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V núdzovom zariadení Dúha nájdu týrané ženy nový začiatok
Vo štvrtok 17. septembra mesto
oficiálne otvorilo zariadenie pre
týrané ženy v Žiari nad Hronom.
Zariadenie Dúha tvoria dva zariadené
byty, ktoré budú slúžiť ako dočasné
útočisko pre ženy vystavené
domácemu násiliu.
Zariadenie Dúha sa nachádza na
Ulici Chrásteka, v objekte tzv. Jadranu.
Byty, ktoré budú k dispozícii týraným
ženám, sú vo vlastníctve mesta. Po
terénnej a komunitnej práci či po
sociálnom taxíku je toto zariadenie
ďalšou sociálnou službou, ktorú mesto
poskytujem svojim obyvateľom. Ako
uviedol primátor Peter Antal počas
otvorenia, myšlienkou na vytvorenie
zariadenia tohto typu sa mesto začalo
zaoberať približne pred rokom. „Mesto
je pripravené poskytnúť dočasné
ubytovanie nielen ženám z nášho
mesta, ale aj týraným ženám z celého
nášho kraja. Na jednej strane je dobre,
že takúto službu poskytujeme, ale na
druhej strane by som si veľmi želal, aby
nebola využívaná, čo by znamenalo,
že nemáme ženy, ktoré trpia domácim
násilím,“ podotkol ďalej Peter Antal.
Prvotnú myšlienku na zriadenie tohto
zariadenia vnukli primátorovi členky
Únie žien Slovenska, ktoré ho navštívili
asi pred rokom.„Vedeli sme, že to nebude
jednoduché. Po približne roku sa nám
však podarilo celý tento proces zvládnuť
a získať licenciu z Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorý na túto
službu prispieva. K dispozícii sú dva
plnohodnotne zariadené byty. Ženy
budú do zariadenia umiestnené bez
toho, aby ostatní z ich okolia vedeli
o tom, kde sa nachádzajú. Je dôležité
podotknúť, že objekt je pod kamerovým
systémom, ktorý je monitorovaný
24-hodín denne. Keby sa čokoľvek dialo,
vieme vďaka mestskej polícii veľmi
rýchlo zakročiť,“ dodal žiarsky primátor.

Mesiace strávené v zariadení
sú limitované
Mestskému rozpočtu nepochybne
pomohlo i to, že zariadenie sa podarilo
otvoriť najmä vďaka dobrej vôli a charite
viacerých občanov. „Zariadenie sa nepýši
úplne novým a moderným zariadením,
ale dali sme šancu aj veciam, ktoré aj
keď nie sú nové, stále dokážu poskytnúť

úžitok a komfort,“ skonštatovala počas
otvorenia vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová
a ďalej konkretizovala: „Poďakovanie
patrí darkyni, ktorá nám poskytla
nemalé množstvo nábytku a ktorá si
želá zostať v anonymite. Mali sme však
aj darcov, občanov mesta či kolegov
z úradu, ktorí nám podarovali menšie
množstvo nábytku, napr. stoličiek,
hrncov, šálok, obliečok na periny. Tiež
im patrí vďaka. K veľkým i drobným
materiálnym veciam dopomohla aj
Únia žien Slovenska. Vďaka tomu
mesto efektívnym spôsobom pristúpilo
k odštartovaniu takejto služby.“ Cieľová
skupina je jasne daná, o čom hovorí
nielen samotný zákon o sociálnych
službách, ale aj príslušné VZN, ktoré má
mesto schválené. „Táto platná norma
určuje pre mesto cieľovú skupinu.
Žena, ktorá prejaví záujem o takéto
ubytovanie, sa nám bude musieť jasne
preukázať tým, že dochádza k jej
týraniu (potvrdenia od lekára či doklady
z polície, pozn. red.). VZN upravuje aj
dobu určenia, dokedy môže byť takáto
týraná žena v zariadení. Zmluva sa bude
uzatvárať na 6 mesiacov. V prípade, kedy
sociálna komisia uzná dôvody vhodné na
predĺženie, je ešte možnosť opätovného
predĺženia.
Užívateľka
zariadenia
bude môcť využiť poradenstvo nášho
sociálneho odboru, kde sa jej budeme
snažiť či už cez terénnu sociálnu prácu,
alebo prostredníctvom pracovníčok
mestského
úradu
zabezpečiť
poradenstvo cez úrad práce, príp.
právne služby. Takýmto spôsobom sa
aj my budeme snažiť prispievať k tomu,
aby sa žena v spomínanom časovom
limite dokázala posunúť niekde inde,“
vysvetlila ďalej Monika Minárová a ako
podotkla, typ tohto zariadenia slúži len
na určitú časovú dobu.

Deti zostanú s matkami,
nebudú umiestňované
do detských domovov
Jedinečnosť ubytovne pre ženy
spočíva v tom, že v ňom bude vytvorený
priestor pre to, aby žena zostala spolu
s deťmi. „Mnohokrát sa stáva, že riešime
prípady v spolupráci s úradom práce,
kedy sa rodiny musia rozdeliť. Dochádza
k situáciám, keď žena nemá kam zložiť

Centrum zhodnocovania odpadov sa blíži do cieľa,
ponúkne aj nové pracovné miesta
Zosun pôdy v Horných Opatovciach v areáli vznikajúceho Centra
zhodnocovania odpadov skomplikoval práce na jeho výstavbe.
Aby sa zabránilo ďalšiemu posunu,
mesto muselo pristúpiť k sanácii zosunutého svahu. Neočakávaná situácia však nijako neohrozí spustenie
prevádzky.
Sanácia zosunutej pôdy si vyžiadala
približne 330-tisíc eur z rozpočtu mesta. Ak by sa však so sanáciou nezačalo,
škody na majetku by presiahli niekoľko
miliónov. Situáciu so zosunutou pôdou sa, našťastie, podarilo stabilizovať.
„V súčasnosti prebiehajú kolaudačné

práce na jednotlivých stavebných
objektoch. Do konca roka by mal byť
projekt ukončený a predpokladám, že
začiatkom budúceho roka spustíme
Centrum zhodnocovania odpadov
do prevádzky,“ ubezpečil primátor
Peter Antal. Ako ďalej podotkol, po
spustení bude centrum prevádzkovať
mesto: „Centrum zhodnocovania odpadov je tak vážny projekt, ktorý musí
mať v rámci mestského úradu svoje
oddelenie a svojho vedúceho. Ten
bude plne zodpovedný za prevádzku
centra.“ Otvorenie centra tak prinesie
mestu nielen spôsob nakladania s odpadmi ako hovorí zákon o odpadoch,

ale vzniknú aj nové pracovné miesta.
Primátor predpokladá, že zamestnanie
si tu nájde približne 20 – 25 ľudí. Po
spustení projektu bude Žiar nad Hronom jediným mestom na Slovensku,
ktoré má komplexne prepracovaný systém odpadového hospodárstva.
(li)

Otvorenia sa zúčastnil aj primátor Peter Antal a
vedúca OSoO Monika Minárová (v strede).

V zariadení je k dispozícii 8 lôžok.
Okresnej organizácie Únie žien
Slovenska. „V rámci našej činnosti sme
pred rokmi prevádzkovali sociálnoprávnu poradňu a veľa žien sa na nás
obracalo práve s problémom domáceho
násilia. Jedna naša klientka nakoniec
bola aj zavraždená. Odvtedy sme sa stále
nejakým spôsobom snažili presadiť, aby
takéto krízové centrum pre týrané ženy
bolo v meste alebo niekde na okolí.
Ďakujeme primátorovi, že nám vyšiel
v ústrety,“ uviedla a podotkla, že únia
momentálne nemá vlastné priestory,
takže sociálno-právnu poradňu už
neposkytuje. „Ale medzi ženami sa
dozvedáme o rôznych prípadoch. Preto
sa snažíme v rámci našich možností
pomáhať. Som rada, že toto zariadenie
sa otvorilo,“ dodala Etela Šoltésová
s tým, že do zbierky rôzneho zariadenia
a vecí, ako napríklad paplóny či obliečky,
sa zapojili desiatky žien, a to nielen
z nášho okresu.
Mesto má službu zariadenia pre týrané
ženy zatiaľ naplánovanú iba odhadovo.
Pri tvorbe rozpočtu sa pritom vychádzalo
z príkladov z iných miest. Na budúci rok
sú výdavky naplánované do výšky 6-tisíc
eur. Rozpočet sa však bude aktualizovať
a jeho čerpanie bude závisieť od počtu
klientov, ktorí budú do zariadenia
umiestnení. Ako prezradil žiarsky
primátor, mesto má rozpracované ďalšie
projekty v sociálnej oblasti, ktoré budú
Otvorenia zariadenia sa zúčastnila
smerovať aj k dôchodcom a zamerané
aj Etela Šoltésová, podpredsedníčka
budú na ich bezpečnosť.
(li)
Plne zariadená kuchynská časť.
hlavu a deti musia byť umiestnené do
krízových zariadení alebo detských
domovov. Toto naše zariadenie je ako
keby medzistupňom, kedy základná časť
rodiny a vzťah medzi rodičom a dieťaťom
nie je narušený a deti nie sú odoberané
matke,“ spresnila Monika Minárová
a dodala: „Odhadnúť, či začneme už
v priebehu mesiaca napĺňať všetky
vytvorené kapacity, je veľmi ťažké. Život
prináša sám tieto situácie, ktoré budeme
musieť riešiť a nedá sa dopredu povedať,
koľko tu bude o týždeň osôb. Ako mesto
sme však pripravení podať pomocnú
ruku. V rámci celej prípravy očakávame,
že celé zariadenie bude mať zmysel, ale
aj napriek tomu budeme všetci veľmi
radi, ak táto služba nebude využívaná.“
Pobyt v zariadení je spoplatnený
symbolickými sumami. Pre žiadateľky
s trvalým pobytom na území mesta je to
od 1,10 € do 1,70 € na deň (podľa počtu
detí), pre ženy s trvalým pobytom mimo
mesta od 1,30 € do 1,90 € na deň (podľa
počtu detí). Ak by išlo o žiadateľku,
ktorá bude mať trvalý pracovný pomer
a nebude závislá na štátnych dávkach,
poplatok na deň je 5 €.

Ďalšie sociálne projekty
zameria mesto na bezpečnosť
seniorov

Začalo sa s výstavbou oddychovej zóny na Etape
V polovici septembra začali
mestské Technické služby s realizáciou ďalšieho veľkého projektu.
Po otvorení novozrekonštruovanej
športovej haly sa pustili do výstavby
oddychovej zóny na Etape.
Nová oddychová zóna sa bude
nachádzať na konci Svitavskej ulice, na
málo využívanom trávnatom priestore.
Pri tvorbe projektu sa brali do úvahy
aj podnety obyvateľov mesta. „Novej
oddychovej zóne bude dominovať
dráha pre in-line korčuliarov. Pre deti
postavíme atraktívne detské ihrisko,
3D prvky zvieratiek, pre mládež a
vyznávačov fitness ďalší workout v
našom meste. Samozrejme, nebude
chýbať zeleň, stromy, lavičky... Veľmi
sa teším na výsledok, bude to ďalšie

zaujímavé miesto v Žiari, kde môžete
aktívne tráviť svoj voľný čas,“ informuje
primátor Peter Antal. Súčasťou oddychovej zóny bude aj výsadba novej
zelene, vybudovanie chodníkov pre
peších a in-line korčuliarov. Myslelo sa
aj na pohodlie, keďže projekt počíta aj
s osadením nových lavičiek či priestorom na prezúvanie, čo určite ocenia
najmä in-line korčuliari.
(li)
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Športová hala ponesie názov ZUS aréna
V
piatok
11.
septembra
bola
slávnostne
otvorená
novozrekonštruovaná športová hala.
Názov dostala po spoločnosti, ktorá
realizovala stavebné práce.
Súčasťou otváracieho programu
bola napríklad aj exhibícia volejbalistov a basketbalistov. „Rekonštrukcia
športovej haly sa podarilo a neprestávam v úsilí, aby sme zrekonštruovali aj
ostatné športoviská, to znamená zimný
a futbalový štadión a budovu krytej
plavárne,“ povedal ešte pred samotným
otvorením primátor Peter Antal, ktorý
vyzdvihol aj prácu žiarskej spoločnosti
ZUS Servis, ktorá sa stala dodávateľom
prác. „Firma ZUS Servis výrazným spôsobom pomohla k tomu, že hala je taká
aká je. Cena za rekonštrukciu nebola
navýšená, čo sa pri máloktorých staveb-

ných firmách udeje. Navyše, firma ZUS
Servis práce, ktoré boli navyše, zaplatila z vlastných zdrojov,“ dodal Antal
a konkretizoval: „Ide najmä o zvýšené
náklady na strechu, kedy sme riešili
komplikácie so strešnou konštrukciou,
alebo na novú palubovku, s čím sa
v pôvodnom projekte nepočítalo.“
Aj vďaka takémuto prístupu
spoločnosti ponesie športová hala
názov ZUS aréna, čo uvítal aj Rado-

van Puliš, jeden zo spoločníkov ZUS
Servis. „Za dôveru ďakujeme investorovi aj primátorovi Antalovi. Verím,
že s výsledkami našej práce budú
spokojní športovci aj diváci,“ uviedol
Radovan Puliš.
Do konca septembra budú ukončené
aj práce na parkovisku pred halou.
„Parkovisko bude z betónovej zmesi
cementu a štrku, aká sa používa aj
na diaľniciach. Zostáva nám už iba
dokončiť asfaltovú povrchovú úpravu a namaľovať parkovacie čiary. Po
dokončení bude motoristom k dispozícii takmer 70 parkovacích miest. Parkovanie sme rozšírili aj o dve státia pre
autobusy,“ dodal na záver Igor Rozenberg, riaditeľ mestských Technických
služieb.
(li)

Do programu jarmoku sa zaradil aj vínny festival
Po minuloročnom jarmoku pribudlo za 601 predaných jarmočných miest do mestskej kasy 44-tisíc eur.
Aj vďaka týmto číslam patrí Žiarsky
jarmok medzi najväčšie v banskobystrickom kraji.
Náklady na jarmok sa priemerne
pohybujú do sumy približne 12,5-tisíca eur. Príjem od trhovníkov je však
každoročne o niekoľko desiatok tisíc eur
vyšší. S rovnakým scenárom sa počíta
aj tento rok. Hoci je tovar v stánkoch
pestrý, za posledné roky bol zaznamenaný úbytok textilu, obuvi, kabátov
a kožušín. Naopak, vzrástla ponuka
cukroviniek, medoviny a remeselných
výrobkov. Z roka na rok je kvalitnejšie
aj občerstvenie. V ponuke tak nebudú
ani tento rok chýbať pečené klobásy,
jaternice, kačky, prasiatka, kolená,

ražniči, lokše či zemiakové placky.
Samozrejmosťou
bude
koštovka
burčiaku, kolotoče, ale aj adrenalínové
atrakcie.
V dramaturgii jarmoku si svoje miesto
našiel aj vínny festival, ktorý si minulý
rok našiel svojich priaznivcov. Na 2.
ročníku dvojdňového Žiarskeho festivalu vína budú mať opäť zastúpenie
nielen známe značky, ale aj malí vinári.
Veľký stan s vínami bude aj tento
rok postavený v rámci jarmočiska na
Svätokrížskom námestí. V stane bude
okrem miesta na prezentáciu vín
vyčlenený aj priestor na sedenie a konzumáciu. Ak si návštevníci kúpia nejakú
fľašku vína či občerstvenie, budú si tu
tak môcť posedieť. Vstupné na festival
je zadarmo. V prípade, že sa návštevník
rozhodne kúpiť sklenený kalich na

víno, zaplatí 2 eurá. Ak si priplatí 5 eur,
dostane 10 žetónov na degustáciu vín.
Stan s vínami bude otvorený v piatok
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od
10.00 do 16.00 hod. Okrem vína budú
môcť návštevníci ochutnať aj rôzne kulinárske špeciality a kvalitné destiláty.
Súčasťou festivalu bude aj predvádzanie sabráže, čiže otváranie fliaš sektu ša
bľou.
(li)

Na jar sa žiarska mládež dočká
novučičkého miniskateparku
Občianske združenie ZaŽiar už viac
ako šesť rokov zapája mladých ľudí do
života v našom meste. V uplynulých
dňoch získalo finančnú podporu na
realizáciu ďalšieho projektu určeného
pre žiarsku mládež.
„Našim cieľom je vybudovať úplne
nový miniskatepark a obnoviť
horolezeckú stenu, čím sa nám podarí
spojiť skateboardistov, bikerov, parkouristov – freerunistov, kolobežkárov,
korčuliarov a horolezcov,“ priblížila
koordinátorka práce s mládežou Dominika Švecová.
Projekt ZaŽiar v Žiari reaguje na potreby rozrastajúcej sa skupiny mladých
ľudí, ktorí sa v minulosti stretávali na
námestí, kde skákali cez prekážky, čo
prekážalo viacerým obyvateľom. V tom
čase situáciu čiastočne vyriešil projekt
KomPrax, v rámci ktorého nadviazali
spoluprácu s vedením Základnej školy
na Jilemnického ulici, v areáli ktorej sa
im podarilo umiestniť U-rampu. Teraz
chce OZ nadviazať na KomPrax vybudovaním nového miniskateparku – miesta,
na ktorom sa budú mladí ľudia stretávať,
vymieňať si skúsenosti a navzájom sa od
seba učiť.

Na projekt budú dozerať
odborníci
Na realizácií projektu sa budú okrem
členov OZ ZaŽiar a dobrovoľníkov z
radov skateboardistov, bikerov, parkouristov a horolezcov podieľať aj odborníci. Z horolezeckého klubu HK
James Peter Bača, ktorého úlohou
bude odborné poradenstvo pri obnove
existujúcej horolezeckej steny, bezpečné
umiestňovanie tzv. chytov a následná

Foto: Dominik Roth.
starostlivosť o stenu. V minulosti spolupracoval napr. aj pri zlaňovaní „Bieleho
domu“ v rámci Mikulášskeho programu.
Ďalšími poradcami sú Jakub Urgela a
Samuel Baran za skateboardistov, ktorí
boli v minulosti zapojení v projekte KomPrax. Ich úlohou je dozerať na bezpečnosť
pri tvorbe nových prekážok v skateparku
a ich bezproblémový priebeh.
Nový skatepark bude stáť v areáli Základnej školy na Jilemnického
ulici, kde je už prevezená U-rampa
zo spomínaného projektu KomPrax.
Finančné prostriedky, ktoré boli
schválené na realizáciu projektu ZaŽiar
v Žiari, sa pohybujú v hodnote 2 000 eur
a práce na ňom by mali byť ukončené
na jar 2016. Projekt finančne podporila
Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky
Hodina deťom. Dominika Urbánková

Projekt občianskych hliadok po roku končí
Mesto Žiar nad Hronom sa v roku
2014 zapojilo do projektu, z ktorého
získalo nenávratný finančný príspevok
na podporu vytvorenia šiestich
pracovných miest v občianskej
hliadke. V septembri tento projekt po
roku končí.
Mesto po vypracovaní projektu
uskutočnilo výberové konanie na šiestich
zamestnancov, ktorí museli splniť presne
vymedzené a stanovené podmienky
riadiacim
orgánom,
európskym
sociálnym fondom, ale zároveň aj
Zákonníkom práce SR. „Výber nebol
jednoduchý. Mnohí záujemcovia nemali
ani základné vzdelanostné vedomosti
či komunikačné návyky a zručnosti.
O pracovných návykoch ani nehovoriac.
Ale podmienky dané riadiacim orgánom
zneli jasne – minimálne ukončené
základné vzdelanie, s dôrazom na
dlhodobo nezamestnaných uchádzačov,
resp. takých, ktorí ešte nikdy nepracovali,“
približuje
problematiku
vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
Monika Minárová. Náčelník MsP, pod
ktorého organizačne patrili členovia
hliadky, v novovytvorenom kolektíve
šiestich pracovníkov musel riešiť
porušenia aj tých najjednoduchších
pravidiel pracovného poriadku, ako je
pravidelná a včasná dochádzka do práce,
dodržiavanie samotného pracovného
poriadku a disciplíny, akceptovanie
kolektívu. „Bohužiaľ, musíme povedať,
že sme museli spoločne s náčelníkom
MsP riešiť aj také netradičné veci, ako
je dodržiavanie bežných hygienických
noriem v pracovnom procese. Ako sa
ukázalo, táto práca, vzhľadom na jej
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zameranie, úlohy, ako aj jej celkovú
organizáciu, bola veľmi náročná na
sebadisciplínu,
pričom
kontrolné
mechanizmy nastavené mestskou
políciou sa v niektorých prípadoch
ukázali ako nedostatočné. Nebol to
ľahký proces zaradiť ľudí, ktorí nikdy do
začiatku projektu ešte nepracovali, ba
mnohí z nich nemali ani len tušenie o tom,
čo je to byť zamestnaný a dodržiavať
povinnosti zamestnanca, ktorý sa musí
riadiť pracovným poriadkom,“ netají
Monika Minárová, podľa ktorej bolo
najdôležitejším zistením, že človek, ktorý
nikdy neprišiel do kontaktu s praxou,
o zamestnaní ani nehovoriac, nie je
schopný bez adekvátneho vzdelania
a praxe vydržať chodiť riadne včas
do práce, vydržať na pracovisku 8,5
hodiny, pracovať a úspešne sa zaradiť do
pracovného procesu, napr. na pracovné
zmeny.

Na začiatku bola snaha

Občianske hliadky bol pilotný projekt
v meste, preto to bola pre mnohých
pracovníkov
mestského
úradu
premiérová práca. „Nezostávala nám
energia a ani čas na to, aby sme suplovali
výchovný a vzdelávací systém pre
skupinu nezamestnaných, ktorí nemajú
žiadne pracovné návyky a ostatné
základné zručnosti a návyky. Na druhej
strane, všetci prijatí pracovníci sa v úvode
svojho zamestnania snažili priniesť do im
zverenej pracovnej náplne, najmä z ich
pohľadu, všetko, čo im ležalo na srdci,
čo si mysleli, že by chceli pre komunitu,
mesto, ale aj seba urobiť. Práve tu nastali

prvé problémy, keď zistili, že tu neplatí
živelnosť, ale poriadok a pravidlá vo
forme pracovného poriadku, pracovnej
disciplíny a že to, čo si oni vzali za
záväzok riešiť hneď a okamžite a svojim
spôsobom, nie je možné vždy tak urobiť.
Bol značný problém z ich strany pochopiť,
že nie sú tzv. samostatné jednotky, že
pracujú v kolektíve, v organizácii s pevne
stanovenou štruktúrou, poriadkom
a svojimi postupmi a že majú okrem
podmienok projektu plniť aj príkazy
Členovia Občianskych hliadok pracovali v teréne, ale mali
svojich nadriadených,“ približuje ďalej
k dispozícii aj kancelárske priestory.
fungovanie hliadky Monika Minárová
a podotýka, že i keď mnohí boli s väčšími,
ale aj menšími výhradami ochotní Monika Minárová a náčelník MsP Róbert doriešiť, alebo ich posunúť do inej,
spolupracovať, napriek tomu sa museli Šiška ju dopĺňa: „Vyzdvihol by som tiež pozitívnejšej roviny riešenia. I keď treba
veľmi dobrú miestnu a osobnú znalosť podotknúť, že za tak krátky čas projektu
s jedným zamestnancom rozlúčiť.
pomerov, keďže niektorí z členov hliadky sa ani hliadkárom nepodarilo byť všade
priamo bývajú v uvedených lokalitách, a snažiť sa všetko vyriešiť,“ podotýka
alebo tam majú rodinných príslušníkov, Monika Minárová.
čo im súčasne dáva veľmi dobrú Projekt občianskych hliadok končí 30.
výhodu pri vyjednávaní a presadzovaní septembra. Onedlho sa končí aj súčasné
V konečnom hodnotí projekt zákonných požiadaviek.“ Väčšiu dôveru programové obdobie eurofondov,
občianskych hliadok priniesol pre mesto a rešpekt k rómskym členom občianskej čo znamená, že kontinuálne nebude
aj pozitívne poznatky a skutočnosti. hliadky mali aj rómski rodičia, ktorým pokračovať mnoho tzv. neinvestičných
Prínosom bola skutočnosť, že Mestská hliadkári doprevádzali deti z a do škôl. projektov. „Či aj tento patrí medzi tie
polícia v Žiari nad Hronom získala „Potešili sa aj okrajové časti mesta, kontinuálne nepokračujúce, môžeme
v určitých prípadoch, najmä v práci najmä tie, ktoré bezprostredne susedia len predpokladať, keďže žiadna
v osade Pod Kortínou, predĺženú s osadou. Hliadka pomáhala aj pri nová výzva sa do dnešných dní pre
ruku z pohľadu ľahšej komunikácie identifikácii čiernych skládok a ich záujemcov neotvorila. Kedy začne nové
s osadníkmi. „Rómsky hovoriaci člen odstránení za aktívnej spolupráce programovacie obdobie už vieme –
hliadky má lepšiu pozíciu v prípade obyvateľov osady a odboru životného v januári budúceho roka. Kedy však
nejakého konfliktu v osade ako prostredia a aktivačných pracovníkov. budú otvorené výzvy pre všetky projekty
nerómsky hovoriaci príslušník mestskej Mnohé čierne skládky, neorganizované tohto nového obdobia, sme sa od
polície. Dobre, ale direktívne predostretá skupiny vystrájajúcich tínedžerov, štátu ešte stále nedozvedeli,“ dodáva
požiadavka v rómštine sa pozitívnejšie fetujúci mladí z osady či nevhodné Monika Minárová. Osud ďalšieho ročníka
vníma ako požiadavka v inej reči, správanie dospelých osadníkov pod občianskej hliadky v Žiari nad Hronom
ktorej účastník konfliktu mnohokrát vplyvom alkoholu sa práve vďaka tak stále nie je jasný.
(li)
jednoducho nerozumie,“ konkretizuje členom hliadky podarilo buď úplne

Problémy sa podarilo posunúť
do pozitívnejšej roviny riešenia
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histórie
a pamiatkach mesta
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PO STOPÁCH
Trošku z histórie
jarmoku

V období gotiky vznikajú nové
mestá, ktoré boli prevažne trhovými
centrami. Rozkladali sa v blízkosti
panských sídiel alebo na významných
cestných komunikáciách, po ktorých
sa prevážal tovar. Išlo o tržné miesta,
na ktorých sa s týmto tovarom
obchodovalo.
Významné miesto mýta v osade Kríž
nabádalo na vytvorenie trhového miesta
pre prechádzajúcich obchodníkov.
Výsady ako aj významné miesto
biskupského panstva tomu napomáhalo.
Tak tovar a jeho zhodnocovanie vo
forme peňazí vytváralo veľmi dobrý
základ pre trhové miesto. Funkcia
obchodu – trhu bola a je jednou
z podmienok rozvoja a ekonomického
vzostupu v každej oblasti. V roku
1246 boli osade nazývanej Sancta
Crux udelené výsady zemepanského
mestečka pod nemeckým právom
ostrihomským arcibiskupom Štefanom
Vančom. Jedna z podmienok udelenia

výsad bolo vybudovanie námestia
(terajšieho Svätokrížského), ktoré bolo
najdôležitejším miestom mesta. Na ňom
sa vykonávali všetky dôležité udalosti.
Medzi ne patrilo aj konanie trhov, preto
námestie s funkciou trhov bolo veľké
a rozľahlé, aby dobre plnilo funkciu
komunikácie medzi trhovníkmi.
Písomné záznamy hovoria, že trhy sa
v Kríži konali už v roku 1501. V roku 1690
cisár Leopold I. udeľuje právo konať ďalšie
jarmoky v Kríži spolu s obchodovaním
s dobytkom. Na toto obdobie máme
nepriamu pamiatku vo forme malého

K jarmočných špecialitám patrí aj dobrá jarmočná hudba
Súčasťou Žiarskeho jarmoku je aj
pódiový kultúrny program v časti
Svätokrížskeho námestia. Ten má
pod palcom žiarske Mestské kultúrne
centrum.
Aj tento rok je dramaturgia kultúrnych
vystúpení počas jarmoku pestrá.
Hudobný program je pripravený už
na predvečer konania jarmoku, vo
štvrtok 8. októbra. Na slovensko-český
hudobný večer plný hitov a zábavy
sa môžete tešiť v podaní obľúbenej
žiarskej skupiny ZH Band. Začiatok
koncertu je o 18-tej hodine.
V piatok 9. októbra otvára pódiový
program o 15-tej hodine žiarska
skupina Akropola, známa aj zo Šláger
TV. Návštevníkom jarmoku zahrá
vlastné i ľudové piesne. Ľudové piesne
poznačené hrdzou vo folk-rockových

úpravách predvedie o 17-tej hodine
prešovská skupina Hrdza. Kapela
hrá autorské piesne inšpirované
slovenským folklórom s prvkami
folku, rocku a vplyvov world music.
Po Prešovčanoch bude pódium opäť
patriť domácim skupinám. O 18.30
hod. sa o slovo sa prihlási punk-rocková

skupina ŠHT a o 19.40 hod. hviezdy
novej rockovej generácie The Paranoid.
Piatkový večer ukončíme s hudobnou
smršťou z Liptova, s obľúbenou
a populárnou skupinou Ploštín Punk,
ktorej bude patriť pódium od 21.00
hodiny.
V sobotu 10. októbra bude od 11tej hodiny patriť pódium mladej
kremnickej kapele Virvar. Tú o 12.30
hod. vystrieda Žiarčan Adam Baran,
ktorý vystúpi so známymi punkovými
aj rockovými hitmi v unplugged
verzii. Záver sobotňajšieho i celého
jarmočného programu bude patriť
obľúbenému žiarskemu muzikantovi
Ivanovi Víťazkovi, ktorý sa predstaví so
svojou novou kapelou a koncertným
programom.
(li)

Besied organizovaných knižnicou sa za prvý polrok
zúčastnilo takmer 2000 návštevníkov
Počas
letných
prázdnin
prevádzkovala Mestská knižnica
Michala Chrásteka tvorivé dielničky,
v rámci ktorých si mohli najmenší
čitatelia vytvoriť záložky do kníh
podľa vlastnej predstavivosti. Leto sa
síce skončilo, no aktivity knižnice nie.
V knižnici sa pravidelne organizujú
podujatia pre materské, základné
a stredné školy, besedy pre deti aj
dospelých. „V prvom polroku sme
zorganizovali 77 kolektívnych podujatí,
ktorých sa zúčastnilo 1821 detí a
dospelých,“ hovorí vedúca knižnice
Miroslava Kravárová a dodáva: „Za všetky
podujatia môžeme spomenúť besedu
so spisovateľom Petrom Gajdošíkom,
určenú pre deti zo základných škôl,
alebo besedu so spisovateľkou ženských
románov Evitou Urbaníkovou, na ktorej
sa zúčastnili stredoškoláci.“ Okrem
týchto aktivít sa knižnica každoročne
zapája do Celoslovenského čitateľského
maratónu organizovaného v spolupráci
s Linkou detskej istoty – Čítajme
si. Počas školského roka organizuje
knižnica podujatia aj pre školské kluby,

ktoré sú pravidelnými návštevníkmi, ale
aj menšie skupiny žiakov, ktoré zavítajú
do knižnice v rámci hodín slovenského
jazyka. Práve na týchto návštevách
sa deti zoznamujú s knižkami a
vypožičiavajú si ich domov.

Knižné novinky
nakupujú z grantov
Od začiatku kalendárneho roka
zakúpila
knižnica
z
vlastných
prostriedkov 188 kníh a z peňazí
čerpaných z grantu Ministerstva kultúry
SR 150 kníh. 198 kníh jej darovali
čitatelia a 11 kusov získala výmenou za
poškodené alebo stratené tituly. Podľa
slov Miroslavy Kravárovej, pri nákupe
knižných titulov prihliada knižnica na
požiadavky čitateľov, ktoré sú priebežne
monitorované. Tí svoje požiadavky
oznamujú
osobne
pracovníčkam
knižnice
alebo
prostredníctvom
telefónu, e-mailom či facebooku. Na
prvom mieste v objednávaných tituloch
kraľuje beletria pre dospelých a detské
knihy pre deti podľa aktuálnej ponuky.
Zo získaných grantov nakupujú
predovšetkým odbornú literatúru, čo
ocenia všetci študenti.
Práve tí pri písaní záverečných
prác potrebujú široké odborné
bibliografické
zázemie.
Knižnica
im vie pomôcť aj prostredníctvom
Medziknižničnej výpožičnej služby, v
rámci ktorej doručuje k čitateľom knihy

z celého Slovenska. „Spolupracujeme
so všetkými slovenskými knižnicami.
Či už so Slovenskou národnou
knižnicou, štátnymi, vedeckými, alebo
mestskými knižnicami. Prostredníctvom
Univerzitnej knižnice v Bratislave alebo
Slovenskej národnej knižnice v Martine
sa dajú knihy zapožičať aj zo zahraničia,
ale to je už podstatne drahšie a trvá
to niekedy aj mesiac, kým sa čitateľ ku
knihe dostane,“ hovorí Kravárová. Táto
služba je spoplatnená sumou 2,60 eur za
jeden knižný titul. Od začiatku roka sa
prostredníctvom nej vypožičalo 36 kníh.
Záujem o túto službu má však klesajúcu
tendenciu, pretože vybavenosť knižnice
sa stále zlepšuje.

30 312 ks kníh
vs. 1301 čitateľov

V súčasnosti sa v knižnici nachádza
30 312 ks kníh, na ktorých pripadá 1301
aktívnych čitateľov, z čoho detí do 15
rokov zapísaných na detskom oddelení
je 482. Ak si chcete prezrieť zoznamy
vypožičiavaných kníh, nemusíte chodiť
priamo do knižnice. Nájdete ich aj na
internete. Mestská knižnica ma svoju
sekciu na stránke Mestského kultúrneho
centra – www.mskcentrum.sk, kde sa
nachádza prehľad knižných noviniek
a aj on-line katalóg, cez ktorý sa dajú
knihy priamo zarezervovať. Nájdete ich
aj na facebooku pod názvom – Mestská
knižnica Michala Chrásteka.
Dominika Urbánková

(novo postaveného) múrika. Predmetný
múrik, ohraničujúci priestor medzi
vozovkou a parkoviskom na Krížskom
námestí, je hmotovou rekonštrukciou
pôvodného ohradeného systému,
súčasťou ktorého bol aj ohradný múrik
pred budovou cukrárne. Používal sa pri
takzvaných Krížskych jarmokoch, a to
v priestore obchodovania s dobytkom.
Pozdĺžne múrika, zo strany dnešného
parkoviska, boli umiestnené válovy pre
napájanie, ale aj s chovou dobytka, ktorý
bol k nim pripútaný počas jarmoku.
Z rozhovoru so starými Križanmi som
zistil, že si ešte pamätajú, ako tam tie
válovy stáli. Nedôstojným prístupom
k tradíciám a pamiatkam mesta ale
boli odstránené. Tak samotný múrik
je nielen rekonštruovanou pamiatkou
v rámci plochy najstaršieho námestia
v meste, ale aj priamym dokladom
a pripomienkou k starým tradíciám
Krížských jarmokov.
Významnou výsadou bolo, že

kupci prichádzajúci na jarmok boli
oslobodení od mýta. To zvýšilo účasť
kupcov a obohatilo mestskú kasu
o tzv. „jarmočný peniaz“, ktorý musel
trhovec zaplatiť mestu. Preto v dobách
mieru mestečko veľmi prosperovalo
a z utŕžených peňazí dokázalo uspokojiť
potreby a rozvoj mestečka. Mestečko
však malo aj povinnosti voči zemepánovi.
Napríklad počas Michalského jarmoku
ho muselo obdarovať funtom korenia
a lotom šafranu. Značný príjem bol
počas jarmokov aj z predaja vína, tak
biskupovi, ktorého víno sa muselo
prednostne predávať, ako aj miestnym
krčmárom, u ktorých sa zapíjal obchod
dohody a hasil smäd jarmočníkov.
O jarmokoch a s nimi spojenými
udalosťami je možné veľa písať, avšak
uzavrime starú kapitolu. Pokiaľ išli
obchody a fungovali jarmoky, ľuďom sa
dobre darilo, a tak to prajem aj dnešným
jarmočníkom. Na zdravie.
Peter Mosný

Futbalový miniturnaj ovládli
chlapci z Jadranu
Komunitné centrum v Žiari nad
Hronom pripravilo pre mladých
nadšených futbalistov v stredu 9.
septembra ďalšiu komunitnú aktivitu.
Na multifunkčom Ihrisku Mareka
Rakovského usporiadali futbalový
miniturnaj.
Aj napriek nežičlivému počasiu sa
turnaja zúčastnilo 25 hráčov, z toho
dve mužstvá z Kremnice a po jednom
z Janovej Lehoty, Hornej Vsi a zo
žiarskeho Jadranu. Po 10 odohraných
zápasoch sa na 1. mieste umiestnili
chlapci z Jadranu. Najlepším hráčom
miniturnaja sa stal Patrik Pekaj
a najviac gólov nastrieľal Mário Mihálik.
V chladnom počasí všetkých zohrial
a energiu doplnil chutný guláš, ktorý
pracovníci komunitného centra pripravili

zo surovín zakúpených zo sponzorských
príspevkov. Poďakovanie patrí TS a.s. Žiar
nad Hronom a mestu Žiar nad Hronom
za poskytnutie ihriska, OZ Klejoro ando
jilo a Občianskej hliadke za podporu
a pomoc pri realizácii podujatia.
Lucia, Jakub, Michaela a Žaneta,
pracovníci KC

Ochutnávka šťastia odhalí
osobné príbehy zaujímavých ľudí
Tretí
ročník
obľúbeného
motivačného festivalu Ochutnávka
šťastia nám už klope na dvere. Tento
ročník podujatia bude výnimočný,
pretože odhalí osobné príbehy zaujímavých ľudí.
So svojimi osobnými prehrami, pádmi
či ťažkými obdobiami, ktoré museli prekonať, aby sa z nich stali silné
a úspešné osobnosti, sa vám zdôveria
také osobnosti ako Mark Dziras, Evita
Urbaníková či Miroslav Zaťko. Podelia sa
s vami o to, čo im v živote najviac pomohlo zvládnuť ťažké obdobie, ako zvládali
prekážky a akým spôsobom si aj naďalej
plnia svoje sny.
Prvý deň festivalu bude v sobotu 3.
októbra. Ako prvý sa divákom prihovorí
Miroslav Zaťko, autor knihy Je ľahké
spraviť zvislú čiarku. Miroslav porozpráva, ako on urobil hrubú čiaru vo svojom
živote, a tak začal žiť šťastný a plnohodnotný život. Svoj príbeh vám vyrozpráva
aj úspešný podnikateľ Michal Siklienka,
majiteľ firmy Siky Gardens. Aj on prezradí, ako si možno plniť svoje sny. Evitu
Urbaníkovú nie je potrebné bližšie
predstavovať. So svojim vydavateľstvom
je čoraz známejšia, a preto si
nenechajte ujsť jej príbeh životnej cesty.
Okrem úspechov sa s vami podelí aj o to,
koľko zákrut, prekážok či križovatiek
musela vo svojom živote zvládnuť.
Sobotňajší festival uzavrie svojou
prednáškou Mark Dziras, ktorý už 20 rokov pôsobí v biznise profesionálneho

Evita Urbaníková. Foto: internet.
a osobnostného rastu a psychológie
úspechu.
Nedeľu 4. októbra otvoria svojou
prednáškou Milan Repák s numerológiou
a Ľubor Foltán s jógou smiechu. Nebude
chýbať ani pútavé rozprávanie Petra Sasína o NLP technikách v spojení s jeho
životným príbehom. Tešiť sa môžete
aj na zaujímavé rozprávanie Klaudie
Valuškovej, ktorá je jedinou ženou medzi
auto-predajcami a momentálne celú
svoju energiu venuje Škoda Handy centrám s pôsobnosťou po celom území
Slovenska. Na záver podujatia by ste si
určite nemali nechať ujsť inšpiratívny
príbeh talentovaného futbalistu, dnes
už úspešného paraolympionika v tenise
a obchodníka s celým svetom, Tomáša
Masaryka, ktorému lekári po ťažkej autohavárii nedávali veľkú šancu na prežitie
a zostal po nej na invalidnom vozíku.
Vstupné na jeden deň podujatia je 10
eur, v prípade zakúpenia permanentky
na oba dni je cena 15 eur.
(li)
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SPEKTRUM

Úspešnej žiarskej spisovateľke pribudla na konto ďalšia kniha
Spisovateľke Evelin Červienkovej sa
naozaj darí. Z jej pera sú do príbehov
pretavené stále nové a nové príbehy, ktoré už majú svojich stálych
čitateľov. V týchto dňoch sa na pulty
dostáva už jej piata kniha Ďalšia,
prosím, ktorá je treťou v poradí z
vydavateľstva Evitapress. Dali sme
si s Evelin stretnutie a porozprávali
sme sa nielen o jej novej knihe, ale
aj o závisti, o odchádzajúcom lete
a aj o tom, ako vníma ocenenie Zlatý
klinec.
Ďalšia, prosím. To je názov tvojej novej knihy, ktorá vychádza už
o niekoľko dní. O čom je a kto sa v nej
nájde?
Kniha je skutočným príbehom muža,
ktorý sa istú časť svojho života venoval
eskortu. Je tak špecifická, že sa v nej nenájde asi nikto, pokiaľ sa tomuto smeru
nevenuje profesionálne. Je výpoveďou
o tom, čo sa skrýva za pozlátkou tohto
novodobého biznisu a toho, že nie je
všetko zlato, čo sa zaligoce. Chalan
chcel, skúsil, zarobil, poučil sa, získal
mnoho, no ešte viac stratil, snažil sa.
Vie, čo chce a čo, naopak, už nikdy robiť
nebude.
Ako dlho si na nej pracovala?
Spoločne sme na nej robili veľmi dlhý
čas, mala som ju rozpracovanú ešte
pred Luxusným prešľapom, ktorému v
tom čase musela ustúpiť. Takže sa dá
povedať, že spoločne s hlavným hrdinom sme na nej robili niečo cez rok.
Hovorí sa, že každá mama má svoje
deti rovnako rada, ale aj tak sa vždy
nejaký miláčik nájde. Ktorá z tvojich
kníh je tebe srdcu najbližšia a prečo?
Opakujem to už po neviem koľký krát,
že mojou srdcovkou je Melónová aféra,
práve pre ten príbeh a postavy. Preto, že
sú to všetko veci prežité, na ktoré mám
veľmi pekné a príjemné spomienky a z
ktorých vlastne žijem dodnes, pretože
Melónka neskončila, ona stále trvá.
Melón a Kôstka naďalej žijú v mene
hesla: „Každá z nás má v živote osudového muža, s ktorým nežije!“ Idú si svoje,
niekedy spolu, inokedy každý zvlášť, no
sú tu jeden pre druhého, vedia o sebe.
Proste sa majú.

Evelin: „Po siedmych rokoch
sa vraciam späť do Žiaru.“
Aké si mala leto?
Uf, tak táto odpoveď by mohla byť aj
na pol strany, ale zhrniem to. Moje leto
bolo hektické. Veselé. Plné zážitkov a
smiechu. Ale aj plné sĺz, zmien, výčitiek.
Môj život sa po dlhých zabehnutých
siedmych rokoch zmenil. Mením
zamestnanie, vraciam sa do rodného
Žiaru, začínam odznova. Čistý nepopísaný papier mám pred sebou a v
ruke pero, pripravené na prvé ťahy, ak

to môžem tak metaforicky zaobaliť. V
rámci dovolenky som si pobehala veľa
miest po Slovensku, ktoré som túžila
už dávno vidieť, čas som trávila s ľuďmi,
na ktorých mi záleží a ktorí tvoria môj
mikrosvet, lebo som sa už naučila, že
nie každý, kto sa nazýva priateľom,
ním aj skutočne je. Venovala som sa
rodine, ktorú som za ostatné obdobie
dosť odsunula, dala som si spraviť nové
tetovanie – Justíciu, bohyňu spravodlivosti. Tvár ženy s previazanými očami
a váhami. Pretože spravodlivosť často
býva slepá, no misky váh sa vždy vyrovnajú. Vyváži sa zlé dobrým. A aj preto, lebo váhy sú znamením, ktoré mi je
blízke, hoci som Račica. Spoznala som
nových ľudí a presvedčila sa, že niekedy
sú tí správni ľudia a veci oveľa bližšie,
než by sa nám zdalo. Že niekedy netreba
chodiť ďaleko a utekať, stačí sa poriadne
pozrieť okolo seba a hlavne si uvedomiť,
že čo vlastne chceme. A nebáť sa robiť
zmeny, pokiaľ nám majú priniesť úžitok.
Mesto Žiar nad Hronom ti na City
feste udelilo cenu Zlatý klinec. Čo pre
teba takéto ocenenie znamená?
Áno, aj to bol jeden z úžasných momentov môjho leta. Deň, ktorý som si
naplno užila, pretože bol iný, mal takú
sladšiu príchuť. Keď som sa dozvedela,
že budem ocenená, myslela som si, že
je to fór. Sama to najlepšie vieš, keďže si
mi to nechtiac prezradila. Neverila som
tomu, myslela som, že nastala chyba v
systéme. Potom som si však povedala:
„Okej, prišlo to. Predsa len sa to tento
rok podarilo!“ Tak som sa začala tešiť,
lietala som v oblakoch a človek, ktorý
bol v tom čase so mnou, sa zo mňa
dodnes smeje. Prežívala som eufóriu,
ktorá sa ale začala meniť na paniku a
strach úmerne s tým, ako sa blížila sobota a odovzdávanie klincov. Keď som
už stála v zákulisí a riaditeľka MsKC ma
uvádzala, úplne ma vyplo. Prisahám,
že si nepamätám, ako som vyšla hore
a prebrala klinec, bolo to šialené. Aj
svoju „ďakovnú reč“ som si pozrela až vo
vysielaní mestskej televízie a úprimne,
bola som sama zo seba zhrozená! Ale s
odstupom času to už beriem športovo.
Ocenenie si, samozrejme, nesmierne
vážim a má u mňa doma svoje čestné
miesto, kde naň sadá prach. O pár desiatok rokov sa naň chystám zavesiť
svoju spisovateľskú kariéru, takže určite
poslúži!
Kto sú tvoji najväčší kritici, resp.
koho názory si vážiš, aj keď nemusia
byť iba pozitívne?
Hádam nemusím ani hovoriť, že názory rodiny, to je samozrejmé. Sú to predsa len moji najbližší ľudia, na ktorých
dám vždy a vo všetkom. Keby som to ale
mala brať z okruhu ľudí okolo mňa, tak
sú to Dajo, Vladis, Mishel a Kajčen, ľudia,
ktorí mi neraz zachránili kožu. Pokiaľ ide
o názory na rukopis, tak Evita. Je takou

to správne zdravou kritičkou, má to už
v oku, takže aj jej názory stoja za to. A
nielen čo sa kníh týka. Nedávno sme sa
stretli práve v Žiari, u nášho milovaného
Shakespeara, kde sa nesmierne rada a
často zašívam, a skvele sme sa porozprávali o živote, mužoch, ženách a tak.
Aj vďaka nej som sa odhodlala na všetky
tieto (ne)veselé životné zmeny.

Pri čítaní vyhľadáva protiklad
toho, čo sama píše
Ženský svet je tak trochu o závisti,
svedčia o tom komentáre aj k tvojim
knihám. Ako vnímaš tie negatívne,
máš vôbec chuť ich čítať a zapodievať
sa nimi? Môžu byť pre teba vôbec nejakým prínosom?
Chuť čítať ich mám, no zapodievať sa
nimi, a nebodaj si ich ešte pripúšťať a
robiť si z nich ťažkú hlavu, to nie. Pokiaľ je
to kritika konštruktívna, opodstatnená,
postavená na niečom konkrétnom, čo
sa čitateľovi nepáčilo, beriem to. Posúva
ma vpred a učí, čomu sa v následnej
knihe vyvarovať. Ak sú to však len prázdne útočné jedovité reči, ktoré nemajú s
recenziou na knihu nič spoločné a skôr
sú útokom na moju osobu, neriešim to.
Ak dotyčnému spraví radosť a zlepší
deň, že si o mňa obtrie „hubu“, nech sa
páči. Každý má svoj názor, ja ho nikomu
neberiem. Nečakám, že sa moje knihy
budú páčiť každému, ani ich nikomu
nenútim. Jednému príbeh sadne, druhý
knihu s nervami zavrie po pár stranách
a automaticky ju zaradí k brakom. Okej.
Som taká istá, tiež pohŕdam napríklad
50 odtieňmi šedej, pretože ma nebavili,
nič mi nedali a jednoducho ma nudili.
Niekto si povie, že neviem, čo je dobré. Lenže to isté môžem povedať ja,
že neviete, čo je dobré, keď práve toto
čítate a stačí vám to. To teraz na nikoho
neútočím, každý nech si číta to, čo sa
mu páči. Častokrát sa ale stáva, že za
štipľavými komentármi sa neskrýva
nikto iný, než konkurenčná alebo
vydavateľstvom odmietnutá autorka či
autor, ktorí sa aspoň takýmto chabým
spôsobom snažia znižovať predaj našich
kníh. Zámerne píšem našich, lebo sa to
netýka len mojich kníh, ale celého Evita-

pressu ako takého. Je tŕňom v nejednej
päte a nás to len a len teší. Lebo aj zlá
reklama je predsa reklama.
V okolí úspešných ľudí sa často
„vyskytnú“ aj takí, ktorí ich pred
úspechom nepoznali, nepriali im
a potom sa na nich pricicnú a ťažia
z ich úspechov. Máš okolo seba aj
ty takých? Ako ich vnímaš a ako sa
s nimi vysporadúvaš?
Teraz ich už vnímam s nadhľadom.
Trvalo mi naučiť sa to, dlho som nevedela hovoriť jednoduché NIE a nerobiť
si ťažkú hlavu zo závistlivých rečí. S
každým som sa snažila byť zadobre a
vyhovieť. V dnešnej dobe je však takýto
postoj čistá samovražda. Vyskytli sa v
mojom okolí ľudia, ktorí o mne verejne
vyhlasovali nepekné veci a pritom ma
absolútne nepoznali a nikdy so mnou
neprišli do užšieho kontaktu. Cielene
mi škodili, nazývali moje knihy brakmi,
nehodnotnou literatúrou a mňa mladou
arogantnou šťandou, ktorá nevie, o čom
je život, písanie a knihy. Že sa hrám na
úspešnú autorku a pretláčam sa niečím,
čo ani nie je pravda. Že si staviam
kariéru na cudzom piesku. Keď sme sa
však ocitli na jednom brehu, útoky vystriedali úsmevy. Ohováranie sa zmenilo
na prajnosť a z toho, ktorý hlásal o mne
polopravdy sa v okamihu stal dobre že
nie najlepší priateľ a človek, ktorý ma
skvele pozná a vie, že som šikovná, talentovaná a mám obrovský potenciál.
Lebo zacítil, že sa dá popri mne zviezť,
vyšplhať sa o čosi vyššie. A práve tieto situácie ma naučili brať takýchto ľudí bez
chrbtovej kosti s obrovským odstupom
a nadhľadom, za čo im ďakujem. A tou
istou cestou ich aj ľutujem, lebo nemajú
šajnu, s kým sa pustili do boja.
Kto je prvý človek, ktorému dáš
prečítať rukopis (okrem Evity)?
Pokiaľ je to rukopis „o niekom“, posúvam ho dotyčnému človeku. Nech ho
prejde a povie, či to a ono naozaj tak
cítil, či to naozaj tak bolo. Konzultujem
to. Pokiaľ je rukopis „môj“, nedávam ho
nikomu. Chránim si ho, strážim a až keď
je hotový na 110%, posielam ho Evite.
Tá je prvou a najväčšou kritičkou. Keď
mi potvrdí jeho prijatie, odmlčí sa. Ona
má jednu úžasnú vlastnosť a to, že nás
autorky necháva tzv. vykvasiť. Pár dní sa
nám jednoducho neozve, niet jej. A potom sa odrazu ohlási a dvomi, tromi slovami dá rukopisu jasnú zelenú. To máte
vtedy vidieť ten úsmevisko a úľavu,
ktorá nastáva.
Netajíš sa tým, že tvoje knihy sú
napísané na reálnych základoch.
Čo hovoria ľudia na to, keď sa nájdu
v tvojich knihách?
Netajím a nikdy sa tým ani tajiť nebudem. Stojím si za svojimi knihami, za
príbehmi – či už mojimi, alebo príbehmi
ľudí, ktorí sa nebáli a išli so mnou do
toho. Vždy, keď sa púšťam do nového
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rukopisu o niekom konkrétnom, vopred sa s ním dohodnem. Poviem, čo
chcem v príbehu mať, čo potrebujem
vedieť, čo chcem použiť. Ak sa moje
vízie stretnú s ohlasom, idem do toho. V
mojich knihách nenájdete žiadne pomstychtivé opisy osôb, ktorým by som
chcela škodiť. Sú tam pravdivé opisy.
Som toho názoru a znova to zopakujem,
že čo konáš, za to buď aj zodpovedný.
A keď raz si sviňa a využívaš baby, no
tak, hold smola, bude to v knihe. Keď
podvádzame spolu tvoju ženu, prečo to
tajiť, keď to výrazne ovplyvňuje príbeh.
Zbalila si najlepšej kamoške frajera?
Nezamlčíme to. Povahy, reakcie, typické slovné prejavy, gestá. Všetko tam
musí byť. Len mená sa menia. Takže, kto
sa chce nájsť, nájde sa. Kto sa nechce,
nájde sa ešte rýchlejšie. A už čo na to
hovoria? Čože už môžu, keď 4 000 kusov
kníh je vonku po celom Slovensku.
Určite si aj ty rada niečo dobré
prečítaš, čo by si odporučila na jesenné večery (okrem svojej knihy) našim
čitateľom? Akých autorov a prečo?
Ja som v tomto smere typická „severka“, severské krimi, to je moje. Nesbo,
Larsson, Kepler, Mankell, to sú moji
muži. Úplný protiklad toho, čo sama
píšem. A možno práve preto, že som
týchto reálnych príbehov o láske a
mužoch a ženách už prejedená, utekám
k takýmto mrazivým veciam. Milujem napätie, tú hru a hádanky, keď sa
postupne odkrývajú všetky spojitosti
a dej sa vyvíja stále novým smerom.
Nepohrdnem však ani Dominikom
Dánom, Matkinom či napríklad Emmou
Marsovou, ktorá teraz zamiešala trh s
erotickou literatúrou svojou trilógiou
Hotel v Paríži. Áno, pár riadkov vyššie
som nakydala na 50 odtieňov, teraz iné
erotično odporúčam. A v tom to je, že
odtiene mi nesadli, v parížskom hoteli
som sa našla. Rôznorodosť vládne svetu.
(li)

Tashatunga sa vracia na žiarsku hudobnú scénu
Bežní fanúšikovia aj hudobníci od
fachu sa začali o osobu Iva Víťazku
intenzívnejšie zaujímať od apríla tohto roku. Upozornil na seba spoluprácou s ex-členom fínskej kapely HIM,
Juskom Salminenom.
Juska bol dovtedy človek, ktorého
Ivo poznal iba z plagátov a z televízie.
„Juskovi som pred spoločným vystúpením poslal nejaké svoje veci. Páčili
sa mu, nejaké si vybral a po 5 minútach
skúšania sme odohrali skvelý minikoncert,“ spomína Ivo a podotýka, že fínsky
hudobník nechcel hrať prevzaté veci.
Sústredil sa priamo na Ivovu tvorbu.
„Dodnes sme spolu v kontakte, posielam mu priebežne nejaké svoje
nové veci. Nenápadne ho takto nahlodávam na profesionálnu spoluprácu,
ktorú mi neodoprel,“ netají radosť Ivo.
Pred prázdninami sa mladému hudob-

níkovi naskytla ďalšia možnosť zahrať
si s niekým známym a skúsenejším.
Príležitosť upozorniť na seba v hudobných kruhoch prišla s Robom Miklom,
ktorý prišiel z USA do Žiaru na niekoľko
mesiacov. A ako Ivo prezrádza, Robo je
ďalší hudobník, s ktorým si ľudsky i hudobne zapasoval. „Prišiel do Žiaru, stretli
sme sa na skúšobni a bez jediného slova
sme hrali v kuse tri hodiny. Ani sme sa
nerozprávali. Hudobne sme si „sadli“
najmä na starších veciach, ktoré sme
prerobili do akustickej verzie,“ približuje
hudobník, ktorého Robo zoznámil
s ďalšími šikovnými ľuďmi, ako napr. so
speváčkou Máriou Knopovou. S ňou Ivo
spolupracuje aj naďalej. „S Robom sme
odohrali spoločné akcie a keď to všetko
skončilo, s Majou som naďalej zostal
v kontakte. Vytvoril sa tak Ivo Víťazka
Band, čo bol unplugged projekt určený

pre hotely či kaviarne,“ konkretizuje
ďalej Ivo. Hovorí sa, že do tretice všetko
dobré. To platí aj na Iva. V súčasnosti
spolupracuje s dvomi žiarskymi
špičkovými gitaristami, ktorých kedysi
obdivoval iba z diaľky a tajne dúfal, že sa
raz hudobne ich cesty skrížia. „Skúšame
spolu približne dva mesiace. Po prvýkrát
verejne vystúpime na Žiarskom jarmoku v sobotu 10. októbra. Oživil som
názov Tashatunga, s ktorým som pred
niekoľkými rokmi začínal a s ktorým
budem aj vystupovať. Piesne, ktoré som
spravil roky dozadu tak teraz ožívajú
s novými skúsenosťami, či už mňa,
alebo nových členov kapely,“ dodáva
na záver Ivo Víťazka. Ako však tajomne
dodáva, mená nových členov kapely
zatiaľ neprezradí. Fanúšikovia sa tak
všetko dozvedia práve na koncerte na
jarmoku.
(li)

Ivo Víťazka vracia na scénu Tashatungu. Prvýkrát sa predstavia
na Žiarskom jarmoku.
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POKUŠENIE
KlubArt a MsKC Žiar
nad Hronom uvádzajú
Divadlá Kusy cukru a
ČI-PR-CHA komponovaný program pre
hladné duše POKUŠENIE (monodrámy,
umelecký prednes, pohybové divadlo,
hudba). Réžia: Peter Luptovský. Účinkujú:
Jozef Bajnok, Natália Huts, Eva Kollárová.
Nedeľa 27. septembra o 19.00 hod
v MsKC – kaviareň Shakespeare. Vstupné
dobrovoľné.
ČAJ O PIATEJ
S MILANOM LASICOM
Jeho humor je nezameniteľný. Reakcie dokonale trefné. Nik nevie situáciu
zhodnotiť dokonalejšie ako tento generáciami obľúbený a vážený humorista,
dramatik, prozaik, textár, herec a režisér,
moderátor a spevák. Zvolenčan, ktorý
prevažnú časť života prežil v Bratislave.
Čaj o piatej s Milanom Lasicom sa
uskutoční v utorok 29. septembra
o 17.00 hod. v Divadelnej sále MsKC.
Vstupné: 2 eurá.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Za krásami a múdrosťou arabského
sveta
Cestopisno-relaxačné pásmo. Polhodinový
program, ktorý nás prevedie nehostinnými
púšťami, ale aj nebývalo rozvinutými metropolami severovýchodnej Afriky a Arabského
polostrova. Dňa 24. septembra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. V UFO stále si
deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje poznatky
o vesmíre a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 25. septembra o 18.00 hod.
•Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre celú
rodinu. Po programe sa za priaznivého počasia pozriete cez astronomický
ďalekohľad na objekty večernej oblohy so
sprievodným slovom pozorovateľa. Dňa 25.
septembra o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Dňa 2. októbra o 20.00 hod.
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Z pera čitateľa

Mier pre všetky vnúčatá
Hudba: Bob Dylan (Bloving in The Wind,
svetový hit r. 1962, pieseň proti vojne vo Vietname)
Slovenský text: Marika Szolnökyová (2003,
vojna v Afganistane/2015, migrácia ľudí z do
Európy), z repertoáru zboru Seniori optimisti
Haló, haló! Áno, to som ja...
Volám ti, vnúčik môj, ako sa máš?
Tak čo robíš a s kým sa hráš?
Maminu, ocina pozdravujem,
že dianie vo svetesledujem.
Krásne ste rovnako tu vôkol nás,
hravé, tiež aj nezbedné, vieš.
Bojím sa, aby ste vy nepoznali
ten nepokoj, čo nám trápi Zem.
Tu som a neboj sa! Objímam vás!
A už bežím do školy zas,
čaká ma pri dverách môj kamarát,
pozdravuj dedka, mám vás rád!
Nežné sú hlásky zo sveta detí,
tých šťastných aj osirelých.
Z krajín ďalekých u nás hľadajú mier,
v očkách všetkým zračí sa nádej.
Končím, už utekaj, vonku je krásne!
Vnúčik môj, slniečko naše.

HĽADÁM
Hľadám Vladimíru zo Žiaru nad Hronom, s ktorou som sa zoznámil na
festivale v Červeníku. Je VŠ, bruneta, vek cca. 25 rokov. Bola tam aj s
Tomášom. Fotka i ďalšie detaily sú na: https://www.facebook.com/festivalcervenik - vľavo v príspevkoch návštevníkov. Ďakujem vopred za pomoc. Ivan z BA. e-mail: ivan_hasko@yahoo.com
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Svet s tebou ma baví pokračoval štvrtým ročníkom
Jedinečnosť, pestrá variabilita a vzájomná interaktivita, to sú slová, ktoré
najlepšie vystihujú letný rekondičnointegračný pobyt Svet s tebou ma baví
v Dudinciach. V dňoch 20. až 23. augusta
ho organizovalo združenie Okáčik a bolo
zavŕšením 4. ročníka celoslovenského
projektu.
OZ Okáčik aktivitami projektu podporuje deti, ktoré majú zdravotné problémy
v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej
interakcii s okolím. Vopred pripraveným
programom sa snažíme o to, aby zážitky
detí predbehli očakávania. Aby letný pobyt
s Okáčikom bol miestom, kde výnimočné
okamihy dostanú nový a nezabudnuteľný
rozmer. Nezabudnuteľnou určite bude
prvá zábavná spevácka show Lip Sync
Battle. Ďalším prekvapením boli záhadné
experimenty, nové výzvy ako Vlhká vojna,
Striekačka a Ruská omeleta, ktorými sme
pobavili aj hotelových hostí. Vytúžené
športové trofeje získali športoví nadšenci
v turnaji Boccia Okáčik Cup 2015. Zlatú
medailu získal horúci favorit Peťko Gregor,
striebornú Maroš Barboriak a bronzovú
Martin Ňuňuk (všetci zo Žiaru nad Hronom). Turnaj v lukostreľbe má tiež svojich
víťazov: zlato získal 9-ročný Robko Lalúh,
striebro Katka Kamenská a bronz Vierka
Repiská. Vo fínskej hre Molkky si prvú zlatú
medailu vybojoval Lukáško Šišmič. Deti, ale

TÝŽDEŇ NOSENIA DETÍ

i rodičia sa pobavili pri odstreľovaní vodných balónov, adrenalínovom ping-pong
vodnom futbale a mega bublinkovaní.
Kreatívne duše sme prekvapili novou
umeleckou aktivitou Street art, v ktorej sme
spolu domaľovali všetku nezastavanú plochu pred aj za hotelom rôznymi motívmi.
Atypické hudobné nástroje si vyskúšali deti
pod vedením gitaristu Rudka a grilovanie či
opekačku marshmallowiek, pri ktorej zahralo gitarové duo Rafko & Rudko. Naučili
sme sa tanečnú choreografiu Uptown
funk. Liečivé procedúry vystriedal relax
v bazéne. A ešte jeden vzácny, tak silne
emočný náboj mal Svet s tebou ma baví 4 –
zúčastnili sa ho úžasní mladí ľudia s čistým
srdcom a ochotou pomáhať (Rudy s Ivankou, Marcel a Maroš). Sme vďační za krásny
dar momentu tej neopísateľnej energie a
lásky, ktorá bola v každom z nás, kedy sme
spolupatričnosť vnímali viac ako inokedy.
Sú to pocity, ktoré inak nikdy nezažijete.
Deti, rodičia, terapeuti, organizátori žijú
spoločný život. Je to ten správny čas, ktorý
dovoľuje každému dieťaťu rozvíjať sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti.
Pre každodenný život. V pomoci mnohým
rodinám budeme pokračovať počas celého
roka formou odborného poradenstva, individuálnych a skupinových terapií.
Ľubica Mokrošová,
OZ Okáčik Žiar nad Hronom

Utorok 6. októbra
10.00 hod.
Prechádzka mestom, Námestie Matice slovenskej
Podujatie otvorí primátor mesta Peter Antal
Možnosť vyskúšať si ergonomický nosič alebo šatku
Čajovňa Za Rohom podáva teplý čaj pre účastníkov
Každý nosiaci rodič dostane darček
Od 9.30 hod profi fotenie jednotlivcov zadarmo
16.00 hod
– Stretnutie budúcich mamičiek Shanti Art café
Stretnutie s laktačnou poradkyňou a lektorkou nosenia,
premietanie a diskusia
Symbolické vstupné: 0,50 €
Streda 7. októbra
9.00 hod – Baby English, ZŠ Jilemnického (IV. ZŠ)
Pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov
(je potrebné sa zapísať v utorok na prechádzke)
Symbolické vstupné: 0,50 €
16.00 hod – Baby Salsa, Čajovňa Za Rohom
Pre mamičky s deťmi v ergonomických
nosičoch alebo babyšatkách
Symbolické vstupné: 0,50 €
Štvrtok 8. októbra
16.00 hod - Stretnutie s lektorkou nosenia
a laktačnou poradkyňou, Čajovňa Za Rohom
Prednáška, ukážky nosenia, voľná diskusia,
súťaž o hodnotné ceny, 1. cena: ergonomický nosič Tula
Symbolické vstupné: 0,50 €
Kontakt: skupina na Facebooku - Nosíme v Žiari nad
Hronom a okolí

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU
MAJETKU MESTA

UZATVORENIE ULÍC POČAS
JARMOKU

Mesto Žiar nad Hronom,
so sídlom 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
priameho prenájmu časti
nehnuteľnosti – pozemku
EKN parcela č. 877/1 – ostatné
plochy s výmerou 40 289 m2,
zapísanej na liste vlastníctva
č. 3327 v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, a to s plochou 108,5 m2.
Minimálna cena nájmu je
stanovená vo výške 2,48 €/m2/
rok.
Predmetná plocha pozemku
je situovaná v zastavanom
území mesta Žiar nad Hronom
na Svätokrížskom námestí.
Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej
ponuky záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor ekonomiky a financovania – č.
d. 6, tel.: 045/678 71 43, na
webovej stránke mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)

V dňoch 9. a 10. októbra 2015
sa uskutoční Žiarsky jarmok.
V súvislosti s jeho konaním
bude pre cestnú premávku uzatvorené Svätokrížske námestie
v dobe od štvrtku 8. októbra
od 9.00 hod. do soboty 10.
októbra do 20.00 hod. a ulice
Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od
križovatky s Ul. A.Dubčeka po
križovatku s Ul. A.Kmeťa) a Ul.
A.Kmeťa v dobe od piatku 9.
októbra od 4.00 hod. do soboty
10. októbra do 20.00 hod.
Z uvedeného dôvodu preto
nebudú na týchto uliciach vo
štvrtok obsluhované v oboch
smeroch autobusové zastávky Svätokrížske námestie
a Hviezdoslavova ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD
Svätokrížske námestie, ulice
Hviezdoslavova, A.Kmeťa a
Dukelských hrdinov. Náhradná – dočasná zastávka bude
na Ulici A.Dubčeka, pred
cukrárňou Silvia. Pre mestskú
hromadnú dopravu a ostatnú
cestnú premávku budú uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu 10. októbra po 20.00 hod.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Slza nám
steká po líci,
zabudnúť sa nedá.
Si navždy
našim milovaným
manželom,
otcom a starkým.
Tak ako z tvojich očí
žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca nášho života.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
kolegom, susedom
a známym,
ktorí prišli
na poslednej ceste
odprevadiť
nášho drahého
manžela, otca a starkého
Alexandra Podskaleckého,
ktorý nás navždy opustil
24. augusta
vo veku 59 rokov.
Smútiaca manželka,
dcéra, syn a vnúčence.

SPOMIENKAtkov

Oči sa zavreli,
srdce
prestalo biť,
už sa k nám
nevrátiš,
tak si chcel žiť.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ani sa s nami rozlúčiť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 25. septembra
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, syn a brat
Dušan Grochal.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a deti.

SPOMIENKAtkov

Život,
nás i ľudí si mala rada.
Odišla si tam,
z kadiaľ už navrátiť
sa nedá,
no spomienky naše
ti vždy budú patriť.
Dňa 27. septembra
si pripomíname 15. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
manželka, matka a stará matka
Jarmila Horanská.

Všetkých, ktorí ste ju poznali
a mali radi, prosíme
o tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manžel
a syn s dcérou s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť.
Dňa 21. septembra sme si
pripomenuli 11. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý syn, strýko a otec
Miroslav Baran.

Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína mama, deti, súrodenci
s rodinami a nebohý otec.

SPOMIENKAtkov
Život sa skončil,
ostala spomienka.
Dňa 23. septembra
sme si pripomenuli
5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš manžel,
otec a starý otec
Július Urblík.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
+ foto julius urblik

SPOMIENKAtkov

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Dňa 26. septembra
si pripomenieme
11 rokov
od poslednej rozlúčky s milovaným
manželom, otcom a deduškom
Markom Hríbikom.

S láskou spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 16. septembra
uplynulo 1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil syn a brat
Peter Lancko.

Spomínajú rodičia,
sestry a ostatní známi.
SPOMIENKAtkov

Na rozlúčku...
Tichučko spinká...
Už zaspalo
dievčatko malé,
veď sudičky mu
do vienka dali len smútok,
žiaľ, trápenie...
Ale to všetko pominie a príde chvíľa
prekrásna, keď otvoria sa nebesá
a jej duša maličká má celkom blízko
k hviezdičkám...
Už nie je bolesť, nie je plač,
len lásky je tam nadostač,
v tom krásnom Božom kráľovstve,
kde sa s ňou všetci stretneme.
Dňa 29. septembra uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša milovaná
Natálka Škvarková

vo veku 1 roka.
S láskou spomínajú rodičia, starí
rodičia a ostatní príbuzní.

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

SPOMIENKAtkov

*1.12.1938
*29.9.1935
†30.9.2013
†14.9.2012
Predobré srdcia na svete ste mali,
ktoré vedeli nás milovať,
keby sme láskou zobudiť ich chceli,
neozvú sa nám viackrát.
Zmĺkli, stíchli, išli spať...
Dňa 14. septembra
sme si pripomenuli 3. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, svokor
a starý otec

SPOMIENKAtkov

Ak je láska
cesta do neba
a spomienky
sú schody,
potom by som
po nich chcela
vystúpiť a vziať si ťa späť.
Už nie si s nami, ale si všade tam,
kde sme kedysi boli spolu.
Chýbaš nám.
Dňa 23. septembra
sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ing. Ladislav Simonides.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a lásku spomína manželka,
dcéry a celá rodina.

Rajmund Šarközi

a dňa 30. septembra
si pripomíname 2. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama, svokra
a stará mama
Emília Šarköziová.

Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomínajú deti s rodinami
a vnúčatá.
SPOMIENKAtkov

S láskou
si pripomíname
dvadsiate výročie
smrti
Júliusa Prôčku,

bývalého redaktora
časopisu Hutník a redaktora prvého
mestského časopisu.
Spomínajú manželka Oľga,
syn Juraj, dcéra Soňa
aj s rodinami a sestra Marta.
SPOMIENKAtkov
Dňa 30. septembra si
pripomenieme
7 rokov od chvíle,
keď nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Milan Kukučka.

S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Neplačte a nechajte
ma v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi
dopriate s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 23. septembra uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otecko, brat a starý otec
Štefan Putiš.

Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomínajú rodiny Bahnová,
Štefíková, Drozdová a Putišová.
SPOMIENKAtkov

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Dňa 1. októbra
si pripomenieme 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Ivan Beňo.

Spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami.
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Kolektívnou hrou sme vybojovali 1. miesto
FUTBAL – U9

Po dvoch neúspešných zápasoch
s Hornou Nitrou a Duklou BB si
futbalová prípravka U9 napravila
chuť výborným turnajom v Seliciach.
Aj keď názvy mužstiev tomu
nenasvedčovali, naozaj sa stretli kvalitné
tímy. Po dlhšej dobe ukázala žiarska U9
kolektívny výkon ocenený 1.
miestom. Hral sa kombinačný futbal s
obrovským množstvom
zahodených šancí. Kombinačne sme
ostatné mužstvá prevýšili, boli sme
výborní v hre 1:1 a o sile nášho mužstva
svedčí aj to, že zo 7 zápasov sme 4
prehrávali a napriek tomu sme dokázali
doviesť hru až do víťazného konca.
V semifinále sme nastúpili proti
favorizovanej Petržalke, ktorá dovtedy
všetky zápasy vyhrala. Po inkasovanom
góle z penalty sme ukázali charakter
a z niekoľkých šancí sme vyrovnali. V
penaltách sme boli šťastnejší, kde Lucas
Laurov zlikvidoval 2 penalty. Vo finále
sme nastúpili proti tímu z Mojmíroviec,
ktorý do nášho zápasu zo 6 duelov
nastrieľal 30 gólov. Kvalitnou defenzívou
a rýchlym prechodom do útoku sme
však ofenzívne súpera ustáli a dokázali
aj 3-krát skórovať. Prvé miesto, ktoré
Žiarčania získali, je zaslúžené hlavne
vďaka kolektívnej hre. Poďakovanie
patrí všetkým chlapcom za ich hru, veľkú

snahu a konečne prejavené emócie.
Maroš Pažout, tréner
Výsledky:
FK Komárno – FK Pohronie 1:2; góly:
Kocian, Laurov
TJ Nitra Chrenová – FK Pohronie 1:1; gól:
Pažout
Šaľa – FK Pohronie 0:4; góly: Pažout,
Kocian, Sekerka, Líška
Senec – FK Pohronie 1:3; góly: Kocian 2,
Pažout 1
Škola Jozefa Adamca Trnava – FK
Pohronie 1:2; góly: Kocian, Čerťaský
Semifinále:
Petržalka – FK Pohronie 1:1; gól: Kocian
(na penalty 1:2; góly: Pažout, Kocian)
Finále:
FK Mojmírovce – FK Pohronie 2:3; góly:
Pažout, Kocian 2
Zostava: Kršiak –Sekerka, Pažout,
Kocian, Suchý, Líška, Kabina, Čerťaský,
Hrmo, Laurov.

poriadneho ligového zápasu. Napriek
prehre sme herne nesklamali.
Našim najväčším problémom bola
koncovka, pri ktorej sme totálne vyhoreli.
V snahe skórovať sme však zabúdali na
obranu, čo sa nám vypomstilo. „Našim
chlapcom nemám čo vyčítať, až na
minizápas, v ktorom prehrala jedna
skupina 1:8,“ skonštatoval po zápase
tréner Maroš Pažout.
FK Podbrezová – FK Pohronie 6:13
(0:5, 1:2, 2:6, 1:2)
Góly: Pažout 3, Kocian 4, Vanka 2, Suchý,
Sekerka, Stajník, Kabina.
Zostava: Kršiak, Lavrov – Kocian, Bujňák,
Sekerka, Líška, Sukop, Stajník, Vanka,
Čerťaský, Perhač, Suchoň, Víglašský,
Pažout, Suchý.
Vo štvrtok 17. septembra dohrávali
prípravky U9 prvé kolo ligy prípraviek.
Na zápas cestovali do Podbrezovej.
Keďže sa hralo počas školského týždňa,
chlapci mali slabší rozbeh. Postupne
sa však v zápase začali čím ďalej viac
presadzovať. „Myslím si, že sme tento
zápas vyhrali úplne zaslúžene. Iba
individuálne chyby a opäť nepremenené
šance nás pripravili o výraznejšie skóre.
Určite musíme popracovať na koncovke,
2. kolo: Dukla BB – FK Pohronie 16:10
ktorú riešime veľmi nekoncentrovane,“
zhodnotil po zápase tréner U9 Maroš
Konečne sme sa dočkali prvého
Pažout.

S Bystricou sme si neporadili,
proti Podbrezovej suverénne
s vysokou výhrou

Karatisti hneď na prvých
medzinárodných turnajoch s medailami
KARATE

Po prázdninovom oddychu sa karatisti
z MŠK Žiar nad Hronom opäť pustili do
usilovného trénovania a v priebehu
septembra už stihli absolvovať prvé
medzinárodné turnaje, kde opäť
predviedli skvelé výkony.
V piatok 12. septembra sa v
chorvátskom Záhrebe uskutočnil 4.
ročník medzinárodného turnaja Zagreb
Karate Cup 2015, ktorý bol nominačný
pre kategórie kadetov, juniorov a U21
na Majstrovstvá sveta 2015 (Jakarta,
Indonezia), a zároveň na Majstrovstvá
Európy 2016 (Limassol, Cyprus). Naši
pretekári turnaj absolvovali pod
hlavičkou slovenskej reprezentácie.
Najviac sa darilo Dominike Veisovej,
ktorá v kategórii kadetiek 14 –
15-ročných do 54 kg obsadila 3. miesto.
Nemenej dôležitým turnajom bol
svetový pohár Budapest Open, ktorý sa
konal 19. a 20. septembra v Budapešti.
Aj na tomto turnaji sa zbierali body
na postup na Majstrovstvá sveta a

Európy. Tu sa už podarilo zabodovať
viacerým našim pretekárom. Zlato si
vybojovali Natália Rajčanová (dievčatá
12 – 13-ročné do 50 kg), Aris Nikolas
Čela (chlapci 12 – 13-roční do 50 kg) a
Zdenko Vanka (kadeti 14 – 15-roční do
57 kg). Na striebornú priečku tentoraz
vystúpila Dominika Veisová (kadetky
do 54 kg). Zbierku medailových ziskov
uzavreli bronzom Erik Sklenka (chlapci
12 – 13-roční do 50 kg) a Nina Jelžová
(kadetky nad 54 kg).
Ľubomír Striežovský, tréner

19. ročník turnaja v Streetballe má svojich víťazov
Cez víkend sa v priestoroch
basketbalových
kurtov
SSOŠ
technickej uskutočnil už 19. ročník
obľúbeného turnaja basketbalistov
Streetball.
Júnový termín Streetbalu je už minulosť.
Tohtoročný Streetball sa konal po
prvýkrát netradične na začiatku jesene.
Premenlivé jesenné počasie neodradilo

priaznivcov basketbalu z radov hráčov
ani divákov. Ako informoval zástupca
organizátorov Peter Dubeň: „V úvode
turnaja sa predstavilo 100 aktívnych
mladých
basketbalových
nádejí
a celkovo sa na turnaji zúčastnilo 27
družstiev, z čoho iba dve družstvá
boli cezpoľné.“ Cezpoľné tímy boli
z Handlovej a Lučenca a práve ich hráči
sa stali najúspešnejšími v kategórii
Dorast.

Turnaj tvoril 5 kategórií
Medzi najobsadzovanejšie kategórie
turnaja patrili Little MINI a OLD YOUNG,
celkovo si však hráči mohli vyberať
z piatich kategórií: Little MINI, MINI,
ŽIACI, DORAST a OLD YOUNG. Okrem
toho sa hráči mohli zúčastniť súťaže
v streľbe trestných hodov. Organizátori
sú s výsledkom turnaja spokojní
a ďakujú všetkým sponzorom, bez

ktorých by sa turnaj neuskutočnil. Ako
na záver dodal Peter Dubeň: „Streetball
v Žiari nad Hronom sa skončil úspechom
športu vo vynikajúcej atmosfére. Je
veľmi pozitívne, že sa v posledných
rokoch zúčastňujú hlavné mladí
hráči, ktorí sú budúcnosťou žiarskeho
basketbalu.“
Výsledky si môžete pozrieť na webovej
stránke mesta www.ziar.sk.
Dominika Urbánková

U13 FK Pohronie v obrovskej konkurencii opäť ukázala svoju veľkú kvalitu
FUTBAL – U13

V dňoch 5. a 6. septembra sa jedna
z najlepších mládežníckych kategórií
v regióne zúčastnila na veľkom
medzinárodnom turnaji Domino
CUP 2015 v Ostrave – Vítkoviciach,
kde skončila na vynikajúcom treťom
mieste.
V sobotu porazila všetkých 5 tímov
v skupine A a suverénne postúpila do
štvrťfinále spomedzi 24 výborných
družstiev. Tam zostala na jej štíte
Wisla Krakow (2:1) a v boji o postup
do finále ju čakal jeden z najlepších
stredoeurópskych tímov AC Sparta
Praha. Chýbalo málo, možno trošku
šťastia a finále by si zahrali chlapci
z Pohronia. Tí odohrali vo vynikajúcej
atmosfére na tribúnach so Sparťanmi
jeden z najlepších zápasov na turnaji,
ktorý bol podľa viacerých predčasným
finále. Mladí žiarski futbalisti viedli 1:0,
hrali organizovane a boli nebezpeční
smerom dopredu. Sparta však ukázala
svoju kvalitu a nakoniec sa stretnutie
skončilo spravodlivou remízou 1:1. Na
penalty boli šťastnejší chlapci z Prahy
(3:2), a tak si nakoniec U13 FK Pohronie
zahrala po sklamaní v semifinále zápas

o 3. miesto s Prostějovom. Tam sa k nim
priklonilo športové šťastie a zaslúžene
po vynikajúcich výsledkoch, ale najmä
výkonoch, skončili na krásnom treťom
mieste. Najlepším hráčom nášho tímu
bol na turnaji Adrián Pivarči. Tréner
Rastislav Urgela k turnaju povedal:
„V obrovskej konkurencii sme sa opäť
nestratili, práve naopak. Ukázali sme
veľkú kvalitu podloženú peknou
kombinačnou hrou, ktorá upútala
organizátorov či viacerých trénerov
a dostali sme pozvania na ďalšie
kvalitné turnaje. Už v skupine si chlapci

vybudovali veľký rešpekt u súperov
najmä svojím herným prejavom,
nasadením, bojovnosťou a výbornou
organizáciou hry. Vo vyraďovacích
bojoch sme to ešte vyšperkovali
a
odohrali
vynikajúce
zápasy
s Krakowom a Spartou Praha. Ďakujem
všetkým chlapcom za predvedené
výkony, za tímového ducha a rodičom
za podporu z tribún. Vyzdvihnúť by som
chcel však na záver kolektívny výkon,
ktorý na tomto turnaji slávil úspech
a urobil radosť všetkým priaznivcom
futbalu v Žiari nad Hronom.“
(RU)

Deväť úspechov žiarskych atlétov
na Tajchovej osmičke
ATLETIKA

Tajchová osmička priniesla Žiaru nad
Hronom štyri zlaté víťazstva z Novej
Bani a celkovo 9 kovov do Atletického
klubu MŠK.
Nadšenci pre beh a mesto Nová Baňa
už po štvrtýkrát uskutočnili tradičný
beh okolo jazera Tajch v Novej Bani,
ktorý sa uskutočnil 5. septembra. Medzi
kategóriami bol aj Beh zdravia, ktorý bol
symbolický a tých takmer 900 metrov
prilákal väčšinu nielen amatérskych
bežcov, ale aj atlétov.
Žiarsky atletický klub mal pokryté
takmer všetky kategórie. Najvýraznejšie
výsledky dosiahli atléti na tratiach 500
m, kde sa o prvenstvo postarala Nicol
Kováčová v kategórií mladšie žiactvo
a tretia za ňou dobehla Viktorka Beňová.
Druhú zlatú medailu získala Ninka
Krajčíková v kategórií predžiačok v behu
na 300 m. Za ňou na štvrtom mieste
zaostala Barborka Brnáková, čo však nie
je vôbec zlý výsledok, lebo Barborka
sa venuje prvotne chôdzi a vo svojej
kategórii nemá konkurenciu. Tristovka
vyčarila úsmev aj Samkovi Kováčovi
s tretím bronzovým miestom. O tretiu
zlatú medailu sa zaslúžila predškoláčka
Simonka Beňová v behu na 100 m. Štvrté
zlato priniesla Natálka Bieliková na trati
300 m, kde získala na rovnakej dráhe
striebro Lenka Líškayová.
Nečakané úspechy priniesli dievčatá
Nicol Kováčová a Zuzka Krajčíková
v behu na 5 km, keď sa postavili na štart
v kategórii ženy. Nicol skončila celkovo
druhá a Zuzana tretia. Zásluhou im patria

Foto: Zdeno Líškay
tieto miesta, nakoľko postaviť sa starším
a ostrieľanejším súperkám chce nielen
odvahu, ale i atletické zručnosti, ktoré
dievčatá ukázali.
Monika Mesíková
Výsledky:
Beh 5 km – 2. Nicol Kováčová (28:25,6
min.), 3. Zuzana Krajčíková (29:55,7min.)
Mladšie žiactvo dievčatá:
Beh 500 m – 1. Nicol Kováčová (01:30,00
min.), 3. Viktória Beňová (01:46,90 min.),
7. Hana Husenicová (01:55,20 min.)
Staršie žiactvo:
Dievčatá beh 500 m – 5. Zuzana
Krajčíková (01:35,00 min.)
Predžiaci:
Beh 300 m – 3. Samuel Kováč, 4. Marek
Husenica
Predžiačky 1:
Beh 300 m – 1. Nina Krajčíková, 4. Barbora
Brnáková
Predžiačky 2:
Beh 300 m – 1. Natália Bieliková, 2. Lenka
Líškayová,
Predškoláčky:
Beh 100 m – 1. Simona Beňová
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Futbalový maratón o pohár primátora mesta Žiar nad Hronom
FUTBAL – TURNAJ PRÍPRAVIEK U9

Prvá septembrová sobota bola
pre
fanúšikov
prípraviek
FK
Pohronie U9 futbalovým sviatkom.
Na domácom trávniku na dlho
očakávanom futbalovom turnaji
privítali najmenších reprezentantov
–
„prípravkárov“
futbalových
veľkoklubov AC Sparta Praha, FK
Dukla Praha, FC Baník Ostrava, FK Ústí
nad Labem, FK Hodonín, ŠK Slovan
Bratislava, FC Spartak Trnava, MŠK
Žilina, 1 FC Tatran Prešov, AC Trenčín,
FK Dukla Banská Bystrica, FK Junior
Košice, ŠK SFM Senec, MFK Detva, ŠK
Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská
Sobota, DAC Dunajská Streda
a maďarské Sajovolgye Focisuli.
Turnaj sa konal pod záštitou primátora
mesta Žiar nad Hronom. V základnej
časti turnaja bolo 20 zúčastnených tímov
rozdelených do dvoch skupín A a B.
V úvodnom zápase turnaja nastúpilo
FK Pohronie proti 1. FC Tatranu
Prešov. S týmto súperom už mali naši
chlapci predchádzajúce skúsenosti
a ani tentokrát nesklamali. Peknou
spoluprácou a odvážnymi prienikmi
pred súperovu bránu si víťazstvo
právom zaslúžili. Druhý zápas skupiny
B odohralo FK Pohronie s MFK Detva.
Už od začiatku stretnutia ukázali žiarski
chlapci svoju húževnatosť, koordinovanú
hru a odhodlanie zvíťaziť. V detvianskej
bráne skončilo až 6 gólov z kopačiek
našich futbalistov, zatiaľ čo súperovi
sa podarilo pokoriť nášho brankára len
dvakrát. Aj nasledujúci zápas proti Dukle
Banská Bystrica mali hráči žiarskej U9
od začiatku pevne v rukách. Vypracovali
si množstvo gólových šancí a niektoré
aj s úspešným zakončením. Vďaka
prehľadnej hre sa im podarilo dostať
do vedenia. V polovici stretnutia však

(Sekerka)
FK Pohronie – FC Baník Ostrava 3:2
(Čerťaský 2, Sekerka)
FK Pohronie – FK Dukla Praha 2:2 (Pažout,
Sekerka)
FK Pohronie – FK Junior Košice 0:1
FK Pohronie – ŠK Novohrad Lučenec 1:0
(Sekerka)
FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota 1:1
(Laurov)

nešťastnou zhodou okolností nastal
obrat a súper otočil zápas. Podarilo sa im
síce ešte raz skórovať, ale napriek veľkej
snahe skončil tento zápas remízou 3:3.

Rozhodli nepremenené šance
Pošramotené sebavedomie malých
futbalistov Pohronia potrápila aj šnúra
štyroch nasledujúcich zápasov. Zápasy FK
Pohronia s FK Ústí nad Labem, Sajovolgze
Focisuli, MŠK Žilina a AC Sparta Praha
síce skončili prehrou našich, nie vždy
však výsledok zodpovedal priebehu hry.
V stretnutiach proti prípravkám z Ústí nad
Labem a Sajovolgze Focisuli bolo naše
mužstvo rovnocenným súperom. O lepší
výsledok ich však obralo množstvo
nedorozumení pri tvorbe hry, smolných
rozhodnutí a nepremenených šancí.
Výbery futbalových talentov zo Sparta
Praha a zo Žiliny boli však pre zverencov
trénerov Maroša Pažouta a Ľubomíra
Laurova priveľkým sústom. Napriek
prevahe súperov však ukázali naši hráči
odvahu, vytrvalosť a bojovného ducha.
Veľký zvrat nastal v nasledujúcom
stretnutí proti Slovanu Bratislava. Naši
chlapci zmobilizovali sily a predviedli
sa pekne koordinovanou hrou. Zápas
proti nádejam slovenského futbalového
veľkoklubu skončil remízou.

Konečným 9. miestom si
Žiarčania hanbu neurobili
Posledným súperom Pohronia v skupine
B bol FC Baník Ostrava. Aj toto víťazstvo
zaradilo v ďalšom vývoji turnaja našich
chlapcov do bojov o 9. až 16. miesto.
O deviate miesto sa Pohronie muselo
popasovať s ŠK Novohrad Lučenec, MŠK

Rimavská Sobota, FK Junior Košice a FK
Dukla Praha. Práve zápas proti Dukle
Praha bol pre našich futbalistov
obrovskou satisfakciou, pretože počas
návštevy na ich štadióne dostali (vtedy
ešte ako FK Pohronie U8) pekný výprask.
Pokroky, ktoré naši chlapci predviedli, boli
pre malých súperov, ale aj ich trénerov,
veľkým prekvapením. Nad priebehom
zápasu, ale i konečnou remízou 2:2 len
krútili hlavami. Napriek tomu, že sme si na
futbalový turnaj na domácej pôde museli
dlhšie počkať, stálo to za to. Futbalisti
Pohronia U9 mali výnimočnú príležitosť
zmerať si sily so špičkovými slovenskými
a českými futbalovými klubmi s výhodou
domáceho prostredia. V konečnom
hodnotení turnaja sa umiestnili na 9.
mieste a spomedzi slovenských tímov
na peknom 4. mieste. Tréner Maroš
Pažout hodnotí hru svoji chlapcov i celý
turnaj: „Moja veľká vďaka patrí všetkým
chlapcom, ktorí aj keď nie vo všetkých
zápasoch predviedli všetko, čo v nich je,
nesklamali, snažili sa a hanbu klubu určite

Hviezdy turnaja:
najlepší brankár: Denis Stupka (FK Ústí
nad Labem), najlepší strelec: Radoslav
Mikuš (AC Sparta Praha bílí, 23 gólov),
najlepšie dievča: Nikola Chromečková
(FK Hodonín), najlepší obranca: Martin
Mikulík (FK Dukla Praha), super hráč
neurobili. Turnaj splnil naše očakávania, turnaja: Lukáš Moudrý (AC Sparta Praha
bola to pekná akcia a výborná škola pred rudí).
ďalšími zápasmi a turnajmi.“
(KRP)
Konečné poradie:
Zostava FK Pohronie: Lukas Laurov, 1. AC Sparta Praha bílí
Lukáš Líška, Šimon Pažout, Stanislav 2. AC Sparta Praha rudí
Kocian, Samuel Sekerka, Alex Bujňák, 3. FK Ústí nad Labem
Matej Kabina, Maroš Čerťaský, Gregor 4. MŠK Žilina
Sajovolgye Focisuli
Sukop, Samuel Müller, Hugo Pittner,
Marek Suchý, Michal Stajník, Dušan 6. FK Hodonín
7. AS Trenčín
Hrmo.
8. ŠK SFM Senec
9. FK Pohronie
Výsledky FK Pohronie:
FK Dukla Praha
FK Pohronie – 1. FC Tatran Prešov 2:0
ŠK Slovan Bratislava
(Kocian 2)
FK Pohronie – MFK Detva 6:2 (Sekerka 2, 12. FK Junior Košice
13. ŠK Novohrad Lučenec
Stajník, Kabina, Kocian, Suchý)
FK Pohronie – FK Dukla Banská Bystrica 14. 1.FC Tatran Prešov
15. MŠK Rimavská Sobota
3:3 (Kocian 2, Pažout)
FK Pohronie – FK Ústí nad Labem 1:2 16. FC Baník Ostrava
17. FK Dukla Banská Bystrica
(Kocian)
18. DAC Dunajská Streda
FK Pohronie – Sajovolgye Focisuli 0:3
19. FC Spartak Trnava
FK Pohronie – MŠK Žilina 0:4
20. MFK Detva
FK Pohronie – AC Sparta Praha rudí 0:9
FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 1:1

Mladí basketbalisti prvýkrát na novej palubovke proti rovesníkom z Nemecka
BASKETBAL – ŽIACI – MLADŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci a žiaci BK MŠK Žiar nad
Hronom odohrali v rámci generálnej
skúšky novoskolaudovanej športovej
haly v utorok 8. septembra prípravný
priateľský zápas so svojimi rovesníkmi z Nemecka. Hľadisko zaplnilo
viac ako 150 priaznivcov basketbalu,
ktorí mohli popri úplne vynovených
a zväčšených priestoroch športovej
haly sledovať dramatické súboje
slovenských
a
nemeckých
basketbalistov.
BK MŠK Žiar nad Hronom – SSC
Karlsruhe (NEM) 72:74 (8:16, 31:34,
49:54)
Zostava a body: Horváth 30, Kucej 18,
Grochal 7, Novák 6, Babiak 4, Kotlárik
3, Greguš 2, Golebiowski 2, hrali ešte
Truben, Barcík, Lehotský, Bajnok, Švec,
Király, Krajčovič.
Žiaci žiarskeho BK MŠK Žiar nad Hronom
po štvortýždňovej letnej príprave
nastúpili
v
novozrekonštruovanej
športovej hale proti fyzicky aj technicky
veľmi zdatnému súperovi z Nemecka.
Začiatok zápasu bol zo strany domácich
dosť ustráchaný a rešpekt z 3 – 4 hráčov
súpera, ktorí boli o hlavu vyšší ako ich

obrancovia, sa podpísal na výsledok
prvej štvrtine, ktorú Žiarčania prehrali
8:16. Do druhej, ako aj do ostatných
štvrtín však Žiarčania nastúpili tak, ako
ich poznáme – s chuťou, bojovnosťou
a hlavne s kolektívnou hrou v obrane,
ale aj v útoku. Povzbudení trénerom
a divákmi predviedli veľmi pekný
basketbal a s favoritom z Nemecka
prehrali o 2 body, a to 72:74. Potešujúce
je, že chlapci boli minimálne o polovicu
zápasu viac než vyrovnaným súperom
hráčom z SSC Karlsruhe a dokázali
vyhrať druhú štvrtinu 23:18, ako aj štvrtú
23:20. Do zápasu sa zapojilo 12 žiakov,
ktorým prišli pomôcť traja starší žiaci,
ktorí v nemalej miere prispeli k dobrému
zápasu a peknému športovému zážitku.
Juraj Horváth, tréner

Basketbalisti Karlsruhe a Žiaru, žiaci.

POZVÁNKA

MAJSTROVSKÝ
BASKETBALOVÝ
ZÁPAS KADETOV
Basketbalisti Karlsruhe a Žiaru, mladší žiaci

BK MŠK Žiar nad Hronom – SSC
Karlsruhe (NEM) 60:53 (19:11, 37:19,
46:38)
Zostava a body: Dekýš 10, Holic 10, Kret
9, Ďurica 8, Ziman 8, Balogh 6, Tončík 4,
R. Kosmeľ 2, Šonkoľ 2, Sirotný 1, hrali ešte
Baláž, Bobok, Galko, Herich, M. Kosmeľ,

Žiarčania sa ale dokázali po dôrazných
timeoutoch prebrať. Bojovnosťou
a individuálnymi výkonmi postupne
prekonali kŕč a strach z možnej prehry a
vedenie si nakoniec udržali až do konca
zápasu. Diváci v hľadisku aj domáci
hráči na palubovke sa tak mohli tešiť z
premiérového basketbalového víťazstva
vo svojom novom športovom stánku.
Norbert Nagy, tréner

Krahulec.
Úradujúci vicemajstri Slovenska, mladší
žiaci BK MŠK Žiar nad Hronom, majú
za sebou len hrubú kondičnú prípravu.
Napriek tomu nastúpili do zápasu
koncentrovane a s veľkým nasadením.
Hrali agresívne v obrane, presne a rýchlo

si prihrávali loptu a vedeli sa presadiť aj
v hre jeden proti jednému. Do polčasu
si napriek zraneniu svojho najlepšieho
hráča vybudovali až 18-bodový náskok.
Vstup do druhého polčasu však podcenili
a posadili tým súpera na koňa. Ten
šnúrou 11 bodov náskok domácich znížil.

Pozývame vás na majstrovský zápas
základnej časti DL kadetov skupiny
Západ 2015/2016 MŠK BK Žiar nad
Hronom – MBA Prievidza A, ktorý
sa odohrá v sobotu 26. septembra
o 12.00 hod. v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom.

