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Futbalový štadión je oficiálne otvorený
Spĺňa všetky kritériá UEFA
Futbalový
štadión
oficiálne
s veľkou pompou otvorili v sobotu
12. augusta. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnilo viacero futbalových
osobností. Súčasťou ceremoniálu bol
aj krst novej knihy o žiarskom futbale
či oceňovanie bývalých úspešných
žiarskych futbalistov.
Pozvanie na oficiálne otvorenie
štadióna prijalo viacero futbalových
osobností. Okrem bývalých slovenských, československých a žiarskych futbalistov aj súčasný poslanec Dušan Galis
a prezident Slovenského futbalového
zväzu Ján Kováčik. Práve títo dvaja páni
spolu s primátorom mesta Petrom Antalom a s viac ako stovkou malých žiarskych
futbalistov štadión oficiálne otvorili. Stalo sa tak symbolicky spolu s vypustením
balónikov vo farbách mesta. „Je to už
veľmi dávno, keď som bol v Žiari nad Hronom, ale klobúk dolu pred všetkými, ktorí
sa na rekonštrukcii štadióna podieľali.
Verím, že vynovený štadión pritiahne
na futbal viac fanúšikov, mladých ľudí
aj detí. V Žiari to teraz určite ožije a futbalistom prajem len dobré výsledky.
Dúfam, že na tomto štadióne vyrastie
ďalší reprezentant Slovenska,“ povedal
krátko pred slávnostným otvorením
Dušan Galis, ktorý bol naposledy ako futbalista v našom meste v čase, keď hrával
za Martin. Ako s úsmevom podotkol,
vtedy sa však hralo na pomocnom
ihrisku. Radosť z toho, že na Slovensku
vyrástol ďalší futbalový štadión neskrýval
ani prezident Slovenského futbalového
zväzu Ján Kováčik. „Je úžasné, že máme
na Slovensku hotový ďalší štadión.
Projekt sa podaril v expresne krátkom
čase, bez najmenšieho problému, čo
je zásluha v prvom rade ľudí, ktorí sa
na tom podieľali. My tento žiarsky projekt dávame za vzor. Štadión je presne
ušitý do regiónu, v ktorom sa nachádza,
spĺňa všetky kritériá UEFA 2, takže sme
veľmi spokojní. Chcel by som poďakovať
primátorovi mesta a jeho tímu, lebo
tento štadión je zo všetkých dokončený
najrýchlejšie. Som rád, že vláda pred
tromi rokmi odsúhlasila takýto program
a na Slovensku tak budeme mať viac
ako 20 zrekonštruovaných futbalových
štadiónov a národný futbalový štadión.
Želám Žiaru nad Hronom, futbalistom
a funkcionárom, aby na tomto štadióne
len víťazili a aby sa im tu darilo. Verím
tomu, že v dohľadnej dobe obyvatelia
Žiaru určite uvidia aj nejakú mládežnícku
slovenskú reprezentáciu,“ uviedol počas
otvorenia Ján Kováčik.

Divákov pozdravila aj futbalová
hviezda Milan Škriniar

Po oficiálnom otvorení štadióna prišlo
na rad oceňovanie futbalistov, ktorí
v I. Slovenskej národnej lige skončili
v sezóne 1973/74 na konečnom 6. mieste.
Úspech však dosiahli v Slovenskom
pohári. Prvé pamätné semifinále hrali
v roku 1974 so slávnym Slovanom
Bratislava. Aj keď pred viac ako 7000
divákmi vtedy zvíťazil Slovan 2:3, prvá
účasť žiarskeho TJ ZSNP v semifinále
tejto súťaže je jedným z najväčších
úspechov vo viac ako 80-ročnej histórii
svätokrížskeho a žiarskeho futbalu.

Otvárací ceremoniál s Dušanom Galisom, Petrom Antalom a Jánom Kováčikom (zľava).
Diváci, ktorí na vynovený štadión
zavítali, sa dočkali aj pozdravu od
nášho reprezentanta a odchovanca
žiarskeho futbalu Milana Škriniara,
ktorý ich pozdravil prostredníctvom
videoobrazovky. A to už bol čas na
exhibičný zápas bývalých slovenských
a československých futbalistov proti
bývalým hráčom žiarskeho futbalového
klubu. Slávnostný úvodný výkop urobil
symbolicky otec Milana Škriniara
Ľubomír, ktorého väčšina pozná pod
prezývkou Gago. On sám je bývalým
výborným
hráčom
Ladomerskej
Viesky. Ako technicky vyspelého hráča
operujúceho na veľkom priestore ho
poznal celý žiarsky región. Gago si
zaspomínal aj na prvé skutočné Milanove
úspechy na futbalovom trávniku: „V roku
2008 odišiel zo Žiaru do Žiliny, kde hral
9 rokov. Neskôr jeho kariéra pokračovala
v talianskom Sampdoria Janov, odkiaľ
po 1,5 roku prestúpil do súčasného Inter
Milana. K futbalu som ho priviedol ja, na
začiatku som ho aj trénoval, ale prešiel
viacerými trénerskými rukami. Vychovali
sme ho však tu, v Žiari. Verím preto, že mu
všetci Žiarčania v novom pôsobisku budú
držať palce,“ povedal Ľubomír Škriniar,
otec úspešného futbalistu, slovenského
reprezentanta a v histórii Slovenska
najdrahšieho hráča.

Na štadión zavítalo 12. augusta 1591 divákov.

Za Internacionálov sa na žiarsky trávnik komentátor a publicista Milan Barniak,
postavili brankár Fišan a hráči Krištofík, ktorý sa celý život venoval zbieraniu
Pecko, Glonek, Valachovič, Kinder, výsledkov tabuliek či zaujímavostí, ktoré
Pinte, Obšitník, Maixner, Rusnák, Timko, súviseli s futbalom. Spolu s primátorom
Semeník, Faktor a Petráš.
mesta Petrom Antalom a poslancom
Exhibičný zápas, ktorý sa hral na dva Emilom Vozárom uviedli do života
polhodinové polčasy, bol zo začiatku publikáciu História svätokrížskeho a
v rukách žiarskych hráčov, keď zápas žiarskeho futbalu. Krstilo sa symbolicky
otvoril Michal Páleník. Potom však škvárou z bývalého ihriska z 50-tych
v priebehu niekoľkých minút prišla chvíľa rokov. (Pozn. redakcie: Rozhovor
bývalého skvelého ligového strelca s Milanom Barniakom prinášame na
Róberta Semeníka, ktorý skóre otočil ďalšej strane.)
svojim hetrikom. V druhej časti zápasu Záver podujatia patril žiarskym
dal ďalší gól Internacionálov Krištofík a už futbalistom, ktorí odohrali majstrovský
bol stav 4:1. Keďže Žiarčania sa nechceli zápas proti Spišskej Novej Vsi. Historicky
nechať zahanbiť, museli zabrať a oplatilo po prvýkrát sa hralo pod umelým
sa. S rozdielom dvoch minút strelili góly osvetlením. Zápas si nenechalo ujsť
Rapčan a Ivan a znížili na 4:3. Skóre však 1591 divákov, ktorí po víťaznom góle
V histórii žiarskeho futbalu sa vystriedali nakoniec uzatvoril opäť Semeník na Lukáša Pelegríniho odchádzali spokojní
domov vo večerných hodinách.
stovky, možno tisícky aktívnych hráčov. konečných 5:3 pre Internacionálov.
Podujatie spríjemnili svojou bubeníckou
Z nich vybrať najlepších bolo ťažké. Do
šou bubeníci zo zoskupenia Campana
zostavy žiarskeho výberu sa nominovali
Batucada a v neskorých večerných
hráči, ktorí boli vlastnými odchovancami
koncertom
speváčka
alebo dlhoročnými hráčmi klubu. Keďže Po exhibičnom zápase prišiel na hodinách
Dara
Rolins
a
skupina
Poison
Candy.
futbalový
trávnik
bývalý
výborný
do úvahy sa bral aj vek, zdravotný stav či
(li)
osobné dôvody, do zostavy sa nedostali brankár, neskôr úspešný tréner, športový
napríklad takí hráči ako Ján Valuška,
Milan Barniak, Miroslav Herda, Peter
Nemec, Ľudovít Bezák, Jozef Meliš, Andrej
Rafaelis či Ľubomír Urgela. Vo farbách
Žiaru však divákov potešili brankári
Vladimír Číž a Vladimír Gašpír, obrancovia
Jozef Záhorec, Bohumil Glezgo, Pavel
Mužík, Rastislav Urgela, Juraj Netolický,
Tomáš Branický, Jozef Rozemberg,
Ondrej Číž, záložníci Ivan Dolinský, Pavol
Kutáš, Peter Jankech, Štefan Sviržovský,
Peter Urgela, Matej Rapčan a útočníci
Milan Nemec, Štefan Číž, Stanislav Šimko,
Slávnostný úvodný výkop urobil Ľubomír Škriniar, otec nášho
Ladislav Ivan, Ján Žiak a Michal Páleník.
futbalového odchovanca a úspešného reprezentanta.

Internacionáli versus
bývalí hráči Žiaru

Novú publikáciu o žiarskom
futbale pokrstili škvárou
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Budúcnosť futbalového Áčka
garantuje nová zmluva
na viac ako 1 milión eur

Nová zmluva medzi FK Pohronie
a skupinou Remeslo finančne
zabezpečí futbalový klub na
obdobie niekoľkých rokov. Ide
pritom o sumu viac ako jeden
milión eur.
V začiatkoch, keď sa začalo
hovoriť o rekonštrukcii futbalového
štadióna, padla myšlienka, že
sa ozvú firmy, ktoré by chceli
participovať a podporovať šport
v meste. Dnes je tak na svete zmluva
medzi FK Pohronie a skupinou
Remeslo, ktorá sa uzavrela na
obdobie 4,5 roka. „Celková suma
je v objeme 1 milión a 8 eur,“

informuje nový predseda výkonnej
rady klubu Igor Rozenberg a ako
spresňuje: „A mužstvo FK Pohronia
bude mať zabezpečené po obdobie
dvoch sezón mesačne sumu 16 667
eur a tretiu, štvrtú a polovicu
piatej sezóny 20-tisíc eur mesačne.
Znamená to, že je tak pokryté
fungovanie klubu približne na 80
percent.“ Nová zmluva so skupinou
Remeslo je podľa neho historicky
najvýznamnejším
počinom
v histórii klubu, a to čo sa týka
veľkosti zmluvy a aj dĺžky doby jej
trvania. „V priebehu niekoľkých
týždňov sme sa s Bohumilom

Glezgom zo skupiny Remeslo
dohodli na tom, že naša spolupráca
musí mať dlhšie obdobie. Zmluva
garantuje pre klub silnú finančnú
stabilitu. Na druhej strane je
tu požiadavka, aby sa klub
sprofesionalizoval, čo znamená mať
v A mužstve profesionálne zmluvy.
V súčasnosti máme takéto zmluvy
s 10 hráčmi,“ vysvetľuje Rozenberg
s tým, že je to postup, ktorý
vyžaduje zákon o športe. Futbal tak
v Žiari dostal nový rozmer – bude
transparentnejší a aj jeho výkonná
zložka bude po novom v Žiari.
(li)

Máme nový futbalový štadión
Vyrastú na ňom ďalší reprezentanti?
Žiarsky futbalový štadión prešiel veľkou
zmenou a rekonštrukciou. Jediné, čo
opticky zostalo na svojom mieste, je hlavná
tribúna a garáže. Všetko sa zmenilo podľa
štandardov UEFA 2. Hracia plocha, ktorá je
osvetlená štyrmi 37-metrovými stožiarmi,
sa presunula o viac ako 20 metrov k hlavnej
tribúne, vznikli nové miesta na sedenie,
nové oplotenie, parkovacie miesta a vstupné
brány. Zápasy z tribún bude môcť sledovať
až 2 300 ľudí.
„Myslím si, že štadión nebude pýchou iba pre
mňa, ale pre všetkých Žiarčanov. Pre nich sme to
stavali,“ hovorí primátor Peter Antal a vracia sa
do nedávnej minulosti: „Začali sme športovou
halou a vyjadrili sme ambíciu, že sa chceme
zapojiť do projektu výstavby futbalových
štadiónov. V prvom momente nám bolo
oznámené, že sme prišli neskoro. Ale, ako sa
hovorí, šťastie praje pripraveným a pre nás bolo
šťastím, že si to Dolný Kubín rozmyslel, a tak bola
dotácia pridelená nám. Chcem sa poďakovať
Slovenskému futbalovému zväzu a Vláde SR, že
nám dotáciu odsúhlasili, poslancom MsZ, ktorí
museli zdvihnúť ruku za dofinancovanie, našim
technickým službám, sponzorom a Žiarčanom,
že prijali pozvanie na slávnostné otvorenie.
Verím, že do Žiaru sa znovu vracia veľký futbal,
ktorý tu bol a ktorý bude pokračovať. Máme
futbalovú mládež a držím palce FK Pohronie,
aby tu vyrástli takí hráči ako je dnes Milan
Škriniar, ktorý u nás začínal.“ Ako ďalej primátor
podotýka, na štadióne sa zmenilo úplne všetko.
Pribudli nové tribúny, pod ktorými sú šatne,
sociálne zázemie, osvetlenie, trávnik s umelým
zavlažovaním a nechýba ani bufet, čo nie je na

žiadnom inom štadióne tohto typu. „Z dotácie
sme postavili hlavné tribúny, okrem podstavieb,
tie financovalo mesto. Prispeli nám aj sponzori,
ktorí z veľkej časti zaplatili osvetlenie. Aj keď
konkrétna suma ešte nie je známa, stále je to
najlacnejší štadión tohto typu a kategórie,
ktorý sa doteraz realizoval cez dotáciu,“ dodáva
Antal s tým, že verí, že odteraz sa štadión zaplní
divákmi, ktorým v Žiari kvalitný futbal chýbal.
Spokojnosť s tým, ako projekt rekonštrukcie
futbalového stánku dopadol, netají ani
poslanec MsZ a predseda Komisie športu
a mládeže Norbert Nagy: „12. august 2017, deň
slávnostného otvorenia nádherného nového
futbalového štadióna, je dôkazom, že vedenie
mesta a poslanci MsZ máme už dlhšie obdobie
v oblasti rekonštrukcií, ale aj budovania
nových športovísk v Žiari nad Hronom
spoločný a veľmi silný ťah na bránu. Pre mňa
ako predsedu najväčšej komisie MsZ je tento
deň veľmi slávnostný. Je totiž prirodzeným
vyústením niekoľkoročných spoločných snáh
mojich kolegov, členov športovej komisie,
umocňovaným prísľubom primátora Petra
Antala, o návrat žiarskeho mužského futbalu
tam, kam patrí, do Žiaru nad Hronom.“
Na rekonštrukciu futbalového štadióna
získalo mesto dotáciu zo Slovenského
futbalového zväzu vo výške 750-tisíc eur, k nej
najskôr mestské zastupiteľstvo schválilo na
rekonštrukciu futbalového štadióna 500-tisíc
eur ako povinnú spoluúčasť. Po vypracovaní
projektu pre stavebné povolenie schválili
poslanci ďalších 500-tisíc eur. V súčasnosti sa
eviduje približne 250-tisíc eur aj od sponzorov.
(li)

Nová publikácia mapujúca históriu svätokrížskeho a žiarskeho futbalu z pera Milana Barniaka
Svetlo sveta uzrela ďalšia futbalová
publikácia z pera autora Milana
Barniaka. Mapuje históriu futbalu
nášho mesta od roku 1929 až do roku
2016. Symbolicky bola uvedená do
života škvárou z futbalového ihriska
z 50-tych rokov.
Milan Barniak je bývalý futbalový
brankár, úspešný tréner, športový
komentátor, publicista, ktorý sa po
celý život venoval futbalovej histórii
a zbieraniu výsledkov, tabuliek či
zaujímavostí, ktoré súviseli s futbalom
v regióne. Je autorom podrobnej
publikácie Futbal stredného Pohronia v
premenách času. Na 125 stranách s viac
ako 120 fotografiami mapuje úspechy a aj
pády tohto najpopulárnejšieho športu v
meste, ktoré sa postupne stalo okresným
sídlom a tiež prioritným nositeľom
kvality futbalu na strednom Pohroní.
Kniha zachytáva všetko podstatné, čo sa
v okrese Žiar nad Hronom na futbalových
ihriskách odohralo za posledných
110 rokov. V roku 2013 vydal aj ďalšiu
publikáciu 90 rokov futbalu v Kremnici.
„Verím, že sa kniha dostane najmä
k mladej generácii, aby vedela, kto pred
ňou hrával a kto sa zaslúžil o to, že dnes
tu máme taký krásny areál,“ povedal na

mestské noviny

Milan Barniak, autor novej
publikácie o žiarskom futbale.
margo svojej novej knihy Milan Barniak.
Ako dlho ste dávali dohromady
materiál na novú publikáciu?
Musím sa vrátiť k 75. výročiu
svätokrížskeho a žiarskeho futbalu, keď
bola na štadióne malá oslava. Vtedy
ma oslovili funkcionári klubu, že o päť
rokov bude osemdesiatka, aby sme
niečo pripravili. Päť rokov som teda
pripravoval materiál do knihy a všetko
bolo pripravené na vydanie. Žiaľ,
nebolo to možné, pretože žiarsky klub

sa vtedy z jarnej súťaže odhlásil a na
tom to všetko padlo. Nezrealizovalo sa
to tak, ako som si predstavoval. Neskôr
som sa stretol s primátorom Petrom
Antalom a Bohumilom Glezgom a som
im toto všetko pospomínal. Na to mi
povedali, aby som dopísal zvyšné roky,
keďže sa blížila rekonštrukcia štadióna,
a že vydáme publikáciu ako Históriu
svätokrížskeho a žiarskeho futbalu.
Dopísal som tak zvyšné roky a kniha je
na svete.
Aké futbalové obdobie publikácia
mapuje?
Je to mapovanie od roku 1929, kedy
sa prvýkrát začal hrať vo Svätom Kríži
futbal. A je to až do ročníka 2016.
Kde sa vám podarilo zohnať všetok
ten materiál, najmä staršie ročníky?
Bola to nádherná robota, pretože
najmä tí starší mi veľmi vyšli v ústrety.
Našli staré publikácie, staré noviny,
nádherné staré fotografie. Bola to radosť
robiť. Už o čosi ťažšie bolo pre mňa písať
o novšom období, keď je prakticky všetko
na internete. Ale podarilo sa. Hlavne
obdobie, keď bola klasická fotografia, na
papieri, to bolo nádherné.
Určite je v knihe zachytené aj
obdobie, keď ste ako brankár pôsobili

v Žiari. Ktoré je to obdobie?
Futbal je môj život. Od chlapca som
sa venoval futbalu aj tým, že môj otec
bol futbalista. Sme rodina, ktorá je
vyložene založená na šport. Prostredný
brat hrával v Handlovej I. basketbalovú
ligu, najmladší hrával v rodnej Kremnici
za mužstvo dorastu a mužov futbal
a neskôr bol aj trénerom. Futbal bol vždy
môj život. Viac ako 15 rokov som aktívne
chytával v bráne, potom som 25 rokov
trénoval. Medzitým som sa začal trochu
venovať publicistike. Na staré kolená je
to doslova môj koníček.
Je vaša trénerská kariéra spojená iba
so žiarskym futbalom?
Ako tréner som začínal v Žiari pri B
mužstve, v Žiari som trénoval aj žiakov
a potom som prešiel do mužstiev
v rámci nášho okresu. Bol som v Hliníku,
Kremnici, na Sandriku. Chvíľu som
trénoval aj žiarske Áčko. Na rad prišla aj
funkcionárska práca. Viac ako 10 rokov
som bol predsedom trénerskej rady pri
okresnom Futbalovom zväze v Žiari.
Na ktoré momenty žiarskeho futbalu
si najradšej spomínate?
Boli to tri postupy za sebou. Keď som
prišiel do Žiaru, tak z prvej A triedy sme
postupovali na majstrovstvá kraja, kde

sme boli 2 – 3 roky. Potom sme postúpili
do divízie, tu sme pôsobili dve sezóny
a postúpili sme do 1. Slovenskej národnej
ligy, čo bola tretia najvyššia súťaž
v Československu. V nej sme pôsobili
sedem rokov. Tu som v roku 1974 skončil
aktívnu futbalovú kariéru a začal som
sa venovať trénerskej činnosti. Tie roky
v Žiari nad Hronom v mužstve TJ ZSNP
boli skutočne nádherné.
Budeme ešte váš hlas počuť aj
z komentátorskej stoličky na žiarskom
futbale?
Povedal som si, že komentátorskú
prácu skončím. Budem sa venovať ešte
venovať publicistike, písať nejaké krátke
reporty do okresných novín.
A čo tak materiál na ďalšiu knihu, bol
by?
Pravdaže, chystám ďalšiu knihu. Bude
o ženách, ktoré hrali futbal. V Žiari sme
mali kvalitný ženský tím, ktorý bol
dvakrát majsterkami Slovenska za sebou.
Táto publikácia by mala prísť v krátkom
čase. Mám ju už v rukopise hotovú
a čakám iba na vhodnú príležitosť, aby
sme ju dali do tlače. To by bol záver mojej
športovej, trénerskej aj publicistickej
činnosti.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 2

Poďme sa pokúsiť priblížiť si čas
budovania ciest ako prvotného
dôvodu vzniku nášho mesta. Ide o čas
osídlenia tejto lokality, a to v dobe,
ktorú dnes nemôžeme presnejšie
datovať. Len výsledky dlhodobého
archeologického skúmania môžu
priniesť doklady o náväznosti
osídlenia na komunikácie v období,
kedy jej význam bol dôvodom
usídlenia obyvateľstva na tomto
území.
Predpokladáme, že jeho korene
sú v čase dávno minulom, čase
prehistorickom. Poďme sa spolu pozrieť,
kedy to asi mohlo byť, veď úsudok má
každý z nás, aj keď poznaním prameňov
a hlbším štúdiom sa argumenty ľahšie
hľadajú. Žiar nad Hronom, ako sme
už často písali a píšeme znova, leží
na križovatke ciest. Predstavme si
cesty v minulosti, a to v minulosti tak
dávnej, že ich trasy a využitie boli
vytvorené len z nutnosti k prechodu

z jednej oblasti do druhej. Boli tvorené
prirodzeným pohybom a logikou tých
časov. Chceme tým povedať, že nie
vždy najkratšie bolo najrýchlejšie.
Máme príklady, a nie je ich málo, kedy
sa cesty ešte v stredoveku vlnili po
miestach dnes už neprechodných.
Nová technika pri výstavbe ciest ich
už úplne vymazala, alebo ignorovala.
Ale pozorné oko ich v teréne nájde. Ich
trasy zodpovedali mnohým potrebám,
napríklad povrchu. Vyhýbali sa hlinitým
a ílovitým miestam, ktoré sa v prípade
dažďa stali neprechodnými a už vôbec
sa nedali používať pre povozy, čo bola
hlavná úloha ciest. Bralo sa do úvahy
aj prevýšenie terénu. Snažili sa, aby
cesty viedli vrstevnicami s kamenným
podložím. Vždy bolo ľahšie ísť
dolinami a neprekračovať vysoké
vrchy, obchádzať terénne prekážky
a v neposlednom rade na dlhých
cestných trasách bolo dobre vytvárať
oddychové miesta, kde sa dalo skryť
pred nepohodou. Musíme si uvedomiť
aj bezpečnosť na cestách. Prepady boli

veľmi časté, a tak bolo lepšie, keď sa
išlo v skupinách, aby tu bola ako taká
zábezpeka ochrany proti prepadu.
Samozrejme, že sa trasy časom menili,
ale vždy si zachovali základnú orientáciu
cesty. Že tieto cesty (ich trasy) sú naozaj
zo staršieho obdobia, dokumentujú aj
nálezy predmetov nachádzajúcich sa
na ich trase, pravdepodobne z časov
ich vzniku, alebo lepšie povedané,
ich častejšieho využívania, a to aj na
obchodné účely. Veď v 19. storočí pri
lámaní kameňa v kameňolome pri
Novej Lehote bol nájdený bronzový
depot (poklad) vtedajších šperkov.
Pozostával z 11 bronzových ihlíc
s tordovanou (rytou výzdobou)
hlavičkou. Pri ceste na Hornú Ždaňu
smerom na Prochot (Prechod) sa pri
ceste našla bohato zdobená fibula
(spona na šaty), veľká bronzová spona
s ružicami pri Prochoti a na tejto trase
sa našli aj iné, prevažne bronzové
šperky. V Hliníku zase bronzový depot,
ktorý obsahoval bronzové kosáky,
dve ihlice a špirálovú náramnicu. Pri

K používaniu detských ihrísk Mravček, Guliver, Vetrík a Terezka
Mesto Žiar nad Hronom, ako
prevádzkovateľ detských ihrísk,
oznamuje
všetkým
svojim
návštevníkom, že ihriská sú vhodné
pre deti do 10 rokov s hmotnosťou do
50 kg. Na všetkých ihriskách sa podľa
normy STN EN 1176 a STN EN 1177
vykonáva údržba a tri kontroly - bežná
vizuálna kontrola v časovom intervale
1 – 2- krát týždenne, prevádzková
(operatívna) kontrola v časovom intervale od jedného do troch mesiacov
a hlavná ročná kontrola, ktorú vykoná-

va oprávnená osoba. Všetky kontroly
mesto Žiar nad Hronom vykonáva.
Mesto Žiar nad Hronom upozorňuje
svojich návštevníkov, že za dozor nad
deťmi a mládežou pri využívaní detského
ihriska sú zodpovední rodičia alebo
osoba staršia ako 18 rokov so súhlasom
rodičov.
Používanie detských herných prvkov je
na vlastnú zodpovednosť a riziko.
prípadné poranenia alebo poškodenie
Prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad zdravia pri porušení predpisov, alebo
deťmi a mládežou pri využívaní detského neopatrným správaním.
(r)
ihriska a nenesie zodpovednosť za

Žiarska nemocnica s novým špičkovým RTG prístrojom
Nemocnica v Žiari nad Hronom
sa snaží aktívne zlepšovať služby
svojim pacientom nielen kvalitne
poskytovanou
zdravotnou
starostlivosťou, ale snaží sa aj zútulniť
nemocničné prostredie, aby sa pacient
cítil komfortne a bezpečne.
Žiarsku nemocnicu navštívil v stredu
9. augusta primátor Peter Antal, kedy
sa stretol s jej riaditeľom Branislavom
Jaďuďom. Ten mu predstavil aktuálne
zmeny v nemocnici a priblížil život
a vízie nemocnice v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pre občanov
nášho regiónu. V rámci modernizácie
technického vybavenia sa zakúpil nový
špičkový RTG prístroj, čím sa otvorili nové
možnosti v rádiodiagnostike a dosiahla
sa maximálna bezpečnosť pri expozícii
tak pre pacientov, ako aj pre obsluhujúci
personál. Ako novinku nemocnica
zaviedla psychofyzickú predpôrodnú
prípravu pre budúce mamičky
v Materskom centre Úlik v Žiari nad

Hronom. Lekári žiarskej nemocnice majú
záujem na pravidelnej báze prezentovať
a diskutovať o rôznych ochoreniach,
hlavne na témy, o ktoré majú záujem
samotní občania. Úvodnou témou
diskusného fóra v Mestskej obývačke
bola Celiakia a iné ochorenia spojené
s alergiou na lepok. „Veľmi nás teší, že
medzi mestom a našou nemocnicou
je takáto priateľská komunikácia, čoho
príkladom sú spomínané aktivity, ako
je umožnenie pracovať s budúcimi
mamičkami v Úliku a takisto možnosť
diskutovať v Mestskej obývačke na rôzne
témy s našimi fundovanými lekármi,
kde sa môžu občania podeliť so svojimi
problémami,“ skonštatoval riaditeľ
nemocnice Branislav Jaďuď.

v priestoroch, ktoré evokujú domáce
prostredie. Ako pozitívnu zmenu
vnímajú pacienti aj kompletne
zrekonštruovanú ambulanciu cievnej
chirurgie,
zrekonštruované
SONO
vyšetrovne a sociálne zariadenia na
internom oddelení. „Veľkým prínosom
pri operáciách je nový operačný stôl
s možnosťou artroskopických výkonov,
ktorý je v našich podmienkach,
Novú nadštandardnú izbu na vzhľadom na jeho nosnosť až do 350
pediatrickom oddelení určite ocenia kg, považovaný za unikát,“ uzatvára
rodičia malých pacientov, keďže ich Branislav Jaďuď.
(li)
dieťa bude môcť tráviť čas s rodičom

terajšom Šášovskom hrade sa našli
bronzové náramnice a ihlica. Na trase
cesty na Zvolen zdobený bronzový hrot
z oštepu. Boli to predmety obchodu, no
počas cesty došlo k nejakej udalosti,
ktorá prinútila obchodníkov tieto
cennosti skryť a už sa pre ne nemohli
vrátiť. Pravdepodobne prepad bol pre
nich osudný. Takéto nálezy depotov
popri cestách sa nachádzajú po
celom svete. Sú to doklady obchodu
a zložitých pomerov tej doby. Takže aj
nám tento fakt potvrdzuje, že cestná
sieť, aj keď v trochu inom stave, už
v Žiarskej kotline existovala v dobe
bronzovej, a to v období mladšej a
neskorej doby bronzovej 1300 – 700
r. p. n. l., kedy u nás žili ľudia lužickej
kultúry. Už vtedy sa miesto neskoršieho
Kríža svojou polohou zvýrazňovalo
a vyvolávalo zvýšené osídlenie, a to aj
z dôvodu narastania obchodu, počas
ktorého bola trasa Hrona, na ktorej
teraz leží Žiar nad Hronom, bohato
osídlená. Dôkazom toho sú sídliská
priamo v katastri mesta a významné

refúgium z doby bronzovej na
Šibeničnom vrchu, kde ešte v 70–
tych rokoch minulého storočia boli
viditeľné prstence obvodových valov.
Našiel som tam pri prieskume bohatú
kolekciu črepov dokladujúcu osídlenie
ľudom lužickej kultúry. Ale nielen tam,
Lužičania osídlili aj nám známu plochu
mestského parku, na ktorom zanechali
opäť stopy vo forme keramických
zlomkov nádob. Keď to zhrnieme,
Lužičania kontrolovali brod cez Hron
a cestu na Horné Pohronie smerom na
Kremnické vrchy. Treba dodať, že celé
údolie Žiarskej kotliny bolo osídlené
v tejto dobe v miestach blízko toku
rieky, po brehu ktorej viedli cesty.
Dá sa povedať, že tu bolo v tom čase
súvislé osídlenie so širokou základňou
obyvateľstva, ktoré malo v polohe dlhé
diely centrálne žiarové pohrebisko.
Už v tejto dobe sa začali prvopočiatky
osídlenia miesta, na ktorom neskoršie
vzniklo naše mesto.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Letný pavilón sa bude čistiť vždy raz ročne
Vo štvrtok 17. augusta dopoludnia
sa za pomoci hasičov a aktivačných
pracovníkov mesta urobilo čistenie
plochy pod Letným pavilónom.
Okrem lístia sa tam nachádzali
plastové fľaše, dokonca aj plné, plastové
poháre, stratené hračky, plechovky či
rôzne obaly. Zároveň sa vyumýval aj
celý pavilón, a to od mobiláru až po
detské herné prvky. Takéto čistenie bolo
po prvýkrát a robiť sa bude vždy raz
ročne
Touto cestou žiadame všetkých,
ktorí chodia do Letného pavilónu, aby

nevhadzovali odpad do medzipriestoru
v podlahe! Smeti patria do smetného
koša a tých je priamo na námestí
niekoľko.
(li)

CENNÍK SOCIÁLNEHO TAXÍKA PLATNÝ OD 1. SEPTEMBRA

Vzhľadom
na
permanentný
záujem o službu sociálny taxík,
a po zohľadnení ďalších možností
mesta Žiar nad Hronom s cieľom
zachovania tejto služby, nastáva
zmena.
Zmena sa týka platieb pri používaní
služieb sociálneho taxíka firmou Auto
Speed 77, s.r.o. - žlté autá EKOTaxi.
CENNÍK

Zároveň vyzývame oprávnených
občanov
využívajúcich
službu
sociálneho taxíka, aby si do
30. septembra 2017 vybavili na
Mestskom úrade - Kancelária prvého
kontaktu (Mgr. L. Hricová) potvrdenie
(kartičku) o oprávnenosti využívať
sociálny taxík. Starobní dôchodcovia
si prinesú občiansky preukaz, občan
s invalidným dôchodkom si musí
priniesť
rozhodnutie
Sociálnej

Nový operačný stôl je unikát

Na Beerfeste minipivovary z rôznych kútov Slovenska
Súťažilo sa aj o najlepší žiarsky guláš

Ďalší ročník festivalu venovanému
dobrému pivu sa uskutočnil v sobotu
19. augusta v Parku Štefana Moysesa.
Na tohtoročnom Beerfeste ste mohli

ochutnať pivá z malých pivovarov,
ktoré bežne v obchodoch nekúpite.
Pozvanie na žiarsky Beerfest prijalo
päť malých pivovarov z viacerých kútov
Slovenska, ktoré mali vo svojej ponuke
pivá rôznych chutí. Ochutnať ste mohli
Preuger z Prievidze, Sálus z Tatranskej
Lomnice, Hellstork z Myjavy, Damian
Beer&ale z Bratislavy a Hop Grup z Nitry.
Súčasťou Beerfestu bola opäť aj súťaž
o najlepší žiarsky guláš. Do súťaže sa
prihlásilo až 12 tímov, ktoré varili guláše
s rôznymi prísadami. Ten najlepší guláš
vyberali odborníci i laická verejnosť.
Víťazným tímom sa nakoniec stal tím
primátora mesta, ktorý výťažok z predaja
svojho gulášu venuje na dobročinný účel,

a to dlhodobo ťažko chorej občianke
nášho mesta. Na druhom mieste skončil
tím ZARAZ a tretí Finalcast. Cenu
za najlepší tím si odnieslo družstvo
Autoškola LUTO za ich vymakaný kotol
a lá vláčik.
Počas varenia bol pripravený pódiový
program, v ktorom vystúpili česká
country skupina Countrio a Edo Klena.
Pre najmenších návštevníkov festivalu
boli pripravené detské atrakcie a jazda
na koňoch. Počas Beerfestu sa aj tento
rok súťažilo. Pivní nadšenci si zmerali sily
napríklad v jedení rožkov a nechýbali ani
silácke súťaže, krájanie cibule, o najdlhšiu
zemiakovú šupku a tradičné súťaže v pití
piva.
(li)

* všetky ostatné poplatky v zmysle
cenníka spol. AUTO SPEED 77, s.r.o.,
napr. za batožinu, zvieratko, si
prepravovaná osoba hradí v plnej výške
z vlastných zdrojov.

poisťovne o poberaní, resp. priznaní
invalidného dôchodku. Pri zneužití
potvrdenia (kartičky) bude táto
pracovníkom sociálneho taxíka
odobratá.
Kontaktné telefónne čísla sú
Oprávnenými osobami na využívanie nezmenené: 0917 100 202, 0917
služieb sociálneho taxíka sú
100 303.
(r)
•občania starobní (SD), invalidní (ID)
dôchodcovia a fyzická osoba
•sprevádzajúca občana s ID
s preukazom ŤZP s doprovodom. Títo
musia súčasne plniť podmienku - mať
trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom.
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Pripomíname si už 73 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania
Vypuknutie povstania 29. augusta
1944 bol odpoveďou vlasteneckých
protifašistických síl Slovenska na
pokus nacistov vojensky okupovať
Slovensko, so súhlasom predstaviteľov
fašistickej Slovenskej vlády. Nacisti boli
presvedčení, že ich vojenské akcie na
Slovensku budú mať charakter policajnej
trestnej výpravy proti partizánom.
Nazdávali sa, že prebehne bleskovo, že
nenarazia na väčší odpor partizánov,
ktorí, podľa nich, predstavovali hlavné
nebezpečenstvo a že budú rýchlo
zlikvidovaní.
Tým väčšie bolo ich prekvapenie, keď
ich vojenská výprava narazila na spoločný
odpor vojakov i partizánov a zmenila sa
na dvojmesačnú frontovú povstaleckú
vojnu. Partizánsky odboj na Slovensku
začal na jar roku 1942 v Malých Karpatoch.
Aktivizácia tohto protifašistického odboja
mala tri hlavné dôvody: vstup Slovenska do
vojny proti ZSSR, protižidovské opatrenie
Slovenskej vlády a obrat v Stalingradskej
bitke v ZSSR. V decembri roku 1943 bola
uzatvorená tzv. Vianočná dohoda a bol
vytvorený ústredný odbojový orgán SNR.
Najdôležitejšou časťou Vianočnej dohody
bola príprava ozbrojeného povstania
a zvrhnutie vlády fašistického Slovenského
štátu. SNR poverila vedením prípravy
povstania pplk. GŠT Jána Goliana. Do
prípravy povstania sa zapojila značná časť

armády Slovenského štátu, ktorá nebola
spokojná s ľudáckym režimom. Povstanie
sa pripravovalo i v súčinnosti s ČA ZSSR,
ktorá sa blížila k hraniciam Slovenska ku
Karpatom. Popri prípravách povstania
na celom Slovensku boli vykonávané
záškodnícke akcie početných partizánskych
skupín.
Vojenské ústredie v Banskej Bystrici
reagovalo ihneď na pokus nacistov
okupovať Slovensko a od 20.00 hod. 29.
augusta 1944 vydala posádka na Slovensku
heslo na zaujatie obranných postavení.
Ešte ten istý deň večer začali prvé boje
s okupantami, ktoré viedli vojaci žilinskej
posádky v priestore Žilina, ktorým zakrátko
prišla na pomoc tanková jednotka z Martina.
SNP sa začalo. Začalo podľa núdzového,
nevýhodnejšieho variantu, postaviť sa na
odpor Nemcom, bez ohľadu na stupeň
pripravenosti odbojových skupín, a tak
29. augusta 1944 ešte neboli dokončené
všetky vojenské prípravy a nevedelo sa, aké
výsledky rokovania dosiahla delegácia SNR
v Moskve za účelom koordinácie povstania
s vojskami ČA.

Handlovej a druhý popri rieke od Žarnovice.
Celú obranu organizovala armáda
s označením Ipeľ so sídlom vo Svätom
Kríži nad Hronom. Kopec nad Žiarom nad
Hronom – Šibeničný vrch bol strategickým
bodom, kde vznikali obranné zákopy proti
vstupom nemeckej armády od Handlovej.
Najtvrdšie boje medzi nemeckou armádou
a povstalcami boli pri Telgárte, Vrútkach,
Svätom Kríži nad Hronom, v Hronskej
Dúbrave a Martine. Do povstania sa
zapojilo 60-tisíc zmobilizovaných vojakov
Slovenskej armády a približne 18-tisíc
partizánov, medzi ktorými boli príslušníci

mnohých národností: Česi, Rusi, Ukrajinci,
Bielorusi, Francúzi, ale aj protifašisticky
zmýšľajúci Maďari a Nemci. Do povstania
sa zapojilo vyše tridsať rôznych národností.
Povstanie malo veľký vojenský význam,
pretože vďaka veľkej podpore obyvateľstva
vzniklo v tyle Nemeckej armády povstalecké
územie, ktoré sa udržalo takmer dva
mesiace. 22. októbra 1944 sa v Banskej
Bystrici uskutočnila porada vojenských
a politických činiteľov, kde sa dohodlo na
organizovaní ústupu do hôr a prechod
na partizánsky spôsob boja. 27. októbra
Nemci obsadili centrum povstania Banskú

Na Šibeničnom vrchu vznikali
obranné zákopy

Dnešný Žiar nad Hronom sa stal
strategickým bodom, v ktorom sa malo
zabrániť prieniku nemeckej armády na
Zvolen, pričom nemecké vojská postupovali
z dvoch smerov. Hlavný úder šiel od

Pamiatku padlých v SNP si každoročne pripomíname pri soche L. Exnára.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 678/2 – ostatné
plochy s výmerou 2.836 m2 na LV č.
1136, a to plocha na prenájom v časti
s výmerou 91,15 m2, ktorá sa nachádza
pri východnej strane bytového domu
súp. č. 575/97 od Ulice SNP v Žiari nad
Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov a

nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
•účel
nájmu:
vybudovanie
spevnených plôch, na účel parkovania
celkom 6 osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v dome
súp. č. 575/97,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka,
ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/spevnenú plochu,

•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 4.9.2017
do 09.00 hod. na Mestský úrad v
Žiari nad Hronom - Odbor životného
prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v
uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č.
678/2 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODBORNÉHO GARANTA KOMUNITNÉHO CENTRA

Poskytovateľ Komunitného centra
mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom vyhlasuje
výberové konanie na
a)
jedno pracovné miesto
odborného garanta KC.
Výberové konanie sa uskutoční dňa
18.9.2017 o 11.00 hod. v priestoroch
Zasadačky Mestského úradu v Žiari nad
Hronom.
Záujemcovia o uvedenú pracovnú
pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne, alebo

zaslať poštou na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom.
Uzávierka na predloženie žiadostí
o prijatie do zamestnania je 13.9.2017.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti
do výberového konania boli doručené
po termíne uzávierky, nebudú zaradení
do výberového konania.
Ostatné informácie sú k dispozícii
v Komunitnom centre Žiar nad Hronom,
Kancelárii TSP, príp. na MsÚ v Kancelárii
prvého kontaktu. Tel.: 045/678 71 38.

Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Bystricu. Časť povstaleckej armády padla do
zajatia, ako aj veliaci generáli Viest a Golian.
Aj po potlačení povstania v slovenských
horách zostalo viac ako 13-tisíc ľudí. Po
potlačení povstania rozpútali na Slovensku
pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy
spolu s nemeckými nacistami teror a za
obeť im padlo mnoho partizánov, vojakov,
ale aj nevinných civilistov. Ako odveta za
pomoc partizánov bolo vyše sto obcí na
Slovensku čiastočne vypálených a civilné
obyvateľstvo prišlo o svoje životy. V našej
oblasti je to hlavne Ostrý Grúň, Kľak,
Hrabičov, Župkov a Prochot. Obyvatelia
podhorských obcí vo svojich vlastných
domovoch prichýlili povstaleckých vojakov,
partizánov či utečencov, medzi ktorými
boli ženy i deti. Nerobili to však zo zištných
dôvodov, ale preto, že takto by sa mali
k sebe správať ľudské bytosti.
Postojme chvíľku a vzdajme úctu všetkým
tým, ktorých život bol predčasne ukončený
počas vojny a SNP. Odovzdajme odkaz
protifašistického odboja a nezmyselnosti
vojnových konfliktov hlavne mladej
generácii, ale najmä na pripomenutie si
toho, čo robí človeka človekom. Byť tu pre
niekoho iného a pomôcť mu vtedy, keď
to najviac potrebuje. Nech toto sa stane
prirodzeným ľudským konaním, buďme
vďační a uctime si pamiatku všetkých
tých, ktorých v mene ideálu SNP a slobody
položili svoje životy.
Jaroslav Bulko

Elektronická adresa na doručenie
oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2017 je
erika.rajcanova@ziar.sk.
Do okrskovej volebnej komisie
môže delegovať jedného člena a
jedného náhradníka každá politická
strana, ktorá podáva kandidátnu
listinu pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja vo volebnom
obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka doručí politická
strana alebo koalícia starostovi obce
v lehote uvedenej v rozhodnutí
o vyhlásení volieb (do 5. októbra
2017).
Oznámenie
o
delegovaní
člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na
ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na
ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať
za politickú stranu a odtlačok
pečiatky
politickej
strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby
oprávnenej konať za každú politickú
stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok
pečiatky každej politickej strany
tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie
možno doručiť v listinnej forme

alebo elektronickej forme. Lehota
na doručenie oznámenia sa končí
uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí
tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť
oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne obecného úradu alebo prostredníctvom pošty.
Ak sa politická strana rozhodla pre
doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva
vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie
doručené. Nepostačuje, ak v tento
deň bolo oznámenie podané na
pošte.
Elektronickou formou sa rozumie
sken oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie.
Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo
oznámenie doručené do e-mailovej
schránky príjemcu. Nepostačuje, ak
v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu
samosprávneho kraja.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný
v priebehu volieb a sčítavania hlasov
vo volebnej miestnosti má zástupca
nezávislého kandidáta (§ 27 ods.
2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).

VÝBEROVÉ KONANIE NA TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

Mestský úrad Žiar nad Hronom, Ul. Š.
Moysesa 46, 695 19 Žiar nad Hronom
vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho
sociálneho pracovníka (TSP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa

18. septembra o 8.00 hod. v priestoroch
Zasadačky Mestského úradu v Žiari nad
Hronom.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu
môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania osobne doručiť, alebo

poštou zaslať na adresu mestského
úradu.
Uzávierka
na
predkladanie
žiadostí o prijatie do zamestnania je
12. septembra 2017. Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania

boli doručené po termíne uzávierky, prvého kontaktu. Tel.: 045/678 71 38.
nebudú zaradení do výberového
konania.
Ostatné informácie sú k dispozícii
v Komunitnom centre Žiar nad Hronom,
Kancelárii TSP, príp. na MsÚ – Kancelária
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Dobro došlo – zaplavme dobrom celé Slovensko
Opäť je tu Týždeň dobrovoľníctva.
Ak aj vy radi meníte svet okolo seba
k lepšiemu, ste akční, máte priateľov
alebo organizáciu, s ktorou viete
dobré nápady uskutočniť, dajte hlavy
dokopy a prihláste sa do Týždňa
dobrovoľníctva 2017. V septembri tak
spolu s ostatnými zaplavíme dobrom
celé Slovensko.
Týždeň dobrovoľníctva sa tento rok
ponesie pod heslom Dobro došlo.
„Žiarske Centrum voľného času bude
ako Infobod o dobrovoľníctve evidovať

Z LISTU ČITATEĽA
Vážime si svoju minulosť?
Archeológ Mgr. Peter Mosný sa už roky
venuje regionálnej histórii nášho mesta a
jeho okolia. Výsledky svojho historického
bádania pravidelne a neúnavne zverejňuje
aj v Mestských novinách. Považujem túto
jeho činnosť pre mesto za mimoriadne
prínosnú a záslužnú, jeho príspevky si
vždy so záujmom prečítam. Teší ma,
že aj predstavitelia mesta si už aktivitu
Petra Mosného všimli a udelili mu Zlatý
klinec. Aj keď táto cena bola udelená za
vytvorenie zoznamu pamätihodností
mesta a za prácu na obnove žiarskych
pamiatok, domnievam sa, že tento historik
a archeológ robí pre mesto oveľa viac.
Peter Mosný v článku Ku koreňom
mesta (Mestské noviny č. 16) píše, že
kto si neváži svoju minulosť, nezaslúži
si budúcnosť. Štúdium dejín mesta
prirovnáva k životodarnej vlahe, ktorá
dáva rast kvetu a rozvíjanie historických

poznatkov o meste zasa umožňuje jeho
ďalší rast. Chcel by som k tomu dodať, že
umožňuje aj zvyšovanie lokálpatriotizmu,
ktorý mnohým Žiarčanom chýba. Aj keď
mladšie generácie obyvateľov mesta
majú svoje rodisko v Žiari nad Hronom,
staršie generácie, počnúc päťdesiatnikmi,
sa tu nenarodili a prišli sem z iných miest
a obcí. Mnohí z nich považujú stále svoje
rodisko za svoj domov, kam sa neustále
vracajú, stále k nemu majú citový vzťah.
Nemožno sa čudovať, že aj svoje deti
možno viedli v tomto duchu. Preto
môžeme len závidieť napr. Kremničanom
alebo Štiavničanom ich hrdosť, že sú
obyvateľmi týchto miest, kde majú svoje
korene. História týchto banských miest je
bohatá a slávna, ale ako píše pán Mosný::
„Je len na škodu, že Žiarska kotlina
patrí do oblasti území, na ktorých bolo
vykonané v oblasti historického bádania
len veľmi málo tak v oblasti slovenskej
historiografie, ako aj archeologického
výskumu.“ Preto som presvedčený, že

práca archeológa a historika, ktorý sa
venuje tomuto regiónu, je o to cennejšia
a zasluhuje si väčšiu pozornosť – odbornú
i laickú. V prvom rade by táto pozornosť
mala byť zo strany občanov a funkcionárov
(a pedagógov) mesta, pretože ak chceme
budovať na historických základoch a
ďalej sa rozvíjať, musíme históriu svojho
mesta poznať - aspoň niečo o nej vedieť.
Iba tak si ju môžeme aj vážiť. Inak si k
svojmu mestu nikdy nevytvoríme vzťah,
ktorý by umožnil súčasným i budúcim
generáciám
Žiarčanov
napredovať.
Zdravý lokálpatriotizmus môže umocniť
aj vzájomnú spolupatričnosť obyvateľov
mesta, ktorá je v dnešnej postmodernej
zištnej dobe neosobnej globalizácie taká
potrebná a vzácna. Peter Mosný nám
ukazuje cestu, ako sa môžeme k tomu
dopracovať, za čomu patrí naša úcta.
Orgány mesta by možno mohli uvažovať
o šírení jeho najnovších historických
poznatkov o meste v knižnej forme.
Juraj Prôčka

a pomáhať organizačne každému,
kto má záujem sa počas tohto týždňa
zapojiť do dobrovoľníckej činnosti.
A to akoukoľvek aktivitou a pomocou
a ochutnať tak pocity dobrovoľníka po
dobrom skutku,“ hovorí riaditeľka CVČ
Helena Gáfriková. Kontaktovať Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom môže
každý, aj ten, kto pomoc potrebuje, či už
je to jedinec, alebo organizácia. Týždeň
dobrovoľníctva sa v Banskobystrickom
kraji uskutoční v dňoch od 16. do
22. septembra.
(li)

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Že čas rany zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci navždy ostáva bolesť a spomínanie.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Čas plynie, ale spomienky na teba zostávajú.
Dňa 29. augusta uplynie 2. výročie od úmrtia
a od smutnej chvíle, kedy ma navždy opustil
môj milovaný manžel
Ján Ševčík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca manželka Zuzka.

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Prečo bol osud tak
krutý a nedoprial mi žiť,
prečo som musel tak
mladý svojich opustiť...
Dňa 5. augusta
uplynulo 25 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil
môj milovaný syn
Števko Beňo.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína mama a brat Ľubko
s rodinou.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 30. augusta si pripomenieme
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Jozef Čop.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29. augusta si
pripomíname 1. výročie
smrti mojej manželky,
maminky a starkej
Veroniky Žbirkovej
zo Žiaru nad Hronom.
Skromná a láskavá bola vo svojom
živote a veľká vo svojej láske a dobrote.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na ňu
nikdy nepominie.
Pri tejto príležitosti si pri svätej
omši na ňu spomínali manžel
Eduard, synovia Robert, Igor, Marko
s rodinami, sestra Kornélia
a brat Oliver.

SPOMIENKA
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 si pripomíname
8 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
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 25. augusta
uplynú 2 roky od chvíle,
keď nás navždy opustil náš milovaný
Jozef Juhász.
S láskou na neho spomína
priateľka Etela
so svojou rodinou.

SPOMIENKA
Úsmev mala na
perách, dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 14. augusta sme
si pripomenuli
5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Marta Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 18. augusta
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša mama,
starká a babička
Mária Holičková.
S láskou spomínajú dcéra a zať,
vnuk s rodinou, vnučka s rodinou,
pravnúčik a dve pravnučky.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
SPOMIENKA
Smrť – tá najkrutejšia
podoba života
nám vzala blízkeho
človeka, dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme, že svet
okolo nás akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Aurelius Rozina.
Kto ste ho poznali, pomeňte si
s nami.
Ďakuje smútiaca manželka a syn
s rodinou.
SPOMIENKA
Dňa 27. augusta si
pripomenieme
2. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
Ladislav Hudec.
Spomína
manželka Anna
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých
a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 24. augusta si pripomíname
2 roky 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 spomína
manželka Emília, dcéra Silvia, syn
Peter, vnúčatká Martinko
a Viktorka a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Každý život sa raz
skončí a niet ho.
Ale spomienky na teba
aj plynutím času
nám zostávajú...
Dňa 27. augusta si
pripomenieme 5. výročie
od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Marián Baláž
z Trnavej Hory – Jalnej.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínate s nami.
S láskou spomína dcéra
a ostatní príbuzní.

UZÁVIERKA NASLEDUJÚCEHO
ČÍSLA, KTORÉ VYCHÁDZA
7. SEPTEMBRA,
JE VO ŠTVRTOK 31. AUGUSTA.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.
Dňa 12. júla sme si pripomenuli
26 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otecko
Ján Foťko.

*10.9.1926
†12.7.1991
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi.
Dňa 16. augusta sme si
pripomenuli 8 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mamička
Mária Foťková.

*13.2.1929
†16.8.2009
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomínajú dcéry Anička
a Marienka s rodinami a synovia
Janko a Laurinc s rodinami.
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Basketbalový klub v plnej príprave na novú sezónu
BASKETBAL

Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom je už v plnej príprave na novú
súťažnú sezónu 2017/2018. Nové
vedenie BK si na júnovom spoločnom
stretnutí s trénermi dalo do novej
sezóny ako svoj hlavný cieľ vydať sa
opäť na cestu rozvoja klubu. Či už po
stránke športového napredovania,
alebo budovania ešte širšej členskej
základne.
V mesiaci júl sa naštartovali všetky
potrebné športové aj materiálnotechnické a ekonomické procesy.
V auguste tak už nič nebránilo tomu,
aby tréneri mohli začať svoje tímy
pripravovať na novú súťažnú sezónu.
„Už druhý augustový týždeň začali hrubú
letnú prípravu tímy, ktoré budú štartovať
v celoslovenských súťažiach,“ informuje
Norbert Nagy, športový riaditeľ klubu
a konkretizuje: „Muži po prihlásení do
1. ligy a Slovenského pohára sa tak
už usilovne pripravujú pod vedením
trénera Karola Kučeru v športovej hale,
kadeti pod vedením Juraja Horvátha
a starší žiaci Mareka Marka majú už
v nohách nabehané slušné kilometre
v parku aj v športovej hale. Výborne im
prišla vhod aj regenerácia na žiarskom
kúpalisku.“ K týmto tímom sa postupne
pripájajú ďalšie, ktoré čakajú oblastné
majstrovstvá STRED. Ide o tímy žiakov,
starších minižiakov pod vedením trénera
Jozefa Oravca, v najbližších dňoch sa do
prípravy pustia pod taktovkou Tomáša
Fábryho aj mladší minižiaci. V septembri
majú v tréningových plánoch všetky tímy
naplánované prípravné turnaje a zápasy,
pričom celá príprava je podriadená
cieľom, ktoré majú jednotlivé tímy jasne
definované. „Muži s až 13 odchovancami
žiarskeho basketbalu, doplnení o hráčov
z iných klubov, majú za cieľ postúpiť zo
skupiny VÝCHOD. Hlavným cieľom však

Najkrajší kút

Majstrovstvá Slovenska
v polmaratóne
ATLETIKA

V sobotu 12. augusta sa v Rajci
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v polmaratóne. Zastúpenie na tomto
športovom podujatí mal aj žiarsky
Atletický klub. Dušan Beňo zvládol
polmaratónsku trať s časom 1:20:18
a umiestnil sa tak na konečnom
22. mieste.
(vb)

Žiarčania víťazmi Majstrovstiev SR
veteránov vo volejbale
ale zostáva zastabilizovať tento káder
a pritiahnuť do hľadiska čo najviac
divákov. Zároveň byť vzorom pre
mládež, ktorá je a vždy zostane klubovou
prioritou. Tomuto veľmi prispeje veľmi
dôležitý projekt, o ktorom bude verejnosť
v najbližších dňoch informovaná,“ dopĺňa
Norbert Nagy.

Najnovší projekt Baskeťáčik

Kadeti ako prvoročiaci nastupujúci
v 1. lige majú za cieľ s o rok staršími
súpermi odohrať dobré zápasy
a trpezlivo si počkať na sezónu o rok,
kde už budú mať opäť len tie najvyššie
ambície. Starší žiaci majú cieľ postup na
M-SR a boj o titul, podobne stanovený
cieľ majú aj úradujúci majstri SR,
starší minižiaci. „U žiakov a mladších
minižiakov je hlavným cieľom odohrať
čo najlepšie zápasy a možno prekvapiť
postupom medzi najlepšie tímy
Slovenska. Prípravka a predprípravka sa
rozbehnú už od septembra otvorením
školských brán. Chlapci narodení
v roku 2008 budú svoje basketbalové

Prihlasovanie:
30.8.2017 – streda od 16.00 do 17.00
hod. vo vestibule Okresného úradu na
Telgárt – Žiar nad Hronom Námestí Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom
Účastnícky poplatok: 9 €
19. ROČNÍK
Bližšie informácie:
Ján Žiak, +421 908 949 527
Od prameňa Hrona
Poznámka:
do Žiaru nad Hronom
Trasa je odporučená na cestných,
trekových aj horských bicykloch. Deti
1. september 2017
do 15 rokov sa zúčastňujú v sprievode
dospelej osoby. Cyklistická prilba
Zraz účastníkov:
1.9.2017 do 5.30 hod. na parkovisku je povinná. Počas cyklotrasy budú
pred II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č.17 v Žiari zabezpečované servisné práce na
bicykloch pre všetkých účastníkov.
nad Hronom
Prezentácia účastníkov:
od 5.45 hod. na parkovisku pred. II. ZŠ
Odchod účastníkov:
6.00 hod. z parkoviska pred. II. ZŠ
Štart účastníkov:
9.00 hod. – spoločný pri prameni Hrona
pod Kráľovou hoľou
Popis cyklotrasy:
Telgárt, Heľpa, Polomka, Brezno
(občerstvenie), Nemecká (prestávka),
Slovenská Ľupča, Banská Bystrica,
Sliač (občerstvenie), Kováčová, Budča,
Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Šášovské
Podhradie - Píla, Žiar nad Hronom –
staničná reštaurácia – občerstvenie/
tombola
Dĺžka trasy:
145 km

zručnosti získavať pod vedením Valérie
Fridrichovej.
Predprípravka
bude
realizovaná formou najúspešnejšieho
projektu BK, školskej NEMAK mikroligy,“
spresňuje športový riaditeľ s tým, že
koordinovať ju bude on. Klub rozbieha aj
svoj najnovší projekt Baskeťáčik, určený
pre všestranný pohybový rozvoj detí
v predškolskom veku. „Cieľom oboch
spomínaných projektov, určených pre
najmenšie deti, nie je primárne vychovať
basketbalistov. Cieľom je získať pre šport
a súťaženie čo najviac detí. Keď z nich
čo i len časť ostane verná basketbalu
a ostaní sa vydajú do radov atlétov,
plavcov či karatistov, budú mať tieto
projekty svoj veľký zmysel,“ podotýka
Nagy a ako dodáva, basketbalový klub
sa už teraz pripravuje aj na projekty,
ktoré sú akousi nadstavbou pre činnosť
klubu. „Plánuje sa účasť všetkých
tímov na renomovanom veľkonočnom
zahraničnom turnaji. Náš klub preberá
zároveň po OZ Šport a mládež Žiar štafetu
a bude už 16. septembra na nových
kurtoch II. ZŠ organizovať prvýkrát
Žiarsky streetbal,“ uzatvára Norbert
Nagy. Klub plánuje na jar organizáciu
školských M-SR a opätovne aj minimálne
dvoch klubových finálových turnajov
o M-SR. Veľkú podporu klubu vytvárajú aj
sponzori a mesto, rovnako tak aj rodičia
hráčov.
(r)

Organizátor podujatia nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom účastníkov na podujatí.
Účastníci cyklotrasy štartujú na vlastné
riziko a sú povinní dodržiavať príslušné
ustanovenia zákona o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhlášku Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke.
Organizátori podujatia neručia za stratu
osobných vecí účastníkov cyklotrasy.
KAŽDÝ ŠTARTUJE
NEBEZPEČIE!

NA

VLASTNÉ

VOLEJBAL

V sobotu 12. augusta sa v Kežmarku
uskutočnili
Majstrovstvá
SR
veteránov vo volejbale. Nechýbali na
ňom ani volejbalisti zo Žiaru.
Na športovom podujatí súťažili tímy
z Ukrajiny, Talianska a slovenské
z Prešova, Brezna a Žiaru nad
Hronom. Majstrami v kategórii 60+
družstvo zo Žiaru, ktoré sa stalo
zároveň aj víťazom medzinárodných
Majstrovstiev veteránov memoriálu
Františka Mizdoša. Žiar reprezentovali
Kukolík, Šimonovič, Tomáš, Bartalský,
Lapin, Výboch, Orgonik a Štefanka. Za
najlepšieho hráča v kategórii vyhlásili
nášho člena Dušana Bartalského. (li)

BEH SNP
16. ročník

28. august 2017

Organizátor:
Mestský úrad Žiar nad Hronom
v spolupráci s MŠK Žiar nad Hronom –
Atletický klub a CVČ Žiar nad Hronom
Miesto: Žiar
nad
Hronom
(Ul. Partizánska ) – Šibeničný vrch
Prezentácia:
Ul. Partizánska - pri odbočke na
Šibeničný vrch (pri spoločnosti
VEOLIA) od 16.30 do 17.30 hod.
Štart:
17.45 hod.
Kategórie
Chlapci – dievčatá (Muži, Ženy)
2011 a ml.
100 m
2009 a ml.
100 m
2007 a ml.
800 m
2004 a ml.
800 m
2002 a ml.
1 800 m
1999 a ml.
1 800 m
1998 a st.
1 800 m

Súčasťou Behu SNP
sú Preteky na bicykli do vrchu
Kategória
Chlapci – žiaci, dorast 1 800 m
Podmienka štartu: prilba, funkčný
bicykel v zmysle športovo –
technických predpisov
Ceny:
Vyhlásenie
výsledkov
bude
po ukončení pretekov. Pretekári
na 1. – 3. mieste v každej kategórii
získajú medailu a vecnú cenu.
V kategórii dospelých finančnú
odmenu. Pre všetkých účastníkov
behu je pripravené občerstvenie.
Po vyhlásení výsledkov sa zapáli
Partizánska vatra.

Informácie:
Ján Žiak, Mestský úrad Žiar nad
Hronom, č.t.: +421 908 949 527,
Predpis: Preteká sa podľa platných
e-mail: jan.ziak@ziar.sk
predpisov atletiky jednotlivcov
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na
a propozícií týchto pretekov.
vlastné nebezpečie!
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Pelegríniho gól z priameho kopu postavilo
zo sedačiek takmer 1600 divákov
FUTBAL – DOXXBET LIGA

V prvom domácom zápase
sezóny privítali Žiarčania v sobotu
12. augusta súpera zo Spišskej Novej
Vsi. Bol to zároveň prvý zápas, ktorý
sa odohral na novo zrekonštruovanom
futbalovom štadióne. Zápas si prišlo
pozrieť 1591 divákov.
Zápas sa od začiatku hral dobre
na oboch stranách. Prvá akcia prišla
v 7. minúte, kedy na súperovu bránu
vystrelil z 20-tich metrov Paraj.
O niekoľko minút sa k strele dostal znova,
hostia však dobre bránili, a tak ani z tejto
šance gól nepadol. K šanci sa dostal aj
súper, no ani centri do šestnástky z troch
metrov gól nepadol. Krátko pred koncom
prvého polčasu vytiahol hlavný rozhodca
červenú kartu pre hráča Spišskej Novej
Vsi Matića po tom, ako fauloval Liptáka,
ktorý mieril sám na bránu.
Aj na začiatku druhého polčasu mali na
svojich kopačkách ako prví šancu streliť
gól Pohrončania. Ani Garaj však svoju
strelu na gól nepremenil. Do obrovskej
šance sa dostali aj hostia. Brankár
Urminský však v priamej konfrontácii
ukázal svoje kvality a takmer jasný
gól vychytal. Svoju formu počas tohto
zápasu ukázal aj v ďalšej šanci hostí,
keď vychytal strelu Vilkovského. Počas
striedania prišiel na trávnik aj domáci
kanonier Pelegríni, ktorý v 77. minúte
strieľal z diaľky, no trafil iba bočnú sieť.

V závere zápasu sa nadstavovali dve
minúty. Vyzeralo to na nerozhodný
výsledok, to by sa však k lopte nesmel
dostať práve spomínaný Pelegríni.
Ten z priameho kopu z veľkej diaľky
v posledných sekundách zápasu strelil
do hornej časti brány a rozhodol tak
zápas v prospech Pohronia 1:0.
„Futbal sa historicky vrátil tam, kam
patrí a my sme radi, že sme dnes boli pri
tom,“ povedal po zápase tréner domácich
Miloš Foltán a ako priznal, bola to zložitá
situácia, lebo hráči ani na tréningu
neboli vo svojej koži. „Počas zápasu
nám chýbala ľahkosť, lopta odskakovala
a nepadalo nám to do brány. Mali sme
iné predstavy, a to, že vyhráme ľahko.
V pláne bolo, že na ihrisko sa dostanú
hráči, ktorí si už v tíme niečo odkrútili,
Packo alebo Sekereš. Nešlo to, bol to
ťažký zápas, ale máme výborných hráčov
a dnes to bolo o nich. Pochváliť musím
Lukáša Pelegríniho, zobral to na seba.
Začala sa nová éra nášho futbalu a som
šťastný, že sme vyhrali.“ Už navždy sa
do pamätí ako strelec historicky prvého
gólu na novom futbalovom štadióne
zapíše Lukáš Pelegríni, ktorého nádherný
gól z priameho kopu odvysielali aj
celoslovenské médiá. „Bolo to niečo
neuveriteľné, keby nebolo ihrisko
ohraničené, tak utekám asi ešte aj teraz,“
opísal pocity po víťaznom góle strelec

Lukáš Pelegríni a dodal: „Zápas bol veľmi
ťažký. Ťažšie to bolo aj o to, že prišlo
veľa divákov a niektorí chlapci nie sú
zvyknutí hrať pred takým publikom. Bolo
to preto psychicky náročné a miestami
nám to zväzovalo nohy. Tým pádom
sme niektoré akcie nedotiahli. Podobný
gól, ako som dal dnes, sa mi už podarilo
kedysi streliť v baráži. Ale tento je o to
cennejší, že to bolo na novom domácom
štadióne. Takže je to v mojej kariére
jednoznačne doposiaľ najcennejší gól.“

Tri body ostávajú vo Zvolene

Už o týždeň v sobotu 19. augusta
odohrali Žiarčania ďalší zápas, tentokrát
vo Zvolene. Celý zápas sa odohrával
medzi šestnástkami a nepriniesol veľa
šancí na jednotlivých stranách. V prvom
polčase sme mali mierne navrch a
najviac sme pohrozili strelou z kopačky
Pelegríniho, ktorá ale skončila na brvne
domáceho brankára. V druhom polčase
sa hra opäť vyrovnala a príležitosť na
strelenie úvodného gólu mal opäť Lukáš
Pelegríni, ale jeho strela z priameho
kopu tentokrát v bráne neskončila.
Rozhodnutie priniesla 73. minúta a v
nej rozhodujúci priamy kop po faule
na hranici šestnástky, ktorý premenil
Zvolenčan Peter Lupčo. Naši chlapci ešte
pohrozili v závere stretnutia, ale Marek
Frimmel svoju šancu nepremenil.
(li)

Piatkové večery
budú v Žiari patriť futbalu
Majstrovské zápasy FK Pohronie
budú bývať v piatok večer na
zrekonštruovanom
futbalovom
štadióne.
Atmosféru
zápasu
podporí umelé osvetlenie.
Futbaloví fanúšikovia sa môžu
tešiť na majstrovské zápasy na
zrekonštruovanom
futbalovom
štadióne. Atmosféru zápolení podporí
aj umelé osvetlenie. Prvý zápas si
môžete vychutnať už 25. augusta
o 18,00 hodine. „Rozhodli sme sa,
že vyskúšame nový hrací deň, na
ktorý doposiaľ futbaloví fanúšikovia
neboli zvyknutí, a teda piatok,“ hovorí
Rastislav Štanga, konateľ FK Pohronie.
„Piatok večer nám príde vhodný,
keďže fanúšikovia zažijú atmosféru
pod umelým osvetlením a je to aj
začiatok víkendu, môžu teda ísť po
futbale na pivo a analyzovať zápas,“
vysvetľuje Štanga.
Najbližší majstrovský zápas odohrá
FK Pohronie už tento piatok 25.

augusta o 18,00 hodine na žiarskom
štadióne pod umelým osvetlením.
Súperom im bude tím FK Poprad
s hráčmi ako Stano Šesták či Kamil
Kopúnek. Vstupné na zápas je 2 eurá,
ženy a deti majú vstup zadarmo.
(kr)

Nábor detí do FK Pohronie
Futbalový klub FK Pohronie
pozýva na nábor do futbalových
prípraviek dievčat a chlapcov,
ktorí majú záujem nosiť dres FK
Pohronie.
Nábor je určený pre deti narodené
od roku 2004 po 2012. Môžu však
prísť aj záujemcovia mimo tieto
ročníky narodenia.
Podrobnejšie informácie získate u
koordinátorov náboru:
Rastislav
Štanga
(športový
riaditeľ FK) - 0905 572 196
Rastislav Urgela (športový manažér
mládeže) - 0905 584 543
Prihlásiť sa môžete celoročne!

Pamätná plaketa mesta
pre bývalých hráčov Žiaru
Počas slávnostného otvorenia futbalového štadióna ocenil primátor
mesta najlepších bývalých hráčov
žiarskeho futbalu. Pamätnú plaketu získali za úspešnú reprezentáciu mesta v sezóne 1973/74 za
6. miesto v I. SNL a semifinále Slovenského pohára.
13. mája 1974 priaznivci športu
prežili jednu z najvýznamnejších
udalostí v histórii žiarskeho futbalu.
Po víťazstvách nad Malackami 5:4,
Zlatými Moravcami 2:0, ZVL Žilina 3:1
a Lokomotívou Košice 3:1 sa žiarski
futbalisti dostali až do semifinále
Slovenského pohára. Tu sa stretli
so slávnym Slovanom Bratislava.
V jeho drese hrali vynikajúci hráči
vzorne reprezentujúci nielen klub,
ale aj v tom čase spoločný štát
Čechov a Slovákov: Vencel – Pivarník,
Ondruš, Jozef Čapkovič, Gogh –
Pekarík, Medviď, Novotný – Masný,
Švehlík, Ján Čapkovič. Trénerom bol
legendárny Jozef Vengloš. Žiarsky
tím bol zložený prevažne z vlastných
odchovancov. Nastúpili v zostave
Baranec – Bulík, Polák, Dvonč,
Záhorec – Lupták, Dolinský, Beňo,
Mazúch – Kutáš, Ferko. Trénerom
bol Milan Mravec. Fanúšikovia Žiaru
a širokého okolia do posledného
miesta zaplnili futbalový štadión. Už
v 2. minúte sa žiarski futbalisti ujali
vedenia gólom Kutáša, v 13. minúte
za Slovan vyrovnal Ondruš. Následne
v 20. minúte skóroval Bulík a Žiar
vyhral polčas 2:1. Slovanistom sa
podarilo vyrovnať v 65. minúte gólom
Jána Čapkoviča. O najtesnejšom
víťazstve Slovana 2:3 rozhodol gól
Ondruša v 82. minúte.

Plaketu si prevzalo
11 žiarskych futbalových
veteránov

vynikal svojou nekompromisnosťou.
Prešiel kompletnou mládežníckou
žiarskou základňou.
Ivan Dolinský – záložník, do
Žiaru prišiel z Ivanky v roku 1970.
Neskôr pôsobil ako hrajúci tréner
a nasledovala trénerská dráha.
Milan Dvonč – stredný obranca,
kapitán mužstva. Výborný v hre
hlavou a v prístupe k futbalu.
Vladislav Jáni – pôvodne pravé
krídlo, aktívnu činnosť skončil na kraji
obrany. Legenda žiarskeho futbalu,
bol prakticky pri všetkých žiarskych
postupoch. Žiarskemu futbalu ostal
verný 42 rokov.
Vladimír Kabát – útočník, ďalší
z plejády vlastných odchovancov.
Pavol Kutáš – útočník, záložník.
Jeden z najväčších talentov žiarskeho
futbalu. V pamätnom semifinálovom
zápase bol najlepším hráčom.
Stanislav Lupták – záložník
s neuveriteľnými pľúcami. Nepoznal
žiadnu stratenú loptu a obehal
takmer celé ihrisko. Aktívne sa
podieľal pri tvorbe ženského družstva
v Žiari, ktoré neskoršie dosiahli dva
majstrovské tituly.
Miloš Ferko – útočník, odchovanec
futbalu Ladomerskej Viesky. Zažil
úspechy so žiarskym futbalom, ale aj
jeho pády.
Ján Mazuch – do Žiaru prišiel
v sezóne 1967/68. Univerzálny hráč,
ktorý sa stal platnou posilou družstva,
ktoré postúpilo v majstrovstvách
kraja do divízie.

Jozef Záhorec – obranca a jeden
z najlepších žiarskych futbalistov
v jeho histórii. V drese Žiaru odohral
Ján Beňo – odchovanec žiarskeho
najviac majstrovských zápasov
futbalu, na poste stredového hráča
zo všetkých hráčov a po skončení
patril k tvorcom hry.
aktívnej kariéry pôsobil ako hrajúci
tréner.
(li)
Štefan Bulík – obranca, ktorý

