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V tomto čísle:


Primátor Peter Antal
chce v NR SR
presadzovať riešenia
viacerých
problémov
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Žiarske kino
s novým
prevádzkovým
poriadkom.
Pribudli zákazy

25. ročník tradičného Žiarskeho jarmoku
Tradičný Žiarsky jarmok sa
tento rok uskutoční v piatok
7. a sobotu 8. októbra. Stánky
s
občerstvením,
kolotoče
či kultúrny program si však
Žiarčania budú môcť vychutnať
už aj vo štvrtok 6. októbra.
Žiarsky jarmok obnovil svoju
tradíciu pred 25 rokmi. Za tých
niekoľko rokov prešiel niekoľkými
zmenami. Odvtedy sa stal najväčším
jarmokom v banskobystrickom
kraji. Pravidelne ho každý rok
navštívi približne 30-tisíc ľudí
a takmer 600 predajcov. Inak tomu
nebude ani tento rok. Opäť nebudú
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Dni jesennej
čistoty 2016. Harmonogram
rozmiestnenia VKK
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Do platnosti
vstúpilo
zjednosmernenie
niektorých
žiarskych ulíc
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Odkrývame
históriu mesta:
Stavby
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
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Z pesničkára spisovateľ.
Peter Šrank
predstavuje
prvý román
Múzofil

Pódiový program Žiarskeho jarmoku
Pódiový program Žiarskeho jarmoku moderuje Janko Kulich
Štvrtok 6. októbra
•12.00 - 18.00 hod.
reprodukovaná hudba
•18.00 - 22.00 hod. ZH BAND
- populárna žiarska skupina a najznámejšie SK/CZ hity.
Piatok 7. októbra
•10.00 - 15.00 hod.
reprodukovaná hudba
•15.00 hod. Black band
– hviezdy televízie Šláger
•17.00 hod. Countrio (CZ) - tradičná česká country hudba
•18.30 hod. Lukáš Adamec
- koncert populárneho speváka, víťaza ČeskoSlovensko hľadá
Superstar
•20.00 hod. Družina - folklór v rockovom šate
•21.30 hod. Sitňan & hostia - žiarska legenda so špeciálnym
koncertom
Sobota 8. októbra
•8.00 - 12.00 hod. reprodukovaná hudba
•12.00 hod. Svitavský dychový orchester (CZ) - promenádny
koncert orchestru z družobného mesta Svitavy
•14.00 hod. Do větru (CZ)
- pesničkárska tradícia v pestrej hudobnej zmesi
•15.30 hod. Janko Kulich & Kolegium
- koncert nezameniteľného pesničkára a jeho skupiny
•17.00 hod. P. Hammel a J. Burian
- slovenská legenda s nestarnúcimi hitmi
Uvedené časy sú len orientačné! Zmena programu vyhradná!
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vením
ným a iným
Historický sprievod od 15 00 hod

chýbať stánky s oblečením, obuvou,
domácimi potrebami, hračkami
či kabelkami. Na svoje si prídu aj
milovníci sladkostí, trdelníkov,
pečených gaštanov, langošov, lokší,
chutných pečených dobrôt ako sú
cigánska pečienka, klobásy, hurky či
prasiatka. V ponuke nebude chýbať
ani sladký burčiak, včelí med,
medovníky, oškvarky i rôzne druhy
syrov. Samozrejmosťou je aj veľký
výber kolotočov a iných jarmočných
atrakcií, ktoré lákajú najmä mladšie
ročníky.

Súčasťou jarmoku opäť
aj Svätokrížsky dom

Počas jarmoku si budú môcť
návštevníci pochutnať aj na
pečenom býkovi, tak ako tomu
bolo počas osláv 770. výročia
mesta.
Súčasťou
minulého
ročníka Žiarskeho jarmoku bola
aj prezentácia Svätokrížskeho
domu, v ktorom sa piekli tradičné
podevníky. Ani tento rok nebude
chýbať prezentácia a ochutnávka
pečených starých dobrôt. Opäť
sa na najväčší jarmok v kraji
vrátia aj remeselníci, a to priamo
z partnerského mesta Svitavy.
„Na jarmoku budú prezentovať
a predávať svoje výrobky. Okrem
nich v rámci jarmočného programu
vystúpia aj svitavskí hudobníci,“
približuje ďalej Martin Baláž.

Do tanca zahrajú Hammel
aj svitavskí hudobníci

Kultúrnu a hudobnú časť
programu jarmoku spestria tento
rok aj dve formácie zo Svitáv. Okrem
nich sa predstavia aj Pavol Hammel,
Lukáš Adamec, skupina Družina
a Black Band, ktorých poznáte zo
Šláger TV. Vypočuť si budete môcť
opäť aj domácich hudobníkov ako
ZH Band, Janko Kulich & Kolegium
či Sitňan.
(li)

3. ročník
Žiarskeho festivalu vína
Už po tretíkrát bude súčasťou októbrového
jarmoku Žiarsky festival vína. Kvalitné vína zo
slovenských vinárskych oblastí si budete môcť
vychutnať v samostatne stojacom stane.
Kvalitné vína z celého Slovenska budú môcť
návštevníci Žiarskeho jarmoku ochutnať vo
veľkom stane priamo na jarmočisku. Svoje vína
predstavia vinári zo slovenských vinárskych
oblastí. Nielen ochutnať, ale aj zakúpiť si budete
môcť vína z PD Mojmírovce, Vinárstva Trnovec, od
Ostroživočovcov z tokajskej oblasti, ale aj mnohé
ďalšie. „V stane bude priestor aj na posedenie
a občerstvenie,“ približuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a ďalej konkretizuje:
„Chýbať nebudú ani kulinárske špeciality ako
kvalitné syry či mäsové výrobky, ktoré sú ideálne
práve ku kvalitným vínam. Vstup do stanu bude
bezplatný.“

Kultúrny program počas
Žiarskeho festivalu vína

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu vína je aj
kultúrny program, ktorý návštevníkom podujatia
spríjemní posedenie a ochutnávku vín.
Samostatný stan bude otvorený v piatok 7.
októbra od 14.00 do 23.00 hodiny a v sobotu 8.
októbra od 10.00 do 18.00 hodiny. Kúpiť si okrem
vín môžete tzv. degustačný pohárik za poplatok a
ochutnávať prezentované vínka.
(li)
Program 7. októbra
•14.00 – 15.15 hod. Otvorenie
3. ročníka Žiarskeho festivalu vína, hovorené
slovo o víne a vystavovateľoch vína
•15.30 – 16.30 hod.
Cimbalová muzika Hron – 1. vstup
•17.00 hod.
Primátor mesta Žiar nad Hronom
– privítanie/otvorenie
•17.15 – 18.00 hod.
Cimbalová muzika Hron – 2. vstup
•18.00 – 18.45 hod. Hovorené slovo o víne
a vystavovateľoch vína
•19.00 – 20.30 hod. Poluvská muzika
•21.00 – 22.30 hod. HS Necpalanka
•23.00 hod.
Ukončenie
Program 8. októbra
•10.00 hod. Otvorenie vinného stanu
•10.30 – 11.30 hod. HS DUO Band
•12.00 – 12.30 hod. Mužská spevácka skupina
Sekera – 1. vstup
•13.00 – 14.00 hod. Country kapela Zatúlaní
•14.00 – 14.30 hod. Mužská spevácka skupina
Sekera – 2. vstup
•14.30 – 15.30 hod. Balantines revival Band
•16.00 hod.
Ukončenie
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Primátor Peter Antal sa stal poslancom NR SR
Od štvrtka 8. septembra je žiarsky
primátor Peter Antal poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky.
V parlamente je za stranu Most – Híd,
pričom nahradil poslanca Gabriela
Csicsaia, ktorý sa stal štátnym
tajomníkom. Z pozície poslanca chce
Antal presadzovať riešenia viacerých
problémov, s ktorými sa pri výkone
samosprávy boria viacerí starostovia
či primátori.
Ako viackrát Antal deklaroval, aj
v prípade, že sa po parlamentných
voľbách dostane do parlamentu, na
pozícii primátora Žiaru nad Hronom
zostáva. „V prvom rade sa cítim ako
primátor mesta,“ hovorí Antal s tým, že
do národnej rady kandidoval preto, aby

mal väčšiu možnosť tlačiť na riešenie
problémov, s ktorými sa v mnohých
mestách regiónov Slovenska boria
starostovia či primátori. „Ako poslanec
národnej rady sa budem môcť aktívne
podieľať na riešení týchto problémov,“
podotýka. Žiarsky primátor sa neobáva,
že by nedokázal skĺbiť primátorské
povinnosti s tými poslaneckými.
„Funkciu primátora a poslanca národnej

rady skĺbiť dokážem, keďže parlament
nerokuje celý mesiac. V Žiari mám
dostatok schopných kolegov a výkonný
mestský úrad. Vedia pracovať aj vtedy,
keď nie som priamo v meste. Okrem toho
v súčasnosti nie je problém komunikovať
aj na diaľku,“ vysvetľuje primátor a ako
ďalej konkretizuje, v parlamente sa
chce zaujímať najmä o rozvoj regiónov,
ktoré zaostávajú. „Chcem presadzovať
riešenia viacerých problémov, s ktorými
sa pri výkone samosprávy boríme. Tiež
sa chcem podieľať na systémovom a
dlhodobom riešení rómskeho problému,
ktorého výsledkom bude, že Rómovia
budú mať prácu, budú robiť a teda
zarábať sami na seba a svoje deti.“
Peter Antal je ako primátor mesta

nezávislý kandidát, preto niektorých
prekvapilo, keď v marcových voľbách
do NR SR kandidoval na kandidátke
strany Most – Híd, čo je strana, ktorá
má v našom regióne malú voličskú
podporu. Napriek tomu v tom Antal
problém nevidí a neobáva sa toho, že
by ako primátor pred ďalšími voľbami
do samosprávy riskoval. „Ak by ľudia v
Žiari nad Hronom mali voliť primátora na
základe toho, za akú stranu kandiduje a
nie podľa toho, čo za štyri roky urobí, ako
sa správa a ako s nimi komunikuje, tak by
mi ani neprekážalo, keby ma nezvolili.
Myslím, že v komunálnych voľbách budú
ľudia hodnotiť, čo som pre Žiar urobil a
nie, za akú stranu som kandidoval do NR
SR,“ uzatvára žiarsky primátor.
(li)

Nové nastavenie semaforov v Žiari Uzavretie ulíc počas konania jarmoku
V utorok 6. septembra sa v našom
meste nastavovali semafory. Na
podnet občanov sa predlžoval čas
zelenej na križovatke pri Priore.
Svetelné križovatky sú v našom meste
na Ulici SNP. Všetky, okrem semaforu
pri križovatke Tesco, má v správe
Slovenská správa ciest. Pravidelne všetky
podliehajú údržbe či nastaveniu.
Z dôvodu iného času vypínania
semaforov na križovatkách pri Priore
a pri Bille, došlo k ich zladeniu. Rovnako
aj križovatky pri Tescu. „Všetky tieto
semafory sme prestavili v utorok 6.
septembra,“ uviedol Alfonz Lančarič,
odborník na dopravu zo spoločnosti
Alam a dodal, že v týždni či vo sviatky
sa tieto semafory zapínajú ráno o 6.00
hodine a vypínajú sa o 20.00 hodine
večer.
Mnoho šoférov by privítalo aj zladenie
semaforov do takzvanej „zelenej vlny“.
„Zelená vlna funguje od križovatky pri
Bille, cez križovatku pri Priore až po Tesco.
Tieto semafory sú spojené koordinačným
káblom a sú zladené,“ uvádza ďalej
Lančarič s tým, že na žiadosť mesta sa
predĺžila zelená z Ulice Dr. Janského,

kde bol počas dopravnej špičky problém
vyjsť na Ulicu SNP. Signál sa predĺžil o 6
sekúnd, čím sa prepracovala „zelená
vlna“ aj na ďalších troch križovatkách.
Križovatky pri autobusovom nástupišti,
ktoré patria pod Slovenskú správu ciest,
skoordinované sú. Nie je však možné
zladiť ich do „zelenej vlny“ s križovatkami
pri Tescu, Priore a Bille. „Križovatka pri
autobusovom nástupišti nie je s týmito
križovatkami prepojená koordinačným
káblom,“ vysvetľuje dôvody Lančarič
s tým, že zladenie by nebolo účinné ani
z toho dôvodu, že križovatky oddeľuje
prechod pre chodcov a neriadená
križovatka, a teda akési časové prekážky,
ktoré by autá, v prípade dávania
prednosti chodcom, zbrzdili.
(kr)

Problémy na cestných komunikáciách
má vyriešiť zjednosmernenie ulíc
Vozidiel z roka na rok pribúda
a s tým sú spojené aj problémy
s parkovaním. Problém s dopravnou
situáciu v okolí bytového domu
404, okolo reštaurácie Tulipán či od
pošty smerom do medziblokového
priestoru by malo z časti vyriešiť aj
zjednosmernenie niektorých ulíc.
Problém s parkovaním je najmä
v oblasti Jiráskovej ulice smerom od
Ul. Š. Moysesa od VÚB, popri pošte
smerom do vnútroblokového priestoru
ku Komenského ulici a Námestiu
Matice slovenskej. „K nedostatku
parkovacích miest sa pridával aj problém
s úzkymi ulicami, kde po okrajoch
odparkované vozidlá nedovoľovali
obojstrannú plynulú premávku a často
tu tak dochádzalo ku stretu dvoch
vozidiel,“ informuje Miloslav Baranec
z Investičného oddelenia, Odbor
životného prostredia MsÚ. Ako ďalej
dodáva, zavedením nového dopravného
značenia chce mesto dosiahnuť dostatok
parkovacích miest v tejto časti Žiaru
a plynulosť cestnej premávky.
Nové dopravné značenie informuje aj
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o zjednosmernení niektorých ulíc. „Dosť
veľká zmena nastáva aj v tom, že do celej
vnútroblokovej zóny sa po novom vodiči
dostanú od Ul. Š. Moysesa zo strany VÚB
Jiráskovou ulicou a späť von z bloku na
Ulicu A. Dubčeka, na tzv. Lovčiansku
cestu, z Komenského ulice,“ konkretizuje
ďalej Baranec. Nové dopravné značenie
je osadené aj na začiatku Jiráskovej
ulice. To označuje jednosmernú cestu,
zákaz státia a povolené státie len na
vyznačených parkovacích miestach. (li)

V dňoch 7. a 8. októbra sa v našom
meste uskutoční tradičný jarmok.
V súvislosti s jeho konaním budú
pre cestnú premávku uzatvorené
niektoré ulice.
Ide o ulice: Svätokrížske námestie
v dobe od štvrtka 6. októbra od
9.00 hod. do soboty 8. októbra do
20.00 hod. a ulice Hviezdoslavova,
Š. Moysesa (od križovatky s Ul.
A.Dubčeka po križovatkou s Ul. A.
Kmeťa) a Ul. A.Kmeťa v dobe od
piatku 7. októbra od 4.00 hod. do
soboty 8. októbra do 20.00 hod.
Z uvedeného dôvodu preto
nebudú na týchto uliciach vo štvrtok
obsluhované v oboch smeroch
autobusové zastávky Svätokrížske
námestie a Ul. Hviezdoslavova,
v piatok a sobotu zastávky
MHD Svätokrížske námestie, Ul.
Hviezdoslavova, Ul. A.Kmeťa a Ul.
Dukelských hrdinov. Pre mestskú
hromadnú dopravu a ostatnú cestnú
premávku budú uvedené ulice opäť
prejazdné v sobotu 8. októbra po
20.00 hod.
Na situačnej mapke je zobrazené,

ktoré ulice budú počas jarmoku
uzatvorené a ako bude zabezpečená
organizácia dopravy dotknutej
lokality.
(r)

Univerzita tretieho
veku opäť aj v Žiari

Hlasujte za Rozprávkový les v parku
Projekt mesta Žiar nad Hronom a
OZ ZaŽiar s názvom Rozprávkový les
úspešne postúpil do druhého kola
5. ročníka programu SPPoločne!
Je tak jedným z 240 projektov,
ktoré hodnotiaca porota vybrala do
verejného online hlasovania.
Verejné online hlasovanie je
spustené od 12. septembra a
potrvá do 3. októbra 2016 na
www.sppolocne.sk.
Aj tentokrát o víťazných projektoch
rozhodne široká verejnosť. Hlasovanie
je bezplatné. Vybranému projektu
môžete udeliť jeden alebo až tri hlasy.
Šancu uspieť má celkovo 30 projektov
v rámci celého Slovenska s najvyšším
počtom pridelených verejných hlasov,
t. j. prvých päť projektov v kategórii
SPPoločne pre ľudí a prvých päť
projektov v kategórii SPPoločne pre
domovinu v každom z 3 regiónov
Slovenska. V 5. ročníku súťaže bolo
opäť vyčlenených 200-tisíc eur, ktoré
si víťazné projekty rozdelia.
Na projekt Rozprávkový les je
požadovaná suma 6-tisíc eur. Cieľom
projektu je rozšíriť existujúcu hraciu
plochu v parku tak, aby bola doplnená

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 29. september
2016 (t.j. štvrtok) o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s
týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
MsZ.
3. Správa z vykonaných kontrol HKM.
4. a) Informácia o plnení rozpočtu
mesta.
b) Správa nezávislého audítora za rok
2015,
c) OEAF.
5. a) VZN o používaní a ochrane
symbolov mesta,
b) VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011
Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta ZH,
c) VZN o podmienkach držania psov na
území mesta ZH.
6. Správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2015/2016,
školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žiar nad Hronom.
7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa
do samosprávnych orgánov škôl
a školských zariadení.
8. Správa o činnosti MsKC za I. polrok
2016.
9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom spol. s r. o., za rok 2015.
10. Správa o činnosti FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., za
rok 2015.
11. Správa o činnosti MŠK Žiar nad
Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok
2015.
12.Interpelácia poslancov.
13.Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickou univerzitou vo
Zvolene otvára Univerzitu tretieho
veku v Žiari nad Hronom.
Ak máte záujem o štúdium na
Univerzite tretieho veku, musíte spĺňať
tieto podmienky – minimálny vek 60
rokov, pričom invalidní dôchodcovia
sú prijatí bez rozdielu veku a potrebné
je uhradiť poplatok za celý aktívny rok
štúdia.

Študijné odbory UTV

o nové hracie prvky a zároveň
zrealizovať podujatie s názvom
Rozprávkový les, ktoré zabezpečia
predovšetkým dobrovoľníci vedení
OZ ZaŽiar. Výsledky projektu sú
určené deťom navštevujúcim park,
rodinám a tiež širokej verejnosti.
(li)

•anglický jazyk pre začiatočníkov a pre
pokročilých (45 eur/akademický rok),
•práca s počítačom pre začiatočníkov
a pre pokročilých (50 eur/akademický
rok),
•základy práva (45 eur/akademický
rok).
•Prihlásiť sa môžete telefonicky
alebo e-mailom do 10. októbra 2016
(kapacita je obmedzená): Ing. Danica
Klačková, manažérka UTV, e-mail:
danica.klackova@tuzvo.sk, tel. č.:
045/5206 599.
Výučba bude prebiehať v Žiari nad
Hronom v priestoroch Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika č. 17.
Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke www.tuzvo.sk/utv, Facebook:
www.facebook.com/UTVzvolen
a
Youtube: utv zvolen channel.
(r)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Stavby na Hrone
Na toku rieky Hron sa už
oddávna stavali menšie stavby za
účelom využitia tak sily toku rieky,
ako aj z dôvodu hospodárskeho
a kontroly prepravovaného materiálu na tejto vodnej ceste.
Máme záznamy, ale aj archeologicky
nedoložené
správy,
o stavbách mýtnic, mlynov, hámrov hút, válch, stúp a píl. Výnosy
z týchto stavieb patrili väčšinou
šľachte a vysokému kléru, pretože
predstavovali v tej dobe významný
zdroj príjmov. Poplatky boli väčšinou
v peniazoch, ale aj vo forme materiálu – múky. Na zabezpečenie

v ktorom sa spomína aj mlyn z roku
1388. Je doložené, že mlynské kamene sa tu vyrábali už v 13. storočí,
no je archeologický predpoklad na
základe nálezov zo širokej oblasti, že
boli vyrábané a dodávané žarnovy
z tohto miesta už v dobe laténskej.
Výroba mlynských kameňov sa udáva aj v Novej Bani, kde v 13. storočí
Vartička pri Hrone. stával aj mlyn a v 18. storočí sú záznamy o preprave a predaji mlynčinnosti niektorých prevádzok bolo ských kameňov z Novej Bane.
potrebné ich zásobovať spotrebným
materiálom, zabezpečujúcim ich
činnosť. Tak tomu bolo aj v prípade
mlynov, kde sa dodávali mlynské O mlyne vo Svätom Kríži sme už
kamene. V oblasti Žiarskej kotliny sa písali a aj sem sa dovážali mlynské
tieto vyrábali v Hliníku nad Hronom, kamene a technický materiál pre

Mýtne stanice ako kontrola
obchodných trás

zabezpečenie činnosti mlyna. V roku
1340 sa spomína mlyn v Horných
Opatovciach.
Popri
hlavných
komunikačných trasách sa v minulosti budovali mestá a stavby
a vznikali hospodárske a výrobné
miesta. Tak tomu bolo aj na trase
vodného toku rieky Hron pretekajúcou Žiarskou kotlinou. Dôležitú
úlohu pri tom plnili mýtne stanice
zabezpečujúce kontrolu obchodných trás a vyberaním poplatku, aj
nemalý finančný prínos pre šľachtu
a cirkevných hodnostárov. V období
vrcholného stredoveku sa zvyšuje
hustota cestnej siete a mestá vytvárajú dopravné uzly. Na vodných
trasách sa vytvárali mýtne stanice

Kino zaviedlo nový vnútorný poriadok.

Rozmiestnenie
veľkokapacitných
kontajnerov počas DJČ

Po novom je počas premietania zakázané jesť
Už niekoľko dní je v platnosti
nový vnútorný poriadok Kina Hron.
Divákov tak po novom čakajú nielen
novinky pri rezervácii vstupeniek,
ale musia počítať aj s niekoľkými
zákazmi.
Nový vnútorný poriadok kina
informuje návštevníkov kina aj
o postupe pri rezervácii miesteniek na
internetovej stránke www.kinohron.
sk. „Po novom je možné rezervovať
si maximálne osem miesteniek na
jednu rezerváciu. Tá prepadá 15
minút pred začiatkom premietania,“
informuje vedúca žiarskeho kina
Lenka Nitrayová a ako dodáva, nový
poriadok informuje aj o možnostiach
kúpy priamo v pokladni: „Diváci, ktorí
už majú rezervované vstupenky,
majú v pokladni prednosť pred
divákmi bez rezervácie, a teda
sa môžu predbehnúť.“ Samotný
vnútorný poriadok však definuje aj
to, aké správanie je v kinosále počas
premietania neprípustné a vymedzuje
práva uvádzačky voči divákom, ktorí
nerešpektujú tieto pravidlá. „Novinkou
v našom kine je aj to, že je zakázané
nosiť si so sebou na premietanie
občerstvenie, okrem uzatvárateľných
nápojov. Tento dnes už pre kino
netypický zákaz sme boli nútení
zaviesť hlavne kvôli pravidelným
sťažnostiam divákov, ktorých počas
celého filmu rušilo šuchotanie obalov
rôznych pochutín, ktoré si diváci do
kina nosili,“ vysvetľuje ďalej Lenka

Nitrayová s tým, že v poriadku je
zakomponovaný aj zákaz rozprávania
sa počas premietania: „Dnešná
mládež to nepovažuje za rušivé
a bezohľadné voči ostatným divákom
v sále. Nehovoriac o vykladaní nôh na
sedačky.“

Nové sedačky najneskôr
v máji 2017

Ako sme vás pred časom informovali,
kino by malo prejsť modernizáciou,
a to v podobe nových sedadiel.
V súčasnosti sa čaká na schválenie
dotácie od Audiovizuálneho fondu.
„Ak dotáciu získame, musí ešte
prebehnúť verejné obstarávanie,
a to zaberie nejaký čas. Ak však
pôjde všetko hladko a podľa plánov,
nové sedačky by sa mali inštalovať
najneskôr v máji 2017. Najzdĺhavejšie
je v tomto prípade tzv. papierovanie,
pretože samotná výmena sedačiek by
sa mala uskutočniť za jeden týždeň,“
podotýka vedúca kina.

Žiarske kino ponúka pestrú
paletu filmových žánrov

Vďaka digitalizácii začalo žiarske
kino navštevovať viac divákov, ktorí
tak za filmovými novinkami nemusia
cestovať do Zvolena či Banskej
Bystrice. Za prvý polrok 2016 prišlo
do kina 6 574 divákov, čo je o 1042
divákov viac ako za prvý polrok
predchádzajúceho roka. Medzi filmy
s najvyššou návštevnosťou patrili

jednoznačne rozprávky, a to Hľadá
sa Dory, Zootropolis, Kung Fu Panda
3 a Angry Birds vo filme. Do prvej
desiatky, čo sa návštevnosti týka,
sa zaradili aj Deadpool, Warcraft:
Prvý stret, Červený kapitán, V zajatí
démonov 2, Captain Amerika
a
Revenant:
Zmŕtvychvstanie.
„Z tejto štatistiky vyplýva, že najväčší
záujem divákov je o animované
rozprávky, akčné sci-fi a horory. Pri
takýchto filmoch štatistika ukazuje
vždy najvyššie čísla. My však
neponúkame len filmy uvedených
žánrov, diváci si v žiarskom kine
môžu vyberať aj z českých komédií,
slovenských dokumentov, európskych
náročnejších filmov či z amerických
komédií. Snažíme sa programovať
filmy pre každú cieľovú skupinu, so
striedaním každého žánru, aby naša
ponuka bola vždy pestrá a ponúkala
čo najširší výber z najaktuálnejších
filmov,“ približuje Lenka Nitrayová
stratégiu žiarskeho kina.

Október a november
s filmovými „lahôdkami“

Okrem klasického premietania
v kinosále sa žiarske kino špecializuje
počas letných mesiacov aj na
premietanie pod holým nebom. Kým
po minulé roky sa premietalo iba pred
budovou MsKC, tento rok si mohli
diváci filmové večery pod hviezdnou
oblohou užiť aj v Letnom pavilóne
na námestí. „Letné premietanie pod

PONDELOK 26.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

holým nebom nám tento rok vo
väčšine pokazilo počasie. Zo štyroch
premietaní pred MsKC sa uskutočnilo
iba jedno, ostatné sme museli
presunúť do kinosály. Premietanie
v Letnom pavilóne malo obstojnú
účasť vzhľadom na chladné augustové
večery,“ hodnotí Nitrayová.
Ak patríte medzi filmových
fanúšikov, určite vás bude zaujímať,
aké filmové „lahôdky“ prídu do kina
v najbližších mesiacoch. „Divák v Žiari
určite uvidí filmy ako Dieťa Bridget
Jonesovej či prerobený svetoznámy
príbeh Sedem statočných. V októbri
prinesieme slovensko-českú drámu
Pirko zo skutočného prostredia
zneužívaných dievčat, o ktorom
sa bude ešte veľa hovoriť, ale tešiť
sa môžete aj na sfilmovanú knihu
Dana Browna Inferno. V novembri
si určite nenechajte ujsť potterovku
Fantastické zvery a ich výskyt,“
vymenúva na záver Lenka Nitrayová,
vedúca žiarskeho kina.

pad.
Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý
týždeň v stanovených hodinách k dispozícii na jednom stanovišti – pred
II.ZŠ na Ulici M. R. Štefánika.
V prípade akýchkoľvek otázok sa
môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ
- Odbor odpadového hospodárstva
678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo
na dočasnú zmenu stanovišťa
veľkokapacitného kontajnera v záujme operatívneho riešenia v prípade vzniku nepredvídanej situácie.
OOH

ČO PATRÍ
DO VEĽKOKAPACITNÉHO
KONTAJNERA
Starý nábytok: postele, sedačky,
kreslá, stolíky, stoličky, matrace,
dvere, koberce, skrine, drevené laty,
police, kuchynské linky, radiátory.
Sanita: WC misy, umývadlá, vane.

•Jilemnického ulica – parkovisko pred IV. ZŠ
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Tajovského ulia č. 6 – pred Jednotou
•Svitavská ulica – parkovisko
•Pártošovej ulica – parkovisko
•Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
•Ulica M. Chrásteka – pri bas. ihrisku
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
UTOROK 27.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
•Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
•Jiráskova ulica – parčík za knihou
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotných potrebách
•Ulica A. Dubčeka – Rolvis
•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 075/1
•Ulica Hollého č. 7
•Ulica SNP č. 143 – oproti Slovnaftu
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
STREDA 28.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
•Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
•Ulica A. Kmeťa – za „hutníckym bufetom“
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
•Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
•Svätokrížske námestie
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
ŠTVRTOK 29.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

(li)

Dni jesennej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar
nad Hronom, a.s. organizuje od
pondelka 26. septembra do piatka
30. septembra Dni jesennej čistoty
2016, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa
objemného odpadu.
Veľkokapacitné kontajnery budú
rozmiestnené počas pracovného
týždňa podľa stanoveného harmonogramu, od 10.00 do 18.00 hod.
Kontajnery slúžia na zber starého
nábytku (ako postele, sedačky, matrace, koberce a pod.) a sanity.
Upozorňujeme občanov, že podľa
novej platnej legislatívy je zakázané
do kontajnerov umiestňovať drobný
stavebný odpad a pneumatiky! Drobný stavený odpad je možné za poplatok odovzdať na Zbernom dvore,
ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari
nad Hronom. Do kontajnera je tiež
zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo),
bioodpad, zmesový komunálny od-

v miestach brodov, mostov alebo boli
zabezpečované pri vodných vežiach.
Mýtnice boli stavané hlavne v
miestach, ktoré nebolo možné obísť
na hraniciach panstiev. Na území
Žiarskej kotliny bola mýtnica vybudovaná v Hliníku nad Hronom, ktorá
sa spomína už v roku 1075. Šášovský
kastelán ju neskoršie v roku 1320 dal
preložiť do Ladomera. Mýtnica bola
aj v Kremničke, z ktorej príjem tiež
plynul šášovskému panstvu. Mýto
z miesta Vartička pri Hrone plynulo
tak pre šášovské panstvo, ako aj pre
správcov svätokrížského domínia.
A v Horných Opatovciach sa tiež
spomína mýtnica.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pneumatiky.

ČO PATRÍ
DO MOBILNEJ ZBERNE
Nebezpečný odpad:
kyseliny,
žiarivky, odpad obsahujúci ortuť,
batérie, batéria z auta, obaly zo
sprejov a lakov na vlasy.
Elektroodpad: televízor, práčka,
chladnička, mraznička, umývačka
ČO NEPATRÍ DO
riadu, sušička, počítač, fén na vlasy,
VEĽKOKAPACITNÉHO
tonery, tlačiarne, monitory, vysávače,
KONTAJNERA
Separované zložky komunálneho rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná
kanvica, dvojplatnička.
odpadu: papier, plasty, sklo, kovy.
Bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné
konáre, burina, piliny, hobliny.
Odpad z domácností: ktorý patrí
do nádoby na zmesový komunálny
odpad.
Textil: staré obnosené oblečenie a
iný textil, hračky.
Drobný stavebný odpad: zmesi
betónu, tehly, obkladačky, dlaždice,
keramika, drevené parkety.

•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ulica Krížna – pri Stavite
•Rudenkova ulica/Družstevná ulica
•Lúčna ulica
•Medzi vodami
•Partizánska ulica č. 115
•Partizánska ulica – športová hala
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
PIATOK 30.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie, časť Píla – pod mostom
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Kutinky
•Ulica J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Kukučínova ulica – parčík
•Jesenského ulica č. 26
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
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poradenstva a prevencie v Žiari nad
Hronom v spolupráci s Občianskym
združením eSlovensko a MsKC v Žiari
nad Hronom.
Prednáška je súčasťou projektu Od
seba k iným. Realizované s finančnou

Narodení
pre výhru
V pondelok 19. septembra sa takmer 700 školákov z nášho regiónu
zúčastnilo interaktívnej prednášky
s audiovizuálnymi a hudobnými
prvkami na tému Kyberšikanovanie.
Lektormi podujatia boli Miro
Drobný a Aless Capparelli z OZ
eSlovensko.
Občianske združenie eSlovensko pripravilo sériu interaktívnych prednášok
s audiovizuálnymi a hudobnými
prvkami na tému kybešikanovanie.
Počas niekoľkých dní navštívili
členovia združenia 20 slovenských
miest a preškolili 20 000 detí. So svo-

jou prednáškou sa dostali aj do Žiaru
nad Hronom pred 700 detí z celého
žiarskeho regiónu. Projekt reaguje na
prieskum, podľa ktorého by až 90 percent učiteľov privítalo viac informácií
o kyberšikanovaní. Šikanovanie sa
radí medzi najzávažnejšie ohrozenia
mládeže na Slovensku.
90-minútovú prednášku moderoval

podporou Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR v
rámci dotačného programu Podpora
a ochrana ľudských práv a slobôd LP/
2016.
(li)

Miro Drobný, spoluautor projektu
Kyberšikanovanie.sk a populárna
slovenská reperka Aless. Obaja zažili
šikanovanie na vlastnej koži z pozície
agresora, svedka či obete.
Prednášky boli pre školákov bezplatné.
Podujatie v Žiari organizovalo Centrum pedagogicko – psychologického

Žiar má ďalšieho spisovateľa. Peter Šrank napísal prvé písmeno do románu Múzofil pred 15 rokmi
Peter Šrank, pre známych Kefo,
je verejnosti známy najmä ako
pesničkár s gitarou a textár. Píše
poéziu, aforizmy, epigramy, krátke
publicistické
žánre,
poviedky
a cestopisy. Pre rozhlas tvorí glosy,
fejtóny a humoristické scénky.
Prihovára sa aj najmenším, pre
deti tvorí básničky, rozprávky
a piesne. Pred niekoľkými rokmi
ako pesničkár získal za Folkový
bech (Beh a CHôdza) cenu Zlatý
klinec, ktorá sa každoročne udeľuje
žiarskym umelcom. Pred niekoľkými
dňami mu vyšiel jeho prvý román
Múzofil.
Žiarska verejnosť ťa pozná ako
pesničkára a básnika. Čím sa dnes
cítiš byť ty sám?
Z toho umeleckého som momentálne
asi hlavne spisovateľ. Spisovateľských
rozmerov mám však viac, lebo som
multižánrový. Preto je asi najpresnejšie
nebyť v tomto prípade presný. Za
slovom spisovateľ je skrytý básnik,
textár, aforista, glosátor, humorista,
esejista... a všetko je tak trochu pravda.
Ako dlho vznikal tvoj prvý román
Múzofil?
Dlho a na etapy. Najskôr, asi pred
15-imi rokmi, vznikla poviedka, ktorej
postavy som si obľúbil a nechal som
ich žiť v niekoľkých ďalších príbehoch.
Mikrosvet ich charakterov, motivácií a
vzťahov sa začal cítiť v poviedkovom
formáte stiesnene. Preto som sa
pred štyrmi rokmi rozhodol z toho
mikrosveta urobiť makrosvet. Začal
vznikať román. A keďže ja dokážem
písať veľké veci iba vtedy, keď sa nedá
chodiť na huby, na turistiku či do
záhradky, vznikal asi štyri zimy.
Kniha je čerstvá, vonia ešte z tlače.
Kde sa ku nej dostanú čitatelia?
Knihu som vydal u malého vydavateľa,
ktorý nemá zmluvu so žiadnym
veľkým distribútorom. Čo má aj svoje
výhody, lebo núti autora zdvihnúť
zadok zo stoličky a chodiť medzi ľudí.
Tento fakt mi nie je cudzí, v hudbe,
kde sa rozpadol trh s CD-čkami, je v
podstate štandardom. Každý muzikant
(okrem tých pár hviezdnych alebo
šlágrových) berie ako samozrejmé,
že ich album je reklamou na koncert
a naopak. Koncert je reklamou na
album a končí natlačením sa divákov
okolo vyšťaveného muzikanta. Keďže
ja som hybridný umelec, moje besedy
sú spolovice aj koncertom. Základný
predaj ale robí vydavateľ vo svojom
e-shope famaart.sk. Verím tomu, že keď
dnes dokážu aj dôchodcovia takmer
celé nákupy vianočných darčekov
povyklikávať na internete, pár klikov
na ceste k získaniu tejto knihy by
nemal byť pre nikoho problém. Ale
Žiar je predsa len pre mňa špeciálny,

možno niekomu oplatí prísť. Moderuje
Jano Cíger z Mädokýša, majiteľ
antikvariátu v Martine. Spisovateľ,
rozhlasový glosátor, charizmatický
rozprávač, profesor hraškológie,
chodiaci orloj. V posledom čase známy
aj z televízie, lebo v kroji, ťahajúc vozík
plný kníh, prešiel pešo po stopách
Mateja Hrebendu pol Slovenska. Ak ste
ho zazreli v televízii alebo predbiehali
na ceste, môžete si prísť ohmatkať jeho
prepotený kroj.

Foto: Ingrid Kepková.
preto verím, že v kamennom žiarskom
kníhkupectve bude. Už budúci mesiac.
Spomínaš besedy. Čo uvedenie
knihy do života, tzv. krst?
Kniha bola uvedená do života
už dvakrát. Prvýkrát na umeleckoworkshopovom tábore Letavy, čo bol
špeciálny krst pre približne tristo jeho
účastníkov, lebo významná časť knihy
sa na Letavách aj príbehovo odohráva.
Zopár letavákov sa v nej aj epizódne
objaví, od niekoľkých som si požičal
aspoň meno. Tým sa román nenápadne
dotýka reálneho sveta. Mimochodom
– ani na Žiar som nezabudol, ako
členovia jednej kapely sú tam Bronty,
Pigo a Dupák, podobnosť čisto
náhodná. Hlavný slovenský krst bol
pred niekoľkými dňami v Bratislave
v čitárni mestskej knižnice.
Čo ťa v rámci propagácie
a predstavenia knihy čaká najbližšie?
Práve dávam dokopy šnúrku besied,
najskôr chcem obísť veľkomestá
Slovenska. Pravdepodobne to bude
najmä v knižniciach, kultúrnych
strediskách či v čajovniach. V žiarskej
čajovni predstavím knihu už vo štvrtok
29. septembra o 18-tej hodine. Mám
zaujímavého hosťa, aj kvôli nemu sa

Varovanie čitateľovi: Múzofil
obsahuje erotiku, vulgarizmy
aj poéziu
Kto je Múzofil? Je to príbeh
o niekom konkrétnom?
Je to príbeh zo súčasnosti
o konkrétnom chlapíkovi, ktorý má 27
rokov, je dva roky po vysokej škole.
Je teda jasné, že to nie som ja. Tento
chlapík sa zaujíma o umenie, píše.
A má problémy s múzami, ktoré sa
mu trošku pletú s reálnymi ženami. V
pomere, ktorý tým múzam neprekáža,
ale reálnym ženám áno. Hlavnou
zložkou však je pavučina príbehov
vyrozprávaných štýlom rozprávačov –
beťárov. Teda tých, ktorí radi fabulujú,
mystifikujú, namotávajú – vytvárajú si
vlastný svet, ktorému ľahko uveria tí,
ktorí uveriť chcú. Svet, ktorý sa občas
opatrne dotkne hraníc uveriteľnosti,
aby bol zaujímavejší. To podstatné v
románe je však skryté za tým všetkým
– nazretie do hláv básnikov, textárov,
spisovateľov, muzikantov... teda
všetkých, ktorých poháňa inšpirácia
vtelená do univerzálnej postavy zvanej
„Múza“. Pre niekoho zlo, ktoré rozbíja
vzťahy, pre iného dobro, ktoré vytvára
hodnoty. Román sa snaží aspoň sčasti
odpovedať na otázky, ktoré si ľudia
v okolí umelca kladú. Ako s tým žiť?
Rozchodí to? Vytlčiem to z neho? Stojí
mi to za to? Je to liečiteľné? Sú na
to tabletky? Román má tri základné
ingrediencie. Dovolil som si ich dať
hneď na začiatku vo forme varovania:
obsahuje erotiku, vulgarizmy a poéziu.
Keďže pre niekoho sú to výborné
príchute, pre iného alergény, každý sa
musí rozhodnúť, či je kniha pre neho
vhodná alebo nie.
Je v knihe aj kúsok autobiografie?
Určite tam niečo presiahne aj z autora,
to v každej knihe. Ale nie je to román
autobiografický. Aj keď by som nedbal
zažiť to, čo som si tam navymýšľal.
Je v knihe aj tvoj povestný humor?
Vraj áno. Ľudia, ktorí už knihu čítali
povedali, že sa občas dobre zasmiali.
Máš už teda spätnú reakciu od
čitateľov?
Tú som mal už priebežne, ako som
knihu vo fázach písal. Prvočitateľov
spisovateľ potrebuje. Aspoň ja určite,

pretože nedokážem z voleja hodiť
niečo na papier ako hotovú vec. Vždy
dolaďujem. Aj Múzofila som dolaďoval
v dvoch etapách. V prvej etape som
mal asi piatich prvočitateľov. Povedali
mi svoje čitateľské pripomienky, ja som
sa nad nimi zamyslel a urobil niektoré
zmeny. Vznikla akási skorohotová
verzia, ktorú som dal znova čítať piatim
ľuďom. Potom som už urobil len malé
zmeny.
Pomohla ti v niečom takáto spätná
reakcia?
Určite, ale nie od každého rovnako.
Lebo niekto zhodnotil stručne, niekto
nabehol s poznámkami. Hodnotu pre
mňa mali názory oboch skupín.

Glosy knižne
ešte pred Vianocami
Pre akého čitateľa je Múzofil
vhodný?
Nie je to kniha pre deti. Tematicky
aj výrazovými prostriedkami je to
román pre dospelých, teda asi od
15 rokov vyššie. Štýlom zamerania
pre stredný vek. Pre tých, ktorí si pri
knihe chcú oddýchnuť, odreagovať sa.
Nie zamýšľať sa nad ťažkými vecami.
Nie sú tam žiadne vraždy. Ja sám
som takými vecami presýtený, čo ma
nebaví čítať, to ma nebaví ani písať.
V Múzofilovi nie je teda žiadna smrť,
žiadna rakovina, žiadne drogové pády
na dno, žiadne veľké katarzie, aj keď

Foto: Dida Laslopová.
by bolo pre autora ľahké pomôcť si
nimi. Nechcem však čitateľa rozplakať.
Kniha je oddychovka, i keď nie
úplne jednoduchá. V porovnaní so
ženskou literatúrou je komplikovaná,
v porovnaní s beletristickým čelom
pelotónu reprezentovaným finalistami
súťaže Anasoft Litera je asi jednoduchá.
Týmto mantinelizmom neznižujem
hodnotu ani jedného ani druhého.
Čitatelia sú rôzni, aj literatúra musí byť
rôzna. Tak to má byť.
Ako sa ti kniha písala? Boli obdobia,
že si si povedal – tak kašlem na to,

zavriem to, končím, idem od toho?
Občas som potreboval získať odstup,
oddýchnuť si, prepnúť. Lebo niekedy sa
človek zacyklí, alebo dostane do stavu,
keď príde tma a nevie, ako ďalej. Dal
som si pauzu, prechádzka, hory. Ja som
typ človeka, ktorý rozmýšľa nohami.
Keď sa hýbu, hlava šrotuje.
Aký si spisovateľ? Máš nejaké
rituály, ktoré pri písaní musíš
dodržiavať?
Je dobré, keď nabehnem na pevný
režim, vtedy to ide rýchlejšie. Sú aj
obmedzenia organizmu. A ten môj
hovorí, že ráno sa dobre tvorí, poobede
potrebujem pauzu na prečistenie
a večer, keď som dosť unavený, tak sa
už dá iba editovať. To znamená čistiť
a upravovať. Keď som písal naozaj
intenzívne, budík som mal ráno na
šiestu, o pol siedmej som sedel za
počítačom a tvoril som nové veci
približne do dvanástej. Vtedy som
musel vstať od počítača, v akomkoľvek
stave rozpracovanosti textu. Prechádzal
som sa popri Lutilskom potoku, rád
chodím na Šibák a takúto očistu som
si dal aspoň dve hodiny. Potom som
mohol pokračovať.
V poslednom období je slovenská
literatúra v rozmachu. Čoraz
viac čitateľov siaha po domácich
autoroch. Aký si ty čitateľ?
V poslednom období dosť zlý. Aj
preto, lebo som v dlhom procese
dokončovania svoju knihu čítal asi
tak 50-krát (to, samozrejme, trochu
preháňam), čím som prišiel o 50 ďalších
kníh. Bežne však mám rozčítaných viac
kníh, lebo čítam na viacerých miestach.
Niečo papierové na stole, niečo z
krátkych žánrov mám na záchode, niečo
mám rozčítané ako e-book na cesty,
niečo rozpočúvané ako audioknihu.
Keď už mám unavené oči, radšej si dám
slúchadlá na uši a počúvam. Nevadí mi
prepínať sa medzi nimi. Ale ak sa kniha
do mňa zahryzne, sama ma donúti
nepustiť ju z ruky.
Bude mať Múzofil pokračovanie?
Zostalo mi pár scén a príbehov v
rozsahu niekoľkých kapitol, ktoré sa
nezmestili do tejto knihy, samé sa pýtajú
byť základom jej pokračovania. Chcem
však počkať na odozvu. Dovtedy by sa
patrilo „vyprázdniť sklad“ lebo mám
veľa takmer dokončených vecí. Knižku
pre deti, básnickú zbierku, cédečko,
cestopis. Píšem do Slovenského
rozhlasu, rádia Regina glosy, ktorých
už mám 130, akurát na knihu. Chcel
by som ich vydať ešte pred Vianocami.
Politiku a kontroverzné témy mám
v rozhlase zakázané, takže to bude
asi jediná moja „slušná“ knižka, lebo
mne ako predstaviteľovi inotajového
oplzlizmu dvojzmysly prenikajú ešte aj
do detskej tvorby.
(li)
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Poďakovanie

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ
- opatrovateľskej službe v Žiari
nad Hronom za ich trpezlivosť
a láskavú starostlivosť, ktorú prejavili nášmu oteckovi Jozefovi
Luptákovi. Poďakovanie patrí
aj opatrovateľskej službe ADOS
v Žiari nad Hronom za ich odborný prístup a obetavosť.
Ďakuje dcéra Ľubica a synovia
Jozef a Ján s rodinami.

Dňa 7. septembra som v obchode
stratila mobil. Našiel ho mladý chlapec Šimon Sečkár, ktorý si ho nestrčil
do vrecka a neodišiel s ním. Naopak,
odovzdal ho predavačke, ktorá ma
poznala, kontaktovala ma a mobil
mi odovzdala. Mladému Šimonovi
by som sa touto cestou chcela veľmi
pekne poďakovať. Zostala som milo
prekvapená a naozaj vďačná za to,
že v dnešnej dobe sa nájde dobrá
a poctivá duša.
Martina K.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA
HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím
možností planetária vás oboznámi s vývojom vesmíru. Dňa
23. septembra o 20.00 hod.
•Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka
Cestopisno-relaxačný program. Vyberte sa s nami na ďaleký
východ za krásami tejto ostrovnej krajiny, spoznajte jej
slávnu i pohnutú históriu, jej obyvateľov. Dňa 29. septembra
o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. Dňa 30. septembra o 18.00 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. Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 30. septembra o 20.00 hod.

Blahoželanie
15. septembra

Danielko Lančarić

Do školy už ide žiačik,
je to Danielko, náš prváčik.
7 rôčkov už máš, radosť a lásku nám dávaš.
K narodeninám všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia a úspechov ti prajú
mamina, stará mama, dedo a Peťko
Magulovci a babka Čaklošová.
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RIADKOVÁ INZERCIA

POĎAKOVANIEkov

Nie – neplačte,
len v dobrom
na mňa spomínajte...
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho
drahého otca,
starého otca a deduška
Jozefa Luptáka,
ktorý nás navždy opustil
dňa 6. septembra 2016
vo veku nedožitých 92 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje dcéra Ľubica s rodinou,
synovia Jozef a Ján s rodinami.
SPOMIENKA

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 uplynie
6 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.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Dňa 25. septembra uplynú
2 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Dušan Grochal.
S láskou spomína manželka a deti.
SPOMIENKA

Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude
tu bez teba žiť.
Dňa 21. septembra
sme si pripomenuli 12. 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.

More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti si
zanechal,
ticho je v dome,
kde znel tvoj hlas.
Smutno je nám všetkým,
nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy si preč a my sme ťa
nadovšetko milovali.
Dňa 23. septembra
si pripomíname 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ladislav Simonides.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka s dcérami a celá rodina.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.

SPOMIENKA

Dňa 1. októbra
uplynie 10 rokov,
keď ma navždy
opustil môj syn
Peter Bandzi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína maminka.

Dňa 26. septembra
si pripomenieme 12 rokov
od poslednej rozlúčky s milovaným
manželom, otcom a deduškom
Markom Hríbikom.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA NA NEDOŽITÉ VÝROČIA STARÝCH RODIČOV A RODIČOV Z RODINY HRDÝCH ZO SRNOSIETÍ

Otec 100 r.
Michal Hrdý

Mama 98 r.
Gabriela Hrdá,
r. Hanzlíková

Dedko 127 r.
Michal Hrdý

Babka 123 r.
Rozália Hrdá, r. Ferková

* 29.9.1889
† 7.6.1980 ako 91-ročný
Od úmrtia: 36 rokov

* 12.7.1893
† 5.12.1967 ako 74-ročná
Od úmrtia: 49 rokov

* 26.7.1918
* 22.9.1916
† 22.6.1984 ako 68-ročný † 24.5.1998 ako 80-ročná
Od úmrtia: 18 rokov
Od úmrtia: 32 rokov
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéry Anna a Mária s rodinami
a syn Števo s rodinou.

Len kytičku kvetov vám
na hrob môžeme dať,
spokojný spánok vám iba priať
a s veľkou láskou v srdci
na vás spomínať.

SPOMIENKA

*29.9.1935
*1.12.1938
– †14.9.2012
–†30.9.2013
Všetko zmizne,
len stopy vašej lásky
a spomienky na predobré srdcia
nám zostanú.
Dňa 14. septembra
sme si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, svokor
a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra
si pripomíname 3. 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.
Spomína syn Mirko s rodinou.

SPOMIENKA

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 3 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.

SPOMIENKA

Kto ľúbil a miloval
– zaplače.
Kto ho poznal,
s úctou a láskou si
spomenie.
Dňa 13. septembra uplynulo
smutných 25 rokov, čo navždy
od nás odišiel
Slavko Vanka.
S láskou a úctou si spomínajú
manželka, synovia, nevesty
a vnúčatká Zdenko, Paťka,
Slavko a Alexko.

SPOMIENKA

Smútime, no
necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 10. septembra
sme si pripomenuli 8 smutných
rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária, dcéra
Alenka a syn Roman s rodinami,
vnúčatá Mária, Andrej, Simonka
a Romanka a pravnučka Sofinka.

SPOMIENKA

Život, nás i ľudí si
mala rada,
odišla si tam,
z kadiaľ sa už
navrátiť nedá.
No spomienky naše ti vždy budú
patriť.
Dňa 27. septembra
si pripomíname 16. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá 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,
dcéra a syn s rodinami.

Spomienka na vzácneho človeka
V piatok 9. septembra sme sa
rozlúčili s našim dlhoročným
a aktívnym členom Základnej
organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
v Žiari nad Hronom, Jozefom
Luptákom. Opustil nás vo veku
92 rokov.
Rodák zo Svätého Kríža nad
Hronom,
dnešného
Žiaru
nad Hronom, celý život žil
v tomto meste, kde si s rodinou
postavil rodinný domček. Spolu
s manželkou vychovali tri deti.
Jožko sa zapojil ako mladý človek
do ilegálnej práce v boji proti
fašizmu. Po vypuknutí SNP ako
čerstvo vyštudovaný maturant sa
zapojil do obranných bojov pri
Svätom Kríži nad Hronom. Jeho
vedomosti z oblasti topografie
boli využívané povstaleckými
veliteľmi pri plánovaní a riadení
obrany
zákopových
prác.
Dôležitú pomoc poskytoval aj
iným ilegálnym pracovníkom,
po ktorých pátrala tajná polícia
Slovenského štátu, kde ako
praktikant na notárskom úrade

šport, hlavne futbal, ktorému sa
plne venoval a funkcionárčil. Po
založení SZPB sa stal jeho členom,
kde viac rokov za sebou vykonával
funkciu predsedu ZO v meste
a bol členom vedenia okresnej
a neskoršie oblastnej organizácie.
Bol nositeľom osvedčenia ako
odbojový pracovník. Za svoj život
získal mnoho vyznamenaní, ako
civilných, tak i zväzových. Získal
aj vyznamenanie Za vynikajúcu
prácu, medailu Za službu vlasti,
všetky tri stupne Medaily M. R.
Štefánika a medailu Za vernosť.
V osobe Jozefa Luptáka odišiel
aktívny a rozvážny priateľ
a človek. ZO SZPB v Žiari nad
Hronom mu vzdáva veľkú poctu
a s hlbokým zármutkom sa skláňa
nad jeho životom.
Dovoľ, aby sme ti za tvoju
celoživotnú prácu v prospech
spoločnosti a SZPB poďakovali.
Človek je smrteľný, práca je živá.
Česť jeho pamiatke.

spolu s notárom vydávali
potrebné doklady na legalizáciu
pobytu.
Po skončení vojny sa plne zapojil
do budovania zničeného mesta,
neskôr tiež pri budovaní nového
závodu hlinikáreň ZSNP. Postupne
sa v závode vypracoval až na
vedúceho útvaru obrany. Mnoho
rokov vykonával funkciu poslanca
Mestského národného výboru. Za ZO SZPB Žiar nad Hronom:
Jeho srdcovou záležitosťou bol Jaroslav Bulko.
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Vonku sme vybojovali cenný bod

Povinné víťazstvo Pohronia sa nekonalo

FUTBAL – II. LIGA - DOXXBET LIGA

FUTBAL – II. LIGA - DOXXBET LIGA

9. kolo: AFC Nové Mesto nad Váhom – FK
Pohronie 1:1 (0:0)
Góly: 52. Kurtin – 83. Pelegríni.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko,
Pittner (57. Hrnčiar), Sekereš, Pelegríni,
Nurkovič, Garaj, Gregáň (85. Rolinec), Paraj,
Sojka, Turčák (90. Hudák).

nevyužili ju, a tak si Pohrončania odviezli
bod.

Pohrončania odohrali vonku dobrý
zápas a boli domácim vyrovnaným
súperom.
V 6. min. vyrazil Belic Gregáňov obstrel
a o desať minút zas Nurkovičovu hlavičku.
Potom zakončovali Turčák a Pelegríni.
V 37. min. podnikli domáci rýchly útok
a Šebeka vychytal Urminský. V 52. min.
zbytočne stratil na polke loptu Pittner, dlhá
lopta preletela na Kurtina, ktorý sa pohral
s obranou a bombou pod brvno zariadil
vedenie domácich - 1:0. V 60. min. po

Tabuľka po 9. kole

Ostatné zápasy: Banská Bystrica –
Šamorín 0:2, Martin – Nitra 1:1, Trnava B
– Skalica 1:0, Slovan B – Žilina B 2:2, Sereď
– Svätý Jur 4:2.

zbytočnom faule dal domáci Jastrab hlavou
vedľa. V 61. min. vytiahol Belic Noskovu
strelu z otočky. V 69. min. pekne natiahol
Belica Turčák. V 74. min. po pravej strane
nastrelil Jastrab žrď a Šebek neprekabátil
Urminského. Od tejto chvíle Pohrončania
domácich tlačili, výsledkom čoho bola
v 83. min. krásna strela Pelegríniho k žrdi
- 1:1. O dve minúty mali domáci možnosť
z priameho kopu tesne za šestnástkou, ale

FC ŠTK 1914 Šamorín 9
FC Nitra
9
MFK Skalica
9
MŠK Žilina B
9
FC Spartak Trnava B 9
AFC Nové M. n. Váhom9
ŠKF Sereď
9
ŠK Slovan BA B
9
ŠK Svätý Jur
9
FK Dukla BB
9
MŠK Fomat Martin 9
FK Pohronie
9

6
6
4
4
4
3
4
1
2
1
0
1

3
1
4
3
3
5
2
4
1
3
5
2

0
2
1
2
2
1
3
4
6
5
4
6

18:6
22:12
15:4
18:13
16:14
17:9
20:14
12:17
8:18
8:19
5:17
7:23

21
19
16
15
15
14
14
7
7
6
5
5

Bohuš Melicherčík absolvoval svetový šampionát v behu do vrchu
BEH DO VRCHU

Dňa 27. augusta sa konali v Talianskej
Suse Majstrovstvá sveta v behu do
vrchu, v oblasti konania zimných
olympijských hier 2006. Nechýbal na
ňom ani Žiarčan Bohuš Melicherčík.
Všetci pretekári sa zhodli, že to bol najťažší
svetový šampionát v behu do vrchu,
ktorý sa organizoval vo veteránskych
kategóriách. Na štart pri teplote 35
stupňov v centre mesta sa postavilo 120
bežcov. Po štarte bežali 2 km po rovine
v uliciach mesta. Bohuš sa dotiahol do
čelnej skupiny, kde bežali štyria najlepší
bežci. Pulz sa mu zvýšil na 185 tepov za
minútu. Čo znamenalo spomaliť tempo.
Pulz si postupne znížil na 180 tepov za
minútu, čím ale stratil umiestnenie v prvej
desiatke najlepších bežcov. Od 2. po 7.

kilometer bolo prevýšenie 700 m. Slovenskí
bežci v behu do vrchu to prirovnali so
stúpaním na Slavkovský štít vo Vysokých
Tatrách. 200 metrov pred vrcholom cieľa
mal Bohuš pulz 198 tepov za minútu, čo už
bežal na doraz. V tomto preteku sa umiestnil
na 13. mieste s časom 50 min. 23 sek.
V kategórii nad 60 rokov, v ktorej
bude štartovať o pol roka, by skončil
na 5. mieste. Bol to jeho 4. svetový
šampionát v behu do vrchu. V roku
2013 v Čechách v behu na Čiernu Horu
získal bronzovú medailu v družstvách.
Pri záverečnom ceremoniáli svetového
šampionátu prebrala slovenská delegácia
vlajku svetového šampionátu od Talianov,
čo znamená, že 2.9.2017 sa bude konať
svetový šampionát veteránov v behu do

3. kolo: FK Pohronie – Sereď 1:3 (0:2)
Góly: 81. Fajčík – 36. Petreje, 42. Medgyes,
49. Kováč.
Zostava FK Pohronie: Packo - Rolinec,
Nosko, Pittner (73. Sekereš), Hrnčiar,
Hudák (46. Garaj), Gregáň (64. Nurkovič),
Paraj, Fajčík, Blahút, Turčák.

vrchu po 17 rokoch na Slovensku. Na jeseň
začína Bohuš s prípravou na zimný triatlon.
V budúcom roku bude pretekať hlavne
v bežeckých súťažiach v kategórii nad 60
rokov.
(BM)

FUTBAL – U 10

V stredu 14. septembra vycestovali
naši chlapci na dohrávku prvého
kola ligy prípraviek do Brezna, kde
si na miestnom futbalovom štadióne
zmerali sily s rovesníkmi z FO ŽP Šport
Podbrezová.
Naši futbalisti, boli ako zvyčajne, rozdelení
na dve mužstvá, ktoré si na striedačku
zahrali s dvomi mužstvami súpera. FK

Pohronie dva zápasy vyhralo a dva
prehralo, ale celkovo lepším skóre 10:7
si zabezpečilo víťazstvo. Tréner Ľuboš
Laurov povedal po zápase: „Chcem
pochváliť modrých, ktorí aj napriek
tomu, že nevyhrali ani jeden zápas, hrali
dobre, bojovne, s peknou rozohrávkou,
prihrávkami a dokonca aj zakončením.
Žltí s dobrou hrou vyhrali prvý zápas bez
väčších problémov, ale v druhom rýchlo
ubúdali sily, čo spôsobilo, že nevyužili
šance na strelenie viacerých gólov. Celkovo
som spokojný, pretože niektorí chlapci sa
zapojili po dlhšej pauze a pre niektorých
to bola úplne nová skúsenosť. Musíme
však zdokonaliť hru jeden na jedného
a konfrontáciu v osobných súbojoch.“
(KRP)

Víťazstvo po bojovnom výkone
FUTBAL –U12

výkone sme priviezli 3 body.
Celý zápas sa na oboch ihriskách niesol
v podobnom duchu. Bojovalo sa najmä
v strede ihriska o to, ktorý z tímov získa
prevahu a pretlačí svoju hru. Nám sa v
prvom polčase vďaka vysokej efektivite
a dobrému prechodu do útoku podarilo
získať prevahu na svoju stranu a vytvoriť
si sľubný náskok. V druhom polčase sa
pokračovalo v rovnakom duchu, avšak
so zlepšenou hrou domácich. Naši
hráči však kolektívnym a bojovným
výkonom dokázali udržať miernu
V predohrávanom kole sme cestovali prevahu v náš prospech a výsledok
do Rimavskej Soboty a po bojovnom je tak adekvátnym odzrkadlením hry
MŠK Rimavská Sobota – FK Pohronie
3:10 (A: 0:4, 0:1, B: 2:3, 1:2)
Zostava A: Hromádka - Jakab, Dovec,
Chudovský, Varecha, Pilník, Boháč,
Polačko, Dražo.
Zostava B: Vendlek – Slašťan, Škultéty,
Obertáš, Dovčík, Pacalaj, Solga, Bartošík,
Ťahúň, Henžel.
Góly: Pilník 2x, Boháč, Dovec, Polačko/
Bartošík 3x, Pacalaj, Solga.
Asistencie: Polačko 2x, Jakab, Pilník/
Dovčík 2x, Bartošík.

V „pohári“ sme dostali stopku
FUTBAL – SLOVNAFT CUP

Víťazstvo futbalových U10 proti rovesníkom z Podbrezovej
FO ŽP Šport Podbrezová - FK Pohronie
modrí 1:0
FO ŽP Šport Podbrezová - FK Pohronie
žltí 0:7
Góly: Kocian 3, Čerťaský 2, Líška,
Sekerka
FO ŽP Šport Podbrezová - FK Pohronie
modrí 5:1
Gól: Stajník.
FO ŽP Šport Podbrezová - FK Pohronie
žltí 1:2
Gól: Sekerka 2.
Zostava: modrí: Kršiak, Laurov, Perháč,
Vanka, Suchoň, Viglašský, Stajník, Sukop,
Doležal.
žltí: Pittner, Sekerka, Kabina, Líška, Kocian,
Čerťaský, Bujňák, Kučera.

útok, domácich prečíslili, ale koncovku
nezvládli. V 64. min. nedal hlavou gól
ani Sekereš. V 77. min. ušiel Frimmel a
jeho center nedorazil Nurkovič. Hostia
zahodili šancu v 80. min., keď center
sám hlavičkoval Ďanovský vedľa. V 87.
V ôsmom kole privítali futbalisti min. vyrazil bombu Sekereša do šibenice
Pohronia pred vlastnými divákmi brankár Feriančik, a tak sa zrodila
bezgólová remíza.
nováčika z Martina.
www.fkpohronie.sk
Hostia odohrali pri Hrone dobrý zápas.
Nastúpili s organizovanou obranou
a podnikali rýchle protiútoky, čo na
domáce mužstvo platilo. Neustále
od prvej minúty Pohrončania súpera
tlačili, ale chýbala im myšlienka. V 21.
min. Frimmel vypálil k žrdi, ale brankár
Feriančík loptu vyrazil. O minútu Gregáň
vysunul Frimmela a jeho center dal
hlavou Nosko vedľa. V 49. min. ušiel
po pravej strane Gregáň, sekol loptu
dozadu, ale bomba Pelegríniho skončila
vedľa. V 62. min. podnikli hostia rýchly
8. kolo: FK Pohronie – Fomat Martin 0:0
FK Pohronie: Urminský - Nosko,
Pittner, Sekereš, Pelegríni (69. Fajčík),
Frimmel, Nurkovič, Garaj, Gregáň,
Paraj (86. Turčák), Sojka (46. Blahut).

na ihrisku počas celého zápasu. Naši
hráči predviedli vyrovnaný výkon bez
výnimočne dobrých, ale aj bez slabých
individuálnych výkonov. Vyvarovali
sme sa väčším individuálnym chybám,
dobre sme pracovali v defenzívnej
činnosti a na polovici súpera sme boli
priamočiarejší a efektívnejší. Všetci hráči
sa pohybovali svojim výkonom na úrovni
svojho bežného štandardu. Videli sme
aj niekoľko pohľadných herných situácií
prenesených do zápasu z tréningového
procesu, čo nás taktiež potešilo.
Zdroj: fkpohronie.sk

Na zápas nastúpili Pohrončania
s cieľom ušetriť čo najviac síl na ďalší
duel v Novom Meste nad Váhom.
V 10. min. po centri Paraja nastrelil Turčák
žrď a v 24. min. po ďalšej dobrej lopte

Pittnera zakončoval ten istý hráč tesne
vedľa. V 36. min. udreli hostia stredom
popri Hudákovi, keď pohodlne otvoril
skóre Petreje - 0:1. V 40. min. bombou
zvýšil na 0:2 Medgyes. Druhý polčas
začali hostia zle, keď po rýchlej akcii zvýšil
Kováč na 0:3. Potom prebrali iniciatívu
Pohrončania a Fajčík trafil v 73. min. len
protihráča. O minútu pekne vystrelil
Paraj. V 81. min. znížil po brejku Fajčík na
1:3. Záver mohli domáci zdramatizovať,
ale Nurkovič dal hlavou len do žrde.
www.fkpohronie.sk

9. ročník Michalského behu a Behu zdravia
Štart: 10.45 hod. žiaci,
12.25 hod. dospelí
Dĺžka trate: 6,6 km
Kategórie:
žiactvo,
dorast
Muži A 18 – 39 r.

Muži B 40 – 49 r.
Muži C 50 – 59 r.
Muži D 60 r. a viac
Ženy 18 – 39 r.
Ženy 40 a viac
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Cyklisti Holic a Paulík majstrami Slovenska
CYKLISTIKA

Poslednú augustovú nedeľu sa
v Tepličke nad Váhom už tradične
uskutočnili M-SR v časovke dvojíc
žiakov a žiačok a družstiev kadetov
a juniorov. Na známej trati sa snažili
naše dievčatá a chlapci o čo najlepší
výsledok.
V kategórii mladších žiakov patrili
medzi favoritov naši Holic a Paulík,
ktorí obhajovali bronz z minulého roka.
Na 9 km trať odštartovali ako tretí
od konca. Po bojovnom výkone na trati
napokon v cieli boli najrýchlejší a získali
titul. Na druhom mieste skončilo družstvo
CK Karpat Tlmače a tretie skončilo družstvo
ŽP Šport Podbrezová.
Žiačky Záhorcová a Paulíková na rovnako
dlhej trati zabojovali, no napokon to
stačilo iba na piate miesto so stratou
18 sec. na bronz. Prvé štyri miesta obsadili
družstvá z CYS Žilina.
Kadeti v zložení Foltán, Zelina, Černek a
Kamenský bojovali na trati dlhej 30 km.
Patrili medzi favoritov na medailu, čo
aj potvrdili na trati. Po skvelom výkone
obsadili druhé miesto za najväčším

Začiatkom septembra sa v Banskej
Bystrici uskutočnil Banskobystrický
maratón. Žiarska atletika na ňom
mala zastúpenie v Dušanovi Beňovi.
Súťažil na trati polmaratón a vo svojej
kategórii sa umiestnil na skvelom
2. mieste. Celkovo skončil Beňo na
3. mieste a dobehol ako prvý Slovák.
(vb)

3. ročník behu O primátorov krpec v Detve
ATLETIKA

favoritom, družstvom z CYS Žilina.
Na víťaza stratili 45 sec. Tretie miesto
obsadilo družstvo CYS Žilina so stratou
1 min. na víťaza.
Juniori Foltán, Gajdošík a Vlčák mali pred
sebou trať dlhú 37 km. Naši chalani ako
jediní štartovali v trojici. Túto nevýhodu

nedali najavo a ešte tesne pred cieľom
siahali na titul. V závere však chýbali sily
a napokon získali pekné tretie miesto a
bronz. Zvíťazilo družstvo CYS Žilina pred
Trenčínom +7 sec. Naši chalani stratili
na titul 12 sec., ale predviedli perfektný
výkon.
(CK MŠK)

Majstrovstvá sveta v štandardných tancoch
v Japonsku aj za účasti Žiarčanov
TANCE

Rok 2016 bol opäť veľmi úspešným
rokom pre TŠK Stella. Okrem výborných
výsledkov na Majstrovstvách Slovenska
sa najlepšiemu páru klubu Jaroslavovi
Ihringovi a Natálii Varechovej ušla
nominácia SZTŠ na Majstrovstvá sveta,
ktoré sa konali 9. júla v japonskom
mestečku Kitakyushu.
Na koniec sezóny, kedy sa už páry venujú
oddychu, Jaroslav s Natáliou venovali
príprave na Majstrovstvá sveta. „Prípravu
sme organizovali s cieľom čo najlepšie
zatancovať v Japonsku,“ približuje Stella
Víťazková, hlavná trénerka klubu a ďalej
spresňuje: „Okrem samotného tréningu
sme sa museli vyrovnať aj so 7-hodinovým
časovým posunom. Na Majstrovstvá sveta
sme leteli o deň skôr ako zvyčajne. Let do
Japonska bol veľmi náročný, na cestách
sme boli viac ako 28 hodín. Z Maďarska
sme leteli do Londýna, potom do Tokya
a ešte do japonskej Fukuoky a na záver
sme cestovali miestnou dopravou
1,5-hodiny do dejiska Majstrovstiev sveta.“
Prvé dojmy z Japonska boli pre tanečníkov
a ich trénerku výnimočné. Napriek tomu,
že vedeli o ochote a ústretovosti krajiny
a jej ľudí, v realite ich prekvapilo, že všetci
okolo nich robili všetko pre spokojnosť
ostaných a vlastné pohodlie je druhoradé.
„Na letisku, v obchode, na ulici, samé
úsmevy a poklony, všade akýsi pokoj,
žiadne stresy ani naháňanie. Obdivovali
sme poriadok na uliciach aj napriek
tomu, že sme nenašli žiadny smetný
kôš. Za lístok v autobuse sme platili až
pri vystupovaní, nikto nepredpokladá,
že nezaplatíte. Šofér s úsmevom vyberá
batožinu, každému ju podá, ukloní sa.
Na verejnosti ani vo vlaku či autobuse sa

Žiarčan najlepším Slovákom
na maratóne v Bystrici

V nedeľu 11. septembra sa člen
žiarskeho Atletického klubu Ľubomír
Orságh zúčastnil 3. ročníka behu
o Primátorov krpec v Novej Detve.
Bežal náročnú trať s prevýšením 410
metrov, dlhú 11 kilometrov.
Spomedzi všetkých 71 bežcov, ktorí sa
postavili na štart 5 - a 11- kilometrového
behu obsadil Ľubomír Orságh veľmi
pekné 10. miesto v celkovom poradí
a nádherné 5. miesto v kategórii muži
do 39 rokov. Aj napriek tomu, že účasť
pretekárov bola oproti minulému
ročníku nižšia, Ľubomír si pretek užil
naplno. „Bežalo sa mi výborne. Ani
horúčava, ktorá vládla, ma neodradila,“
povedal krátko po preteku a dodal:
„Prvých 5 km súvislého stúpania bolo
veľmi náročných a udržať si tempo
bolo dosť ťažké. Vedel som, že sa držím
v prvej desiatke, tak som nebežal veľmi
rýchlo. Po prekonaní posledného kopca
som videl, že zostáva už len 1 km do
cieľa, a tak som bežal, čo najrýchlejšie
z posledných síl. Po prebehnutí cieľovou
čiarou som zistil, že som si zlepšil svoj
čas oproti minulému roku. Nadchlo ma
to, som veľmi rád, že som tohto behu
zúčastnil.“
(LO)

tri hodiny, a tak na helsinskom letisku
strávili takmer 5 hodín čakania na let
do Budapešti, kde ich už čakali rodičia
tanečníkov a šťastní sa vrátili domov. „Sme
radi, že sme mohli byť na Majstrovstvách
sveta a tancovať so svetovou špičkou.
Ďakujeme za podporu primátorovi mesta
Petrovi Antalovi, mestu Žiar nad Hronom a
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
za finančnú podporu, vďaka ktorej sme
mohli reprezentovať Slovensko,“ dodáva
na záver Stella Víťazková, hlavná trénerka
klubu.
(li) Foto: archív TŠK Stella.

Tanečníci s trénerkou Stellou Víťazkovou a Miroslavom Víťazkom.
netelefonuje, aby ste nikoho nerušili. Ešte
aj v hoteloch sú špeciálne priestory (ako
u nás telefónne búdky, len bez telefónov),
ak si potrebujete zatelefonovať,“ približuje
Japonsko a mentalitu Japoncov Stella
Víťazková.

Krásna veľká klimatizovaná hala asi pre
3000 divákov bola takmer plná. Diváci
povzbudzovali. Vidno, že tanec ich naozaj
teší a baví. Nechýbala výzdoba zo živých
kvetov či nástup všetkých párov za

Súťažilo
62 tanečných párov

Vymoženosti techniky mali Žiarčania
možnosť vidieť doslova na každom
kroku. Napríklad na ulici, kde eskalátory
nájdete aj na miestach, kde by ste ich
načakali. Môžete sa tak rozhodnúť, či
pôjdete po bežiacom páse, alebo po
vlastných. Vo všetkých priestoroch
je klimatizácia, toalety s možnosťou
umytia, pustenia si hudby, skrátka luxus.
„Nás však najviac zaujímala organizácia
samotnej súťaže, pretože tanečný šport
je športom európskym a Ázia je len
nováčikom. Opäť sme boli nadšení.

Počas nástupu na parket.

Ľubomír Orságh.

účasti japonských dievčat v rovnakých
rovnošatách,“ približuje ďalej žiarska
trénerka a ako vysvetľuje, príjemným
spestrením úvodného ceremoniálu bolo
aj vystúpenie japonskej opernej speváčky
a miestnej tanečnej skupiny so zástavami.
Tanečníci Jaroslav a Natália sa museli
vyrovnať s veľkou zodpovednosťou za
výsledok a ich cieľom bolo tancovať
v 48-ich najlepších pároch sveta. „Nakoniec
sme skončili na 50. mieste. Tesne pred
našim cieľom,“ podotýka Stella Víťazková.
Cesta domov bola už pre Žiarčanov menej
komplikovaná, keďže iba raz prestupovali.
Späť leteli z Fukouky do Helsínk. Posledný
let pre problémy v Londýne však meškal

