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Pivo tieklo potokom, pojedol sa aj všetok guláš
V sobotu 22. augusta sa v Parku
Štefana Moysesa nalieval zlatistý
mok. Aby pivkárom lepšie chutilo,
súťažné tímy im navarili aj chutný
guláš.
Tretím
ročníkom
obľúbeného
Beer festu sme sa oficiálne rozlúčili
s letom. Kým prvý ročník podujatia sa
organizoval ešte na námestí, posledné
dva ročníky ho organizátori presunuli
do Parku Štefana Moysesa. Od druhého
ročníka je pivný festival spojený aj so
súťažou o najlepšie navarený guláš.
„Návštevníci tohtoročného Beer
festu mohli počas podujatia ochutnať
až z 25 druhov pív, a to vrátane
nealkoholických pív a radlerov,“
informuje Janko Kulich, producent
žiarskeho Mestského kultúrneho
centra.
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Súťaž o najdlhšiu
zemiakovú šupku

Úspech zaznamenala aj súťaž vo
varení guláša. „Celkovo sa do varenia
o najlepší guláš zapojilo trinásť tímov,
jeden nesúťažne. To je dvojnásobok
oproti minulému roku,“ hodnotí ďalej
Janko Kulich. O tom, kto navaril víťazný
guláš, rozhodovali štyria porotcovia.
„Predsedom poroty bol šéfkuchár
hotela Sitno zo siete Trinity Hotels, pán
Rychlevský. Tím porotcov nakoniec
rozhodol, že najlepší guláš navarili
žiarski poslanci. Na druhom mieste
skončili chlapi zo spoločnosti Nemak
a na treťom Piváreň Žiarčan. Najlepším
gulášovým tímom boli hudobníci zo
skupiny Sitňan,“ konkretizuje Janko
Kulich. Okrem týchto tímov varili svoj
guláš napr. aj primátor Peter Antal so
svojím tímom, pracovníci Mestského
kultúrneho
centra,
Bitalovci
a súťažný tím postavili aj zástupcovia
z partnerského mesta Svitavy.
O kuchárskom umení gulášmajstri
návštevníkov určite presvedčili, do
posledného taniera sa predal všetok
guláš.
Okrem súťaženia a koštovky dobrých
pív sa mohli Žiarčania zabaviť aj pri
dobrej hudbe. V rámci sprievodného
programu zaspievali speváci z Mužskej

Víťazný tím žiarskych poslancov.
speváckej skupiny Sekera či ruská
speváčka Nina Dilon. „I keď je ťažké
odhadnúť návštevnosť na podujatí,
hovoriť môžeme o tisícke divákov,
možno i viac. Ľudia totiž celý deň
prichádzali a striedali sa,“ konštatuje
Janko Kulich a dodáva: „Reakcie
divákov priamo na podujatí boli skvelé.
Pochvaľovali si množstvo značiek
piva aj výborné guláše. Organizácia
nezaznamenala žiadny problém ani

konflikt.“ Podľa ohlasov tiež možno
skonštatovať, že Žiarčanom chutilo
každé jedno pivo. Milým prekvapením
bolo okrem tradičných a známych
značiek u nás neznáme pivo
z družobného mesta Svitavy, ktoré do
Žiaru priniesol Pivovar Na kopečku.
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné
akcie pre deti či rôzne súťaže pre
dospelých.
(li)

Rekonštrukcia športovej haly sa blíži do finále
S kompletnou rekonštrukciou
športovej haly sa začalo na jar.
V súčasnosti už prebiehajú posledné
práce a rekonštrukcia tak smeruje
do finále. Už v septembri privíta
hala prvých športovcov.
V druhej polovici augusta sa
dokončilo opláštenie haly a z vonku
sa tak úplne uzatvorila. V týchto
dňoch už prebiehajú finálne stavebné
práce vo vnútri budovy – dokončuje
sa náraďovňa, ošetrovňa a osádza

sa sanita. Na svojom mieste je už aj
tabuľa výsledkov a skóre a desiatky
metrov zábradlia v celej hale. V rámci
bezbarierového prístupu pre telese
postihnutých sa osadila plošina pre
vozičkárov, ktorá bude umiestnená
z pravej strany pri hlavnom vchode
do budovy. Diváci budú môcť po
novom sledovať športové zápasy
z nového hľadiska. Hala bude po
svojom dokončení dokonale ozvučená
a pokrytá internetom.
(r)

Na kúpalisku padli rekordy v návštevnosti, plaváreň je pripravená na novú sezónu
Letné prázdniny sa blížia k záveru.
Končí sa aj sezóna na kúpalisku, kedy
sa bude bilancovať. Na otvorenie
je už pripravená aj Mestská krytá
plaváreň.
Kým minulý rok prešlo bránami
žiarskeho kúpaliska iba niečo cez
desaťtisíc návštevníkov, tento rok ich
bolo začiatkom druhej polovice augusta
takmer 30-tisíc. „Kúpalisko ukončí
oficiálne svoju sezónu pravdepodobne
koncom augusta. V prípade, že by
sa nám ešte vrátili horúce dni, tak
by sme sezónu na kúpalisku potiahli
do konca prvého septembrového
týždňa,“ informuje Igor Korbela,
vedúci športových zariadení v meste
a spresňuje počty návštevníkov: „Prvý
mesiac sme mali kúpalisko otvorené iba
od 29. júna, je preto pochopiteľné, že
návštevnosť bola nízka. Okúpať sa prišlo
počas týchto dvoch dní 52 ľudí. Čísla za
júl sú už zaujímavejšie, zaznamenali
sme vtedy návštevnosť 17 440 ľudí. Za
tri týždne v auguste to je zase o niečo
menej, keďže aj horúcich dní bolo
menej ako mesiac predtým. Napriek

tomu prišlo na kúpalisko 12 343 ľudí,
čo nemožno hodnotiť ako zlú či slabú
návštevnosť.“ Keby sme sa pozreli na
najsilnejšie dni, tak najnavštevovanejšie
dni boli piatky, soboty a nedele. Rekord
za celú sezónu padol v nedeľu 5. júla,
vtedy sa prišlo okúpať 1651 ľudí.
Zaujímavosťou je, že rovnaký počet ľudí
zaznamenali v pokladni počas víkendu
18. a 19. júla, kedy bránami kúpaliska
prešlo 1645 návštevníkov. V auguste
bola najsilnejším dňom nedeľa 9.8.,
kedy sa počas horúčav prišlo do vody
schladiť 1428 ľudí.
Medzi návštevníkmi kúpaliska sa ujala

Plaváreň bude opäť otvorená
od septembra.

aj novinka – aquazorbing. „Táto novinka
nebola k dispozícii každý deň. Záujem
o ňu však bol pomerne veľký, najmä zo
strany detí. Priestor pre túto veľkú guľu
z PVC sme vyčlenili medzi toboganom
a plaveckým bazénom, kde býva
menej ľudí ako v neplaveckej časti,“
konkretizuje ďalej Igor Korbela.

Po dvoch rokoch sa na
plavárni opäť vymaľovalo
Otvorenie plavárne je naplánované na
stredu 2. septembra. „Pred otvorením
prešla plaváreň menšími úpravami.
Vymenili sme časť teplovodných rúr v
strojovni, ktoré už boli prehrdzavené
a kvapkalo z nich. Samozrejmosťou
sú aj drobné murárske práce okolo
bazéna. Pred otvorením sme vymaľovali
prízemnú časť plavárne, kde chodia
návštevníci. Z hygienických dôvodov
sa tak robí každé dva roky,“ dopĺňa
informácie Igor Korbela. Posledný
augustový týždeň ešte prebehne veľká
sanita, ktorej súčasťou je kompletná

V nedeľu 19. júla prišlo na kúpalisko 1645 ľudí.
príprava na sezónu a čistenie. „Poplatky
ani otváracie hodiny pre verejnosť
nechceme meniť,“ dodáva na záver
Igor Korbela a podotýka, že od októbra
začínajú aj plavecké kurzy pre deti.
Prvé októbrové termíny sú už dokonca
zaplnené. Za hodinové vstupné
do bazéna zaplatí dospelá osoba
2,50 eura, deti od 3 do 10 rokov či

dôchodcovia 1 euro a deti od 10 rokov
a študenti 1,50 eura. Okrem plávania
môžete v priestoroch plavárne využiť
aj služby sauny, kaderníctva, manikúry
a pedikúry, kozmetického salóna či
fitness centra. Informácie o otváracích
hodinách a kompletný cenník služieb
nájdete na webovej stránke mesta
www.ziar.sk.
(li)
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Finančná podpora na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny a tepla
Slovenská inovačná a energetická
agentúra
(SIEA)
predstavuje
projekt
Zelená
domácnostiam,
prostredníctvom ktorého budú
z európskych fondov a štátneho
rozpočtu podporené inštalácie
malých zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie v
rodinných a bytových domoch.
V prvom kole SIEA vyzýva na registráciu
zariadení. O zaregistrovanie môže
požiadať každý subjekt, ktorý doloží
všetky doklady potrebné na preukázanie
splnenia relevantných technických
podmienok svojich zariadení. Očakáva
sa, že medzi prvými zašlú žiadosti
výrobcovia a hlavní distribútori.
Odporúča sa preto záujemcom o
registráciu priebežne sledovať, či sa ich
zariadenie v zozname už nenachádza.
Zariadenie bude do zoznamu zaradené
na základe prvej kompletne vyplnenej
žiadosti. Formuláre, žiadosti, ako
aj ďalšie podrobné informácie sú k
dispozícii na stránke projektu www.
zelenadomacnostiam.sk.
Pred samotným spustením možnosti
uchádzať sa o poukážku sa vytvorí

zhotoviteľ od agentúry uplatňovať
preplatenie poukážky, takže starosti
s administratívou domácnostiam
takmer odpadnú. Zhotoviteľ na to
bude mať lehotu max. 6 mesiacov od
ukončenia inštalácie. Celý proces ako
aj pridelenie poukážky bude prebiehať
elektronicky. Zariadenie, ktoré bude
predmetom inštalácie v domácnosti,
by malo byť prevádzkyschopné, a teda
funkčné minimálne 2 roky. Väčšinu
administratívy súvisiacej s podporu za
vás vybaví zhotoviteľ. Podporované
budú malé zariadenia na výrobu
elektriny s výkonom do 10 kW –
fotovoltické panely a veterné turbíny.
Zariadenia na výrobu tepla, ktoré
pokrývajú spotrebu energie v rodinnom
alebo bytovom dome – slnečné
kolektory, kotly na biomasu a tepelné
čerpadlá.

teda zoznam oprávnených zariadení a
tiež zoznam zhotoviteľov. Domácnosť,
ktorá požiada o poukážku na podporu
inštalácie zariadenia na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie, si
z tohto zoznamu vyberie svojho
zhotoviteľa. Ak bude jej žiadosť úspešná
a splní všetky podmienky, do 30 dní
jej agentúra SIEA elektronicky zašle
poukážku i zmluvu. Domácnosť odovzdá
poukážku vybranému zhotoviteľovi
najneskôr do 30 dní od doručenia
poukážky. Domácnosť si tiež priamo
dojedná so zhotoviteľom i podmienky
a termín inštalácie. SIEA odporúča, aby
domácnosť a zhotoviteľ tiež podpísali
spoločnú zmluvu na tento účel. Na pilotný národný projekt je
Zmluvný vzťah bude mať zhotoviteľ vyčlenených 45 miliónov eur, vďaka
aj s agentúrou SIEA. Po inštalácií ktorým by malo byť nainštalovaných
zariadenia v danej domácnosti si bude viac ako 15 000 systémov na využívanie

Podporených bude viac
ako 15-tisíc systémov

O budúcom využití záhradného domčeka rozhodnú Žiarčania
Záhradný domček v Parku Štefana
Moysesa kedysi patril k biskupskému
kaštieľu, v ktorom v súčasnosti sídli
stredná škola. Domček sa však už
niekoľko rokov nevyužíva a začína
chátrať. Mesto sa preto rozhodlo
tento objekt oživiť a v budúcnosti ho
využívať.
Na informačnom paneli, ktorý je
súčasťou Svätokrížskeho náučného
chodníka, je uvedené, že záhradný
domček je neogotickým jednopriestorovým pavilónom. Kedysi bol
v prenájme súkromného vlastníka, no
po rokoch sa opäť stal majetkom mesta. Záhradný domček chce mesto teraz

oživiť a obnoviť. Predchádzajúci majiteľ
stihol na domčeku opraviť strechu.
Aby však bol zrekonštruovaný úplne,
potrebné je ešte opraviť okná, fasádu,
ale aj interiér. Finančné prostriedky na
obnovu tejto budovy chce mesto získať
aj z mimorozpočtových zdrojov.

O tom, na aký účel by však mal
domček slúžiť, sa chce vedenie mesta
poradiť so svojimi obyvateľmi. Využiť
chce na to anketu na webovej stránke
mesta či na svojom facebookom profile. Podľa dostupných informácií sa
kedysi záhradný domček, ktorý si niektorí mýlia s kaplnkou, využíval ako
čajovňa. Mal farebné okná a v interiéri
nechýbali ani prútené kreslá. V prípade,
že sa nájdu finančné prostriedky na jeho
rekonštrukciu, mesto počíta s tým, že
by sa tu mohli konať menšie umelecké
výstavy či komorné koncerty. Svoje
miesto by si tu tiež mohla nájsť aj stála
expozícia venovaná parku.
(li)

obnoviteľných zdrojov energie. Pri
určovaní výšky podpory bolo kľúčové
umožniť domácnostiam prekonať
ekonomickú
bariéru
spôsobenú
vyššou obstarávacou cenou a dlhšou
návratnosťou
týchto
zariadení.
Domácnosti získajú poukážky, ktoré si
budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo
u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú
časť ceny za dodávku a montáž
celého systému. Pri jednotlivých
druhoch zariadení je určená sadzba
za 1 inštalovaný kW výkonu, a zároveň
maximálna suma podpory na inštaláciu.
Podmienky budú nastavené tak, aby
podpora pokryla vo väčšine prípadov
približne tretinu až polovicu výdavkov
na obstaranie moderných a kvalitných
systémov na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie.
Celkové oprávnené výdavky budú
zrejmé až z konkrétnej faktúry za
inštaláciu. Keďže maximálna podpora
je možná do výšky 50 % oprávnených
výdavkov, hodnota uvedená na
poukážke nemusí byť preplatená v
plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo
menej náročných inštalácií. Vtedy by

mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť,
že výška podpory bude menšia, ako je
suma uvedená na poukážke. Určené
sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu
zariadenia vyplývajú z celkových
výdavkov na typické, tzv. modelové
inštalácie. Maximálna suma podpory
je zvolená tak, aby pokryla potreby
väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú
slovenské domácnosti. Prostriedky budú
vďaka tomu rozdelené rovnomerne
a nebudú zvýhodňovať domácnosti,
ktoré si môžu dovoliť investovať do
rozsahom väčších inštalácií. Maximálne
limity majú domácnosti motivovať k
tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny
spotrebovali sami a pred inštaláciou
zariadení na výrobu tepla zrealizovali
opatrenia na zníženie jeho potreby v
budovách.
O podporu formou poukážok bude
možné požiadať už túto jeseň. V rámci
prípravnej fázy projektu sa pomaly
spúšťa registrácia zariadení, ktorých
inštalácia bude podporená, ak splnia
požadované technické podmienky.
Sledujte: www.zelenadomacnostiam.sk.
(r)

vydaní Mestských novín. V prípade
akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť
telefonicky na Odbor životného prosMesto Žiar nad Hronom tredia MsÚ 045/678 71 24.
OŽP
v súčinnosti so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom
a.s. organizujú Dni jesennej čistoty
2015, a to v dňoch od pondelka
21. do piatka 25. septembra 2015
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery ako
aj mobilná zberňa budú počas piatich
dní rozmiestnené podľa stanoveného
harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností. Presnejšie
rozmiestnenie kontajnerov a iné
informácie týkajúce sa Dní jesennej čistoty prinesieme v najbližšom

Dni jesennej čistoty

Robotické súpravy umožnia žiakom modelovanie reálnych robotických zariadení
V stredu 2. septembra sa deti po
dvoch mesiacoch vrátia späť do školy
a opäť zasadnú do školských lavíc.
Každá z troch žiarskych škôl, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
má pre svojich žiakov pripravených aj
niekoľko noviniek.
Na „Dvojke“ privítajú v septembri 62
prvákov. „Na žiakov čakajú vymaľované
učebne,
novovytvorená
učebňa
s kompenzačnými pomôckami pre
žiakov s poruchami učenia a správania,
zrenovovali sme triedu v školskej družine
a dovybavili triedy novou učebnou
technikou,“ informuje riaditeľka školy
Ľubica Baranová. Škola od septembra
začína aj s realizáciou troch veľkých
projektov. „Napriek tomu, že naša škola
je zameraná na vyučovanie cudzích
jazykov, považujeme za veľmi dôležité
venovať pozornosť aj prírodovedným
predmetom, technickej tvorivosti
a manuálnym zručnostiam žiakov.
Vďaka projektu Po stopách slovenských
vynálezcov a Nadácii ZSNP a Slovalco,
ktorá projekt podporila, môžeme
zakúpiť robotické súpravy z radu
Lego Education, ktoré sú základným
kameňom projektu a umožnia
žiakom modelovanie, programovanie
a testovanie reálnych robotických
zariadení,
využívajúc
potenciál
inteligentnej kocky EV3,“ konkretizuje
ďalej riaditeľka školy a podotýka, že

mestské noviny

implementácia
do
vyučovacieho
procesu prebehne práve v školskom
roku 2015/2016,“ dodáva Ľubica
Baranová.

výučbu s pomocou interaktívnych
technológií a možnosť vybrať si z ponuky
športových i vzdelávacích krúžkov.
„Svoje jazykové zručnosti v anglickom či
nemeckom jazyku si budú zdokonaľovať
počas hodín Zdravého životného štýlu
už od prvých dní v škole. Pohybové
schopnosti a energiu, ktoré každé dieťa
v sebe má, budú naši prváci využívať
na posilnených hodinách telesnej
Základná škola na Jilemnického ulici
a športovej výchovy,“ podotýka na záver
sa už nejakú dobu prezentuje ako
Drahomíra Štrbíková.
škola, ktorá spája vzdelanie a šport
do jedného kompaktného celku.
Preto je v povedomí mesta známa ako
škola športová. „U nás si svoje miesto
nájde naozaj každý. Podporujeme
nielen športové talenty či žiakov
so všeobecným intelektovým nadaním, Školáci, ktorí navštevujú žiarsku
ale snažíme sa v každom dieťati nájsť „Jednotku“, už pri vstupe do školy
niečo, čo ho posunie vpred,“ hovorí zbadajú vynovené priestory šatní, kde
zástupkyňa
riaditeľa
Drahomíra si môžu svoje veci uložiť do krásnych
Štrbíková a konkretizuje: „O tom, že sa nových skriniek. Ďalšou novinkou je
nám to darí, svedčia aj naše výsledky. vysokorýchlostný internet, ktorý je
Medzi najprestížnejšie patrí zisk titulu 20-krát rýchlejší ako doterajší. „Týmto
Škola roka, za ktorý vďačíme mnohým projektom sa zatiaľ môže pochváliť
našim žiakom i pedagógom. Vzdelávací len päť škôl na Slovensku,“ podotýka
proces
obohacujeme
realizáciou zástupkyňa riaditeľa Oľga Berkešová
rôznych projektov, do ktorých zapájame a pokračuje: „Novinkou v oblasti
čo najväčší počet našich zverencov. vyučovania je postupné zavádzanie
Neodmysliteľnou súčasťou je aj školská systému vysoko efektívneho učenia.
televízia TV4, ktorá bude čoskoro Týmto krokom sa dostávame do
oslavovať svoje tretie narodeniny.“ úzkeho klubu inovatívnych škôl.
Pedagógovia pripravili pre svojich Veľmi sa z toho tešíme. Viac o tomto
prvákov množstvo zaujímavých aktivít, systéme výučby budeme verejnosť

Jazykové zručnosti si prváci
zdokonalia od prvých dní
v škole

škola sa zapojila aj do národného
projektu Podpora polytechnickej
výchovy, vďaka ktorému budú vybavení
učebnými pomôckami pre vyučovacie
predmety biológia, fyzika, chémia
a technika. Zámerom vedenia školy je
vybudovanie edukačno-výskumného
areálu pre žiakov školy, ktorý bude slúžiť
pre potreby výučby prírodovedných
predmetov a pre realizáciu žiackych
projektov. „Vybudovanie záhonov
so skleníkom nám pomôže vytvoriť
živú učebnicu a vrátiť sa k praktickej
výučbe prírodovedných predmetov,
ktorá sa nám v minulosti osvedčila.
Ale keďže naša škola je známa
v povedomí verejnosti ako „jazykovka“,
najväčší dôraz kladieme na výučbu
cudzích jazykov, a preto začneme aj
s realizáciou projektu Nové trendy
vzdelávania učiteľov anglického jazyka
na ZŠ. Učitelia svojou účasťou na
vzdelávaní obohatili portfólie odbornej
literatúry a materiálov o množstvo
učebníc, učiteľských kníh, pracovných
listov a metodických príručiek. Ich

Žiarska škola je vybavená
najmodernejšími učebňami

informovať počas školského roka.“
„Jednotka“ je škola, ktorá sa zameriava
na prírodovedné predmety. Patrí
medzi 77 škôl na Slovensku, ktoré sú
vybavené najmodernejšími učebňami.
„Každého žiaka čaká spoznávanie
tajov jednotlivých prírodovedných
predmetov zážitkovou formou pomocou
pokusov v učebni fyziky, biológie a
chémie a tiež praktických činností v
novej učebni techniky. No nezabudli
sme ani na predmet matematika, kde
sme v posledných rokoch vsunuli prvky
logiky,“ spresňuje ďalej Oľga Berkešová.
Špecialitou školy je využívanie metódy
CLIL, pomocou ktorej rozširujú odbornú
slovnú zásobu u detí. Pri overovaní jej
účinnosti vyšli výsledky, ktoré ukazujú
správnosť tejto cesty. „Určite stojí za
pozornosť rozšírenie výučby anglického
jazyka v piatom ročníku na 4 hodiny
týždenne. Voliteľné hodiny budeme
využívať predovšetkým na konverzáciu.
Veríme, že aj v nastávajúcom školskom
roku sme pripravili pre našich žiakov
inšpiratívne školské prostredie,“ dodáva
na záver Oľga Berkešová. Podľa údajov,
ktoré sa aktualizovali v júni, zasadne do
prváckych lavíc 211 prvákov. ZŠ na Ul. Dr.
Janského privíta 61 prvákov, ZŠ na Ul. M.
R. Štefánika 65, ZŠ na Jilemnického ulici
33 prvákov plus 10 detí ide do nultého
ročníka a ZŠ s MŠ Š. Moysesa bude mať
42 prvákov.
(li)
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Počiatky osídlenia
Žiarskej kotliny
V období staršej doby kamennej –
paleolitu (2,6 mil. r. – 8000 tis. rokov
p. n. l.) sa pri osídľovaní využívali
najvyššie položené terasy Žiarskej
kotliny s nadmorskou výškou
približne 300 m. n. m. Z toho obdobia zaznamenávame činnosť človeka
v kotline v polohách Lutila – Hŕbok
290 m n. m. (Mosný), Lutila – Slaská –
návršie 330 m n. m. (Barta – WiederNálezy kamenných úštepov z okolia Žiaru nad Hronom.
mann), Žiar nad Hronom – Šibeničný
vrch 380 m n. m. (Mosný), Kupča Avšak ojedinelé nálezy štiepanej in- Lokalita Lutila – Hrbok je výrazná
– návršie 320 m n. m. (Barta – Wie- dustrie v súčasnej nivelete rieky Hron terénna vlna, ktorú vytvára v profile
dermann), Janova Lehota – Lovčica pripisujem splavovaniu materiálu vystupujúce limnokvarcitové podložie.
Je to miesto s veľmi vysokým výskyz vyšších polôh riečneho toku.
– cesta 380 m n. m. (Barta).

Jeseň so žiarskym Céčkom
Tohtoročné leto bolo bohaté na
rôzne kultúrne podujatia, ktoré
vyšli z dielne žiarskeho Mestského
kultúrneho centra. Máme za sebou
úspešné ročníky City festu, Beer
festu, svojho diváka si našlo aj Kino
na schodoch.
Aká bude jeseň v žiarskom Céčku?
Pozhovárali sme sa s producentom
MsKC, Jankom Kulichom.
Leto bolo naozaj náročné. Desiate
narodeniny City festu rozšírené o jeden
deň a neustále sa zväčšujúci Beer fest
sú toho dôkazom. Určite však ani jeseň
nebude pre nás oddychová. Chystáme
množstvo podujatí, koncertov či
divadiel, a to takmer každý mesiac.
Pokračovať budeme aj s podujatiami
pre deti formou divadelných rozprávok
raz do mesiaca. V dramaturgii nebude
chýbať ani obľúbený Sitňan fest s
nabitou dramaturgiou a programom.
Sme radi, že v dramaturgii MsKC
pribudne nový festival, tentoraz so
zameraním na podporu mladých
skupín rockovej a metalovej hudby
v spolupráci s kremnickou skupinou
Sunity, a to už 26. septembra v Hlavnej
sále MsKC. Zmenami prejde tiež
akcia Halloween, ktorá sa zmení na
akýsi detský strašidelný deň v MsKC.
V novembri tiež pripravujeme ďalšie
pokračovanie Oldies párty pre strednú

a staršiu generáciu. Samostatnou
kapitolou je exkluzívne vystúpenie
súboru Lúčnica, ktoré pripravujeme na
koniec októbra.
Bude sa na jeseň pokračovať aj
v podujatiach, ktoré mali cez leto
prestávku? Takými boli napríklad
Tok slov či Čaj o piatej, ktoré si našli
svojho stáleho diváka.
Obe podujatia si získali svojho
verného diváka. Ten tak môže zažiť
nevšedný zážitok z blízkeho stretnutia
so svojim hereckým, speváckym
či literárnym idolom. V súčasnosti
prebieha oslovovanie umelcov do
jednotlivých vydaní a vyzerá to
zaujímavo.
V ponuke Céčka je aj divadelné
predstavenie. Má vôbec žiarsky
divák záujem o takýto druh
kultúry? Počet divadelných produkcií
v dramaturgii MsKC sa zdvojnásobil
a divadlo sa objavuje v programe
už raz do mesiaca. Divadlo je veľmi
obľúbené a spravidla takmer vždy
bývajú predstavenia vypredané. Opäť
prinesieme vynikajúce predstavenia
rôznych divadiel s hviezdnym
hereckým obsadením.
Blíži sa Žiarsky jarmok, kde majú
vždy svoje zastúpenie aj hudobné
vystúpenia. Kto bude tento rok
zabávať návštevníkov jarmoku?

Súčasťou jarmoku sú aj vystúpenia
obľúbených skupín.
Samozrejme, že v súčasnosti sa už
naplno venujeme aj príprave Žiarskeho
jarmoku,
konkrétne
pódiovému
programu. Kompletný program ešte
nie je hotový, ale už môžeme prezradiť,
že do Žiaru vrátime obľúbenú skupinu
Ploštín punk a jedným z vrcholov
večera bude určite aj koncert skupiny
Hrdza. Nebudú chýbať ani domáce
hudobné skupiny.
(li)

Tok slov sa po prázdninách
opäť vracia k divákom.

Hasiči pripravili pre deti z Kortiny prekvapenie
Začiatkom júla zorganizovali pracovníci Komunitného centra v Žiari
nad Hronom prímestský tábor pre
deti zo sociálne slabších rodín,
ktorý trval dva týždne. V auguste
deti potešili opäť. Pripravili im
stretnutie s hasičmi.
Prímestský tábor Pod Kortinou
pracovníkom Komunitného centra

nevyšiel kvôli nepriaznivému počasiu
tak, ako by si priali. Preto vo štvrtok
20. augusta potešili detičky aspoň
príchodom hasičov. „Sme vďační, že
žiarski hasiči boli ochotní predviesť
deťom niečo zo svojho umenia,
ako aj svoju techniku a vybavenie,“
hovoria komunitní pracovníci Lucia
Suchá a Jakub Homola a dodávajú:

„Deti nadšene počúvali rozprávanie
o hasičskej práci a potrebe pomáhať
ľuďom. Na malú chvíľu sa aj z nich
stali hasiči, kedy si mohli vyskúšať
cvičné hasenie. Najväčšiu radosť mali
deti v závere, keď im hasiči pustili
množstvo peny, v ktorej sa mohli
vyšantiť.“
(r)

Foto: Jakub Homola.

tom štiepanej industrie. Úštepový
materiál nájdený na iných polohách
v Žiarskej kotline z obdobia paleolitu
je totožný s limnokvarcitom surovinou
z tejto lokality a predpokladám, že ide
o materiálovú základňu – miesto ťažby.
V období paleolitu bola dominujúcim
prvkom pobytu človeka v Žiarskej kotline limnokvarcitová surovina, ktorú tu
získaval a pravdepodobne na okolitých
lokalitách aj spracovával (Barta), avšak
len výhradne nad 300 m n. m. to
bola pravdepodobne komunikatívna
úroveň nepomočených pôd. Preto
predpokladám, že prípadné výskumy
zamerané na získanie artefaktov z obdobia paleolitu v Žiarskej kotline môžu
byť úspešné v polohách len nad touto
hranicou.
Peter Mosný

Opustil nás odborník na hutníctvo
a lokálpatriot Richard Kafka
V piatok 14. augusta nás vo veku 78
rokov navždy opustil Richard Kafka,
bývalý technický riaditeľ ZSNP,
publicista, bádateľ v oblastiach
histórie hutníctva na Slovensku,
histórie Žiarskej kotliny a mesta Žiar
nad Hronom.
Narodil sa 15. marca 1937 v
Kokave nad Rimavicou. Vyštudoval
Priemyselnú školu chemickú v Banskej
Štiavnici a Hutnícku fakultu Vysokej
školy technickej v Košiciach, aby potom
nastúpil do hlinikárne ZSNP v Žiari nad
Hronom. Tu prešiel rôznymi riadiacimi
funkciami až po funkciu technického
riaditeľa ZSNP a. s. Aktívne sa podieľal
na projekte modernizácie výroby
hliníka v ZSNP, ktorého výsledkom
bolo založenie a spustenie spoločnosti
Slovalco.
Je spolutvorcom piatich autorských
osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov.
Okrem svojej odbornej práce veľkú
pozornosť venoval štúdiu histórie
hutníctva. Podujal sa na amatérsky
výskum identifikácie huty v Sklených
Tepliciach a železiarskeho hámra v
Rimavici, kde sa spolu so Slovenským
technickým múzeom v Košiciach
podarilo zachrániť posledné historické
predmety
(náhrobné
kamene,
budovy), tieto práce boli publikované
v Hutníckych listoch.
Je
spoluautorom
publikácii
Z dejín výroby hliníka na Slovensku;

monografie Sklárne v Malohonte;
knihy Mosty na sever (slovenskonórska spolupráca) a Dejín hutníctva
na Slovensku.
Richard Kafka spolupracoval s
regionálnymi a lokálnymi médiami,
v ktorých publikoval články o histórii
a zaujímavostiach Žiarskej kotliny,
dejinách výroby hliníka v Žiari nad
Hronom a podobne.
V jeho osobe odišiel človek, ktorý sa
aktívne zaujímal o miesto v ktorom
žil, a ktorý sa snažil uchovať pre
budúce generácie historické súvislosti
z moderných dejín mesta Žiar nad
Hronom a jeho okolia.
Česť jeho pamiatke.
(r)

Žiarske hudobné talenty

Mestské
kultúrne
centrum
vyhlasuje konkurz pre nové Žiarske
hudobné talenty. Tento rok dostanú
príležitosť hudobníci.
V našom meste sa každoročne
objavujú nove talenty, či už v tanci,
hudbe, maľovaní, alebo športe. „Tento
rok sme sa rozhodli vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSNP a Slovalco
nájsť a zviditeľniť nové žiarske talenty
v oblasti hudby, či už sú to hudobníci,
kapela, alebo sólo speváci,“ informuje
Michaela Pribilincová, riaditeľka
žiarskeho Mestského kultúrneho
centra a ďalej spresňuje: „Najlepší
piati uchádzači budú mať možnosť
nahrať si jednu pesničku svojej tvorby

alebo svojho talentu, ktoré bude
na spoločnom CD Žiarske talenty
2015.“ Svoje domáce nahrávky môžu
záujemcovia nosiť na CD nosiči
do Mestského kultúrneho centra
na Informácie v obálke označenej
„Žiarsky talent 2015“, alebo nahrať
svoju nahrávku na kanál Youtube
a poslať link na e-mail: riaditelka@
mskcentrum.sk. Do predmetu e-mailu
napíšte „Žiarsky talent 2015“. „Vekový
limit nie je stanovený. Svoje nahrávky
môžete posielať do 10. septembra
2015. Tých najlepších oslovíme a
dohodneme termín nahrávania,“
dodáva na záver Michaela Pribilincová.
(li)
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Bezbariérová rolovacia protihmyzová sieť NobaRoll poteší vozíčkarov
Overený
dodávateľ
tieniacej
techniky K-system zo Žiaru nad
Hronom
obohatil svoju ponuku
protihmyzových sietí o dve novinky bezbariérovú rolovaciu sieť NobaRoll
a priehľadnú sieťovinu Transparent.
Bezbariérová rolovacia sieť NobaRoll je
svetovou novinkou v oblasti dverových
sietí proti hmyzu. Spája v sebe
osvedčený mechanizmus plisovanej
siete Nobarrier a vzhľad navíjacej siete.
Vďaka bezbariérovému prevedeniu je
táto sieť vhodná nielen do objektov,
kde sa pohybujú osoby na invalidnom
vozíčku, ale je zárukou, že o rám siete
nezakopnete a neprivodíte si nepríjemné
zranenie. Nová transparentná sieťovina
zo skleného vlákna Transparent je
určená predovšetkým pre pasívne
a nízkoenergetické domy a prepúšťa
viac svetla ako štandardné sieťoviny.
,,Bezbariérová rolovacia sieť proti hmyzu
NobaRoll sa otvára a zatvára tak ľahko ako
nikdy predtým a na posun slúži drážka
v profile na uchytenie rukou. Zhrňovanie
a
rozhrňovanie
siete
prebieha
v horizontálnom smere po vodiacej
drážke. Táto svetová novinka sa v ponuke
spoločnosti K-system nachádza od 1.
augusta 2015. Na rozdiel od plisovaných
sietí nie je táto sieťovina vypnutá
žiadnymi šnúrami. Vďaka dômyselnému
mechanizmu je sieťovina prirodzeným
spôsobom šponovaná medzi navíjačom
a ovládacím profilom, ktorý nevyžaduje
žiadne dodatočné madlá, ktoré by
bránili napríklad chodu vonkajších
žalúzií alebo roliet. Navyše jej montáž
a demontáž je taká jednoduchá, že ju
kedykoľvek môžete na zimu vycvaknúť
z úchytu a odložiť,“ vysvetľuje Andrea
Kúdelová, vedúca divízie obchodu

a marketingu K-system. Všetky profily
siete sú vyrobené z extrudovaného
hliníka. Samotná sieťovina čiernej
farby je vyrobená z polypropylénu
s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu.
Sieťovina je navinutá na hriadeľ a vďaka
dômyselnému mechanizmu je stále
napínaná cez madlový profil. V spodnej
a hornej vodiacej časti siete je z oboch
strán vsunuté kefkové tesnenie, ktoré
bráni prieniku hmyzu cez sieťovinu.
Posuvná rolovacia dverová sieť NobaRoll
umožňuje bezbariérový prechod cez
sieť. Na spodnej strane siete sa nachádza
len jemná vodiaca plastová páska.
,,Pri montáži je sieť uchytená na klipy,
ktoré umožňujú sieť kedykoľvek, veľmi
jednoducho bez použitia montážneho
náradia, demontovať alebo znovu
namontovať. To je výhoda najmä
v zimnom období alebo v prípade
dočasného použitia, napríklad na chate.
Sieť nie je nevyhnutné demontovať počas
zimného obdobia. Navíjacia dverová
sieť NobaRoll je určená predovšetkým
pre montáž do ostenia dverových
výklenkov pred terasové alebo vchodové
dvere rodinných domov. V spojení
s pomocnými L-profilmi je možné sieť
namontovať aj čelne na dverový rám,“
konštatuje Andrea Kúdelová.

Priehľadná sieťovina
Transparent
Ďalšou novinkou spoločnosti je
transparentná sieťovina zo skleného
vlákna, s overeným účinkom pre
energeticky pasívne a nízkoenergetické
domy,
Transparent.
Pochádza
z produkcie popredného nemeckého
výrobcu. Od svojho vzniku (v roku 2012)

Predškolské hudobné programy
a chobotničkou Jajkou
•Skladby rôznych žánrov a štýlových
období
•Flauta, keyboard a detské hudobné
nástroje
•Notová
pyramída,
solmizačné
schodíky
•CD s farebným leporelom alebo
Miesto:
Komunitné centrum Škola dokorán žiacky zošit s klávesnicou, notové
karty
(bývalé materské centrum)
Prečo prihlásiť deti do Yamaha Class
oproti ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 9
Zoznámenie sa detí s hudbou v čo
v Žiari nad Hronom
najranejšom veku ich života zaujíma kľúčovú funkciu pre celkový
Termín: 7. september (pondelok)
vývoj ich osobnosti. Pribúdajú veProgramy:
Robík - od 9.00 do 10.00 hod. pre decké poznatky o vplyve hudobného
matky s deťmi vo veku od 4 do 18 me- vzdelávania na vývoj detského mozgu.
Taktiež je známe, že ľudský sluch a reč
siacov
sa vytvárajú v období od narodenia do
šiesteho roku života dieťaťa. Preto je
Prvé krôčiky (doobeda)
veľmi vhodné umožniť dieťaťu získať
- od 10.00 do 11.00 hod.
základnú hudobnú skúsenosť v tejto
pre matky s deťmi
fáze „tvorby sluchu“.
vo veku 18 mes. do 4 rokov
Yamaha Class v Žiari nad Hronom
pripravuje
Otvorené hodiny
predškolských
hudobných programov.
Vstup je zdarma!

sa stala z dôvodu svojej priehľadnosti
jednou z najpredávanejších sieťovín
v Nemecku. Vďaka svojej povrchovej
úprave si zachováva odolnosť voči UV
žiareniu. Veľkosť oka, ktorá zohráva
dôležitú úlohu pri priepustnosti svetla,
zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti
hmyzu. Sieťovina Transparent ponúka
dostatočný výhľad a priepustnosť
vzduchu. ,,V súvislosti s pribúdajúcimi
realizáciami domov v nízkoenergetickom
a pasívnom štandarde sme boli zo strany
projektantov a realizačných firiem
oslovení, či by sme vedeli pre tieto domy
ponúknuť sieťovinu proti hmyzu, ktorá
by prepúšťala viac svetla, ako je tomu
u štandardnej sieťoviny. Výsledkom je
Transparent. Priepustnosť svetla bola
meraná na zariadení na testovanie
vybraných fyzikálnych parametrov
okenných sietí na Technickej univerzite
vo Zvolene. Toto zariadenie je
chráneným priemyselným úžitkovým
vzorom, ktorého vlastníkmi je Technická
Univerzita vo Zvolene a spoločnosť
K-system. Nameraná priepustnosť svetla
sieťoviny Transparent pri uhle natočenia
0° (kolmom umiestnení sieťoviny
voči zdroju svetla) bola 67,4 % a pri
uhle natočenia 45° bola priepustnosť
svetla 66,4 %,“ dodáva na záver Andrea
Kúdelová.
(r)

Rytmické krôčiky
– od 16.00 do 17.00 hod.
pre deti vo veku 4 až 6 rokov
Termín: 8. september (utorok)
Program:
Prvé krôčiky (poobede)
- od 16.00 do 17.00 hod.
pre deti vo veku 18 mes. do 4 rokov

Bližšie informácie získate aj od
Adely Cibuľovej na mobilom čísle:
0908 112 209 alebo e-mailovej
adrese:
acibulova@centrum.sk.
Viac o Hudobnej škole Yamaha na
www.yamahaskola.cz.

Čo môžu deti na vyučovacích
hodinách zažiť, vidieť a počuť
•Piesne, básne, hra na telo, tematické
rozprávanie,
hudobno-pohybové
hry s tuleňom Robíkom, Mackom

Každoročný meteorický roj pozorovali aj v žiarskom planetáriu
V noci zo stredy 12. augusta na
štvrtok 13. augusta vyvrcholila
aktivita Perzeidov – meteorického
roja. Pracovníci Krajskej hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella v Žiari
nad Hronom už niekoľko rokov
chodia za pozorovaním na horskú
chatu Tepličné, kde sa pozorovaniu
meteorov venujú systematicky.
Meteor je svetelný úkaz na oblohe,
ktorý spôsobuje prevažne veľmi drobné
teliesko, čo vletelo do atmosféry Zeme.
Vzájomné pôsobenie telieska a zemskej
atmosféry spôsobuje svetelný jav –
krátky záblesk. „Ak do zemskej atmosféry
vletí väčšie množstvo častíc, ktoré majú
rovnaký pôvod, a teda aj približne
rovnaké smery a rýchlosti pohybu, je
možnosť vidieť takých meteorov viac
než v iné noci a navyše sa javia, akoby
vyletovali z jedného miesta na oblohe,“
informuje Peter Augustín, riaditeľ
KHaP v Žiari nad Hronom a pokračuje:
„Každoročne okolo 12. augusta sa naša
Zem nachádza v tej časti svojej dráhy,
ktorá sa križuje s dráhou kométy SwiftTuttle. Preto drobné prachové čiastočky,
ktoré boli súčasťou kométy, spôsobujú
veľa meteorov. Keďže tie zdanlivo
vyletujú zo súhvezdia Perzeus, nazývame
ich Perzeidami.“

Ak ste si nestihli nič želať,
nezúfajte, Perzeidy tu budú
aj o rok

Meteor a meteorický roj je jav, ktorý
je viditeľný voľným okom, preto na jeho
pozorovanie v podstate nie je potrebné
prístrojové vybavenie. Ako však Peter
Augustín podotýka, dôležité je, aby bola
obloha bezoblačná, lebo meteory žiaria
vo výškach približne od 120 do 80 km nad
zemským povrchom a súvislá oblačnosť
nám meteory neumožní uvidieť.
„Meteory môžeme vidieť na každom
mieste na oblohe, takže je jedno, odkiaľ

ich pozorujeme, ale predsa len v oblasti
nadhlavníka, čiže zenitu, je väčšia šanca
zbadať aj menej jasný meteor, než
v oblastiach pri obzore. Najlepšie sú
stanovištia, kde nie je rušivé osvetlenie,
alebo kde je svetelný smog aspoň
minimalizovaný. Vzhľadom na to, že
radiant Perzeíd (miesto na oblohe odkiaľ
meteory zdanlivo vylietajú) je z večera len
nízko nad obzorom a až do rozvidnenia
stúpa, je príhodnejší čas na pozorovanie
až po polnoci. Keďže každý pozorovateľ
si sám môže rozhodnúť o tom, kedy,
odkiaľ a ako dlho bude pozorovať,
neorganizujú hvezdárne a planetária
pozorovania pre laickú verejnosť,“
vysvetľuje ďalej Peter Augustín. Väčšina
astronomických zariadení sa však
pripravuje na pozorovanie tak, že si v
predstihu vyhliadne vhodnú lokalitu, kde
je minimálne svetelné znečistenie a na
takomto mieste zorganizuje meteorickú
expedíciu. „Pracovníci Krajskej hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom už niekoľko rokov chodia za
pozorovaním na horskú chatu Tepličné,
kde sa pozorovaniu meteorov venujú
systematicky. Pozoruje sa každú noc,
keď to počasie dovolí, pozorovatelia
vytvoria skupiny, aby pokryli celú
oblohu. V závislosti od pozorovacieho
programu
potom
zaznamenávajú
o každom meteore aj vybrané
parametre, minimálne príslušnosť
k roju, jasnosť a trvanie stopy. Takto
získané údaje sa potom zasielajú do
svetových centier na ďalšie spracovanie.
Aj takýmito pozorovaniami sa prispieva
k rozširovaniu a spresňovaniu poznatkov
o slnečnej sústave,“ dopĺňa informácie
riaditeľ žiarskeho planetária. Ak ste tento
rok nestihli pozorovať Perzeidy, nemusíte
klesať na duchu. „Perzeidy tu budú
o rok zas, takže opäť okolo 12. augusta
bude možné za ideálnych podmienok
vidieť za hodinu približne 60 meteorov.
Meteorických rojov je však v priebehu

roka viac, napríklad Orionidy, Leonidy,
Geminidy, Ursidy a mnoho ďalších. Stačí
sa obrátiť na nejaký seriózny informačný
zdroj a vybrať si. Perzeidy sú však lákavé
preto, že sú aktívne počas letných
prázdnin, kedy často panuje príjemné
teplé počasie, ktoré len umocňuje zážitok
z krásneho úkazu,“ dodáva na záver Peter
Augustín.

Padajúce Perzeidy si nenechal
ujsť ani žiarsky fotograf

Pozorovanie Perzeidov si nenechal
ujsť ani žiarsky fotograf Marek Zelina,
ktorý svojou fotografiou potešil aj našich
čitateľov. „Moju foto nočnej oblohy s
Perzeidmi som spravil v noci z 12. na
13. augusta,“ hovorí Marek a dodáva:
„Na Šibeničný vrch sme išli o pol jednej
ráno a pobudli sme tam približne do
pol tretej. Samotná fotka je zložená z 24
fotiek, na ktorých som zachytil Perzeidy.
Dohromady to bola séria fotiek 170 x 22
sec., čo robí približne 62 minút čistých
fotografií, na ktorých som následne
hľadal Perzeidy. Výsledná fotografia je
teda skladačka všetkých snímok, na
ktorých som zachytil padajúce hviezdy“.
Ako ďalej Marek približuje, Perzeidy
sa počítať veľmi nedalo, pretože veľa
z nich bolo vidieť len periférne ako akýsi
záblesk. „Ľudské oko nemá tak široký
záber, aby naraz videlo celú oblohu. My
sme len ležali a keď sme videli padať
hviezdu, niečo sme si zapriali. Takto
sme narátali 15 hviezd, ktoré sme videli,
ale na fotografii ich bolo ešte o niečo
viac,“ podotýka fotograf a prezrádza,
čo je z pohľadu fotografa pri takomto
fotení najnáročnejšie: „Najnáročnejšie je
správne zaostrenie, samotné nastavenie
fotoaparátu a na koniec trafiť správny
uhol, aby bolo na fotografii čo najviac
hviezd alebo najväčšia plocha oblohy.
Je veľmi dôležité mať fotoaparát na
statíve alebo priamo na zemi a určite
fotiť pomocou diaľkovej spúšte, aby

Foto: Marek Zelina.
sme fotoaparátom vôbec nehýbali.
Samozrejme, ideálne je nafotiť viac
záberov na vyššej citlivosti s kratším
časom uzávierky. Keby sme fotili na
úplne opačných nastaveniach, dlhý čas,

dajme tomu hodina a na nízkej citlivosti,
hviezdy by bolo síce vidno, ale padajúce
Perzeidy určite nie,“ dodáva na záver
Marek Zelina.
(li)
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
•Projektový manažment
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v
Žiari nad Hronom pripravuje workshop Projektový manažment – príprava a spracovanie
projektov v oblasti kultúry pre žiadateľov
o finančnú podporu z dotácií MK SR, ktorý
sa uskutoční dňa 9. septembra o 9.00 hod.
Lektorkami a konzultantkami budú Svetlana Chomová z Národného osvetového
centra a Veronika Krupčíková z Európskeho
kontaktného bodu v Bratislave. Cieľom
seminára je usmerniť žiadateľov v oblasti
kultúry pri spracovaní projektov, poskytnúť
im rady a vymeniť si vzájomné skúsenosti.
Účastnícky poplatok sú 3 €.
•Reklama a propagácia
Dňa 24. septembra o 9.00 hod. vás pozývame na workshop Reklama a propagácia –
tvorba propagačných materiálov a ich úloha
v komunikácii, ktorý sa uskutoční v priestoroch POS v Žiari nad Hronom. Spoločne sa
naučíme ako formátovať text, ako vybrať
vhodný obrázok pre plagát, ako vymyslieť
pútavé nadpisy a texty na plagáty, ale aj
ktoré prehrešky sú v tejto oblasti najčastejšie
a ako sa ich máme vyvarovať. Lektorom bude
Peter Murár, odborný asistent na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Účastnícky poplatok sú 4 €, ktoré účastník zaplatí pri prezentácii. Bližšie informácie a prihlášky získate na
stránke www.osvetaziar.sk.

našej planéty. Film objasní základné zákoni- lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od
tosti, úkazy a vzťahy medzi Mesiacom, našou 8.00 do 12.00 hod.
planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás raným
DIA OKIENKO
výskumom tohto telesa, mapujúc cestu
najvýznamnejších udalostí v jeho poznávaní
Gastrointestinálna
od staroveku až po úsvit kozmického veku
autonómna neuropatia
v druhej polovici 20. storočia. AudioviNajčastejšou poruchou v oblasti
zuálny program vo Hviezdnej sále doplní
tráviaceho ústrojenstva je spomalené
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou
vyprázdňovanie
žalúdka,
tzv.
planetária a sprievodným slovom lektora.
diabetická gastroparéza. Prejavuje sa
Za priaznivého počasia sa uskutoční pozonechutenstvom, nutkaním na zvracanie,
rovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa
trvalým pocitom plnosti žalúdka.
28. augusta o 20.00 hod.
Oneskorené vyprázdňovanie žalúdka
•Večer pod hviezdnou oblohou - Náš
môže byť príčinou zlej kompenzácie
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
cukrovky. Postihnutie nervov hrubého
ľudského poznania vám vyrozpráva mulčreva má za následok nočné vodnaté
timediálny program s využitím možností
hnačky, alebo naopak zápchu.
planetária. Za priaznivých poveternostných
Neudržanie stolice je už prejavom veľmi
podmienok nasleduje pozorovanie astropokročilej poruchy.
nomickým ďalekohľadom. Dňa 4. septembra
Urogenitálna autonómna
o 20.00 hod.

neuropatia

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
27.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
28.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
29.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.8. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
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.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
MAXIMILIÁNA HELLA
29.8. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
•Jean Michel Jarre – hudba z budúcnosti
Biograficko-umelecký program jedného 79 (677 51 17)
30.8. MUDr. Elena Považancová, Dr. Janz priekopníkov avantgardnej syntetizérovej
ského15, Žiar nad Hronom (679 09 48)
hudby. Dňa 27. augusta o 19.00 hod.
1.9. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21,
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 – Kremnica (674 48 60)
5.9. Dentino – MUDr. Peter Kukolík,
V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu ve- A.Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673 39 99)
6.9. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska
novaného Mesiacu vás pozve do čias, kedy
sme Mesiac vnímali skôr ako božstvo či 208, Hliník nad Hronom (676 13 91)
Pohotovostné stomatologické služby sa
dejisko najrôznejších mýtov rozmanitých
národov sveta, než teleso krúžiace okolo vykonávajú v ambulancii službukonajúceho

Prejavuje sa zväčšením močového
mechúra s nemožnosťou jeho úplného
vyprázdnenia, čo vytvára terén – dobré
podmienky pre častejšie infekcie
močových ciest. U mužov má zásadný
význam porucha stoporenia pohlavného
údu (erektívna dysfunkcia), ktorá
však nemusí byť vždy len prejavom
poškodenia nervov (neuropatie) v oblasti
močovo-pohlavného systému. U žien je
ekvivalentom pohlavná chladnosť.

HĽADÁM DOMOV
BORKO
ZORA
Borko je mladý, približne
Zora je mladý kríženec
1,5-ročný psík strednej
nemeckého
ovčiaka,
veľkosti. V koterci je smutný,
ktorá bola odobratá zo
ustráchaný. Vonku sa ale už
zlých podmienok. Je to
osmelí. Je veľmi prítulný a
veľmi inteligentná sučka,
priateľský. Borko si veľa lásky neužil, bol v kontaktná, priateľská. Očkovaná, čipovaná,
podmienkach, kde psíkovia sú skôr vecou, ako kastrovaná.
živou bytosťou a priateľom. Ale rýchlo si zvyká
LIA, AEMY A CHLOE
a dôveruje. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
– TRI SESTRIČKY
LAKY
Lia, Aemy a Chloe sú tri
sestričky. Majú približne
Laky je približne ročný
tri mesiace. Zjavne budú
kríženec. Veľmi prítulný,
priateľský, znášanlivý aj malého vzrastu. Ich matka je kríženec čivavy.
s inými psami. Vhodný je aj Sú odblšené a odparazitované, vzhľadom k
k malým deťom, užíva si každé ich veku. Na adopciu pôjdu čipované. Ak si
pohladenie. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný. nájdu domov neskôr, tak aj očkované a neskôr
kastrované.
NADIN
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej
Nadin má približne 2
roky. Je to sučka, ktorá bola ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
pravdepodobne vyhodená V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na
z auta. Nadin je veselá a telefónne čísla 0908 661 737 a 0949 328 736
múdra sučka, ovláda základné počas pracovných dní v čase od 9.00 do
povely – sadni, ľahni, zostaň. S inými psíkmi 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
je znášanlivá. Rada sa vozí v aute. Očkovaná, Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie.
čipovaná, kastrovaná.
www.utulokziar.sk

Sudomotorická autonómna
neuropatia
Je to postihnutie nervov potných žliaz
na dolných končatinách, čo sa prejavuje
zníženým potením nôh so suchosťou
kože a tendenciou k tvorbe kožných
defektov. Naopak, v oblasti tváre, šije a
hrudníka býva často následkom tohto
postihnutia zvýšené potenie, najmä po
jedle.
ZO ZDS DIAŽIARA

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
NA CIMBAL
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
robí dodatočné prijímacie skúšky na cimbal.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej
na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom
v dňoch od 2. do 4. septembra v čase od 13.00 do 16.00 hod.

VI.
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Domáca
lekáreň

Zemežlć menšia - Centárium
Táto rastlina patrí medzi horcovité rastliny.
Je to moja obľúbená rastlina, ktorá
bola donedávna vo veľkom ohrození.
Poľnohospodárska činnosť jej veľmi
neprospela.
Ale ako zanikajú družstvá a menej sa používajú
chemikálie, zemežlč sa objavuje čoraz častejšie
aj v našom okolí. Zemežlčí je na svete asi 50
druhov a všetky sú „nepríjemne“ horké, ale
práve pre ich horkosť sa táto rastlina zbiera.
Opatrne sa zrezáva v období kvetu asi 5 – 6

cm nad zemou. Nikdy netrháme rukami, mohli
by sme poškodiť korienok rastliny, veľmi ťažko
sa rozmnožuje. Rastlina po usušení si musí
zachovať svoju pôvodnú farbu, zvlášť kvety.
Účinné obsahové látky sú horčínové glykozidy,
nachádzajú sa najmä v kvetoch (číslo horkosti
vňate je 2000 a kvetov až 12000!) Droga je
amárum, povzbudzuje chuť do jedla a urýchľuje
trávenie. Veľmi dôležitá je v nej kyselina
nikotínová, lebo jej nedostatok v organizme
vyvoláva črevné a žalúdočné poruchy a vedie

ku komplikácii pri ochorení pečene. Zvyčajná
dávka je 1 kávová lyžica na pohár záparu –
pije sa po lyžičkách! Lepšie sa však dávkuje
tinktúra, asi 1 gram 30 min. pred jedlom.
Podporuje žlčotvorbu. V okolí nášho mesta
som ju našla napr. v Lovči,Dubníka - a jeho
okolí, na Šibeničnom vrchu, zbadáte ju však len
za slnečného počasia, keď rozvinie svoje krásne
cyklaménovo sfarbené kvietky, pred búrkou či
dažďom rastlina ostane uzavretá a nezbadáte
ju, vyzerá ako steblo trávy. Valerie Janičová

RIADKOVÁ INZERCIA

V novej tanečnej škole sa venujú skutočnému hip hopu
Začiatkom septembra otvára Matej
Bios Škoda novú tanečnú školu. Prísť
môže každý, kto sa chce venovať
skutočnému hip hopovému tancu.
Nová tanečná škola Biosa sa otvára
v piatok 4. septembra v Zrkadlovej
sále MsKC v Žiari nad Hronom. „Nová
tanečná škola je určená pre každého
vo veku od 5 do 30 rokov a chce sa
venovať skutočnému hip hopovému
tancu,“ informuje Bios a pokračuje:
„Neberieme ohľad na skúsenosti, talent,
výšku, váhu, rasu či etnikum. Proste na

nič. Dôležité je, či to chceš a si ochotný
na sebe pracovať. Prísť ku nám môžu
aj tí, ktorí sa hľadajú a chceli by tanec
len skúsiť.“ V porovnaní so školami
v okolí pôjde o jedinú školu, ktorá
ponúka pravý a skutočný hip hopový
tanec. Ako Bios zdôrazňuje, žiadne
disco pseudo miešaniny alebo rady
z Youtube. „Máme kvalitných lektorov
s dlhoročnou praxou, lektorov, ktorí
tancujú hip hop. Každý z nich sa venuje
inému hip hopovému štýlu, a tak si
každý žiak bude môcť vybrať ten, čo

mu bude najprirodzenejší. No hlavný
rozdiel je v tom, že vlastne ako jediná
škola budeme poskytovať otvorené
hodiny. Počas nich budú môcť na
tréning chodiť žiaci kurzov svojvoľne
trénovať a zdokonaľovať sa podľa
potreby. Prísť môžu aj tí, ktorí si chcú len
tak voľne zatancovať, či naučiť sa nejakú
konkrétnu vec. Priestor na tancovanie
ponúkame i mimo tanečných tréningov,
a to aj ľuďom neprihláseným do kurzov,“
podotýka Bios a vzápätí dodáva: „Ak
si kedykoľvek rozmýšľal, že začneš
tancovať, ak si pozeral len videá
a predstavoval si, aké by bolo vedieť
to, čo oni, tak sa prihlás a skús to. Nič
za to nedáš. Ak ťa to nechytí, máš právo
skončiť. Ale rozhodne nepremárni
svoju šancu kvôli strachu a neistote.
Neotvárame len tanečnú školu. Tento
rok vytvárame obrovskú a silnú
komunitu, a zároveň bude našim cieľom
zažiariť a niekam sa dostať.“

Lektormi sú skúsení tanečníci
V novej tanečnej škole budú
otvorené 4 tanečné kurzy: B-boying
(breakdance), Poppin & Hype, Newstyle hip hop a streetdance. Podľa
záujmu na jednotlivé kurzy sa otvoria
raz alebo dvakrát do týždňa. „Každý
tréning bude trvať minimálne 90 minút.
Ako sme z minulých rokov zvyknutí,
niekedy sa po oficiálnom tréningu pre

PREDAJ

namotivovaných spravil aj ďalší mini
tréning. Takže určite sa budete môcť
tancu venovať viac, než si myslíte. Čo
sa týka výučbového systému, ten má
každý lektor iný. Spoločným základom
pre nás ale je, aby sme sa naučili nielen
opakovať choreografie, ale skutočne
tancovať. Chceme, aby naši žiaci naozaj
tanec pochopili a vedeli sa rozvíjať
v budúcnosti aj sami. Ďalším spoločným
základom je, že sa nebudeme venovať
len tým, ktorým to pôjde najlepšie,
ale všetkým rovnako a vzájomne sa
doťahovať a motivovať,“ spresňuje ďalej
Bios.
Tanečníkom sa budú venovať Bios,
Rado Toman, legenda robotického
tanca poppin, ktorý tancuje už viac
ako 20 rokov, Michal Kruz, moderný
streetdance-ový tanečník, ktorý tancuje
všetko, čo dnes letí a skupina Hip-Hop
Voltage, ktorú tvoria tri dievčatá, ktoré
tancovali aj u Daniely Edlingerovej.
Dievčatá sa zamerali na tréningy pre
tú najmladšiu generáciu 5 – 11 rokov.
„Najkrajšie na tom všetkom je, že každý
z nás má iné skúsenosti, iné známosti
a echo o iných podujatiach, akciách,
súťažiach, vystúpeniach. Keď sa spojíme
dohromady a o všetkom si povieme,
dokážeme dať počas roka našim žiakom
mnoho príležitostí, a zároveň ich začleniť
do komunity tanečníkov,“ dodáva na
záver Bios.
(li)

•Predám čisto nový, nepoužívaný
sprchový kút (zástena + vanička).
Pôvodná cena 186 €, terajšia 120 €.
Veľkosť 90 cm. T: 0911 590 601
2/17

•Predám výhodne hliníkové profily. T:
0904 456 777
4/17

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám alebo vymením 2-izbový byt v
ZH, blízko námestia. Alebo vymením za
3-izbový byt + doplatím. T: 0908 818 477
1/17
2

•Predám veľký slnečný byt (50 m ) na
Etape. Dobrá lokalita, výťah, loggia. T:
0904 456 777
5/17

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Vezmem do prenájmu garáž v ZH,
okrem lokality na Kortine. T: 0907
216 593
7/17

SLUŽBY

•Nafúkame vám izoláciu do stropov,
povál a dutín. Úspora energií. Bližšie
informácie na t.č.: 0902 519 245
3/17

DROBNOCHOV

•Predám biele hrdličky. T: 0904 515 883
6/17

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

Neplačte a nechajte
ma v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta
sme si pripomenuli 6 rokov,
keď nás opustila naša
mamička a dcéra

SPOMIENKAtkov

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
V auguste sme si pripomenuli
8. výročie úmrtia nášho manžela,
otca, starého otca a príbuzného
Jána Líšku.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca
Smút
tiaca rodina.

Ing. Katarína Gašparíková

vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú
deti Matúš, Miška a Marek,
mama a súrodenci s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKAtkov

Čas plynie,
bolesť stále trápi,
ale teba nám
už nikto nenavráti.
Len slzy v očiach,
v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to osud nám vzal.
Dňa 5. septembra
si pripomenieme 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš otec, starý a prastarý
otec, brat a švagor
Ján Ginič.

Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostávajú.
So smútkom v srdci
si 30. augusta pripomenieme
25. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil
náš drahý
ocko, starký a prastarký
Štefan Kišš.

S láskou na neho
spomínajú dcéry, vnuk,
vnučky a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 5. augusta
sme si pripomenuli 2. smutné
výročie úmrtia našej drahej
mamičky, babky a tety
Evy Benčovej, rod. Miškovskej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Dcéry Mária, Eva a Monika
s rodinami.

SPOMIENKAtv

Už navždy vám
prestali hviezdy svietiť,
slnko hriať,
ale tí,
čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
7. výročie od smrti
Pavla Meleka.

Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov

Smrť – tá najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme, že svet
okolo nás akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Aurelius Rozina.

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život
a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
22. a 27. výročie úmrtia
našich rodičov
Paulínky Saskovej a Antóna Sasku.

S láskou na nich spomínajú dcéry
a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

Kto ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Ďakuje smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Dňa 29. augusta si
pripomíname
5. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil
Ľudovít Soós.

S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKAtkov

Dňa 14. augusta sme
si pripomenuli
3. výročie
od smutnej chvíle,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Ján Foltán.

S láskou na neho spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
SPOMIENKAtkov

Život odišiel,
láska a bolesť
v srdci zostali.
Dňa 27. augusta si
pripomenieme
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Marián Baláž

z Trnavej Hory.
S láskou v srdci spomínajú dcéra,
syn s rodinou a ostatní príbuzní.

SPOMIENKAtkov

Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 8. septembra si
pripomíname 20 rokov
od chvíle, kedy nás
opustila naša drahá mama, starká
a prastarká
Emília Pecníková.

S láskou spomína smútiaca rodina.
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Dominika Veisová: Reprezentačnú miestenku si veľmi vážim
KATARE

Dominika Veisová sa zaradila medzi
slovenských karatistov, ktorí patria
do širšej reprezentácie kadetov,
juniorov a U21 a v súčasnosti
absolvujú reprezentačné sústredenia.
Pätnásťročná Žiarčanka tak má
veľkú šancu reprezentovať naše
mesto a Slovenskú republiku na
Majstrovstvách sveta, ktoré sa
uskutočnia v novembri v ďalekej
Indonézii.
Dominike učarovalo karate ešte ako
malej prváčke, tomuto športu sa tak
venuje už desať rokov. „Momentálne
súťažím v kategórii kadetiek 14 –
15-ročných do -54 kg, ale v novembri už
nastúpim do junioriek 16 – 17-ročných do

-53 kg,“ hovorí Dominika. Za desať rokov
už stihla pozbierať aj niekoľko ocenení,
a to z krajských, stredoslovenských,
európskych, ale aj celosvetových súťaží.
„Najviac si vážim 2. miesto na mojich
prvých Majstrovstvách Slovenska, 1.
miesto na Shito Ryu Európy, 1. miesto v
Hradci Králové a 1. miesto na posledných
Majstrovstvách Slovenska, kde som
sa prvýkrát postavila na prvé miesto,“
približuje ďalej žiarska karatistka.
V súčasnosti tak Dominika patrí medzi
kadetskú špičku slovenských karatistov
a má veľkú šancu získať miestenku do
Jakarty, kde sa v novembri uskutočnia
karatistické Majstrovstvá sveta. „Túto
príležitosť si veľmi vážim, ale vnímam to

Majstrovstvá Slovenska a Dominikine prvé miesto.

tak, že síce mám veľkú šancu dostať sa na
Majstrovstvá sveta, ale pri mojom šťastí
sa mi do toho podarí spraviť si nejaký
úraz, ako sa mi to stalo vtedy, keď som
mala ísť na Majstrovstvá Európy alebo
na Majstrovstvá Európy v regionálnych
družstvách,“ komentuje ďalej skromne
Dominika, ktorá aj napriek obrovskej
šanci reprezentovať Slovensko zostáva
naďalej nohami pevne na zemi.

Napriek svojej výške patrí
medzi slovenskú špičku
Letné prázdniny si Dominika, ktorá
je stále školáčka, užila do sýtosti.
Nezahmlieva a na rovinu priznáva, že jej
športová príprava cez leto vyzerala tak,
že si zacvičila iba vtedy, keď mala čas,
lebo skoro nikdy nebola doma. „Približne
od druhej polovice augusta som však už
mala klubové sústredenie a od 23. do
29. augusta absolvujem reprezentačné
sústredenie. No a od septembra už
začneme všetci karatisti makať v našom
domácom žiarskom klube,“ približuje
Dominika a dodáva: „Od bežnej
prípravy sa mi to teraz, keď som v širšej
reprezentácii, odlišuje tým, že budem
mať viac tréningov a viac sa mi bude
venovať aj môj tréner. Trénujem v CO
kryte na Súkromnej strednej odbornej
škole technickej a od začiatku sa mi
trénersky venuje Ľubomír Striežovský.“
Reprezentácia je síce obrovská výzva,
no Dominika nezabúda ani na svoje
klubové povinnosti. Pred samotnými

Štafetový beh Od Tatier k Dunaju si zabehli aj Žiarčania
Cez víkend 15. a 16. augusta
sa uskutočnil 345-kilometrový
štafetový beh družstiev Od Tatier
k Dunaju. Niekoľkočlenné tímy
štartovali z Jasnej v Nízkych Tatrách,
bežali non-stop dňom aj nocou, aby
po niekoľkých hodinách dobehli do
cieľa pretekov na nábreží Dunaja
v Bratislave. Trať rozdelená na 36
úsekov viedla aj cez naše mesto.
Bežci si odovzdávku jedného
z úsekov behu odovzdali na Námestí
Matice slovenskej v nočných
sobotňajších hodinách. Beh od
Tatier k Dunaju sú preteky tímov, nie
jednotlivcov. Všetky úseky sú v dĺžke
7 až 12 kilometrov. Do obľúbeného
bežeckého podujatia sa prihlásili aj
Žiarčania. Svoju štafetu postavil tím
spoločnosti Remeslo. „Z celej súťaže
som mal super pocit, lebo nie je nič
krajšie ako bežať v noci s dobrou
hudbou a opreteky s časom, a to cez
krásnu slovenskú prírodu. Odporúčam
to zažiť každému milovníkovi
bežeckého športu,“ hodnotí člen
štafety, a zároveň šéf žiarskej atletiky
Adam Pajunk, ktorý odbehol 28,4
kilometra. Ako s úsmevom podotýka,
bez ujmy. „V našom tíme boli bežci
z okolia Žiaru. Všetci podali super
výkon, a to aj napriek nástrahám
počasia, ktoré nás na trati bičovalo.
Prešli sme si prietržou mračien aj
neznesiteľnými horúčavami,“ dodáva
Adam.
Ďalším Žiarčanom, ktorý si zabehol
štafetový beh, bol poslanec Milan
Gocník. „Bežal som v 12-člennom
tíme Atletický Klub Sviatočných
Športovcov,“
približuje
Milan
a dodáva: „Absolvoval som tri úseky,
z toho jeden nočný o 3-tej hodine
nadránom. Spolu som zabehol 27,67
kilometra v priebehu 22 hodín.
Posledné dva behy boli fyzicky

Dominika so svojimi oceneniami.
Majstrovstvami sveta ju ešte čakajú dve
bodovateľné súťaže na Majstrovstvá
Slovenska a niekoľko súťaží Slovenského
pohára. „Doteraz som trénovala trikrát
do týždňa, ale predpokladám, že teraz
to bude aj viackrát,“ zamýšľa sa ďalej
Dominika, ktorá hoci karatistické vzory
nemá, páči sa jej štýl Rafaela Aghayeva,
lebo, ako podotýka: „Je menšieho vzrastu
ako ja a je veľmi úspešný.“
Jedným zo športových cieľov
žiarskej karatistky je prvé miesto na
Majstrovstvách Slovenska, čo sa jej
už tento rok po prvýkrát v športovej
kariére podarilo. „Ďalším mojim cieľom
je dostať sa na Majstrovstvá Európy
a na Majstrovstvá sveta. Úspechom

by pre mňa určite bolo umiestnenie
na Majstrovstvách Európy,“ netají
najbližšie plány športovkyňa. A hoci
svoju budúcnosť profesionálne s karate
nespája, určite chce ešte aspoň niekoľko
rokov trénovať. „Medzi najkrajšie
okamihy určite zaraďujem súťaž v Hradci
Králové pred štyrmi rokmi, kde som
porazila súperku skoro o tri hlavy vyššiu,
ale svoje miesto v spomienkach má určite
každý krásny pocit z víťazstva. Nie vždy
sa však iba darí. Medzi najsmutnejšie
okamihy patria určite zranenia, ktoré mi
nevadia, ale pri takých väčších ma mrzí,
že potom nemôžem trénovať a súťažiť,“
dodáva na záver Dominika Veisová.

Róbert Láska priniesol
z Majstrovstiev Európy bronz
STRELECTVO

V mesiaci júl sa uskutočnili
Majstrovstvá Európy v kombinovanej streľbe pre rok 2015.
Česká republika hostila 180
najlepších strelcov zo 14 krajín,
ktorí si vybojovali nomináciu na
toto prestížne podujatie.
Slovenskú republiku reprezentoval
Róbert Láska, zamestnanec Lesov
SR a člen MŠK Žiar nad Hronom.
V disciplíne 40 výstrelov z pušky na
vzdialenosť 100 metrov v piatich polohách (rôzne terče) dokázal nastrieľať

395 bodov zo 400 možných, čo ho
zaradilo na 3. miesto a získal bronzovú medailu. Vzhľadom na silnú
konkurenciu 180 strelcov je to veľký
úspech, zároveň vzorná reprezentácia a v neposlednom rade potvrdenie
streleckých schopností, k čomu Robovi blahoželáme. O prvom a druhom
mieste rozhodol len jeden bod.
Fínskemu
a
českému
strelcovi stačilo nastrieľať rovnako
396 bodov na zlato a striebro.
M.G.

Tím Remeslo Strojal.

Milan Gocník odbehol 27,67 km.

náročné, avšak bežalo sa mi skvele, a
to vďaka výbornej atmosfére na trati a
hlavne skvelej atmosfére a obrovskej
energii v tíme. Pocity sú silné a
úžasné, každý v tíme vykonal voči
sebe veľkú vec, rovnako veľkú pre tím.
Beh od Tatier k Dunaju odporúčam
každému, kto má rád výzvy mimo
zóny komfortu.“
Atletický
Klub
Sviatočných
športovcov bežal v kategórii 9 až
12-členných tímov. S celkovým časom
31:03:22 skončili bežci na celkovom
77. mieste zo 143 tímov. Tím Remeslo
Strojal Žiar nad Hronom súťažil
v rovnakej kategórii. S celkovým
časom 31:56:05 skončil na konečnom
102. mieste.
(li)

Bronzový Róbert Láska (vpravo).
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Žiarsky cyklista Adam Foltán vicemajstrom Slovenskej republiky v časovke jednotlivcov
CYKLISTIKA

V dňoch 15. a 16. augusta sa
uskutočnili
cyklistické
preteky,
ktorých organizátorom bol domáci
klub CK MŠK Žiar nad Hronom.
V sobotu 15. augusta preteky
odštartovala časovka jednotlivcov,
nazývaná aj etapa pravdy, kde pretekári
súťažili o Cenu primátora mesta Žiar
nad Hronom. V rámci týchto pretekov
sa súťažilo aj o titul majstra Slovenska
v kategórii starších žiakov a kadetov.
Trať časovky štartovala v obci Lovča,
odkiaľ pretekári pokračovali do obce
Dolná Ždaňa. Tu bola po 5 km obrátka
a následne sa pretekári vrátili späť do
Lovče. CK MŠK Žiar nad Hronom na
tomto podujatí reprezentovali pretekári
vo všetkých kategóriách. Najvýraznejším
úspechom sa blysol náš kadet Adam
Foltán, ktorý vo svojej kategórií obsadil
druhé miesto, a tak sa stal vicemajstrom
Slovenskej republiky. „Dnes sa mi išlo
dobre. Prvý úsek, ktorý som išiel po vetre,
som sa šetril a tempo som neprepálil. Po
obrátke naspäť sa vietor otočil a začal
fúkať nepríjemne oproti, ale ja som
využil našetrené sily do záveru časovky
a obsadil som druhé miesto, s ktorým
som veľmi spokojný. I keď škoda tých
troch sekúnd, ktoré som stratil na víťaza,“
zhodnotil svoj výkon Adam Foltán.

Kategória juniorov mala preteky o Cenu
primátora mesta Žiar nad Hronom
zaradené do série Slovenského pohára.
V tejto kategórii sa z domácich cyklistov
najlepšie presadil Kristián Zimány, ktorý
po výbornom výkone na 20 km trati
obsadil druhé miesto.

Kristián Zimány víťazom
juniorskej kategórie
Na druhý deň sa preteky premiestnili
do obce Lutila, kde sa súťažilo o Cenu
Slovalca. Na pretekárov čakali cestné
preteky jednotlivcov, pričom sa súťažilo
na okruhu, ktorý štartoval v obci
Lutila a následne viedol po hlavnej
ceste smerom na Handlovú, kde sa na
Dérerovom mlyne odbočilo do Janovej
Lehoty a pokračovalo cez Kosorín,
Slaskú naspäť do Lutily. Táto náročná
trať preverila pretekárov po všetkých
stránkach. V kategórii starších žiakov
a kadetov sa tak ako aj v prvý deň
pretekalo o titul majstra Slovenska.
V starších žiakoch nás reprezentovala
dvojica Matúš Černek a Tomáš Kamenský,
ktorí absolvovali dva okruhy tejto
náročnej trate. Matúš Černek podal veľmi
pekný výkon a cieľovou páskou prešiel

Strieborný Adam Foltán, vicemajster SR v čase jednotlivcov.
na treťom mieste, a tak získal bronzovú
medailu z domáceho šampionátu.
V kategórii kadetov nás reprezentovala
trojica pretekárov Adam Foltán, Adrián
Žarnovičan a Matej Záhorec, ktorí súťažili
na troch okruhoch. Po prvom okruhu sa

„Slovenské Pyreneje“ ovládol žiarsky cyklista
CYKLISTIKA

V sobotu 22. augusta sa uskutočnili
preteky Slovenského pohára v cestnej
cyklistike v obci Kláštor pod Znievom.
Tieto preteky sa v slangu cyklistov
nazývajú aj ako preteky okolo
Slovenských Pyrenejí, pretože okruh,
na ktorom sa preteká, vedie náročnou
kopcovitou traťou v okolí Kláštora pod
Znievom.
Na spomínanom 51 km dlhom okruhu
sa nachádzajú dve náročné stúpania,
a to na kopec smerom od obce Budiš
do obce Vyšehradné a ďalšie smerom
z Nitrianskeho Pravna na kopec nazývaný
Diel. Na tomto podujatí nesmeli chýbať
ani cyklisti CK MŠK Žiar nad Hronom, kde
nás v kategórii juniorov reprezentovala
dvojica Adrián Foltán a Matej Truban,
ktorých čakali náročné dva okruhy
s celkovou dĺžkou 102 km. Už v prvom
kole sa v stúpaní smerom do Vrícka
z hlavného pelotónu oddelila vedúca
5-členná skupina, v ktorej nechýbali ani
naši reprezentanti. Táto skupina prišla
nakoniec pokope až do cieľa a preteky
sa rozhodovali v záverečnom špurte, kde
nedal nikomu šancu náš Adrián Foltán
a preteky suverénne vyhral. Matej Truban
obsadil 5. miesto. „Na preteky som
nastúpil s jediným cieľom, a to vyhrať.
Počas celého preteku som mal dobré
nohy a keď skupina nakoniec prišla do
záverečného špurtu, tak som si na sto
percent veril a asi 300 m pred cieľom
som súperom nastúpil. Do nástupu som
vložil všetky svoje ostávajúce sily, čo mi
prinieslo prvé miesto. Keďže som si splnil,
to čo som si pred pretekmi predsavzal,
som so svojím výkonom spokojný. Rád

by som chcel aj touto cestou poďakovať
svojmu tímovému kolegovi Matejovi
Trubanovi, ktorý svoje ambície obetoval
v prospech mňa, a ako domestik odviedol
výbornú prácu, čím sa nemalou mierou
pričinil k môjmu víťazstvu,“ uviedol po
pretekoch Adrián Foltán.

V konkurencii sa nestratili
ani žiarski kadeti a žiaci
V kategórii kadetov nás reprezentovali
traja pretekári, ktorí pretekali na
jednom okruhu – Adam Foltán, Adrián
Žarnovičan a Matej Záhorec. Najlepšie sa
na trati darilo Adamovi Foltánovi, ktorý
obsadil 4. miesto. Adrián Žarnovičan

bol klasifikovaný na 13. mieste a Matej
Záhorec na 22. mieste. V žiackych
kategóriách bola na programe časovka
jednotlivcov, ktorá merala 11,3 km. Na
štart časovky sa postavili ako prví mladší
žiaci, kde nás reprezentovali pretekári
Rastislav Paulík, Michal Holic, Fedor
Stajnik, Andrej Hrčka. Najlepšie sa v jazde
proti chronometru spomedzi mladších
žiakov darilo Rastislavovi Paulíkovi, ktorý
obsadil 15. miesto, Michal Holic bol
klasifikovaný na 17. mieste, Fedor Stajník
na 21. mieste a Andrej Hrčka na 22.
V kategórii starší žiaci nás reprezentovali
dvaja pretekári, a to Matúš Černek, ktorý
po peknom výkone obsadil 6. miesto
a Tomáš Kamenský, ktorý obsadil 17.
miesto.
(MP)

Adrián Foltán pri prejazde cieľom.

sólovo pokúsil o únik Adrián Žarnovičan,
ktorý si vytvoril asi 30 sekundový náskok
pred hlavným pelotónom. Nevyhli sa
mu však technické problémy a jeho
náskok bol zmazaný. Po záverečnom
špurte obsadil Adrián Žarnovičan 7.

miesto, Adam Foltán bol po prejazde
cieľom klasifikovaný na 9. mieste
a Matej Záhorec na 22. mieste. Kategória
mladších žiakov, juniorov a mužov mala
preteky zaradené do seriálu Slovenského
pohára. V kategórii mladších žiakov nás
reprezentovali pretekári Michal Holic,
Rastislav Paulík, Andrej Rozemberg a
Fedor Stajník, ktorí absolvovali jeden
okruh. Michal Holic obsadil 19. miesto,
Rastislav Paulík 17., Andrej Rozemberg
13. a Fedor Stajník 23. miesto.
Na kategóriu mužov a juniorov čakalo
5 okruhov na tejto náročnej trati.
V kategórii juniorov nás reprezentovali
Kristián Zimány, Adrián Foltán, Martin
Truban a Ján Gajdošík. Celé preteky
sa išli vo veľmi ostrom tempe, pričom
sa po 3. okruhu vyselektovala vedúca
skupina, v ktorej bol aj náš pretekár
Kristián Zimány. V 5 okruhu sa táto
vedúca skupina ešte roztrhala a v čele
pretekov ostali dvaja jazdci, a to Kristián
Zimány a Juraj Bellan, ktorí v tomto
zložení pokračovali až do cieľa s 1,30
min. náskokom na hlavný pelotón.
V záverečnom špurte sa podarilo K.
Zimánymu prešpurtovať J. Bellana, a tak
preteky celkovo vyhral. Ján Gajdošík
obsadil 14. miesto, Adrián Foltán 24.
a Matej Truban 36. miesto.
(MP)

