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Základné školy
sú už na svojich žiakov
pripravené

Na Beer feste opäť nechýbala ochutnávka kvalitných pív
a súťaž o najlepší kotlíkový guláš
tímu, ktorým bolo družstvo žiarskeho
Mestského kultúrneho centra.

V sobotu 20. augusta sa
v priestoroch žiarskeho parku
uskutočnil 4. ročník obľúbeného
pivného festivalu Beer fest. Súčasťou
podujatia bola aj súťaž o najlepšie
navarený kotlíkový guláš.
Stánky s 27 druhmi piva boli na
nápor návštevníkov pripravené už
od dopoludňajších hodín. Okrem
kvalitných a chutných pív z rôznych
končín boli v ponuke aj grilované
špeciality a nealkoholické nápoje.
Na podujatie sa poctivo pripravovali
aj gulášmajstri, ktorí svoje kotliny
a suroviny do gulášov chystali tiež
v dopoludňajších hodinách. Súťaž
o najlepší a najchutnejší guláš tak
mohla začať presne na pravé poludnie.
Symbolicky ju odštartovali zapálením
ohňa v každej kotline primátor Peter
Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík,
ktorí sa so svojím tímom tiež zapojili
do súťaže. „Dnes súťaží o čosi menej

Súťaže, koštovka piva,
gulášov a dobrá hudba

Víťazné tímy.
tímov, ale o to kvalitnejších,“ otvoril
podujatie s úsmevom primátor Peter
Antal a dodal: „Verím, že znovu to bude
súťaž v duchu fair-play.“ Spolu si tak
počas tohto ročníka podujatia „zmeralo
varešky“ osem tímov – Mestské kultúrne
centrum, primátorov tím, žiarski
poslanci, Drapáci, Jazyková škola Zaraz,
U suseda, Čaprnkovci a autoškola Luto.
O víťaznom guláši rozhodovala porota
na čele so šéfkuchárom Ľubošom
Rychvalským. Po dôkladnej kontrole
počas celej doby varenia a záverečnej
koštovke nakoniec rozhodli takto: 3.
miesto patrí tímu Drapáci, 2. miesto
minuloročným víťazom, tímu žiarskych
poslancov a 1. miesto si „navarili“
členovia tímu U suseda. Špeciálna
cena bola udelená aj naštýlovejšiemu
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Hneď po vyhlásení výsledkov začali
tímy s predávaním svojich gulášov.
Ten sa predal z každého kotlíka do
posledného taniera. Guláše pritom
boli rôzne – bravčové, hovädzie, jelenie
i z diviny. Súťažiaci do nich pridávali
aj rôzne osvedčené ingrediencie,
v nejednom tento rok nechýbali ani
čerstvé hríby či bylinky.
Okrem koštovky dobrých pív boli
opäť pripravené aj atrakcie pre deti
a sprievodné podujatia. Tými sú
napríklad súťaže v krájaní cibule,
najdlhšie ošúpanej šupky zo zemiaka,
v držaní kríglov piva, v pití piva slamkou
či v najrýchlejšom pití piva žien aj
mužov.
Návštevníci podujatia sa aj tento rok
mohli zabaviť aj pri dobrej hudbe. Do
rytmu country hrala skupina Louiziana,
neskôr ich vystriedalo pop-funkové
vystúpenie Ann Bartovej a vo večerných
hodinách zabávala Žiarčanov obľúbená
domáca pop-rocková formácia ZH
Band.
Počas troch dní sa v žiarskom
parku konalo aj sochársko-výtvarné
sympózium pod názvom Anjelské dni
– Svätokrížski anjeli. V priestoroch pred
kúpaliskom tvorili mladí umelci spolu
s organizátorom sympózia Milanom
Nemešom štyri drevené plastiky
s anjelskou tematikou. Svoje pocity
a sny previedli umelci do javorových
kmeňov. Prácu dokončievali počas
konania Beer festu, neunikli tak
zvedavému oku nejedného Žiarčana.
Sochy sa po ošetrení a konzervácii stanú
mobiliárom mesta.
(li)

Dráhu pre atlétov vybudovali v areáli školy
Iba niekoľko dní stačilo na to, aby
bola v areáli Základnej školy na Ulici
Dr. Janského vybudovaná atletická
dráha. Nie je to však žiadna novinka.
Bežecká dráha so 100-metrovou
rovinkou sa už na „Jednotke“
nachádzala aj v minulosti.
Pôvodnú atletickú dráhu zrušilo
vtedajšie vedenie školy. Dôvod bol ten,
že v rámci rozvoja žiarskeho futbalu v
tom čase bolo potrebné zväčšiť hraciu
plochu, vyhĺbiť vrt na vodu a zabezpečiť
primerané množstvo vody na závlahu.
Dnes je však situácia iná. „Hracia plocha
sa využíva len sporadicky a športovisko
základnej školy je popoludní len
oploteným miestom bez futbalových
bránok. Futbal sa tam hrá len na
umelej trávnatej ploche vedľa hlavnej
trávnatej plochy a basketbalového
ihriska,“ vysvetľuje primátor Peter Antal
a ďalej konkretizuje: „Rekonštrukciou
futbalového ihriska, ktorej súčasťou
ja aj priblíženie futbalu divákom, je
zrušenie bežeckej dráhy vo vnútornej
časti spartakiádneho valu a skoku do
diaľky. Preto bolo potrebné začať riešiť
situáciu, v ktorej sa ocitol Atletický

klub nášho MŠK.“ Ako prvý krok získali
náhradné priestory na krytej plavárni,
kde v minulosti fungovalo fitnescentrum.
Pretože ide o samostatný vstup z boku
zariadenia, od „Jednotky“ vzdialenej pár
desiatok metrov, asi logicky začali padať
otázky, prečo na „Jednotke“ nie sú ani
futbalové bránky a či tam neexistuje
torzo bežeckej dráhy pod zásypom hliny.
„Po zistení, že na rovinkách existuje
podklad aj s väčšinou obrubníkov,
vedenie mesta rozhodlo o návrate k
pôvodnému stavu,“ podotýka primátor
s tým, že do areálu školy sa tak vrátil
250-metrový bežecký ovál, 100-metrová
rovinka a zrenovoval sa aj skok do diaľky,
vrátane doplnenia piesku z pieskoviska
na futbalovom štadióne. Obnovený bol
aj nábeh.

Materiál využili
z práve rekonštruovaného
futbalového štadióna

Keďže ide o školskú hraciu plochu,
rozhodnutie, kto bude môcť dráhu
využívať, je v kompetencii vedenia
„Jednotky“, a to aj po dohode s
vedením mesta. „Predpokladáme, že

počas vyučovania ju bude využívať
v prvom rade škola. Po vyučovaní
atletický klub, ktorý bude poverený
aj starostlivosťou o športovisko. Klub
sfunkční aj roky nepojazdný vrt, ktorý je
dôležitý pre údržbu bežeckého povrchu.
Predpokladám, že padne rozhodnutie
aj o prístupe verejnosti na športovisko,“
dodáva primátor.
O úpravu a rekonštrukciu atletickej
dráhy sa postarali mestské Technické
služby,
združenie
Eurogreen,
a spoločnosť ZUS, čo sú spoločnosti,
ktoré sa podieľajú aj na rekonštrukcii
futbalového štadióna. „V prvom rade

bolo potrebné navrhnúť presný tvar
oválu, ktorý musel vychádzať z už
existujúcich roviniek,“ približuje riaditeľ
spoločnosti Igor Rozenberg a ako
dodáva, aktivační pracovníci vyhľadali
existujúce obrubníky a urobili sondy k
podložiu trate, čo bolo podkladom pre
prvé úvahy o budúcnosti trate. Následne
po vypracovaní počítačového 2D modelu
bola dráha rozmeraná tzv. ATS stanicou.
„Údaje z nej boli podkladom pre
vypracovanie 3D modelu, podľa ktorého
16-tonový stroj Greder vyprofiloval
bežecký ovál. To znamená vyrezal profil
trate do zeme, v zákrutách s jedno
percentným sklonom. Stroj sme do Žiaru
doviezli na rekonštrukciu hracej plochy
na futbalovom štadióne, pričom sme
jeho prítomnosť len využili,“ podotýka
ďalej Rozenberg. Rovnako z futbalového
štadióna bolo potrebné odvážať profil
bývalej bežeckej dráhy, ktorý hneď
skončil v profile dráhy na „Jednotke“.
„Postupne počas dovozu Greder
materiál rozložil v presnom profile na
dráhu a rovinku. Následne sa plocha
valcovala, pričom striedanie gredrovania
a valcovania počas dvoch dní trať

vyprofilo tak, že je už dnes použiteľná
na svoj účel,“ spresňuje riaditeľ mestskej
spoločnosti s tým, že použitý materiál
pochádza z futbalového štadióna.

Novinky podľa požiadaviek
atlétov
Aj keď presné čísla za „výrobu“ atletickej
dráhy ešte technické služby nemajú,
podľa slov Rozenberga by to nemali
byť vysoké náklady. „Materiál, vrátane
prevozu na „Jednotku“, máme zadarmo.
Platiť budeme len použitie strojov
počas približne troch dní, a to vo výške
priamych nákladov na ich použitie, čo je
ten najnižší možný náklad pri realizácii
takéhoto diela,“ dodáva na záver Igor
Rozenberg. Na požiadanie žiarskych
atlétov sa 100-metrová rovinka predĺžila
na dobeh a na druhej, kratšej rovinke, sa
vybudoval kopec z hliny na trénovanie
šprintov, čo bude na športovisku
novinkou. Predĺžil sa aj nábeh do
pieskoviska a vyrobená a osadená bola
tiež nová obruba chrániaca športovca
pred zranením.
(li)
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Žiarčania môžu na problémy upozorňovať novým spôsobom.
Mesto sa zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk

Mesto Žiar nad Hronom sa zapojilo
do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý
umožňuje obyvateľom a návštevníkom
obce či mesta nahlásiť problémy, ktoré
ich trápia, a to jednoducho a rýchlo.
Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.
sk, alebo priamo z mobilného telefónu,
prostredníctvom aplikácií pre operačné
systémy Android, iOS a Windows Phone.
Pri každom podnete je potrebné uviesť
krátky názov a popis problému, zvoliť
jednu z príslušných kategórií (napr.
životné prostredie, parkovanie áut, ...),
určiť ulicu, kde sa podnet nachádza
a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Na druhej strane, obec má možnosť uviesť,
že podnet nepatrí do jej kompetencie
a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho
riešenie na iný subjekt.

Nechýba diskusia
či hodnotenie

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný,
v riešení vyriešený a neriešený.
Portál zároveň umožňuje obyvateľom
o každom podnete slobodne diskutovať,
hodnotiť, či je odpoveď samosprávy
uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci
portálu, možnosť zaslať dodatočné
informácie o stave či riešení podnetu.
Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli alebo pomocou mobilnej
Po potvrdení podnetu administráto- aplikácie.
rom portálu nasleduje jeho odoslanie
samospráve. O odoslaní podnetu vás
portál informuje prostredníctvom
e-mailovej notifikácie. Po zverejnení
podnetu samospráva odpovedá, či a ako
Užívatelia na Odkazprestarostu.sk
ho bude riešiť. Ak mesto Žiar nad Hronajčastejšie nahlasujú problémy týkajúce
nom nezašle prvú odpoveď do štrnástich
sa kvality ciest a chodníkov, dopravného
dní od pridania podnetu, podnet je
značenia a neporiadku či znečistenia
automaticky označený ako neriešený.
životného prostredia. Okrem riešenia ak-

Samospráva odpovie
do 14 dní

Portál pomáha pri orientovaní
sa v kompetenciách
samosprávy

tuálnych problémov obyvateľov, portál
pomáha zorientovať sa v kompetenciách
samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať
pod každým podnetom komunikáciu
medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj
medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

V Žiari sa diskutuje aj o výtlkoch či smetných košoch

Žiarčania sa na vedenie mesta
najčastejšie obracajú s pripomienkami
kvôli
výtlkom
alebo
rozbitým
odpadkovým košom. Vďaka portálu
odkazprestarostu.sk
už
nemusia
zisťovať, komu daný problém nahlásiť.
Jednoduchosť a rýchlosť tohto portálu
preto oceňuje aj primátor Peter Antal. „Je
to zrýchlenie komunikácie s obyvateľmi
mesta najmä v tých oblastiach, ktoré ich
trápia,“ konštatuje žiarsky primátor a ako
podotýka, vďaka rýchlemu nahláseniu
bude možná aj rýchlejšia náprava
konkrétneho problému. „Ten, kto chcel,
vedel síce nechať odkaz pre samosprávu
aj doteraz, no týmto spôsobom to bude
efektívnejšie,“ dodáva Antal. Za pár dní,
ako je portál prístupný aj Žiarčanom, boli
občanmi nahlásené prvé dva problémy.
Prvým bola hlasná hudba, ktorá sa

Nové parkovacie miesta
priamo pred budovou polikliniky
Spoločnosť Svet zdravia ešte
na začiatku roka informovala
o tom, že v areáli žiarskej nemocnice pribudnú nové parkovacie miesta. V máji sa začalo
s búraním budovy bývalej vrátnice, v týchto dňoch tam už
spoločnosť buduje nové parkovisko.
Žiarska nemocnica mohla v
máji pristúpiť k zahájeniu prác,
ktorých výsledkom majú byť
nové parkovacie plochy v jej
areáli. „Prvým krokom bolo zbúranie pôvodnej budovy vrátnice
pri hlavnom vstupe,“ informuje
hovorca spoločnosti Svet zdravia
Tomáš Kráľ a ako ďalej konkretizuje, už počas júla sa pristúpilo
aj k samotnej rekonštrukcii parkovacích plôch a priľahlej cestnej
infraštruktúry a chodníkov. Koncom septembra by malo pred
budovou polikliniky pribudnúť
celkovo 28 nových parkovacích

V areáli nemocnice pribudne 28 parkovacích miest.
miest, z toho dve pre imobilných
pacientov. Celková investícia má
prevýšiť 120 000 eur. „V tomto
momente nie je možné parkovať
pred budovou polikliniky. Imobilní pacienti však majú výnimku
na dočasné zastavenie vozidla.
Táto rekonštrukcia má do veľkej
miery vyriešiť aj dlhodobé problémy s nedostatkom parkovacích
miest v areáli nemocnice. Preto
sa plánuje po jej dokončení
zaviesť regulované parkovanie,

ktoré má zamedziť zneužívaniu
a zahlcovaniu areálu stojacimi
autami. Skúsenosti z našich ostatných nemocníc dokazujú, že
vďaka takýmto pravidlám už
nie je problém pre návštevníka
svoje auto zaparkovať pohodlne
a bezpečne,“ dodáva hovorca
spoločnosti s tým, že o presných
cenových podmienkach parkovania bude nemocnica verejnosť
informovať v priebehu septembra.
(li)

ozývala z osady Pod Kortinou. Tento
problém už radnica vyriešila, obyvatelia
z tejto časti už dostali zákaz používať
reprodukovanú hudbu v exteriéri.
Druhým problémom, na ktorý Žiarčania
upozornili, je stĺp na námestí. „Stĺp, ktorý
je bližšie k Bielemu domu, sa pri vetre
rozkýva a oceľové lanko udiera o trup

stĺpu. Toto býva pomerne hlasno počuť
najmä v noci, a je to dosť nepríjemné,“
upozornil obyvateľ mesta. Aj týmto
podnetom sa už vedenie mesta zaoberá.
Momentálne hľadá technické možnosti,
ako zamedziť tomuto hluku.
(li)

Z výťažku zo City festu opravia záhradný domček
Jedenásty ročník mestského hudobného festivalu City fest si nenechalo ujsť 8 531 platiacich
návštevníkov. A keďže sa podujatie pravidelne
koná v Parku Štefana Moysesa, časť výťažku zo
vstupného sa opäť vráti do parku.
Hoci platiacich návštevníkov bolo na festivale
niečo cez osem a pol tisíca, organizátor, ktorým je
žiarske Mestské kultúrne centrum, hovorí o 10-tisícovej návštevnosti. Spôsobil to aj fakt, že deti do
120 centimetrov majú vstup na podujatie zadarmo a v konečných číslach sú započítaní aj umelci
a personál. Môžeme tak konštatovať, že tohtoročný
ročník mal jednu z najvyšších účastí spomedzi
všetkých ročníkov.
Už niekoľko rokov je tradíciou, že výťažok
zo vstupného putuje späť do parku na jeho
zveľadenie. V ostatných rokoch sa takto podarilo
opraviť roky nefungujúcu fontánu, detské ihrisko či
vybudovať exteriérové fitko. Tentoraz príde na rad
pavilón, resp. záhradný domček. „Aj napriek tomu,
že sme tohto roku už do parku investovali, vybudovali sme Perníkový domček s ďalšími hernými
prvkami, rozhodli sme sa, že z časti príjmu za City
fest opravíme pavilón v parku,“ uviedol vedúci
kancelárie primátora Martin Baláž s tým, že aktuálne sa spracováva projekt, na základe ktorého

bude mesto poznať náklady na rekonštrukciu tohto objektu. „Ako prvé by sme chceli opraviť okná
a vstupné dvere do tohto pavilónu,“ dodáva Baláž.
Mesto uvažuje využívať tento priestor napríklad
na stálu expozíciu historického Svätokrížskeho
sídla biskupov - kaštieľa a príležitostné výstavy či
komorné recitály a koncerty.
Mestské kultúrne centrum už prezradilo aj dátum konania budúcoročného festivalu a jednu
z hlavných hviezd 12. ročníka. City fest 2017
sa uskutoční v sobotu 5. augusta opäť v Parku
Štefana Moysesa a jednou z hviezd programu bude
obľúbená slovenská skupina No Name.
(li)

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve schválili predaj pozemkov

Na týchto pozemkoch vybuduje
spoločnosť parkovacie miesta.
Vo štvrtok 11. augusta sa
uskutočnilo mimoriadne zasadnutie
MsZ v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo
sa ho 16 poslancov. Poslanci na ňom
schválili odpredaj pozemkov pre dve
spoločnosti.

mestské noviny

Primátor
Peter
Antal
zvolal
mimoriadne mestské zastupiteľstvo,
na ktorom poslanci schvaľovali
predaj pozemkov pre spoločnosť
spoločnosť IESM, ktorá prevádzkuje
Green park pri Parku Štefana Moysesa.
Spoločnosť IESM chce na týchto
pozemkoch vybudovať parkoviská,
ktoré budú môcť využívať návštevníci
Green parku a zároveň budú voľne
prístupné aj pre návštevníkov parku
či kúpaliska. Na týchto pozemkoch
bude ďalej vybudované VIP parkovisko,
rezervované na športové podujatia
v rámci areálu, a parkovacie státie pre
dva autobusy určené pre hostí počas

podujatí konaných na futbalovom
štadióne. Uvedené plochy sa budú
môcť zároveň využívať aj na prechod
pre návštevníkov parku a kúpaliska, ako
tomu bolo doteraz.
Ako sa na zastupiteľstve vyjadril Oto
Polakovič z IESM: „Chceme zvyšovať
služby poskytované v Green parku,
uvažujeme aj o vlastnej výrobe piva.“
Okrem toho deklaroval, že budú
rešpektovať
všetky
požiadavky
Slovenského
futbalového
zväzu.
Parkovisko, ktoré tu vybudujú, bude
bezplatné. Pozemky sú situované
medzi existujúcim areálom futbalového
štadióna a areálom Green parku,

celková výmera je 3 703 m2. „Príjem
z predaja bude použitý na vybudovanie
ďalších parkovacích miest pri novom
futbalovom
štadióne,“
uviedol
po zastupiteľstve primátor Peter
Antal s tým, že novovybudovaných
parkovacích miest bude spolu 240.
„Tieto financie budú teda smerovať späť
do futbalového štadióna.“
Aj druhý bod súvisel s územím
okolo rekonštruovaného futbalového
štadióna. O odpredaj pozemku
požiadala mesto spoločnosť JP
Autoservis, s. r. o. Ide o pozemky
s výmerou 241 m2, ktoré sú situované
medzi pôvodným, už neexistujúcim,

oplotením futbalového štadióna
a pozemkom spoločnosť JP Autoservis
na Krížnej ulici. Dôvodom odkúpenia
týchto
pozemkov
je
ucelenie
existujúceho pozemku. V oboch
prípadoch zastupiteľstvo odpredaj
pozemkov schválilo.
Ďalším
bodom
mimoriadneho
mestského
zastupiteľstva
bolo
schválenie kúpy nehnuteľností v
Horných Opatovciach (stolárska dielňa
a výrobná hala) pre Žiarsku komunálnu
spoločnosť. Tu by mali už od septembra
pracovať dlhodobo nezamestnaní. Ich
prvou zákazkou by mala byť výstavba
plota na žiarskom cintoríne.
(kr)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Kaštieľ v 19. storočí
Toto storočie sa nieslo už od
svojho počiatku v duchu obnovy
a stavebnej činnosti vo Sv. Kríži. Na
začiatku tohto storočia dal nový
banskobystrický biskup Gabriel
Zerdahely v roku 1812 postaviť na
mieste starého, pôvodného kostola,
vo Sv. Kríži kostol nový, vybudovaný
v klasicistickom štýle.
Pod severnou vežou kostola bola
umiestnená krypta, v ktorej dodnes
ležia šiesti banskobystrickí biskupi.
Obdobie napoleonských vojen na
prelome 18. a 19. storočia zasiahlo
celú krajinu a aj naše mesto. V rokoch
1804 a 1810 sa vo Sv. Kríži utáborilo
niekoľko sto cisárskych vojakov. Po
porážke v bitke pri Slavkove boli v
kaštieli ubytovaní aj dvaja francúzski
biskupi utekajúci pred napoleonskými
vojskami. Kaštieľ bol sídlom, ktoré malo

všetky funkcie centrálnej správy oblasti,
a to tak hospodárnej správy, ako aj
pri presadzovaní práva a poriadku za
použitia aj brachiálnej moci. Tak sa stalo,
že v roku 1816 boli v kaštieli vyšetrovaní
a súdení členovia zbojníckej bandy,
ktorá v okolí Sv. Kríža prepadávala
kupcov a pocestných. Všetci boli
odsúdení.
Význam svätokrížskeho kaštieľa aj ako
politického centra potvrdzujú návštevy
významných osobností politického
a kultúrneho sveta. V auguste roku
1822 kaštieľ navštívil rakúsky arciknieža
František a o rok nato uctil svojou
návštevou kaštieľ najvyšší kráľovský
úradník, uhorský palatín. Za pôsobenia
biskupa Jozefa Belanského ho poctilo
svojou návštevou aj portugalské knieža
Don Miguel.
Revolučné roky 1848 a 1849 sa ako

vždy nevyhli ani Sv. Krížu. Presuny vojsk
hospodársky veľmi zaťažili obyvateľstvo.
V kaštieli sa ubytovala aj jednotka
žandárov.

Za Moysesa sa kaštieľ
stal centrom slovenského
národného hnutia

Najvýznamnejším obdobím pre
kaštieľ boli roky 1851 – 1869, ktoré sa
spájajú s pôsobením banskobystrického

Svet zdravia sa s krajom stále nedohodol,
nemocničný pavilón tak naďalej chátra
Kvôli odpredaju pavilónu B žiarskej
nemocnice sa už uskutočnilo niekoľko
stretnutí a rokovaní. Ani po tom poslednom, ktoré sa uskutočnilo v prvej
polovici augusta, však budúcnosť
dostavby a rekonštrukcie pavilónu nie
je jasná.
Augustového pracovného stretnutia
s predsedom BBSK Marianom Kotlebom
sa zúčastnili primátori Žiaru nad Hronom
a Rimavskej Soboty, predsedovia poslaneckých klubov Zastupiteľstva BBSK a
zopár miestne príslušných poslancov.
Ako sa píše v stanovisku BBSK, na stretnutí sa dospelo k spoločnému záveru,
že najskôr je potrebné vysporiadať sa
s existujúcimi nájomnými zmluvami,
ktoré sú na predmetné pavilóny uzavreté s nájomcom, ktorým je spoločnosť
Svet zdravia. „Podľa týchto zmlúv je nájomca povinný do roku 2020 dostavať na
vlastné náklady oba pavilóny za účelom
poskytovania zdravotníckych služieb.
Nie je totiž možné predávať majetok, čo
získal niekto do nájmu prostredníctvom
nástroja osobitného zreteľa. Predávať
sa dá len majetok, ktorý je vyhlásený za
prebytočný. A pokiaľ sú tieto pavilóny
oficiálne prenajaté, tak nie sú z pohľadu
legislatívy prebytočné. V najbližšej dobe
teda prebehnú rokovania, kde zistíme,
ako sa plánuje nájomca vysporiadať s existujúcimi nájomnými zmluvami a potom
podľa výsledku rokovaní zvážime ďalšie
kroky,“ píše vo svojom stanovisku BBSK.

biskupa Štefana Moysesa, prvého
predsedu Matice slovenskej. Kaštieľ
sa v tomto čase stáva jedným z
najvýznamnejších centier slovenského
národného hnutia. Hneď po príchode
Štefan Moyses vysťahoval z kaštieľa
ubytovaných žandárov. Budovy, ktoré
boli po stavebnej stránke v dezolátnom
stave, dal nákladom 6119 zlatých
zreštaurovať a vybudoval reprezentačné
biskupské sídlo. Veže bášt dal nadstavať
o jedno poschodie ukončené cimburím,
tým kaštieľ dostal dnešnú podobu.
Biskupa Štefana Moysesa v kaštieli
navštevovali významné osobnosti,
s ktorými rokoval o aktuálnych
národnostných otázkach. Tak sa v kaštieli
stretol v rolu 1851 s miestodržiteľom
Uhorska L. B. Geringerom a v roku 1952
s cisárom Františkom Jozefom I., ktorý
ho navštívil v kaštieli pri príležitosti

Opraví sa aj budova?

Stanica s novými oknami

Budova železničnej stanice však
patrí Železniciam Slovenskej republiky
(ŽSR). Oslovili sme ich preto s otázkou,
či spoločnosť neplánuje rozsiahlejšiu

13-miliónová investícia
sa opäť oddialila

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Cesta na železničnú stanicu
zrekonštruovaná.
Banskobystrický
samosprávny
kraj investoval tohto roku do
rekonštrukcie cesty na železničnú
stanicu 84 200 eur. Bude sa však
opravovať aj samotná budova
stanice?
Na prelome júna a júla tohto roku
prebiehala
rekonštrukcia
cesty
na železničnú stanicu, ktorá bola
už v havarijnom stave. Kraj do nej
investoval sumu 84 200 eur. Celková
dĺžka rekonštrukcie bola 313 metrov
v celej šírke. V rámci rekonštrukcie sa
vybudovali aj odvodňovacej vpuste.

týždne potom, ako nám ako investorovi
nebolo umožnené predstaviť podmienky
finančnej ponuky na zasadnutí
Zastupiteľstva BBSK v Lovinobani, sme
doteraz neboli oficiálne oslovení na
rokovanie zo strany kraja,“ informuje
hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ s tým,
že takto by sa o investícii v hodnote
13 miliónov eur do dostavby dvoch
veľkých nemocníc rokovať nemalo. Ako
ďalej Kráľ podotýka, Svet zdravia nie je
povinný dostavať nemocničné pavilóny
B v Žiari nad Hronom a v Rimavskej
Sobote. „Svet zdravia ale oba schátrané
pavilóny v záujme lepšej perspektívy
K celej problematike zaujala stanovisko pre pacientov a zamestnancov chce
opäť aj spoločnosť Svet zdravia. „Ani dva dostavať. Z nášho pohľadu žiadna

svojej cesty do Kremnice.
Už za pôsobenia biskupa Gabriela
Zerdaheyho bola v kaštieli založená
knižnica, ktorá sa svojím obsahom ako
aj počtom knižných zväzkov radila
k významnejším zbierkam tohto druhu.
Aj v neskoršom období pokračovalo
budovanie knižnice a obohacovanie jej
knižného fondu a archívu, písomnými
záznamami o dobe a živote regiónu
a mesta. Zároveň bola v kaštieli
umiestnená aj bohatá obrazová
galéria so vzácnymi dielami našich aj
cudzokrajných maliarov.
Dňa 5.7.1869 skonal v kaštieli
banskobystrický biskup Štefan Moyses.
Významná osobnosť politického
a kultúrneho života nášho národa, bol
prvým predsedom Matice Slovenskej.

rekonštrukciu
tejto
budovy.
„Železnice
Slovenskej
republiky
si uvedomujú, že stav železničnej
stanice v Žiari nad Hronom nie je
aktuálne bezchybný, avšak robia
všetko, čo je v ich momentálnych
finančných možnostiach,“ uviedla Ivana
Popluhárová z Odboru komunikácie GR
ŽSR s tým, že počas zimného obdobia
sa vymenili všetky okná a dvere, čo
prispelo k príjemnejšiemu prostrediu
stanice. „Na jar sa opravila fasáda
budovy a vymaľovali všetky vnútorné
priestory. Momentálne sa v rokoch
2016 a 2017 o väčšej rekonštrukcii
neuvažuje,“ doplnila Popluhárová.
Ešte dodajme, že budova železničnej
stanice bola vybudovaná začiatkom
dvadsiateho storočia.
(kr)

súčasná nájomná zmluva nestojí v ceste
vzájomnej dohody. Naopak, veľmi nás
mrzí, že s opakovanými obštrukciami
prichádzajú
niektorí
politickí
predstavitelia, ktorí priamo reprezentujú
obyvateľov spádových oblastí oboch
dotknutých nemocníc. Už niekoľko
mesiacov sme pripravení začať realizovať
investíciu do zásadného zvýšenia kvality
zdravotnej starostlivosti v Rimavskej
Sobote a v Žiari nad Hronom. Čakaním
na konečnú zhodu medzi vedením
a poslancami kraja sa, žiaľ, iba odďaľuje
spustenie projektových príprav na
dostavbu
neslávne
chátrajúcich
pavilónov B,“ dodáva na záver hovorca
spoločnosti Svet zdravia.
(li)

Jeseň s Céčkom aj so slovenskými hereckými hviezdami
Leto a letné prázdniny sú pomaly,
ale isto za nami a s nimi aj úspešné
a najväčšie kultúrne podujatia ako
City fest a Beer fest, ktoré pre vás pripravuje žiarske Mestské kultúrne centrum. Nezúfajte však, aj jeseň bude, čo
sa kultúry týka, bohatá.
Letné podujatia v meste sa vydarili.
Svedčí o tom vysoká návštevnosť nielen
na hlavných kultúrnych podujatiach
a ťahákoch, ale aj na akciách menšieho
charakteru. „Veľmi nás teší, že podujatia City fest aj Beer fest zaznamenávajú
stúpajúcu návštevnosť a divácky záujem,“
hodnotí Michaela Pribilincová, riaditeľka
MsKC a pokračuje: „Sú to dve mega podujatia, ktoré si Žiarčania obľúbili. Okrem
týchto podujatí sme pripravili množstvo
menších koncertov, divadiel, exteriérové
kino, produkcie pre deti, či už na terase

pred MsKC, v Starom dvore a tiež v novom letnom pavilóne. Počasie nám prialo
a sme presvedčení, že sme ponúkli širokú
škálu umenia a zábavy pre obyvateľov
zdarma.“

Žiarsky jarmok, divadelné
predstavenia aj koncerty

Hoci sa to nezdá, už v týchto dňoch
sú v plnom prúde aj prípravy Žiarskeho
jarmoku, ktorý okrem tradičných predajných stánkov ponúka aj kultúrny program. Aj ten je plne v réžii domáceho
Céčka. „Hneď po lete začíname finišovať
na programe Žiarskeho jarmoku, ktorý
tento rok oslavuje svoj 25. ročník a navyše
v rámci roka osláv 770. výročia mesta.
Veríme, že sa nám podarí pripraviť bohatý kultúrny program pre všetky vekové
generácie,“ približuje ďalej Pribilincová.

V rámci dramaturgie sa na jeseň objavia
v programe aj výborné divadelné predstavenia plné hereckých hviezd ako sú Vajda, Koleník, Mórová, Šebová, Mňahončák
či Švidraňová. „Momentálne jednáme
aj o populárnom podujatí legendárne
Mafiánske historky, známejšie z televízie
ako Maf story, na ktoré sa Žiarsky divák
môže tešiť koncom novembra. Nebudú
chýbať ani koncerty. Do programu sme
vybrali koncert skupiny Kollárovci, dvojkoncert speváka Adama Ďuricu so skupinou Hex, Simu Martausovú či Desmod,“
konkretizuje Michaela Pribilincová s tým,
že pokračovať sa bude aj koncertmi v
kaviarni U Shakespeara, kde chce MsKC
v rámci malej scény uvádzať zaujímavé
formácie z domácej scény i okolia.

Podujatia chcú aj naďalej

situovať aj do letného pavilónu
Väčšie divadelné produkcie alebo koncerty, pri ktorých očakáva vedenie MsKC
vyššiu divácku účasť, bude aj v tomto
roku uvádzať v bývalom Dome kultúry
na námestí, kde je vďaka divadelnému
sedeniu vyšší divácky komfort. Novinka
na žiarskom námestí, letný pavilón, má
však tiež svojich priaznivcov. Od jeho
otvorenia sa v ňom konali nielen detské
predstavenia či menšie hudobné koncerty, ale aj letné premietanie. Zaujímalo
nás preto, či chce Céčko v tomto trende
pokračovať aj na jeseň. „Určite plánujeme pokračovať s podujatiami v novom
letnom pavilóne. Je to krásny priestor a
my hľadáme možnosti jeho využitia, no
veľa bude závisieť od počasia“ dodáva na
záver Michaela Pribilincová.
(li)
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ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer prenájmu majetku, predmetom ktorého
sú nehnuteľnosti – pozemky, nachádzajúce
sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie,
zapísané na liste vlastníctva č. 646, a to:
•CKN parcela č. 1110 – ostatné plochy o
výmere 6 006 m2,
•CKN parcela č. 1112 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 44 m2,
•CKN parcela č. 1113 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 48 m2,
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa: Združenie na záchranu hradu Šášov,
IČO: 37 948 695, právna forma: občianske
združenie, Sídlo: Š. Moysesa 42/4, 965 01 Žiar nad
Hronom:
za cenu: 1 €/ za každý začatý rok/ za celý predmet
nájmu,
účel nájmu: 1. Údržba ochranného pásma hradu
Šášov,
Realizácia sanačných prác na objektoch hradu

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Šášov stojacich na parcelách, ktoré sú predmetom
nájmu,
Zaistenie bezpečnosti návštevníkov hradu Šášov,
Organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí,
Prezentácia hradu Šášov a s tým súvisiace aktivity.
doba nájmu:
určitá, a to na dobu
15 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
s opciou na ďalších 15 rokov, ak žiadna zo
zmluvných strán nedoručí najneskôr 3 mesiace
pred uplynutím pôvodnej doby nájmu písomné
oznámenie druhej zmluvnej strane, že trvá na
ukončení nájmu v pôvodnom termíne.
Pozemky sú situované mimo zastavaného územia
v areáli hradu Šášov.
Zámer prenájmu predmetných nehnuteľností
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 22.09.2016.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky a
financovania – č. dv. 6, tel. 045/678 71 43, na
webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli
mesta.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer prenájmu majetku, predmetom ktorého
sú nehnuteľnosti – pozemky, nachádzajúce
sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie,
zapísané na liste vlastníctva č. 646, a to:
•CKN parcela č. 1108 – ostatná plocha
o celkovej výmere 739 m2,
•CKN parcela č. 1109 – ostatná plocha
o celkovej výmere 360 m2,
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa: ŠAŠOVČAN, IČO: 37 998 951, právna
forma: občianske združenie, Sídlo: Šášovské
Podhradie 160, 965 01 Žiar nad Hronom,
Slovenská republika
za cenu: 1 €/ za celý predmet nájmu,
účel nájmu:
a) Organizovanie verejných kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí (napr.
každoročných Šášovských hradných hier),

b)Predmet nájmu bude slúžiť ako oddychová
zóna prístupná celoročne pre širokú verejnosť,
najmä turistom, ktorí navštívia hrad Šášov a
okolie.
doba nájmu: určitá, a to na dobu 15 rokov,
odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy s opciou
na ďalších 15 rokov, v prípade, ak žiadna zo
zmluvných strán nedoručí najneskôr 3 mesiace
pred uplynutím pôvodnej doby nájmu písomné
oznámenie druhej zmluvnej strane, že trvá
na ukončení nájmu v pôvodnom termíne.
Pozemky sú situované mimo zastavaného územia
v časti Podsad, poniže areálu hradu Šášov.
Zámer prenájmu predmetných nehnuteľností
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 22.09.2016.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky a
financovania – č. dv. 6, tel. 045/678 71 43, na
webovej stránke mesta alebo na Úradnej tabuli
mesta.
(r)

Školy sú už na príchod žiakov pripravené
Brány škôl sa po dvoch mesiacoch
letných prázdnin opäť otvoria
v pondelok 5. septembra. A hoci
školáci ešte na návrat do školských
lavíc nepomýšľajú, vedenia škôl sú už
na ich príchod pripravené.
Výnimkou nie sú ani základné školy
v Žiari nad Hronom, ktoré spadajú pod
kompetencie mesta. Patrí sem Základná
škola na Ulici Dr. Janského, Základná
škola na Ulici M. R. Štefánika a Základná
škola na Jilemnického ulici.

Na „Jednotke“ vytvorili
športovo-relaxačné kútiky

Hneď pri vstupe do školy upúta školákov
upravený vstupný vestibul. „Novinkou
je aj vytvorenie športovo-relaxačných
kútikov. V nich sú pripravené hracie stoly,
kde si žiaci budú môcť cez prestávky
zahrať stolný futbal, tenis či hokej,“
približuje zástupkyňa riaditeľa školy Oľga
Berkešová s tým, že obľúbená učebňa
fyziky je presťahovaná bližšie k žiakom,
na druhom poschodí. Ďalšie potrebné
úpravy sa týkajú školskej jedálne.“ V
oblasti vyučovania škola naďalej zavádza
systém vysoko efektívneho učenia,
s ktorým sa žiaci stretli už minulý školský
rok. „Tento systém vychádza z biológie
učenia – najnovších výskumov, ako sa
učí ľudský mozog, zameriava sa nielen na
vedomosti, ale na rozvoj celej osobnosti
dieťaťa, ktoré pracuje v pozitívnej

sociálnej klíme, zmysluplne sa učí
v súvislostiach a je vedené k spolupráci,“
podotýka ďalej Berkešová. Každého
žiaka čaká od septembra aj spoznávanie
tajov jednotlivých prírodovedných
predmetov zážitkovou formou pomocou
pokusov v učebni fyziky, biológie a
chémie a tiež praktických činností v
novej učebni techniky. „Nezabudli sme
ani na predmet matematika, kde sme v
posledných rokoch vsunuli prvky logiky.
Aj v tomto školskom roku si budú môcť
rozširovať slovnú zásobu aplikovaním
metódy Clil do nejazykových predmetov.
Určite stojí za pozornosť rozšírenie
výučby anglického jazyka v piatom
ročníku na 4 hodiny týždenne. Voliteľné
hodiny budeme využívať predovšetkým
na konverzáciu,“ hovorí Oľga Berkešová
a ako dodáva, aj v nastávajúcom školskom
roku pripravilo vedenie školy pre žiakov
inšpiratívne školské prostredie, v ktorom
nebude chýbať ani atraktívna ponuka
krúžkov, súťaží, výletov a exkurzií.

„Dvojka“ po prvýkrát s triedou
programu Montessori

„Dvojka“ je charakteristická tým, že
nepatrí k školám, ktorým stačia dobre
rozbehnuté a fungujúce programy a
aktivity. „Úplnou novinkou by malo
byť nové zrevitalizované basketbalové
ihrisko. Veľká vďaka patrí OZ Šport a
mládež Žiar, konkrétne Petrovi Dubeňovi

a Ivanovi Hrdému, primátorovi a
poslancom MsZ za podporu projektu,
riaditeľovi mestských Technických
služieb a koordinátorovi aktivačných
pracovníkov,“ približuje riaditeľka školy
Ľubica Baranová. Ďalšou novinkou
je vysokorýchlostný internet a vďaka
spoločnosti Pantheon Technolgies
sa podarilo uskutočniť výmenu
zastaranej výpočtovej techniky, vrátane
základného programového vybavenia
v počítačovej učebni. „Okrem toho na
prvákov a piatakov čakajú vymaľované
učebne, siedmakov vymenené podlahy
v učebniach, rekonštrukciou prešla aj
školská jedáleň a ŠKD,“ vymenúva ďalej
Baranová. V septembri prekročí bránu
školy 74 prvákov, ktorí budú začlenení do
4 tried. „Dvojka“ je v povedomí verejnosti
známa ako jazykovka a v tomto trende
bude pokračovať aj v novom školskom

roku , kedy už po jedenásty krát otvorí
jazykovú triedu. Novinkou však bude
otvorenie prváckej triedy, v ktorej sa
budú uplatňovať prvky alternatívneho
výchovno-vzdelávacieho
programu
Montessori. Poslednou novinkou na
I. stupni bude používanie nového
písma Comenia Script. „Tradícia našej
školy je založená na viac ako 37-ročnej
existencii matematických tried. Aj keď
matematické triedy už neotvárame,
opäť budeme pripravovať žiakov nielen
na matematickú, fyzikálnu, chemickú či
biologickú olympiádu, ale aj na technickú
olympiádu a súťaže technického
zamerania. Dôraz budeme opäť klásť
na projektové a zážitkové vyučovanie,“
dodáva na záver Ľubica Baranová s tým,
že žiaci školy sú mimoriadne zruční
v technických predmetoch, o čom svedčí
4-krát po sebe získaný titul Najlepšia
škola v rámci rozvoja technickej
tvorivosti. Tieto vedomosti a zručnosti si
budú môcť žiaci rozvíjať od septembra aj
v záujmových krúžkoch.

Podpora športových talentov
na „Štvorke“ pokračuje

Aj žiarska „Štvorka“ ponúka svojim
školákom
množstvo
príležitostí
nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj
v oblasti záujmovej činnosti. „A to na
zdokonaľovanie svojich schopností,
skrytých túžob a snov v športovej,

jazykovej, kultúrnej, technickej či
inej aktivite, ktorá ich teší a zaujíma,“
približuje zástupkyňa riaditeľa Drahomíra
Hanzlíková a ako konkretizuje, vzdelávací
proces pravidelne obohacujú realizáciou
rôznych projektov, do ktorých zapájajú
čo najväčší počet žiakov. V školskom
roku 2016/2017 otvára škola 16 tried
a 3 oddelenia ŠKD. „Podporujeme nielen
športové talenty či žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním, ale snažíme
sa v každom dieťati nájsť niečo, čo ho
posunie vpred. Ako každý rok, tak aj
tento sa tešíme na našich prváčikov, ktorí
sa po prvýkrát posadia do školských lavíc.
Tento školský rok bude pre nich rokom
mnohých zmien, preto sa my všetci
posnažíme pomáhať im pri riešení ich
detských problémov a starostí,“ hovorí
ďalej Hanzlíková s tým, že do školských
lavíc si zasadne 37 prvákov, ktorí budú
rozdelení do dvoch tried. „Úprava tried
je samozrejmosťou, no pre žiakov sme
pripravili jedno nielen estetické, ale
hlavne edukačné prekvapenie. Vďaka
ústretovosti zriaďovateľa školy sme
mohli vymeniť podlahovú krytinu
v priestoroch pred jedálňou. Cieľom
všetkých zamestnancov je, aby žiaci
v našej škole dostali nielen kvalitné
základné vzdelanie, ale aby s radosťou
otvárali dvere školy a boli hrdí na to, že sú
žiakmi práve „Štvorky“, dodáva na záver
Drahomíra Hanzlíková.
(li)

Pripomíname si 72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania
Slovenské
národné
povstanie
1944 je jedným z najvýznamnejších
politicko-vojenských
vystúpení
slovenského národa v jeho moderných
dejinách. Strategicky zaujímané
územie Slovenska sa v dávnej i blízkej
minulosti stávalo stredobodom
záujmu rôznych mocností.
Obrana tohto nášho národného územia
pred agresormi a okupantmi nebola vždy
možná a reálna. Na konci leta 1944 však
bola nevyhnutná, čo pochopili významní
politickí aj vojenskí predstavitelia.
Armáda a partizáni, za podpory civilného
obyvateľstva, sa razantne postavili proti
okupácii Slovenska cudzou mocnosťou.
Jednoznačným politickým východiskom
v tomto boji bolo prihlásenie sa
k legitímnej československej štátnosti
uznanej všetkými štátmi protihitlerovskej
koalície.
Partizánsky odboj na Slovensku začal
na jar v roku 1942. Aktivizácia tohto
odboja mala tri hlavné dôvody: vstup
Slovenska do vojny proti ZSSR spojená so
slovanskou vzájomnosťou, protižidovské

opatrenie slovenskej vlády a obrat
v Stalingradskej bitke. V decembri 1943
bola uzavretá tzv. Vianočná dohoda a bol
vytvorený Ústredný odbojový orgán
SNR. Hlavným bodom bola príprava
ozbrojeného povstania a zvrhnutie
vlády fašistického Slovenského štátu.
Od roku 1939 v odboji na Slovensku
pôsobili tri hlavné smery: komunistický,
sociálno-demokratický a občiansky.
Základným cieľom všetkých týchto
skupín bola porážka fašistického režimu.
Povstanie sa pripravovalo v spolupráci
s armádou, ktorej značná časť nebola
spokojná s ľudáckym režimom.
Popri prípravách povstania na celom
Slovensku prebiehali záškodnícke
akcie početných partizánskych skupín.
V priebehu povstania nie vždycky sa
darilo koordinovať činnosť partizánov
a armády. Po vstupe nemeckých vojsk
na územie Slovenska vypuklo SNP.
Prvé boje prebiehali medzi nemeckými
okupantmi a povstalcami v oblasti Žiliny
a na severovýchode v oblasti Kežmarku
a Popradu. Povstanie bolo verejne

vyhlásené slobodným banskobystrickým
vysielačom
Slovenského
rozhlasu
30.8.1944.

Okrem Slovákov bojovalo
v povstaní viac ako
30 národností

Povstanie vzplanulo na väčšej časti
vtedajšieho
slovenského
územia,
ale dlhodobo povstalci toto územie
nedokázali ubrániť. Veľkú materiálnu
a vojenskú pomoc povstalcom poskytla
ČA ZSSR. V povstaní bojovalo približne
60-tisíc vojakov a 18-tisíc partizánov.
Aj napriek podpore zo zahraničia
a enormnej snahe slovenských
povstalcov sa povstalecké územie
zmenšovalo. Bolo to z viacerých
dôvodov: povstanie vypuklo oproti
pôvodným plánom predčasne, keď
ešte neboli ukončené všetky vojenské
prípravy. Tiež sa nepodarilo zapojiť dve
východoslovenské divízie do povstania
a Nemci ich odzbrojili. Najtvrdšie boje
sa zvádzali i v našom regióne Žiar nad

nemeckej armády povstalecké územie.
V povstaní okrem Slovákov bojovali
Rusi, Česi, Ukrajinci, Bielorusi, Francúzi
a ďalších viac ako 30 národností. V noci
z 27. na 28. októbra 1944 vydal veliteľ
povstaleckých vojsk, generál Wiest,
rozkaz o prechode vojsk na partizánsky
spôsob boja. Po potlačení povstania
sa nemeckí fašisti a slovenskí ľudáci
pomstili na civilnom obyvateľstve. Došlo
k vypaľovaniu a vraždeniu civilného
obyvateľstva, detí a starcov. Celkom
bolo na Slovensku vypálených 102 miest
a obcí. V našom regióne to postihlo Kľak,
Ostrý Grúň, Prochot, Hrabičov, Župkov,
ale aj ďalšie obce.
Obyvatelia podhorských obcí vo
svojich
vlastných domovoch prichýlili
Jeden z povstaleckých 88 mm
povstaleckých vojakov, partizánov či
kanónov bol použitý i pri obrane
utečencov, medzi ktorými boli aj ženy
mostov cez Hron.
a deti. Nerobili to však zo zištných
dôvodov, ale preto, že cítili, že takto by sa
Hronom, Hronská Dúbrava, Telgárt, k sebe mali správať ľudské bytosti.
Vrútky a Martin. Povstanie malo veľký Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB,
vojenský význam, pretože vďaka veľkej Žiar nad Hronom
podpore obyvateľstva vzniklo v tyle
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POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chcem úprimne
z celého srdca poďakovať R. Búcimu,
Lenke, E. Petlušovej, E. Siklenkovej
a Peťovi za prejavenú úctu a oporu
v mojich ťažkých chvíľach.
Ďakujem.
Bc. Janette Brigantová
MESTSKÁ KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Mestská knižnica Michala Chrásteka
oznamuje svojim čitateľom, že
od 12. septembra do 23. septembra
bude knižnica z dôvodu revízie
knižničného fondu zatvorená.
POZVÁNKA
Poradňa pražského astrológa
Emila Václava Havelku,
ktorý sa zaoberá astromedicínou,
bude v Tesárskych Mlyňanoch
11. septembra.
Konzultácie sú bezplatné.
Objednávky: 0908 163 778.

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY MIESTNEHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje
platiteľom
miestneho
poplatku
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na území mesta Žiar
nad Hronom, ktorí majú povinnosť
uhradiť tento poplatok na rok 2016 v
dvoch splátkach, aby druhú splátku
poplatku uhradili v termíne najneskôr
do 30. septembra 2016. Poplatok je
možné uhradiť na účet správcu dane
č. SK44 7500 0000 0040 0556 2844,
alebo do pokladne mesta Žiar
nad Hronom. Pri platbe je potrebné
uviesť variabilný symbol.

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 nejakou 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
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
•Pink Floyd
Hudobno-biografický program.
Dňa 25. augusta o 19.00 hod.
•Večer pod južnou oblohou
So základnou orientáciou na južnej oblohe
vás oboznámi lektorská demonštrácia vo
Hviezdnej sále. Dňa 26. augusta o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária
približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy. V UFO sále si deti
v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia, čo všetko sa už
naučili o blízkom a vzdialenom vesmíre
a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom.
Dňa 31. augusta o 16.00 hod.

HĽADÁM DOMOV
DIZZY
– kríženec nemeckého
ovčiaka
Dizzy bol držaný
v zlých podmienkach.
Je to približne
8-mesačný kríženec, pravdepodobne
nemeckého ovčiaka. Dizzy je veľmi kontaktný,
je šikovný a učenlivý. S inými psami a sučkami je
znášanlivý. Je vhodný skôr do rodinného domu.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

BOBINO
– kríženec westíka
Bobino je približne
3-ročný kríženec
menšieho vzrastu,
pravdepodobne
westíka. Je priateľský,
kontaktný a nekonfliktný. S inými psami
a sučkami je znášanlivý. Vhodný je do bytu,
má hygienické návyky. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

BENDŽI

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
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

– kríženec teriéra
Bendži je 5-ročný
kríženec teriéra.
Je menšieho
vzrastu, priateľský
a kontaktný. S inými psami a sučkami je
znášanlivý. Vhodný je skôr
do rodinného domu, ale naučil by sa žiť aj v byte.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

ENDY
– kríženec menšieho
vzrastu
Endyho sa
z rodinných
dôvodov vzdali jeho
pôvodní majitelia.
Je to 5-ročný kríženec menšieho vzrastu,
pravdepodobne westíka. Je priateľský
a kontaktný. S inými psami a sučkami je
znášanlivý. Vhodný je skôr do rodinného domu.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

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

www.utulokziar.sk
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov oznamuje vlastníkom
nehnuteľností na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť
uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2016 v dvoch splátkach, aby druhú
splátku dane uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2016. Daň je
možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658,
alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol.

MAŤKO
– americký
kokeršpaniel
Maťko je 4-ročný
americký
kokeršpaniel, ktorého
sa vzdali jeho pôvodní majitelia z rodinných
dôvodov. Je priateľskej a znášanlivej povahy.
Vhodný je do rodinného domu s prístupom
do vnútra alebo aj do bytu. Vhodný je tiež do
rodiny s deťmi alebo aj k aktívnejším starším
ľuďom. S inými psami a sučkami je znášanlivý.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

5.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
26.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
27.8. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
28.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
29.8. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
30.8. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
31.8.20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max

1.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
2.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
3.9. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
4.9. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
5.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
6.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
7.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
8.9. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Je skončený boj,
i keď život
mal som rád.
Som v duši spokojný
a chcem len
kľudne spať.
Úprimne ďakujem všetkým
príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí dňa 7. júla 2016
prišli odprevadiť
môjho syna
Ing. Patrika Briganta.
Ďakuje smútiaca
mamina, otec, brat, teta Eva,
ujo Roman s rodinami
a starkovci.
POĎAKOVANIEtkov

Nezomrel len ten,
kto žije
v ľudských srdciach.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho
milovaného
Juraja Polacha,
ktorý nás navždy
opustil
dňa 22. júla 2016
vo veku nedožitých 63 rokov.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí prišli odprevadiť
na poslednú cestu
našu milovanú
sestru, švagrinú
a krstnú mamu
Máriu Hrmovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 3. augusta 2016
vo veku 62 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Veľké ĎAKUJEM
patrí lovčianskym spevákom
a zvlášť
p. farárovi Havlíkovi
za slová rozlúčky.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov

Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho nevezme.
Ani diaľka, ani čas,
ani smrť...
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
bývalým kolegom, priateľom,
susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho milovaného
manžela, otca a starého otca
Zoltána Kukučku,
ktorý nás navždy opustil
dňa 27. júla 2016
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Slza smútku tíško
sstečie po tvári,
bbolesť
ole v srdci zabolí,
no pekná spomienka,
ako večný plameň,
v mojom srdci zahorí.
Dňa 29. augusta
uplynie 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Ján Ševčík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca manželka Zuzka.

SPOMIENKA

Drahí rodičia, more lásky
ste so sebou vzali,
more spomienok ste zanechali.
Ďakujeme,
že ste boli.
Dňa 28. augusta
si pripomíname 20 rokov
od smutnej chvíle,
keď náš navždy opustil
náš drahý otecko
Jozef Sekereš
z Bartošovej Lehôtky
a
dňa 15. februára
uplynie 14 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila
naša drahá mamička
Helena Sekerešová
z Bartošovej Lehôtky.
S láskou spomínajú
dcéry, synovia,
vnučky, vnuci,
pravnúčatá
a celá ostatná rodina.

POĎAKOVANIEkov

Kto ťa poznal, ten
pozná našu bolesť,
ten vie,
čo sme v tebe stratili.
V našich srdciach žiješ
ďalej –
Spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa dňa 5. augusta 2016 prišli
rozlúčiť
s našou milovanou
mamičkou a starou mamou
Oľgou Haringovou,
ktorá nás nečakane
navždy opustila
26. júla 2016
vo veku 60 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiace dcéry,
vnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 2. augusta
uplynulo 17 rokov,
čo nás navždy
opustila
naša drahá mama,
stará mama a prastará mama
Mária Čaklošová.
S láskou spomínajú
dcéra Lukrécia a
synovia Alexander a Tibor
s rodinami.
Spomíname.

SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 18.8.2016
uplynulo 25 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš ocko, dedko a pradedko
Gejza Rozenberg.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami
a nevesta s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Je myšlienkou,
ktorá si sadá
na peľasť duše.
Je to, čo sa tíško
ozýva v pamäti tých,
ktorí
kto na neho
nezabúdame...
nez
Dňa 31. augusta
si pripomíname
70. nedožité narodeniny manžela,
otca a starého otca
Ladislava Bárdiho.
S láskou spomína
manželka Viera,
deti Vladko a Monika,
vnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 26. augusta
uplynie 10 rokov,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Darina Gálusová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel,
dcéry a rodina.
SPOMIENKA

Posielame pozdrav
do neba tomu,
kto vstúpil
do nášho života.
Tomu, kto otvoril
svoje srdce
pre nás všetkých.
Daroval nám niečo
krásne zo seba,
preto jeho odchod
na druhý breh
tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach
budú mať vždy svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
Pri príležitosti nedožitých
81. narodenín
a 6. výročia úmrtia
spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka
a deti Alenka a Peťo
s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 27. augusta
uplynie 10 rokov,
čo nás opustil brat
Jozef Daniš.
Za tichú spomienku
ďakujú
sestry s rodinami.

SPOMIENKA

Kto ho poznal,
ten si spomenie,
že v roku 2004
nás navždy
opustil
Jozef Petrgalovič
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S úctou spomínajú
manželka a ostatná rodina.

SPOMIENKAkov

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 7 rokov,
keď nás opustila
naša mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú
deti Matúš,
Miška a Marek,
mama
a súrodenci s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Rana v srdci stále
bolí, zabudnúť
nám nedovolí.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 24. augusta
uplynul rok
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starký
Alexander Podskalecký.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou s
pomína manželka Emília,
dcéra Silvia,
syn Peter, vnúčatká
Martinko a Viktorka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Mala dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 7. augusta
uplynuli 3 roky,
čo nás opustila
naša drahá mama
Anna Lazárová
vo veku 81 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

Dňa 21. augusta si
pripomíname
25 rokov
od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša milovaná mamička, stará
mama, svokra a prastarká
Antónia Štenclová.
S úctou a láskou spomínajú
synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Osud je občas krutý,
nevráti čo raz vzal,
zostanú
iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
† 14.2.2016
Dňa 14. augusta
sme si pripomenuli
pol roka od chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný
Mikuláš Kaločai.
Spomíname na neho pri
príležitosti nedožitých 67 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry, synovia,
nevesty, vnučky a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Pred desiatimi
rokmi,
dňa 2. septembra,
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý
otec
Vladimír Baran.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKA

Dňa 27. augusta
si pripomenieme
1. výročie
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
Ladislav Hudec.
Spomína manželka Anna
a deti s rodinami.
SPOMIENKA

V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Dňa 25. augusta
si pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný
Jozef Juhász
zo Žiaru nad Hronom.
Už niet návratu, ani nádeje,
len spomienka
na teba zostane.
Spomínajú priateľka
s celou svojou rodinou.
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Od Tatier k Dunaju si opäť zabehli aj Žiarčania
Cez víkend 20. a 21. augusta sa
uskutočnil štvrtý ročník štafetového
behu Od Tatier k Dunaju. Opäť na
ňom nechýbali ani Žiarčania.
Štafetový beh družstiev sa beží na
345-tich kilometroch. Do pretekov
sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy,
ktoré štartovali z Jasnej v Nízkych
Tatrách, bežali non-stop dňom aj
nocou a po niekoľkých hodinách
dobehli do cieľa na nábreží Dunaja
v Bratislave. Trať bola rozdelená na 36
úsekov a viedla aj cez naše mesto a
bežci si aj u nás odovzdali štafetu. Beh
od Tatier k Dunaju pritom nie je beh

Tím Remeslo Strojal ZH.
jednotlivcov, ale tímov, pričom všetky
úseky sú v dĺžke 7 až 12 kilometrov.
Pri 12-člennom družstve každý bežec
absolvuje tri úseky, s odstupom 8
– 10 hodín, spolu teda približne 30

kilometrov počas dvoch dní. Bežecké
podujatie má svojich priaznivcov po
celom Slovensku a ani tento rok v ňom
nechýbali ani bežci zo Žiaru a okolia.
Svoju štafetu postavil, tak ako vlani,
aj tím spoločnosti Remeslo. V ďalšom
tíme štartoval opäť po roku aj žiarsky
poslanec Milan Gocník.
Na prvom mieste s časom 23:31:09
skončil tím STD Donivo Team. Družstvo
Remeslo Strojal Žiar nad Hronom
dobehlo do cieľa na 55. mieste s časom
29:47:08, čo je strata na víťaza 6:15:59.
Oproti minulému roku si však naši
bežci zlepšili čas o dve hodiny. Žiarsky

Michal Holic
získal bronz
CYKLISTIKA

Milan Gocník v tíme Retro
Running Team.
poslanec Milan Gocník bežal v tíme
Retro Running Team. Spolu s kolegami
skončil jeho tím na 54. mieste s časom
29:46:12 a so stratou na prvé miesto
6:15:03.
(li
Foto: archív Remeslo Strojal ZH
a Milan Gocník.

Na Majstrovstvách Slovenska v cestnej
cyklistike mládeže získal mladší žiak
Michal Holic bronzovú medailu v
časovke jednotlivcov. V kategórii žiačok
skončila na nepopulárnom 4. mieste
Simona Záhorcová.
(r)

Tí

Štart do súťaže vyšiel na výbornú
FUTBAL – U19

FK Rakytovce – FK Pohronie 0:5 (0:1)
Zostava FK Pohronie: Okoličný,
Valenta (71. Krahulec), Kováč, Rišňovský,
Krahulec, Fergel, Antošík, Bugár, Fráz (63.
Blaho), Orság, Šiška (66. Barboriak).
Svoj prvý majstrovský futbalový zápas
v novom súťažnom ročníku odohrala
19-ka Pohronia na ihrisku súpera proti
Rakytovciam. Cieľom bolo vstúpiť do
súťaže s dobrým výkonom, ktorý by
sme potvrdili priaznivým výsledkom.
Chalani svoje predsavzatie začali napĺňať
od prvej minúty zápasu. Poctivým,
bojovným výkonom nepúšťali súpera do
žiadnych gólových príležitostí a, naopak,
na druhej strane si dokázali vytvoriť
viacero dobrých možností na skórovanie.
Gól visel na vlásku, ale streleckú

smolu sa nám podarilo prelomiť až v
poslednej minúte prvého polčasu, keď sa
peknou strelou z priameho kopu spoza
pokutového územia presadil Marek
Orság. Do kabín sa tak išlo za výsledku
0:1 pre FK Pohronie. Druhý gól padol
tesne po výmene strán, keď zafungovala
spolupráca medzi Marekom Orságom
a Tomášom Frázom. Orság našiel v
47. minúte pekným centrom úplne
voľného Fráza, ktorý z hranice malého
vápna pohodlne skóroval. Tomáš Fráz sa
presadil ešte raz, a to v 56. minúte a aj v
tomto prípade to bolo po centrovanej
lopte, teraz však od Michala Fergela. To
však od hráčov FK Pohronie ešte stále
nebolo všetko a strelecký účet v novej
sezóne si otvorili ešte v 63. minúte po minútu pred záverom stretnutia zvýšil na hlavičkou po milimetrovom pase od
peknej individuálnej akcii Mária Šišku a konečných 0:5 Adam Barboriak peknou Mateja Rišňovského.

V úvodnom zápase remíza po kolektívnom výkone
FUTBAL – U12

FK Pohronie – ŽP Šport Podbrezová
2:2 (A: 0:0, B: 1:0 / A: 1:0, B: 0:2)
Zostava FK Pohronie A: Hromádka
- Jakab, Chudovský, Dovec, Škultéty,
Pilník, Bartošík, Tatár, Dražo. Zostava
FK Pohronie B: Vendlek - Varecha,
Slašťan, Solga, Boháč, Dovčík, Obertáš,
Karásek, Ťahúň, Schmidt.
Góly: Škultéty, Dovčík.
V prvom zápase 1. žiackej ligy
sme privítali na domácom ihrisku
kvalitného súpera z Podbrezovej. Po
zodpovednom výkone celého tímu
sme uhrali cenný bod.
Počas celého zápasu sa nám darilo
zodpovedným prístupom celého
tímu eliminovať kvalitatívne lepšieho

súpera a držať ho mimo ohrozenia
našej brány. Aj keď mali hostia
územnú prevahu, naši hráči dokázali
vytláčať hostí do málo nebezpečných
priestorov ďalej od našej bránky. Po

zisku lopty sa nám darilo dostávať hru
pod našu kontrolu. Hráči sa taktiež
snažili o kolmú hru, ak to bolo možné.
Najväčší rozdiel bol v hre v útočnej fáze
jednotlivých tímov. Nám sa nedarilo

rokmi. Odvtedy prešiel niekoľkými
životnými premenami a dnes je tu so
svojím novým projektom, s Planétou
pohybu.
V začiatkoch pôsobenia na žiarskej hip
hopovej scéne sa Bios a jeho kamaráti zo
skupiny Asocialz Dance Crew stretávali
v priestoroch MsKC, v starom atómovom
kryte. „Našim cieľom bolo prerobiť túto
miestnosť tak, aby do nej mohli chodiť
mladí ľudia a aby v nej trénovali tanec
vtedy, kedy chcú,“ približuje Bios s tým,
že to bolo v roku 2010, kedy natočili
film Nie je to len tanec. Netušili však,
že po zhliadnutí filmu ku nim príde
viac ako 80 detí. Čo teda s toľkými
mladými ľuďmi? „Založili sme tanečnú
školu, ktorej sme dali formu a deti sme
Matej Bios Škoda začal s mladými rozdelili do niekoľkých krúžkov. Dnes
ľuďmi spolupracovať už pred siedmimi už škola funguje piaty rok,“ hovorí Bios

a ako podotýka, nikdy pritom nebolo
jeho snom mať tanečnú školu. Dnes,
po piatich rokoch, si však povedal, že
svoje pôvodné vízie, ktoré mal kedysi
so spomínaným priestorom, naplní. „Aj
naďalej chcem dávať priestor mladým
ľuďom, nebudem tu už však figurovať
ako akýsi vychovávateľ. Vytvoril som
centrum pre mladých, ktorí chcú
svoj voľný čas tráviť plnohodnotne.
K dispozícii budú mať pomôcky na
cvičenie ako činky či cvičebné nástroje,
nechýba trampolína, žonglérske náčinie,
kuželky, diabolá, jojá...,“ vymenúva Bios
a ako konkretizuje, miestnosť bude
otvorená každý pracovný deň od obeda
do večerných hodín. Planéta pohybu,
ako svoj nový projekt nazval, je pre
všetky vekové kategórie, aj keď naďalej
zostávajú prioritou mladí ľudia vo veku

Planéta pohybu

Úspešný začiatok sezóny pre U17
FUTBAL – U17

FK Rakytovce - FK Pohronie 0:2 (0:2)
Góly: 32. Bahna - pokutový kop, 35.
Gordulič.
Zostava FK Pohronie: Repiský, Harach,
Bahna, Jelža, Ginič (69. Tatár), Dovčík,
Kliman, Bahno (60. Baran), Čierťaský
(60. Kosmeľ), Gordulič (69. Haško,
Žabka (41. Kapusta).
V prvom zápase sezóny sme pôsobili
nervózne, viazla kombinácia a šance,
ktoré sme si ťažko vypracovali, sme
ľahko zahodili. V 32. minúte sme
kopali pokutový kop a od vtedy sme
kontrolovali hru. Pridali ešte jeden gól
a aj keď dopredu to nešlo, vzadu sme
neurobili chybu.

Prípravné zápasy U9
FUTBAL – U9

pred súperovou bránou vytvoriť
dostatok situácií. Náš súper, naopak,
s blížiacim sa koncom zápasu stále
viac hrozil. Paradoxne sme v poslednej
minúte mi po chybnej rozohrávke
brankára hostí vyrovnali pozorným
Škultétym. V úvodnom polčase sme
dokázali udržiavať vysoké tempo,
avšak v druhom polčase už bolo cítiť
rozdiel v počte striedajúcich hráčov,
kedy sme s početnejšou výpravou
hostí miestami už fyzicky nestíhali.
Rovnako to bolo aj s individuálnymi
výkonmi. V prvom polčase sme sa viac
presadzovali v hre jeden na jedného. V
druhom polčase sme sa aj naďalej o to
pokúšali, ale percentuálna úspešnosť
bola nižšia.

FK Pohronie – Zvolen 16:0
FK Pohronie – Horná Nitra 5:0
Vo štvrtok 18. augusta odohrali
Žiarčania prípravné zápasy s
mužstvami domáceho Zvolena a
Hornej Nitry.
V oboch zápasoch sme jasne dominovali
vo všetkých herných činnostiach a
prvýkrát sme neinkasovali gól na
turnaji. Poctivo sa vraciame po každom
našom útoku a rýchlom premiestňovaní
do obranných radov pri súperovom
protiútoku so snahou urobiť tlak už na
najbližšieho hráča s loptou. Videli sme
krásne akcie, či už individuálne, alebo
2 na 1, ktoré vo veľa prípadoch boli
zakončené do prázdnej bránky súpera.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

od 10 do 15 rokov. „Povedal som si, že
veci by sa mali rozvíjať a do nich treba
investovať. Aby som mohol investovať,
potreboval som peniaze. Zobral som
preto pomerne dobre platenú prácu
taxikára a všetky zarobené peniaze, do
posledného centu, som investoval do
haly,“ hovorí s hrdosťou Bios a na záver
dodáva: „Planéta pohybu je planéta,
na ktorej si môže svoje hranice určovať
každý sám. Hranice sú tam, kde si ich
človek sám určí. Nebudú tam ľudia, ktorí
ho vysmejú, práve naopak, každého
povzbudíme. Veď každý človek je nadaný
na niečo iné. Okrem iného sa pustíme aj
do tanečných tréningov, kondičákov či
rôznych výletov. Začiatkom septembra
dokončíme aj medziplanetárne vozidlo,
na ktorom vás radi prevezieme na našu
planétu.“
(li)
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Aj proti Svätému Juru bez bodu

OD PRAMEŇA HRONA

FUTBAL – II. TRIEDA – DOXXBET LIGA

3. kolo: FK Pohronie – ŠK Svätý Jur 1:2
(0:0)
Góly: 72. Nurkovič (11 m) – 51. Valachovič,
65. Benes.
Zostava FK Pohronie: Lešňovský –
Rolinec, Pittner, Sekereš, Prikryl, Pelegríni
(55. Paraj), Hrnčiar (55. Matuškovič),
Frimmel, Nurkovič, Garaj, Sojka.
Pri Hrone domáci potrebovali vyhrať,
no žiaľ sa im to nepodarilo.
Už v 2. min. vypálil Rolinec, ale Hipp
loptu vyrazil. V 11. min. Pelegrini vysunul
Nurkoviča, ktorý vystrelil k žrdi, ale Hipp
bol opäť proti. V 26. min. zas z brejku
pálil Garaj. Vôbec to nevyzeralo, že môžu
domáci prehrať. V 46. min. krásne nožničky
Nurkoviča skončili na žrdi. Výstraha prišla
v 48. min. po chybe Prikryla, keď Kemlage
nahral spätnú a Valachovič dal nad. V 50.
min. si nerozumeli Hrnčiar so Sojkom

a Valachovič pohodlne sám otvoril skóre
- 0:1. V 65. min. po nevinnej akcii zvýšil
vedenie hostí Kemlage - 0:2. V 73. min.
po faule na Frimmela Pohrončania znížili
z pokutového kopu Nurkovičom na 1:2.
Ďalších dvadsať minút domáci dobíjali

bránu, ale gól sa im nepodarilo dať,
pretože to nemalo myšlienku.
Ostatné zápasy: Martin – Nové Mesto 1:5,
Nitra – Skalica 1:4, Žilina B – Šamorín 1:2,
Slovan Bratislava B – Trnava B 1:1, Sereď –
Banská Bystrica 5:0.

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.

Debakel, ktorý sa nedá nijako ospravedlniť
4. kolo: FK Pohronie – FC Nitra 1:6 (1:4)
Góly: 30. Nurkovič – 5. Ivančík, 6., 51. Balaj,
18. Shejbal, 28. Fábry.
Zostava FK Pohronie: Lešňovský – Rolinec
(57. Prikryl), Nosko, Pittner (33. Hudák),
Sekereš, Pelegríni, Frimmel, Nurkovič,
Garaj (65. Fajčík), Paraj, Sojka. Tréner: Peter
Černák.

Černákom.
Ostatné zápasy: Šamorín – Sereď 4:1,
Svätý Jur – Nové Mesto 0:0, Trnava B –
Martin 2:2, Skalica – Žilina B 1:1, Banská
Bystrica – Slovan B 1:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Diváci pri Hrone čakali, ako sa Pohronie
pobije o prvé víťazstvo. Žiaľ, nedočkali
sa, pretože Nitra disponuje výborným
kolektívom, čo sa prejavilo aj na
výsledku.
Už v 5. min. ušiel Rolincovi po krídle
Ivančík a bolo 0:1. O minútu dával malú
domov Pittner, z odkopu trafil Lešňovský
do Baleja a lopta sa pomaly dokotúľala do
brány - 0:2. V 11. min. dal Frimmel strelou
do brvna, ale Shejbal v 19. min. potrestal
chybu Pittnera a hostia viedli 0:3. V 21. min.
dal Garaj hlavou nad a Fábry osamotený
zvýšil na hrozivých 0:4. V 29. min. znížil po
prihrávke Garaja Nurkovič - 1:4. V druhom
polčase v 51. min. si Balej položil troch
domácich hráčov a Nitra viedla 1:5. V 72.
min. zas chybu Hudáka potrestal Balej
a uzavrel výsledok na hrozivých 1:6.
Hneď po zápase vedenie FK Pohronie
ukončilo spoluprácu s trénerom Petrom

FC ŠTK 1914 Šamorín4 4 0
MFK Skalica
4 3 1

TABUĽKA PO 4. KOLE
0
0

11:2
11:2

12 6
10 1

AFC N. M. /Váhom 4
ŠKF Sereď
4
ŠK Svätý Jur
4
FC Nitra
4
MŠK Žilina B
4
ŠK Slovan BA B
4
FC Spartak Trnava B4
FK Dukla BB
4
MŠK Fomat Martin 4
FK Pohronie
4

2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

2
1
1
0
2
2
2
2
1
0

0
1
1
2
1
1
2
2
3
4

12:4
10:6
5:4
11:8
7:6
6:8
6:10
3:11
3:12
2:14

8
7
7
6
5
5
2
2
1
0

5
-2
1
0
-1
-1
-1
-4
-2
-9

Cyklistom sa v Slovenskom pohári darilo
CYKLISTIKA

V sobotu 20. augusta sa chlapci
a dievčatá žiarskeho Cyklistického
klubu MŠK zúčastnili Slovenského
pohára v Kláštore pod Znievom.
Našim zverencom sa darilo. Doobeda
štartovali juniori a kadeti v pretekoch
jednotlivcov. V kategórii juniorov
vybojoval Martin Vlčák pekné štvrté
miesto a v kadetoch došpurtoval Adam
Foltán na výbornom treťom mieste.
Poobede
odštartovali
svoju
časovku mladší žiaci a staršie žiačky.
Michal Holic skončil na krásnom druhom
mieste. V kategórii starších žiačok sa
podarilo Simone Záhorcovej obsadiť
peknú tretiu priečku.
(CK MŠK)

Foto: Ján Melicher, Marián Holic.

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

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.

