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Bezpečnejšie mesto vďaka tiesňovým hláskam
Vo štvrtok 14. septembra bol
v uliciach mesta do prevádzky
oficiálne spustený systém tiesňových
hlások. Mesto Žiar nad Hronom sa tak
stalo prvým mestom na Slovensku
s takýmto zariadením v prospech
obyvateľov mesta.
S nápadom vybudovať SOS hlásky
na území mesta prišiel náčelník
mestskej polície Róbert Šiška a aj
takýmto spôsobom tak môže mesto
posilniť bezpečnosť v uliciach mesta.
Umiestnením SOS hlások na území Žiaru
sa vytvorilo sedem bezpečnostných zón,
v ktorých sa obyvatelia v prípade núdze
môžu skontaktovať s mestskou políciou.
Hlásky reagujú aj na zvýšenú intenzitu
zvuku. Napríklad pri volaní o pomoc
sa už samé aktivujú bez toho, aby ich
niekto zapol. „Stlačením tlačidla sa spustí
niekoľko udalostí,“ vysvetľuje náčelník
Róbert Šiška a približuje, čo sa deje po
stlačení tlačidla: „Otvorí sa komunikačný
kanál na mestskú políciu, kde môže
operátor hovoriť s tým, kto potrebuje
pomoc. Súčasne sa spustí modrý maják,
ktorý má orientačnú funkciu a evokuje,
že niekto v blízkosti tiesňovej hlásky
potrebuje pomoc. Automaticky hneď
po zatlačení tlačidla sa kamera, ktorá
sa nachádza v lokalite, kde je tiesňová
hláska, natočí a nasmeruje na zariadenie
a sníma hlásku a jej bezprostredné
okolie.“ V prípade, že by stála služba
nebola k dispozícii a nemohla prijať
oznámenie z hlásky, automaticky sa
prepojí na tiesňovú linku 112.

zložky, nevie povedať, na akej ulici a
v akej lokalite sa nachádza... Toto vyrieši
stlačením jedného tlačidla na tiesňovej
hláske. Druhou vecou je, že nie každý
má pri sebe mobil. Niekto ho môže
stratiť, niekomu ho odcudzia a menšie
deti alebo školopovinní žiaci na I. stupni
mobily so sebou ani nenosia. Je to určitá
forma, kde cez tento komunikačný
bezpečnostný systém vieme umožniť
každému občanovi, aby sa podieľal na
zvyšovaní bezpečnosti v uliciach mesta
práve takýmto jednoduchým spôsobom,“
podotýka ďalej Šiška.

Sedem vytipovaných lokalít

Tiesňové hlásky sa na území Žiaru
nad Hronom nachádzajú v siedmich
lokalitách. Pri ich výbere sa pritom
vychádzalo z dlhodobo sledovaných
štatistík. Do úvahy sa bralo napríklad
aj to, aký je pohyb obyvateľov v danej
lokalite. „Typickým miestom je Centrálna
autobusová stanica, kde sa premelie
obrovské množstvo ľudí. Mládež nám
často cez stanicu chodí do starej časti
mesta, kde sa nachádzajú rôzne zábavné
podniky a práve v tejto lokalite dlhodobo
zaznamenávame zvýšený výskyt krádeží
na osobách a lúpežných prepadnutí.
Autobusová stanica bola preto jedno
z prvých vytipovaných miest. Ďalším
miestom je Park Štefana Moysesa, do
ktorého dnes ľudia chodia za oddychom.

SOS hlásky sú napojené na Mestský kamerový systém.
Nie vždy však majú so sebou mobil,
najmä keď si chodia zašportovať.
V neposlednom rade, hlásku sme
umiestnili aj v blízkosti všetkých našich
základných škôl a školských zariadení,“
konkretizuje ďalej náčelník a ako dodáva:
„V meste máme 24-hodinový dohľad nad
kamerovým systémom. Teraz dokážu
spolupracovať aj s novým systémom
tiesňových hlások.”

Opatrenie proti vandalom

Celý projekt vyšiel na 40-tisíc eur,
pričom mesto naň dostalo dotáciu vo
výške 34-tisíc eur z Úradu Vlády SR pre
prevenciu kriminality.„Je to jedna z foriem

Riešenie pomocou stlačenia
jediného tlačidla


Začalo sa s budovaním
výbehov pre psov
Strana II

Žijeme v dobe mobilných telefónov,
kedy si každý môže pomoc privolať
kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádza.
Preto sa logicky ponúka otázka, prečo je
dobré mať takéto zariadenie v uliciach
mesta. „Ak sa človek stane napríklad
obeťou lúpežného prepadnutia, tak
vieme, že veľakrát neuvažuje s chladnou
hlavou. Je v šoku a aj keď má pri sebe
mobil, nedokáže si hneď spomenúť,
komu zavolať, aké je číslo na záchranné

SOS hláska sa nachádza aj v blízkosti námestia, pri Hoteli Luna.

posilňovania bezpečnosti v meste Žiar
nad Hronom a v jeho uliciach. Takýmto
spôsobom sme tak vytvorili sedem zón,
ktoré sú bezpečnejšie ako doposiaľ,“
hovorí vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž o dôvodoch, prečo
sa mesto rozhodlo projekt podporiť
a ako dodáva, reagovalo sa tým aj na
skúsenosti z minulosti. „Niektoré hlásky
sú umiestnené práve v miestach, kde
je štatisticky najviac protispoločenskej
činnosti. Umiestnené boli aj do blízkosti
škôl, kde sa pohybujú deti a v prípade
nejakej tiesňovej situácii tak majú
možnosť si privolať pomoc aj bez toho,
že by mali mobilný telefón,“ spresňuje
Baláž. Tiesňové hlásky sú opatrené aj
proti tomu, že by sa niekto rozhodol ich
ničiť. amotné hlásky majú antivandal
systém. To znamená, že ak niekto do
zariadenia napríklad kopne, hneď sa
začne snímať okolie kamery a je vydané
upozornenie, že bol zaznamenaný pokus
o ničenie mestského majetku a na miesto
prichádza polícia,” uzatvára Martin
Baláž.
(li)
Projekt bol finančne
podporený
Radou
vlády
Slovenskej
republiky pre prevenciu
kriminality.

Už 26. ročník Žiarskeho jarmoku 13. a 14. októbra
V piatok a sobotu 13. a
14. októbra sa bude konať už
26. ročník Žiarskeho jarmoku. Už
tradične bude na Svätokrížskom
námestí, Hviezdoslavovej ulici, Ulici A.
Kmeťa a Ulici Š. Moysesa.
Žiarsky jarmok sa za roky stal
obľúbeným a vyhľadávaným trhoviskom
v našom regióne. Jeho súčasťou sú vždy
stánky s pečenými dobrotami, mladým
burčiakom, ale aj remeselnými výrobkami.
Jarmočná atmosféra k nám priláka ľudí
nielen z nášho mesta, ale aj širokého
okolia.
Ako nás informoval riaditeľ jarmoku
Daniel Šály, doposiaľ sa prihlásilo 110
predajcov, každý deň však pribúdajú noví.
„Spektrum tovaru bude rôznorodé, ako sa
na jarmok patrí. Chýbať nebudú výrobky
z kože, dreva, textilu, ale ani koreniny či
medovníky“ .

„Keďže termín nášho jarmoku nevyhovuje
výrobcom a predajcom vína, v tomto roku
nebude vínny stan. Milovníci vína však
nemusia byť smutní, tradícia Žiarskeho
festivalu vína bude pokračovať, avšak ako
samostatná akcia vo vhodnom termíne,“
dodáva riaditeľ jarmoku.

Uzávierka ciest počas jarmoku

Rovnako ako po minulé roky, aj tento
rok budú platiť, počas jarmoku, dopravné
obmedzenia. Pre návštevníkov jarmoku
bude otvorený aj Svätokrížsky dom, ktorý
je prispôsobený vzhľadu 19. storočia. Tu

budete môcť ochutnať tradičné slovenské
špeciality.
Jedinou novinkou bude zmena termínu
konania Žiarskeho festivalu vína, ktorý
bol po ostatné roky súčasťou jarmoku.

V súvislosti s konaním jarmoku budú pre
cestnú premávku uzatvorené Svätokrížske
námestie v čase od štvrtka 12.10. od 9.00
hod. do soboty 14.10. do 20.00 hodiny
a ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od
križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku
s Ul. A. Kmeťa) a Ul. A. Kmeťa v čase od
piatku 13.10. od 4.00 hod. do soboty
14.10. do 20.00 hodiny.
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, Hviezdoslavova
ulica, Ulica A. Kmeťa a Ulica dukelských
hrdinov. Pre mestskú hromadnú dopravu
a ostatnú cestnú premávku budú uvedené
ulice opäť prejazdné v sobotu 14. októbra
po 20.00 hodine.
(kr)
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Mestský cintorín pod stálym dohľadom
bezpečnostných kamier

Kino zatvoria na niekoľko mesiacov
Začína sa s výmenou sedadiel
Žiarske Kino Hron sa od 2. októbra
približne na tri mesiace zatvorí.
Dôvodom je výmena starých sedadiel
za nové.
Na nové sedačky získalo mesto dotáciu
z Audiovizuálneho fondu vo výške
25 000 eur.„Mesto použilo pri obstarávaní
verejnú súťaž, pri ktorej použilo plne
elektronický systém, čím sa podarilo
ušetriť 8 680 eur,“ informuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž
s tým, že výmena sedačiek vyjde celkovo
na viac ako 66-tisíc eur.
Nové hľadisko bude mať po prerábke
159 miest na sedenie, dve miesta budú
vyhradené aj pre vozičkárov.
„Do hľadiska sa umiestnia dva druhy
sedačiek,“ ppribližuje
j riaditeľka žiarskeho
Staré sedačky a hľadisko budú už čoskoro minulosťou.
Mestského kultúrneho centra Michaela
Pribilincová
Pribilincov a spresňuje, aké typy
sedačiek
sa do kinosály namontujú:
s
seda
„Jedným
druhom bude singlová
„
„J
sedačka
so sklopným sedákom,
s
konštrukcia nôh a opierky
na ruky budú z čierneho
tvrdeného
polypropylénu.
Opierka
na ruku bude
O
ukončená
košíkom, do ktorého je
uko
možné
odkladať nápoje. Druhý typ
m
sedačky
bude s pevným sedákom,
s
sedač
rovnako s košíkom na odkladanie
Na takýchto sedačkách sa bude nápoja na opierke na ruku. Každá druhá
sedieť v žiarskom kine. opierka v rade bude výklopná tak, aby

mohli vzniknúť dvojité sedačky pre páry.“
Výmenu sedadiel má na starosti
spoločnosť
Gamatex
Slovakia
z Liptovského Mikuláša. Práce by
podľa zmluvy nemali trvať dlhšie ako
tri mesiace. Súčasťou projektu je aj
vybudovanie nového hľadiska z oceľovej
konštrukcie, ktoré bude prispôsobené
novým kinosedačkám.
Digitalizáciu
Kina Hron
finančne podporil
Audiovizuálny
fond.

Na mestskom cintoríne boli
v týchto dňoch osadené dve
bezpečnostné kamery. Mesto chce
týmto krokom predísť drobným
krádežiam, na ktoré sa v minulosti
sťažovali obyvatelia mesta.
Mestský cintorín je oplotený iba na
niektorých miestach, aj to len nízkym
múrikom. Na niektorých miestach
dokonca nie je žiadne oplotenie.
A keďže už dlhšiu dobu tu dochádzalo
ku krádežiam, riešenie našlo mesto
v osadení bezpečnostných kamier.
„Zaznamenali sme niekoľko sťažností
od obyvateľov, ktorým z hrobov mizne
hrobová výzdoba a sviečky,“ hovorí
primátor Peter Antal s tým, že pátraním
sa zistilo, že páchateľmi sú väčšinou
obyvatelia z osady Pod Kortinou, ktorá
s cintorínom susedí. „Miestni z osady
chodili na cintorín aj kvôli vodnému
zdroju. Týmto prípadom sme chceli
zamedziť, preto sme sa rozhodli rozšíriť
kamerový systém. Verím, že sa nám
počet krádeží podarí znížiť. Miestny
kamerový systém je pod stálym
24-hodinovým dohľadom mestskej

polície, takže páchateľov dokážeme
pristihnúť priamo pri čine,“ uzatvára
primátor mesta.
Mesto hľadalo najvhodnejší spôsob,
ako krádežiam na cintoríne zabrániť. Aj
keď na začiatku sa avizovala výstavba
veľkého betónového plota, od tohto
kroku sa nakoniec upustilo. Ako
primátor vysvetlil, plot okolo cintorína
nie je technicky možné za rozumnú
cenu vybudovať, a to pre náročnosť
terénu. Najlacnejším riešením bolo
práve osadenie bezpečnostných
kamier, na ktoré sa z rozpočtu mesta
vyčlenilo 20 000 eur.
(li)

Žiarska technická škola ako vzor
pre Brezovú pod Bradlom

Situáciu s parkovaním má vyriešiť nové parkovisko
Pred budovou materskej školy – elokovaného pracoviska na Sládkovičovej
ulici, pribudlo parkovisko. Šesť parkovacích miest je vyhradených pre
zamestnancov zariadenia.
Nové parkovisko slúži potrebám škôlky
už niekoľko dní. Stihlo sa však už ozvať
niekoľko občanov, ktorým sa budovanie
nových parkovacích miest na úkor zelene
nepozdáva. Ako však vysvetlila riaditeľka
materskej školy Martina Šimkovičová,
pri výstavbe parkoviska sa zvážili všetky
možnosti, ako vyriešiť neúnosnú situáciu
s parkovaním čoraz väčšieho počtu
áut pred budovou škôlky. „Tej trávnatej
plochy, ktorú sme museli zrušiť, vôbec
nie je veľa. Obyvatelia sa môžu prísť
pozrieť a presvedčiť sa o tom priamo na
mieste,“ podotkla. Vybudovaním šiestich
parkovacích miest sa tak uvoľnila miestna
komunikácia od odstavených vozidiel
pred jednou z najfrekventovanejších
križovatiek v meste. Tým, že miesta sú

vyhradené pre zamestnancov školy len
počas ich pracovnej doby, je možnosť
využitia parkoviska mimo tohto času.
V tejto súvislosti začalo mesto riešiť
aj problém s jazdnými pruhmi pred
križovatkou s Ulicou A. Dubčeka, ktorá sa

nachádza neďaleko budovy spomínanej
materskej školy. Vypracovaný je už
projekt a keďže sa v tejto križovatke
stávajú často dopravné nehody, schválil
ho aj dopravný inšpektorát v Žiari nad
Hronom.
(li)

Žiarska
Súkromná
stredná
odborná škola technická, ktorej
zriaďovateľom je združenie InTech,
je vzorom pre ostatné školy na
Slovensku.
Vo štvrtok 7. septembra sa v zasadačke
Mestského úradu v Žiari nad Hronom
konalo pracovné stretnutie štátnej
tajomníčky Ministerstva školstva
vedy, výskumu a športu SR Oľgy
Nachtmannovej a primátorky mesta
Brezovej pod Bradlom Evy Ušiakovej
s prednostom mestského úradu
Jurajom Miškovičom, riaditeľkou
SSOŠT Beatou Tóthovou a riaditeľom
InTechu Marcelom Pecníkom. Cieľom
tohto stretnutia bolo odovzdať si rady
ohľadom založenia strednej školy.
„V Brezovej pod Bradlom sme mali

strednú školu, v roku 2013 však bola
zrušená,“ uviedla počas návštevy
primátorka Brezovej pod Bradlom
Eva Ušiaková s tým, že v Brezovej a na
Myjave je veľa strojárenských firiem,
ktoré nutne potrebujú zamestnancov.
„V súčasnosti im chýba asi 260 ľudí,“
dodala primátorka, ktorá na stretnutí
získala informácie ohľadom založenia
strednej školy. „Týmto ďakujem mestu
a spoločnosti InTech za to, že nám
bolo umožnené a že sme boli veľmi
ústretovo prijatí. Získali sme potrebné
informácie, čaká nás síce ešte dlhá
cesta, ale veríme, že sa naštartujeme,“
dodala primátorka s tým, že termín
otvorenia nie je ešte známy, ich cieľom
je však začať formou detašovaného
pracoviska.
(kr)

Začalo sa s budovaním výbehov pre psov
Dobrá správa pre majiteľov
psov. Práce na prvom avizovanom
voľnom výbehu sa začali v pondelok
11. septembra.
Ako pred časom vedenie mesta
avizovalo, v Žiari sa postupne vybudujú
tri voľné výbehy pre psov. Prvý,
na ktorom sa už práce začali, pribudne na
Etape, za budovou bývalého Hronstavu.
Výbeh bude mať rozlohu 30 x 30 metrov
a na jeho oplotenie sa použije kvalitné
oplotenie z vysokopriľnavého plastu na
pozinkovanej oceli. Súčasťou výbehu
bude aj bránička a betónové panely,
ktoré majú zabrániť podhrabaniu zverou.
Práce na tomto výbehu realizuje Žiarska
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komunálna spoločnosť. „Myslím si, že
nikomu neublíži, ak plochu 900 metrov
štvorcových vyčleníme len pre psičkárov.
Ešte stále je tam dosť priestoru aj na
ostatné aktivity,“ uviedol na margo
nového výbehu primátor Peter Antal
a vysvetlil, prečo sa mesto pre budovanie
voľných výbehov pre psov rozhodlo:
„Práve z toho dôvodu, že väčšina
zodpovedných psičkárov chce mať
bezpečné miesta na voľný výbeh svojich
psov, kde sa dokážu vybehať a nebude
hroziť, že ujdú, alebo podbehnú pod
auto, prípadne kde nebude hroziť, že psy
budú obťažovať ostatných okoloidúcich
ľudí, pristupujeme k budovaniu takýchto

výbehov, ktoré sú vo vyspelej Európe
samozrejmosťou.“
Ako druhý je na pláne dvojzónový
výbeh na Hviezdoslavovej ulici pri
Pumptrackovej dráhe. Tento bude mať
celkovú rozlohu približne 70 x 30 metrov.
Rozdelí sa na dve zóny. Jedna bude
určená na cvičenie agility a druhá pre
voľný výbeh psov.
S tretím výbehom na území mesta
sa počíta na Pod vŕškoch. Vybuduje
sa v rámci projektu revitalizácie
vnútroblokov ako súčasť komplexného
riešenia územia sídliska.
Ako prvý sa vybuduje výbeh na Etape.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 4
Obdobie pobytu germánskeho
kmeňa Kvádov na území terajšieho
mesta Žiaru nad Hronom dokazujú
bohaté nálezy materiálnej kultúry
z vykopávok, ktoré sa konali
v priestore mestského parku.
Že to bolo osídlenie zaberajúce
veľký priestor, dokladujú výsledky
archeologického výskumu.
Osada sa rozprestierala na ploche
totožnej s plochou dnešného parku
a bola sústredená v blízkosti vodného
toku Hrona a materiálne bohatá bola
oblasť medzi riekou a návrším, kde
dnes stojí budova kaštieľa. Pobyt
kmeňa Kvádov na území dnešného
mesta sa dá datovať podľa nálezov
do doby 3. – 4. storočia nášho

letopočtu. Nález spony a množstva
keramiky z časti rekonštruovaných
nádob, ako aj mazanice z obydlí, len
potvrdzuje stálosť a dĺžku ich pobytu.
Treba však podotknúť, že priestor
mesta bol od tohto času stále trvalé
osídlený, a to na ploche, ktorá už
nikdy v budúcnosti nebola opustená.
Takže tu je jadro a prvopočiatky
ľudí žijúcich v priestore budúceho
mesta Kerestúr, Sancta cruisis, čiže
terajšieho Žiaru nad Hronom.

Doklady o osídlení Slovanmi

V rokoch okolo 470 na územie v našej
oblasti, uvoľnené odchádzajúcimi
kmeňmi,
prichádzajú
kmene
Slovanov. Osídľujú tie isté plochy,
a to hlavne z hľadiska výhodnosti
ich polohy a využitia v rámci
komunikácie a obchodu. V našom

Akademická rekonštrukcia slovanského sídla v prvopočiatkoch
osídlenia mesta. Autor: arch. J. Sálus.
prípade ide o takzvanú pohronskú
trasu, na ktorej sa začal pohyb
obyvateľstva a pravdepodobne
aj začínajúci obchod. Dôkazom
o osídlení na ploche nášho mesta sú

Kontajnery na zber obnoseného šatstva z mesta odstránia
Žiarčanka
Eva
nám
zaslala
podnet s fotografiu, kde reaguje na
neporiadok v blízkosti kontajnerov na
šatstvo a textil. „Prosím, dá sa s tým
niečo robiť?
Buď firma nech zmení kontajnery na
také, ktoré sa nedajú vyberať, alebo
nech si uložila kontajnery do stojísk.
V celom Žiari je s tým problém,“ napísala.
K jej príspevku sa pripojilo niekoľko
ďalších nespokojných obyvateľov.
„Tento kontajner poznám, bývam vedľa
a môžem potvrdiť, že vždy je tam niečo
povyhadzované a dokonca som videla
viackrát tie naše „nákupné maniačky“.

Čakám, kedy sa tam niekto nezasekne.
Spúšťajú tam dokonca aj malé deti, ktoré
im to všetko povyhadzujú. Strašné,“
napísala Monika.
Na základe tejto skutočnosti sa preto
vedenie mesta rozhodlo, že uvedené
kontajnery na ukladanie obnoseného
šatstva budú v meste Žiar nad Hronom
odstránené a zber šatstva sa zatiaľ
bude realizovať len na Zbernom dvore
Technických služieb Žiar nad Hronom,
a. s., a to do doby, kým sa nenájde iný,
vhodnejší spôsob zberu obnoseného
šatstva, resp. iný typ kontajnerov.
(r)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
2017 je erika.rajcanova@ziar.sk.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného
člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá
podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou
ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a
náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi
obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do
5. októbra 2017).
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka
do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena
s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka
s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať
za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú
politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej
politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej
komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej
forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím
posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí
tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní
člena osobne do podateľne obecného úradu alebo
prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre
doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik
členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy
bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo
oznámenie podané na pošte.
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o
delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik
členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy
bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.
Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie
nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len
pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie
nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu
volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca
nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).

ZOZNAM OKRSKOV V MESTE ŽIAR NAD HRONOM
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

– volebná miestnosť ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4

opäť nezvratné materiálne doklady.
Tie som získal pri archeologickom
výskume v oblasti parku. Tu
sa odkryli tak sídelné objekty
germánskeho kmeňa, ako aj objekty

slovanské. V niektorých prípadoch
sa nachádzali v super pozícii, čiže
objekt, ktorý obsahoval slovanské
nálezy, zasahoval do objektu s
germánskou výbavou, prípadne
ho z časti porušil. Materiálne
doklady o osídlení Slovanmi
z archeologického výskumu v parku
sú bohaté a dokazujú to aj stavby
takzvaných polozemníc, ktorých
časti sa odkryli počas výskumu.
Opäť musím upozorniť, že kumulácia
nálezov bola v priestore medzi
riekou a návrším, na ktorom dnes
stojí kaštieľ. Vyzerá to, akoby návršie
(druhej riečnej terasy) priťahovalo
svojou výhodnou polohou a pomaly
sa na ňom vytváralo akési centrum, či
už hospodárske, alebo obranné.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Termín druhej splátky dane z nehnuteľností
Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov, oznamuje vlastníkom
nehnuteľností na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť
daň z nehnuteľností za rok 2017 v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane
uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2017. Daň je možné uhradiť
na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658 alebo do pokladne
mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)

Termín druhej splátky miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom,
ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok na rok 2017 v dvoch splátkach, aby
druhú splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2017.
Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK44 7500 0000 0040 0556
2844 alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol.
(r)

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2

– volebná miestnosť Materská škola, Rudenkova 1
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3

– volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4

– volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5

- volebná miestnosť POS, Dukelských hrdinov 21
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6

- volebná miestnosť Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej 23
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

- volebná miestnosť Základná škola, Dr. Janského 2
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8

- volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9

- volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10

- volebná miestnosť SSOŠ technická, Dr. Janského 10
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 11

- volebná miestnosť budova Stredoslovenskej energetiky,
Svitavská 4
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 12

K novej tržnici pribudnú aj parkovacie miesta
Priestor pre novú a modernejšiu
tržnicu našlo mesto za bývalým
domom kultúry, v časti prepojovacej
cesty medzi dvomi ulicami. Spolu
s prácami na novej tržnici sa začalo
aj s budovaním ďalších parkovacích
miest blízko k námestiu.
Ako sme už avizovali, mesto sa
rozhodlo, že novú tržnicu postaví
na vlastnom pozemku. Ide pritom
o jednoduchý projekt, ktorý je možné
zrealizovať v pomerne krátkom čase.
S prácami sa začalo v septembri a už
koncom októbra by tržnica mala byť
hotová. „Nové trhovisko bude vzdušné,
jednoduché a prekryté. Z mestského
rozpočtu sa použije 5-tisíc eur
na vybavenie tržnice, to znamená
na stoly a 18 200 eur sa použije na
vybudovanie dlažby. Tieto práce má na
starosti Žiarska komunálna spoločnosť,“
informuje primátor mesta Peter Antal
a ako konkretizuje, nová tržnica bude
disponovať štrnástimi predajnými
stolmi.
Spolu s výstavbou tržnice sa
začalo aj s prácami na budovaní

nových parkovacích miest pozdĺž
budovy bývalého domu kultúry.
„Rozšírime cestu k námestiu smerom
k banke, a to o asi dva a pol metra
na šesť metrov. Aj keď sa uberie časť
zo zelenej plochy pozdĺž domu
kultúry, stromy tu zostanú,“ uzatvára
Antal s tým, že výstavbu parkoviska
so 16 parkovacími miestami majú na
starosti mestské Technické služby. Ide
pritom o štyri pozdĺžne státia a dvanásť
kolmých. Ďalšie štyri parkovacie miesta
vzniknú aj v blízkosti tržnice, tie však
budú vyhradené pre správcu tržnice
a predajcov. Úprava plochy vyjde mesto
na 17-tisíc eur.
Zámerom mesta je, aby sa
na novej tržnici predávalo najmä ovocie
a zelenina, prípadne domáce výrobky
ako napríklad syry či med. Malo by ísť
o predaj na spôsob farmárskych trhov.
Tržnica by mala byť podľa zmluvy
hotová do 31. októbra tohto roku.
Pre mesto ju dodá a zmontuje firma
z Komárna. Cenu, ktorú mesto zaplatí,
je približne 36-tisíc eur.
(li)

- volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 13

- volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 14

- volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 15

- volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 16

- volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské Podhradie
Nové parkovacie miesta pribudnú pozdĺž budovy bývalého domu kultúry.

IV.
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Na Planéte pohybu tancujú, ale aj zdravo žijú
Tanečná škola, ktorú vedie Matej
Škoda alias Bios, funguje v Žiari už
6 rokov. Verejnosť ju už viac ako
rok pozná pod názvom Planéta
pohybu. Práve v týchto dňoch
prebieha registrácia do kurzov hiphop, breakdance a hip-hop pre
najmenších.
Registrácia do kurzov sa uskutoční
v priebehu septembra. Žiakov však
v Planéte pohybu prijímajú aj počas
školského roka. Musia však absolvovať
určitý počet súkromných hodín, aby sa
mohli začleniť do už prebiehajúceho
krúžku. Posledný septembrový majú
pritom žiaci prvé tréningy zdarma.
„Na scéne pôsobíme už šesť rokov.
Vyučujeme tanečné štýly hip-hop
a b-boying breakdance. Keďže sme
centrum pre mládež, našim cieľom

od 4 do 10 rokov, ktoré sú všeobecné
a deti sa tu naučia základné rytmické
kroky a rozpohybovať telo. Tréningy
sú naplánované raz do týždňa. Pre
10-ročných a starších sú určené kurzy
breakdancu alebo hip-hopu. „Tu už
ideme profesionálnejšou cestou, kedy sa
zúčastňujeme aj rôznych postupových
súťaží. Tréningy preto bývajú dvakrát
do týždňa, pričom deti chodia do
centra aj počas celého týždňa trénovať
samostatne, bez lektora,“ spresňuje Bios.
Oproti predchádzajúcim rokom má
škola aj niekoľko noviniek. „Deti si u nás
v hale môžu kúpiť zdravé sladkosti
a nápoje, alebo si jednoducho spraviť
slovenský čaj a oddýchnuť si po tréningu.
Po novom sa snažíme deti učiť aj správne
separovať, a to priamo v škole, kde sú
odpadkové koše na triedenie odpadu.

je podnecovať u detí a mládeže
samostatnosť a tvorivosť, a zároveň
dosahovať kvalitné výsledky,“ približuje
filozofiu tanečnej školy Bios, ktorý
je zároveň aj lektorom breakdancu.
Centrum Planéty pohybu však môžu
navštevovať aj tí, ktorí nechcú tancovať.
„Máme žiakov, ktorí sú už napríklad starší
a nechcú chodiť k deťom do krúžku.
Takí majú možnosť učiť sa samostatne,
s pomocou lektora, a využívať pritom
priestory nášho zariadenia,“ konkretizuje
Bios s tým, že je tu možné využívať aj
rôzne herné simulátory, hrať na klavíri,
vyskúšať zariadenia posilňovne či bojové
umenia. „Na Planéte pohybu môžu
deti robiť to, čo ich baví a nikto sa im
nebude smiať. Dôležité je, že môžu tráviť
čas zmysluplne,“ podotýka ďalej Bios.
Kurzy sú určené pre tých najmenších

Foto: archív Planéta pohybu.
Vždy sme boli takí, že sme sa mladých
snažili učiť, čo je správne. Nechýbali
napríklad besiedky o škodlivosti alkoholu
či drog. Dnes to však robíme skôr tým

spôsobom, že nejdeme proti niečomu,
ale učíme ich napríklad zdravo žiť, zdravo
sa stravovať a športovať,“ uzatvára
Bios.
(li)

DNI JESENNEJ ČISTOTY
– zmena času umiestnenia kontajnerov
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci s Technickými
službami – Žiar nad Hronom,
a.s. organizuje od pondelka
25. septembra do piatka
29. septembra Dni jesennej
čistoty 2017, v rámci ktorých
majú
obyvatelia
mesta
možnosť zbaviť sa objemného
odpadu.
Upozorňujeme na zmenu
oproti predchádzajúcim dňom
čistoty, ktorá spočíva v zmene
času, kedy budú kontajnery
umiestnené na jednotlivých
stanovištiach. Veľkokapacitné
kontajnery budú rozmiestnené
počas pracovného týždňa podľa
stanoveného harmonogramu,
a to od 14.00 do 18.00 hod.
Kontajnery slúžia na zber
starého nábytku (ako postele,
sedačky, matrace, koberce
a pod.), nosiť môžete aj
umývadlá, vane, WC, keramiku
a inú sanitu. Ide o odpad, ktorý
sa štandardne z dôvodu jeho
veľkého rozmeru nezmestí do
zberných nádob v stojiskách
zberných nádob.
Drobný stavebný odpad
do kontajnerov nepatrí
Upozorňujeme
obyvateľov,
že je zakázané do kontajnerov
umiestňovať drobný stavebný
odpad! Drobný stavený odpad

sa v zmysle zákona o odpadoch
a VZN mesta odovzdáva na
Zbernom dvore, ktorý sídli na
Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom
za poplatok. Ďalej do kontajnera
je zakázané ukladať triedené
zložky odpadu (ako papier,
kovy, plasty a sklo), bioodpad a
zmesový komunálny odpad.
Mobilná zberňa
Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného
odpadu
a
elektroodpadu
(modrý
kontajner) bude celý týždeň
k dispozícii na jednom stanovišti
– pred Základnou školou na Ulici
M. R. Štefánika v čase od 14.00
do 18.00 hod.
V prípade akýchkoľvek otázok
sa môžete obrátiť telefonicky na
Zelenú linku 0800 500 501 alebo
na MsÚ - Odbor odpadového
hospodárstva 045/678 71 25.
Odpad
nedávajte
„káričkárom“,
zabránite
vzniku čiernych skládok
Apelujeme na predsedov
bytových spoločenstiev, ako aj
na samotných užívateľov stojísk
zberných nádob, aby využili
Dni jesennej čistoty a zákonne
sa zbavili objemného odpadu,
ktorý majú uložený vo vnútri
stojísk, resp. pri stojisku. Takto
umiestnený odpad je v zmysle
zákona čiernou skládkou.

Jedným z negatív, ktoré
vznikajú počas dní čistoty je
fakt, že obyvatelia sa zbavujú
odpadu aj tým spôsobom, že
tento odovzdávajú priamo
iným obyvateľom. Dlhodobo
monitorujeme opakujúcu sa
situáciu s obyvateľmi mesta, ktorí
prichádzajú k veľkokapacitným
kontajnerom a ich obsluhe
s káričkami a žiadajú určitý
druh odpadu, najmä železo,
elektroniku, šatstvo. Po ich
pretriedení sa väčšia časť stáva
zdrojom vytvárania čiernych
skládok. V súvislosti s tým,
opakovane žiadame obyvateľov,
aby nedávali odpad, ktorý patrí
do VKK „káričkárom“, pretože
následne vzniknuté čierne
skládky, ktorých pôvodca sa
nedá identifikovať, zostávajú
na riešenie mestu a vznikajúce
náklady na ich odstraňovanie
sú hradené z mestského
rozpočtu. Tieto prostriedky vie
mesto využiť aj efektívnejším
spôsobom.
Mesto
si
vyhradzuje
právo na zmenu stanovišťa
veľkokapacitného kontajnera
v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej
situácie.

Čo patrí
do veľkokapacitného kontajnera:

Čo nepatrí
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.
Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil,
hračky.
Drobný stavebný odpad: zmesi betónu,
tehly, obkladačky, dlaždice, keramika,
drevené parkety.

Separované zložky komunálneho
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.

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 riadu, sušička, počítač, fén
na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače,
rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica,
dvojplatnička.
Stavebný odpad s obsahom nebezpečných
látok: staré drevené okná s obsahom
farby.
Pneumatiky.

OOH
ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

PONDELOK 25. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Jilemnického ulica – parkovisko poniže IV. ZŠ
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
•Svitavská ulica – parkovisko
•Pártošovej ulica – parkovisko, stojisko č. 27
•Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
•Ulica SNP č. 143 – oproti čerpacej stanici
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

STREDA 27. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica hutníkov č. 1 – 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 – parkovisko pri cukrárni
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
ŠTVRTOK 28. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

UTOROK 26. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
•Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska II. ZŠ
•Jiráskova ulica – parčík za kníhkupectvom
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
•Ulica A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom
•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 075/1
•Hollého ulica č. 7
•Ulica M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Krížna ulica – pri Stavite
•Rudenkova ulica/Družstevná ulica
•Lúčna ulica
•Medzi vodami
•Partizánska ulica č. 115
•Partizánska ulica – ZUS aréna
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

PIATOK 29. SEPTEMBRA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Kutinky
•Ulica J. Kráľa/A. Štefanku – na rohu ulice
•Kukučínova ulica – parčík
•Jesenského ulica č. 26
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
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Blahoželanie

Danielko
Lančarić

15. septembra
Ako ten čas rýchlo letí,
na torte ti 8 sviečok svieti.
Prajeme ti v tento deň,
nech máš život ako sen.
Vezmeme si pero, nakreslíme srdiečko,
aby každý vedel, že si naše slniečko.
Všetko najlepšie k narodeninám prajú
maminka, stará mama, dedo a Peťko
Magulovci a babka Čaklošová.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu
zabezpečuje dočasne LSPP
vo Zvolene.
Pracovné dni 15.00 – 18.00 hod.
MUDr. Ján Králik, Lieskovská
cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod.
MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, )
Zvolen

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC
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Pravé hodnoty
Život
nám
prináša
rôzne
podnety k tomu, aby sme niekedy
prehodnotili svoj postoj či názor.
Študentom Súkromnej obchodnej
akadémie sa pedagógovia snažia
objektívne, a často prostredníctvom
zážitku, sprostredkovať informácie,
pri ktorých sami prehodnotia svoje
životné priority.
Tak sa stalo aj v minulom školskom
roku, kedy navštívili Divadlo Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene na
predstavení hry Denník Anny Frankovej.
Tematika druhej svetovej vojny a jej

nepredstaviteľná vlna zla, ktorá zasiahla
snáď každého človeka, nevynímajúc
mladých ľudí (deti), vyvolala aj
v učiteľoch a študentoch silné emócie.
Neskôr spoločne besedovali, kedy
študenti odsúdili fašizmus a jeho
prejavy. Mnohých zaujala daná
problematika natoľko, že vzali do rúk
knihu The Diary of a Young Gril od
spisovateľky Anne Frankovej a prečítali
ju v anglickom jazyku na jeden dúšok.
„Tešíme sa, že na našej škole dokážeme
my, učitelia, a študenti spolu otvorene
komunikovať, vzájomne sa inšpirovať
a vyznávať pravé hodnoty,“ zhodnotila
Daniela Varsová, výchovná poradkyňa.
(r)

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujem
všetkým príbuzným,
známym a priateľom,
ktorí odprevadili
na poslednej ceste
môjho
milovaného manžela
Jána Minára,
ktorý nás navždy opustil
dňa 4. septembra 2017
vo veku nedožitých 81 rokov.
Zároveň ďakujem
za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť môj veľký žiaľ.
Ďakuje smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu mamu
a starú mamu
Emíliu Pružinovú
zo Šášovského Podhradia,
ktorá nás navždy opustila
dňa 2. septembra 2017
vo veku 77 rokov.
Ďakujeme tiež za kvetinové
nové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Že čas rany zahojí, je len
klamné zdanie.
V srdci navždy ostáva
bolesť a spomínanie.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 25. septembra si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Dušan Grochal.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
manželka a deti.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky
prúd...
Len smútok v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 14. septembra
sme si pripomenuli
12. výročie od smutnej chvíle,
čo nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec
Ing. Július Hudec.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, synovia a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Očiam si odišla,
v srdciach si zostala...
Dňa 9. septembra
sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Mária Štefunková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn s rodinou, dcéra
s rodinou a vnúčatá Juraj,
Martinka, Ondrej a Matej.

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname,roky bežia,
čas sa nezastaví,
v našich srdciach si stále
s nami.
Dňa 23. septembra
si pripomenieme smutné
4. výročie, kedy nás navždy
opustil náš drahý
Ing. Ladislav Simonides.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú tvoji najbližší.
Chýbaš nám.

SPOMIENKA
Dňa 24. septembra
si pripomenieme
1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustila
naša drahá
manželka,
matka a stará matka
Veronika Žáková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel Emil,
syn Karol a
dcéra Katka s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka na teba je
stále živá.
Dňa 26. septembra si
pripomenieme 13 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustil
manžel, ocko a deduško
Marko Hríbik.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

UZÁVIERKA ĎALŠIEHO ČÍSLA,
KTORÉ VYCHÁDZA
5. OKTÓBRA, JE 29. SEPTEMBRA

SPOMIENKA

Dňa 30. augusta uplynulo 27 rokov, keď nás navždy opustil
náš drahý otecko, starký a prastarký
Štefan Kišš
a
dňa 6. októbra si pripomenieme 8. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá mamička, starká a prastarká
Alžbeta Kiššová.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú
dcéry Mária a Božena s rodinami. Kto v srdci žije, neumiera.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Spomíname
na našu drahú manželku,
mamičku, starú mamu,
sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou a švagrovia.

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 21. septembra si
pripomíname 13 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý syn, strýko a otec
Miroslav Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú deti a súrodenci
s rodinami.

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

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 14. septembra
sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec, svokor a starý otec

*29.9.1935 – †14.9.2012
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra
si pripomíname 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, svokra
a stará mama

*1.12.1938 – †30.9.2013
Emília Šarköziová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
Spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
V neznámy svet odišla
si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali
sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi.
Dňa 18. septembra
uplynul 1 rok od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá manželka,
matka a stará mama
Anna Šaranská.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manžel Štefan,
dcéra Helenka s rodinou
a syn Roman s rodinou.
SPOMIENKA
Dňa 30. septembra si
pripomíname 9 rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína
manželka,
synovia s rodinami
a vnúčence.

SPOMIENKA
Prečo je tak málo
šťastia na svete,
prečo to, čo je nám
najdrahšie,
tak rýchlo odchádza...
Dňa 13. septembra
sme si pripomenuli
1 rok
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša milovaná dcéra, sestra,
vnučka, sesternica,
švagriná a teta
Zuzka Urblíková
vo veku 29 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomínajú rodičia,
brat a starí rodičia.

SPOMIENKA

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 13. septembra
sme si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Ján Baran
a dňa 1. októbra si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama,
stará mama a prastará mama
Vilma Baranová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú pravnučky, vnučky
a deti s rodinami.
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 4 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.
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Streetball sa prvýkrát v jeho 21-ročnej histórii odohral vo vnútri
BASKETBAL

Organizátorom žiarskeho Streetballu
sa prvýkrát stal Basketbalový klub
MŠK Žiar nad Hronom. Stalo sa tak
po rozhodnutí OZ Šport a mládež Žiar
nepokračovať v organizovaní tejto
obľúbenej športovej akcie.
Už 21. ročník tohto prestížneho podujatia
sa pre prebiehajúcu rekonštrukciu
a výstavbu nových basketbalových ihrísk
na „Dvojke“ uskutočnil v nezvyčajnom,
septembrovom termíne. Keďže v sobotu
16. septembra začalo ráno vytrvalo
pršať, organizátorov čakala ťažká
dilema. Zrušiť alebo preložiť turnaj?
Turnaj sa celý presunul do ZUS arény.
Z časových a priestorových dôvodov
museli organizátori vypustiť z programu
turnaja kategóriu OLD-YOUNG, teda
otec a syn. Všetky deti však štartovali

Ladislav Kukolíka a konateľa TS, s.r.o.
Emila Vozára.
Za hudobného doprovodu sa postupne
podľa programu turnaja rozbehli
veľké boje. 19 tímov v 4 kategóriách
odohralo systémom každý s každým
s následným bojom o bronz a finále
o 1. miesto spolu 44 zápasov. Niekedy
sa na palubovke až iskrilo, ale zdravotná
služba, až na pár škrabancov, zasahovať
nemusela. Všetci účastníci Streetballu
sa zomkli a vychutnávali si nezvykle
komornú atmosféru basketbalového
turnaja. Pekným spestrením turnaja bola
okrem kategórií MINI, ŽIACI a KADETI
v kategórii MINI, takže nikto z najmenších aj kategória určená basketbalovým
vyslúžilcom, veteránom, ktorí svoje
streetbalistov nemusel byť sklamaný.
Turnaj slávnostne otvoril primátor Peter najlepšie basketbalové roky v drese Žiaru
Antal za účasti viceprimátora mesta nad Hronom majú za sebou. Kategória

OLD-muži nad 40 rokov za účasti
4 tímov predviedla súboje, kde nešlo
ani tak o víťazstvo, ako u mládežníckych
kategórií, ako skôr o zábavu, pri tej sa
zasmiať a hlavne sa nezraniť.
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
a jeho funkcionári, tréneri a rodičia
jeho hráčov sa úlohy organizátora
zmocnili všetkou svojou energiou.
Všetkým treba za ich snahu a nezištnú
pomoc poďakovať. Poďakovanie patrí
aj mestu Žiar nad Hronom, spoločnosti
Technické služby Žiar nad Hronom, spol.
s r.o. a OZ Šport a mládež Žiar, ktorí sa
finančne a organizačne na organizácii
turnaja spolupodieľali. Veľká vďaka
patrí aj samotným hráčom, športovcom,
ktorí svojou hrou a zmyslom pre fairplay prispeli k vydarenému priebehu

21. ročníka Streetballu v našom meste.
Nadchádzajúci 22.ročník sa uskutoční
v júni 2018 na vonkajších kurtoch
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika.
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
VÝSLEDKY TURNAJA

Kategória MINI: 1. Melagovci,
2. Kartíkovci, 3. Dankovci.
Kategória ŽIACI: 1. Elite, 2. Turbo,
3. 4G-čka.
Kategória KADETI: 1. Medený kotlík,
2. Drviči, 3. Taktici.
Kategória OLD-muži nad 40: 1. MASH
4077, 2. Bajkonur, 3. Doktori.
Najlepší strelec trestných hodov:
Oliver Ondrík.
Najlepší strelec trojok: Richard Truben.

Tréner Foltán: Pre nás je každý domáci zápas futbalovým sviatkom
FUTBAL – II. LIGA

FK Pohronie – Slavoj Trebišov 4:0
Góly: 13. Frimmel, 16. Garaj, 49. Ďungel,
55. Nurković
FK Pohronie: Urmiský – Župa, Nosko,
Pittner, Prikryl – Ďungel, Frimmel,
Garaj, Sojka – Nurković, Paraj.
Pohronie odohralo tretí zápas
na novom štadióne. Proti Trebišovu
podalo fantastický výkon a štyrmi
gólmi v sieti hostí potešilo takmer
tisícku fanúšikov na tribúnach.
Zápas sa od úvodu niesol v dominancii
Pohronia, ktoré sa prezentovalo mnohými
zaujímavými
útočnými
akciami.
Do prvej vyloženej šance sa dostala
dvojica Frimmel – Ďungel. Frimmel
najprv vystrelil z hranice šestnástky, jeho
pokus vypadol brankárovi hostí a loptu
sa za jeho chrbát snažil zasunúť Ďungel,
no gólovú koncovku mu zblokoval jeden
z obrancov hostí. Prvý gól v stretnutí
mohli diváci vidieť v 13. minúte, keď
pokutový kop bezpečne premenil Marek
Frimmel. Diváci sa nestihli ani poriadne
usadiť a opäť sa radovali z presného

zásahu. Lukáš Garaj vypálil z 20-tich
metrov a strelou k pravej žrdi prekonal
Kolbasa. Tempo zápasu potom mierne
upadlo, no aktívnejší bol stále domáci
tím. V 36. minúte sa krásnou strelou
prezentoval Nurković. Jeho pokus Kolbas
len vyrazil pred seba, kde sa lopta dostala
na kopačku Ďungela, no aj jeho dorážku
dokázal Kolbas zneškodniť. Aktívny
Ďungel sa minútu pred koncom prvého
polčasu dostal do samostatného úniku,
keď ho krásnou prihrávkou do behu
našiel Župa. Kolbas však opäť predviedol
fantastický zákrok.
Druhý polčas sa ani poriadne nezačal
a už bolo 3:0. Frimmel potiahol loptu
po ľavom krídle a presnou prihrávkou
našiel Ďungela, ktorý sa tentokrát
v koncovke nemýlil. V 55. minúte Pohronie
opäť dostalo výhodu pokutového kopu,
ktorý tvrdou strelo pod brvno premenil
Nurković. Pohronie tak viedlo 4:0 a už
sa nemuselo nikam hrnúť, taktovku
stretnutia tak do svojich rúk prebral
Trebišov. Domáci brankár Lukáš Urmiský

Pohronie v pohári končí
Do ďalšieho kola postúpili Vydrany
FUTBAL – II. LIGA

ŠK FC Vydrany – FK Pohronie
1:0 (0:0)
Gól: 52 Bogi.
Zostava FK Pohronie: Packo,
Župa, Nosko, Sekereš (55
Paraj), Prikryl, Ďungel, Frimmel,
Nurkovič, Pavúk (40 Blahút),
Hudák, Nepšinský (25 Sojka).
Futbalisti FK Pohronie skončili
nečakane v Slovnaft Cupe
už v 3. kole, keď nestačili na
štvrtoligistu z Vydrian.
Hlasy po zápase:
Miloš Foltán, tréner: „Je
potrebné pomenovať veci
pravým
menom.
Dnešný
výsledok sa nedá nijako
inak nazvať, ako hanba
a hazardovanie s dobrým
menom klubu. Chcem sa
ospravedlniť všetkým ľuďom,
ktorí nám fandia. Beriem prehru
na seba. Netrafil som sa do
základnej zostavy. Aj potom,
keď sa zápas pre nás nevyvíjal
priaznivo, nevyšli mi striedania.
Bol to pre nás nešťastný deň.
Možno by sme hrali do rána a gól
nedáme. V závere sa nám zranil
Župa. Potrebujeme sa z tohto
otriasť a odčiniť neúspech.“
Ján
Nosko,
obranca:

„Po takomto výsledku sa
zápas nehodnotí jednoducho.
Nepodali sme dobrý výkon.
Dostali sme gól, prepadli sme
na štandardke, dobíjali sme
brankára, nastrelili sme žrde,
mali sme šance, ale nepodarilo
sa nám streliť gól. Bol to pre nás
veľmi smolný zápas.“
Stanislav Neuschl, manažér
klubu: „Naši chlapci nepodali
dobrý výkon. Prvý polčas sme
odchodili. Netrafili sme sa
do zostavy a v závere sa nám
navyše zranil talentovaný
obranca Župa. Je to výsledok,
ktorý nikto nečakal. Aj v druhom
polčase sme márne dobíjali
bránu, ale výsledkom boli len
dve nastrelené žrde. Domáci
si za svoju bojovnosť zaslúžili
vyhrať.“
(r)

na deviate miesto.

Po gólovej prestrelke sme si
z Komárna odniesli bod

sa v 73. minúte prezentoval fantastickým
zákrokom, keď vychytal hlavičkové
zakončenie Kushtu. V stretnutí sa potom
už nič zaujímavé neodohralo. Pohronie
tak poľahky dokráčalo k trom bodom a
v tabuľke druhej ligy priebežne poskočilo

KFC Komárno - FK Pohronie 3:3 (2:1)
Góly:
33
Kuruc,
36
Matič,
62 Militosyan - 21, 50 Blahút, 83 Frimmel.
FK Pohronie: Urminský – Nosko, Pittner,
Prikryl, Ďungel, Frimmel, Nurković, Garaj,
Paraj, Sojka (C), Blahút.
V sobotu 16. septembra vycestovali
futbalisti FK Pohronie do Komárna,
kde si zmerali sily s domácim celkom.
Po gólovej prestrelke skončil zápas
nerozhodne 3:3, keď nám necelých
desať minút pred koncom zápasu
remízu zabezpečil Frimmel.
V Komárne sme si to rozohrali dobe.
Už v 16. minúte prešiel Blahút stredom
obrany, ale sám pred brankárom sa zľakol
a loptu nahrával. V 21. minúte Nurkovič
vysunul Garaja po pravej strane a spätnú
prihrávku popod nohy trafil do siete

Blahút. 0:1. V 26. minúte sa cez Prikryla
uvoľnil Matič, našiel voľného Bilyka,
ten postupoval sám na Urminského,
ale prestrelil. V 33. minúte prešiel cez
Frimmela Militosyan a z voleja trafil
Kuruc. 1:1. O tri minúty tečoval strelu
Matiča do siete Urminský a zápas sa
otočil. 2:1.
V 50. minúte ušiel Ďungel a jeho prihrávku
zužitkoval Blahút. 2:2. V 56. minúte mal
šancu Frimmel, ale mieril do brankára.
V 58. minúte vylúčil rozhodca domácim
Hovsepyana a hostia hrali presilovku.
To však pomohlo viac domácim, keď
sa Militosyan v 61. minúte uvoľnil cez
Prikryla a šiel sám na Urminského.
Nepochodil, ale o minútu vyhral šprint
s Hudákom a hostia prehrávali 2:3.
Následne po rohu dal hlavou Paraj do
žrde. V 83. minúte našiel Paraj Frimmela
na hranici šestnástky a ten vyrovnal na
3:3. V 85. minúte dal ešte Ďungel v brejku
do brankára, a tak Pohronie zbytočne
stratilo ďalšie body.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Na majstrovstvách sveta veteránov získali kovy aj žiarski atléti
ATLETIKA

Na Majstrovstvách sveta do vrchu
veteránov Pruske –Vršatec, ktoré sa
konali 2. septembra na Slovensku, vyslal
žiarsky Atletický klub MŠK troch bežcov
– Bohuslava Melichečíka, Vlada Buchala
a Daniela Matisa.
Ako najmladší z nich, Vlado Buchal, si počínal
skvele, keď spomedzi šesťdesiatich bežcov
v kategórií U50 skončil na 11. mieste. Týmto
výkonom pomohol aj slovenskému družstvu,
ktoré skončilo na 3. mieste na svete. Aké boli
jeho dojmy, prezradil krátko po skončení
pretekov: „Pripravoval som sa asi mesiac.
Začiatok sa mi išiel ťažšie, potom som sa
v polovičke rozbehol. Konkurencia bola silná.
Očakával som, že to bude lepšie, ale forma
prišla až o týždeň neskôr, na Choči. Terén
tam bol oveľa ťažší, ale išlo sa mi oveľa lepšie.
Teším sa, že mám aspoň z Majstrovstiev sveta
medailu zo súťaže družstiev. Chýbal nám len
jeden bod a boli by sme strieborní.“
Ako ďalší medailista bol Bohuš Melicherčík.
Ten nastúpil v kategórii U60, kde nastúpilo
60 bežcov z celého sveta. Bohuš sa však
nenechal zahanbiť a podarilo sa mu
prebojovať do prvej desiatky a získať
nádherné 6. miesto. A v družstvách sa
umiestnil na 3. mieste. „Trať som nepoznal
a bol som spoľahnutý, že cieľ bude v kopci.
Majstri sveta Rakúšania v družstvách skončili
predo mnou na 4. a 5. mieste, keď som ich
dobiehal v kopci pred cieľom. Mal som
dostatok síl ich predbehnúť v dlhšom kopci,
ale ušli mi 300 m dole kopcom do cieľa.
Z doterajších piatich svetových šampionátov
v behu do vrchu som sa umiestnil prvýkrát
v prvej desiatke bežcov na 6. mieste. Tak som
veľmi spokojný,“ povedal Bohuš Melicherčík.
Najhoršie sa bežalo Danovi Matisovi , ktorý sa
umiestnil na 59. mieste zo 78 bežcov v kategórii

Adam Foltán štartuje
na Majstrovstvách sveta
v cestnej cyklistike
CYKLISTIKA

U55. „ Bežalo sa mi veľmi ťažko, nevedel som
sa poriadne rozbehnúť. Ako sa hovorí, nie
každý deň je nedeľa. Dúfam, že nabudúce to
pôjde lepšie,“ zhodnotil po pretekoch Matis.
Prezident klubu Adam Pajunk je na
žiarskych atlétov hrdý. Spokojnosť netajil ani
po Majstrovstvách sveta veteránov. „Som
hrdý na takéto výkony. Chlapi podali zo seba
všetko, aby urobili dobré meno nášmu klubu
na takomto šampionáte a som rád, že máme
takéto vzory pre našu mladú generáciu.
Prajem im ešte veľa takýchto úspechov.“

farby. Ako ďalšia pretekala Barbora Brnáková,
ktorá nastúpila na 3000 m v chôdzi. Urobila
si skvelý osobák 17:30,56 min., ktorý jej stačil
na 7. miesto. V diaľke a v behu 1500 m cez
prekážky nás reprezentovala Nina Krajčíková.
Viacej sa jej darilo v behu 1500 m cez prekážky.
Aj napriek tomu, že dievčatá bežali cez prietrž
mračien, si Nina spravila osobák a s časom
6:11,15 skončila na 8. mieste. V diaľke skončila
na 14. mieste. Na krátkych tratiach nás
reprezentovala Radoslava Môcová , ktorá
skončila na 150 m na 12. mieste a na 60 m na
22. mieste. Ako posledný nás reprezentoval
Matej Hudec, ktorý v behu 300 m cez prekážky
skončil na 20. mieste a v behu 1500 m cez
(r)
Cez víkend 16. a 17. septembra sa konali prekážky na 13. mieste.
v Nových Zámkoch Majstrovstvá Slovenska
staršieho žiactva. Najlepšie sa darilo Adamovi
Hríňovi, ktorý v diaľke mal nabehnuté na titul
majstra Slovenska, keďže je držiteľ výkonu
roka 644 cm v staršom žiactve v skoku
do diaľky. Bohužiaľ, tento výkon nepotvrdil
a s výkonom 597 cm skončil na 2. mieste, kde
mu na prvé miesto chýbal len 1 cm. Adam
nastúpil ešte na 150 m trati, vo finále skončil
na 6. mieste. Po týchto výkonoch ho Slovenský
atletický zväz nominoval do reprezentácie
na preteky Chorvátska obhajovať slovenské

Ďalší významný kov do Žiaru
aj z majstrovstiev

Na
blížiacich
sa
Majstrovstvách
sveta
v cestnej cyklistike, ktoré
sa uskutočnia v nórskom
Bergene,
si
nomináciu
v
kategórii
juniorov
vybojoval aj Adam Foltán
z Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom.
Bergen je druhé najväčšie
mesto v Nórsku a vďaka svojej
polohe je často označovaný
ako brána k nórskym fjordom.
V čase od 16. do 24. septembra
sa tu uskutočnia Majstrovstvá
sveta v cestnej cyklistike pre
kategórie juniorov a junioriek,
žien, U23 a Elite. Peter Sagan
sa pokúsi získať tretí titul
majstra sveta za sebou, čo
by bol rekord. V kategórii
juniorov o dobrý výsledok
zabojuje spolu s ďalšími tromi
spolujazdcami v kategórii
juniorov v reprezentačnom
drese aj Žiarčan Adam Foltán.
Slovensko budú
reprezentovať:
Adam Foltán (CK MŠK Žiar nad
Hronom), Matej Blaško (CyS
- Akadémia Petra Sagana),
Tomáš Meriač (CyS - Akadémia
Petra Sagana) a Matúš Štoček
(CyS - Akadémia Petra Sagana).
Štart je v sobotu 23. septembra

o 9.30 hod. a na juniorov čaká
náročných 133,8 kilometrov.
Nájazd na okruh je 39,5 km +
17,9 km. Potom absolvujú ešte
štyri 19,1 km dlhé kolá.
Na trati je niekoľko kratších
„klasikárskych“
stúpaní.
Najnáročnejšie začína na
piatom kilometri a je dlhé
3,4 km. Hlavne posledný 1,5
km na Salmon Hill je dosť strmý
a môže rozhodnúť o pretekoch.
Nášmu Adamovi držíme
palce, nech podá čo najlepší
výsledok.
(r)

Lukáš Pelegríni: Chcem, aby ma futbal napĺňal a aby sa z neho tešili nielen hráči, ale aj diváci
Kapitán nášho futbalového A-čka Lukáš Pelegríni v otvorenom rozhovore
Kapitán nášho A-čka Lukáš Pelegríni
nám v rozhovore prezradil, že jeho
obľúbeným hráčom bol Roberto
Baggio, fandil aj
Stevenovi
Gerrardovi. Dozvedeli sme sa aj to, aké
sú jeho futbalové ciele či ako trávi svoj
voľný čas.
Lukáš sa k futbalu dostal už ako malý
chlapec, keď si v rodnej dedine Repište
s kamarátmi kopal do lopty. Základnú
školu navštevoval v Hliníku nad Hronom,
kde začal hrávať za žiakov druhú ligu.
Ako sa to stalo mnohým futbalovým
hviezdam, aj Lukášovi pomohla náhoda
či šťastie. „V Hliníku sme hrali jeden
turnaj, na ktorý sa náhodou prišiel
pozrieť tréner z Nitry, ktorý v tomto
regióne dovolenkoval,“ spomína kapitán
nášho A-čka s tým, že práve tento
tréner si ho všimol a stiahol do Nitry
na skúšku. „Po niekoľkých tréningoch
tréner povedal, že ma berie. Hneď
som si podal prihlášku na stavebnú
priemyslovku do Nitry,“ hovorí ďalej
Lukáš, ktorého rodičia nečakali, že
práve futbal bude to, čo ho chytí
za srdce. Až Nitra ich usvedčila v tom,
že futbal je pre Lukáša to pravé. V Nitre
hrával na poste ľavého obrancu a ľavého

stredopoliara. „Po pol roku som sa
stal kapitánom vo svojej kategórii,
dokonca som bol v reprezentácii
do 17 rokov. Posledný rok v doraste však
začala Nitra uprednostňovať domácich
hráčov, rozhodol som sa teda prestúpiť
do Zlatých Moraviec, ktoré v ten rok
postúpili do ligy a vyhrali Slovenský
pohár.“ V tomto období bol Lukášovým
veľkým vzorom Roberto Baggio, dnes je
to Steven Gerrard a mužstvo Liverpool.
„Veľmi sa mi páčil ich štýl a chcel som
sa im podobať,“ vysvetľuje Lukáš.

Zápasy aj v Pohári UEFA
Vraj najhorší prechod je z dorasteneckého
tímu do mužského. Vtedy išiel Lukáš
do mužstva v Zlatých Moravciach.
„Tréneri mi dali šancu, aby som sa išiel
ukázať do A-mužstva. Na prípravu som
mal možno tri týždne, nechali si ma však
v kádri, a nakoniec som odohral aj zápasy
v Pohári UEFA a dva roky som hral ligu
s FC ViOn Zlaté Moravce.“ V roku 2008 sa
žiarsky futbalový kapitán vrátil do FK Žiar
nad Hronom spolu s trénerom zo Zlatých
Moraviec. „V lige som ako mladý hráč
nedostával toľko priestoru hrať a ja som

hrať chcel. Zišla sa nás tu dobrá partia,
mesto Žiar žilo futbalom a mali sme
dokonca v polovici sezóny 10 bodový
náskok na čele tabuľky. Potom prišlo
obdobie krízy a mužstvo sa po zime
zo súťaže odhlásilo,“ spomína ďalej
Lukáš, ktorý pokračoval v Šamoríne.
„Absolútne som nevedel, do čoho idem,
ale nakoniec som bol nadmieru spokojný.
Ľudia boli úžasní, prostredie vynikajúce.
V Šamoríne som bol rok, hrali sme
dva prípravné zápasy proti TJ Spartak

Myjava, kde som sa ukázal a následne
prestúpil do tohto tímu. V Myjave som
bol rok a pol a potom, v roku 2014, som
sa vrátil do FK Pohronie,“ hovorí ďalej
s tým, že mal v tomto období vážne
zdravotné problémy, ktoré ho na jeden
celý rok vyradili z hry. „Roztrhol som si
krížny väz v kolene, museli ma operovať,
nasledovala zdĺhavá rekonvalescencia.
Najväčšou oporou v tomto období mi
bola rodina, manželka Lívia a synovia
Damián a Kristián. Aj vďaka nim
som sa zotavoval a dostával opäť
So synmi Damiánom a Kristiánom.
do kondície veľmi rýchlo. S deťmi sa
človek jednoducho nenudí,“ smeje sa domu, ktorý kúpil v Banskej Štiavnici.
Lukáš, ktorý má momentálne veľmi Snom mladého začínajúceho futbalistu
dobrú formu.
Lukáša Pelegríniho bolo dať aspoň jeden
ligový gól. „To sa mi podarilo v Myjave. Dal
Lukáš Pelegríni momentálne trénuje pod som tam tri ligové góly, najpamätnejší
trénerskou taktovkou Miloša Foltána, bol asi doma so Zlatými Moravcami, keď
ktorý hráčom pripravuje tréningový som dal v 83. minúte na dva jedna pred
plán. „Pokiaľ mám dvojfázový tréning, plným štadiónom. Ďalší pekný gól som
odchádzam z domu o 7,00 ráno a dal v baráži, ale asi najcennejší bol gól
prichádzam o 19,00 večer, prvý tréning je na novom štadióne v Žiari, prvý gól na
doobeda, potom máme obed a oddych, štadióne pred mnohými ľuďmi,“ spomína
o 15,00 je ďalší tréning a regenerácia,“ Lukáš a dodáva, že dnes je pre neho
vymenúva Lukáš, ktorého voľný čas dôležité, aby ho futbal napĺňal, a aby sa
vypĺňajú deti, ale aj oprava rodinného z neho tešili nielen hráči, ale aj diváci.(kr)

Aspoň jeden ligový gól

Naši úspe
Klacek so s

