka na starom cintoríne.
Svätokrížskom námestí a doplňuje
mozaiku bádania v tomto priestore.
V neposlednom rade je potrebné
poukázať na vzťah pri obnove domu
a jeho citlivosti pri zachovaní čo najviac
pôvodných prvkov.
Nemôžeme spomenúť všetky prí-

pady podpory a láskavej starostlivosti o mesto. Veď mnohé z nich už
boli zverejnené. Ale na záver musíme
pripomenúť jedno obdobie. Keď sme
sem pred mnohými rokmi prišli, volali nás „prindišmi“, neboli sme domáci.
Teraz, po mnohých rokoch, sa mesto
rozvinulo do nebývalých rozmerov
a zaberá stále väčšiu plochu. Rozvíja
sa a ľudia sa zmenili, sme už domáci
a začíname sa starať o naše vlastné
mesto. A tak to má byť a tak to bude.
Peter Mosný

Do celoslovenského projektu sa zapojilo viac ako 130 dobrovoľníkov zo Žiaru
zeleň, natieralo kovové a drevené prvky
na detských ihriskách a pre veľký záujem sa pridalo aj odstraňovanie náletových drevín v okolí tzv. prímestského
potoka pri Zimnom štadióne. „Do projektu sme sa zapojili, pretože chceme
dobrovoľníckou prácou prispieť k
údržbe prvkov občianskej vybavenosti
na verejných priestranstvách a rovnako je našou snahou aj doplniť zeleň
v meste Žiar nad Hronom. Zároveň
chceme demonštrovať zodpovednosť
a vzťah našich zamestnancov k mestu,“
informuje vedúci kancelárie primátora
mesta, Martin Baláž.
Dobrovoľníci odstránili náletové
dreviny pri zimáku, vysadili nové stromy v areáli Mestských detských jaslí,
na Ul. SNP na priestranstve, ktoré slúži
na hranie a relax, v areáli detského
ihriska Vetrík a v Parku Štefana Moysesa, konkrétne v časti od vstupu do

V sobotu 13. júna sa pracovníci
Mestského úradu v Žiari nad Hronom a spoločnosti Slovalco zapojili
do najväčšieho podujatia firemného
dobrovoľníctva na Slovensku –
Naše mesto. Dobrovoľníci spoločne
vysadili na území mesta niekoľko
kusov zelene a úpravou prešli aj
prvky občianskej vybavenosti na
verejných priestranstvách.
Dobrovoľnícke podujatie Naše mesto vstúpilo už do svojho deviateho
ročníka. Pracovníci mestského úradu
sa do neho zapojili po prvýkrát. Cieľom
podujatia je nielen personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania
vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite
a preberanie zodpovednosti firiem za
prostredie, v ktorom pôsobia. Za Žiar
nad Hronom sa do dobrovoľníctva zapojil Mestský úrad a spoločnosť Slovalco. Spolu 137 dobrovoľníkov vysádzalo

parku z Ul. SNP. Nové stromy a trvalky
pribudli aj na Námestí Matice slovenskej. Ďalšou dobrovoľníckou aktivitou
bolo natieranie kovových prvkov na
detských ihriskách Guliver, Mravček
a v Parku Štefana Moysesa, kde sa
natierali aj tri brány.
Prvý ročník dobrovoľníckeho poduja-

Počas leta budú niektoré
škôlkarské triedy fungovať
v obmedzenom režime

Blížia sa letné prázdniny
a s nimi aj dovolenkové obdobie.
Materská škola a jej elokované
pracoviská budú preto fungovať
v obmedzenom režime a otvorené budú na striedačku.
Zatvorenie týchto prevádzok
využije riaditeľstvo materskej školy
na dôkladné čistenie priestorov,
na dezinfekciu prostredia, hračiek,
a zároveň si v tomto období
budú niektorí pracovníci čerpať
dovolenky.
Termíny zatvorenia prevádzok:
Od 1. júla do 26. júla:
•elokované pracovisko
Rudenkovej ul. 1,
•elokované pracovisko
na Ul. M. R. Štefánika 23,
•elokované pracovisko
na Rázusovej ul. 6,
•elokované pracovisko
na Ul. A. Kmeťa 17.
Od 27. júla do 23. augusta:
•Materská škola
na Ul. Dr. Janského č. 8,
•elokované pracovisko
na Sládkovičovej ul. 1,
•elokované pracovisko
na Ul. A. Kmeťa 17,
•elokované pracovisko
na Ul. A. Kmeťa 11.
(r)

tia sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave
a postupne sa pridávali aj ďalšie
mestá. Od roku 2007 sa do projektu
zapojilo viac ako 100 firiem a 26 800
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 103
519 hodín. Organizátormi podujatia
Naše mesto sú Nadácia Pontis a skupina firiem Engage.
(li)

Žiarsky chlpáč s novou súťažnou kategóriou
Štvrtý ročník Žiarskeho chlpáča sa
uskutoční v sobotu 20. júna v Parku
Štefana Moysesa. Aj v tomto ročníku
budú psíci bez papierov o ich pôvode
súťažiť vo viacerých kategóriách.
Počas celého dňa budú pre
návštevníkov podujatia pripravené
sprievodné akcie. „Bude sa na čo
pozerať, veď v programe vystúpia malé
čivavy s dog dancingom a nebudú
chýbať ani ukážky agility tréningu,“
informuje Martina Polachová z OZ
Strážni anjeli. Pripravená je aj jazda na
koníkoch, pričom polovica z výťažku
poputuje práve žiarskemu útulku.
Počas podujatia je možné priniesť
na zberné miesto rôzne veci, ktoré

Nebudú chýbať ani ukážky agility.

pomôžu psíkom v útulku. „Deky, misky,
staré obliečky, obojky, vôdzky, piškóty,
maškrty či krmivo, toto všetko v útulku
zužitkujeme a psíkom, ktorí čakajú na
svoj domov, to pomôže,“ podotýka
Martina Polachová.
Ako po ostatné roky, ani v tomto
ročníku nebude chýbať prehliadka
niektorých útulkáčov, ktorým budú
dobrovoľníci na podujatí hľadať nový
domov. „Minulý rok sme takto našli
nový domov bulteriérke Zizzy. Pevne
veríme, že aj teraz niektorý z útulkáčov
padne niekomu do oka a poskytne
mu milujúci domov,“ verí Martina Polachová a dodáva: „Tiež prosíme ľudí
z blízkeho okolia, ktorí majú z nášho

útulku adoptovaného psíka, aby nás
na podujatie prišli podporiť a ukázať
sa s bývalými útulkáčmi. Radi by sme
ich privítali a videli, ako sa im darí.“
V súčasnosti čaká v útulku na svojho
majiteľa približne tridsiatka psíkov.
Súťažné kategórie, do ktorých
môžete svojich psíkov prihlasovať, sú
rovnaké ako po ostatné roky. Pribudla
k nim však jedna nová – Naj podoba
psa so svojím majiteľom.
OZ Strážni anjeli hľadá brigádnika,
ktorý by mal záujem starať sa o psíkov
umiestnených v útulku, a to na 3 hodiny
denne. Viac info e-mailom: utulokzh@
gmail.com alebo na telefonicky na čísle
0908 661 737.
(li)

Odovzdávanie použitých a nespotrebovaných liekov do lekárne
Každému z nás sa už stalo, že po
kontrole skrinky alebo krabice
s liekmi v domácnosti zistil, že mnohé z nich už sú po dobe životnosti
(expirácie), alebo ich už nepotrebujeme. Čo teda s nimi?
Staré lieky do komunálneho odpadu nepatria, pretože sú nebezpečné
pre životné prostredie a vodné toky.
Nebezpečnými sa stávajú aj pre
nepovolaných, napríklad deti, ktoré
ich považujú za cukríky a môže dôjsť
k vážnemu poškodeniu zdravia. Na
príbalových letákoch k liekom sa
bežne stretávame aj s takýmito informáciami: Nepoužívajte po dátume
exspirácie, ktorý je uvedený na obale

(EXP).
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Informujte sa u svojho lekárnika ako
zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.
Všímame si tieto informácie?
Obrátili sme sa na Stelu Frindtovú zo
žiarskej lekárne, ktorá nám poradila,
ako postupovať v prípade vrátenia
nepoužitých liekov do lekární.
Musia mi v každej lekárni zobrať
späť nepoužité lieky?
Každá lekáreň v meste je povinná
zobrať zexpirované lieky (humánne,
veterinárne) do lekárne od bežného

obyvateľa. Každá lekáreň má zmluvu
s firmou Modrá planéta, ktorá odváža
tieto lieky z lekárne.
Koľko liekov môžem naraz
odniesť?
Množstvo liekov po expirácii pri
odovzdaní nie je stanovené, ale je
lepšie, keď sa lieky odovzdávajú
priebežne, nie vo veľkých množstvách,
aby lekáreň nemala problém uskladniť
ich, kým budú odvezené. Existuje aj
hmotnostný limit pre bezplatný odvoz,
preto je dobré rozložiť odovzdávanie
zexpirovaných liekov a výživových
doplnkov do všetkých lekárni v meste.
Musím lieky vybaľovať, ak áno,
ktoré?

Nie je povinnosťou pacienta
vybaľovať lieky zo škatuliek, ale pomohlo by to znížiť hmotnosť liekov
odovzdávaných Modrej planéte.
Čo s injekčnými striekačkami,
krémami v tubách, kvapkami vo
fľaštičkách alebo liekmi v práškovej
forme?
Všetky liekové formy (kvapky,
sirupy, krémy v tubách) môže pacient
odovzdať v lekárňach v našom meste, okrem použitých injekcií. Aj staré
ortuťové teplomery, zabezpečené voči
úniku ortuti (v uzatvorenej nádobe).
Môžem vrátiť aj nespotrebované
výživové doplnky, ktoré som zakúpila v lekárni?

Medzi výživové doplnky patria aj
voľno predajné lieky. Môžu byť odovzdané tiež v lekárni.
Čo sa deje s liekmi ďalej po ich
odovzdaní do lekárne?
Každý polrok odváža firma Modrá
planéta zexpirované lieky z lekárne a
nasleduje ich likvidácia.
OŽP
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Umenie byt otcom
Pokračovanie z čísla 10.
Magda, presvedčená, že s chlapcom si
nik neporadí, chcela rázne urobiť debate
koniec: „Treba ho poriadne zrúbať!“ „Tak
uznávaš, že si urobil chybu?“ prihovoril
sa ocko znovu synovi a pokrútil hlavou
smerom k Magde. Jožinko uznal, že
také priznanie by mu hádam nebolo na
škodu, ak nemá zvíťaziť Magdina rada a
prikývol. „A v čom si urobil chybu?“ „Že
kohút nebol môj, že som ho najprv nezabil, ale živému perie šklbal.“ „Hlavne, že
kohút nebol tvoj,“ opravil Jožinka ocko,
„lebo tak by si nemal právo ani zabiť ho.“

„Pán Boh aj v Desatore zakazuje zabíjať,“
pridala sa k rozhovoru mamička. „Ale
keď aj vy, aj mäsiar zabíjate.“ „Ale ty
si ešte malý, na teba ešte treba prút,“
dodala Magda. „Mlč už, Magda, to nie
je dôvod,“ povedal otec. „Zvieratá môže
človek zabíjať, keď má z toho úžitok,
ale o tom môže rozhodnúť len múdry
človek. Uznávaš, že si urobil chybu? Čo
si zaslúžiš? No povedz!“ „Bitku,“ sklonil
Jožinko hlavu za gombíkom, ktorý sa
mu práve podarilo odtrhnúť a padol mu
na zem. „No vidíš. A keď si vedel, že si
robil zle, prečo si sa hneď nepriznal, čo?
Hneď ráno si mal prísť.“ Jožinko si šúcha
suché oči. „Ľutuješ, že si sa nepriznal?“
„Ľutujem,“ prisvedčil Jožinko pokojne.
„A prečo ľutuješ?“ Jožinko sa zamyslel.
„Že som to už mohol mať za sebou.“
„Nedostaneš bitku,“ povedal otec mäkko a nevšímal si Magdine námietky.
„To máš predsa vedieť, a preto neklam.
Tvoja ľútosť nie je úprimná. Tebe má byť
predovšetkým ľúto, že si týral a zohavil
zviera a že si zobral, čo nebolo tvoje a že
si zarmútil rodičov,
ktorí ťa majú radi, a hlavne, že si kla-

mal.“ Mamička si utierala oči. Jožinko sa
mrvil. „Povedz úprimne, na čo myslíš?“
„A nedostanem?“
„Nie.“ „Otecko, keď každý klame. Aj
veľkí.“ „Ako to, že každý?“ „No aj Magda, aj Jakub, aj — aj…“ „No?“ „Aj vy,
aj mamička.“ „Chlapčisko bezbožné,“
zúfa si Magda, „ako to hovoríš o svojich
rodičoch! A vy, gazda, mu to prepáčite?“

„Dieťa!“ zhrozila sa matka. „Počkajte,“
prerušil ich otec. „Nech nám povie radradom, kedy sme klamali. Čo vieš o
Magde?“ „Magda klamala Jakubovi, že
nestála so stolárom v záhrade.“ „Čože?“
hrozila Magda päsťou, celá červená.
„To že bola lož?“ „Bola. Ja som ho videl.“
„Ktohovie, koho si ty videl!“ „Stolára. Dal
mi dva grajciare, aby som nepovedal,
že tam bol.“ Magda sa pustila do plaču.
„A čo Jakub?“ „Jakub dáva koňom ovos,
veľa ovsa, a vám hovorí, že nedáva. Ale ja
som to dobre videl.“ „Čo ty na to, Jakub?“
Jakub sa smeje, červená a krčí plecami.
„A kedy klamala mamička?“ „Ale, otecko,“
mračí sa mamička, „to by sa hádam nemalo, takto o matke…“ „Pravdaže nie,“
prisviedča Magda. „Treba ho vytrepať,
žeby…“ „Mamička hovorí, že už nemáme
kávu, lekvár, že už nie sú hrozienka, a
ja viem, že sú, videl som ich v komore.“
„Pravdaže hovorím, veď by si toho pojedol,“ bráni sa mamička so smiechom.
„Pozrimeže na maškrtníka!“ „A čo ja?“
opýtal sa ocko. Jožinko rozmýšľa.
Ocko neklame často. Ale počkať! „Vy
ste nedávno povedali Kružilovi, keď

si prišiel od vás požičať koňa, že ho
nemáte doma, že je na poli — a kôň bol
v maštali, práve ste ho česali.“ „Už len to
by chýbalo, požičať koňa Kružilovi, aby
nám zasa okrivel,“ pustil sa do chlapca
Jakub. „Otec dobre urobil, že ho zaprel.“ „Nedá sa nič robiť,“ rozhodol otec.
„Aj my všetci sme klamali. To sme nemali robiť. Lož je hriech a my sme dali
malým, ako vidíte, zlý príklad.“ „Tak ani
veľkí nesmú klamať?“ žasol Jožinko a
roztvoril doširoka oči. „Nie, Jožinko,
nikto nemá klamať, ani malí, ani veľkí.
Sľubujem ti, synček,“ pokračoval otec
prívetivo, „že ja už nebudem klamať,
ani mamička nie — však, mamička?“
Mamička prikyvuje a utiera si oči. „Aj ty
sľúbiš, že nebudeš klamať?“ „Sľubujem,“
povedal Jožinko vážne. „Daj mi na
to ruku — tak, a zapamätaj si to!“ „A
Jakub a Magda nesľúbia?“ „Nepodarené
chlapčisko,“ zahundral Jakub. „Tak ani ja
už nebudem klamať.“ Magda sa medzitým vytratila.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková

Dominika Fričová, hudobníčka s tromi doktorátmi
Žiarskej hudobníčke Dominike
Fričovej vznikol prednedávnom
videoklip k pesničke Rôzne druhy
ľudí. Animáciu k tomuto klipu vytvorila uznávaná česká animátorka, ktorá
má na svojom konte aj nomináciu
na Oskara. Hoci Dominika hudbu
a skladanie piesní miluje, našla sa aj
vo svojom povolaní. Vo veku 27 rokov
sa jej podarilo získať už tri doktoráty
a v súčasnosti pracuje v Prahe na
Českej akadémii vied ako vedkyňa.
Aj napriek svojmu zaneprázdneniu si
našla čas na naše otázky, a tak vznikol
tento rozhovor.
Odkedy sa venujete hudbe?
Keď som mala 7 rokov, mamina ma
prihlásila na gitaru do Ľudovej školy
umenia v Žiari. Ona sama navštevovala
za mlada hodiny gitary. Vtipné je, že
som náhodou bola priradená k pánovi
učiteľovi Nárožnému, ktorý pred rokmi
učil aj moju maminu.
Akému hudobnému štýlu sa vo
vašej tvorbe venujete? Kto vám
skladá texty a hudbu k pesničkám?
Moje pesničky sa dajú zaradiť do žánru
folk. Hudbu aj text skladám sama. Pri
korekciách pesničiek mi pomáhajú moji
„osobní kritici“, a to hlavne môj priateľ
a mamina. Tiež som mala veľké šťastie,
že som náhodou natrafila na výborného
hudobníka Oza Guttlera, ktorý teraz
tiež zaujal popredné miesto medzi
ľuďmi, s ktorými o mojich pesničkách
a možných vylepšeniach diskutujem.
Aký hudobný štýl sama počúvate,
keď napr. šoférujete, alebo oddychujete?
Počúvam hudbu, ktorá je pre
mňa inšpiráciou pri mojej vlastnej
tvorbe. Mám radšej pokojnú hudbu,
v pesničkách mi veľmi záleží na slovách.
A mám veľmi rada pekný mužský hlas.
Mojím obľúbencom je Damien Rice
a v poslednej dobe aj Fink. Zo slovenských kapiel mám veľmi rada Korben
Dallas.
S kým v rámci koncertovania vystupujete v súčasnosti, s kým ste vystupovali v minulosti a ako túto spoluprácu s inými hudobníkmi hodnotíte?
Vystupujem takmer výlučne sama.
Párkrát som v rámci vystúpení zahrala
nejakú tú svoju pesničku s Jankom Kulichom a Kolégiom. V poslednom období
sa mi naskytla možnosť spolupracovať
práve s Ozom Guttlerom, bubeníkom
Korben Dallas. Ozo je fakt super a okrem
toho, že ho uznávam ako skvelého hudobníka, je aj super človek. Dúfam, že
táto spolupráca bude pokračovať a že
s ním absolvujem viac vystúpení.

Dallas, pretože sú výborní. A to sa mi
vlastne v zmenšenej verzii podarilo,
keďže som mala možnosť vystupovať
s ich bubeníkom.
Keby sme si chceli vašu tvorbu
vypočuť, kde sa dostaneme k vašim
piesňam? Pripravujete nejaké CD pre
fanúšikov?
Najlepšie je prísť na koncert. Vystúpenia aktualizujem na mojej facebookovej
fanúšikovskej stránke. Niekoľko mojich pesničiek sa dá nájsť na internete
na bandzone.cz alebo na youtube. CD
je v pláne a ak všetko pôjde dobre, na
jeseň by sme sa pustili do nahrávania.

Dominika: Pri tvorbe ma
ovplyvňuje hlavne nálada

Hudba je niečo ako láska
Sledujete tvorbu žiarskych hudobníkov? Je vám niekto z nich hudobne
i ľudsky blízky?
V Žiari sa už nevyskytujem veľmi často,
ale vďaka iniciatíve Janka Kulicha a podpore mesta som mala možnosť spoznať
viacero žiarskych hudobníkov v rámci
„hudobníckych nocí“, ktoré organizuje.
Mám blízko k už spomínanému Jankovi
Kulichovi a jeho Kolégiu. Potom je to
jednoznačne textár a pesničkár Peter Šrank. Sú to moji kamoši a mám
ich veľmi rada. Výnimočný hudobník
zo Žiaru je jednoznačne Juro Schweigert a v poslednej dobe som narazila
aj na kapelu Radiopieces, ktorá bola
nominovaná aj na Radiohead awards v
kategórii nováčik. Až potom som zistila,
že sú zo Žiaru.
Je pre vás hudba „iba“ hobby, alebo
pre vás znamená niečo viac?
Hudba nie je len hobby, je to niečo ako
láska. Síce by som bez nej asi prežila,
ale môj život by bol oveľa smutnejší a
prázdnejší.
Dá sa na Slovensku hudbou uživiť?
Neviem, či sa dá na Slovensku
živiť výlučne hudbou, ja by som sa
neodvážila to skúšať.
Je nejaký umelec, s ktorým by ste si
rada zahrala?
Nikdy som nad tým takto
nepremýšľala. Ale určite by som chcela
hrať s niekým, koho sama počúvam
a inšpiruje ma. Zo slovenských interpretov by to bol jednoznačne Korben

Nedávno ste natočili videoklip
k jednej z vašich piesní. Ako vznikal a
kto je jeho autorom?
Klip vznikol ku pesničke Rôzne druhy
ľudí. Hoci povedať to takto je trochu
nepresné. Animácia použitá v tomto klipe vznikla totiž nezávisle. Ja som na túto
animáciu náhodou narazila a napísala
som autorke, Michaele Pavlátovej, či by
súhlasila s jej použitím k mojej pesničke.
A ona súhlasila. Až potom som zistila, že
Michaela je uznávanou českou animátorkou a že má na konte ocenenia ako
Zlatý medveď a dokonca aj nomináciu
na Oskara.
Prečo videoklip práve k tejto piesni?
Klip práve k tejto piesni vznikol preto,
že som v tom čase posielala pesničku do
súťaže Demovnica na RádiuFM a dúfala
som, že klip by mohol pesničku v súťaži
podporiť. Pieseň a aj klip sú presne
o tom, o čom hovorí jej názov.
O čom sú vaše skladby?
O živote a o tom, ako ho vidím ja.
Ako dlho trvá zloženie pesničky? Sú
nejaké faktory, ktoré vás pri tvorbe
ovplyvňujú?
Kedysi som skladala piesne pomerne
rýchlo, prišiel nápad a bolo. Teraz
skladám už inak. Nápady si väčšinou
nahrám na telefón a počúvam ich stále
dokola, najčastejšie počas toho, ako
cestujem. Pesničky dlhšie zrejú. Viac
rozmýšľam, ako ich vylepšiť. Potom, keď
je pesnička podľa mňa hotová, zahrám
ju, alebo ju pošlem mojim „osobným kritikom“, ktorých som spomínala a zaujíma ma, ako pôsobí na nich a či chápu, čo
som tým chcela povedať. A podľa toho
robím, alebo nerobím ďalšie korekcie.
Pri tvorbe ma ovplyvňuje hlavne nálada.
Tiež musím byť sama, keď skladám.
Máte medzi svojimi pesničkami

Foto: archív DF.
niektorú obľúbenú?
Vždy, keď urobím novú pesničku, je
moja obľúbená, lebo hovorí o tom, čo
aktuálne v sebe riešim. Momentálne je
to nová pesnička, ktorá sa volá To do. Je
o stereotype a o tom, že nemáme dobrý
pocit z toho, že niečo urobíme, ale skôr
z toho, že si to môžeme vyškrtnúť zo
zoznamu vecí, ktoré treba urobiť (anglicky to do list).

Hudobná cyklotúra
so zastavením v
7 slovenských mestách
Čomu okrem hudby sa venujete?
Hlavne práci.
Čím sa živíte?
Som vedkyňa. Pracujem v Prahe na
Českej akadémii vied, Inštitút molekulárnej
genetiky,
Laboratórium
transgénnych modelov ochorení.
Zameraním nášho laboratória je
vytvárať myšky, ktoré majú cielene zmenený genóm tak, aby nám pomohli
odpovedať na otázky o funkcii rôznych
génov, patológii ochorení a tiež ich
možnej liečbe. Je to veľmi zaujímavé
a moja práca ma baví.
Iba ako 27-ročná ste mali už tri doktoráty – z akého odboru?
Prvý doktorát bol doktor prírodných
vied (RNDr.), ktorý som získala na Katedre biochémie, Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Druhý bol doktor všeobecnej medicíny

(MUDr.) na lekárskej fakulte tej istej
univerzity. A posledný, doktor filozofie
(PhD.), som získala po absolvovaní doktorandského štúdia biochémie.
Máte nejaký hudobný, resp. životný
vzor?
Ako hudobný vzor by som označila
Karla Kryla. A mojim životným vzorom
je moja mamina, neskutočná žena a
bojovníčka a je mi cťou niesť polovicu
genetickej sady od nej.
Aký je váš hudobný sen?
Jeden menší hudobný sen si idem
splniť toto leto. Chystám hudobnú
cyklotúru, čo znamená, že pôjdem na
bicykli s gitarou. Vyrážam koncom júna
zo Žiaru, idem cez Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš
a Kremnicu a naspäť do Žiaru. Cyklotúra
je spojená s mojimi koncertami v týchto mestách, bude trvať 10 dní a ak sa
všetko podarí, prejdem viac ako 350 km.
Mojím veľkým hudobným snom je tiež
vydať CD. Také dobré, aby som s nim
bola spokojná, a to rozhodne nie je
ľahké
(li)
Cyklotúra, v rámci ktorej odohrá
Dominika aj koncerty, sa začína
v Žiari nad Hronom: 29.6. vyráža
zo ZH, 30.6. Zvolen, 1.7. Banská
Bystrica, 3.7. Poprad, 5.7. Liptovský Mikuláš, 7.7. Kremnica
a 8.7. Žiar nad Hronom, kedy pre
domácich fanúšikov odohrá koncert.
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ZMENA VÝPOŽIČNÉHO ČASU V KNIŽNICI
Od 1. júla do 31. augusta platí v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka letný výpožičný
čas.
Otváracia doba je od 8.00 do 15.00 hod.,
obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hod.
LETNÉ TÁBORY S CENTROM VOĽNÉHO ČASU
•Túlavé topánky – pobytový tábor
Obujme si túlavé topánky a objavme
nepoznané.
Termín: 5.7. – 11.7.
Miesto: Pod Sitnom, chata Lodiar, Banská
Štiavnica.
Cena: 135 € (130 € pre členov CVČ).
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné
stravovanie, pitný režim, vstupné, materiál na
činnosť, režijné náklady.
Doprava: individuálna.
•Letný kokteil – prímestský tábor
Namiešajme si letný kokteil plný zábavy
a dobrodružstva.
Termín: 13.7. – 17.7.
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 10 €/na deň (v cene je aj doprava výletov).
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, doprava.
Upozornenie: dňa 17.7. bude výlet detí a
rodičov do Safari ZOO Dvůr Králové (cena na
osobu je 25 €).
•Prima leto – prímestský tábor
Prima leto so super hrami, zábavou
a prekvapením s CVČ.
Termín: 10.8. – 14.8.
Čas: 7.30 – 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, materiál, výlet.
Termín podania prihlášok je do 22. júna!
DIA OKIENKO
Postihnutie očí – diabetická retinopatia
Diabetická retinopatia je najčastejšou
príčinou slepoty. Postihuje rôzne časti oka,
najčastejšie sietnicu – predovšetkým sietnicové
vlásočnice. U diabetikov sa častejšie vyskytuje
aj sivý a zelený zákal. Diabetická retinopatia
sa odvíja od dĺžky trvania cukrovky, jej kom-
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penzácie a ďalších faktorov, fajčenie, alkohol, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných
18.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
tukov. Je rozdelená na tri štádiá. V prvom
19.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
štádiu vznikajú na drobných cievach sietnice
20.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
drobné výdute, ktoré môžu praskať a vzniknúť
21.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
drobné krvácania. Taktiež sa môžu do siet22.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max1
nice ukladať tukové látky. V druhom štádiu
23.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
vzniká akútna porucha prekrvenia v povrcho24.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
vých vrstvách sietnice, kedy sa môžu kapiláry
25.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
rozširovať a vytvárať abnormality a dochádza aj
26.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
k novotvorbe ciev. V treťom štádiu novotvorbu
27.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
ciev sprevádza mohutná novotvorba väziva
28.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
s následným krvácaním do sietnice i sklovca,
29.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
čím môže dôjsť k odlúpeniu sietnice a k slepo30.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
te. Trvalému poškodeniu zraku dokáže zabrániť
1.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
liečba laserovou fotokooaguláciou.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
ZO ZDS DIAŽIARA do12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
20.00
hod.
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
– Universum
20.6. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
(677 5117)
s využitím možností planetária vás oboznámi
21.6. MUDr. Elena Považancová, Ul. Dr. Jáns vývojom vesmíru.
skeho 15, Žiar nad Hronom (679 09 48)
Dňa 19. júna o 20.00 hod.
27.6. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21,
•Pink Floyd
Kremnica (674 48 60)
Hudobno-relaxačné pásmo.
28.6. Dentino – MUDr. Peter Kukolík, A. Kmeťa
Dňa 25. júna o 19.00 hod.

11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od
8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov
Egon
Egon je 1,5-ročný kríženec
menšieho vzrastu. Je priateľský,
kontaktný a učenlivý. Pre
človeka je to veselý a aktívny
psík. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

POĎAKOVANIE
Dňa 12. mája sa v Klube dôchodcov
uskutočnilo podujatie ku Dňu matiek.
Touto cestou srdečne ďakujeme poslancom MsZ Márii Biesovej, Soni Lukyovej
a Emilovi Vozárovi za ich pozornosť, spevákom Seniorom – Optimistom za ich vystúpenie, riaditeľke elokovanej triedy MŠ p.
Líškovej a p. učiteľkám za program s deťmi,
ktorý sú vždy ochotné pre nás pripraviť.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa na
tomto kultúrno-spoločenskom podujatí
zúčastnili.
Klubová rada KD

Ako odbúrať

stres

Rasty
Rasty je 12-mesačný kríženec
ovčiaka, nižšieho vzrastu. Má
dobrú povahu, je znášanlivý
aj s inými psami. Je učenlivý,
poslušný a kontaktný. Má rád
vychádzky a kúpanie v potoku.
Odčervený, čipovaný, kastrovaný.
Baxo
Baxo je 5-ročný nemecký ovčiak, pokojný
a vyrovnaný. Užíva si
prítomnosť
človeka
a jeho lásku, ochraňuje si ho. Ovláda základné
povely. Je vhodný k rodinnému domu. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

Ak sa chcete naučiť rôzne techniky,
ako sa zbaviť stresu
alebo ho aspoň minimalizovať,
tak táto téma je určená pre vás.
Kde: Mestská obývačka
(Mestská plaváreň)
Kedy: 1. júla o 16.00 hod.
Vstupné:
členovia Babinca 2 €, nečlenovia 4 €
Ako:
prihlásenie na seminár e-mailom
na adresu: babineczh@gmail.com
alebo na facebookovej stránke
Babinec ZH.
Kto príde:
Robert Krause, certifikovaný
NLP Master, certifikovaný
akreditovaný
pomáhajúci kouč,
školiteľ, tréner.

Scotty
Scotty je 4-ročný kríženec
stredného vzrastu. S inými
psami sa veľmi nekamaráti,
preto by bol vhodný k rodinnému domu ako jediný psík.
Je to veľký priateľ človeka.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Arny
Arny je 2,5-ročný kríženec
stafforda. Bol odobratý zo
zlých podmienok, kde bol
držaný na krátkej reťazi. Je
veľmi kontaktný a prítulný.
Užíva si prítomnosť človeka. S inými psami sa znáša
individuálne. Hľadáme majiteľa, ktorý má s týmto
plemenom skúsenosti – potrebuje sa učiť pravidlám. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
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Na prehliadke speváckych zborov
zaspievali aj Seniori optimisti

V súťaži Mladý technik sa najviac darilo „Dvojke“

Aj posledný ročník súťaže Mladý
technik bol pre žiarsku „Dvojku“
úspešný. Vďaka tomu, že sa do
súťaže zapojil taký počet žiakov a až
jedenásť prác z I. aj II. stupňa bolo
ocenených na obvodnom kole, získala škola opäť titul Najlepšia škola.
Jakub a Matej Klimentovci zo VII. A
triedy si odniesli ocenenie nielen za

Čiernobiela komédia
Posledný májový deň sa v Zrkadlovej
sále žiarskeho MsKC predstavilo
žarnovické divadlo Pri pekárni. Pod
taktovkou režisérky Ingy Káčerovej
zahrali inscenáciu Čiernobiela komédia.
Netradičný priestor dokázali herci
využiť vo svoj prospech a predviedli amatérske divadlo vysokých kvalít.
Inscenácia s názvom Čiernobiela komédia (námet Ducháčkové) a podze-

Chodiace roboty a pavúka na ovládanie,
ale aj za 3-D tlačiareň z lega. Ocenenie
si zaslúžil aj top víťaz zo školského kola
Patrik Knopp z IX. A triedy za Plazmovú
guľu. Braňo Vlček zaujal porotu svojim umeleckým dielom Hlava natoľko,
že uvažovala o oceňovaní budúcich
víťazov tejto súťaže jeho výrobkom po
vzore hviezdneho Oskara. Ani mladší
žiaci sa v tomto ročníku nedali zahanbiť.
Matúš Štefaňák (IV. B), spolu so Davidom Trubenom z „Jednotky“ a žiakmi
Matejom a Samuelom Krahulecovcami
z cirkevnej školy zaujali porotu svojimi
Strojmi na pohon stlačeným vzduchom
natoľko, že získali zvláštne ocenenie
poroty. Na obvodnom kole si zaslúžili
ocenenie aj práce Prístav s majákom
a Pod majákom žiakov Barbory Griglákovej, Michala Prekoppa, Aurela Liptáka,

Mareka Husenicu (IV. D), Fedora Stajníka a Martina Doležala (IV. A). Matúš
Štefaňák dokázal, že má technické
nadanie, pretože aj ďalšia jeho práca
Banský razič bola ocenená. V origami
prácach sa z úspechu tešil kolektív ŠKD
Slniečka, pretože zaujali prácou Rubikova kocka a Jakub Gašparík (II. B) výrobkom Kocka – kvietok. Najlepšou prácou
v kategórii modelárskych výrobkov sa
stala Tanková bitka Martina Doležala
(IV. A).
Niet divu, že aj žiaci iných škôl už po
tretí školský rok navštevujú záujmové
krúžky na „Dvojke“, kde majú výborné
technické vybavenie a pod vedením
pedagógov Danky Matuškovej a Janky
Bystričanovej sa vždy dopracujú
k skvelým výsledkom.
(r)

mie budovy akosi prirodzene patrili k
sebe a mohlo vzniknúť skvelé predstavenie. Edovi Šebiánovi (dramaturg,
herec) zrkadlá a svetlo dovolili vniesť
do hry ďalší rozmer, ktorý podľa reakcií divák naozaj ocenil. Inteligentný
humor, kostýmovanie, načasovavanie
a všetko, čo k tomu patrí, hercom naozaj vyšlo, čo bolo zároveň i poďakovanie
divákovi za hojnú účasť. Už čoskoro sa
tešíme na ďalší počin domácich umelcov amatérov, ktorí zažiaria na divadelných doskách.
(mf)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEov

Dňa 14. júna 2015
nás navždy
opustila
naša drahá mama,
starká a prastarká
Mária Paulínyová

vo veku 80 rokov.
Kto ste ju poznali,
venujte jej
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 19. júna si pripomíname
1. smutné výročie
od náhleho úmrtia drahého
zosnulého
Pavla Huťku.

S láskou spomína manželka.

SPOMIENKAtkov

Dotĺklo srdce
drahej mamičky,
odišlo na večnosť
spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s nami
vo večných spomienkach.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá
Otília Pavelková.

Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 16. júna uplynulo
2,5 roka od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Zuzana Holubová

SPOMIENKAtkov

Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si povedať
ani zbohom,
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí
a Pán boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. júna uplynulo
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý
Tomáš Holub

vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.

vo veku
28 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov
Dňa 17. júna sme
si pripomenuli
nedožitých 60 rokov

Neodmysliteľnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry sú spevácke
zbory. Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom zorganizovalo
krajskú prehliadku dospelých speváckych zborov.
V ostatnom období sa spevácke
zbory z nášho života pomaly vytrácajú
a stávajú sa čoraz väčšou vzácnosťou.
Ako nekomerčný žáner majú náročné
podmienky na prácu. Ťažko sa
presadzujú na trhu umenia popri
dravých jednotlivcoch. Nikto však zborovému spevu nemôže uprieť výchovný
aspekt a jeho dopad na duchovný život
spoločnosti. Možno práve preto môžeme
ešte stále nájsť nadšencov, ktorí sa usilujú o udržanie záujmu o tieto tradičné
kultúrno-umelecké formy. Aj preto
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom uvítalo príležitosť
zorganizovať
krajskú
prehliadku
dospelých speváckych zborov v našom
meste. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. Táto
postupová prehliadka sa uskutočnila v
sobotu 6. júna v priestoroch bývalého
Domu kultúry na námestí. Členov
piatich zborov z Banskobystrického kraja
privítal poslanec BBSK Daniel Gelien.
Na úvod sa divákom predstavili hostia
reprezentujúci naše mesto – Seniori optimisti, ktorí za svoj výkon získali uznanie
a veľký potlesk všetkých prítomných.
Po ich vystúpení už čakalo na porotu
hodnotenie speváckych zborov Cantus Monte Regis z Novej Bane, Quirin
z Revúcej, Štiavničan z Banskej Štiavnice
a Zvolenského speváckeho zboru zo
Zvolena. O postupe niektorého zboru na
celoslovenskú prehliadku rozhodovali
naslovovzatí odborníci: Pavol Procházka

Miroslava Filusa.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomína
syn s rodinou a ostatná rodina.

Spi sladko,
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 17. júna
sme si pripomenuli
10. výročie
od úmrtia našej milovanej
mamy a starej mamy
Bertky Kúdeľovej.

S láskou spomínajú
manžel a deti s rodinami.

SPOMIENKAtkov

SPOMINEKA NA MARIANA
Marian Mecele
SPOMIENKAtkov
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 11. júna
si pripomenieme
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Mária Vincencová

vo veku 99 rokov.
Spomeňte si spolu s nami.
Smútiaca rodina.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 21. júna
si pripomíname
5. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mama a starká
Jarmila Vizváryová.

Spomínajú manžel,
synovia s rodinami a vnúčatá.

*1944 †2014
Tvoja smrť rozzvučala zvony.
Rozlúčil si sa ticho, nemo.
Žiaľ dýchať nedovolí
a srdce plače bez sĺz.
Smrť v záhlaví rakvy
stráži svoje dielo.
Osudu víchor neľútostný
byľ života zlomil.
Odvial kvet a nikdy nevráti ho späť.
Na píšťalkách vŕby vietor hrá
pieseň rozlúčkovú.
Smutnú, presmutnú, clivú,
so záľahou smútku,
čo deň na noc zmenil.
Tvoja smrť rozzvučala zvony.
Vo zvuku zvonov počuj je
TVOJ HLAS.
Jozef Senko

SPOMIENKAtkov

Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 18. júna
si pripomíname 16 rokov,
čo nás opustil drahý manžel,
otec, brat a švagor
Rudolf Hós.

Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa
a ostatná rodina.

Dňa 25. júna
si pripomíname
2. výročie
od smutnej
chvíle,
kedy nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský.

Spomína dcéra a synovia
s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Dňa 28. júna
sme si pripomenuli
5. výročie od úmrtia
Alberta Tužinského.

Tí, ktorí ste ho
poznali a mali radi,
venujte mu s nami
tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

RIADKOVA INZERCIA
určite dohodneme. Súrne! T: 0910 923 293

PREDAJ
•Predám kancelársky nábytok, zn. Hobis, zachovalý, farba čerešňa. T: 0949 798 626
4/12

SPOMIENKAtkov

– hlavný zbormajster Opery SND, Pavol
Tužinský – hosťujúci dirigent Opery SND
v Bratislave a Štátnej opery v Banskej
Bystrici a Alfonz Poliak, hlasový pedagóg
a zbormajster. Zlaté pásmo s postupom
sa rozhodli udeliť zboru Quirin z Revúcej
a zlaté pásmo s odporúčaním poroty
na postup získal spevácky zbor Cantus
Monte Regis z Novej Bane. Štiavničania
a Zvolenčania si napokon odniesli bronzové pásmo. Spievať v speváckom zbore
je výborný spôsob, ako tráviť voľný čas.
Kým však jeho členovia vystúpia na javisko pred publikum alebo dokonca
odbornú porotu, musia mnoho hodín
stráviť na skúškach, pracovať s hlasom,
študovať noty, hudobné výrazy. Dirigent často pracuje so zborom vo svojom
voľnom čase, často aj na úkor vlastnej
rodiny. Je to drina, ktorá predpokladá
tvrdú sebadisciplínu. Odmenou za ňu
mnohokrát býva „len“ potlesk a uznanie úzkeho kruhu ľudí. Sme radi, že sa
členovia dospelých speváckych zborov
z nášho kraja rozhodli s našimi divákmi
podeliť o výsledky svojej práce. Všetkým
patrí poďakovanie za ich krásne a radostné vystúpenia. Víťazným zborom
želáme veľa úspechov na celoslovenskej
prehliadke, ktorá sa uskutoční v októbri
tohto roka v Košiciach.
Jela Šuleková,
BBSK POS Žiar nad Hronom

•Predám drevený obklad a strop. Imitácia biely mramor. Ideálne do reštauračných
priestorov zrubových zariadení. Pôvodná cena:
12,45 €/m2, teraz: 10 €/m2. Dohoda možná. T:
0904 456 487
7/12

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám rodinný dom v Žiari nad Hronom,
Svätokrížske nám. Cena dohodou. T: 0949
798 626
3/12

1/12

•Dám do podnájmu 2-izbový byt na Etape.
Cena dohodou. T: 0944 155 922
2/12

•Ponúkam pekný, veľký 1-izb. byt do prenájmu. Byt je po kompletnej rekonštrukcii. Voľný od
1.8.2015. Cena 230 €, vrátane všetkých energií.
T: 0905 200 270
5/12

•Ponúkame do prenájmu pekný priestranný
2-izb. byt, ktorý je nanovo zrekonštruovaný. Voľný od 1.8.2015. Mesačný nájom: cca 270 € (pre
cca 3 osoby), vrátane všetkých poplatkov spojených s užívaním bytu. T: 0905 750 910

stierky. Okná: plastové. Vybavenie kúpeľne:
vaňa. Vybavenie kuchyne: nová kuchynská linka,
sporák. Stav bytovky: kompletná rekonštrukcia.
Konštrukcia objektu: panelová. Výhody: v okolí
kompletná občianska vybavenosť. Obchody,
škola, škôlka, nemocnica, zastávka MHD, parkovanie pred domom, dobrá dostupnosť do
centra. Voľný: Od 15. júna 2015. Cena: dohodou.
T: 0949 337 161
8/12

•Prenajmem v ZH na námestí 2-izbový tehlový byt, zrekonštruovaný, čiastočne zariadený,
výmera 62 m2. Byt má malý balkón a samostatnú
murovanú pivnicu s výmerou cca 9 m2. Voľný od
1.7. Cena: 170 € + komplet poplatky (energie). T:
0908 929 039
9/12

6/12

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Mám záujem o prenájom garáže v Žiari nad
Hronom na akúkoľvek dlhú dobu. Finančne sa

•Ponúkam na prenájom nezariadený 2-izbový
byt v Žiari nad Hronom. Nachádza sa na sídlisku Pod vŕšky na 7. poschodí s výťahom. Steny:

DROBNOCHOV
•Predám biele hrdličky – 4 ks. T: 0904 515 883
10/12
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Mládežnícke kategórie FK Pohronie z roka na rok napredujú
FUTBAL -MLÁDEŽ

Futbalová sezóna sa skončila. Akousi
výkladnou skriňou FK Pohronie je
momentálne kategória U12. Darilo
sa však aj ostatným mládežníckym
kategóriám.
Ako hodnotí sezónu športový
manažér mládeže, Rastislav Urgela?
Musím povedať, že predchádzajúca
sezóna sa nám celkom slušne vydarila.
Dorasty sa umiestnili vo svojich súťažiach
v pokojnom strede tabuľky, ale čo je pre
nás dôležitejšie, do seniorského futbalu
(A-čka alebo juniorky) nakukli zaujímaví
hráči. Príležitosť dostali viacerí. Najviac sa
však presadili Gregáň, Nemec či Henžel.
A týmto smerom by sme sa chceli uberať
aj v budúcej sezóne. Pracovať hlavne
s vlastnými hráčmi a odchovancami.
Žiacke tímy U15 a U14 sa nám
stabilizovali, U13 najmä v jarnej časti
urobila výrazný posun vo výsledkoch
a v hernom prejave. Kategória U12 je
takou výkladnou skriňou celej našej
mládeže, ku ktorej sa začínajú postupne

pridávať aj približovať ďalšie družstvá
z nižších poschodí našej mládežníckej
pyramídy (U9, U8, U7). Popracovať
však musíme na kvalitnom doplnení
tímov U11 a U10, ktoré budú základom
mladších žiakov pre nasledujúce dve
– tri sezóny. Som veľmi rád, že sme
rozbehli projekt športových tried na
„Štvorke“ a tiež predšportovú prípravu.
Od septembra 2014 nám začala fungovať
Futbalová školička FK Pohronie, v ktorej
sa venujeme všeobecnej športovej
príprave detičiek vo veku od 4 do 6 rokov.
Čo by ste vyzdvihli?
Vyzdvihol by som hlavne prácu
všetkých trénerov a ich realizačných
tímov, ktorá nám postupne začína
prinášať ovocie a verím, že spoločne
vychováme ešte veľa hráčov, ktorí sa
uplatnia v našom A-tíme alebo nám
budú robiť radosť v prvoligových
kluboch či v reprezentácii. Mňa osobne
teší, že tento rok naša U15 pod vedením
trénera Jaroslava Kališa hrala pekný

futbal a skončila na výbornom 6. mieste
po základnej časti, čím si v nadstavbe
vytvorila slušný náskok, aby sme
nemuseli bojovať o prvú ligu žiakov pre
ďalšiu sezónu. Ako tréner U12 som hrdý
na všetkých chlapcov v tomto tíme, ktorí
po vynikajúcich výkonoch a s pekným
herným prejavom vyhrali základnú časť I.
ligy MŽ skupiny STRED pred výbornými
tímami Ružomberka, Žiliny či Banskej
Bystrice. Okrem toho v nadstavbe ani
raz neprehrali, keď vyhrali všetkých
10 majstrovských zápasov. Svojím
ofenzívnym futbalom nastrieľali súperom
v celej sezóne najviac gólov zo všetkých
tímov na Slovensku – 331!
A čo ostatné kategórie?
Herným prejavom, talentovanými
chlapcami a výbornými výsledkami
na turnajoch sa vzorne prezentovali
najmä prípravky U9, U8 a U7. Tímy U11
s U10 striedali lepšie výsledky s horšími,
ale aj tam je na čom stavať, pretože
kostry družstiev sú na solídnej úrovni.

V nominácii na Európsky olympijský festival aj Foltán a Žarnovičan
CYKLISTIKA

Ešte v polovici mája sa uskutočnili ďalšie dve kolá
slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike, ktorých
organizátorom bola športová škola v Trenčíne. Prvý deň
sa preteky konali v obci Haluzice.
Na pretekárov čakal náročný okruh, ktorý meral 5,5
km a viedol obcou Haluzice a Bošáca. Na okruhu sa
nachádzalo jedno nepríjemné stúpanie, ktoré dokonale
preverilo výkonnosť cyklistov. Ako prvá sa na štart
postavila kategória kadetov, na ktorých čakalo 10 okruhov.
Žiarsky Cyklistický klub reprezentovali štyria pretekári:
Adam Foltán, Adrián Žarnovičan, Matej Záhorec a Lukáš
Lajtoš. Adam Foltán a Adrián Žarnovičan prišli do cieľa na
4. a 5. mieste. Matej Záhorec bol po prejazde cieľom
klasifikovaný na 31. mieste a Lukáš Lajtoš na 39. mieste
v konkurencii 58 pretekárov. V kategórii starších žiakov
sme mali jedného pretekára, a to Matúša Černeka, ktorý
obsadil v konkurencii 31 pretekárov 16. miesto. Kategória
juniorov vyštartovala na trať na 14 okruhov. V tejto
kategórii nás reprezentovali Kristián Zimány, Adrián Foltán,
Tomáš Meňuš a Ján Gajdošík. Kristián Zimány zvíťazil,
Adrián Foltán skončil na druhom mieste, Tomáš Meňuš
na 12. mieste a Ján Gajdošík na 18. mieste v konkurencii
53 pretekárov. Mladší žiaci absolvovali pretek na
16,5
km.
Rastislav
Paulík
skončil
na
14. mieste, Fedor Stajník na 21. mieste a Michal Holic na 22.
mieste.

Vo Švajčiarsku
aj so Žiarčanom Zimánym
Na druhý deň sa preteky presunuli do obci Horná Súča,
kde na pretekárov čakal 14 km dlhý kopcovitý okruh. Na
štyri okruhy ako prví odštartovali kadeti. Najlepšie sa darilo
pretekárovi Adriánovi Žarnovičanovi, ktorý skončil na
5. mieste. Adam Foltán mal na trati zdravotné problémy, no
napriek tomu preteky dokončil na 20. mieste. Matej Záhorec
bol klasifikovaný na 21. mieste a Lukáš Lajtoš na 45. mieste
v konkurencii 50 pretekárov. V kategórii starší žiaci nás

Nemôžem zabudnúť ani na naše žiačky,
ktoré robia svojimi výsledkami dobré
meno klubu vo svojej turnajovej súťaži
a na ich rozrastajúci sa počet.
Na čom treba ešte popracovať?
Samozrejme, na doplnení niektorých
kategórií, nastavení jednotnej metodiky
do tréningového procesu a vzdelávaní
jednotlivých trénerov. Chceme pracovať
hlavne na dobrej príprave jednotlivcov,
pretože fanúšikovia sú zvedaví hlavne
na osobnosti a individuality, ktoré dobre
ovládajú to guľaté čudo, za ktorým sa
všetci naháňame. V našom Slovenskom
futbale nám práve technické typy hráčov
najviac chýbajú. Len tie pritiahnu na
štadióny väčší počet divákov. Veď šport
a futbal sa robia práve pre nich. Toto by
mala byť naša cesta.
A vaše ambície?
Z dlhodobého hľadiska vychovávať
v dorastoch hráčov pre seniorský futbal,
prilákať na náš štadión čo najviac
mladých športovcov, ktorí nám budú

Zdroj: www.mskziar.sk

robiť dobré meno. V žiackych súťažiach
hrať pravidelne prvú ligu a súperiť
s najlepšími. Myslím, že cieľavedomou
prácou s 13 mládežníckymi tímami by
sa nám tieto ciele v budúcnosti mohlo
dariť napĺňať. Na záver by som chcel
poďakovať všetkým za uplynulú sezónu.
Trénerom, vedúcim tímov, funkcionárom,
rodičom. Sponzorom a mestu Žiar nad
Hronom za vytvorené podmienky pre
futbal v našom meste.
(r)

Účastníci Mierového behu sa zastavili aj v Žiari
Peace Run (Mierový beh) je najdlhší
štafetový beh s horiacou pochodňou,
ktorý sa beží cez viac ako 140 krajín sveta. Vznikol v roku 1978 a jeho poslaním
je prekonávať kultúrne a náboženské
hranice medzi jednotlivými národmi,

opäť ako v prvý deň reprezentoval len jeden pretekár, a to
Matúš Černek, ktorý obsadil 17. miesto. Na juniorov čakalo
šesť okruhov a 84 km. Darilo sa Kristiánovi Zimánymu,
ktorý preteky vyhral. Adrián Foltán sa v štartovnom poli tiež
nestratil a obsadil 6. miesto, Tomáš Meňuš prišiel do cieľa na
11. mieste a Ján Gajdošík na 40. mieste v konkurencii
54 pretekárov. Mladší žiaci absolvovali dva okruhy a najlepší
bol Rastislav Paulík na 13. mieste, Michal Holic skončil na
20. mieste a Fedor Stajník preteky nedokončil.
Tieto preteky slovenského pohára boli aj nominačné preteky
v kategórii kadetov na Európsky olympijský festival, kde je
momentálne do užšieho výberu vybratých šesť pretekárov,
medzi ktorými figurujú aj naši dvaja, a to Adam Foltán
a Adrián Žarnovičan. V kategórii juniorov boli preteky
nominačnými pretekmi na ďalšie kolá svetového pohára
Tour de Morbihan (FRA), kde sa do reprezentačného dresu
oblečú Adrián Foltán a Tomáš Meňuš. Kristián Zimány bude
Slovensko reprezentovať na prestížnych pretekoch svetového
pohára Tour du Paid de Vaud vo Švajčiarsku.

Rastislav Urgela,
športový manažér mládeže.

ľuďmi alebo hranice v nás samých.
V piatok 5. júna prišli účastníci
mierového behu aj do nášho mesta a
pred MsÚ ich privítal primátor Peter
Antal.
(r)

Foto: Monika Kováčová.

Zo Žarnovice s 25 medailami
KARATE

Prvú júnovú sobotu sa uskutočnil turnaj Žarnovické majstrovstvá v karate.
Zúčastnilo sa ho 187 pretekárov z 20
klubov.
Karatisti z Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom sa zúčastnili turnaja v hojnom
počte, keď ostrieľaných pretekárov
doplnili aj začiatočníci, pre ktorých to
bolo zbieranie prvých skúseností na

súťažnom tatami. To, že sa Žiarčanom
opäť darilo, dokazuje zisk 10 zlatých, 6
strieborných a 9 bronzových umiestnení. Je veľmi pekné, že medzi známymi
tvárami sa na stupne pre víťazov prebojovali aj naši prípravkári. V medailovej
štatistike skončil náš klub na najvyššej
priečke.
(ľs)
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Cenné body pre postup na Majstrovstvá sveta aj do Žiaru
KARATE

Ďalším významným podujatím pre
karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
bol 19. ročník medzinárodného
turnaja Youth Cup, ktorý sa konal
v Bratislave za účasti takmer 600
pretekárov zo Slovenska, Čiech,
Maďarska, Slovinska, Chorvátska,
Egypta, Bieloruska a Rakúska. Turnaj
bol určený pre vekové kategórie do
18 rokov.
Nebojovalo sa len o medaily a
poháre, ale aj o cenné body, ktoré sú
pomocným kritériom pri zostavovaní
reprezentačného
družstva
na

novembrové Majstrovstvá sveta kadetov
a juniorov, ktoré sa budú konať v Jakarte
(Indonézia).
V súborných cvičeniach kata sa podarilo
prebojovať na stupienok víťazov Ester
Šiškovej a Šimonovi Sečkárovi, ktorí si z
turnaja zhodne odniesli poháre za tretie
miesta.
V športovom zápase kumite sa
najviac darilo Dominike Veisovej a
Zdenkovi Vankovi, ktorí nenašli vo svojich
kategóriách
premožiteľov.
Pre
Dominiku bolo víťazstvo v kadetskej
kategórii aj ďalším krokom k štartu
na Majstrovstvách sveta. Ďalšími
úspešnými kumiťákmi boli Adam
Dolnický(/bronz), Bibiána Černáková
(striebro), Nina Jelžová (bronz), Marko
Kováč (bronz), Šimon Sečkár (bronz),
Erik Sklenka (striebro) a Michal Výrostko
(striebro).
Medailová štatistika 2 zlaté, 3 strieborné
a 6 bronzových medailí náš klub vyniesla
na 10. miesto z 65 štartujúcich klubov.
(ľs)

BASKETBAL

Dominika Veisová.

Na bicykli Okolo Slovenska
CYKLISTIKA

V stredu 10. júna odštartovala prvá
etapa 59. ročníka cyklistických
pretekov Okolo Slovenska. Cyklisti
mali zastávku aj v Žiari nad Hronom.
Štart pretekov začal v Šahách, cieľ bol po
181 kilometroch v Telgárte. Druhá etapa
začala vo štvrtok 11. júna v Telgárte
s cieľovou rovinkou v Poprade. Tretia
etapa štartuje v piatok 12. júna v Poprade. Po 196 kilometroch prišli cyklisti
aj do nášho mesta. Ich príchod bol pred
Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika.
Najlepších pretekárov vyhodnotili aj za
účasti žiarskeho primátora na námestí,

kde sa uskutočnil aj kultúrny program.
Čakanie na cyklistov si tak žiarski diváci
spríjemnili s dobrou hudbou a moderátorskými vstupmi športového komentátora a moderátora Romana Barényiho,
ktorý má bohaté skúsenosti s cyklistikou.
Cyklisti na svojej trati pokračovali zo
Žiaru do Nového Mesta nad Váhom,
odkiaľ sa v nedeľu 14. júna vydali na
poslednú etapu do 123 kilometrov vzdialeného cieľa, ktorý bol pred novou budovou Slovenského národného divadla v
Bratislave.
(li)

Cyklisti v uliciach Žiaru.

So sezónou sme sa rozlúčili výhrou
FUTBAL – FK POHRONIE – DOXXBET LIGA

V 10. kole nadstavbovej časti Prikryla skončil na hlave Abraháma – 3:1.
Pohrončania potvrdili rolu favorita V druhom polčase pokračoval otvorený
futbal, v 48. min. vypálil Paraj a v 53. min.
a Dubnicu zdolali 4:2.
roh Zuziaka zahodil hlavou Sekereš. V 57.
Nadstavba 10. kolo: FK Pohronie – min. domáci Dubničanov prečíslili, Prikryl nahral Širáňovi a bolo 4:1. Aj hostia
Dubnica 4:2 (3:1)
Góly: 15. Sojka, 24., 33. Abrahám, dali pekný gól, keď v 84. min. domácich
doslova vyšachovali. Strelcom bol opäť
58. Širáň – 31., 84. D´Errico.
Zostava FK Pohronie: Plach (65. Packo) – D´ Errico. Po tomto momente sa stretNemec, Gregáň, Sekereš, Prikryl, Zuziak, nutie už iba dohrávalo a stav 4:2 zostal
Garaj (70. Urgela), Abrahám, Blaho (46. nezmenený. Stanislav Neuschl, manažér
Pohronie: „Skončila sa sezóna, v ktorej sa
Širáň), Paraj, Sojka.
nám nepodarilo splniť cieľ, a to postúpiť
Posledný zápas sa hral za vysokej teplo- do prvej šestky. Musíme sa však poučiť
ty, no domáci Pohrončania si ho užili a veľmi dobre pripraviť na nasledua zaslúžene zvíťazili. V 15. min. center júci ročník. Na záver chcem za podAbraháma našiel Gregáňa, ten sklepol Sojkovi a domáci viedli 1:0. O desať
minút dostal dlhú loptu Abrahám,
brankár hostí zle vybehol a útočník
Pohronia pohodlne zvýšil na 2:0. Hostia
udreli hneď zo svojej prvej akcie, keď
v šestnástke loptu zle trafil D´ Errico
a tá na prekvapenie všetkých skončila
pod brvnom – 2:1. Pohrončania však
kontrovali už o dve minúty, keď center

Po štyroch kolách sa víťazom mikroligy
stali hráči z „Dvojky“, turnajom prešli
bez prehry

poru poďakovať všetkým našim verným
fanúšikom.“
Štefan Zaťko, tréner Pohronia: „Bol to
typický, nechcem povedať priateľský, ale
skôr nesúťažný zápas. Mužstvá si prišli
zahrať futbal, veď sa hralo iba o tri body
v tabuľke, ktoré v konečnom zúčtovaní
nie sú dôležité. My sme potvrdili úlohu
tabuľkového favorita a vyhrali sme
zaslúžene. Som rád, že sezóna konečne
skončila, veď v druhej polovici sme
prakticky nemali o čo hrať, ťažko sa nám
hľadala motivácia. Na druhej strane sme
však mohli dať priestor mladým hráčom,
ktorí ukázali svoju kvalitu. Budeme na
nich pracovať, teraz nás čaká veľmi
náročná a ťažká príprava.“ Juraj Bútora, tréner Dubnice: „Zápas sa mi hodnotí jednoducho, pretože domáci boli
jednoznačne lepším mužstvom. Pre nás
bolo veľmi ťažké nájsť motiváciu, pretože
vieme, že vypadávame. Máme veľa
mladých hráčov, s ktorými je ťažké hrať
druhú ligu. Ďakujem však za korektný zápas, domáci zaslúžene vyhrali.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V pondelok 15. júna sa skončil
úspešný projekt Žiarskej basketbalovej mikroligy pre školský rok
2014/2015. Záverečné 4. kolo sa
odohralo v Základnej škole na
Jilemnického ulici za prítomnosti
družstiev a žiakov prvého stupňa
zo všetkých štyroch základných škôl
v Žiari nad Hronom.
V poslednom kole sa z víťazstva tešili
žiaci „Dvojky“, ktorí prešli turnajom bez
prehry. Na druhom mieste skončila
„Jednotka“, na treťom cirkevná škola.
Cieľom podujatia bolo ukázať žiakom,
že aj športom sa dá dobre zabaviť
a zrelaxovať. V priebehu celého turnaja
tak ani nešlo o víťazstvo, ale pritiahnuť
deti k športovej aktivite nielen počas
turnajov. Veríme, že niektorým z nich
práve takéto podujatie otvorí oči
a môžu ďalej pokračovať na tréningoch
v basketbalovom klube alebo v jednom
zo 16-tich klubov, ktoré patria pod MŠK
Žiar nad Hronom.
Počas 4 kôl bola atmosféra na zápasoch nabitá energiou žiakov, každý
hráč bojoval v rámci svojich možností
a schopností, každý chcel byť lepší ako
ten druhý, každý chcel vyhrať a získať
medailu. Tí najlepší ju nakoniec aj získali a k tomu ešte pohár pre víťaza. Žiaci
mali veľký zážitok, pretože medaily im
odovzdal primátor mesta Peter Antal.

Výsledky po 4 kolách:
1. „Dvojka“ – 10 bodov
2. Cirkevná škola – 7 bodov
3. „Jednotka“ – 6 bodov
4. „Štvorka“ – 1 bod
Na celom turnaji sa zúčastnilo celkovo
70 rôznych žiakov zo žiarskych základných škôl, ktorí si mohli vyskúšať, aký
je to pocit hrať skutočný basketbalový
zápas. Bol vidieť rozdiel v pohybovej
kultúre medzi žiakmi, ktorí sa už venujú
nejakému športu a medzi tými, ktorí sa
zatiaľ športu nevenujú, resp. len začali.
Preto by sme chceli poprosiť rodičov, ak
svojho syna či dcéru ešte neprihlásili na
šport a rozmýšľajú nad tým, aby svoje
rozhodnutie neodkladali. Ak potrebujú
poradiť, tréneri v basketbalovom klube
sú k dispozícii. Tréningy budú v júni
každý deň okrem piatku v telocvični na
„Dvojke“ od 16.00 do 17.00 hod. Potom
začíname až v septembri 2015.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na
zabezpečovaní a organizovaní celého
turnaja podieľali a všetkých, ktorí túto
žiarsku basketbalovú mikroligu podporili. Veríme, že sa toto podujatie stane
tradíciou a že sa stretneme v podobnom zložení aj s novými basketbalovými nádejami na budúci školský rok
2015/2016.
Ivan Danko, koordinátor projektu

Víťazom odovzdal medaily primátor mesta.

