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Mestskí policajti dostanú moderný elektromobil

V tomto čísle:


Ondrej Lunter hovoril
s primátorom o rozvoji
cestovného ruchu
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Prví majitelia značky regionálny
produkt Pohronie
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Oslavy 100. výročia vzniku
Československa
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Mestskí policajti budú už čoskoro
jazdiť na modernom elektromobile.
Mesto na projekt získalo dotáciu
z Environmentálneho fondu vo výške
30-tisíc eur.
V týchto dňoch sa už pripravujú
podklady
pre
podpis
zmluvy
o poskytnutí dotácie a skončila aj
lehota na predkladanie ponúk vo
verejnom obstarávaní. Elektromobil
budú využívať ako služobné vozidlo
žiarski mestskí policajti výlučne
v katastrálnom území mesta. „Hliadky
mestskej polície budú elektromobil
využívať na hliadkovú činnosť v rámci
prevencie, výjazdy na zákroky a na
chránené objekty,“ približuje primátor
mesta Peter Antal s tým, že vozidlo sa
bude využívať nepretržite 24 hodín
denne v uliciach mesta. Ako vyplýva
z dlhodobých štatistík, ročne najazdia
mestskí policajti od 32 000 do 35 000
kilometrov.
Projekt je z hľadiska environmentálneho významu účelný na zníženie
množstva škodlivých látok v ovzduší
a tiež na zníženie hluku. „Elektromobilitu je možné považovať za účinný nástroj pre dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia, a tým aj verejného
zdravia a kvality života. Realizácie projektu prispeje k povinnosti Slovenska
postupne zabezpečovať dosiahnutie
týchto cieľov, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd a smerníc EÚ,“ vysvetľuje primátor a ako ďalej konkretizuje,

elektromobily sú vozidlá s výrazne nižšou hlučnosťou v porovnaní s vozidlami
so spaľovacím motorom, keďže produkujú približne o 45 percent nižší hluk
z pohľadu vnímania ľudským uchom.

„

Kúpou elektromobilu
ušetrí mesto na výdavkoch
na prevádzku služobného
vozidla mestských policajtov.
Peter Antal, primátor mesta
Kúpou elektromobilu však nebude
mesto šetrné iba k životnému
prostrediu. Výrazne sa znížia aj výdavky
na prevádzku služobného vozidla pre
mestskú políciu. „Určite budú nižšie
náklady na pohonné látky a výrazne
sa nám znížia aj náklady na servis
vozidla,“ podotýka Antal, ktorý v kúpe
elektromobilu vidí aj propagačný
prínos. „Naše mesto bude príkladom pre
ostatné organizácie, súkromný sektor
a samotných obyvateľov ako líder
v oblasti ochrany životného prostredia
a tiež podpory budovania infraštruktúry
elektrickej mobility v mestách,“ dodáva
na záver primátor.
Využívanie elektromobilu mestskou
políciou na bežnú hliadkovú činnosť
v meste, na výjazdy na zákroky
a preverovanie podnetov občanov
ako aj pri zásahoch na chránených

V súčasnosti najazdia mestskí policajti takmer 35-tisíc kilometrov ročne.
objektoch nám potvrdil aj náčelník MsP
Róbert Šiška. „Svojou činnosťou pôsobí
mestská polícia iba na území mesta,
nebude tak používaním služobného
vozidla prispievať k znečisťovaniu
ovzdušia v uliciach Žiaru. Keďže mestská
polícia
zabezpečuje
nepretržitý
24-hodinový výkon služby v našom
meste spočívajúci v zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení mesta a z uznesení
MsZ, ako aj úloh vyplývajúcich z
iných zákonov a úloh vymedzených

mestom, aj služobné vozidlo bude
v nepretržitej prevádzke,“ dopĺňa
náčelník Róbert Šiška.
Mesto požiadalo o dotáciu na nákup
elektromobilu ešte v apríli tohto roku.
Environmentálny fond poskytol dotáciu
vo výške 30-tisíc eur, pričom zo strany
mesta ide o 5 % spolufinancovanie, a teda
1 578,95 eur.
(li)
Projekt finančne
podporil
Environmentálny fond.

S obmedzeniami pri výstavbe cyklokomunikácie počítajte do konca októbra


Prvé výsledky zberu biologicky
rozložiteľného odpadu
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Práce na výstavbe cyklotrasy
sú v plnom prúde. Počítajte však
s niektorými obmedzeniami na
komunikáciách.
Cyklokomunikácia povedie z Etapy
a ústiť bude v priemyselnom parku.
Prechádzať bude naprieč mestom,
obyvatelia mesta preto musia počítať
s niektorými obmedzeniami na tejto
trase.

Ulici M. Chrásteka medzi základnou
školou „Jednotkou“ a strednou
školou a na Ulici Š. Moysesa popri
UniCredit banke až po námestie. Na
tomto chodníku bude obmedzený
pohyb chodcov. S obmedzeniami
treba počítať aj na Ulici Š. Moysesa
od kaviarne Alfa po Ul. Hutníkov.
Práce na projekte budú prebiehať
predbežne do konca októbra.

Výstavba
cyklotrasy
pozostáva
z piatich samostatných stavebných
objektov. Vedená bude po uliciach
SNP,
Jilemnického,
Bernolákovej,
Svitavskej, Š. Moysesa, Námestí Matice
slovenskej, Hutníkov až po lávku ponad
S obmedzeniami treba počítať aj na Ul. Š. Moysesa.
rieku Hron. Cyklotrasa sa v celej dĺžke
vybuduje na už jestvujúcich miestnych
súbežne s jej dobudovaním, aby bolo
komunikáciách, ktoré sa miestami
rozšíria do zelene. Súčasťou projektu V rámci projektu sa pripravuj možné na bicykli plynule prejsť do
bude aj osvetlenie pri priechodoch aj opätovné otvorenie vrátnice areálu priemyselného parku.
pre chodcov a cyklistov krížiacich Kortina, ktorá bude nadväzovať na
cyklokomunikáciu a bude otvorená Do týchto dní sa už začali práce na
frekventované miestne komunikácie.

Na projekt Zvýšenie atraktivity
cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
získala žiarska radnica dotáciu
z
Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vo výške
593 951,30 eur.
(li)

Informácie o Komunálnych
voľbách 2018
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Odkrývame históriu mesta:
O kaštieli
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Aktuálny program MsKC
na najbližšie týždne
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Centrum

Štvrtok 11. októbra
12.00 - 18.00 h: Reprodukovaná hudba
19.00 - 22.00 h: ARCON

Piatok 12. októbra
10.00 - 15.00 h: Reprodukovaná hudba
15.00 h: COUNTRY LIMIT CLUB
17.00 h: FUNNY FELLOWS
18.30 h: KABÁT REVIVAL
20.30 - 22.00 h: KISS FOREVER BAND (HU)

Sobota 13. októbra
8.00 - 12.00 h: Reprodukovaná hudba
12.00 h: MSS SEKERA
14.00 h: PRIEVIDŽANKA

Žiarsky jarmok
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O post primátora sa uchádzajú dvaja kandidáti
Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.
V Žiari nad Hronom máme dvoch
kandidátov na post primátora.
Peter Antal zastáva pozíciu prvého
muža mesta od roku 2012. Na
primátorskú stoličku zasadol potom,
ako z funkcie predčasne odstúpil jeho
predchodca. Ako sa už Antal viackrát
vyjadril, na post primátora mesta
bude kandidovať aj v novembrových
komunálnych voľbách. „Kandidujem
za koalíciu politických strán MOST –
HÍD, SMER – SD a SNS. Podporu mi
vyjadrilo aj hnutie SME RODINA – Boris
Kollár,“ uviedol primátor Antal s tým,
že podľa neho by bolo falošné, ak by
kandidoval ako nezávislý, s podporou v
tom čase takmer všetkých relevantných Primátorkou mesta chce byť aj Mariana Na svoju kandidatúru musela vyzbierať
Páleníková, bývalá prednostka MsÚ. 200 platných podpisov od občanov
politických strán pôsobiacich v Žiari.
Kandiduje ako nezávislá kandidátka. s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom.(r)

Cestovný ruch v Žiari je potenciálom mesta do ďalších rokov
V piatok 7. septembra navštívili
naše
mesto
Ondrej
Lunter
a Iveta Niňajová, zástupcovia
z
Úradu
Banskobystrického
samosprávneho kraja pre oblasť
turizmu a regionálneho rozvoja.
Na stretnutí s vedením mesta sa
rozprávali o spoločných strategických
prioritách na zlepšovanie životnej
úrovne obyvateľov v našom kraji
a o vytváraní príležitostí. Jeden
z potenciálov je aj cestovný ruch, na
ktorý sa chce v ďalšom období Žiar
nad Hronom strategicky sústrediť
a rozvíjať ho.
„Keďže by sme v budúcnosti
chceli prilákať do nášho mesta viac
turistov a priblížiť im históriu nášho
mesta
prostredníctvom
kaštieľa,
Svätokrížskeho domu, Šášovského
hradu či Parku Štefana Moysesa, pozvali
sme na stretnutie zástupcov z Úradu
BBSK pre oblasť turizmu a regionálneho
rozvoja Ondreja Luntera a Ivetu
Ňiňajovú. Veríme, že vďaka spolupráci
s krajom sa v našom meste rozbehne
aj cestový ruch,“ uviedol primátor Peter
Antal, ktorý stretnutie inicioval s tým, že
doteraz sa cestovnému ruchu v našom
meste nevenovala takmer žiadna
pozornosť a nemáme ani ľudí, ktorí by

Ondrej Lunter (vpravo) na stretnutí s vedením mesta.
pracovali na jeho rozvoji. „Chceli sme
počuť vízie BBSK v tejto oblasti, lebo je
to aj jedna z ich hlavných priorít. Hľadali
sme možnosti, ako prepojiť existujúce
centrá cestovného ruchu ako Banská
Štiavnica, Banská Bystrica či Žarnovica
s mestom Žiar nad Hronom, a to práve
v súvislosti s tým, že máme čo ponúknuť
takým návštevníkom, ktorí idú cielene
ako turisti do miest či obcí nášho
regiónu,“ konkretizoval ďalej Antal,
podľa ktorého je výsledkom stretnutia
dohoda o tom, v ktorej oblastnej
organizácii cestovného ruchu mesto
Žiar nad Hronom bude, keďže v našom
okolí sú tri.

Podpora z kraja
Kraj
vyčlenil
určité
finančné
prostriedky na oblastné organizácie
cestovného ruchu. Nie je to však iba
o peniazoch. Ide o to, aby mesto ako
samosprávny celok dokázalo predať
náš región turistom, ktorí tu majú čo
vidieť. „Sme veľmi radi, že sme mohli
byť na rokovaní, ktoré inicioval primátor
mesta Peter Antal. Rozprávali sme sa
o spoločných strategických cieľoch,
ktoré má mesto Žiar nad Hronom
a ktoré má BBSK. Hľadali sme témy, pri
ktorých sa spájame a máme rovnaké
ciele,“ povedal po stretnutí Ondrej

Žiarsky jarmok opäť najväčší v kraji
Žiarsky jarmok sa tento rok
uskutoční v dňoch 12. a 13. októbra.
Stánky s občerstvením a kultúrny
program však budú už vo štvrtok 11.
októbra.
Tohtoročný žiarsky jarmok bude stáť
za to. Záujem zo strany predajcov je
veľmi veľký a vypredané sú už všetky
stánky s občerstvením. Žiarsky jarmok
bude jediný na okolí v tomto termíne,
najbližší je až v Štúrove. Návštevníci sa
tak opäť môžu tešiť na sladké dobroty
ako trdelníky, pečené gaštany, med a
medovníky, ale aj na tradičné jarmočné
špeciality ako sú pečené klobásy, hurky,
lokše či živánska. Chýbať na žiarskom
jarmoku nebude ani textil s folklórnym
motívom, a to v rámci remeselnej
uličky. Lákadlom, najmä pre deti budú
určite kolotoče. Tie budú situované
v rovnakých priestoroch ako po minulé
roky. Pre najmenšie deti to budú
vláčiky, nafukovačky, pre staršie rôzne
adrenalínové kolotoče, bobová dráha,
autodróm. Prevádzková doba pre
kolotoče je vo štvrtok, piatok a v sobotu
do 22.00 hodiny. Mladšie deti sa budú
môcť povoziť aj na živých koníkoch.
„Prídu aj obľúbení predajcovia veľkých
chlebových bochníkov, medoviny
a, samozrejme, burčiaku, ktorý v Žiari
pravidelne ponúkajú predajcovia zo
známych vinárskych oblastí“ približuje

Lunter, ktorý je rád, že aj mesto Žiar nad
Hronom má jednu zo svojich priorít
vytváranie príležitostí pre prácu s vyššou
pridanou hodnotou, a zároveň regionálny
rozvoj, potenciál cestovného ruchu pre
mestských turistov, ako aj turistov z iných
regiónov. „Primátor má vo svojich cieľoch
rozvíjať potenciál mesta, aby tí turisti,
ktorí dnes chodia do UNESCO mesta
Banská Štiavnica, tak navštevovali viac
aj tento región a obyvatelia vášho mesta
z neho benefitovali,“ podotýka Lunter.
Zaujímalo nás, čo zástupcov kraja zaujalo
v Žiari nad Hronom a čo by sa u nás dalo
začleniť do záujmovej oblasti cestovného
ruchu. „Žiar je svetovým hlavným mestom
hliníka. Rozprávali sme sa o tom, že by tu
mohlo vzniknúť v budúcnosti interaktívne
múzeum hliníka, kde, či už žiaci škôl, alebo

riaditeľ jarmoku Daniel Šály. Tí, ktorí
zvyknú na jarmoku nakupovať kytice či
sviečky na hroby svojich blízkych, budú
mať tiež z čoho vyberať. Ani tohto roku
nebude chýbať kultúrny program, ktorý
odohrajú umelci na Svätokrížskom
námestí. „V tomto roku pódium otočíme
do pôvodnej polohy smerom od starej
pošty, aby bol program prednášaný
k hodujúcim aj prechádzajúcim
návštevníkom nášho jarmoku“ dodáva
Daniel Šály.
(li)

aj turisti sa budú môcť zážitkovou formou
dozvedieť, že akým spôsobom sa hliník
vyrába. Vieme, že v tejto chvíli takýto
spôsob priemyselného turizmu je naozaj
veľmi zaujímavý aj v zahraničí. S vedením
mesta sme sa rozprávali aj o rozvoji
planetária a o Šášovskom hrade, ktorého
potenciál dnes stále nie je plne využitý.
Padli aj návrhy o tom, akým spôsobom
prepojiť vínnu cestu, ktorá ide z Banskej
Bystrice až do Tekova. Zároveň sme sa
rozprávali aj o gotickej histórii mesta,
ktorá môže byť alternatívnym lákadlom
pre turistov, ktorí chodia do Banskej
Štiavnice a tým, že toto je o niečo odlišný
štýl, tak to môže byť pre milovníkov
histórie alternatívny produkt, ktorí môžu
prísť navštíviť,“ zhodnotil na záver Lunter.
(li)

Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu
V minulom roku mesto Žiar nad
Hronom pristúpilo k zásadnému kroku
v nakladaní s komunálnym odpadom,
a to k zavádzaniu zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
– kuchynského odpadu z domácností
(ďalej len BRKO).
Od septembra 2017 do augusta 2018
mesto zabezpečilo 10-litrové zberné
nádoby do domácností v KBV a následne
vybavilo aj stojiská zbernými nádobami
na tento druh odpadu. „Keďže už
ubehol nejaký čas, môžeme čiastočne
vyhodnocovať
zavedenie
tohto
druhu odpadu, a zároveň upozorniť
na nedostatky, ktoré vieme spoločne
zodpovedným prístupom odstrániť,“
približuje Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového
hospodárstva
MsÚ
a konkretizuje: „K dnešnému dňu sme do
systému zapojili 105 stojísk, v ktorých je
zahrnutých približne 6400 domácností,
do ktorých boli odovzdané zberné
nádoby na tento odpad. V minulom
roku sa vyzbieralo 11,6 ton odpadu, za

mestské noviny

prvých 7 mesiacov tohto roka 67,216
ton.“ Domácnostiam boli poskytnuté
aj informačné letáčiky, ako nakladať
s týmto druhom odpadu. Interval vývozu
zberných nádob je nastavený na dvakrát
týždenne, a to v utorky a piatky, po zbere
sa vykonáva aj čistenie nádoby.

„

Do systému zberu
biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu je
zapojených približne
6400 domácností.

(červy). „Je potrebné vziať do úvahy, že
ide o organický odpad, ktorý podlieha
za prístupu vzduchu, ale aj bez prístupu
vzduchu rozkladu tvorbe skleníkových
plynov a dekompozítorov. Tento odpad
bol doteraz súčasťou zmesového
komunálneho odpadu a dochádzalo
k jeho rozkladu takisto, čiže aj tvorba
zápachu a červov, len v súčasnosti je
priamo oddelený a tento rozklad je
intenzívnejší a viac vnímaný,“ vysvetľuje
Ivana Martincová.

Pravidlá pri vhadzovaní
do zberných nádob

a preto sme zabezpečili ich dodatočné
označenie. V súčasnosti prebieha Žiadame obyvateľov, aby pri
Od spustenia triedenia BRKO kontrola nádob a ich označenia, vhadzovaní dodržiavali určité pravidlá,
zaznamenalo mesto, že domácnosti aby sa zabezpečila ich jednoznačná aby sa predchádzalo neželaným
reagujú na nový druh triedeného identifikácia,“ podotýka Martincová.
dôsledkom, ako je zápach, rýchly rozklad,
odpadu, čo sa prejavuje v množstvách
ale aj obtiažne ďalšie nakladanie s týmto
vyzbieraného odpadu. „Ihneď po V letných mesiacoch zaznamenalo odpadom po zbere:
spustení triedenia sme zistili, že mesto aj niekoľko podnetov na 1. ukladať odpad do správnej zbernej
obyvatelia si zberné nádoby na použitý skutočnosť, že obsah nádob zapácha nádoby – sú jasne označené BRKO alebo
jedlý olej a BRKO v stojiskách zamieňajú, a tvoria sa v odpade rôzne organizmy olej!

2. uzatvárať zbernú nádobu po
vysypaní odpadu do nej – nenechávať
veko otvorené!
3.
ukladať
odpad
voľne
vysypaný, v papierových alebo
biodegradovateľných vrecúškach – nie
v plastových vreckách a igelitkách!

Otázky od obyvateľov
ako nakladať s BRKO
Patrí do biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu – kuchynského
odpadu z domácností (ďalej len BRKO)
kukurica, kôstky, kosti?
Kukurica alebo kukuričné šúľky – áno,
kôstky z ovocia – áno. Čo sa týka kostí
– taktiež áno, ale len menšie kostičky,
ako napr. kostičky z kuracieho mäsa,
väčšie kosti, ako sú napríklad bravčové
alebo hovädzie, nie sú vhodné z dôvodu
ďalšieho bezproblémového spracovania
v bioplynovej stanici.
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Preto je samozrejmé, že predmetom zachovania
a reštaurovania stavby bude stav, ktorý v podstate
vidí návštevník teraz. Avšak úprava kaštieľa si
bude práve preto vyžadovať obnovenie fasády,
dokončenie prác na interiéroch jednotlivých
miestností, obnovy ich výmaľby a doplnenie
dobovými, štýlovými prvkami...

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

O kaštieli
História vývoja kaštieľa, čím máme na mysli
jeho stavebný vývoj, je zložitá. V nastávajúcom
čase rekonštrukcie si bude vyžadovať veľmi
podrobný rozbor, ktorého výsledkom bude
zdokumentovanie stavebných fáz a úprav
objektu.
Už teraz návštevník kaštieľa vidí nesúmernosť
stavby. Vstupné krídlo kaštieľa je dvojposchodové
a stavba uzatvárajúca nádvorie kaštieľa je
jednoposchodová. No a nárožné veže sú viditeľne
napojené a prispôsobené tak, aby vytvárali
siluetu hradnej stavby. Tieto veže, postavené
v polovici 19. storočia za doby Štefana Moysesa,
boli poplatné dobe, kedy bolo módne vytvárať
starobylé, ku gotike sa približujúce stavby, a to
aj úpravou interiérov v budovách. Táto módna
vlna stavebných úprav historických sídiel sa
prejavovala po celom našom území a nazývame
ju novogotikou. Je to historizujúci prejav, ktorý
však zmalebňoval a romantizoval objekty. Je to
posledný prejav stavebných úprav nášho kaštieľa.

Stav v roku 1972.

Uzatvorenie ulíc počas konania jarmoku
V dňoch 12. a 13. októbra
sa v našom meste uskutoční tradičný Žiarsky jarmok.
S tým súvisia aj určité obmedzenia cestnej premávky.
V súvislosti s konaním
jarmoku bude pre cestnú premávku uzatvorené
Svätokrížske námestie v
dobe od štvrtka 11. októbra
od 9.00 hod. do 18.00 hod.
a od piatka 12. októbra
od 4.00 hod. nepretržite
do soboty 13. októbra do 20.00
hod. Ulice Hviezdoslavova,
Š. Moysesa (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatkou s Ul. A. Kmeťa) a
Ul. A. Kmeťa v dobe od piatka
12. októbra od 4.00 hod. do soboty 13. októbra do 20.00 hod.

Rekonštrukcia kaštieľa na pamiatku, ktorá bude
dôstojne reprezentovať sídlo šľachty a historický
význam mesta, nebude ani tak relatívne nákladná, ako si bude vyžadovať určitý čas. Lebo práce,
ktoré nás čakajú, sú o kráse a k tej treba pristupovať nežne a s citom. Preto si musíme do budúcnosti uvedomiť, že nesmieme sa uponáhľať. Ako
sa bude po častiach obnovovať interiér kaštieľa,
tak sa aj bude sprístupňovať pre širokú verejnosť
a každý bude vítaným návštevníkom. Za týmto
účelom bol vytvorený tím odborníkov (reštaurátora, kunsthistorika, projektanta a archivára), na
čele ktorých bude primátor mesta Peter Antal ako
záruka, že sa z kaštieľa stane dôstojná pamiatka.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Po dopravnej nehode si mladý motorkár
ponesie celoživotné následky

Foto: Odťahovka Žiar nad Hronom.
V sobotu 15. septembra sa na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom stala
mimoriadne vážna dopravná nehoda. Mladý motorkár si svojou nerozvážnou jazdou spôsobil devastačné
zranenie, s ktorým leží v banskobystrickej nemocnici.
Na sobotu popoludní do konca života
nezabudne mladý 21-ročný motorkár.
„Vodič na motocykli Kawasaki zo Žiaru
nad Hronom z doposiaľ nezistených
príčin narazil do ľavej zadnej časti osobného motorového vozidla Volkswagen
Polo, pričom utrpel amputáciu ľavej
hornej končatiny, čiže ťažké zranenia.
Vodič motocykla išiel po hlavnej ceste
a narazil do osobného motorového vozidla, ktoré vychádzalo z vedľajšej cesty
na hlavnú,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že
osobný automobil šoféroval 68-ročný
vodič z neďalekej obce Lovča. Alkohol
u vodičov nebol zistený. „Škoda na vozidlách je odhadnutá na 3 000 eur,“ dodala Faltániová.
Na mieste nehody bol aj znalec z od-

Z uvedeného dôvodu preto nebudú na týchto uliciach
vo štvrtok obsluhované
v oboch smeroch autobusové zastávky Svätokrížske
námestie a Hviezdoslavova
ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD Svätokrížske námestie, ulice Hviezdoslavova,
A. Kmeťa a Dukelských hrdinov. Pre mestskú hromadnú
dopravu a ostatnú cestnú
premávku budú uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu
13. októbra po 20.00 hod.
(r)

boru cestnej dopravy. Príčina a miera
zavinenia dopravnej nehody je v štádiu
vyšetrovania. Podľa informácií od svedkov dopravnej nehody, nie je vylúčené,
že 21-ročný motorkár vošiel do križovatky na červenú.
Mladý motorkár dostal ešte pred príchodom záchrannej služby predlekársku pomoc od náhodne okoloidúceho
príslušníka hasičského zboru, ktorý sa
v tom čase nachádzal na mieste havárie. Prevezený bol do banskobystrickej
nemocnice, kde ho lekári operovali niekoľko hodín. „Pacient je hospitalizovaný
na Klinike anestéziológie a intenzívnej
medicíny. Okrem viacerých poranení
utrpel závažné devastačné poranenie
hornej končatiny. Jeho stav je však nateraz stabilizovaný,“ uviedla pre naše
noviny Ružena Maťašeje, hovorkyňa
FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Ošetriť museli záchranári aj vodiča
osobného automobilu, ktorý mal problémy s dýchaním. Toho neskôr previezli
do žiarskej nemocnice.
(li)

Máme prvých držiteľov značky regionálny produkt Pohronie
O udelenie značky regionálny
produkt Pohronie sa uchádzali ôsmi
výrobcovia a podnikatelia z regiónu
Pohronie (okres Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Levice). Certifikačná
komisia veľmi pozitívne ohodnotila
všetky predložené žiadosti. Na
základe jej rozhodnutia udelilo
Občianske združenie Žiarska kotlina
certifikáty prvým držiteľom značky.
Slávnostné odovzdávanie certifikátov
sa uskutočnilo v utorok 11. septembra
a zúčastnili sa ho všetci certifikovaní
výrobcovia, zástupcovia certifikačnej
komisie, Mestského kultúrneho centra,
TASR ako aj poslanec BBSK Daniel Gelien
za okres Žiar nad Hronom. Poslanci
Božena Kováčová a Vladimír Flimer
sa nemohli podujatia zúčastniť pre
pracovné povinnosti a Ladislav Kukolík
zo zdravotných dôvodov. „Vyjadrujem

ktorej sa podarilo získať štatút MAS, ktorá
si rovnako zaslúži uznanie a rešpekt,“
odkázal držiteľom certifikátov poslanec
BBSK Ladislav Kukolík.
Udelené
certifikáty
oprávňujú
ich držiteľov k používaniu značky,
a zároveň ich zaväzujú k označovaniu
certifikovaných
výrobkov
alebo
predajných miest.

všetkým výrobcom a podnikateľom,
ktorí získali značku regionálny produkt
Pohronie úctu, uznanie a rešpekt. Som
presvedčený, že táto regionálna značka
zabezpečí jedinečnosť výrobkov, služieb
a prinesie benefity tak výrobcom, ako aj

poskytovateľom služieb a určite veľmi
pozitívne spropaguje aj náš krásny
a jedinečný región. Pre nové vedenie
BBSK je regionálny rozvoj, vrátane
vidieckeho rozvoja, jednou z priorít.
Veľmi ma teší aktivita OZ Žiarska kotlina,

Miestne produkty, ktorým bola
udelená značka regionálny produkt
Pohronie:
Ľudmila Nárožná, Lutila
– úžitkové a dekoratívne látkové
predmety
Alžbeta Knappová, Kremnické Bane
– dekoratívne medovníky
Marián Húska, Žarnovická Huta
– sadenice, semiačka a produkty

z rakytníka rešetliakového
Lýdia Pružinová, Lutila
– tkané pokrovce
Blažena Kriváková, Žiar nad Hronom
– dekoratívne výrobky z drôtu
Peter Tanyasi, Starý Tekov –
produkty z plodov arónie
Gabriela Kaštierová, Žiar nad Hronom
– kabelky a tašky z modrotlače,
ľanového a konopného plátna
EKO-Produkt, s.r.o., Kremnické Bane
– mäso a mäsové výrobky z ekologického
chovu
Regionálne značenie miestnych produktov má pomôcť zviditeľniť a podporiť
miestnych producentov, ktorí sa podieľajú na tvorbe pracovných príležitostí,
budovaní dobrého mena regiónu, zachovávaní tradícií, hodnôt a jedinečnosti regiónu.
(r)
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Sto rokov od vzniku Československa sme oslávili futbalom
Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa pripravilo mesto
oslavy, ktoré sa konali v nedeľu
9. septembra na Mestskom futbalovom
štadióne. Súčasťou programu bol
aj priateľský medzištátny futbalový
zápas medzi slovenskými a českými
Internacionálmi.
Nápad
zorganizovať
športové
podujatie pri príležitosti vzniku ČSR
vznikol už vlani, pri otvorení futbalového
štadióna. „Chceli sme zorganizovať
podujatie pre širokú verejnosť a keďže
sa to koná na futbalovom štadióne,
malo by to byť najmä o futbale,“ uviedol
vedúci kancelárie primátora mesta
Martin Baláž. Ako dodal, existenciu
dvoch národov v jednej republike
si mesto chcelo pripomenúť práve
vzájomným zápasom tímov z Čiech a zo
Slovenska, pričom mnohí z futbalistov
internacionálov hrávali ešte aj za bývalé
Československo.
Na veľkej športovej akcii ste mohli
okrem legiend slovenského a českého
futbalu vidieť aj bývalých futbalistov
Žiaru nad Hronom. Tí si na trávniku
zmerali sily s futbalistami z partnerského
mesta Svitavy. Podujatie mal pod
palcom skúsený športový moderátor
RTVS Ľuboš Hlavena. „Bol som tu takto
pred rokom, keď sa tento krásny štadión
otváral. Musím povedať, že veľký dojem
na mňa toto mesto urobilo, takže som
sa sem veľmi rád vrátil. Je to tu naozaj
krásne, celý tento športový areál, môžu
ho aj oveľa väčšie mestá Žiaru závidieť.
Ak by som sa sem mal znova vrátiť, vždy
poviem áno,“ skonštatoval Hlavena.
V rámci kultúrneho programu, ktorý
sa odohrával priamo na futbalovom
trávniku a na vedľajšom pódiu, vystúpili
viaceré hudobné telesá. Z mesta
Svitavy prišlo zoskupenie Sue-Svitavy
ukulele ensemble a koncert odohrala
aj obľúbená domáca skupina ZH Band,
ktorá má vo svojom repertoári české
a slovenské hity. Zaujímavý minikoncert
predviedol Městský orchestr mladých
Dolní Benešov. Okrem štátnych hymien
znel v podaní fláut či trubiek zaujímavo
aj hit od skupiny Coldplay či ústredná
melódia z filmu Captain America.
Atmosféru počas celého podujatia
spríjemňovala aj bubnová šou, ktorú
mali Žiarčania možnosť vidieť aj pred
rokom pri slávnostnom otváraní
futbalového štadióna.
Musíme skonštatovať, že aj napriek
bohatému kultúrnemu a športovému
programu zavítalo na štadión len
veľmi málo ľudí. Je to škoda, čo však
na výkonoch umelcov či športovcov
určite neubralo. Práve naopak, divák,
ktorý prišiel, videl zaujímavé športové
súboje a popri tom sa mohol zabaviť
aj pri kvalitnej hudbe s chutným
občerstvením v ruke.

Exhibičný zápas Svitavákov
proti Žiarčanom
Ako prví si kopačky a futbalové
dresy obliekli legendy zo Žiaru a výber
futbalistov zo Svitáv. Základom
družstva boli hráči, ktorí hrali proti
bývalým reprezentantom pri príležitosti
otvorenia futbalového štadióna pred
rokom. Náš tím odohral v zostave:
brankári Vladimír Číž a Roman
Packo, obrancovia Pavel Mužík, Jozef
Rozemberg, Jozef Záhorec, Jozef Meliš,
Juraj Netolický, Ondrej Číž, záložníci
Stanislav Šimko, Štefan Sviržovský, Peter
Urgela, Peter Jankech, Radoslav Vanko,
Vladimír Rapčan a útočníci Štefan Číž,
Ladislav Ivan, Michal Páleník a Martin

Primátor ocenil bývalých hráčov.
Petro. Zápas skončil 4:1 v prospech Žiaru
a góly do siete strelili po dva Ladislav
Ivan a Štefan Sviržovský.
„Vážime si postoj každého jedného
hráča, ktorý obliekol žlto-modrý dres
a reprezentoval tieto farby. Špeciálne
poďakovanie patrí Marianovi Futákovi
a Ivanovi Dolinskému za to, že sa
tomu posledné týždne venovali,“
povedal Martin Baláž.

Slovenskí internacionáli vs českí
internacionáli
Hlavný futbalový zápas medzi
internacionálmi zo Slovenska a Čiech
začal o 19-tej hodine, hralo sa pri
umelom osvetlení.
Legendy
česko-slovenského
futbalu prichádzali na žiarsky štadión
postupne po skupinkách, čo využili
niektorí fanúšikovia na to, aby sa s nimi
mohli odfotiť či získať ich podpisy na
fotografie a do kníh. Jeden pán do
Žiaru pricestoval až spoza rakúskych
hraníc. Bol preto veľmi rád, že sa mu
podarilo stretnúť s Dušanom Galisom
či s väčšinou českých internacionálov.
Žiadny z hráčov nemal hviezdne
maniere, napriek tomu, že počas svojej
aktívnej kariéry patrili medzi futbalové
hviezdy nielen v Československu, ale aj
v Európe.
Slováci prišli do Žiaru v zostave
Stanislav Fišan, Miloš Glonek, Vladimír
Kinder, Ladislav Pecko, Karol Praženica,
Miroslav Karhan, Samuel Slovák,
Martin Obšitník, Jaroslav Timko, Róbert
Semeník, Ladislav Petráš, Tomáš Medveď,
Dušan Galis a Július Šimon. Všetko
zvučné mená v dobe, kedy obliekali
futbalové dresy. Nedali sa však zahanbiť
ani na trávniku. S odhodlaním sa
postavili proti českému súperovi, ktorý
však hral v miernej nevýhode. V zostave
mal pomerne staršie ročníky. Na kvalite
zápasu to však neubralo. Práve naopak,
bolo vidno, že aj keď niektorí z hráčov
sú už starší páni, stále im to dobre behá
a góly strieľajú s rovnakou vervou, ako
keď boli v najlepšej futbalovej forme.
Rýchlosť na ihrisku predvádzali najmä
Miro Karhan a Samo Slovák, ktorý si
strihol pred bránkou súpera aj oku
lahodiace nožničky. Zápas bol bohatý
aj na góly. Slováci ich nastrieľali českým
internacionálom až osem, za chrbát
brankára Fišana však prešli iba dve lopty.
Góly za Slovákov strelili 3 x Semeník,
2 x Timko, Šimon a z pokutového kopu
Obšitník a Medveď. Sieť nášho brankára
rozvlnil dvakrát Kuchař.
Do Žiaru prišiel po roku na štadión
aj legendárny Dušan Galis. Kopačky aj
dres si síce obliekol, no nakoniec zostal
sedieť na lavičke trénerov a svojich
kolegov tak sledoval zo striedačky.
Ako nám pred zápasom prezradil, do
Žiaru sa vrátil rád. „Rád sa sem vraciam,
máte pekný štadión, pekná atmosféra
a hlavne sa mi páči, že je to u vás v Žiari
na dobrej futbalovej úrovni. Videl som aj

vaše žiarske mužstvo hrať v Liptovskom
Mikuláši. Musím povedať, že máte dobré
mužstvo, veľmi ste sa zlepšili a myslím si,
že sa to odzrkadlilo aj na návštevnosti
na zápasoch,“ povedal bývalý skvelý
reprezentant na margo žiarskych
futbalistov a prezradil, ako sa na zápas
internacionálov pripravoval: „Každý
deň, chodil som na huby,“ prezradil
s úsmevom a o čosi vážnejšie zhodnotil
súpera z Čiech: „Poznám viacerých
chlapcov, kedysi sme proti sebe hrávali.
Stretol som aj Tibora Mičinca, pamätám
si ho, keď hrával za Dunajskú Stredu, ja
som vtedy trénoval Slovan. Pamätám si
ho aj z čias, keď hral za Duklu Praha a za
Bohemians. Postavíme sa proti súperovi,
ktorého máme dobre načítaného. Ale
aj my sme dobrý tím a verím, že diváci
budú spokojní a atmosféra bude pekná.
Šport a kultúra spájajú ľudí. Ak chcete
mať medzi ľuďmi dobré vzťahy, tak tam
treba dať nejaký šport alebo zábavu.
Potom sa medziľudské vzťahy zlepšia.“

„

Futbal je šport, ktorý
spája ľudí na celom svete.
Dušan Galis, bývalý
česko-slovenský reprezentant
Českí internacionáli prišli v zostave
Günter Bittengel, Radovan Hromádko,
Tomáš Hupal, Tomáš Kuchař, Martin
Lukeš, Ladislav Macho, Tibor Mičinec,
Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra, Jiří Sabou,
Petr Samec, Václav Samek, František
Štambacher, Ivo Ulich a Pavel Vašíček.
Rovnako ako na slovenskej strane, aj tu
čo meno, to futbalová legenda. Každý
z týchto futbalistov si môže na svoje
konto pripísať množstvo nastrieľaných
gólov, pôsobenie v prestížnych
európskych kluboch a účasť na viacerých
významných športových podujatiach.
Nás však zaujalo predovšetkým meno
Tibor Mičinec. Čoskoro 60-ročný rodák
z Kremnice, ktorý žil v neďalekej obci
Ihráč, začal s futbalom práve na žiarskom
štadióne. Z Dukly Tábor prešiel do
Bohemians Praha, kde sa stal majstrom
a zahral si semifinále Pohára UEFA.
S DAC Dunajská Streda získal Česko-

Úvodný kop zápasu patril primátorovi Antalovi
a starostovi Svitáv.
slovenský pohár. V česko-slovenskej lige
odohral 228 zápasov a strelil 80 gólov.
Hral aj za Omnia Nikózia či španielsky
CD Logroñés. Z úspechov možno
spomenúť semifinále Pohára UEFA,
majstra Česko-Slovenska, víťazstvo
v Česko-slovenskom pohári a víťazstvo
v Slovenskom pohári. „Na zápas sme
sa pripravovali tak, že deň predtým
sme boli v Lutíne, kde sme hrali zápas
a vyhrali sme ho 4:0. Ja som dal dva
góly. Bol to celkom vydarený zápas,
takže taká bola naša príprava na zápas
internacionálov,“ povedal pre naše
noviny Tibor Mičinec pred priateľským
zápasom s tým, že na Slovákov sa dobre
pripravili, rozohrali a aj keď trošku
unavení, hrať sa bude na sto percent.
„Svoje prvé futbalové kroky som urobil
práve tu v Žiari na štadióne. Býval som
na sídlisku pri nemocnici a od mojich asi
siedmich rokov som začal hrávať za Žiar.
Najskôr za mladších, neskôr za starších
žiakov. Keď som mal asi 15 rokov, tak
sme sa presťahovali do Sabinova. Takže
sa približne po päťdesiatich rokoch
vraciam späť,“ priblížil ďalej skvelý
kanonier a zakončovateľ. Ako dodal, aj
keď už viac na žiarskom trávniku nehral,
do mesta sa vracal, pretože tu stále
žili jeho príbuzní. „A to nielen v Žiari,
ale aj v Lovči a Ihráči, vo Zvolene a po
okolí. Boli sme dosť rozvetvená rodina,

takže som ich navštevoval. Pred dvomi
rokmi mi umrela mama, pochovali
sme ju na Ihráči, aj vtedy som sa sem
vrátil,“ podotkol. Hrať zápas s českými
internacionálmi tak Mičinec neprišiel
do neznámych vôd. „Nikdy nezabudnem
na to, kde som sa narodil, kde som
urobil prvé kroky v škole a na futbale
a v športe celkovo. Aj keď som už od
svojich osemnástich rokov v Čechách
a stal sa zo mňa Čech, je mi to jedno,
pretože srdcom som stále tu, tu som
sa narodil, pochádzam odtiaľto a nikdy
to nebudem zapierať a zabúdať na to,
že som tu vyrastal,“ vyznal sa k svojim
koreňom Tibor Mičinec. Ako na záver
dodal, slovenských internacionálov
pozná, viackrát proti sebe už hrali: „Bude
to bratovražedný boj.“

Ocenenie pre bývalých hráčov
Žiaru nad Hronom
Počas podujatia ocenil primátor
Peter Antal zaslúžilých funkcionárov či
hráčov žiarskeho futbalového klubu.
Za mimoriadny prínos pre rozvoj
futbalu v meste Žiar nad Hronom
a reprezentáciu mesta si pamätnú
plaketu prevzali Miroslav Herda, Jozef
Zúbrik, Milan Nemec, Peter Jankech,
Jaroslav Kysel a Karol Ihring.
(li)

Tento fanúšik prišiel na zápas až spoza hraníc.

Českí a slovenskí internacionáli.
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
CKN parcela č. 122/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18.922 m2, a to
v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytového domu súp. č. 280 na Hviezdoslavovej
ulici v Žiari nad Hronom s výmerou 352,86 m2.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:

•24.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13



cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „záujemca“),
 účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom
dvadsaťjeden osobných motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 280 a 281,
 doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
 cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1
Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad
Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok,
 záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je
osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
 Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 06.10.2018
do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného
prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom
„Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 122/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
– Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.00 hod., tel. č. 0917 857 165
(r)

•25.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
16.00 – 22.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116
•26.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Recept, Dolná
49/21, Kremnica
•27.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
•28.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr.
Janského 478
•29.9.
7.00 – 8.00 hod. lekáreň Alpinia, Š.
Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. Janského lekáreň, Dr.
Janského 19
•30.9.
7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
•1.10.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
•2.10.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
16.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr.
Janského 478
•3.10.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
•4.10.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Recept, Dolná
49/21, Kremnica
•5.10.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

rii hudobných a relaxačných programov.
Zoznámte sa s jeho netradičnou hudbou
a hviezdnou hudobnou kariérou. Program doplní fulldome oddychová
projekcia krás blízkeho i vzdialeného
Jean Michel Jarre - jeden z priekopníkov vesmíru.
avantgardnej syntetizérovej hudby známy gigantickými audiovizuálnymi show Planetárium deťom
je ďalším z neprehliadnuteľných hudob- Program predovšetkým pre deti
níkov, ktorých vám predstavujeme v sé- predškolského veku v piatok 28. sepJ. M. Jarre – Hudba z budúcnosti
Hudobno-relaxačný program vo Hviezdnej sále vo štvrtok 27. septembra
o 19.00 hod.

tembra o 18.00 hod.
Pozerali ste sa už niekedy na nočnú oblohu cez ďalekohľad? Určite to skúste!
Uvidíte na nej mnoho zaujímavých
vecí a možno zažijete aj neuveriteľné
dobrodružstvo tak, ako Dominik, hrdina
našej kreslenej rozprávky. V ďalekohľade
odhalil, čomu sa venujú hviezdy na nebi,
pri ceste vesmírom sa zúčastnil pretekov
komét, aby nakoniec pristál na Mesiaci a

navštívil zriedkavé predstavenie slávneho Mesačného cirkusu. A po ňom si na
oblohe digitálneho planetária predstavíme najznámejšie súhvezdia, ktoré
v týchto dňoch na nej môžme nájsť.
V UFO sále s deťmi preberieme, čo už vedia o vesmíre a za priaznivého počasia si
vyskúšajú, ako sa pozoruje cez hvezdársky ďalekohľad.

•6.10.
7.00 – 8.00 hod. lekáreň Alpinia, Š.
Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr.
Janského 478
•7.10.
7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC
Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
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Rodáci z Horných Opatoviec sa po roku opäť stretli na svätej omši
Každoročné
stretnutie
rodákov
a priateľov Horných Opatoviec sa tento
rok konalo s miernou zmenou. Svätá
omša sa neslúžila priamo v kostole
v zaniknutej obci, ale v Kostole Krista
Kráľa v Ladomerskej Vieske.
V sobotu 8. septembra sa rodáci zo
zaniknutej obce stretli na slávnostnej
hodovej svätej omši. Po prvýkrát sa omša
konala v susednej Ladomerskej Vieske.
Na príjemnej atmosfére to však neubralo.
Súčasťou programu bol aj príhovor
predsedu OZ a kultúrny program,
v ktorom sa predstavili Seniori Optimisti
zo Žiaru nad Hronom pod vedením
Valérie Barcíkovej, spevácka skupina
Pohronka zo Šášovského Podhradia
pod vedením Antónie Pulišovej,
huslistka Blanka Kuzmínová s klavírnym
doprovodom, Štefan Skladan st. a Majka
Kašiarová s pásmom poézie. Pripravené
bolo občerstvenie a posedenie
s priateľmi pri dobrej dychovke na
miestnom štadióne. A hoci už rodákov
pomaly ubúda, v ich šľapajach pokračujú
potomkovia, ktorí sú neraz roztrúsení
po celom Slovensku. Zúčastňujú sa
pravidelne nielen každoročnej svätej
omše, ale ochotne priložia ruku k dielu
aj vtedy, keď sa koná dobrovoľná brigáda
a je potrebné v Horných Opatovciach čoto upraviť, opraviť alebo vyčistiť.
Organizátorom podujatia je OZ Horné
Opatovce, ktoré už 25 rokov dobrovoľnou
prácou bezplatne organizuje záchranu
bývalej veľkej obce. Zaniknutú obec tak

Každoročné stretnutie rodákov, tento rok v kostole v Ladomerskej Vieske.
aj vďaka OZ nenavštevujú iba samotní
rodáci a ich príbuzní, ale návštevy
prichádzajú aj zo škôl z celého Slovenska,
z Čiech, Maďarska, USA či Francúzska.
Záujem prejavujú aj predstavitelia
Závodu SNP, mesta a iných inštitúcií.
História obce Horné Opatovce sa začína
už v roku 1075. Slovensku dala obec
v oblasti duchovného života viacero
kňazov i rehoľných sestier. Miestni
duchovní sú známi aj v širšom kontexte
slovenských dejín. Divadelníci z obce
zase získali prvenstvo v celoslovenskej
súťaži. Úspešný bol aj hasičský zbor
a futbalisti. Bol tu tiež rušný spoločenský
život, prekvital folklór a zachovávali
sa zvyky. Známy bol aj prvý vodovod
v okolí, mlyn a pivovar. Veľmi dobré
výsledky malo aj krátko trvajúce JRD.

Tragédiou sa pre obec stala stavba
hlinikárne v Žiari nad Hronom v roku
1953. Splodiny zastaranej výroby
znemožnili život najprv včelám, dobytku,
stromom a následne sa začal zhoršovať
aj zdravotný stav obyvateľov. Rapídne
tiež klesala odolnosť detí. Čierny popol
z fabriky prikrýval dedinu, ľudí aj prírodu.
Vláda ČSSR preto v roku 1960 rozhodla
o likvidácii obce a 31. júla 1969 ju vyškrtla
z mapy Slovenska. V obci žilo 1380
obyvateľov, ktorí tu mali postavených
228 domov. Ich postupné vysťahovanie
trvalo takmer 10 rokov. Ľudia sa sťahovali
podľa skromných náhrad za domy
a podľa zamestnania najmä do Žiaru
a Hliníka nad Hronom. Neskôr však boli
roztrúsení takmer po celom Slovensku.
Niektorých zavialo až do Prahy. Dnes už
v obci stojí iba opustený kostol.
(li)

Dni nezábudiek 2018
V dňoch 3. až 7. októbra sa aj v našom
meste uskutoční celoslovenská
verejná zbierka Dni nezábudiek.
Zbierka sa uskutoční pri príležitosti
Svetového dňa duševného zdravia.
Zbierku organizuje Liga za duševné
zdravie už po pätnásty krát. Tohtoročná
zbierka bude nasmerovaná na
pripravovanú
destigmatizačnú
informačnú kampaň a celoslovenskú
zbierku k zvýšeniu informovanosti
verejnosti o duševnom zdraví,
budovanie dôstojnosti života ľudí so
skúsenosťou s duševnou poruchou
a tiež na zlepšenie podmienok v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie.
Ústredným sloganom je „vyliečme
nezáujem“. Tomuto cieľu bude venovaná
aj tohtoročná celoslovenská verejná

zbierka, ktorá sa organizuje v spolupráci
s občianskymi združeniami, materskými
centrami a strednými školami. Výťažok
z predaja nezábudiek využije liga
na podporu aktivít, ktoré smerujú
k dodržiavaniu ľudských práv, na
podporu projektov chránených dielní,
podporovaného bývania, podporu
vzdelávania, odstránenie diskriminácie

Na Planéte pohybu dostanú
priestor aj parkouristi
Tanečná škola Planéta pohybu
pôsobí na scéne už 7 rokov. Po
prázdninách opäť rozbieha svoju
krúžkovú činnosť. Vítané sú všetky
deti, ktoré majú radi tanec, pohyb,
šport a v tomto roku sa začína aj
s parkourom.
Tanečnú školu, kondičné tréningy
a iné formy cvičenia a pohybu má
pod palcom Matej Bios Škoda. „Už
niekoľko rokov sa venujeme tanečným
štýlom hip-hop, breakdance a v tomto
roku oficiálne otvárame aj pohybovú
disciplínu parkour,“ vysvetľuje Bios
s tým, že v centre mladých môžu deti či
študenti robiť to, čo ich baví, pracovať
na sebe, alebo len tak oddychovať.
„Nikto sa vám nebude smiať za to, aký
ste a čo robíte,“ podotýka Bios.

zmena nastáva pri brejkeroch. Tu bude
základný krúžok pre začiatočníkov
a mierne pokročilých s tým, že každý,
kto sa počas roka zlepší, môže prejsť
do krúžku k elitárom. Tí už chodia
na súťaže, vystúpenia, súťaže a točia
klipy,“ vymenúva Bios s tým, že v centre
pracujú traja lektori.

V tanečnej zóne je k dispozícii tanečný
parket i zrkadlá, v parkour zóne
švédska bedňa, trampolína, odrazový
air-track, žinenky, v bojovej zóne
boxérske rukavice, boxovacie vrece,
v posilňovacej zóne činky, stroje, fitnes
náčinie, workout zariadenia, v detskej
zóne malú kútik pre najmenších
a v zóne oddychu sedacie vaky, kreslá
i knižnica.

Od tohto školského roka sa však budú
v centre viac venovať parkouru.„Zväčšili
sme halu a z tanečného priestoru sme
viac pridali parkouristom. Ten bude
bývať trikrát do týždňa po dve hodiny
denne. Parkouristi budú trénovať pod
bezpečnostným dozorom, k dispozícii
budú mať aj rôzne pomôcky,“ približuje
ďalej Bios. Ročne prejde Planétou
pohybu približne stovka detí. Tie,
ktoré nestihnú podať prihlášku do
konca septembra a chcú sa pripojiť
k skupine, musia absolvovať súkromné
hodiny s lektorom navyše. „Posledný
septembrový týždeň máme tréningy
zadarmo. Treba iba priniesť prihlášku.
Deti si vyskúšajú, či ich vybraný štýl
baví. Môžu však prísť aj na tri rôzne
tréningy. Od 1. októbra už potom budú
fungovať v bežnom režime,“ dodáva na
záver Bios.

Ak chcete navštevovať Planétu pohybu,
je potrebné prihlásiť sa do konca
septembra. „V tomto roku budeme mať
viac krúžkov. Pre najmenších od 4 do
10 rokov máme hip-hop hodinu denne
s tým, že šikovnejšie deti sa aj počas
roka môžu rozhodnúť pre niektorý
z krúžkov určených pre starších, čím
vlastne najmenších motivujeme
pracovať na sebe. Hip-hopové krúžky
budú pokračovať aj v režime pre
začiatočníkov a pokročilých. Malá

Planéta pohybu sa nachádza
v priestorom Mestského kultúrneho
centra. Otvorené je počas pracovných
dní od 15.00 do 20.00 hodiny. Deti si
tu môžu zakúpiť doplnkovú výživu,
zdravú stravu, izotonické nápoje
a zdravé sladkosti aj zo sušeného
ovocia. V tomto roku začnú lektori aj
s edukáciou, a to učiť deti separovať
odpad a ako zamedziť zbytočnému
úniku plastov do prírody.
(li)

a celkové zlepšenie podmienok
v oblasti duševného zdravia.
Liga za duševné zdravie SR je neziskové
občianske združenie, ktorého cieľom je
aktívna podpora duševného zdravia,
prevencia duševných porúch a snaha
o zlepšenie podmienok starostlivosti
o ľudí s duševnými poruchami.
(r)

Pred smrťou sučku utýrali a potom zastrelili
Pri bežnom venčení psov sa správcovi
žiarskeho útulku pre psov naskytol
hrozivý pohľad. Vo vode v Hrone
uvidel v konároch zachytené telo psa,
ktorý bol zrejme pred smrťou kruto
utýraný.
Keď Dušan Kováč venčil svojich psov,
všimol si ich nezvyčajné správanie. Všetky
tri odbehli do kríkov, stiahli chvosty
a naťahovali ňufáky smerom k brehu
Hrona. Pokračoval teda po vychodenej
cestičke cez kríky smerom k rieke a asi
meter od vody zbadal veľkú mláku krvi,
ktorá musela byť čerstvá, pretože sa
ešte nestihla zraziť. „Zľakol som sa, lebo
bolo jasné, že sa tu niečo stalo. Obzeral
som sa, či niečo neuvidím, ale nič som
neobjavil,“ hovorí Dušan Kováč s tým, že
sa tomu teda ďalej nevenoval. Situácia
sa však opakovala každý deň, keď sem
chodil venčiť psov. Psy ako by mu
naznačovali a chceli ukázať, čo sa tam
stalo. „Až v sobotu 15. septembra som
na to prišiel. Psy boli opäť na rovnakom
mieste a keď sa išli okúpať, jeden z nich
počas plávania niečo zavetril a vybral
sa tým smerom. Išiel som za ním a tam

mohol urobiť len nejaký sadista. Preto
som sa rozhodol kontaktovať aj políciu.“
Je zrejmé, že páchateľ sa chcel zbaviť
chovnej sučky, ktoré mávajú tetovanie
na uchu. Odrezaním sa tak zbavil toho,
aby ju niekto hneď identifikoval. „Stačilo
však odrezať len jedno ucho. Takto to
páchateľ urobil „premyslene“ a odrezal aj
druhé ucho, čím si zrejme myslel, že ak to
takto urobí, nikto si sučku nebude spájať
s chovným druhom,“ zamýšľa sa Dušan.

Zdroj: OZ Strážni anjeli.
som uvidel pár metrov od brehu pri
konároch niečo veľmi chlpaté. Najskôr
som si myslel, že je to mŕtvy diviak. Keď
som však prišiel bližšie, uvidel som, že
je to psík,“ približuje momenty Dušan
a ako podotýka, telo psa si hneď spojil
s kalužou krvi, ktorú predtým našiel.

Priniesol som si skener na čítanie čipu,
čižmy a respirátor. Vošiel som do vody
zistiť, či psík nemá náhodou čipovanie
a čo sa mu stalo. Vtedy som zbadal, že
mŕtva sučka, zrejme nemeckého ovčiaka,
nemá uši, ale má dierku v hlave po
strele, veľkú asi ako na malíček,“ hovorí
ďalej Dušan, podľa ktorého je stále
Mŕtve telo zvieraťa však nenechal len tak, bežné, že sa ľudia zbavujú svojich psov
rozhodol sa zistiť, čo sa stalo.„Najskôr som zastrelením. „Odrezané uši od hlavy však
išiel do útulku pre všetky potrebné veci. už zaváňajú týraním a je jasné, že to

Polícia hneď po príchode na miesto
všetko zdokumentovala. Technik miesto
pofotil, zobral stopy a samotnú sučku
zobrali na pitvu, na základe ktorej sa
uvidí, či išlo o strelné zranenie, alebo
nie. „Ak sa preukáže, že sučka bola zabitá
zbraňou, tak guľka zrejme zostala v tele.
Ak to bolo z legálne držanej zbrane, pôjde
guľka na balistickú expertízu a s veľkou
pravdepodobnosťou máme páchateľa.
Taký človek si buď neuvedomil, že je
možné guľku porovnať s databázou,
alebo sa domnieval, že voda telo psíka
odnesie a nie že sa zachytí a niekto
ho nájde,“ konštatuje Dušan, podľa

ktorého konáre vo vode sučku zachytili
pár metrov od miesta, kde ju páchateľ
zastrelil. „Vtedy ešte bola vysoká voda,
takže ju nebolo vidieť ani cítiť. Akonáhle
však klesla, telo sa ukázalo. Keby som so
sebou nemal psy, tak by som si to vôbec
nevšimol. Vďaka nim som ju našiel, lebo
ma k nej priviedli.“

Buďte všímaví,
pomôžte nájsť páchateľa
Možno tento skutok urobil práve váš
sused alebo niekto, koho poznáte.
Možno sa tým pochváli chlapom pri
pive. Možno si niekto všimol, komu
zmizol z dvora práve takýto psík. Určite
to bol niekto z blízkeho okolia. Stalo sa
to medzi Žiarom nad Hronom a Lovčou.
Ak by ste mali nejaké informácie, ktoré
by dopomohli k vypátraniu páchateľa,
zavolajte správcovi Dušanovi Kováčovi
na číslo 0948 082 206, alebo kontaktujte
priamo políciu na čísle 159, alebo na
ktoromkoľvek policajnom útvare.
(li)
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OZNAMY/INZERCIA

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
do Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

1. Monika Balážová, Mgr., 48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
2. Veronika Balážová, PaedDr., 65 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
3. Dušan Bosák, Ing., 47 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
4. Michal Debnár, 34 r., vedúci autoservisu, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Tomáš Fábry, Mgr., 29 r., ekonóm, nezávislý kandidát
6. Vladimír Ihradský, Ing., 33 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
7. Lenka Jakubíková, Mgr., 28 r., obchodný zástupca, nezávislá kandidátka
8. Štefan Kysel, Ing., 33 r., SZČO, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
9. Štefan Muha, Ing. Bc., 54 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia
10. Branislav Šťastný, Ing., 49 r., vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát
11. Adriana Tatárová, 49 r., samostatný referent VO, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

1. Peter Dubeň, Ing., 55 r., analytik v oblasti IT, nezávislý kandidát
2. Ladislav Kukolík, MUDr., 61 r., lekár, nezávislý kandidát
3. Norbert Nagy, Mgr., 43 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
4. Michal Nociar, 22 r., študent, nezávislý kandidát
5. Juraj Paulík, Ing., 31 r., podnikateľ, Sme rodina – Boris Kollár
6. Miroslav Rybársky, Ing., 57 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát
7. Miloš Slávik, 57 r., koordinátor, nezávislý kandidát
8. Stela Šeševičková, 53 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Judita Tabernausová, Mgr., 50 r., administratívny pracovník, Slovenská národná strana
10. Jozef Tomčáni, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
11. Ján Valent, Mgr., 40 r., právnik, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Komunálne voľby 2018
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa konajú v sobotu
10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00
hodiny. V meste Žiar nad Hronom
pre voľby poslancov do Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
(MsZ) podali kandidátne listiny
tieto politické strany, politické
hnutia a koalície politických strán
a politických hnutí:
Komunistická strana Slovenska
Kotleba – Ľudová strana Slovenska
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
SME RODINA – Boris Kollár
SMER – sociálna demokracia
Strana rómskej koalície - SRK

v ktorom sa volí 5 poslancov, podalo
kandidátne listiny 10 kandidátov.
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari
nad Hronom pre volebný obvod č. 4,
v ktorom sa volia 2 poslanci, podali
kandidátne listiny 2 kandidáti.
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari
nad Hronom pre volebný obvod č. 5,
v ktorom sa volia 2 poslanci, podali
kandidátne listiny 3 kandidáti.
Pre voľby primátora mesta Žiar nad
Hronom podali kandidátne listiny
tieto politické strany, politické hnutia
a koalície politických strán a politických
hnutí:
1. MOST – HÍD, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana

Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari Pre voľby primátora mesta Žiar nad
nad Hronom pre volebný obvod č. 1, Hronom podali kandidátne listiny
v ktorom sa volí 5 poslancov, podalo 2 kandidáti.
kandidátne listiny 11 kandidátov.
Menný zoznam kandidátov bude
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari zverejnený až po zaregistrovaní
Mestskou
volebnou
nad Hronom pre volebný obvod č. 2, kandidátov
v ktorom sa volí 5 poslancov, podalo komisiou v Žiari nad Hronom.
Ing. Ivana Martincová Škriniarová,
kandidátne listiny 11 kandidátov.
zapisovateľka mestskej
volebnej komisie
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari
nad Hronom pre volebný obvod č. 3,

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby primátora mesta Žiar nad Hronom

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

1. Mária Biesová, Ing., 54 r., lesná inžinierka, nezávislá kandidátka
2. Jozef Buš, 61 r., živnostník, Slovenská národná strana
3. Gabriela Hajdoniová, Mgr., 49 r., hygienička, Smer – sociálna demokracia
4. Dominik Janíček, 66 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Lenka Kurečajová, 38 r., robotníčka, Strana rómskej koalície - SRK
6. Jana Lauková, Ing., 48 r., administratívny pracovník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Soňa Lukyová, Bc., 61 r., inštruktor soc. rehabilitácie, nezávislá kandidátka
8. František Páleník, Bc., 35 r., hasič záchranár špecialista, nezávislý kandidát
9. Rastislav Uhrovič, Ing., 37 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Emil Vozár, Ing., 64 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Mesto Žiar nad Hronom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
primátora mesta:
1. Peter Antal, Mgr., 46 r., primátor mesta, poslanec NR SR, Most-Híd, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
2. Mariana Páleníková, Ing., 55 r., prednostka mestského úradu, nezávislá kandidátka

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4

1. Dušan Berkeš, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
2. Stella Víťazková, Ing., 53 r., SZČO, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5

1. Juraj Krátky, Ing., 49 r., projekt manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Anna Líšková, Mgr., 44 r., právnička, Smer – sociálna demokracia
3. Jarmila Sedláková, 47 r., rehabilitačná sestra, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Hľadám na 3 mesiace ubytovanie v
jednej izbe. Som čistotný
a pracujúci. T: 090 396 0857

a 6 l, mraznička, asi 200 l, fritéza ETA •Predám Volkswagen caddy life.
Rok výroby: 2007. Farba: šedá
a iné. SMS kontakt: 0905 863 500
metalíza. Prevodovka: AUTOMAT.
Objem valcov: 1.896,0 cm3. Výkon
•Kúpim byt, väčší 1-izbový, alebo
motora: 77,00 kW. Počet dverí: 5.
•Prenajmem 3-izbový byt, je
2-izbový. V hotovosti. Nie som RK!
Počet miest na sedenie:
čiastočne zariadený. Mesačne: 400 € Ponúknite. T: 0908 896 138
5. Vybavenie: ABS, klíma, hliníkové
+ energie. Voľný od 1.10.2018.
disky, elektrické okná, ťažné
T: 0908 289 079
•Hľadám prenájom 1, 2-izbový byt
zariadenie. T: 0905 200 270.
pre mladú 3-člennú rodinku
•Predám garáž za políciou. Cena
Cena: 5 500 €.
do 320 €. T: 0940 247 744
dohodou. T: 0918 800 056
•Súrne hľadám do podnájmu
•Dám do dlhodobého prenájmu
•Hľadám prenájom 1 - 2-izbového
2 alebo 3-izbový byt, nezariadený,
garáž na Ul. Hollého.
bytu, najlepšie na Etape,
pre dve dospelé osoby a dve deti.
T: 0908 867 685
pre 2 osoby, do 300 €.
Cena: do 320 € mesačne. Prosím,
T: 0904 347 856
píšte na e-mail:
•Darujem alebo vymením: kuchta 3 l vejuska13@gmail.com

•Dám do dlhodobého prenájmu
garáž za políciou v ZH.
T: 0918 489 129

pri garáži je rampa aj voda.
Cena: 1 700 eur.
T: 0910 699 345

•Hľadám spoľahlivých
upratovačov vo výrobných halách
v ŽnH. Plat: 3,32 €/hod.,
v sťažených podmienkach 3,79 €
+ str. lístky v hodnote 3,60 €
za každý odpracovaný deň.
Nástup ihneď. T: 0940 268 792
•Dám do prenájmu garáž za STS
v Žiari nad Hronom.
T: 0904 540 332

•Predám bielu závesnú kúpeľňovú
zostavu, nepoužitú, ešte v záruke.
Umývadlo + skrinka 80 x 55 cm
+ skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena
dohodou. T: 0905 636 173

•Predám garáž pri Kortine.
V garáži je 3-fázová elektrina,

•Predám nové masívne borovicové
dvere, 80-ky ľavé, 70-ky ľavé, 90-ky
pravé plné, kazetové. Sklenené
1/3 plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky
pravé 2ks, 70-ky ľavé 1 ks. Aj
interiérové, biele a bukové. Cena
dohodou. T: 0907 365 167

•Predám 1-izbový byt,
1. poschodie s výťahom,
Novomeského ulica, neprerobený.
Cena: 25 000 €. T: 0948 51 00 46
ZH

Podajte si
riadkovú inzerciu,
poďakovania či spomienky
na svojich blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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INZERCIA

TUBAPACK

má už 45 rokov
Štyridsaťpäťročná história výroby
hliníkových a laminátových túb sa v
Žiari nad Hronom začala písať presne
14. apríla 1973, kedy bola vyrobená
prvá hliníková tuba.
Myšlienka vyrábať tuby však vznikla ešte
v roku 1969, a to na podnet vtedajšieho
vedúceho prevádzky kontroly prístrojov
Jána Škodu. Inšpiroval ho predovšetkým
zámer poskytnúť zamestnanie ženám.
Pôvodne bol spracovaný projekt na
umiestnenie 6 tubomatikov do nových
výrobných priestorov budúceho Závodu sa vyrábali tuby aj pre potravinársky viac ako 73 miliónov kusov túb.
druhovýroba, no kvôli nedostatku a chemický priemysel.
Kým do roku 1990 bola produkcia
finančných prostriedkov začala výroba
zameraná pre domáci trh, po tomto roku
túb podstatne skromnejšie, na jednej
sa začalo expandovať aj do zahraničia,
linke.
kam dnes smeruje až 98 % produkcie.
V ďalších rokoch linky pribúdali. Od roku V deväťdesiatych rokoch sa exportovali
1993 sa tuby v žiarskom závode vyrábali tuby napr. aj do Ázie, Saudskej Arábie či
na 7 linkách. V prevádzke obalová Ameriky.
technika sa v roku 1984 vyrábalo 106 V roku 1997 sa prevádzka rozšírila aj o
Presne 14. apríla 1973 bola vyrobená druhov túb pre rozličné náplne s rôznymi produkciu laminátových túb. V druhej
prvá hliníková tuba. Najskôr to boli názvami. V roku 1990 bolo vyrobených
vzorky túb pre Kozmetiku Bratislava
pre Ľaliovomliečny krém. Hneď po
týchto vzorkách sa vyrábala prvá séria
túb už pre skutočné použitie, pre toho
istého zákazníka, s potlačou Dento
Luxus. O tejto slávnostnej chvíli písali
aj celoslovenské médiá. Bol to začiatok
produkcie špecifického hliníkového
obalu v Žiari nad Hronom. Počas prvého
roka bolo v pláne vyrobiť 12 miliónov
túb, v skutočnosti sa vyrobilo 4 053 716
kusov túb.
Tuby boli na začiatku určené pre
kozmetický priemysel, krémy, ako boli
napríklad Glydorée, AB mandľový krém
a zubné pasty Dento Luxus, Poľana,
ako aj povestnú detskú zubnú pastu
Tuti Fruti, ktorá získala zlatú medailu
Výroba túb vznikla v ZSNP pôvodne ako pracovná príležitosť pre ženy.
na výstave CONECO 75. V roku 1975

Hliníkové aj laminátové tuby

Legendárne značky Glydorée či
Tuti Fruti

TUBAPACK sa zásadne zmenil - vidno to už na prvý pohľad.
polovici roka 2002 prešiel ZSNP, a.s.
privatizáciou. Bola to historická udalosť,
ktorá vyvolala celý rad ďalších zmien.
Novým majiteľom ZSNP, a.s. sa stala
private equity skupina Penta.

Ako vznikol názov TUBAPACK
V novembri 2004 začali zamestnanci
v ZSNP uvádzať do života novú
marketingovú líniu pre všetky výroby.
Pre výrobu túb bola vytvorená značka
TUBAPACK. Ako produktová značka sa
začala používať od 1.1.2005. Od mája
2006 patrí spoločnosť TUBAPACK do
skupiny spoločností ŽHS, ktorá ju získala
kúpou od predchádzajúceho majiteľa
ZSNP.

Masívna modernizácia firmy –
investície za 16 mil. €
Výrazné zvýšenie výrobnej kapacity,
približne o štvrtinu, priniesla nová linka
na výrobu túb - Tubomatic 200. Prvú
tubu na tejto linke vyrobili 11.11.2011.
Je to najmodernejšia plnoautomatická
linka, ktorá má všetko, čo je z hľadiska
súčasného rozvoja v oblasti výroby
takýchto liniek k dispozícii. Jej kapacita

a výrobná rýchlosť je až 200 túb za
minútu.
Dnešná
spoločnosť
TUBAPACK
patrí
medzi
najvýznamnejších
stredoeurópskych
výrobcov
túb
s
najmodernejšou
technológiou
výroby a s pevnou pozíciou najmä
na zahraničnom trhu. Od roku 2006,
kedy spoločnosť TUBAPACK prevzal
nový majiteľ, prešla firma zásadnou
modernizáciou. Firma investovala do
výroby, kvality priestorov a do ľudských
zdrojov viac ako 16 miliónov eur, čo
spoločnosť
zásadným
spôsobom
zmenilo k lepšiemu. Generálny riaditeľ
spoločnosti Richard Pittner chce
aj naďalej rozvíjať a modernizovať
výrobu tohto výnimočného obalového
produktu.
„Štyridsaťpäť rokov sa nedá hodiť za
hlavu, za ten čas sa tu vyprodukovali
miliardy túb a vystriedali stovky
zamestnancov. Bez tohto vývoja by
nebol ani dnešný TUBAPACK, preto sme
hrdí, že tuby sa v Žiari vyrábajú už tak
dlho. Našim zámerom je firmu neustále
zlepšovať, posúvať ju smerom dopredu,
a to sa nám zatiaľ darí.“
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Srdce krváca,
rozum sa stráca,
ústa šepkajú: vráť sa
nám, mamička, vráť.
Slová nemožné,
no predsa, keby...
My však veríme,
že stretneme sa spolu v nebi.
Dňa 20. augusta nás opustila
naša milovaná, láskavá a obetavá
mamička a stará mama
Margita Čajágiová
vo veku 80 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
sa s ňou prišli rozlúčiť
na jej poslednej ceste
za večným odpočinkom.
Ďakujú smútiace deti Gitka,
Eduard a Jozef s rodinami.
POĎAKOVANIE
Oznamujeme
susedom, bývalým
kolegom a známym,
ktorí poznali pani
Alojziu Brucháčovú,
že nás navždy
opustila
11. septembra 2018
vo veku 82 rokov po dlhej
a ťažkej chorobe.
Posledná rozlúčka
so zosnulou sa uskutočnila
17.9.2018 v Bratislave.
S láskou a úctou spomínajú
smútiaca rodina,
blízki priatelia a susedia.

SPOMIENKA
Dňa
4. septembra
sme si pripomenuli
nedožité
24. narodeniny
našej
Mišky Ďuračkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal.
Len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny dom
a spomienky nám
zanechal.
Dňa
26. septembra si
pripomenieme
1 rok od chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš milovaný otec
Ľudovít Martinka
a
dňa 3. septembra sme si
pripomenuli 15. výročie od smutnej
chvíle, keď od nás navždy odišiel
náš milovaný syn
Roman Martinka.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte
si s nami.
S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Čas plynie
a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky,
v srdciach žiaľ.
Dňa 21. septembra
sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás navždy opustila
Anna Raffayová.
S láskou spomínajú syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Milovali sme ju
a ona milovala nás,
tú lásku nezoberie
žiadny čas.
Dňa
22. septembra
uplynul 1 rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička
Mária Hudečeková
vo veku 84 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa
24. septembra si
pripomíname
2. 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
14 rokov od chvíle,
čo nás navždy
opustil manžel,
ocko a deduško
Marko Hríbik.
S láskou spomína
manželka
a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas beží
a spomienky bolia,
zabudnúť však nikdy
nedovolia.
Dňa 24. septembra
si pripomíname
15 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
mama a starká
Mária Husárová.
So smútkom
a bolesťou v srdci
spomínajú deti.
SPOMIENKA
Prečo je tak málo
šťastia na svete,
prečo to, čo je nám
najdrahšie,
tak rýchlo odchádza...
Dňa 13. septembra
sme si pripomenuli
2 roky 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
Čas ubieha
a nevráti,
čo osud nám vzal...
V srdci ostanú len
úcta, láska a veľký žiaľ.
My v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 23. septembra uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný
Ing. Ladislav Simonides.
S láskou na teba spomínajú tí,
čo ťa nadovšetko milovali.
Spomínajte s nami.
SPOMIENKA
Dňa
14. septembra
sme si
pripomenuli
nedožité
42. narodeniny
Petra Ďuračku.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú
syn Martin, mamka,
bratia
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 13. septembra
sme si pripomenuli
2 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá babka
Evka Nemcová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
na ňu spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Niektorí veria, že
hviezdy nie sú hviezdy,
ale iba otvory v nebi,
cez ktoré prúdi
láska našich blízkych
zosnulých,
svieti na nás
a oznamuje nám,
že sú v nebi šťastní.
Dňa 19. septembra
sme si pripomenuli 1. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša drahá
mama a stará mama
Margita Szarvasová
zo Žiaru nad Hronom
vo veku 87 rokov.
S láskou a úctou
spomínajú deti
Anna, Jozef, Blažena,
Peter a Ondrej s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si na cestu,
kam musí ísť
každý sám,
len dvere spomienok
nechala si dokorán...
Dňa
18. septembra
uplynuli 2 roky, kedy nás navždy
opustila naša drahá
Anna Šaranská.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
na ňu spolu s nami.
Spomínajú manžel, dcéra a syn
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 30. septembra
si pripomíname
10 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
Čas plynie
a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.
Dňa 25. septembra
uplynú 4 roky,
keď nás navždy opustil
náš milovaný
Dušan Grochal.
S láskou spomína
manželka a deti.

SPOMIENKA
Čas trhá dni sťa
vietor listya s každým
navždy odletí.
Len spomienky nám
zostávajúukryté v srdci
a našej pamäti.
Dňa 14. septembra
sme si pripomenuli 13. výročie
od chvíle, keď navždy dotĺklo
srdce dobrého manžela,
otca a starého otca
Ing. Júliusa Hudeca.
Spomíname na neho
s láskou a úctou.
Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka a synovia 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
uplynie 5 rokov 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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Ďurík a Baniar bronzoví na Majstrovstvách Slovenska
CYKLISTIKA

V sobotu 8. septembra sa uskutočnili
cyklistické Majstrovstvá Slovenska v
časovke do vrchu. Žiacke kategórie
a kadetky čakalo náročné skrátené
6,6 km dlhé stúpanie na Hnilčík.
Ostatné kategórie absolvovali celé
11 km stúpanie na Grajnár.
V kategórii mladších žiakov zabojoval
B. Holic a získal 7. miesto so stratou
41 sec. na víťaza A. Mroceka z CK EPIC
Dohňany. Na bronz mu chýbalo 30sec.
J. Benča skončil na 24. mieste, F. Záhorec na
28. mieste a F. Kazár na 35. mieste.
Starší žiaci bojovali na rovnakej trati
a smolu štvrtých miest chcel ukončiť
M. Ďurík, ktorý túžil získať svoju prvú
medailu na M-SR. Majstrom Slovenska
sa stal T. Sivok z KAKTUS BIKE TEAM pred
tímovým kolegom S. Novákom. Tretie
miesto a svoju prvú medailu vybojoval
M. Ďurík z CK MŠK Žiar nad Hronom.
S. Ihring skončil na 21. mieste, P. Antal
na 24. mieste, R. Paulík na 25. mieste a
R. Jackuliak na 35. mieste.
V kadetkách zvíťazila T. Kurnická z
CYS Akadémia Petra Sagana pred
N. Jenčušovou zo Schwabik cycling
a M. Čišeckou z CYS ZA. Naša
S. Záhorcová napriek veľkej snahe

nemala svoj deň a skončila na 6. mieste.
V Zelinová skončila na 8. a E. Imrišová na
14. mieste.
Kadeti už absolvovali dlhú trať, s ktorou
si najlepšie poradil M. Svrček z CYS
Žilina a stal sa majstrom Slovenska.
Náš pretekár L. Ungvarský po peknom
výkone skončil na 5. mieste. J. Vlčák
prišiel na 15. mieste. Juniori zabojovali a
M.
Baniar
získal
bronzovú
medailu. Víťazom sa stal M. Gajdula
z CYS Žilina pred M. Bugárom
z ŠG Trenčín. Žiarčan M. Baniar
stratil na striebornú medailu iba
0,71 sec. Nepopulárne 4. miesto obsadil
náš A. Foltán so stratou 11 sec. na víťaza.
T. Kamenský obsadil 8. a M. Černek
bojovnom výkone prišiel na 10. mieste,
13. miesto.
F. Záhorec na 20. F. Kazár na 33. mieste.
V nedeľu 9. septembra sa konalo Starší žiaci absolvovali 9 kôl bodovacej
kritérium v uliciach Spišskej Novej Vsi. jazdy. Víťazom sa stal M. Jurík zo
Jeden okruh bol dlhý 1500 m. Našim Spartak Tlmače. Náš M. Ďurík skončil na
pretekárom sa darilo lepšie ako v nedeľu 5. mieste., na tretie miesto mu chýbali
a získali niekoľko pódiových umiestnení. 4 body. Pekné 10. miesto vybojoval
Hneď v kategórii mladších žiakov na S. Ihring. P. Antal skončil na 12. mieste,
3 kolá hladkej jazdy si napravil chuť R. Jackuliak na 28. a R. Paulík na
B. Holic, ktorý v záverečnom špurte 31. mieste.
obsadil výborné 2. miesto. J. Benča po

Kadetkám sa tiež darilo lepšie.
S.
Záhorcová
obsadila
pekné
2. miesto. Zvíťazila V. Knapcová z CYS
Žilina. V. Zelinová prišla na 6. a E. Imrišová
na 13. mieste.
Kadeti mali preteky na 15 kôl a aktívny
od úvodu boli M. Svrček z CYS Žilina a
náš L. Ungvarský, ktorý obsadil výborné
3. miesto. J. Vlčák skončil na 5. mieste.
Juniori mali pred sebou 18 kôl bodovacej
jazdy. Naši chalani chceli od úvodu

udávať tempo a zabojovať o víťazstvo,
čo sa im aj podarilo. Od začiatku
pretekov bola vpredu dvojica náš
A. Foltán a M. Gajdula z CYS Žilina. Adam
si strážil súpera a zbieral dôležité body
počas celých pretekov. Napokon sa stal
celkovým víťazom. Naši M. Baniar skončili
na 16. a T. Kamenský na 17. mieste.
M. Černek pre technické problémy
preteky nedokončil.
CK MŠK

O tri body sme pripravili Bystricu aj Prešov
FUTBAL – II.LIGA

hostia, keď Hošekovu prihrávku obstrelil
Maník tesne vedľa žrde. Od tejto chvíle
sme hru zrýchlili a výsledkom bola
bomba Pellegriniho v 64. minúte,
s ktorou si Lukáč poradil. V 68. minúte
ušiel striedajúci Frimmel a Ďungel
hlavičkoval nad. V 70. minúte sa

brankár Krejčí, keď vyrazil Blahútovu
strelu. O dve minúty už na Parajovu
strelu po zemi nedočiahol. Diváci tak
mohli vidieť jediný gól zápasu. V 67.
minúte, v páde, strieľal Pavúk. Domáci
pohrozili v 75. minúte, keď si na dlhú
loptu nabehol Vajda. Obhodil si dvoch
hráčov, ale strelu z uhla Jenčo vyrazil.
V derby s Duklou Banská Bystrica sme V závere ešte strieľal Paraj a Tesák.
sa stali víťazom po góle Reného Paraja Domáci len nakopávali lopty, s čím sme
v 65. minúte. Z Bystrice sme ta priviezli si však hravo poradili. Tri body sme si tak
z Bystrice viezli domov.
cenné tri body.
Na derby s Duklou sa náš tím výborne
pripravil. Od začiatku zápasu nepúšťal FK Pohronie – 1. FC Tatran Prešov
domácich do šance. Celý zápas mali réžiu 2:1 (0:0)
vo svojich rukách hráči Pohronia, vďaka Góly: 70. Pelegríni, 72. Špyrka – 79. Leško
pohybu bol medzi mužstvami badateľný (z 11 m).
rozdiel. Po počiatočnom oťukávaní, v 21. Zostava FK Pohronie: Jenčo – Nosko,
minúte, Paraj vypichol loptu obrancovi a Tesák, Jacko, Pelegríni (C), Ďungel,
rútil sa sám na brankára Krejčího. Mohol Pavúk (87´Kosuda), Hatok, Paraj, Blahút
otvoriť skóre, strelu spred siedmych (67´Frimmel), Špyrka (89´Antošík).
metrov sa však rozhodol prihrať dozadu.
V 23. minúte strieľal priamy kop Pelle. Zápas s Prešovom nám mal ukázať, ako
Jeho strelu do vinkla vyrazil brankár sme pripravení na bývalého účastníka
súpera Krejčí. O minútu nato vyrazil aj Fortuna ligy.
hlavičku Nosku. V 26. minúte sa zase Už v 6. minúte prešiel Paraj do šestnástky,
postaral o prudký center Blahúta. Pár ale strelu mu hráči súpera zblokovali.
minút nato opäť útok na Krejčího sieť. V 14. minúte strieľal Pellegrini, ale
Hlavičkoval Sojka, avšak tesne vedľa. brankár Lukáč bol pripravený. V
V 37. minúte ušiel obrancom Ďungel. Išiel 17. minúte Ďungel našiel Pavúka, ten
sám na brankára, ale jeho strela minula nabil Blahútovi, ale hosťujúci brankár
svätyňu súpera. Po prvom polčase svoje mužstvo opäť podržal. Neskôr
odchádzali obe mužstvá do kabíny za to skúšali Blahút a Pellegrini, ale opäť
neúspešne. V 30. minúte pohrozili hostia,
stavu 0:0.
Na začiatku druhého polčasu pohrozili keď Hošek prešiel cez troch našich
domáci, keď nakombinovali a strieľal hráčov a z uhla napálil do Jenča. V závere
Snitka. Jenčo túto strelu vyrazil. V 51. polčasu sa zrodila ďalšia akcia nášho
minúte ušiel opäť náš kanonier Ďungel, útočného tria, keď centroval Blahút,
ale jeho prihrávku nezachytil nabiehajúci hlavičkoval Ďungel a Pavúk to hruďou
Blahút. V 63. minúte sme vyšachovali napílil brankárovi len do rúk.
obranu domácich. Súpera podržal ich Prvú šancu v druhom polčase mali
MFK Dukla Banská Bystrica FK Pohronie 0:1 (0:0)
Gól: 65´ Paraj
Zostava FK Pohronie: Jenčo – Nosko,
Tesák, P. Jacko, Pellegrini (C), Frimmel (61.
Pavúk), Ďungel (78. Vondryska), Hatok,
Paraj, Sojka (57. Špyrka), Blahút.

domácim naskytla príležitosť na priamy
kop z 35 metrov. Lopty sa chopil domáci
kapitán Lukáš Pellegrini, ktorý svoj pokus
po zemi premenil a na štadióne vypukla
nespútaná gólová radosť. Tú prehĺbil
Jozef Špyrka, keď o dve minúty na to
peknou strelou zvýšil na 2:0. Netrvalo
dlho a o slovo sa prihlásili aj hostia. V 78.

minúte po nevinnej akcii Hošeka fauloval
Paraj a z následnej penalty znížil na 2:1
Leško. Záver zápasu patril domácim,
ale Prešov opäť podržal brankár Lukáč,
keď vyrazil volej Frimmela a v poslednej
minúte aj bombu Pellegriniho.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Kadeti absolvovali prvý medzinárodný turnaj
BASKETBAL - KADETI

Úspešná reprezentácia klubu na turnaji
regionálnych výberov talentovaných žiakov
FUTBAL - U13/U14

Litoměřice – MŠK BK Žiar nad Hronom
66:72
Body: Kucej 17, Goebiowský 12, Švec
11, Greguš 7, Novák 6, Babiak 4, Žemla
4, Grochal 3, Dekýš 3, Truben 2, Balogh 2,
Király, Herich
Sokol Pražský – MŠK BK Žiar nad Hronom 81:56
Body: Kucej 14, Grochal 10, Švec 7, Novák 7, Golebiowsky 5, Dekýš 5, Király 4,
Greguš 2, Žemla 2, Herich, Truben, Balogh, Babiak
Pardubice – MŠK BK Žiar nad Hronom
74:88
Body: Kucej 38, Novák 12, Greguš 8,
Grochal 8, Golebiowsky 6, Žemla 6, pokusy dorážali svoje nepremenené
Truben 6, Babiak 4, Balogh, Dekýš, Király, strely. Nám, naopak, povypadávali
Herich, Švec
z koša aj isté tutovky, ktoré by nás
bez problémov držali v hre. Konečný
Na prvý medzinárodný turnaj výsledok 81:56 nie je obrazom v podstate
pred sezónou 2018/19 vycestovali veľmi dobrého výkonu našich chlapcov.
do Prahy kadeti MŠK BK Žiar nad
Hronom. V dňoch 7. až 9. septembra Táto prehra dokázala veľmi dobre
sa zúčastnili turnaja Sokol grand prix, motivovať Žiarčanov do posledného
ktorý organizoval Sokol Pražský a zápasu, v ktorom bojovali proti
zúčastnilo sa ho ďalších päť družstiev Pardubiciam o konečné tretie miesto.
– Litoměřice, Borgotaro (ITA), Plzeň, Na vysokých Pardubičanov hneď od
Pardubice a naši chlapci zo Žiaru.
začiatku platila rýchla hra a napádanie
V prvom zápase sme zvíťazili nad hráča s loptou. V tomto zápase sme
Slavojom BK Litoměřice o 6 bodov 72:66. dokázali zakončiť toľko rýchlych
Po celý zápas sme si držali vedenie, ktoré protiútokov ako za celý turnaj. A keď
sme udržali až do konca zápasu, čím rýchlosť bola podporená aj excelentným
sme si zaistili ďalšie kvalitné zápasy s výkonom hráča Kuceja (38 b, polčas 28) a
družstvami z druhej skupiny. Na druhý nesmiernou bojovnosťou a zohratosťou
deň nás čakalo domáce družstvo Sokol celého tímu, výhra nám nemohla ujsť.
Pražský. Do polčasu bola hra vyrovnaná, Konečný výsledok 88:74 všetkých potešil
hralo sa agresívne na obidvoch stranách. a zaslúžene sme si vybojovali 3. miesto.
V druhom polčase sa prejavila lepšia Do zápasov sa v priebehu turnaja zapojili
fyzičnosť domácich, ktorí na dva, tri všetci hráči, ktorým patrí veľká vďaka

za ich prístup a snahu vydať zo seba to
najlepšie.
V Pardubiciach sme dolaďovali formu
V piatok 14. septembra odohrali naši
kadeti po dlhej ceste veľmi dobrý,
fyzicky náročný zápas s Pardubicami.
Prehrali ho 67:91. Prvý zápas na druhý
deň v sobotu zvládli veľmi dobre. Od
začiatku predvádzali koncentrovaný
výkon, hrali disciplinovane, kolektívne a
bez rešpektu zo súpera z piatka. Domáce
Pardubice nastúpili v zmenenej zostave
so 7 novými oddýchnutými hráčmi, no
aj napriek tomu Žiarčania dominovali v
rýchlom prechode do útoku a agresívnej
obrane. Každý jeden hráč, ktorý nastúpil
v zápase, odovzdal na palubovke
100 %, za čo im patrí veľká pochvala.
Výhra 96:68 pre „hurkárov“ bola úplne
zaslúžená. V poslednom zápase naši
podľahli Pardubiciam 94:72.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent trénera

V dňoch 4. a 5. septembra sa v
rámci projektu SFZ na Podporu
talentovaných
hráčov
konal
turnaj
regionálnych
výberov
hráčov.
Zúčastnili
sa ho
futbalisti, ktorí pôsobia mimo
futbalové akadémie a útvary
talentovanej mládeže. Zastúpenie
na turnaji malo aj FK Pohronie.
V projekte sa zúčastnili hráči v
dvoch vekových kategóriách, a to
starší žiaci, ročník narodenia 2005 a
mladší žiaci, ročník narodenia 2006.
Každý regionálny výber (bratislavský,
západoslovenský, stredoslovenský,
východoslovenský) mal výbery v
oboch kategóriách, ktoré medzi sebou
odohrali turnajovým spôsobom
každý s každým zápasy v rámci
svojej vekovej kategórie. Turnaje
prebiehali súčasne v Poprade a okolí.

tréner Radoslav Vanko, ako jeden
z dvojice trénerov výberu SsFZ.
Hráči FK Pohronie zúčastnení na
tomto turnaji reprezentovali náš
klub úspešne a väčšina z nich patrila
k dôležitým hráčom jednotlivých
kategórií. Svojimi výkonmi potešili a
pomohli k celkovému umiestneniu
jednotlivých výberov. V kategórii
mladších žiakov skončil výber SsFZ
na druhom mieste a v kategórii
starších žiakov výber SsFZ na turnaji
skončil na prvom mieste bez prehry.
Kvalitu našich hráčov potvrdila aj
voľba najlepšieho hráča turnaja vo
vekovej kategórii U14, ktorým sa stal
Ján Jakab.
(RV)

Náš klub reprezentovali vo vekovej
kategórii U13 (2006): Andrej
Urgela, Alex Kapusta, Jakub
Kapusta, Filip Arvay, Tobias Legíň,
Patrik Suchý, Dominik Mihálik.
V kategórii U14 (2005) hráči: Ján
Jakab, Matej Dovčík, Vladimír
Pilník, Kamil Chovan. Náš klub
reprezentoval v tejto kategórii aj

Karatisti odštartovali súťažnú sezónu v zahraničí
KARATE

reprezentačnými trénermi pre vekové
kategórie 10 až 13 ročných. Vo farbách
Slovenska nastúpil aj jediný zástupca
žiarskeho klubu Šimon Sečkár, ktorý
v disciplíne súborné cvičenia kata
vybojoval striebornú medailu. Slovenské
reprezentačné družstvo aj jeho zásluhou
skončilo v hodnotení na skvelom 2.
mieste spomedzi 77 zúčastnených
klubov a federácií.

Prázdniny ešte nestačili ani poriadne
za sebou zavrieť dvere a karatistom
z MŠK Žiar nad Hronom už začala
súťažná sezóna. Po letnom sústredení
si svoju formu mohli hneď overiť na
dvoch významných zahraničných
podujatiach v Chorvátsku a Maďarsku.
Oba turnaje svetového formátu sa
konali cez víkend 8. a 9. septembra.
Do Chorvátska štartovala slovenská
reprezentácia na turnaj Zagreb karate
cup, kde sa stretlo 622 pretekárov
z 10 štátov. Turnaj bol sledovaný

Ten istý víkend sa konal svetový pohár
Budapest Open. Jeden z najväčších
turnajov v Európe tentoraz privítal
1800 pretekárov z 37 krajín z celého
sveta. Žiarsky dorastenci a juniori na
ňom bojovali aj o body pre štart na
februárových Majstrovstvách Európy.
Prvý deň turnaja bol venovaný starším
vekovým kategóriám. Najviac sa darilo
Arisovi Nikolasovi Čelovi, ktorý spravil
skvelý štart v novej kategórii juniorov
do 76 kg, keď sa mu podarilo vybojovať
striebro. Aj Nina Jelžová štartovala už vo
vyššej vekovej kategórii starších junioriek
nad 68 kg, kde sa jej podarilo obsadiť
bronzovú priečku. Druhý deň Budapest
Open patril mladším kategóriám.
V disciplíne kata chlapci 10 – 11-ročných
svoj úplne prvý štart mimo Slovenska

oslávil striebrom Adam Hudec.
Veľmi ťažký štart sezóny majú naši
karatisti úspešne za sebou. Veríme, že
je to predzvesťou opäť veľmi úspešnej
sezóny.
Ľubomír Striežovský,
tréner
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