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Pod rukami majstra Jánošku vzniká drevený betlehem,
premiéru bude mať už tieto Vianoce
Vedenie mesta prišlo s nápadom
obnovenia tradícií Vianoc na námestí.
A hoci je ešte iba horúce leto, v týchto
dňoch už pod rukami majstra Andreja
Jánošku vzniká drevený betlehem.
Premiéru bude mať už počas
tohtoročných vianočných sviatkov.
S myšlienkou obnovenia tradícií Vianoc
na námestí prišiel primátor Peter Antal
počas posledných vianočných trhov,
kedy na spoluprácu oslovil Andreja
Jánošku. S dreveným betlehemom
sa má na námestie opäť vrátiť aj živý
vianočný stromček, ktorý tak nahradí
roky zaužívaný umelý. „Keďže ide o veľké
a náročné dielo, najskôr som si zobral
čas na rozmyslenie. Ale keďže je téma
betlehema spoločensky a nábožensky
silná, povedal som si, že predsa sa len do
toho pustím,“ približuje bývalý pedagóg
Andrej Jánoška. Na betleheme začal
pracovať približne v apríli, dnes už je
práca na 80 percent hotová. „Máme
hotového Ježiška v jasličkách, čo je
ústredná postavička. Okolo neho budú
stáť Mária s Jozefom, hotový je už aj
pastier s píšťalkou a jahniatkom pri
nohách a anjel. V betleheme nebudú
chýbať ani zvieratká, ktoré tradične
v betleheme bývajú – somárik, kravička,
hotová je už ovečka a pravdepodobne
pravdepodo
jedna
e š t e
je

Na odstránenie nelegálnych
skládok žiada mesto viac
ako 30-tisíc eur
Strana III

Po sviatkoch sa dielo
odinštaluje a uskladní

Andreja Jánošku žiarska verejnosť
pozná ako dlhoročného pedagóga
základnej umeleckej školy. Už niekoľko
rokov sa však venuje aj práci s drevom.
„Tento betlehem bude mojím životným
dielom. Keďže už mám svoj vek, do
takej veľkej akcie už sa sotva budem
môcť niekedy pustiť,“ netají a ako
ďalej prezrádza, celý betlehem bude
hotový v septembri. Okrem samotného
betlehemu ho však zamestnáva aj
práca na výrobe altánku, v ktorom
bude kompozícia postáv na námestí
umiestnená. Andrej Jánoška bude
prítomný aj pri inštalovaní plastík na
námestie, pretože nasmerovanie plastík
si vyžaduje určitú skúsenosť výtvarníka.
„Vytvorím aj schému, akýsi manuál,
ktorý poslúži aj do budúcna, keď sa
bude betlehem stavať. Pochopiteľne,
po sviatkoch sa celé dielo zloží a odloží,“
podotýka s tým, že uskladnením sa
životnosť drevených plastík výrazne
predĺži.

Drevené plastiky vznikali
z lipového dreva

Na priechod pre
chodcov upozornia
vodičov aj odrazky
Hotové sú už takmer všetky plastiky.
Viac však majster nechce zverejniť.
Prekvapenie má vydržať až do Vianoc.

Jednou z alternatív, ako osvetliť
nedostatočne osvetlený priechod
pre chodcov, sú aj svetelné odrazky
na vozovke. V stredu 3. augusta boli
osadené na ceste pred Základnou
školou na Ulici M. R. Štefánika.
Vyhláška o cestnej premávke hovorí
aj o tom, že nedostatočne osvetlený
priechod pre chodcov musí byť osvetlený.
Týka sa to rovnako tak vodorovného aj
zvislého dopravného značenia. Svetelné
odrazky, ktoré sú osadené priamo do
vozovky, sú jednou z troch najlacnejších
alternatív takéhoto nasvietenia. Prispejú
nielen k lepšej viditeľnosti priechodu pre
chodcov, ale aj k bezpečnosti chodcov na
ňom. Práce na osádzaní svetelných odraziek realizovala pre mesto dodávateľská
firma z Prievidze.
(li)

pribudne,“ konkretizuje umelec s tým,
že zostava bude doplnená aj dvomi
postavičkami detí, a to dievčatkom
s košíkom, ako nesie darčeky Ježiškovi
a chlapček s jahniatkom v náručí.
V betleheme by nemali chýbať ani
traja králi, respektíve mudrci. „To
som sa s primátorom dohodol, že tí
budú ešte putovať a prídu až budúce
Vianoce,“ hovorí s úsmevom Andrej
Jánoška a dodáva: „Dorobil by som ich
budúci rok, aby bol betlehem opäť
o niečo obohatený, keď sa bude znovu
vystavovať.“

Drevené plastiky vznikali z mäkkého
lipového dreva. „Začiatkom roka, vo
vegetačnom období, rozhodlo mesto
o vypílení líp na Svätokrížskom námestí,
ktoré ohrozovali statiku budovy. Bol som
pri tom a určil som, ktoré pne by sme
odložili na výrobu tohto betlehemu.
Je to historické drevo, z najtypickejšej
lokality mesta. Bude tak spojená história
dreva s históriou ľudí, ktorí tu žijú a s
kresťanskou históriou,“ vysvetľuje

Andrej Jánoška pri práci
na betleheme. Takto vznikalo
dievčatko s košíkom.
umelec. Keďže drevené plastiky budú
vystavené v zime, kedy na ne pôsobí
chlad a sneh či dážď, musia byť aj
špeciálne ošetrené. „Plastiky sa ošetrujú
tak, ako je na exteriér potrebné. Sochy
majú dva nátery, ktoré sú veľmi kvalitné.
Samozrejme, po určitom čase bude
zrejme opäť treba nátery obnoviť. Ale
keďže nebudú celoročne vystavené
vonku, plastiky môžu vydržať veľa rokov,
napriek tomu, že sú z mäkkého lipového
dreva,“ vysvetľuje ďalej Andrej Jánoška
s tým, že ich životnosť odhaduje aj na
20 rokov.

Práca na jednej soche trvala
dva týždne

Drevorezbe sa majster venuje od
roku 2008. Počas tohto obdobia robil
prevažne s mäkkým drevom. Čo je
podľa jeho vlastných slov pohodlnejšie
a rýchlejšie. „Má to však aj svoje
nevýhody, pretože sa ťažšie vypracúvajú
detaily. Najmä u malých plastík. Keď
je však drevo mäkšie, náradie na ňom
lepšie pracuje. Do budúcna však
plánujem robiť aj s tvrdšími drevami.
Pretože diela, ktoré robím do exteriéru,
sú na dlhšiu dobu a na to sa vyložene
hodia tvrdé drevá. Napríklad dubové,“
prezrádza majster a nás zaujímalo, ako
dlho mu trvala práca na jednotlivých

Stromy v parku pravidelne opiľujú
Každý rok mesto pravidelne monitoruje suché konáre a stromy v Parku
Štefana Moysesa a následne pristupuje k ich opiľovaniu. Tento rok sa
piliarske práce realizovali pred organizovaním hudobného festivalu City
fest.
Z hľadiska bezpečnosti bolo potrebné odstrániť suché konáre zo stromov v hlavnej aleji parku, to znamená
od Partizánskej ulice smerom k lúke,
na ktorej sa koná hudobný festival.
Suchých konárov boli zbavené aj stromy
v uličke smerom na Ulicu SNP, kde bývajú umiestnené stánky s občerstvením.
„Pri opiľovaní nijakým spôsobom
nezasahujeme do koruny stromov,
nemeníme jej tvar. Iba odstraňujeme

suché konáre,“ konštatuje Marcela Gendiarová, odborníčka na zeleň s tým, že
piliarske práce realizujú mestské Technické služby a keďže park je pamiatkovou zónou, vždy na to dozerá odborný
pracovník. Každý rok sa pritom takýmto
spôsobom odstráni pomerne veľká časť
suchých konárov. „Nemôžeme zanedbať
bezpečnosť, pretože do parku chodí
veľké množstvo ľudí, vrátane malých
detí. Opiľovali sme preto aj stromy v lokalite pri perníkovej chalúpke, v časti
pri detskom ihrisku a všade tam, kde
je väčšia koncentrácia a pohyb ľudí,“
podotýka Gendiarová a ako dodáva, pri
odstraňovaní suchých konárov sa nezanedbávajú ani iné lokality v parku.
(li)

plastikách do betlehemu. „Dva týždne,
niekedy aj tri, pracujem na jednej soche,
aj s určitými prestávkami. Neskôr potom
s určitým dvoj až trojdňovým odstupom
vidím veci, ktoré som nevidel hneď, keď
som sochu dokončil,“ konkretizuje a ako
ďalej spresňuje, vyhotovenie celého
betlehemu bude trvať približne do
konca septembra, vrátane konzervácie
plastík. Odozvy od tých, ktorí už hotové
plastiky videli, sú veľmi pozitívne. „To
ma veľmi teší. Lebo vtedy vidím, že
námaha stojí za to, že prináša želaný
efekt a v konečnom dôsledku, že by
to mohlo osloviť aj širokú verejnosť
v našom meste.“ Prácu Jánošku už
Žiarčania dobre poznajú. V parku,
v blízkosti kúpaliska, je inštalovaných
niekoľko diel, ktoré vytvoril. Vždy však
robil iba po jednej plastike. Na takomto
veľkom diele, kde bolo potrebné urobiť
viac plastík naraz, zatiaľ nepracoval. Toto
je však prvýkrát, čo robí kompozíciu
z viacerých plastík. „Musel som riešiť aj
to, aby korešpondovala tematika s tým,
čo majú vyjadrovať jednotlivé plastiky.
Preto je táto práca náročnejšia. Baví ma
to však a aj keď som zo začiatku váhal,
či sa mám pustiť do tak náročnej témy,
teraz som rád, že som sa do toho pustil,“
dodáva na záver majster Andrej Jánoška.
(li)
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Na streetballové ihriská získali
dotáciu od ministerstva

Žiarska komunálna spoločnosť
štartuje s piatimi zamestnancami
Na májovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili žiarski poslanci
založenie mestskej eseročky Žiarska
komunálna spoločnosť. V takzvanom
sociálnom podniku nájdu prácu ľudia,
ktorí patria do kategórie dlhodobo
nezamestnaní. Prví piati začínajú
pracovať od 1. septembra.
Mestská eseročka má byť sociálnym
štartovacím zamestnávateľom práve
pre dlhodobo nezamestnaných, a to
najmä Rómov z osady Pod Kortinou.
„Prví piati Rómovia nastupujú do práce
od 1. septembra,“ informuje primátor
Peter Antal a dodáva: „Pod dohľadom
kvalifikovaného a všestranne zručného
majstra budú získavať stratené pracovné
návyky a jednoduchú manuálnu zručnosť.
Mesto na tento projekt vyčlenilo zdroje
zo svojho rozpočtu, pričom tie sa použijú
najmä na kúpu nehnuteľnosti ako
základne podniku.“ Tou sa stala budova
bývalej školy v Horných Opatovciach, kde
naposledy sídlila stolárska firma. Do konca
roka má tieto priestory mesto v prenájme,
na začiatku roka budú poslanci schvaľovať
jej odkúpenie do vlastníctva mesta.
„Dôležité je, aby sme týmto ľuďom vštepili
návyky na prácu, to znamená vydržať
v práci osem hodín a pravidelne do nej
dochádzať,“ hovorí Vojtech Adamec,
majster v Žiarskej komunálnej spoločnosti,
ktorý bude na pracovníkov sociálneho
podniku nielen dozerať, zaúčať ich, ale
do práce ich bude aj zvážať autom, ktoré
práve na tento účel mesto zakúpilo. „Do
práce ich budem každý deň voziť, takže
sa nebudú môcť vyhovárať, že nemali ako
prísť alebo že zmeškali,“ podotýka.

je výrazný nedostatok pracovnej sily.
Rómovia, ktorí využijú možnosť a začnú
pracovať v mestskom podniku, budú
nielen zapojení do pracovného procesu,
ale zároveň si budú môcť neskôr vyriešiť
bytový problém. Zarobia si peniaze na
nájomné, prípadne na splácanie vlastného
bývania a nebudú tak odkázaní bývať
v chatrčiach či unimobunkách v osade.
Sociálny podnik štartuje s piatimi
zamestnancami, pričom traja z nich sú
priamo z osady, dvaja z mesta. „Postupne,
ak sa podnik rozbehne a pribudne aj viac
práce a objednávok, pribrali by sme do
spoločnosti cez úrad práce ďalších ľudí,“
približuje Vojtech Adamec, ktorý sa práce
s ľuďmi bez pracovných návykov neobáva.
„Už aj predtým som pracoval s takýmito
ľuďmi. Mali by dostať šancu a ak im ju
nedá mesto, sami sa nedokážu nikam
zaradiť, pretože žiadny zamestnávateľ
ich nechce. Bohužiaľ, doplácajú na svoj
imidž,“ vysvetľuje, pričom naráža na to, že
títo ľudia nemajú žiadne pracovné návyky
a disciplínu. Veková hranica prvých piatich
zamestnancov mestského sociálneho
podniku je v rozpätí od 20 do 50 rokov. „Ak
má niekto rodinu, vie, že ju musí zabezpečiť
a zarobiť na ňu. Po odpracovaní deviatich
mesiacov sa môžu ďalej s odporúčaním
posunúť do firiem v priemyselnom
parku. Následne po nich prijmeme do
pracovného pomeru ďalších, ktorých
budeme zase postupne zaúčať práci,“

približuje Adamec s tým, že vykonávať
budú jednoduché robotnícke práce,
na ktoré nepotrebujú vzdelanie. Pred
nástupom do práce bude samozrejmosťou
ich zaškolenie na strojoch a absolvovanie
školenia o bezpečnosti pri práci. Za prácu
dostanú výplatu ako aj stravné lístky.

Prvá zákazka – výstavba
betónového plota okolo
cintorína

Prvou zákazkou mestského sociálneho
podniku bude výstavba plotu okolo
cintorína. Neskôr príde na rad práca
s drevom, drobné opravy či výroba
drevených brikiet a peliet. „Počas zimného
obdobia sa budú robiť menšie stolárske
práce. Napríklad oprava lavičiek, stánkov
na jarmok či smetných košov. Pracovať sa
bude aj s odpadovým drevom, z ktorého
sa budú vyrábať napríklad kvetináče či
drobný mobiliár. Nič nevyjde navnivoč. Čo
sa nezužitkuje, spáli sa v peci a tým pádom
je na celú zimu zabezpečené palivo. Aj
samotná budova, v ktorej má spoločnosť
priestory a stroje, potrebuje opraviť.
Rómovia sa preto môžu učiť drobným
murárskym prácam. Neobávame sa toho,
že by nemali čo robiť,“ dodáva na záver
Vojtech Adamec. Podnik bude vykonávať
drobné stavebné práce nielen pre mesto,
ale aj ostatné podnikateľské subjekty či
obce, ktoré o to prejavia záujem.
(li)

Zmluva na 9 mesiacov a
odporúčanie pre budúcich
zamestnávateľov

Rómovia, ktorí dostali možnosť
zamestnať sa v mestskej eseročke,
majú so spoločnosťou uzatvorenú
zmluvu na deväť mesiacov. Po uplynutí
tohto obdobia dostanú od mesta
odporúčanie, s ktorým sa môžu ďalej
posunúť k normálnemu zamestnávateľovi
v žiarskom priemyselnom parku, kde

Občianske združenie Šport
a mládež ŽIAR získalo od
Ministerstva financií SR finančné
prostriedky z dotácií na zakúpenie
basketbalových streetballových
ihrísk. V týchto dňoch ich mestské
Technické služby osádzajú v areáli
Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika.
Občianske
združenie
Šport
a mládež Žiar sa pri príležitosti 20.
ročníka organizovania Streetballu
rozhodlo požiadať ministerstvo
o dotáciu na kúpu streetballových
ihrísk. Aj napriek tomu, že do
konania podujatia meškala dodávka
s ihriskami, Žiarčania ich už čoskoro
budú môcť využívať v areáli „Dvojky“.
„Občianske združenie sa rozhodlo
zakúpiť štyri prenosné streetballové
koše a dve streetballové podlahy,“
vysvetľuje poslanec MsZ Peter Dubeň,
ktorý je zároveň podpredsedom
občianskeho združenia. Finančné
prostriedky sú v celkovej výške
20-tisíc eur, pričom polovicu poskytlo
ministerstvo v roku 2014 a druhú
polovicu v roku 2015. Občianske
združenie sa na financovaní
spolupodieľalo 10 percentami.
„V prvej fáze sme objednali a zakúpili
štyri streetballové koše. Z nich
jeden je poloprofesionálny a tri
klasické streetballové. Neskôr sme
dokúpili dve podlahy na streetball s
vyznačením hracej plochy. A keďže na
projekte sa spolupodieľalo aj mesto,
rozhodli sme sa, že tieto ihriská
umiestnime v areáli Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika,“ približuje
ďalej Peter Dubeň s tým, že mesto

Vojtech Adamec sa práce s Rómami nebojí.

prispelo sumou vo výške 5 366 eur
na doplatenie jednej podlahy ako
príspevok pre OZ Šport a mládež
ŽIAR.

Ihrisko na medzinárodné
zápasy aj oficiálne turnaje

Podlaha ako aj koše sa už v týchto
dňoch osádzajú v areáli školy. Aj
keď podlaha sa osadí na pevno,
v prípade potreby bude možné
ju odmontovať a premiestňovať.
„Ihrisko má najmenšie možné
oficiálne rozmery a môžu sa na ňom
organizovať aj medzinárodné zápasy
a oficiálne turnaje. Hracia plocha je
15 x 11 metrov a na každú stranu sú
povinné metrové výbehy. Celá plocha
tak má 17 x 11 metrov. Podlaha je
vyrobená zo špeciálneho tvrdeného
materiálu, ktorý má záruku 10 rokov.
Za toto obdobie by sa nemala zničiť
pri akýchkoľvek poveternostných
podmienkach,“ približuje ďalej
Peter Dubeň. Basketbalové koše sú
natreté špeciálnym náterom a sú od
nemeckého dodávateľa. Všetko je
robené na objednávku občianskeho
združenia. „Ihriská sú vhodné pre
akékoľvek vekové kategórie. Koše
majú možnosť nastavenia do troch
polôh, my sme sa rozhodli nechať
najvyššiu polohu, to znamená 3,05
metra od zeme. Zo skúseností vieme,
že aj keď sa koše nastavia nižšie,
je postupom času potrebné ich
zvýšiť, a to aj pre tých najmenších
basketbalistov,“ konkretizuje Peter
Dubeň a ako podotýka, streetballové
ihriská, ktoré sú v exteriéri, by
sa mohli využívať na tréningy či
krátke sústredenia aj cez prázdniny.
„Streetballové ihriská môže využívať
kto chce, to znamená široká verejnosť.
Požiadal som riaditeľku školy, aby boli
priestory v čo najväčšej možnej miere
otvorené a prístupné verejnosti,“
dodáva na záver žiarsky poslanec.
Práce na osadení a inštalovaní ihrísk
by mali byť ukončené do konca
augusta. Využívať by sa tak mali od
začiatku nového školského roka.
(li)

Odpredaj pavilónu B žiarskej nemocnice je stále v nedohľadne
V pondelok 1. augusta mali na
výjazdovom zastupiteľstve BBSK
banskobystrickí poslanci opätovne
potvrdiť
schválené
uznesenia
o predaji nedostavaných pavilónov
B v žiarskej a rimavskosobotskej
nemocnici. Po búrlivej diskusii sa
však k opätovnému hlasovaniu
nepristúpilo a body boli stiahnuté
v priebehu rokovania.
Prvým bodom rokovania zastupiteľstva
BBSK mal byť Návrh na prijatie verejného
prísľubu spoločnosti Svet zdravia, že
preinvestuje do nemocníc v Žiari nad
Hronom a Rimavskej Sobote sumu
413 000 eur, ktoré majú aj v budúcnosti
zostať v majetku BBSK. Ďalšími bodmi
malo byť potvrdenie uznesenia
zastupiteľstva BBSK zo 6. júna, ktoré
hovorilo o odpredaji nedostavaných
pavilónov v spomínaných mestách.
Všetky body však boli stiahnuté
v priebehu rokovania. „V tomto prípade
navyše hovoríme o verejnoprospešnej
investícii do dvoch významných
všeobecných nemocníc. Napriek tomu,
že sa už stačilo iba dohodnúť na forme
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transakcie dodatočnej investície v sume
413 -tisíc eur, dnes sa zdá, že celková
investícia v hodnote 13,5 miliónov eur
do lepšej zdravotnej starostlivosti je v
nedohľadne. Veríme, že existuje ešte
možnosť, ako sa opätovne dohodnúť na
nevyhnutných podmienkach, na základe
ktorých bude Svet zdravia schopný
dostavať obidva nemocničné pavilóny
B v Rimavskej Sobote a v Žiari nad
Hronom,“ uviedol po zasadnutí hovorca
Siete zdravia Tomáš Kráľ.

Vedenie BBSK bude iniciovať
širšiu diskusiu

K vzniknutej situácii vydalo stanovisko
aj vedenie BBSK. „Vedenie BBSK na
čele s predsedom Marianom Kotlebom
dojednalo so spoločnosťou Svet zdravia
z finančnej skupiny Penta navýšenie
predajnej ceny o takmer 40 %,“ uviedla
hovorkyňa kraja Michaela Piliarová
a dodala: „Na včerajšom výjazdovom
zasadnutí Zastupiteľstva BBSK v
Lovinobani, dvojica poslancov, ktorí
odpredaj týchto pavilónov iniciovali, a
ktorí sú zároveň aj zamestnancami tejto

spoločnosti, však návrhy uznesení na
odpredaj radšej stiahli z rokovania. Z pre
nás nepochopiteľných dôvodov nechceli
súhlasiť s vyššou predajnou cenou, ktorú
vyjednalo vedenie BBSK. Keďže dostavba
týchto nemocničných pavilónov je vo
verejnom záujme obyvateľov širokého
okolia Rimavskej Soboty aj Žiaru nad
Hronom, predseda BBSK sa rozhodol,
že bude iniciovať širšiu diskusiu
so zainteresovanými poslancami a
primátormi, kde sa spoločne pokúsia
nájsť také riešenie, ktoré by bolo
prospešné pre BBSK, ako aj pre jeho
obyvateľov.“

Ladislav Kukolík: Je mi ľúto,
že sme neposunuli veci
smerom k občanom

Pôvodný návrh na odpredaj pavilónu,
ako aj návrh na prijatie verejného prísľubu
spoločnosti Svet zdravia o preinvestovaní
413 000 eur do existujúcich nemocníc
predložil poslanec kraja Ladislav Kukolík.
Podľa neho boli nútení body rokovania
stiahnuť z dôvodu, že viacerí poslanci
zmenili názor a už si nestoja za tým, čo

6. júna hlasovaním potvrdili. „Som zo
zasadnutia veľmi sklamaný a smutný.
Je mi veľmi ľúto, že sme neposunuli
veci smerom k občanom, pretože sa
odkladá riešenie nemocníc v obidvoch
mestách. Návrhy, ktoré sme predkladali,
boli vopred dohodnuté s jednotlivými
poslaneckými klubmi, ktoré ich mali
podporiť. Viacerí poslanci však počas
diskusie zmenili názor,“ vyjadril sa po
skončení zasadnutia Ladislav Kukolík
a ako ďalej uviedol, ďalším krokom bude
stretnutie všetkých zainteresovaných.
„Na tomto stretnutí by sa mal hľadať
určitý spoločný návrh a ten by potom,
pokiaľ sa nájde, mal byť predložený na
mimoriadnom zastupiteľstve,“ uviedol
ďalej Kukolík s tým, že to určite nebude

Nespokojnosť so situáciou vyjadrili
aj členovia petičného výboru.

jednoduchá debata. „Myslím si, že na
prvom stretnutí tento problém ani
nevyriešime. Uvidíme, kto príde s akým
návrhom,“ podotkol.

Stanovisko petičného výboru

Stanovisko k rozhodnutiu poslancov
BBSK stiahnuť z rokovania bod
programu o opätovnom schválení
predaja nedostavanej budovy polikliniky
zaujal aj petičný výbor za dostavbu
pavilónu B polikliniky v Žiari nad
Hronom. V stanovisku sa, okrem iného,
píše: „Petičný výbor vyjadruje hlboké
rozčarovanie z prístupu predsedu
BBSK a poslancov BBSK k odpredaju
nedostavanej budovy polikliniky. Takmer
všetci zúčastnení sa zaujímali len o to,
ako získať čo najviac peňazí z predaja
nedostavaných budov. Pre nás je dôležité,
aby sa investovali do rozvoja zdravotnej
starostlivosti, ktorá bola v našom regióne
dlhodobo zanedbávaná, je dôležité, aby
sa konečne začala dostavba pavilónu
B, aby sme mali poskytovanú lôžkovú
zdravotnú starostlivosť v podmienkach
hodných súčasnosti.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Kaštieľ v 18. storočí
Ani začiatok 18. storočia nebol
pre mestečko a jeho kaštieľ šťastný.
V roku 1703 sa v ňom usídlili vojská
Františka II. Rákociho a zostali
tu až do roku 1706, kedy Sv. Kríž
dobyl cisársky generál Guido von
Stahrenberg.
V bojoch väčšia časť mesta ľahla
popolom a bol zničený aj kostol.
Víťazné cisárske vojsko obsadilo
celé mesto a usídlilo sa tu. V kaštieli
sa ubytoval vrchný veliteľ cisárskych
vojsk v Uhorsku, generál Siegbert
Heister, odkiaľ riadil bojové akcie
proti rákociovskej armáde. V tomto
období v kaštieli zasadala aj generálna
kongregácia Tekovskej stolice, ktorá
prejednávala výdavky na zabezpečenie
cisárskeho vojska, ktoré nebývalou

mierou zaťažovalo ich rozpočet.
Vojnové udalosti ťažko dopadli aj na
obyvateľov Kríža. Bieda, násilie a hlad
zdecimovali počet Križanov a tých,
ktorí zostali, uvrhli do najhlbšej biedy.
Avšak húževnatosť a pracovitosť
našich predkov dokázala po ukončení
vojnových udalostí opäť pozdvihnúť
Kríž a mesto sa začalo vzmáhať
a hospodársky silnieť. Prežité útrapy
posilnili ľudí a zocelili ich vôľu a práve
v týchto dobách dochádza k významnej
udalosti pre mesto a kaštieľ.
Svätokrížský kaštieľ patril od svojho
vzniku až do roku 1776 ostrihomskej
arcidiecéze. V tomto roku pápež Pius
VI., na návrh rakúskej cisárovnej Márie
Terézie, bulou Regalium principum
rozdelil ostrihomské arcibiskupstvo

na tri biskupstvá – banskobystrické,
spišské a rožňavské. Po nezhodách
v Banskej Bystrici sa do kaštieľa
v Sv. Kríži presťahoval prvý biskup
banskobystrickej diecézy, gróf František
Berchtold z Ungerschutzu, ktorý sem
preniesol svoju rezidenciu. Prestavala
sa a upravila budova kaštieľa, aby lepšie
vyhovovala dobovým požiadavkám

Na odstránenie nelegálnych skládok žiadame 32 655 eur
Mesto Žiar nad Hronom sa zapojilo
do projektu ministerstva životného
prostredia, vďaka ktorému môže
získať peniaze na likvidáciu čiernych
skládok.
Mestá či obce môžu žiadať až o sumu
70 000 eur. Žiar nad Hronom žiada Environmentálny fond o sumu 32 655 eur,
a to na odstránenie štyroch čiernych
skládok. Ide o skládku na Kortíne, kde
sú dve väčšie lokality s odhadovaným
množstvom komunálneho zmesového
odpadu 235 ton na rozlohe 2 000 metrov
štvorcových. Mesto žiada na odstránenie
tejto čiernej skládky sumu 23 900 eur.
Druhou čiernou skládkou, ktorá má rozlohu približne 35 metrov štvorcových,
je skládka na takzvanej Slnečnej stráni.
Tu sa nachádza vhodený drobný stavebný odpad. Mesto žiada na odstránenie
a rekultiváciu tejto čiernej skládky sumu
1 485 eur. Treťou lokalitou je Šášovské

Podhradie, časť Píla, kde sa nachádza asi
70 ton zmesového komunálneho odpadu. Na odstránenie tejto čiernej skládky
žiada mesto sumu 6 800 eur. Poslednou
lokalitou je opäť Šášovské Podhradie,

pri koryte rieky Hron, kde je vyhodený
drobný stavebný odpad. Na odstránenie
tejto skládky žiadame sumu 470 eur. Ešte
dodajme, že spolufinancovanie mesta je
5 percent.
(r)

Na Beer feste potečie pivo prúdom. Gulášmajstri už chystajú kotlíky
V sobotu 20. augusta sa uskutoční
štvrtý ročník obľúbeného pivného
festivalu Beer fest. Aj tento rok bude
podujatie spojené s obľúbenou
súťažou o najlepšie navarený guláš.
Podujatie sa z námestia presunulo do
Parku Štefana Moysesa, čo sa ukázalo
ako dobrý krok. Zlatistý mok hrá počas
tohto dňa prím, ale úspech zaznamenala aj súťaž vo varení kotlíkového guláša.
V minulom roku sa do súťaže zapojilo trinásť tímov, s rovnakým počtom
počíta organizátor, ktorým je žiarske
Mestské kultúrne centrum, aj v tomto
roku. Súťaženie a koštovanie dobrých
pív však nie sú to jediné, čo Beer fest
ponúka. Zabaviť sa opäť môžete aj pri
dobrej hudbe. V rámci sprievodného
programu je pripravené countrenie
so skupinou Louiziana, pop-funkové
vystúpenie Ann Bartovej a na záver,

vo večerných hodinách pop-rocková
párty s obľúbenou žiarskou kapelou
ZH Band.
Tešiť sa môžete aj na súťaž v pití piva,
ktorých bude aj tento rok niekoľko

druhov. Družstvá, ktoré chcú súťažiť
vo varení guláša, sa môžu prihlasovať
e-mailom na mskcinformacie@gmail.
com, alebo telefonicky na čísle 0907 33
4 480.
(li)

reprezentačného sídla biskupa. Dal
vybudovať arkádové nádvorie a zasadil
platan, ktorý tam rastie a mohutnie do
týchto dní. Kaštieľ zariadil vzácnym
nábytkom. Bol tu uschovaný archív
panstva, ale aj bohatá knižnica s
1 100 zväzkami vzácnych kníh a listín,
viažucich sa k dejinám kaštieľa.
V druhej polovici 18. storočia, čiže
za doby Františka Berchtolda, sa
vystaval a upravil vo vtedy módnom
francúzskom štýle aj biskupský
park, v ktorom boli vybudované
terasovité arkády, rozprestierajúce
sa na svahu pod kaštieľom, so sieťou
chodníkov a ciest. Boli tu vysadené
aj vzácne dreviny. Na južnej strane
kaštieľa sa nachádzala vodná nádrž
s kamennou sochou. Plocha parku

bola doplnená menšími romantickými
stavbami vybudovanými v zátišiach
parku a porastoch vyvolávajúce
romantické pocity a kľud na rozjímanie
a prechádzky. Berchtoldovi sa pripisuje
aj výstavba mlyna, na ktorého priečelí
bolo datovanie 1777, pravdepodobne
však išlo o prestavbu a rozšírenie
budovy starého mlyna a jeho areálu,
ktorý tu musel stáť už oveľa skôr. Prvý
banskobystrický biskup František
Berchtold, ktorý sa tak významne
zaslúžil o dejiny nášho mesta,
a vyzdvihol ho v svojej dobe a v rokoch
nasledujúcich na piedestál jedného z
najvýznamnejších miest vo vtedajšom
Uhorsku, zomrel vo svätokrížskom
kaštieli dňa 19. 9.1793.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Anjelské dni tentoraz v našom meste
Už po jedenásty krát sa stretnú
mladí umelci na sochársko-výtvarnom sympóziu. Tento rok sa podujatie uskutoční v našom meste a
ponesie sa pod názvom Anjelské dni
– Svätokrížski anjeli.
Sochárske sympózium sa uskutoční
počas troch dní, a to od 18. do 20.
augusta v Parku Štefana Moysesa,
v priestoroch pred kúpaliskom. Prezentácia diel bude v posledný deň podujatia.
Za tri dni vytvoria mladí umelci
spolu s organizátorom sympózia, výtvarníkom a dizajnérom Milanom Nemešom štyri drevené plastiky s anjelskou tematikou. Študentky
4. ročníka Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici,
odbor sochárstvo a maľba, Dominika
Šimová a Martina Kukurová a výtvarník a reštaurátor Matej Oravec prevedú svoje pocity a sny do javorových
kmeňov. Počas tvorenia sa budú snažiť

prezentovať súčasné trendy a pohľad
mladej generácie na mystiku. Sochy,
ktoré mladí umelci vytvoria z dreva
priamo pred očami okoloidúcich ľudí,
sa stanú mobiliárom mesta.
(li)

Nové parkovacie miesta či viac zelene?
Neestetický stánok, ktorý stál roky
na rohu Ulice Š. Moysesa, majiteľ na
podnet mesta odstránil. Mesto preto zvažuje, ako by sa v budúcnosti
mohlo toto miesto využiť. Svoj názor
vyjadrili na sociálnej sieti aj obyvatelia mesta. Kým niektorí sa prikláňajú
k tomu, aby tu vznikli nové parkovacie miesta, ďalší by uvítali viac zelene. „O koľko sa zlepší parkovanie v
meste, keď sa vytvoria dve parkovacie
miesta navyše? Prečo tam nevysadiť
levanduľu, miniatúrne stromčeky,
dotvoriť kamienkami alebo kôrou?
Ľudia máte nohy, netreba s autom
parkovať rovno pri prepážke v banke,“ napísala Foja. Viac zelene si želá

aj Veronika. „Zeleň, zeleň a zasa zeleň.
Aj keď toho nebude veľa. Betónu je v
okolí námestia na rozdávanie.“
Všetky podnety sú pre vedenie
mesta dôležité. Ako nakoniec radnica
s voľnou plochou naloží, vás budeme
v čo najkratšom čase informovať.
(li)

Počas Šášovských hradných hier uviedli do života publikáciu o hradoch
V sobotu 30. júla sa uskutočnil už 12.
ročník tradičného letného kultúrneho
podujatia Šášovské hradné hry. Opäť
naň zavítali návštevníci zo všetkých
kútov Slovenska i zo susedných Čiech.
Organizátorom podujatia ja Združenie
na záchranu hradu Šášov. Hlavnému programu predchádzal výstup na Šášovský
hrad, kde združenie prezentovalo svoju
činnosť. V hlavnom programe si diváci
pozreli šermiarske či folklórne vystúpenia a nechýbali ani prekvapenia pre
najmenších návštevníkov podujatia
- cesta cez strašidelný les a so svojím
historickým programom sa predstavil
aj šaško Fjodor. Ako sprievodné akcie
boli už tradične pripravené lukostreľba,

lúpežnícky tábor, tvorivé dielne
s remeselníkmi, jazda na koňoch, razba
vlastnej mince, spoločné súťaže pre deti
s rodičmi, veštiareň, denné pozorovanie
slnka či ochutnávka kráľovskej čokolády.
Aj tento rok zavítalo na podujatie
množstvo návštevníkov nielen zo Žiaru
a jeho okolia, pod hradom parkovali

autá s evidenčnými značkami z celého
Slovenska či susedných Čiech.
Počas tohto ročníka podujatia bola
do života uvedená knižočka Obrazy
troch hradov. Svetlo sveta uzrela publikácia o hradoch Šášov, Revište a Blatnica vďaka finančnej podpore Nadácie
Pantheon Foundation. „Krstili sme ju
fangľou a sutinou z hradu Šášov,“ priblížil
predseda združenia Rastislav Uhrovič
a ako spresnil, pôvodný maďarský
originál pochádza z roku 1888 a zachytáva stav týchto troch hradných zrúcanín na konci 19. storočia. „Autorom bol
vtedajší riaditeľ Kremnickej vyššej reálky
(školy) Karol Schröder, ktorý vyhotovil aj
ich fotografie a hrady za pomoci spolu-

pracovníkov aj zameral. Text bol vydaný
ako príspevok vo Výročnej správe Kremnickej vyššej reálky. Knižka má 39 strán,
formát približne B5 a obsahuje fotografiu a pôdorys každého hradu,“ dodáva
Uhrovič. V prípade, že máte o publikáciu
záujem, obrátiť sa môžete priamo na
Združenie na záchranu hradu Šášov.
Združenie na záchranu hradu Šášov
bolo založené v roku 2003. V roku
2011 získalo združenie Cenu primátora mesta Žiar nad Hronom. Tento rok
si pri príležitosti 770. výročia udelenia
mestských práv za dobrovoľnícku
činnosť spojenú so záchranou a propagáciou zrúcanín hradu prevzal Cenu
primátora mesta aj Rastislav Uhrovič,

ktorý je zakladateľom združenia. Rastislav Uhrovič sa už niekoľko rokov
neúnavne venuje jeho postupnému
zveľaďovaniu a sám sa tiež fyzicky
podieľa na rekonštrukčných prácach
a brigádach zameraných na čistenie
areálu a okolia hradu. Pravidelne z
rôznych grantov alebo od sponzorov získava finančné prostriedky nielen na jeho
opravu, ale aj na archeologický výskum,
ktorý sa v hradnom areáli uskutočnil už
viackrát. Hrad niekoľko rokov propaguje
i prostredníctvom Šašovských hradných
hier. Vďaka jeho neúnavnej snahe sa v
podhradí podarilo zriadiť aj Pamätnú
izbu či oddychovú zónu v dolnom hrade.
(li) Foto: ZnZHŠ.
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Leto sa pomaly končí. Prichádza jesenné počasie
Leto 2016 sa dostalo do svojej
pokročilej fázy a zdá sa, že tento
rok nás už horúčavami neprekvapí.
Predpoveď pre nás opäť pripravil
žiarsky meteorológ Ján Wolf.
V júni a v júli sme zažili dva vrcholy
leta – v júni ten teplotný, kedy sa počas
krátkej a intenzívnej vlne horúčav oteplilo v našom meste na 34 °C, čo je zatiaľ
najvyššia maximálna denná teplota počas
tohto leta. „Prekvapením tohtoročného
leta je, že sme v rámci nášho regiónu
zatiaľ nezaznamenali supertropický deň
(35 °C a viac) a pravdepodobne už ani
nezaznamenáme,“ hovorí meteorológ
Ján Wolf a dodáva, že vlani k 15. augustu to bolo až 17 dní, čo je absolútny
rekord od začiatku pozorovania. „Chtiac
– nechtiac, dostali sme sa do posledného letného mesiaca augusta a zdá
sa, že nás už nejakými extrémnymi

zájsť si k vode – v utorok sa pred príchodom stredajšieho studeného frontu
môže otepliť do 30 °C. Najchladnejšie dni
sa čakajú od štvrtku do soboty, v nedeľu
bude po čerstvom ráne v suchšom
vzduchu konečne o niečo teplejšie.
V druhej polovici týždňa sa treba pre
isotou teplejšie obliecť. Ranné hmly
v chladnejšom a vlhšom vzduchu nám
napovedajú, že jeseň sa už blíži. Zdá sa,
že leto už pomaly začína „baliť“ a pomaly
vysokými teplotami neprekvapí, tak ako sa nám „zjesenieva“.
to bolo v minulom roku. Týmto nechcem vyovolať nostalgiu za letom, to este
nekončí. Pravdepodobne okolo 20. augusta sa tropické teploty (30 °C) ešte vrá- Ochladenie sa javí ako prechodné, v
tia. Od štvrtku 11. augusta totiž zažijeme závere týždňa by sa teploty mali vrátiť
výraznejšie ochladenie, ktoré potrvá až na letné hodnoty. Vo štvrtok veľká
do konca týždňa,“ dodáva Ján Wolf.
oblačnosť, prehánky, dážď, neskôr
Kým dorazí ochladenie, milovníci leta zmenšovanie oblačnosti. V piatok preešte budú mať jednu z posledných šancí menlivá oblačnosť, slabé prehánky alebo

Vyhliadka pre náš región
na najbližšie dni

zrážky. Nočné teploty 14 až 9 °C, v piatok
aj nižšie. Cez deň chladno, od 17 do 22 °C.
V sobotu a nedeľu jasno až polooblačno,
ojedinelá prehánka. V noci pomerne
chladno, ráno ojedinele hmlisto. Nočná
teplota 10 až 7 °C, cez deň v intervale 19
až 24 °C, v nedeľu o niečo vyššie.

Výhľad počasia
od 15. do 21. augusta

V prvej polovici týždňa (pondelok –
streda) sa budeme nachádzať na okraji
tlakovej výše zasahujúcej od severu
Európy. Bude polooblačno až oblačno,
prehánky. Nočné teploty od 14 do 11
°C, cez deň od 21 do 26 °C. V druhej polovici týždňa (štvrtok až nedeľa) bude
od juhu zasahovať brázda nízkeho tlaku.
Pribudne viac oblačnosti, vlhkosti a mierne sa oteplí. Treba počítať s búrkami
a so zrážkami. Nočné teploty 16 až 13 °C,

denné od 26 do 30 °C.
Júl sa s nami rozlúčil extrémne silnými búrkami a prívalovými zrážkami.
Najvýdatnejšie boli v Kremnických Baniach, keď za 80 minút spadlo 104 mm
zrážok. Výdatné zrážky boli aj v okolí
Žarnovice 64 mm a v Žiari nad Hronom
42 mm. Tohtoročný júl skončil v našom
meste teplotne a najmä zrážkovo silne
nad normálom. Priemerná mesačná
teplota 20,8 °C bola o 1,2 °C viac ako je dlhodobý priemer (1981 – 2010). Mesačný
zrážkový úhrn 132,3 mm zodpovedá 186
% normálu. Najviac zrážok spadlo v roku
2011 až 174,3 mm, najmenej v roku 2013
len 4,3 mm. Najteplejší mesiac júl sme
mali vlani (22,3°C), najchladnejší v roku
1979 (16,2°C). Júlové trvanie slnečného
svitu dosiahlo 275 hodín, čo zodpovedá
136 % normálu. Priemerné denné trvanie
slnečného svitu bolo 8,9 hodín.
(r)

City fest s 10-tisícovou návštevnosťou
V sobotu 6. augusta sa v Žiari nad
Hronom uskutočnil najväčší mestský
hudobný festival City fest 2016. Vystúpili na ňom nielen slovenské hudobné
hviezdy, priestor dostali aj domáci
umelci.
Jedenásty ročník festivalu, ktorý sa
opäť uskutočnil v Parku Štefana Moysesa,
navštívilo 8 531 platiacich návštevníkov
a keďže deti do 120 centimetrov mali
vstup zdarma, organizátor hovorí o 10-tisícovej návštevnosti. „Náš odhad je, že
celkovo sa počet návštevníkov, vrátane
umelcov a personálu, vyšplhal na hranicu 10-tisíc. Je to tak jedna z najvyšších
účastí spomedzi všetkých ročníkov, takže
sme veľmi spokojní,“ informuje Janko
Kulich, producent žiarskeho Mestského
kultúrneho centra.
Dramaturgia tohtoročného City festu
ponúkla rôzne hudobné žánre. Medzi
hviezdami slovenskej hudobnej scény
sa nestratili ani domáci umelci. Na
striedačku si tak zahrali Banda Americano, The Backwards, Ivan Víťazka &
Tahsatunga, Celeste Buckingham & King
Shaolin, ŠHT, Peter Nagy a Indigo, Agáta,
Horkýže Slíže, Andrej Marichel, Polemic,
Adam Baran & The Outsiders. „Aj v budúcnosti plánujeme žiarskym umelcom
ponúknuť lukratívne časy a pochváliť
sa s nimi pred tisíckami ľudí v hlavnom
programe,“ podotýka Janko Kulich s tým,
že všetci umelci si pochvaľovali hladký
priebeh podujatia, profesionálnu organizáciu, výborný zvuk, nádherné prostredie parku a skvelé obecenstvo. „Asi

Peter Nagy.

Tento rok sa prišlo zabaviť 10-tisíc ľudí.
najviac sa k nám vždy tešia kamaráti
z Polemicu. Pozitívne prekvapení zostali
aj Horkýže Slíže a Peter Nagy, ktorí ani len
netušili, že máme v Žiari takýto festival,“
dodáva Kulich.

Horkýže Slíže: City festu
dávame 9 z 10 hviezdičiek

Diváci mohli všetky koncerty sledovať
nielen priamo na pódiu, ale aj na
veľkoplošnej obrazovke. Účinkovanie
na striedačku so slovenskými hudobnými hviezdami si domáci umelci veľmi
pochvaľovali. „Hralo sa nám super. Prišlo
veľa ľudí a je príjemné, že každým rokom
je ich na festivale viac a viac. Počúvajte
dobrú hudbu a robte to, čo vás baví,“
odkázal fanúšikom žiarsky hudobník
Ivo Víťazka. Prostredie, organizáciu a atmosféru podujatia si pochvaľovala aj
mladučká Celeste Buckingham, ktorá
vystúpila s kapelou King Shaolin. „V Žiari
sa mi veľmi páči. City fest je vynikajúca
akcia, ľudia boli úžasní. Ďakujem vám,
Žiarčania, že ste úžasní a viete sa skvele
baviť. Hralo sa mi výborne, mám úžasnú
kapelu, takže aj keď sa tvárim, že robím,
nerobím, zabávam sa,“ povedala dobre
naladená Celeste krátko po svojom koncerte. Aj keď domáci umelci pravidelne
na podujatí vystupovali už aj v minulosti,

Horkýže Slíže.

kapelami. Bolo mi však veľkou cťou
zahrať si. Ľudia boli úžasní. A hoci som
mal pred divákmi trochu trému, ako
začali so mnou spolupracovať, všetko zo
mňa opadlo. Cítil som z nich podporu.
Ak by prišla opäť o rok ponuka zahrať
si na City feste, určite ju neodmietnem
a opäť si rád zahrám,“ zhodnotil Andrej
plný dojmov zo svojho vystúpenia. Po
druhýkrát po ročnej pauze na festivale
vystúpili aj obľúbení Polemic. „Vďaka City
festu som spoznal, že Žiar nad Hronom
je fantastické mesto, ktoré dokáže robiť
takúto parádnu akciu, ktoré nie sú ani
v niektorých väčších mestách. Teším sa
z toho, lebo vždy, keď sme v minulosti
okolo Žiaru prechádzali, sme si hovorili,
že sme tu nikdy nehrali a teraz už sme tu
po druhýkrát, a to na takej geniálnej akcii,“ prezradil spevák Bejzo a Žiarčanom
odkázal: „Tešíme sa. Ľudia, užívajte si leto,
aj keď nie je až také teplé, o to viac si ho
treba užívať a myslieť pozitívne.“

Zlaté klince
za reprezentovanie Žiaru
v rámci Slovenska

Celeste Buckingham.
premiéru mali tento rok chalani z kapely
ŠHT. Ako zhodne potvrdili, na pódiu sa
cítili veľmi dobre: „Keďže sme undergroundová kapela, boli sme zvedaví na
reakcie ľudí, keďže pre festivalového diváka sme pomerne neznámi. Myslíme si
však, že môžeme byť spokojní. Ďakujeme
za možnosť zahrať si na festivale a pevne
veríme, že organizátora ani divákov sme
nesklamali.“ Na festival prišiel dobre naladení aj líder nitrianskej kapely Horkýže
Slíže, ktorá bola jednou z najžiadanejšou
na celom festivale. „Festival je o ľuďoch,
o počasí, o zvuku, o nálade a aj o organizátorovi. Keby sme mali hodnotiť
žiarsky City fest, tak si myslím, že dáme
deväť hviezdičiek z desiatich, čo je veľmi
slušné hodnotenie,“ uviedol po koncerte
Peter „Kuko“ Hrivnák. Zaujímavú pozíciu,
čo sa týka času vystúpenia, mal Žiarčan
Andrej Marichel. Hral po kapele Horkýže
Slíže a bol tak akýmsi predskokanom
Polemicu. Dostať možnosť vystúpiť na
vrcholnom žiarskom podujatí doslova
pred plným kotlom ľudí preto vníma
ako obrovskú skúsenosť. „Mám krásne,
ale zároveň aj zmiešané pocity. Bola to
veľká zodpovednosť hrať medzi takými

Tradíciou sa už stalo, že počas City
festu sú cenou Zlatý klinec pravidelne
oceňovaní domáci umelci a osobnosti
kultúrneho či spoločenského života.
Keďže tento rok mesto Žiar nad Hronom
oslavuje 770. výročie udelenia mestských
práv, všetky ceny boli umelcom udelené
aj za reprezentáciu mesta v rámci Slovenska. Cenu primátora získala kapela Banda
Americano, ktorá už päť rokov úspešne
účinkuje na scéne ako swingová kapela.
„Sme radi, že nás ľudia vnímajú, a to aj tí,
ktorí robia v meste kultúru a poslucháči.
Aj keď sme čím ďalej starší, stále sa
však pozeráme dopredu, do budúcna,“
povedali hudobníci krátko po ocenení.
Nadácia ZSNP a Slovalco ocenila Zlatým
klincom dvojicu Lola a Piškóta, ktorí sa za
dva roky zaradili medzi najväčšie detské
hviezdy, odohrali viac ako sto predstavení s tromi autorskými programami
a dvomi CD nosičmi. „Je to úžasné,“ netajili radosť Lolo a Piškót po prebratí ceny
a dodali: „Keď sme Lola a Piškóta stvorili,
ani vo sne by nás nenapadlo, že to bude
mať taký úžasný úspech. A už vôbec
nie, že po dvoch rokoch účinkovania na
scéne dostaneme Zlatý klinec.“
Cena riaditeľky MsKC putovala tento
rok do rúk speváka a hudobníka Roba
Miklu. Ocenenie si zaslúžil sa svoje dlhodobé účinkovanie v kultúre, a to už od
roku 1992, kedy sa po prvýkrát postavil
na pódium. Široká divácka verejnosť ho
začala vnímať najmä po jeho účinkovaní
v prvom ročníku Superstar. Po svojom
návrate z USA sa venuje najmä autorskej tvorbe, charite a organizovaniu
koncertov. „Dostal som už niekoľko

Banda Americano.

Lolo a Piškót.

Robo Mikla.
ocenení. Nikdy to však nebolo v takom
veľkom štýle navyše na území, ktoré mi
leží na srdci a ktoré si cením a vážim,“
netajil dojatie ocenený Robo a dodal:
„Mám Žiar úprimne veľmi rád, je to moje
mesto, vyrástol som tu. Keď som si preberal cenu, na javisku sa mi doslova rozklepali kolená. Nebolo totiž jednoduché
povedať to, čo cítim a čo chcem, a to
v tak krátkom čase.“

Meno prvej budúcoročnej
hudobnej hviezdy prezradené

A hoci sme ešte plní dojmov
z jedenásteho ročníka City festu, organizátor podujatia, ktorým je žiarske Mestské kultúrne centrum, už prezradili dátum konania a jednu z hlavných hviezd
12. ročníka. „Budúcoročný City fest sa
uskutoční v sobotu 5. augusta 2017
opäť v Parku Štefana Moysesa. Už teraz
môžeme prezradiť, že jednou z hviezd
programu bude obľúbená slovenská skupina No Name,“ dodáva na záver Janko
Kulich.
(li)
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HĽADÁM DOMOV

Žiarske Céčko otvára jedinečný kurz sebapoznania
V rámci projektu Od seba k iným sa
v septembri otvára kurz sebapoznania, ktorý nie je limitovaný vekom,
vzdelaním
ani
finančnými
možnosťami. Prihlásiť sa môže
ktokoľvek, kto nie je spokojný s ne-

CEZ PRIEPAS5 ČASU
Výstava Jána Suchého. Nájdite si čas pre
tohto zaujímavého mladého umelca so
silným životným príbehom. Ján Suchý
sa v roku 2010 po veľkých zdravotných
problémoch, po ťažkých operáciách
a kóme veľmi pomaly vrátil do života.
Dnes je nesmierne vďačný za to, že môže
takto plnohodnotne žiť a vyjadrovať svoje
pocity a prežité chvíle v obrazoch. Chce
robiť radosť aj ďalším ľuďom a inšpiráciu
získava zo života okolo seba. Maľovanie
ho napĺňa pokojom, na plátna vkladá
svoje pocity aj dušu. Výstava potrvá vo
Výstavnej sále MsKC do 31. augusta. Vstup
je voľný.

jakou oblasťou vo svojom živote,
kto by rád pochopil seba a aj iných,
nevie si dať rady so stresom, kto má
potrebu niečo zmeniť. Sebapoznanie
prináša viac hojnosti, lásky, úspechu
a duševnej pohody.
Kurz bude prebiehať skupinovo počas
štyroch mesiacov, a to raz týždenne.
Jedinou podmienkou je kurz ukončiť.
Kapacita je obmedzená na 20 ľudí, preto s prihláškou neváhajte a kontaktujte

DVE ROZPRÁVKY NA BRUŠKU
O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi
a Lenimírovi. Klasická rozprávka
v tradično-netradičnom spracovaní.
Pre deti od 3 rokov. Predstavenie
sa uskutoční v Letnom pavilóne na
Námestí Matice slovenskej dňa 25.
augusta o 17.00 hodine. Vstup je
zdarma.

nás čo najskôr. Prihlásiť sa môžete do
25. augusta osobne v žiarskom Mestskom kultúrnom centre alebo e-mailom
na: jelasulekova@gmail.com.
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného
programu Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd LP/2016. Za obsah tohto
dokumentu je výlučne zodpovedné
MsKC Žiar nad Hronom.
(r)

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1
– V znamení mesačného králika
Dňa 12. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Slnečný voz
Dňa 17. augusta o 16.00 hod.
•Jeho jasnosť Slnko
Dňa 19. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Prvé kroky na oblohe
Dňa 24. augusta o 16.00 hod.
•Pink Floyd
Dňa 25. augusta o 19.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

BOBÍK
– kríženec westíka
Bobík je približne
3-ročný kríženec
menšieho vzrastu,
pravdepodobne
westíka. Pravdepodobne bol držaný v zlých
podmienkach a bol zanedbávaný. V útulku
absolvuje návštevu psieho salóna. Je to
priateľský, kontaktný a nekonfliktný psík. S inými
psami a sučkami je znášanlivý. Vhodný je skôr do
bytu. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

BÁRA
– kríženec stredného
vzrastu
Bára bola odobratá
zo zlých podmienok
počas návštevy na
Kortine, kde bola držaná na krátkej reťazi. Je
to približne 3-ročný kríženec stredne veľkého
vzrastu. Je bojazlivá, ale nie agresívna. Bojí sa
nových ľudí, ale každý deň robí pokroky. S inými
psami a sučkami je znášanlivá. Je vhodná skôr
do rodinného domu. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

JUMPER
– kríženec zlatého
retrievera
Jumper je ročný
kríženec zlatého
retrievera. Je skvelý

spoločník a parťák, má rád ľudskú spoločnosť.
Je to mladý a aktívny psík, preto je vhodný skôr
do rodinného domu, kde bude mať možnosť
pohybu. S inými psami a sučkami sa znesie.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

FOFO
– kríženec čivavy
Fofo je asi 2-ročný
kríženec čivavy,
ktorý bol odchytený
na Kortine. Učí sa
dôverovať ľuďom.
Robí pokroky,
ale napriek tomu sa mu hľadá domov, kde
nebudú deti ani iné zvieratá. Domov, v ktorom
bude ľúbený a nebude sa šetriť hladkaním
a pozornosťou. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

MERY
– kríženec malého
vzrastu
Mery je mladá,
približne 8-mesačná
sučka malého vzrastu.
Má výbornú povahu.
Na prechádzkach sa správa ukážkovo, ide pekne
na vôdzke, nešteká na ľudí ani na iných psov.
Mery je vhodná ako psík do bytu. Je vhodná
k deťom aj starším ľuďom. S inými psami je
znášanlivá. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737 a 0918 398 483 počas pracovných dní
v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto
je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

11.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
12.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
13.8. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
14.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
15.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
16.8. 20.00 – 21.00 hod. lek.Archangelika
17.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu

18.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
19.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
20.8. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
21.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
22.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
23.8. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
24.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
25.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus

VI.
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Budúci prváci „Dvojky“ sa naučia písať novým typom písma
Žiačikov 1. A triedy zo Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika čaká od
septembra novinka v podobe písma
Comenia Script. Budú sa ho učiť nielen
písať, ale aj čítať.
Comenia Script je nespojené písané
písmo. Budúci prváčikovia „Dvojky“ tak
budú patriť medzi jedných z prvých
žiakov, ktorí sa budú učiť písať týmto
písmom v školách v pôsobnosti mesta
Žiar nad Hronom. Viac nám o ňom
povedala triedna učiteľka 1. A triedy Soňa
Sedláková, ktorá získala osvedčenie na
vyučovanie tohto písma. „Názov Comenia
Script sa skladá z dvoch slov: Comenius
- Ján Amos Komenský a Script - písmo
na písanie,“ vysvetľuje Soňa Sedláková
s tým, že písmo bolo a je vytvorené pre
potreby súčasných detí. Hlavným znakom
písma je, že je jednoduché a čitateľné.
Autorkou je Radana Lencová, ktorá je
absolventkou VŠUP v Prahe v ateliéri
písma a typografie. „Tento typ písma má
hneď niekoľko výhod. Má jednoduchú
veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka
deťom, ktoré prichádzajú z materských
škôlok a poznajú už niektoré tlačené

tvary písmen. Má dva druhy tvarov:
veľké i malé, namiesto štyroch znakov
(veľké, malé, písané, tlačené). Písmo má
voliteľný sklon. Jednotlivé interpunkčné
znamienka sa píšu hneď po napísaní
každého písmenka, nie až po napísaní
celého slova. Chybovosť je tak menšia
oproti písanému písmu. Deti vzhľadom
na jednoduchosť Comenia Script majú
oveľa viac času na iné tvorivé aktivity.
Ruky majú preto rozcvičené dostatočne,“
konkretizuje Soňa Sedláková a ako ďalej
približuje, Comenia Script sa podobá
písanému písmu iných krajín, ktoré
na zjednodušené formy prešli už skôr.
Odbúrava sa tým priepasť nečitateľnosti
rukopisu s cudzincami.

Comenia Script –
jednoduchšie ako klasické
písmo

Zvládnuť Comenia Script je jednoduchšie
ako klasické písmo, a preto sa ľahšie
číta. Pomáha deťom lepšie porozumieť
textu. Niekoľko písmen a číslic má viacero
variantov a dieťa si môže samo zvoliť,

Soňa Sedláková bude novým typom písma učiť 23 prvákov.

ktorý tvar bude uprednostňovať pri
písaní. Má vypracované ťahy pre pravákov
aj ľavákov. Na to, aby dieťa písalo takýmto
typom písma, pritom nie sú potrebné
špeciálne zošity, pretože škola zakúpila
fonty na písanie týmto písmom už od
prvej triedy. „Patrím medzi učiteľov, ktorí
si vedia vytvoriť pracovné listy sami,
podľa potreby. Je dobré, že fonty sú aj s
linajkami, preto zošity s predtlačou nie sú
potrebné. V triede pripravím nápovedné
obrázky s písmenami a číslami v Comenia
Script, aby si ich žiaci fixovali,“ prezrádza
Soňa Sedláková.

Do Šlabikára k písmenkám
prilepia aj tvar písma Comenia
Script

Pri klasickom písme sa prváci učia najskôr
písať ceruzkou, neskôr prechádzajú na
pero. Zaujímalo nás, ako je to v tomto
prípade. „V prípravnom období, tak
ako aj ostatní učitelia prvých ročníkov,
sa zameriam na cviky pre zlepšovanie
jemnej motoriky zápästia a prstov tak,
aby žiak mohol v období nácviku písania
zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.
Aj vlnovky budú súčasťou prípravných
cvikov. Viac ako mesiac budeme písať
len ceruzami a podľa toho, ako sa
deťom uvoľnia rúčky, začneme písať aj
perom. Nemusí to byť u všetkých deťoch
rovnaké, ak žiak tlačí na podložku, je
dobré ak začne perom písať neskoršie,“
podotýka pedagogička. Budúci prváci
1. A z „Dvojky“ budú mať aj klasický
Šlabikár, ako ostatní prváci a z neho sa
budú rovnako učiť texty. „Od začiatku sa
budú učiť čítať tlačený text v učebniciach.
Nenásilnou a hravou formou sa naučia
čítať aj písané písmená. V druhom ročníku
sa zdokonalia v čítaní písané textu. Do
Šlabikára si k písmenkám nalepíme aj tvar
písma Comenia Script,“ dodáva na záver
Soňa Sedláková.
(kr)

Čo s nepotrebnými pneumatikami
Od 1. januára tohto roku je v
platnosti nový zákon o odpadoch,
ktorý priniesol množstvo zmien
oproti tomu predchádzajúcemu.
Najhlavnejšou zmenou v oblasti
odpadov je to, že za niektorý odpad,
ktorý nám vznikne, zodpovedajú
jeho výrobcovia.
Výrobcovia zodpovedajú za odpady
z obalov a odpady, ktoré je možno
vytriediť poznáme ako tetrapaky,
elektroodpad, použité batérie a
akumulátory. Boli sme zvyknutí,
že použité pneumatiky, ktoré sa
pre nás stali nepotrebnými, sme
zaniesli na zberný dvor, kde sme ich
bezplatne odovzdali a mali sme pokoj.
POZOR, od 1. januára už nemôžeme
odnášať staré pneumatiky na zberný
dvor! Za likvidáciu odpadových
pneumatík v zmysle Nového zákona
o odpadoch zodpovedá ich výrobca
alebo distribútor. Rozumie sa tým,
že starú nepotrebnú pneumatiku
alebo pneumatiky môžete odovzdať
u predajcu motorových vozidiel,
predajcu pneumatík, v autoservise,
pneuservise (distribútori). Ide o
takzvaný spätný zber, t.j. bezplatný
zber
odpadových
pneumatík
distribútorom pneumatík od ich
držiteľa bez podmienky viazania
na kúpu novej pneumatiky alebo
iného tovaru. To znamená, že
výrobca pneumatík prostredníctvom
distribútorov
vám
pneumatiku
odoberie bez toho, aby ste museli u
neho niečo kúpiť.

majú na takýto spätný odber právo,
ustanovené zákonom č. 79/2015
o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov tým, že distribútor
pneumatík je povinný zabezpečiť na
svojich predajných miestach spätný
odber odpadových pneumatík, a to
bez ohľadu na výrobnú značku po
celú prevádzkovú dobu, informovať
konečných používateľov o možnosti
bezplatného spätného zberu na
svojom webe, ak ho má zriadený, a tiež
na viditeľnom a verejnosti prístupnom
mieste v mieste svojej prevádzky.
Ak distribútor predáva pneumatiky
prostredníctvom
zásielkového
obchodu, zabezpečuje spätný odber
najmenej na jednom mieste v každom
okrese.
Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete
zbaviť, ste povinní ju odovzdať
v niektorom autoservise alebo v
pneuservise a oni sú povinní ju od
vás bezplatne odobrať a nežiadať od
vás žiadnu protihodnotu. Pneumatiky
umiestnené na kolesách starého
vozidla sa odovzdávajú spolu so
starým vozidlom spracovateľovi
starých vozidiel , čiže osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel.
Odbor odpadového hospodárstva,
Zdroj: Zákon NR SR o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 79/2015

Bezplatný spätný zber
priamo u distribútora
pneumatík

Mnohokrát počúvame, že v servisoch
odmietajú
brať
opotrebované
pneumatiky od občanov. Občania

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Kto ťa poznal, ten
pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe
stratili.
V našom srdci žiješ
večne ďalej - spi sladko,
veď sa opäť stretneme.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili
našu milovanú mamičku, babku,
svokru, švagrinú a tetu
Annu Prekoppovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 22. júla 2016
vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 18. augusta
uplynie 1 rok,
čo nás náhle
opustil môj syn
Igor Kochol
vo veku 53 rokov.
S láskou spomína mama,
bratia Dušan a Ivan s rodinami
a rodina Štenclová.
SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 22. augusta si
pripomíname
10 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Juraj Fáber.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomína manželka a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 20. augusta
si pripomíname
3. 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.
POĎAKOVANIEkov

Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote,
ale veľká v láske
a dobrote.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 20. júla prišli
rozlúčiť
s našou drahou
mamičkou a babičkou
Katarínou Martincovou
zo Žiaru nad Hronom, ktorá nás
navždy opustila 17. júla
vo veku 83 rokov.
Zároveň ďakujeme
neurologickému oddeleniu
v NSP v Žiari nad Hornom
za ľudský prístup a príkladnú
starostlivosť.
Ďakujú dcéry s rodinami.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI
POĎAKOVANIA ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKA

Prinášame na tvoj
hrob ruže,
majú biele lupienky,
my sme do nich uložili
všetky naše
spomienky.
Na hrob ti ich ukladáme,
je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka rosy
to je naša slza a žiaľ sa tebou.
Dňa 10. augusta uplynie
smutných 12 rokov,
keď nás opustil náš milovaný
manžel, starostlivý otec a starký
Ján Očenáš
zo Žiaru nad Hronom.
Spomína manželka
a dcérka Dáška s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Nechcem veľa sĺz,
nechcem veľké slová,
Chcem len – ako to
u skromných ľudí býva,
aby tí, ktorých som
mala rada,
si čas od času spomenuli na mňa.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli
5. 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.

SPOMIENKA

Dňa 15. augusta
si pripomenieme
3. výročie od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustil
František Kuna.
Spomína manželka
Vlasta a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Už navždy vám prestali
hviezdy svietiť,
slnko hriať,ale tí, ktorí
vás mali radi, neprestanú
na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
8. výročie od smrti
Pavla Meleka.
Spomínajú dcéry, zať,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA

Zhasli oči plné lásky,
našej drahej mamičky,
nezhasnú
však nikdy na ňu v srdci
naše spomienky.
Dňa 5. augusta sme si pripomenuli
3 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Evka Benčová, rod. Miškovská.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Eva,
Mária a Monika s rodinami.

SPOMIENKA

Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 23. augusta si pripomíname
25. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný
Petrík Doletina.
Za tichú spomienku ďakuje rodina.

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich stále
žiješ spomienkami.
Dňa 17. augusta
uplynie 9 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš manžel,
otec, starý otec a príbuzný
Ján Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 14. augusta si
pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Marta Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
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Novú sezónu zahájili Žiarčania prípravou proti Zlatým Moravciam
FUTBAL – U13

FK Pohronie - ViON Zlaté Moravce/
Vráble 6:6 (4:2) Góly: Baláž 3, Polačko,
Hajdóni, Boška.
Zostava I : Košík (A. Henžel) – A. Henžel
(Košík), Kováč, Mánik, Boška, Valent Polačko (J. Henžel).
Zostava II: Tabernaus - Janek, Hajdóni,
Blahút, Baláž, Beňo - Budinský (J. Henžel).

Sumár zápasov náročného úvodného
týždňa letnej prípravy
FUTBAL – U12

Do prípravy na novú sezónu vstúpili Žiarčania naplno. Už v úvodných
9 dňoch odohrali 4 prípravné zápasy, absolvovali sústredenie a
odtrénovali niekoľko tréningových jednotiek. To všetko takmer s plným
počtom hráčov.

FK Pohronie – Vion Zlaté Moravce 8:5 (1:1, 1:1 / 2:2, 4:1)

Žiarčania začali prvým prípravným
zápasom na domácom ihrisku, a to
proti technicky lepšiemu súperovi.
Domáci boli viac pohyblivejší a svojou
bojovnosťou podali solídny výkon.
Stále však majú na čom pracovať, vedia
sa však odraziť aj od tohto zápasu,
kde mali chlapci mnoho dobrých vecí
(obchádzanie súpera, zakončenie,
vytvorenie gólovej príležitosti a
premenenie). Vo vyrovnanom zápase
sa zrodila zaslúžená remíza. Vynikajúci
výkon podal S. Kováč a J. Baláž.

Od úvodných minút to bol veľmi vyrovnaný zápas na oboch poloviciach
ihriska. Na úvodný zápas po letnej prestávke bol náš herný prejav až za
očakávaniami, čo nás milo prekvapilo. Zaujímavosťou je, že na oboch
ihriskách padli v oboch polčasoch góly v posledných sekundách.

FK Pohronie – Jupie Podlavice Badín 5:26 (1:5, 1:4 / 0:11, 3:6)

veľa lôpt sme prihrávali súperovi na
nohu, z čoho vznikali protiútoky. Po
druhom inkasovanom góle sme sa ale
prebudili a naše sebavedomie mohlo
narásť vyrovnávajúcim gólom. Potom sa
striedali pekné akcie na oboch stranách
(oboch ihriskách) a chlapci peknou
hrou zaslúžene zvíťazili. Baláž sa blysol
hetrikom, Budinský taktiež dvoma
strelenými gólmi. Svojim výkonom
zaujali aj ostatní chlapci - Kováč, Kapusta,
Mihalka, Polačko, Valent, Olajec, Hajdóni,
Boška, Adam Henžel, Mánik, Tabernaus a
celkom sa nám na kraji obrany chytá
aj Daniel Janek. Samozrejme, v hre
boli stále aj chyby, ale postupne ich
odstraňujeme.
M. Fabian a M. Šouc, tréneri

V príprave so Zvolenom
víťazne

FK Pohronie U13 - MFK Zvolen
U13 8:5 (3:3)
Góly: Baláž 3, Budinský 2, Boška,
Polačko, Mihalka.
Zostava I : Tabernaus - Janek, Hajdóni,
Olajec - Boška, Valent – Budinský.
Zostava II : Kapusta – A. Henžel, Kováč,
Mánik - Baláž, Mihalka – Polačko.
Do úvodu zápasu sme nastúpili
doslova prispato. Viazla nám rozohrávka,

Leviciam sme naložili 10 gólov

Počas sústredenia sme si odbehli na miniturnaj troch tímov. V prvom zápase
sme proti agresívnemu a kondične dobre pripravenému súperovi pôsobili
unaveným dojmom. V každej činnosti nás súper predčil, bol rýchlejší v
každej situácii a aj vďaka našej nedisciplinovanosti v defenzívnej činnosti
celého mužstva sme vysoko prehrali. Len málo hráčov sa priblížilo k svojmu
optimálnemu výkonu.

FK Pohronie – FK Karlova Ves 3:13 (0:4, 1:1 / 1:4, 1:4)
V druhom zápase sme hrali koncentrovanejšie a pôsobili sme lepším
futbalovým dojmom. Zápas bol herne vyrovnaný a v prospech súpera
rozhodli detaily, ktoré zvládli lepšie ako naši hráči. V oboch zápasoch sme
pôsobili unaveným dojmom, čo do veľkej miery zapríčinila fyzická i psychická
únava z prebiehajúceho sústredenia. Hráči však aj napriek tomu nepredviedli
ani priemerné výkony.

FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 10:4 (0:3, 4:1 / 4:0, 2:0)
Prvý náročný týždeň sme ukončili zápasom na domácom ihrisku proti
hosťom zo Zvolena. Jedna partia hráčov odohrala dobrý zápas s kvalitnou
prácou s loptou a dobrým kolektívnym výkonom. Druhá polovica mala v
prvom polčase veľké problémy s prvým dotykom a otváracou prihrávkou,
čím sa dostávali do permanentného tlaku. Inkasovali sme však najmä po
chybách v rozohrávke. V druhom polčase sa herný prejav zlepšil zlepšením
prvého dotyku, čím sme sa dostávali viac do hry. Postupom času pôsobili
hostia unavene a naši hráči sa stále viac presadzovali.

FUTBAL - U14

FK Slovan Levice U14 - FK
Pohronie U14 0:10 (0:5)
Góly: Rosenberg (4), Urgela (2),
Krčmár (2), Tatár, vlastný.
Zostava : Krištof - Ščepko, Novosad,
Pivarči, Kukučka - Skučka, Urgela,
Tatár - Sučák, Krčmár, Rosenberg.
Striedali: Netolický, Žember, Beňo.

Druhým prípravným zápasom
pokračovala aj U14. Tréner Rastislav
Urgela k zápasu povedal: „V Leviciach
sme za úmornej horúčavy predviedli
vynikajúci výkon. Najmä prvý
polčas znesie prísnejšie kritériá.
Hrali sme výborne kombinačne,
nápadito, presne a rýchlo, z čoho

pramenili naše šance a krásne góly
v súperovej sieti. Boli sme lepší
vo všetkých herných činnostiach
a podali zlepšený výkon oproti
zápasu na Hornej Nitre. Pomaly sa
udomácňujeme na veľkom ihrisku
a veríme, že naše výkony budú ešte
lepšie.“

Na Revištskom pohári sa Žiarčanom darilo
STOLNÝ TENIS

Poslednú júlovú sobotu sa uskutočnila
v Revištskom pohári súťaž v stolnom tenise.
Revištského pohára sa zúčastnili aj Žiarčania Ján
Kabát a Anna Volková.
Súťaže sa mohli zúčastniť iba neregistrovaní hráči.
Farby nášho mesta hájili Ján Kabát a Anna Volková.
Najstarším hráčom turnaja bol práve Žiarčan,
65-ročný Ján Kabát. Súťaž pozostávala z dvoch
kategórií. Obe kategórie hrali po piatich, v dvoch
základných skupinách, systémom každý s každým
na dva víťazné sety. Zo skupiny postúpili po dvaja
a potom hral víťaz A skupiny s druhým z B skupiny
a víťaz B skupiny s druhým z A skupiny. Víťazi sa
streli v súboji o celkové víťazstvo a porazení o 3.
miesto. Anna Volková postúpila zo skupiny bez
prehry, v semifinále zvíťazila 2:0 nad V. Šebianovou
(Žarnovická Huta) a vo finále 2:0 nad M. Laurincovou.
Bez prehry tak súťaž suverénne vyhrala. Zo skupiny
z 2. miesta postúpil aj J. Kabát, ale prehral v semifinále

Foto: Naša dvojica J. Kabát – A. Volková počas jedného zo zápasov
v štvorhrách.

0:2 s P. Izákom (Žarnovica) i v súboji o 3. miesto 0:2
so Š. Cimrom (Žarnovica) a skončil tak na štvrtom
mieste.
Do súťaže v štvorhrách sa prihlásilo 5 dvojíc. Hrali
sa tiež na dva víťazné sety, systémom každý s každým
a po odohraní všetkých zápasov sa predpokladalo,
že bude zrejmé konečné poradie. No nestalo sa tak,
pretože až tri dvojice dosiahli rovnaký počet po 4
body (po dve výhry i prehry) a o poradí na 2. až 4.
mieste mala následne rozhodnúť mikrotabuľka.
Tá však „zradila“, pretože všetky tri dvojice dosiahli
rovnaké vzájomné body i skóre, a tak jediným
možným riešením bol žreb. I táto skutočnosť
dokázala vyrovnanosť súťažných dvojíc. Jasné však
bolo víťazstvo dvojice Anna Volková - Ján Kabát,
ktorá vyhrala všetky štyri zápasy.
Celkovo sa počas takmer šiestich hodín odohralo 58
zápasov (48 dvojhier na dvoch stoloch a 10 štvorhier
na jednom stole).
Text a foto: Ing. Jozef Piecka
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Do novej sezóny so šiestimi novými hráčmi
FUTBAL – II. LIGA ZÁPAD

Futbalisti FK Pohronie sa v prípravných
zápasoch prezentovali výborným
futbalom, o ktorý sa pričinili aj noví
hráči v radách najsilnejšieho klubu
regiónu.
Tím nového trénera Petra Černáka vystužili
Samir Nurkovič, Marek Pittner, Tomáš
Lešňovský, Tomáš Fajčík, Dominik Rolinec
a Lukáš Hrnčiar.

Srb s ligovými skúsenosťami

Medzi výrazné opory by v jesennej časti
mal patriť rodený Srb Samir Nurkovič, ktorý
hrával v Košiciach, ViOne Zlaté Moravce,
Šali či Dunajskej Strede. „Verím, že sa mi
bude v Pohroní dariť a že pôjde moja
výkonnosť ešte vyššie. Najdôležitejšie však
je, aby sa darilo tímu, pretože iba tak sa
budeme všetci futbalom baviť,“ prezradil
Samir Nurkovič a dodal: „Je tu výborný
kolektív a skvelý tréner, myslím, že máme
na veľa.“
Marek Pittner je so žiarskym futbalom
spätý od malička, no v posledných rokoch
obliekal dres FK Senica. „V prípravke ma
trénovali tréneri Neuschl i Búci, ale neskôr
som odišiel do Senice. Posledný rok som
však pre roztrhnutý krížny väz nehral,
a tak som sa do Pohronia prišiel rozohrať
na ročné hosťovanie. Verím, že tímu
pomôžem, a že sa nám podarí postúpiť do
ligy, pretože káder je vynikajúci,“ povedal
Pittner, ktorý má na svojom konte niekoľko
štartov vo Fortuna lige.

Dolnom Kubíne či Břeclavi. „Každý hráč
chce hrať v lige, takže by som sa chcel
do nej vrátiť. Myslím, že s Pohroním sa to
môže podariť, ale hlavným cieľom bude
v tejto sezóne prvá šestka. V príprave
som sa veľmi nerozchytal, pretože máme
výborný tím. Momentálne sa však cítim
v dobrej forme, a tak verím, že sa to
prenesie i do zápasu,“ netají plány brankár
Lešňovský. Medzi novicov patrí tiež
Tomáš Fajčík, ktorý hrával v Dukle Banská
Bystrica, Zvolene a v Lučenci. „Na Pohronie
som prišiel s cieľom pomôcť tímu, aby
sme sa umiestnili čo najvyššie. Kolektív je
tu výborný, sú tu mladí chalani a všetko
tu funguje tak, ako má. Verím preto, že sa
nám spoločnými silami môže podariť veľký
úspech,“ uviedol Fajčík.

Príchod z Trenčína

Dominik Rolinec hrával šesť rokov
v AS Trenčín, kde absolvoval i prípravu
s A tímom. „Na Pohroní je to všetko
výborne nastavené, možno aj na postup

do ligy. Káder je kvalitný a myslím, že
máme na veľa. Momentálne sa necítim
v optimálnej forme, ale verím, že to príde,“
povedal Rolinec. Posledným novým
hráčom je Lukáš Hrnčiar, ktorý s futbalom
začínal v malej dedinke Cinobaňa. Z tohto
klubu sa však dostal do treťoligového
Poltára, s ktorým postúpil do druhej
najvyššej súťaže. Jeho kvality si všimli
v Podbrezovej, kde sa dostal do hlavného
mužstva. Prišlo však zranenie kolena
a musel sa vrátiť naspäť do Poltára. Šancu
v reštart kariéry mu však dal FK Pohronie.
„V cieľoch mám jasno, dostať sa s tímom
čo najvyššie. Podmienky na futbal
máme výborné, a tak je všetko len na
nás. Tréningy sú síce ťažké, ale dá sa to
zvládnuť. Máme výborného kouča a ja
spravím všetko preto, aby som futbalovo
rástol. Ak budeme tvrdo pracovať na
tréningoch, verím, že sa to odrazí aj na
výsledkoch v zápasoch,“ uzavrela posledná
akvizícia Pohronia Lukáš Hrnčiar.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

BEH SNP
na Šibeničný vrch
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Atletickým klubom MŠK a CVČ
v Žiari nad Hronom pozýva všetkých
priaznivcov behu na 15. ročník Behu
SNP do vrchu – na Šibeničný vrch.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok
25. augusta v rámci osláv výročia SNP.
Prezentácia pretekárov je od 16.30
do 17.30 hod. na Partizánskej ulici,
pri odbočke na Šibeničný vrh. Štart
pretekov je o 17.45 hodine.
Súťaží sa v kategóriách chlapci –
dievčatá (muži, ženy).
Kategórie
2010 a ml.
150 m
2008 a ml.
150 m
2006 a ml.
800 m
2003 a ml.
800 m
2001 a ml.
1 800 m
1998 a ml.
1 800 m
1997 a st.
1 800 m

Súčasťou
Behu SNP
sú aj

Preteky na bicykli
do vrchu.
Kategória
Chlapci – žiaci, dorast 1 800 m
Podmienka štartu: prilba, funkčný
bicykel v zmysle športovo-technických
predpisov.
Vyhlásenie výsledkov bude po
ukončení pretekov.
Pretekári na 1. – 3.
mieste v každej kategórii obdržia
medailu a vecnú cenu. Pre všetkých
účastníkov behu je pripravené
občerstvenie. Po vyhlásení výsledkov
sa zapáli partizánska vatra.

Prichádza i brankár Lešňovský

Medzi tromi žrďami by mal stáť Tomáš
Lešňovský, ktorý začínal s futbalom
v Ružomberku, ale hral i v Olomouci,

Vstup do sezóny nám nevyšiel
FUTBAL – II. LIGA ZÁPAD

1. kolo: FK Pohronie – FC Šamorín 0:3
(0:1)
Zostava FK Pohronie: Packo – Rolinec,
Nosko, Prikryl, Pelegríni, Hrnčiar, Frimmel,
Nurkovič, Blaho (52. Pittner), Fajčík (54.
Matuškovič), Sojka (46. Paraj).
Tréner: Peter Černák.
Prvý zápas v novej sezóne futbalistom
Pohronia nevyšiel a z víťazstva sa tešil
nováčik zo Šamorína. V 17. min. otvoril
skóre legionár Luiz Fernando Ferreira
Maximiano, ktorý sa najlepšie zorientoval
v skrumáži pred domácou bránou.
Pohrončania sa snažili o vyrovnanie,
po góle volal pokus Pelegríniho, ale
782 divákov sa vyrovnania nedočkalo.

roh, lopta sa dostala až k Pončákovi,
ktorý prepálil aj Packove ruky a bolo 0:2.
Diváci na štadióne v Dolnej Ždani zostali
zaskočení, no domáci sa naďalej snažili.
Do čistých šancí sa však nedostávali
a keď Mezovský nádherným projektilom
prekonal domáceho gólmana aj tretíkrát,
bolo po zápase. Premiéra na lavičke
Pohronia tak trénerovi Petrovi Černákovi
nevyšla a z víťazstva 3:0 sa tešil jeho
konkurent Mike Keeney.
Do druhého polčasu vstúpili domáci Ostatné zápasy: Skalica – Svätý Jur 3:0,
s cieľom stav vyrovnať a súpera zatlačili Nitra – Banská Bystrica 4:1, Slovan B –
pred vlastnú bránu. Hostia zo Šamorína Martin 2:0, Sereď – Nové Mesto 1:1.
však umne bránili a vyrážali do rýchlych
protiútokov. V 52. min. kopali hostia

Druhá prehra. Skalica kopala dve penalty
2. kolo: MFK Skalica – FK Pohronie 3:0
(0:0)
Zostava FK Pohronie: Lešňovský –
Rolinec, Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni
(85. Hrnčiar), Frimmel, Nurkovič, Garaj
(58. Matuškovič), Paraj (72. Blaho), Sojka.
Zverenci trénera Petra Černáka odohrali druhé
súťažné stretnutie.
Na pôde vlaňajšieho ligistu odohrali
Pohrončania výborný prvý polčas. Domáci
pohrozili v 10. min., keď ušiel Svrček a jeho
center zakončil dorážkou Človečko. Lešňovský
však bol na mieste. V 20. min. strieľal Frimmel
nad a tesne vedľa aj Pellegríni. V 37. min.
mali obrovskú šancu domáci, keď išli traja

na jedného obrancu Pohronia, ale Rolinec
s Lešňovským situáciu vyriešili. Hostia stále
podnikali nebezpečné kontry a hrozili. Do
druhého polčasu nastúpili hostia pasívne,
čo sa im vypomstilo v 55. min., keď nevinný
center ani na trikrát neodvrátili a domáci
Hlavatovičom viedli - 1:0. Potom v 64. min.
vysunul Paraj Nurkoviča, ktorý sám pred
Pavličkom nedal. V 68. min. rozhodca odpískal
prvú jedenástku, vylúčil Noska a bolo 2:0.
V 80. min. vyrazil Pavličko bombu Rolinca
a v nadstavenom čase po druhej jedenástke
domáci upravili na 3:0.
Ostatné zápasy: Šamorín – Nitra 2:0, Banská
Bystrica – Žilina B 1:1, Nové Mesto nad Váhom

OD PRAMEŇA HRONA
Dňa 1. septembra sa uskutoční
18. ročník cykloturistického podujatia
Najkrajší kút - od prameňa Hrona do
Žiaru nad Hronom.
Cyklotrasa povedie:
Telgárt, Heľpa, Polomka, Brezno
(občerstvenie), Nemecká,
Slovenská Ľupča, Banská Bystrica,
Kremnička, Rakytovce, Badín, 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:
30. augusta (utorok)
od 16.00 do 17.00 hod. vo vestibule
Okresného úradu na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.

– Slovan Bratislava B 6:2, Svätý Jur – Martin 3:0,
Sereď – Trnava B 3:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
TABUĽKA PO 2. KOLE
MFK Skalica
2
FC ŠTK 1914 Šamorín2
AFC N. M. nad Váhom 2
MŠK Žilina B 2
ŠKF Sereď
2
FC Nitra
2
ŠK Svätý Jur 2
ŠK Slovan BA B 2
FK Dukla BB 2
FC Spartak Trnava B 2
MŠK Fomat Martin2
FK Pohronie 2

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

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

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

6:0
5:0
7:3
5:3
4:2
4:3
3:3
4:6
2:5
3:7
0:0
0:6

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

0
3
1
1
-2
0
0
0
-2
0
1
-3

8.75
16.21
7
16.25
7.5
15.25
16.82
8.5
16
7.71
6.29
7.7

Bližšie informácie o podujatí získate na mobilnom čísle 0908 949 527.

