Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník X. | číslo 16 | 13. august 2015 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:

Kamerový systém odhalil
ďalších sprejerov
Strana II

Pivný festival spojený
aj so súťažou vo varení
gulášu
Strana II

Začalo sa s opravou ciest
a chodníkov na Etape
Strana II

Výťažok zo City festu
pôjde opäť do parku
Strana IV

Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V

Po stopách histórie
a pamiatkach mesta:
Vznik Žiarskej kotliny
Strana III

Žiarčanka Katarína
tancuje v piatom
najlepšom klube na svete
Strana IV

Začalo sa s modernizáciou verejného osvetlenia, mesto ušetrí ročne 10 000 eur
Začiatkom
augusta
začalo
mesto s modernizáciou verejného
osvetlenia. Vysokotlakové sodíkové
výbojky nahradia novou modernou
LED technológiou.
Ako prvé boli vymenené svietidlá
v stredovom kruhu na námestí,
pokračovalo sa na Priemyselnej ulici,
na Ulici SNP od kaštieľa po most
a k prvému augustovému víkendu
boli namontované všetky svietidlá na
Sládkovičovej ulici od Ulice A. Dubčeka
po koniec Tajovského ulice. „Celkovo sa
vymení 1355 starých vysokotlakových
sodíkových výbojok, ktoré nahradíme
modernými LED svietidlami. Je to
približne trištvrtina z celého mesta,“
informuje primátor Peter Antal a ďalej
konkretizuje: „Približne 400 kusov
svietidiel sa nebude vymieňať. Ide
najmä o Ulicu SNP, ktorá je v porovnaní
s medziblokovými priestormi dobre
osvetlená. Osvetlenie sa nebude meniť
ani na hlavných ťahoch, to znamená
ulice Dr. Janského a A. Dubčeka, kde
sme už pred dvomi rokmi namontovali
metal-halogenidové výbojky do
svietidiel. Pôvodné osvetlenie zostane
aj na Tajovského, Chrástekovej
a Jilemnického ulici. Netvrdím, že
osvetlenie je tam 100-percentné,
ale určite sú pálčivejšie problémy
s osvetlením, hlavne v medziblokových
priestoroch.“

S LED osvetlením sa dosiahne
3,5-násobne vyššia svietivosť
Výmenu svietidiel zabezpečujú
mestské Technické služby. Práce
realizujú vo vlastnej réžii a počas
obdobia realizácie modernizácie
zamestnávajú aj ďalších odborných
pracovníkov. „Výmenu by sme chceli

ukončiť do konca zimy,“ spresňuje
riaditeľ mestskej spoločnosti Igor
Rozenberg a ďalej vysvetľuje:
„Pôvodný termín na dokončenie prác
bol podľa projektu do konca augusta.
Vzhľadom na požiadavku, ktorú si
dalo planetárium, sme požiadali, či by
to nemohlo byť do konca septembra.
Slovenská sporiteľňa, ktorá je na
Slovensku servisnou bankou pre
Európsku banku pre obnovu a rozvoj,
nám oznámila, že termín sa mení
generálne pre všetky podporované
projekty z programovacieho obdobia.
Všetky veci musíme zúčtovať do
konca roka.“ V súčasnosti máme vo
veľkej väčšine mesta vysokotlakové
sodíkové výbojky typu 50, 70, 100
a 150 SHC a približne sto kusov metalhalogenidových lámp so svietivosťou
približne 3 500 kelvinov. „Meraním sme
zistili, že pri 100 wattových sodíkových
výbojkách je svietivosť pod lampou
z jednej cesty na druhú od 3,5 do 5

pri výmene za tri štvrtiny žiaroviek
v meste, je 300-tisíc eur. Ako Igor
Rozenberg ubezpečuje, táto čiastka
sa určite nepresiahne. „Z Európskej
banky pre obnovu a rozvoj očakávame
vrátenie približne 60-tisíc eur ako
investičný stimul na podporu úspory
elektrickej energie, pretože ročne
ušetríme 150 ton CO2. Úsporu pocíti
mestský rozpočet už v budúcom roku,
kedy sa na osvetlenie vyčlení o 10-tisíc
eur menej ako je tomu v súčasnosti.
Úspora začína od 1.1.2016,“ špecifikuje
ďalej Igor Rozenberg. Nové LED
žiarovky budú od slovenského
výrobcu OMS, ktorý podľa vlastných
údajov zverejnených vo svojom profile
uvádza, že 98 % svojej produkcie
dodáva do 122 krajín sveta. Financie
do mestského rozpočtu možno
očakávať aj z predaja pôvodných
svietidiel. „Pôvodné svietidlá sa
môžu ponúknuť na odpredaj obciam
alebo mestám, ktoré ešte nemajú
Celková suma, s ktorou sa počíta
úsporné osvetlenie a nejdú sa púšťať
do veľkej rekonštrukcie osvetlenia.
Všetky svietidlá, ktoré demontujeme,
uložíme do krabíc a uskladníme.
Keď nám bude presne jasné, ktoré
svietidlá z celkového množstva sú
použiteľné, tie predáme a ktoré budú
nepoužiteľné, zlikvidujeme na skládke.
Predpokladáme, že z celkového
počtu 1 355 svietidiel asi len 15 bude
nepoužiteľných. Môžu byť rozbité
alebo ide o staré typy, ktoré neboli
pri pôvodnej rekonštrukcii vymenené.
Predpokladáme, že z predaja
môžeme do mestského rozpočtu
vrátiť 30 až 40-tisíc eur, čo je hodnota
demontovaných svietidiel,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)
Na námestí už svietime novými LED žiarovkami.

Aj napriek extrémnym horúčavám sa na City feste zabávalo
takmer 9 000 návštevníkov
Jubilejný desiaty ročník City festu
priniesol výber toho najlepšieho
zo všetkých doterajších ročníkov
podujatia. V sobotu 8. augusta si
tento obľúbený hudobný festival
nenechalo ujsť 8 800 návštevníkov.
Keďže City fest oslávil tento rok 10.
narodeniny, divákov čakali oproti
predchádzajúcim ročníkom väčšie
zmeny. Tou prvou bolo, že vďaka
spoločnosti Nemak Slovakia sa hralo
už v predvečer City festu, kedy v rámci
piatkového koncertu vystúpili žiarska
hudobná skupina Sitňan a David Koller
so skupinou Kollerband. Zmenou
prešiel aj hlavný sobotný program
podujatia. Ako sa už stalo pravidlom,
dramaturgia bola postavená tak, aby
zabavila a potešila divákov všetkých
vekových kategórií. Na pódium
sa tak postavili najpopulárnejší
a najznámejší umelci slovenskej
hudobnej scény. Nezabudlo sa však ani
na najmenšieho diváka. Už o desiatej
hodine dopoludnia vystúpili v rámci
programu s koncertom pesničiek pre
najmenších Smejko a Tanculienka a
škriatkovia Lolo a Piškót, ktorí pokrstili
svoje nové CD Na safari. Potom si už na

striedačku zahrali žiarski hudobníci s
umelcami slovenskej hudobnej scény:
Robo Mikla s Lenkou Libjakovou,
Adam Ďurica s kapelou a svojimi rádio
hitmi, Janko Kulich a jeho kolegiálny
band Kolegium, „herecký“ koncert pre
pokročilých priniesol Milo Kráľ Band,
nechýbal blues v podaní ústneho
harmonikára Juraja Schweigerta &
The Groove Time, zaspievala a zahrala
aj nová hviezda slovenskej hudobnej
scény Sima Martausová, Radiopieces

luxov, medzi lampami je to od 2 do
3 luxov a chodníky majú parametre
približne 1 lux. Pri 62 wattovom LED
osvetlení na tom istom mieste je
svietivosť pod lampou to z jednej
strany cesty na druhú od 11,5 do 18
luxov a v medzi lampami sa svietivosť
pohybuje na úrovni od 6,5 do 12 luxov.
Ak by sme to zobrali s čistým svietením,
z hľadiska maximálneho dosiahnutia
luxov sme pri LED osvetlení dosiahli
približne 3,5-násobne vyššiu svietivosť
oproti súčasnému svieteniu,“ podotýka
Igor Rozenberg. Pri výbere farebného
svetla svietenia zvolilo vedenie mesta
denné biele svetlo, ktoré je strednou
cestou medzi žltým a modrým
svetlom. Pri výbere sa prihliadalo aj
na požiadavky Krajskej hvezdárne a
planetária Maximiliána Hella.

– žiarsky hudobný objav nominovaný
na cenu Objav roka Rádia FM, na
jubilejnom ročníku nemohla chýbať
ani legendárna skupina Vidiek so
svojím frontmanom Jankom Kuricom,
dámy slovenskej hudobnej scény
Jana Kirschner a Zuzana Smatanová,
skupina Iné kafe a záver patril
jedinečnému slovenskému dvojníkovi
Freddie Mercuryho Petrovi Pačutovi.
(Pokračovanie na strane IV.).

Európska banka vráti mestu
60 000 eur

Pre vozičkárov vytvorili bezbariérový
prístup do bazénov
Pred sezónou prešlo kúpalisko
rekonštrukciou, kedy sa uzavrel
priestor okolo bazéna. Odteraz sa
zjednoduší aj prístup pre vozičkárov.
Do plaveckej časti je v súčasnosti
prístup možný iba cez brodiská. Pre
telesne postihnutých to znamenalo, že
ich k bazénu musel vždy niekto preniesť.
„Aby sme im zjednodušili prístup k
bazénu, vytvorili sme v drevenom plote
pri plaveckej časti od hlavného vstupu
dvierka, ktorými môžu komfortne a
jednoducho prejsť aj sami. Dvierka sú
na zámok a kľúčik vám na požiadanie
poskytne plavčík, ktorý má službu,“
informuje primátor Peter Antal. Aj keď
odpíliť z plota, zabrúsiť to a osadiť dva
pánty nebolo nič zložité, vozíčkarom to
určite pri návšteve kúpaliska výrazne
pomôže.

Situáciu na kúpalisku
môžete sledovať online

Chcete vedieť, koľko ľudí je práve na
žiarskom kúpalisku? Situáciu môžete
sledovať online prostredníctvom
kamery, ktorá je priamo na kúpalisku.
Bezplatnú online službu pre mestské
Technické služby poskytla spoločnosť

NetPro. Stačí sa pripojiť na webovú
stránku www.tszh.sk a cez preklik
sa prenesiete priamo do areálu
kúpaliska. „Pred časom sa vyskytol
problém, kedy prišiel návštevník na
kúpalisko a z technických príčin bolo
zatvorené. Na kúpalisko tak meral
cestu zbytočne, keďže nevedel, že bude
zatvorené. Teraz, keď chce ísť niekto na
kúpalisko aj v horšom počasí, môže si
pozrieť priamo online, či je kúpalisko
otvorené. Na začiatku sezóny sme
online sledovanie na kúpalisku nemali,
ale veľmi rýchlo sme túto pôvodnú
službu opäť aktivovali,“ priznáva riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg.
(li)
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Miestne komunikácie na Etape opravia do konca septembra

Začiatkom augusta začalo mesto so
záverečnou fázou opráv miestnych
komunikácií na Etape. Nový
asfaltový koberec dostanú takmer
tri kilometre chodníkov a ciest.
S rekonštrukciou chodníkov začalo
mesto v polovici apríla tohto roku,
a to postupným odstraňovaním
poškodeného liateho asfaltu z povrchu
chodníkov a betónovaním rôznych
nerovností a preliačenín na chodníkoch.
So záverečnou fázou opráv sa začalo
začiatkom augusta. „Začali sme na
Etape chodníkom pri Gufere smerom
k Základnej škole na Jilemnického ulici,
pokračovali sme ulicami Bernolákovou,
Hurbanovou,
Rázusovou
pri
materskej škole, Tajovského od Domu
seniorov, Vansovej, Sládkovičovou
medzi poliklinikou a Sociálnou
poisťovňou, Ul. Dr. Janského pred
starou poliklinikou a chodníkom od

Ulice Hollého po Ulicu SNP. Ďalšie
chodníky, ktoré sme takto pripravovali
na pokládku nového asfaltového
koberca, sú na Sládkovičovej ulici až
po 2. ZŠ,“ konkretizuje Ľubomír Kupči
z mestských Technických služieb.
Staré časti chodníkov a ciest sa najskôr
rozbijú a následne zalejú novou vrstvou.
„Na
pripravené
podbetónované
chodníky sa finišérom ukladá vrstva
nového asfaltobetónového povrchu,“
spresňuje ďalej Ľubomír Kupči. Pri
odstraňovaní poškodeného povrchu
chodníkov používajú pracovníci
technických služieb drobné ručné
náradie ako krompáče, lopaty, fúriky,
ale aj pneumatické kladivá a frézu na
asfalt pri kompletnej oprave cesty na
odstránenie starého asfaltu z povrchu
vozovky. „V meste opravíme celkovo
2 856 bežných metrov chodníkov
a ciest s výmerou 7 817 m2. Z rozpočtu

mesta bola na opravu chodníkov a
ciest vyčlenená čiastka 185 014 eur,“
dodáva na záver Ľubomír Kupči.
Práce by mali byť ukončené do konca
septembra. Postupne, ako prebiehajú
práce, vyvesujú pracovníci technických
služieb oznamy pre občanov kedy a
v akom čase budú vykonávať opravy
chodníkov a ciest v blízkosti ich
bydliska.
Najviac metrov štvorcových sa spraví
na okruhu tzv. Účka. Za 1650 m2 zaplatí
mesto viac ako 33-tisíc eur. Naopak, k
najmenším opravovaným úsekom patrí
napríklad nový prepojovací chodník pri
poliklinike, kde mesto za 50 m2 zaplatí
viac ako 2 340 eur.
Ako avizuje primátor Peter Antal,
budúci rok chce mesto podobnú
komplexnú rekonštrukciu robiť v inej
časti mesta.
(li)

Majitelia rodinných domov môžu požiadať o dotácie
na využívanie obnoviteľných zdrojov
Rodinné domy sa budú môcť
uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení
na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom
Zelená domácnostiam.
Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita
životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V
pilotnom projekte bude v prvej fáze
k dispozícii 45 miliónov eur. Celková
výška podpory na inštaláciu malých
zariadení OZE zostáva naďalej na
úrovni pôvodných 115 miliónov eur z
európskych a štátnych zdrojov.

Ako bude možné
o pomoc požiadať

závislosti od inštalovaného výkonu.
Posudzované náklady zahŕňajú návrh
technického riešenia na inštaláciu
zariadenia, vypracovanie projektovej
dokumentácie, dodávku a montáž
všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na
zabezpečenie funkčnosti zariadenia a
vykonanie revízií a funkčných skúšok.
Konečné výšky podpory na rôzne
druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri
jednotlivých druhoch zariadení bude
zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.
Pripravovaná podpora bude pre
domácnosti výhodnejšia ako v minulosti. Na rozdiel od predchádzajúcich
podporných mechanizmov sa nové
príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému.
„Podmienky a výška podpory budú
nastavené tak, aby domácnosti boli
motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou
životnosťou a vyššou účinnosťou
premeny energie a nepodceňovali
odbornosť pri inštalácii. Do akej miery
túto šancu využijú, bude záležať
predovšetkým na nich,“ uviedol riaditeľ
odboru komunikácie a medzinárodnej
spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Pre domácnosti je dôležité, aby
poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie
spĺňať určené technické podmienky,
budú môcť prostredníctvom on-line
systému požiadať o príspevok na
inštaláciu vybraného zariadenia so
zvoleným výkonom v konkrétnom
dome. Podľa návrhu SIEA by mali
získať poukážku, ktorú si uplatnia pri
inštalácii. Vyplnené formuláre aj so
žiadosťou o preplatenie poukážky
budú predkladať SIEA priamo
SIEA predpokladá, že vďaka 45
spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu
miliónom eur bude v slovenských
prostredníctvom odborne spôsobilých
domácnostiach nainštalovaných viac
osôb.
ako 15-tisíc systémov na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Podporené budú malé zariadenia na
výrobu elektriny s výkonom do 10
kW, ako sú fotovoltické panely a vetPoukážky by mali pokryť časť ceny
erné turbíny. Podporu môžu Slováci
za dodávku a montáž celého systému.
využiť aj na slnečné kolektory, kotly
Konečná výška podpory bude vyplývať
na biomasu či tepelné čerpadlá.
z aktuálnych celkových nákladov
Poukážky bude možné využiť len na
na typické, tzv. vzorové inštalácie v
zariadenia, ktoré splnia technické

Aké zariadenia budú podporované

Aká bude miera a výška
podpory
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podmienky, a len v tom prípade, ak
ich nainštalujú odborne spôsobilé
osoby s osvedčením na výkon tejto
činnosti podľa §13a zákona 309/2009
Z. z. „Aby sme domácnosti nezaťažovali
zbytočnou administratívou, budú si
môcť priamo na stránke www.zelenadomacnostiam.sk vybrať konkrétne
zariadenie a spoločnosť, ktorá im
zabezpečí odbornú inštaláciu,“ poznamenal Eduard Jambor. Tento spôsob
poskytovania príspevkov si vyžaduje
vytvorenie zoznamov zariadení a
oprávnených zhotoviteľov.
Inštalácie podporených systémov
prostredníctvom odborne spôsobilých
osôb budú môcť zabezpečovať len
fyzické a právnické osoby zapísané v
obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré uzatvoria so SIEA zmluvu a
zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky.
Konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie v domácnostiach zverejníme
v
ďalšom
vydaní
Mestských
novín. Sledujte aj webovú stránku
www.zelenadomacnostiam.sk.

Kamery odhalili ďalšieho páchateľa,
sprejovanie si chcel iba vyskúšať

Vo štvrtok 30. júla v neskorých
nočných hodinách Mestský kamerový
systém odhalil ďalších sprejerov.
Svoje maliarske „umenie“ si na bráne
a budove predajne testovali dvaja
Žiarčania.
Podozrivé osoby nahlásil operátor
Mestského kamerového systému na
Mestskú políciu v Žiari nad Hronom.
„Krátko pred pol dvanástou v noci
nahlásil operátor pohyb dvoch
podozrivých osôb, pričom jedna z nich
sprejovala vstupnú bránu k novostavbe
na Chrástekovej ulici za Jadranmi,“
informuje hovorca MsP v Žiari nad
Hronom Ivan Šimič a pokračuje: „Na
miesto sme vyslali hliadku, pričom
osoby ďalej pokračovali po Svitavskej
ulici a prešli smerom k predajni ovocia.
Hliadka následne pri predajni prichytila
dvoch mladých mužov zo Žiaru nad
Hronom.“ Ako ďalej Ivan Šimič podotkol,
vôbec nešlo o maloletých chlapcov,
ktorí si takto krátili čas, ale o 26-ročného
Františka a 27-ročného Lukáša. Jeden

z nich neskôr hliadke priznal, že si
sprejovanie chcel iba vyskúšať. Ešte vo
večerných hodinách hliadka MsP pri
kontrole na Svitavskej ulici zistila, že
páchateľ popísal nápisom MAMA STL
brány na stavenisku pri Chrástekovej
ulici. „Nápisom GRENN STYLE stihol
páchateľ popísať aj budovu predajne
ovocia na Svitavskej ulici. K obom
nápisom sa neskôr priznal 27-ročný
Lukáš. Jeho „kolega“, 26-ročný František,
uviedol, že bol iba svedkom sprejovania
svojho kamaráta,“ spresňuje ďalej Ivan
Šimič. Lukáš sa ku všetkému priznal
a mestským policajtom dobrovoľne
odovzdal sprej sivej farby.
Prípadom sa ďalej bude zaoberať
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom. Obvinenému
Lukášovi hrozí obvinenie za trestný
čin poškodzovania cudzej veci podľa
paragrafu 246. Františkovi, ktorý sa na
sprejovanie iba prizeral, nehrozí žiadny
postih.
„Opäť sa aj v tomto prípade potvrdilo,
že Mestský kamerový systém, ktorý je
v prevádzke 24-hodín denne a stále ho
niekto monitoruje, si svoju úlohu plní
dokonale. V krátkej dobe po sebe sa
nám znovu podarilo odhaliť sprejerov,
ktorí, keby neboli pristihnutí pri čine,
by možno svoje „umenie“ prezentovali
aj naďalej po celom meste,“ dodáva na
záver Ivan Šimič.

Pivný a gulášový festival
v žiarskom parku
Desiatky druhov slovenských
a českých pív si budete môcť
vychutnať už v sobotu 22. augusta
na ďalšom ročníku pivného
festivalu Beer Fest.
Súčasťou pivného festivalu bude aj
súťaž vo varení guláša o naj Žiarsky
guláš, ktorý budú družstvá variť už
od rána. Nebudú chýbať ani rôzne
pivné súťaže či spievanie so Sekerou

a Ninou Dilon z Ruska. Popoludní
porota vyhodnotí gulášmajstrov, ktorí
navaria najchutnejší guláš. Zábava
bude pokračovať aj v popoludňajších
hodinách, kedy si budete môcť pivko
vychutnať pri dobrej hudbe s Country
ZH. A pivkári pozor, večer na vás čaká
rocková noc. Vstup na podujatie je
zdarma.
(r)

Zdroj: www.siea.sk,
www.zelenadomacnostiam.sk
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a kotlín, ktoré vznikli vrásnením terénu v treťohorách. V období neogénu
dochádza k nerovnomernému poklesu
hornín, kedy v niektorých prípadoch
rýchleho poklesu dochádzalo ku vzniku enklávy uzavretej nepriepustnými
horninami, následkom čoho vznikali
jazerá (L.-P. 1961). Medzi tieto typy
neogénnych jazier patrí aj Žiarska kotlina s rozlohou 109 km2. Je obklopená
výbežkami pohorí Vtáčnik, Kremnickými vrchmi a Štiavnickými vrchmi.
Na dne jazera sa usadili nánosy svahových potokov. Odtok z jazera zarezávajúci sa do horského masívu vyprázdnil jazero, ktoré sa takto vysušilo.
Túto funkciu v Žiarskej kotline splnila
rieka Hron, ktorá patrí medzi mladšiu
riečnu sieť, vyznačujúcu sa úzkym povodím zarezávajúcim sa do horských

Vznik
Žiarskej kotliny
Mohutný oblúk Karpát, prechádzajúci od Dunajskej kotliny v Rakúsku
cez Slovensko, Poľsko, Ukrajinu
a späť k Dunaju na územie Rumunska, vo svojej západnej časti zaberá
veľkú časť plochy dnešného Slovenska. Rozkladá sa na jeho severnom
a východnom území, prechádza
južnými svahmi do Potiskej, Podunajskej a Záhorskej nížiny, rozložených
na vnútornom okraji západných Karpát.
Hornatá časť severu stredného
Slovenska je charakteristická svojimi výškovými rozdielmi vrchov, terás

Folklórny súbor Hron sa divákom v Chorvátsku
predstavil s programom z Tekova
Folklórny súbor Hron oslávi o dva
roky okrúhlych 60 rokov od svojho
vzniku. Aj keď bolo obdobie, kedy sa
na čas takmer vytratil zo scény, dnes
je tomu presne naopak. Tanečníci zo
súboru reprezentujú mesto Žiar nad
Hronom a celé jeho okolie nielen na
vystúpeniach na Slovensku, svojich
fanúšikov si našli už aj za hranicami
krajiny.
Členovia folklórneho súboru sa
začiatkom júla so svojim programom
predstavili aj chorvátskym divákom
na festivale Istria Music Festival, ktorý
organizovala medzinárodná organizácia z Budapešti. „Využili sme možnosť,
kedy sme sa mohli prezentovať na
medzinárodnom poli, kde nás mali
možnosť vidieť zahraniční diváci,
a zároveň sme mali možnosť pocítiť
zodpovednosť
za
reprezentáciu
v cudzej krajine,“ hovorí umelecký vedúci súboru Oliver Dávid a ďalej informuje, že spolu s našimi folkloristami sa
na festivale predstavili aj dva maďarské
a dva bulharské súbory a súbory z Turecka, Grécka a Estónska.

Tanečníci zo Žiaru boli
oživením festivalu
Zo Žiaru na festival cestovalo 40
členov súboru, okrem tanečníkov aj
speváčky. „Priamo sme vystupovali
v rezorte v Lanterne na poloostrove.
Nešlo o súťaž, ale o predstavenie svojej kultúry. Napríklad maďarský súbor reprezentoval Chorvátov žijúcich
v Maďarsku. Aj my sme už cítili potrebu
ísť doslova s kožou na trh, ukázať sa
divákom v zahraničí a dať príležitosť
mladým ľuďom z FS Hron, aby mohli
reprezentovať nielen mesto Žiar nad
Hronom, ale celé Slovensko,“ približuje
ďalej Oliver Dávid. Hoci FS Hron dostal na účinkovanie v zahraničí viacero
ponúk, voľba padla práve na festival
v Chorvátsku. „Vystupovali sme na
starobylom námestí v prístavnom historickom meste s rímskou kultúrou
a stavbami. Bolo to naozaj podfarbené
históriou. A keďže aj folklór je história,

patrilo to tam. My sme sa predstavili
s tekovským programom, ktorý trval
približne 20 minút aj s piesňami.
Ukázali sme sa aj s programom z Detvy
– z Podpoľania, pričom predstavenie
sa skladá zo žartovných dievčenských
tancov, chlapčenského hajdúcha
s valaškami a huncútstvami, kedy
chlapci ukázali svoj tanečný kumšt.
Nakoniec nechýbali rozkazovačky
a párový tanec,“ vťahuje do atmosféry
Oliver Dávid.
Účinkujúcich obkolesovali diváci
priamo na námestí, odkiaľ sa na program pozerali. Kým folkloristi zo Žiaru
spievali i tancovali, ich kolegovia z ostatných súborov boli väčšinou iba speváci. „Ich spev bol umelecký, išiel skôr
do opery, ale na štýl starých piesní. Bolo
to však statické, netancovalo sa a my
sme tak boli dosť veľkým oživením,
rovnako aj so súborom z Bulharska,
ktorý však tancoval na štýl mažoretiek,“
objasňuje ďalej Oliver Dávid.

Nábor do súboru
už koncom septembra
So zostavou, aká je dnes vo FS Hron,
boli folkloristi v zahraničí po prvýkrát.
Oliver Dávid sám v súbore kedysi pôsobil ako spevák a tanečník. „Stále je
možné v priebehu roka prihlásiť sa
do súboru. Taký väčší nábor je však
vždy koncom septembra. Dnes je vekový priemer súboru 20 – 25 rokov,
máme však v zostave aj skúsenejších
folkloristov, ktorí sú akýmisi ťahúňmi.
Sú to väčšinou študenti stredných či

vysokých škôl. V začiatkoch existencie
sa všetky tance tancovali iba v jednom
kroji, neskôr sme si v súbore vybudovali aj svoju krojovú základňu. Aj dnes
si kroje zháňame sami a dávame si ich
šiť. V súčasnosti vystupujeme a prezentujeme sa v krojoch z Tekova. Nikdy
nebol v súbore región poňatý tak, ako
je v súčasnosti, a tým sa môžeme naozaj pýšiť. Minulý rok sme mali aj veľmi
veľa vystúpení, až 40. A práve takýmto
spôsobom sme sa chceli dostať do povedomia, že sme tu a že sme nezanikli,“
dodáva Oliver Dávid s tým, že teraz
sa už v súbore budú sústrediť viac na
kvalitu ako na počet vystúpení.
Folklórny súbor Hron pôsobí na scéne
už od roku 1957. Jeho zakladateľom
bol Ján Polák, ktorý pôsobil ako spevák v SĽUK-u. O dva roky neskôr prišiel
do súboru choreograf a umelecký
vedúci Pavol Dlhopolec, ktorého do
Žiaru pritiahli tiež zo SĽUK-u. Súbor sa rozložil na spevácku, tanečnú
a hudobnú zložku. Počas pôsobenia
v rokoch 1959 – 1961 sa FS Hron stal
jedným z najlepších amatérskych súborov v bývalom Československu.
Neskôr sa v súbore vystriedalo niekoľko
pedagógov a choreografov, ktorí
naďalej udržiavali a aj udržujú jeho repertoár. K najvýraznejším menám patria
Ján Kmeťka, Anna Dlhopolcová, Ľuba
Chlupisová, Julo Tomášvi či Miroslava
Vanková. Počas takmer 60-ročného
účinkovania sa v súbore vystriedalo
viac ako 1000 tanečníkov a spevákov.
(li)

Z vystúpenia v Chorvátsku. Foto: archív FS Hron.

masívov. V Žiarskej kotline sa však
niva rieky rozširuje a jej tok približne
v dĺžke cca 20 km, spolu so svojimi prítokmi, jazernú výplň z časti rozširujú,
avšak jazerné uloženiny nie sú doteraz
odstránené.
V období štvrtohôr väčšie rieky
zanášali údolné dná nánosmi šírkou,
čím vznikali riečne štrkové terasy. Rieka
Hron vytvorila v kotline tri základné
terasy: najstaršia a najvyššie položená
50 – 60 m nad terajšou úrovňou rieky,
stredná 20 – 25 m a spodná, najmladšia
5 – 10 m.
Tento fakt výrazne ovplyvňoval aj
osídlenie a činnosť človeka v Žiarskej
kotline už od paleolitu, kedy máme
dôkazy o činnosti človeka na území
Žiarskej kotliny.
Peter Mosný

Vyšetrovatelia obvinili z drogovej trestnej
činnosti ďalších dvoch Žiarčanov
Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom
začal trestné stíhanie za zločin nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
Obvinený približne od jari tohto
roku do 6. augusta na skrytom políčku
pri rieke Hron, medzi obcami Lovča
a Dolná Ždaňa, voľne pestoval, sušil
a následne pri sebe v mieste svojho
trvalého pobytu a na rôznych miestach
prechovával zelenú sušinu neznámej
rastliny. „Kriminálna polícia v Žiari nad
Hronom operatívnou činnosťou zistila, že podozrivým z tohto skutku je
25-ročný Žiarčan. Vo štvrtok 6. augusta
v čase približne o 18.50 hodine ho zastavovali príslušníci kriminálnej polície
na oproti idúcom služobnom vozidle
bez označenia POLÍCIA. Na služobnom
vozidle mali zapnuté výstražné svetelné
a zvukové zariadenie. Vodič vozidla Fiat
jazdil v protismernej časti vozovky. Aj
napriek brzdeniu služobného vozidla,
vodič do nich čelne narazil,“ informovala
krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. K udalosti došlo v obci Lovča.
Nikto sa nezranil a u vodičov nezistili ani
žiadny alkohol. „Po výzve vodič polícii
dobrovoľne vydal sušenú rastlinu v skle-

nenom pohári, v plastovej nádobe a zabalenú v novinovom papieri. Vo vozidle
bol aj 35-ročný spolujazdec zo Žiaru nad
Hronom, ktorý mal tiež pri sebe zelenú
sušinu neznámej rastliny zabalenú v
troch balíkoch z novinového papiera
a taktiež ich polícii dobrovoľne vydal.
Balíky mal vo svojom ruksaku,“ spresnila
ďalej Faltániová. Polícia zaistené látky
zaslala na expertízne skúmanie. Podľa
predbežných výsledkov expertízy
by sa zo zaisteného množstva dalo
vyrobiť 1992 až 5977 obvykle jednorazových dávok drogy. Obidvoch mužov
už vyšetrovateľ obvinil. „35-ročného
Slavomíra, u ktorého policajti našli
menšie množstvo drogy, 255 až 764
dávok, zo zadržania prepustili a stíhaný
bude na slobode. 25-ročného Slavomíra
vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely
a spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. Za tento zločin hrozí trest odňatia
slobody na 3 až 10 rokov,“ dodala Mária
Faltániová.
(li)

Čakajú nás najväčšie horúčavy
za 145 rokov
Už niekoľko týždňov prežívame
najintenzívnejšiu vlnu horúčav v
histórii meteorologického pozorovania. Ako varuje žiarsky meteorológ
Ján Wolf, tie najhorúcejšie dni nás
však ešte len čakajú.
August preberá štafetu extrémnych
horúčav. Prvá polovica bude, ako inak,
extrémne teplá. Takúto extrémnu
vlnu horúčav, aká odštartovala od 3.
augusta, sme však ešte na Slovensku
nikdy nezažili. Situácia sa však nielen
predpovedným modelom, ale aj cirkuláciou nad Európou a Atlantikom vymyká spod kontroly. Horúca Európa
sa „rozhodla“, že prestane prijímať od
Atlantiku vlahu a ochladenie v podobe
studených frontov. Dlhodobé prognózy o ochladení (po 12. auguste) sa
odkladajú na neskorší termín. Zdá sa,
že túto extrémnu vlnu horúčav ukončí
studený front okolo 20.augusta, ktorý
môže byť sprevádzaný búrkami, krúpami a silným vetrom. Otázkou je, v
akej sile príde na Slovensko. Dovtedy
nás čakajú najhoršie horúčavy, aké tu
neboli posledných 145 rokov. Počet po
sebe idúcich dní s teplotami nad 35 °C
(supertropické teploty) bude taký, ako
počas najteplejších liet dokopy za celé
leto. Toľko dní nad 35 °C, ako sme na
Slovensku mali v auguste 1992, zazna-

menávame aj teraz, ale už za polovicu
mesiaca.

Vyhliadka počasia v rámci
regiónu do 24. augusta

Druhý augustový týždeň bude
prevládať slnečné a horúce počasie.
Maximálne denné teploty 33 až 36 °C, v
rámci regiónu nad 500 m. n. m. teploty
od 30 do 32 °C. V horských oblastiach
ojedinele búrky. Nočné teploty od 20
do 16 °C. Od piatka 14. augusta príde
menšie osvieženie, búrky, prehánky a
teploty o niečo nižšie, väčšinou okolo
30 až 33 °C, v horských oblastiach okolo
28 °C.
Tretí augustový týždeň bude z rána
malá a cez deň zväčšená oblačnosť,
ojedinele búrky – prehánky, najmä v
horských oblastiach. Denné teploty od
31 do 34 °C, v rámci regiónu nad 500
m. n. m. od 28 do 32 °C. Nočné teploty
19 až 15 °C. Od piatku 21. augusta sa
horúčavy zmiernia a pribudnú búrky a
zrážky. Počas víkendu (22. - 23. august)
teploty od 28 do 30 °C a nočné okolo
15 °C. Tropické teploty (nad 30 °C) sa
zrejme po krátkodobom ochladení môžu
vrátiť. Toto bude jedna z najdlhších,
keď nie najdlhšia, sérií mimoriadneho,
ba až extrémneho tepla, ktoré kedy na
Slovensku bolo.
Ján Wolf
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Žiarčanka Katka tancuje v piatom najlepšom klube na svete

Charakteristickým znakom gogo tanca je improvizácia. Je to tanec slobody,
tanec klubového štýlu, ktorý v sebe
spája mnoho rôznych tanečných elementov. Tancuje sa v párnom počte 2,
4 alebo 6 tanečníc, na vysokých opätkoch a v krásnych kostýmoch, ktoré
sa vyberajú podľa danej akcie. Gogo
tanečnicou je aj krásna Žiarčanka Katka Gajdošíková.
Katka tancuje odmalička. Už ako dieťa
ju zaujali rôzne štýly tanca. Začínala
ľudovými, neskôr prešla na balet,
moderný tanec, latinsko-americké tance,
pole dance akrobaciu a dokonca sa jedného času učila tancovať aj break dance.
Ako priznáva, všetky jej niečo do života
dali.
Ku gogo tancu sa Katka dostala náhodou v banskobystrickom klube. „Oslovila

ma majiteľka agentúry, ktorá mala na starosti tancovanie v tomto a aj v iných dobrých kluboch na Slovensku. Dlho som
tancovanie zvažovala, bála som sa, čo na
to povedia rodičia a okolie. A keďže som
mala v tej dobe iba 17 rokov, povedala
som si, že to skúsim po osemnástke.
A tak aj bolo,“ približuje začiatky s gogo
tancom Katka a vzápätí prezrádza, čím ju
tento štýl tanca zaujal: „Ťažko povedať.
Popravde, keď som videla prvýkrát
gogo, bolo to v klube v Žiari, tam som
si povedala, že by som to nikdy nerobila. Môj názor sa úplne zmenil, keď som
videla tanečnice v banskobystrickom
klube. Veľmi záleží od úrovne, v akej sa
tanečnica prezentuje. Mala by byť ozdobou klubu. A to je to, čo ma zaujalo. Faktom je, že od mala som chcela tancovať
vždy vpredu, alebo v strede, jednoducho,
čím viac pozornosti na mňa, tým lepšie
a to k tomu tiež patrí.“

Bystrici alebo väčšie kluby v Bratislave,“
prezrádza svoje tipy Katka. Podobne ako
iné tance, aj gogo tanec sa spája s krásnymi kostýmami. Tie sú designované
aj šité krajčírkou na objednávku podľa
témy, ktorú klub zadá. „Nie sú to
kostýmy, ktoré kúpite v obchode. Sú
jedinečné,“ podotýka Katka, ktorá bola
na klasickom tanečnom tréningu naposledy pred piatimi rokmi: „Ale ja som typ
človeka, ktorý tancuje už ráno v pyžame,
a hlavne pri varení. Udržujem sa v kondícii cvičením vo fitness centre, plávaním,
zumbou. Pokiaľ som v miestnosti, kde
je veľké zrkadlo, rada si pustím hudbu
a vymýšľam nové pohyby. Choreografiu
mi nikto nevymýšľa, ak nejakú treba
pripraviť, tak to zvládnem ja sama.“

V kondícii sa udržiava aj
cvičením

Katka v súčasnosti vymenila Žiar za
exotickejšiu Malorku. „V súčasnosti už
tretí mesiac tancujem v piatom najlepšom
klube na svete BCM planet dance na
Malorke. Choreografie nemáme, je to
improvizácia, ale musím povedať, že sme
veľmi zladení, máme všetci podobné
pohyby a možno laikovi to pripadá, ako
by sme choreografiu mali,“ vysvetľuje.
Oficiálne dnes neexistujú žiadne súťaže,
ktoré by sa venovali gogo štýlu tancovania. Zrejme je to preto, lebo by bolo
ťažké hodnotiť tanečnice, keďže tento
tanec nemá dané pravidlá, ako je tomu
napríklad pri spoločenských tancoch.

Základom gogo tanca je improvizácia. Choreografie sa takmer vôbec
nevyužívajú. Všetko je to o tom, ako
tanečnica cíti hudbu, pretože nikto
jej nepovie – tak a teraz urob tento
krok. A kde na Slovensku môže divák vidieť gogo tanečnice? „Gogo
tanečníc je na Slovensku veľa. Mnoho
klubov si tanečnice objednáva, no
moje odporúčanie, ak chcete vidieť tie
najlepšie – Ministry of Fun v Banskej

Dnes španielska Malorka,
budúci rok možno Miami

Zatiaľ všetko musím prispôsobovať
škole. No chcela by som časom vlastnú
agentúru, na ktorej pomaly pracujem.“

Gogo tanečnica reprezentuje
nielen seba, ale aj klub
Ako však Katka spresňuje, dôležitými
podmienkami pre gogo tanec je štíhla
vypracovaná postava, pekná tvár, kondícia, cítenie hudby a kombinácia rôznych
pohybov, ktoré by sa nemali za sebou
opakovať. „Nevyzerá to dobre, keď
tanečníčka robí tie isté pohyby dookola.
Možno by však bolo zaujímavé takúto
súťaž zrealizovať,“ zamýšľa sa a ďalej
vysvetľuje: „Keď som začínala tancovať
gogo, mávala som bolesti, že som si aj
poplakala. Teraz už zvládnem tancovať
niekoľko hodín. Je to naozaj náročné,
treba mať hlavne dobrú kondíciu. Tancuje sa väčšinou 5 x 20 minút. Dvadsať
minút v tempe hudby na vysokých opätkoch dá zabrať. Pár dievčat, ktoré som
zobrala prvýkrát tancovať s tým, že to
určite zvládnu, sa mi po prvom vstupe
rozplakalo, že už nemôžu ďalej.“ Sama
Katka nemá tanečný vzor. Nepozerá sa
na iných, ale snaží sa zdokonaľovať samú
seba. Určite však svoju budúcnosť spája
s tancovaním: „Neviem si predstaviť život
bez tanca. Budúci rok by som chcela
tancovať v Miami v jednom klube, ktorý
zatiaľ nebudem menovať. Zaujímavý je
tiež Dubaj alebo Saint Tropéz, ale uvidím.

Katka priznáva, že niektorí ľudia sa
na gogo tanečnice pozerajú cez prsty.
„Verejná mienka je k pojmu gogo
tanečnica veľmi kritická. Niekedy sa bojím povedať ľuďom, čomu sa vlastne
venujem. Ide o to, že mnohé dievčatá
tancujú v spodnej bielizni, alebo sa dokonca vyzliekajú a nazývajú samé seba
gogo tanečníčkami. Ale to by len chceli
byť. Gogo tanečníčka musí reprezentovať
samú seba aj klub na najvyššej úrovni. Má
byť ozdobou a rozprúdiť zábavu, ukázať
ľuďom, ako na danú hudbu tancovať, nie
ukazovať svoje telo. Keď v zahraničí poviete, že ste gogo, ľudia na vás pozerajú
s obdivom. Na Slovensku sa skôr dočkáte
výčitiek. Deväťdesiat percent dievčat,
ktoré poznám, študuje na vysokej škole,
majú dlhoročné vzťahy a berú to naozaj
profesionálne. Nie sú to žiadne hlúpe
ženy, vedia viac ako jeden svetový jazyk na dorozumievanie sa v práci,
a hlavne na sebe naozaj tvrdo pracujú,“
zdôrazňuje Katka a na záver dodáva: „Za
to, že dnes tancujem gogo tanec, najviac
ďakujem svojmu priateľovi, ktorý mi bol
od začiatku najväčšou oporou. Bol to
práve on, kto ma zobral na kasting, veril
mi a ukázal mi túto cestu, pretože ja som
tam ani nechcela pôvodne ísť.“ (li)
Foto: archív KG.

Aj napriek extrémnym horúčavám sa na City feste zabávalo takmer 9 000 návštevníkov
Pokračovanie zo strany I.

Zlaté klince sú v rukách
hudobníka, spisovateľky
a dlhoročnej „zpozárky“
Súčasťou večerného programu bolo
aj tradičné odovzdávanie Zlatých klincov osobnostiam a talentom domácej
umeleckej scény. Cenu riaditeľky MsKC
si prevzala úspešná žiarska spisovateľka,
ktorej knihy v súčasnosti patria medzi
najpredávanejšie ženské romány, Evelin
Červienková. Ako so smiechom priznala,
ocenenie vníma ako poriadne ťažké,
keďže má poriadnu váhu. Vzápätí však
už o čosi vážnejšie dodala: „Ocenenie
vnímam ako obrovské zadosťučinenie a
dôkaz, že ľudia okolo mňa si moju prácu
predsa len všímajú a vážia. Že vidia tie
roky driny a posun, ktorý sa mi podaril.
Prvýkrát o mne bolo počuť tuším v roku
2013, no a odvtedy sa toho veľa zmenilo.
Zmenila som vydavateľstvo, podarilo sa
mi dostať do momentálne najlepšieho
kolektívu skvelých ľudí a udržať sa v ňom,
vydať pod ich hlavičkou svoje tri vlastné
knihy, ktoré sú úspešné a mám na ne
neskutočné ohlasy, čo pripisujem tomu,
že ľudia, alebo skôr ženy, sa v nich vidia,
lebo si to tiež zažili. A ja píšem len o tom,
čo som si sama prežila, preto by som
za tento klinec mala poďakovať nielen
ľuďom, ktorí o jeho udelení rozhodovali,
ale najmä ľuďom, o ktorých som písala,
lebo nebyť ich, niet ani mojich kníh.
Mnohí z nich boli na City feste v dave ľudí

Eveli Červienková prevzala cenu
riaditeľky MsKC.

a teda všetku tú radosť a eufóriu prežili
spolu so mnou. Verím, že si to užili rovnako ako ja, lebo zážitok to bol neskutočný.“
A komu by Evelin udelila podobnú cenu?
„Keby to bol klinec za tú najlepšiu vec,
akú kto kedy urobil pre túto spoločnosť,
za TOP TOPOV, tak by určite patril mojim rodičom, lebo ma stvorili, priviedli
na tento svet a vychovali. Nechali ma ísť
svojou cestou, no po celý čas boli a sú pri
mne, nech už sa potkýnam akýmkoľvek
smerom,“ priznala na záver Evelin.
Ďalším oceneným, ktorý si prevzal Zlatý
klinec z rúk Rudolfa Knappa z Nadácie ZSNP a Slovalco, bol hráč na ústnu
harmoniku a spevák Juraj Schweigert.
„Ocenenie si, samozrejme, vážim. Je dobré, že mesto oceňuje svojich rodákov a
aj týmto spôsobom ich motivuje v ďalšej
práci, a zároveň ju približuje miestnemu
publiku,“ povedal po získaní ocenenia Juraj a konkretizoval, koho by on sám ocenil: „Tých, čo by si Zlatý klinec zaslúžili je
veľa, priznám sa, nemám úplný prehľad o
všetkých ocenených, ale myslím si, že ak
ho ešte nezískal Martin Huba, určite by to
mal byť kandidát na ďalší ročník, keďže v
Žiari už roky neúnavne produkuje kvalitnú muziku.“
Tretie ocenenie odovzdal primátor
Peter Antal a získala ho dlhoročná vedúca pracovníčka žiarskeho ZPOZ-u
Silvia Hlôšková. Spod jej rúk vyšlo celé
množstvo kvalitných scenárov ku Dňu
učiteľov, komponované programy pre
matky či jubilantov. Bez jej prínosu sa
nekonajú žiadne oslavy výročí v meste
či moderovania slávnostných akadémií.

Juraja Schweigerta ocenila
Nadácia ZSNP a Slovalco.

„Áno, baví ma to. A je to fantastický pocit,
keď mi niekto dá najavo, že to čo robím,
má význam. Dávajú mi to najavo občania
tohto mesta, dáva mi to najavo MsKC a
riaditeľka Miška Pribilincová, dávajú mi
to najavo poslanci MsZ a vedenie mesta svojou výraznou podporou. Aj cena
primátora mesta Zlatý klinec je toho
dôkazom. Je mnoho miest na Slovensku,
kde sa „zpozáci“ musia vyslovene biť za
presadenie svojich požiadaviek. Ja to
robiť nemusím, pretože úcta k občanovi
je pre naše mesto samozrejmosťou.
Som za to nesmierne vďačná,“ vyjadrila
sa Silvia Hlôšková po prevzatí ocenenia.
A koho by ocenila ona? „Nerada sa obklopujem ľuďmi, ktorí stále rozprávajú
o sebe, o svojich úspechoch, o svojej
neprekonateľnosti. Sú presvedčení, že
len ich názor je správny, všetko vedia
najlepšie, všade boli, všetko zažili. A
preto by som ocenila každého, kto stále
svojim spôsobom o sebe pochybuje,
nerobí mu problém priznať aj zlyhanie.
Nie je presvedčený o svojej dokonalosti,
pretože vtedy akoby zastal, už sa nemá
kam posunúť. Nech žijú ľudia zdravo pokorní a zdravo sebavedomí!“

Zo vstupného sa opäť
zveľadí žiarsky park
Časť výťažku zo vstupného zo City
festu ostane opäť v parku. „Rozhodli sme
sa, že ho použijeme na modernizáciu
detského ihriska. To súčasné je už dosť
opotrebované. Park navštevuje mnoho
rodín s deťmi, preto verím, že túto zmenu

Cena primátora putovala do rúk
Silvie Hlôškovej.

uvítajú,“ uviedol žiarsky primátor.
Cityfest oslavoval 10. ročník a ako jeden
z najväčších a najlepšie zorganizovaných
ročníkov ho hodnotí aj riaditeľka MsKC
Michaela Pribilincová: „Pódium bolo
veľkolepé s dvoma veľkými plazmami,
vďaka ktorým diváci mohli vidieť program aj z väčšej vzdialenosti. Bol väčší
priestor pre divákov pred pódium, keďže
sme oddelili gastro zónu z hlavnej časti,
a tak sa mohla využiť aj druhá lúka, z
ktorej si diváci vychutnávali program a
nemuseli na sa na seba tlačiť. Vďaka rozdeleniu stánkov na výčap a gastro zónu
nemuseli diváci tak dlho čakať, kým ich
stánkari vybavia a mohli sa pohodlne
najesť pod slnečníkmi a za stolom.“
Keďže slnko svietilo už od rána a teploty
dosahovali rekordné čísla, každému dobre padlo schovať sa pod stan, odkiaľ sa
dalo pohodlne pozerať na program. „Na
tomto ročníku bolo aj najviac detských
atrakcií a pre deti bol pripravený detský
program. Vstupné brány boli posilnené
personálom, a tak sa netvorili veľké rady
a nebol ani problém s prechodom na kúpalisko, ktoré otvorilo svoju zadnú bránu.
Novinkou na tohtoročnom City feste bol
aj piatkový koncert Davida Kollera, čím
sme otvorili 10. ročník CF. Keďže išlo o jubilejný ročník, dramaturgiu sme zostavili
z obľúbených kapiel z minulých ročníkov.
Nedá sa ulahodiť každému, nielen z
finančných a časových kapacít, ale aj
kvôli vyťaženosti kapiel v letnom období.
Napríklad Horkýže slíže sme pre budúci
ročník objednávali už minulý rok, keďže
tento rok nemohli prísť, no týka sa to aj
iných kapiel,“ prezrádza ďalej riaditeľka
Céčka. Všetko prebiehalo podľa plánu
aj na pódiu. Nedošlo k časovému sklzu
a všetci umelci odchádzali spokojní.

Zdravotníci nemuseli ošetrovať veľké
zranenia, väčšinou riešili len uštipnutie
osou a menšie poranenia. Rovnako aj
mestská a štátna polícia nezaznamenala
väčšie výtržnosti. Posledný účinkujúci
Peter Pačut v podaní legendárneho
Freddie Mercuryho skonštatoval, že
ešte nezažil v nočných hodinách také
množstvo ľudí, ktorí vydržali až do
konca festivalu. „No i napriek tomu, že
lúky v parku boli plné ľudí, na pohľad s
rekordnou účasťou, predaj lístkov taký
počet nezaznamenal. Ľudia i napriek
symbolickému vstupnému 3 eurá hľadali
cestičky, ktorými sa vyhli vstupným bránam a SBS, a tak prešli bez zaplatenia.
Takže presné počty je ťažko odhadnúť,“
priznáva ďalej riaditeľka Céčka a
podotýka, že zo strany organizátora vedia presne určiť vydaných náramkov,
či už platiacich, alebo neplatiacich, ako
sú deti, ľudia s preukazom ZŤP, hostia,
sponzori či stánkari. „Po sčítaní všetkých
náramkov vychádza účasť na festivale
so zaokrúhlením 8 800 ľudí. Cityfest má
v rámci hudobných festivalov najnižšie
vstupné na Slovensku a ľudia sa aj tak
sťažujú. Je pravdou, že kedysi bol zadarmo, no aj náklady na umelcov a techniku
boli o polovicu nižšie. Stačí si pozrieť,
koľko by zaplatili vstupné na koncert svojej obľúbenej kapely, na ktorú prišli. Nás
ako organizátorov mrzí, že i keď každý
ročník posúvame na vyššiu úroveň, veľa
ľudí hľadá možnosti, ako sa vyhnúť zaplateniu vstupného, alebo nemá problém slovami znevážiť našu prácu a
úsilie,“ dodáva na záver Michaela Pribilincová. Konštruktívnu kritiku a nápady na
zlepšenie vedenie MsKC vždy uvíta, písať
môžete na e-mailovú adresu: riaditelka@
mskcentrum.sk.
(li)
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Ďakujeme príslušníkom policajného
zboru z OR PZ v Žiari nad Hronom za rýchlu
a ústretovú pomoc, ktorú nám poskytli, keď
sa nám pri prejazde mestom pokazilo auto.
Policajti nám ochotne a ústretovo
zabezpečili odvoz pokazeného auta do servisu, pomohli nám s vecami, ktoré sme vo
vozidle mali a zabezpečili nám aj ubytovanie
do doby, kým nám v servise auto opravili.
Pomoc bola okamžitá aj vďaka angličtine,
ktorou sme sa s policajtmi dohovorili.
Za túto pomoc im zo srdca ďakujeme.
Rodina z Maďarska so synom Ádamom.

Nevesta predaná Kubovi a veci s tým
súvisiace
DS Šášovčan sa predstaví divákom
v nedeľu 16. augusta o 19.00 hod. v
Divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom. Cieľom Štepkovskej inscenácie je
čo najsrdečnejšie pobaviť diváka vtipným
a milým skĺbením dvoch majstrovských
diel, nášho slovenského Kuba a českej
Predanej nevesty. Pôvodný text upravila
Lívia Sedliaková, réžia Miro Puliš. Výber
divadelnej hry umožňuje divadelníkom
preukázať svoje schopnosti a taktiež hudobné zdatnosti. Občianske združenie
Šášovčan založili v roku 2002. Jedným
z účelov bolo pobaviť divákov (ktorí
z rozličných dôvodov nepovažujú za
vhodné návštevu divadla v ich podaní
odmietnuť) a za druhé pobaviť seba. Od
svojho založenia divadelníci zo Šášova
naštudovali a nacvičili dramaturgické
tituly ako Kamenný chodníček, Zabudnutý čert, Klbko, Jánošík a Bátoryčka. Po
dlhšej prestávke sa navrátili s inscenáciou
Nevesta predaná Kubovi a veci s tým súvisiace. Mestské kultúrne centrum v rámci
projektu KLUBaRT predstavuje ďalší počin
domácich umelcov amatérov na divadelných doskách, a to znamená, že záujemcovia o umenie tvorené amatérmi opäť
majú príležitosť prísť si na svoje a účasťou
podporiť kultúrny život v meste. Vstupné
sú 2 eurá.
(r)

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Mars – pátranie v prachu červenej
planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať
mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu. Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka a za priaznivých
poveternostných podmienok pozorovanie
objektov večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 14. augusta o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Slnečný voz
Rozprávka a program pre škôlkarov.
S modelmi v UFO sále si predvediete, ako
sa pohybujú telesá v slnečnej sústave a za
priaznivého počasia sa pozriete na oblohu
cez astronomický ďalekohľad. Dňa 19. augusta o 16.00 hod.
Večer pod južnou oblohou
Ak sa vydáte na ceste po našej planéte
smerom do južných zemepisných šírok,
zistíte, že hviezdna obloha má celkom inú
podobu, ako ju poznáme z našich končín.
Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo
či najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov
oblak vám predstaví a so základnou orientáciou na južnej oblohe vás oboznámi lektorská demonštrácia vo Hviezdnej sále. Druhá
časť večera bude za priaznivého počasia
patriť pozorovaniu objektov večernej oblohy
našich zemepisných šírok astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 21. augusta o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky na
oblohe
Multimediálny program pre najmladších
školákov. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou
overia, čo všetko sa už naučili o blízkom
a vzdialenom vesmíre a na záver, v prípade
priaznivého počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom.
Dňa 26. augusta o 16.00 hod.
Jean Michel Jarre – hudba z budúcnosti
Biograficko-umelecký program jedného
z priekopníkov avantgardnej syntetizérovej
hudby. Dňa 27. augusta o 19.00 hod.

hudby.
Dňa 27. augusta
o 19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY
13.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
16.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
17.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
18.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
21.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
22.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
24.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
26.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
27.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
15.8. Dentino – MUDr. Zuzana Kukolíková,
A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
16.8. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21,
Kremnica (674 46 64)
22.8. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova
13, Žiar nad Hronom (672 20 73)
23.8. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od
8.00 do 12.00 hod.

Stand up comedy Kecy k veci
Kto bol, videl a počul mladých umelcov, ich postrehy, vtipy a zazneli i vypozorované situácie, o ktorých sa nie ľahko
hovorí. Na divadelné dosky sa postavili
Tomáš Zúbrik a Peter Šrank (ZH), Jozef
Kováč (Lovčica-Trubín), Jakub Crcha
(Kremnica), Daniel Detto Mališ (ZV), Juraj
Hajnal (Dudince) a Heňo Fačkovec (NR).
Patrí im obdiv za odvahu, keďže väčšina
sa v podobnej situácii ocitla prvýkrát.
No, ako sa zdá, žáner je obľúbený, tak

pravdepodobne nie naposledy. Nedeľné
stretnutie 26. júla bolo ďalším podujatím
projektu KLUBaRT a MsKC v Žiari nad Hronom. Sólo vystúpenia oslovili obecenstvo,
ktoré živo reagovalo, čo taktiež pomohlo
stendapistom k lepšiemu výkonu. Často
Foto: Roman Šuška.
sa prechádzalo od nacvičeného scenáru
k čistej improvizácii. Uvoľnená atmosféra
dovoľovala vyjadrovať sa s humorom o ru- smiech a pobavenie. Veríme, že čaro slotine, stereotypoch, zžitostiach a pohľad z bodne sa vyjadrujúcich interpretov priláka
(mf)
iného uhla vyvolával u diváka úprimný diváka i v budúcnosti.
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2015

JE TU OPÄŤ
Mnohí z vás už určite poznajú
známu
kampaň
Týždeň
dobrovoľníctva. Každoročne v termíne od 16. do 22. septembra je to
čas, kedy sa ktokoľvek z nás môže
zapojiť do množstva zaujímavých
a prospešných dobrovoľníckych
aktivít. Po celom banskobystrickom kraji ich pre nás pripravuje strešná organizácie Centrum
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici
v spolupráci s desiatkami ďalších
zapojených organizácií či neformálnych skupín z rôznych kútov celého
kraja.
V našom meste je to Infobod
o dobrovoľníctve – Centrum voľného
času. Cieľom kampane je zvýšiť
informovanosť a zapojenie ľudí do
dobrovoľníckych aktivít, ktorými môžu
nielen získať skvelý pocit, ale aj zlepšiť,
či skrášliť svet okolo seba. Každý z nás
má možnosť vybrať si oblasť, deň a čas,
ktorý mu najviac vyhovuje a prispieť
tak svojou troškou k podpore tejto
jedinečnej myšlienky.
Na výber je z množstva aktivít – od
zveľaďovania a skrášľovania okolia, pomoci v školách, samospráve
či občianskych združeniach, až po
dobrovoľnícke aktivity s deťmi, klientmi zariadení či seniormi – napríklad

cvičenie, hranie hier, spoločné prechádzky, tvorivé dielne a podobne.
Hlavným motívom tohtoročnej
kampane
je
myšlienka,
že
s dobrovoľníctvom je svet vôkol
nás farebnejší. A to nielen, keď
niečo namaľujeme či zveľadíme,
ale i v prenesenom význame – keď
niekomu ako dobrovoľníci svojou
prítomnosťou a spoločnými aktivitami
spestríme jeho denný program (napr.
v zariadeniach sociálnych služieb).
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari
nad Hronom srdečne pozýva všetkých
k zapojeniu sa do dobrovoľníckych aktivít, ktorých bohatý zoznam, dátumy
a časy, nájdete na www.tyzdendobrovolnictva.sk, sekcia Dobrovoľníci.
Zároveň srdečne pozývame na s
prievodné podujatia:
Veľtrh mimovládnych a neziskových
organizácií na Nám. SNP v Banskej Bystrici 16. septembra o 15.00 hod. s bohatým kultúrnym programom a tombolou.
Záverečná párty pre zapojených
dobrovoľníkov a partnerov kampane
v Záhrade – centre nezávislej kultúry
v Banskej Bystrici 22. septembra
o 19.00 hod.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľnosti – pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV
č. 1136, a to:
•CKN parcela č. 454 – ostatné
plochy s výmerou 13.033 m2, a to
v časti s výmerou 65,60 m2 , parcela
sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pred bytovým domom súp.
č. 366 na Ul. A. Dubčeka v Žiari nad
Hronom.
•CKN parcela č. 454 – ostatné
plochy s výmerou 13.033 m2, a to
v časti s výmerou 92,98 m2 , parcela
sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pred bytovým domom súp.
č. 367 na Ul. A. Dubčeka v Žiari nad
Hronom.
•CKN parcela č. 574/0 – ostatné
plochy s výmerou 6.983 m2, a to plocha
„A“ v časti s výmerou 308,35 m2, ktorá
sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pred bytovým domom súp.
č. 423 na Ul. Š.Moysesa v Žiari nad
Hronom a
•CKN parcela č. 574/0 – ostatné
plochy s výmerou 6.983 m2, a to
plocha „B“ v časti s výmerou 23,12 m2,
ktorá sa nachádza na začiatku vnútro
blokového priestoru od Ul. Jiráskova
pri bytovom dome súp. č. 454 na Ul. Š.

Moysesa v Žiari nad Hronom.
•CKN parcela č. 615/1 – ostatné
plochy s výmerou 23.015 m2, a to
plocha „A“ v časti s výmerou 345,75 m2,
ktorá sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pred bytovým domom súp.
č. 424 na Ul. Š. Moysesa v Žiari nad
Hronom a
•CKN parcela č. 615/1 – ostatné
plochy s výmerou 23.015 m2, a to
plocha „B“ v časti s výmerou 133,78 m2,
ktorá sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pri bytovom dome súp. č.
454 na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad
Hronom.
•CKN parcela č. 666 – ostatné plochy
s výmerou 9.335 m2, a to v časti
s výmerou 84,15 m2 , ktorá sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti bytového
domu súp. č. 398 na Jiráskovej ulici
v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej
plochy, na účel parkovania ôsmich
osobných
motorových
vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
v bytovom dome,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov

počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka,
ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do
19.08.2015 do 09.00 hod. na Mestský
úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia, č. dverí 6, v
uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom – pozemok CKN parcela č....
(číslo príslušnej parcely) - neotvárať“,
pri parcele č. 666 záujemcovia môžu
svoje cenové ponuky doručiť najneskôr
do 20.08.2015 do 09.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom Odbor životného prostredia, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom
„Priamy prenájom – pozemok CKN
parcela č. 666 – neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30
do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

SPOMIENKAtkov

Slza nám steká po líci,
zabudnúť sa nedá.
Si navždy našim
milovaným manželom,
otcom, starkým otcom
a zaťom,
aj keď hľadíš na nás z neba.
Tak, ako z tvojich očí žiarila
láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca nášho života.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
milovaným

Dotĺkli tíško láskavé srdcia,
Navždy stíchol ich hlas,
Mali radi život a všetkých nás...
V týchto dňoch si pripomíname
výročia úmrtia našich rodičov.
Gizka Dvončová,
rod. Páločná 15. výročie
a

Petrom Miškovským,

Michal Dvonč

ktorý nás opustil 27. júla
vo veku 62 rokov.
Smútiaca manželka,
syn a dcéra s rodinami
a svokra.

24. výročie
S láskou spomína celá rodina
a priatelia.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Každý deň vám
patria naše myšlienky,
aj po rokoch
krásne spomienky.
Na všetko,
čo ste pre nás zanechali,
na to, ako ste prírodu
i nás milovali.
Kto v srdci žije,
neumiera...
Tento rok uplynie 30 a 27 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia
Margita a Július Kinkoví.

S úctou a láskou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
Tí, čo ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

Nikdy nestratíme
niekoho,
koho nosíme
vo svojom srdci.
Dňa 11. augusta sme
si pripomenuli 7. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Ján Pukač.

Spomínajte s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dotĺklo srdce drahej
mamičky,
odišlo na večnosť
spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s nami vo večných
spomienkach.
Dňa 14. augusta si pripomenieme
tri roky od smutnej chvíle, čo nás
navždy opustila naša milovaná
manželka a matka

Je to už 5 rokov,
čo nie si s nami,
zabudnúť nemôže
rodina, známi.
Na hrobe kytica,
kahanec svieti, spomienka
všetkých tvojich detí.
Dňa 30. júla uplynulo 5 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná matka, starká
a svokra

Dňa 7. augusta
uplynuli dva roky,
čo nás navždy
opustila naša drahá
milovaná mama,
stará mama a prastará mama

Marta Kukučková.

Elena Zuberéniová.

S láskou spomína smútiaca rodina.
Tí, čo ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca dcéra a synovia
s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 31. júla sme si
pripomenuli 6. výročie od smutnej
chvíle, keď nás po ťažkej chorobe
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Rudolf Gubala.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka,
dcéra a vnuk Oliver.

SPOMIENKAtkov

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 15. júna sme si
pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila
naša milovaná
mama a stará mama a prababka
Veronika Barjanová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Osud je občas veľmi
krutý,nevráti,
čo raz vzal...
Zostanú iba
spomienky a
v srdci veľký žiaľ.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
mama, svokra, stará mama a
prastarká
Anna Demková.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.S láskou v srdci
spomínajú dcéry s rodinami.

Anna Lazárová.

Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 20. augusta
si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Marián Bíbel.

Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína dcéra Jana s rodinou
a syn Marián s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Dňa 17. augusta
si pripomíname
nedožité
80. narodeniny
Júliusa Kuťku.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
SPOMIENKAtkov

Kto žije
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 3. augusta sme
si pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš otec, starý otec, prastarý otec
Anton Kuzma.

Spomínajú dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

Kto v srdci žije,
ten neumiera...
Dňa 16. augusta
uplynú 4 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
RSDr. Ján Kučerka.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
synovia, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov

To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdciach nám
bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Tri roky uplynuli, kedy nás navždy
opustil náš milovaný brat a syn
Zdenko Barjan.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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Futbalová U13 pokračovala v príprave na sezónu,
kvalitné previerky v Senci a v Trnave
FUTBAL –U13

ŠK SFM Senec U13 - FK Pohronie U13 V priebehu posledného júlového
týždňa a v prvý augustový deň
0:3 (0:1)
Góly: Urgela (3), asistencia na gól: sme odohrali tri prípravné zápasy s
kvalitnými súpermi s bilanciou dve
Beňo
víťazstvá a jedna prehra.
1.FC Slovácko (CZ) U13 - FK Pohronie Všetky tri zápasy splnili účel, pre
ktorý sme ich chceli hrať. Všetci hráči
U13 2:3 (2:2)
Góly: Tatár (2), Ščepko, asistencia na dostali priestor, niektorí aj na iných
postoch a otestovali sme si aj nových
gól: Urgela, Ščepko
hráčov. V prvom zápase so Sencom
FC Spartak Trnava U13 - FK Pohronie sme jasne dominovali, hru mali pod
kontrolou, vypracovali si viacero čistých
U13 11:3 (3:2, 3:0, 5:1)
Góly: Ščepko, Novosad, Rajčan, šanci, ktoré sme však nepremenili.
Rozdielovým hráčom v tomto zápase
asistencia na gól: Urgela, Ščepko
bol Samuel Urgela, ktorý svojimi tromi
Hrali: Krištof, Žember, Sučák, Pivarči, T. individuálnymi akciami rozhodol o
Kukučka, Urgela, Skučka, Tatár, R. Beňo, našom víťazstve. Slovácko už bol iný
Netolický, Ščepko, Hric, Novosad, Pútec, súper. Hrali technicky, priamočiaro
a zápas považujem za veľmi dobrú
Foltán, Rajčan, Krčmár.

previerku. Najmä druhý polčas bol horedole, mal tempo aj kvalitu. Som rád, že
sme v ničom za súperom nezaostávali a
zvíťazili vo výbornom zápase. V Trnave
to už bolo o niečom inom. Narazili sme
na najkvalitnejší tím v tomto týždni. Po
ťažkých dvoch zápasoch sme síce ešte
v úvodnej tretine stačili, v ostatných
dvoch nás domáci predčili skoro vo
všetkom a zaslúžene zvíťazili. Mali sme
aj šance, tie sme, žiaľ, v tomto meraní
síl nevyužili a súper nás trestal z našich
chýb. Neskoro sme vystupovali a dostali
4-5 gólov po tečovaných strelách. Okrem
toho rozhodla aj únava našich chlapcov
z plnej záťaže a to, že my sme mali
len jedného náhradníka, kým domáci
prestriedali v zápase až 25 hráčov! Ale
zvíťazili úplne zaslúžene.
Rastislav Urgela, tréner

Úspešná premiéra futbalovej U12 v I. lige
FUTBAL –U12 -I.LIGA MŹ STRED

MŠK Rimavská Sobota – FK
Pohronie 3:5 (0:4)
Góly: Polačko 2, Boška 2, Kováč.
Zostava I. ihrisko: Tabernaus – Mánik,
D. Olajec, Dovec – Boška, Jakab – Polačko,
Janek.
Zostava II. ihrisko: Kapusta – Hajdóni,
Kováč, Torač – Dovčík, Košík – Valent,
Baláž.
V prvom zápase 1. ligy mladších žiakov
STRED našej futbalovej U12-ky predviedli
chlapci bojovný výkon.

V zápase bolo veľa dobrých vecí, na
ktorých sa dá stavať do budúcnosti.
Aj napriek víťazstvu nás už dlhodobo
trápi množstvo nepremenených šancí,
kde musíme popracovať na týchto
situáciách. Chlapcom patrí pochvala za
predvedený výkon. Ďakujeme chlapcom
z U11, ktorí nás dopĺňali (Dovčík, Jakab,
Dovec). Odohrali výborný zápas za našu
kategóriu.
M. Fabian, M. Šouc,
I. Marhula, tréneri

Hladká výhra po priemernom výkone už v prvom polčase
FUTBAL –U13 - I.LIGA MŽ -STRED

1. kolo - MŠK Rimavská Sobota U13
– FK Pohronie U13 3:8 (2:2)
Góly: Orság (2), Bohuš (2), Hric,
Ščepko, Krčmár, Rosenberg
Zostava I: Žember - Sučák, Tatár,
R. Beňo – Urgela, Hric –
Rosenberg, Bohuš (Skladan).
Zostava II: Krištof – Novosad, Pivarči,
Krčmár – Skučka, Foltán – Orság, Ščepko
(Pútec).
K nováčikovi sme išli potvrdiť úlohu
favorita a skúsenejšieho tímu. To sme
však v prvom polčase vôbec nenaplnili.
Novovyskladaná partia hráčov okolo
Adriána Pivarčiho sa prvých 30 minút
hľadala a bol to iba on, ktorý podal jediný
nadpriemerný výkon. Hráči druhej
„sedmičky“ to zvládali lepšie, hrali na
jednej polovici, ale finálna fáza im vôbec
nevychádzala. Mali veľký tlak, viacero
šancí, dali však iba jeden gól. Tak sa
polčas skončil nerozhodne, pretože sme
sa nevyvarovali chýb ani v defenzíve.
Po ráznom „umývaní hláv“ cez polčas
sme pridali na pohybe, presnosti a

Dominika Veisová má nomináciu
do reprezentácie na dosah ruky
KARATE

rýchlosti prihrávok. Individuálne výkony
viacerých hráčov išli smerom hore a
už sa to prejavilo na hre aj výsledku.
Domáci sa po väčšinu druhého polčasu
iba bránili a náš výkon mal už iné
parametre. Aj keď nebol bez chýb.
Vyhrali sme úplne zaslúžene, ale niektorí

hráči musia pridať v tréningu, pretože
začínajú stagnovať a neposúvajú sa
dopredu. Musím na záver pogratulovať
aj nováčikovi za sústredený, bojovný a
sympatický výkon.
Rastislav Urgela, tréner

Aj najmladší cyklisti už zbierajú
skúsenosti z pretekov

V dňoch 12. až 15. novembra sa
v Indonézskej Jakarte uskutočnia
Majstrovstvá sveta v karate.
O nomináciu na majstrovstvá
v kategórii kadetov a juniorov bojujú
aj žiarski karatisti Dominika Veisová,
Nina Jelžová, Milan Laurov a Michal
Výrostko.
Na Majstrovstvách sveta reprezentuje
svoju krajinu vždy iba jeden pretekár.
Dostať sa na toto prestížne podujatie
je veľmi náročné, preto ak sa to
niektorému z našich karatistov podarí,
bude to obrovský úspech.
Ako povedal tréner žiarskych
karatistov,
Ľubomír
Striežovský,
nomináciu do reprezentácie má na
dosah Dominika Veisová, ktorá má
momentálne najviac bodov a je aj
súčasnou
majsterkou
Slovenska.

Žiarčanka súťaží v hmotnostnej
kategórii kadetiek do 54 kg a všetky
súperky sú momentálne ďaleko za ňou.
Ďalšou Žiarčankou, ktorá by sa mohla
dostať do nominácie, je štrnásťročná
Nina Jelžová, ktorá už Slovensko
reprezentovala na ME regiónov v Paríži.
V kategórii kadetov do 61 kg má žiarske
karate zastúpenie v pätnásťročnom
Michalovi Výrostkovi, ktorý už súťažil
na Majstrovstvách Európy. Štvoricu
uzatvára Milan Laurov, ktorému keby sa
podarilo nominovať, tak by to pre neho
boli jeho druhé Majstrovstvá sveta,
ktorých sa zúčastní.
Ešte predtým, ako sa začnú
Majstrovstvá sveta, však čakajú karatistov
turnaje Budapest Open a Croatia Open
a niekoľko kôl Slovenského pohára.
(li)

CYKLISTIKA

V nedeľu 9. augusta sa naši najmladší
pretekári Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom zúčastnili 9. kola SP
MTB Cross Country na Donovaloch.
Poriadne horúca nedeľa im dala
poriadne zabrať.
V kategórii Mini chlapci sa najviac
darilo Jakubovi Benčovi, ktorý prešiel
cieľovou rovinkou na 12. mieste s časom
13:58 minút a na prvého pretekára stratil
02:33 minúty. Do dvadsiateho miesta
sa podarilo umiestniť aj Dominikovi
Sochanovi na 15. mieste, Andrejovi
Hrčkovi na 16. mieste a Filipovi Jelžovi
na 17. mieste. Dvadsiatku pretekárov
uzavrel ďalší žiarsky cyklista, Samuel
Ihring. Na trati si svoje sily zmerali aj
Branislav Holic, Patrik Antal a Alex Antal.
Michal Holic štartoval v kategórii
Mladší žiaci. S celkovým časom 30:16
minút sa mu podarilo obsadiť konečné
18. miesto.
V kategórii Starší žiaci sme mali

jedného zástupcu – Matúša Černeka,
ktorý prešiel cieľom na 9. mieste s časom
35:14 minút.
V kategórii Muži Open náš klub
reprezentovali Ivan Benča na 15. mieste
a Nicolas Jelža na 16. mieste.

Žiarčania na Majstrovstvách
Európy

Jakub Benča.

V nedeľu 9. augusta sa žiarski cyklisti,
reprezentanti
Slovenska
Zimány
a Foltán, zúčastnili Majstrovstiev Európy,
ktoré sa uskutočnili v druhom najväčšom
meste Estónska – Tarte. Na štart sa
postavili pod vedením reprezentačného
trénera Jelžu. Žiarski cyklisti pretekali
v cestnom preteku jednotlivcov, pričom
ich čakal mestský okruh dlhý 12,4
kilometra, ktorý absolvovali desaťkrát.
Reportáž z majstrovstiev prinesieme
v budúcom vydaní Mestských novín.
(r)

Dominika Veisová, Nina Jelžová, Milan Laurov a Michal Výrostko.
Foto: archív KK MŠK.
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Na úvod sezóny parádny výkon
FUTBAL – DOXXBET LIGA

1. kolo: Slovan Bratislava B – FK Pohronie
1:2 (1:1)
Góly: 41. Miklós – 45. Sojka, 59. Frimmel.
Zostava FK Pohronie: Plach – Nosko,
Prikryl, Zuziak (46. Hatok), Frimmel, Garaj,
Abrahám (79. Širáň), Paraj (84. Blaho),
Poliaček, Sojka, Úškrt. Tréner: Štefan Zaťko.
V 1. kole Doxxbet ligy zvíťazili futbalisti
Pohronia 2:1. Góly dávali Sojka a
Frimmel.
Domáci nastúpili na stretnutie aj s
preradenými hráčmi. Za rezervu Slovana
hrali Lásik a Čikoš, ktorí podali dobrý
výkon, ale Pohrončania boli o gól lepším
mužstvom. Domáci pohrozili v 24. min., keď
sa z rýchleho brejku dostali do šance Ďuriš
a Mikloš, ale Plach bol na mieste. Potom
mali Pohrončania loptu pod kontrolou,
ale vážnejšiu šancu si nevypracovali, za
čo pykali v 42. min., keď Lády našiel dlhou
loptou Ďuriša, ktorý predviedol pekný
šprint po pravej strane, nahrával na stred
Miklošovi, ten si ešte zasekol hosťujúceho
obrancu a následne krásnou strelou pod
brvno nedal Plachovi šancu –1:0. Hosťom
sa však podarilo rýchlo vyrovnať, keď v 45.

min. center Poliačeka v skrumáži najlepšie
vyriešil Sojka a strelou k žrdi vyrovnal na
1:1.
V druhom polčase v 52. min. volej Frimmela
vyrazil Valašík, ale v 59. min. Sojka vysunul
opäť rýchleho Frimmela, ten obišiel aj
brankára a z uhla zavesil – 1:2. V 70. min.
dobrú šancu zahodil Ďuriš. Hosťujúci
brejk a prečíslenie po nahrávke Paraja
napálil Abrahám vedľa. V 73. min. hasil v
hosťujúcom vápne Nosko. V 79. min. zas
dobrú prihrávku tečoval pred brankárom
Paraj, ale lopta išla tesne vedľa.
Dobrou taktickou hrou si Pohrončania
víťazstvo zaslúžene udržali, a tak sa po
zápase tešili z prvých troch bodov.
Ostatné zápasy: Žilina B – Dunajská Lužná
2:1, Nové Mesto – Trnava B 0:1, Borčice –
Banská Bystrica 4:1, Šereď – Šaľa 2:1, Nitra

Pozvánka
na turistický zájazd
do Západných Tatier
MŠK Žiar nad Hronom – Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom vás
pozýva na turistický zájazd Západné Tatry: Hrdovo – Bystrá – Račkova dolina
(Spomienka na M. Supukovú)
Zájazd sa uskutoční v sobotu 22. augusta.
Turistické trasy:
1 . Hrdovo (515 m) – Bystrá (2248) – Bystré sedlo (1946) – Gáborov zadok
(1670 m) - Pod Klinom (1450) – Nižná lúka (945) – Račkova dolina (890).
Stúpanie 1418 m, klesanie 1378 m, celkom 19,9 km. Čas pochodu 7.45 hod.
2. Pridanie vrcholu Klin – stúpanie 1717 m, klesanie 1677 m.
Čas pochodu 9.20 hod, celkom 23,7 km. Len pre naozaj zdatných!
Odchod: 6.00 hod. – parkovisko pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.
Cena zájazdu: členovia KST: dospelí 11 €, študenti do 26 rokov 6 €,
nečlenovia KST: 16 €.
Prihlasovanie: poslanecká kancelária Bieleho domu v stredu 19. augusta od 16.00
do 16.30 hod.
Trasa je náročná! V prípade zlého počasia sa podujatie nekoná.
Vedúci zájazdu: Miro Škunda (0905 881 455), Peter Olejárnik (045/671 64 43).

– Senec 1:0.

Zo Senca sme priniesli
bod za bezgólovú remízu
2. kolo: Senec – FK Pohronie 0:0
Zostava FK Pohronie: Plach – Hatok,
Nosko, Prikryl, Frimmel, Garaj (64. Zuziak),
Abrahám (90. Páleník), Paraj, Poliaček,
Sojka, Uškrt.
V 2. kole Doxxbet lity cestovali zverenci
trénera Zaťka do Senca, kde s domácimi
uhrali bezgólovú remízu.
Vo veľkej horúčave uhrali Pohrončania pri
Seneckých jazerách ďalší bod, ktorý má
cenu zlata. Zaujímavosťou je, že zápas
rozhodovali arbitri zo SAE.

Domáci nastúpili aj s posilou v útoku v Bystrica – Žilina B 1:2, Dunajská Lužná –
podobe Karola Pavelku, ktorý robil hosťom Slovan Bratislava B 4:2, Nitra – Sereď 5:1.
najväčšie problémy. Domáci Prágai už v 8. Tabuľka po 2. kole:
min. opečiatkoval brvno hosťujúcej brány. 1. FC Nitra
2 2 0
0 6:1 6 0
V 14. min. dal hlavou vedľa Pavelka. O dve 2. FC Spartak Trnava 2 2 0
0 3:0 6
minúty urobil chybu domáci stopér a Garaj 3. MŠK Žilina
2 2 0
0 4:2 6 3
postupoval sám z uhla, ale miesto strely 4. FK Pohronie
2 1 1
0 2:1 4 4
volil prihrávku. V 30. min. bol sám na päťke 5.OFK Dunajská Lužná 2 1 0
1 5:4 3 0
Pavelka, ale Plach bol opäť na mieste. V 6. TJ Iiskra Borčice
2 1 0
1 4:3 3 0
závere polčasu dvakrát zasahoval opäť 7. FK Slovan Duslo Šaľa 2 1 0
1 2:2 3 0
Plach.
8. ŠKF Sereď
2 1 0
1 3:6 3 0
V druhom polčase v 52. min. po rohu 9. ŠK Senec
2 0 1
1 0:1 1 -2
vyskočil najvyššie Pavelka, ale jeho 10. AFC N. M./Váhom 2 0 0
2 0:2 0 -3
hlavičku zázračne vyrazil Plach. To bolo 11. ŠK Slovan Brat. fut. 2 0 0
2 3:6 0 -3
zo strany domácich všetko, potom hrali 12. FK Dukla B. Bystrica 2 0 0
2 2:6 0 -3
už iba Pohrončania. V 77. min. vypálil
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Poliaček a vyznamenal sa Kostolanský.
Foto: www.fotofero.sk
V 79. min. ušiel od stredu ihriska Frimmel,
ale zápasnícky ho zastavil domáci obranca.
Pozvánka na 3. kolo
V 84. min. ušiel zas Zuziak a jeho zastavenie
Doxxbet ligy
na hranici šestnástky už potrestal rozhodca
Nedeľa 16. augusta
vylúčením Huszára. Ešte v 90. min. natiahol
Kostolanského Poliaček a hlavička Prikryla
o 17.00 hod.
skončila tesne vedľa. Vstup do súťaže majú
FK
Pohronie
– Dunajská Lužná
nakoniec Pohrončania dobrý.
Ostatné zápasy 2. kola: Spartak Trnava B –
Borčice 2:0, Šaľa – Nové mesto 1:0, Banská

Najkrajší kút - od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
Dňa 1. septembra 2015 sa uskutoční
17. ročník cykloturistického podujatia
NAJKRAJŠÍ KÚT - od prameňa Hrona do
Žiaru nad Hronom.
Popis cyklotrasy: Telgárt, Heľpa, Polomka,
Brezno (občerstvenie), Nemecká Slovenská
Ľupča, Banská Bystrica, Kremnička,
Rakytovce, Badín, Hronsek, Veľká Lúka, Sliač
(občerstvenie), Kováčová, Budča, Hronská
Breznica Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
Šášovské Podhradie, Ladomerská Vieska,
Žiar nad Hronom - staničná reštaurácia.
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 stredu
26. augusta od 16.00 do 17.00 hod. vo
vestibule Okresného úradu na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
Bližšie informácie o podujatí získate na
tel. čísle: 0902 345 935 alebo 0908 949
527.0908 949 527.

Beh SNP do vrchu
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci PODMIENKA ŠTARTU:
s Atletickým klubom MŠK pozýva prilba, funkčný bicykel v zmysle
všetkých priaznivcov behu na športovo - technických predpisov.
14. ročník Behu SNP do vrchu - na
Šibeničný vrch, ktorý sa uskutoční CENY: Vyhlásenie výsledkov bude
v piatok 28. augusta 2015 v rámci osláv
výročia SNP.
Prezentácia pretekárov je od 17.00 hod.
na Partizánskej ulici - pri odbočke na
Šibeničný vrh.
Súťaží sa v kategóriách chlapci - dievčatá.
KATEGÓRIE: CHLAPCI - DIEVČATÁ
(MUŽI, ŽENY)
Ročník narodenia:
2009 a ml. - 150 m
2007 a ml. - 150 m
2005 a ml. - 800 m
2002 a ml. - 800 m
2000 a ml. - 1 800 m
1997 a ml. - 1 800 m
1996 a st. - 1 800 m
Súčasťou Behu SNP sú aj Preteky na bicykli do vrchu.
KATEGÓRIA:
CHLAPCI - ŽIACI, DORAST 1 800 m

po ukončení pretekov. Pretekári
na 1. - 3. mieste v každej kategórii získajú
medailu a vecnú cenu.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli
partizánska vatra.

