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Pumptrucková dráha je oficiálne otvorená
Pumptracková dráha je od soboty
1. októbra oficiálne sprístupnená
verejnosti.
Prestrihnutím
duše
z kolesa ju oficiálne otvoril
viceprimátor Ladislav Kukolík. Na
otvorení nechýbali ani zástupcovia
spoluorganizátorov, a to žiarska
mládež a Absolute racing team.
S výstavbou pumptrackovej dráhy
začalo mesto v druhej polovici júla.
Na vytvorenie dráhy sa použil materiál
z futbalového štadióna, ktorý je
v procese veľkej rekonštrukcie. Určená
je najmä pre bikerov, ale využívať sa
bude môcť aj v zimných mesiacoch
ako kopec na sánkovanie. Celková
dĺžka dráhy je približne 150 metrov
a skladá sa z troch okruhov. Dráha je
využívaná nielen deťmi, ale aj žiarskou
mládežou. „Vznik pumptrackovej dráhy
má pre mňa osobne jedno veľké plus,“
hovorí koordinátorka práce s mládežou
Dominika Švecová a dodáva: „Ukázalo
sa, že keď mladí ľudia chcú, tak sa
všetko dá zvládnuť. Vytvorenie dráhy
prišlo od mladých ľudí, ktorí pri tvorbe
nečakali so založenými rukami, ale
pomáhali na dráhe vo svojom voľnom

Počas otvorenia dráhy si žiarski bikeri zmerali sily v dvoch kategóriách.
čase. Tak isto dostali príležitosť spraviť
otvorenie podľa ich predstáv. Mesto,
MsKC a mestské Technické služby veľmi
vyšli v ústrety, aby podujatie dopadlo
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Oficiálne pumptrack otvoril Ladislav Kukolík.

tak skvelo. Osobitne by som chcela veľmi
poďakovať Ondrejovi Balážovi za jeho
akčnosť pri organizovaní podujatia a
rýchle hľadanie riešení, keď nie vždy to
vyzeralo ružovo. Dúfam, že bude viac
takýchto skvelých nápadov od mladých,
ktoré sa v spolupráci so samosprávou
uskutočnia.“ Súčasťou otvorenia bola aj
súťaž bikerov. V kategórii do 10 rokov
súťažilo 38 detí, zvíťazil v nej Šimon
Matiasko, najmladší člen tímu Absolute
racing team. V kategórii nad 10 rokov
súťažilo 20 detí a vyhral ju Jakub Kružliak.
„Ako tím budeme chcieť aj v budúcnosti
usporiadať podobný pretek na
profesionálnej úrovni, kde budú prizvaní
aj majstri tejto disciplíny,“ prezrádza
Ondrej Baláž z Absolute racing team.
(li)

Nové herné prvky
na detskom ihrisku
Slniečko

Na podnet obyvateľov nášho
mesta bolo detské ihrisko Slniečko
doplnené o nové herné prvky.
Mamičkám na detskom ihrisku,
ktoré sa nachádza pri budove starej
polikliniky, chýbali hojdačky či
šúchala. Tá tu síce bola, ale jej stav bol
nevyhovujúci. Mesto ju preto vymenilo
za novú. Okrem toho tu pribudlo
aj nové pieskovisko s prekrytím s
jednou šikmou strechou, preklápacia
hojdačka a pružinová hojdačka –
koník. „Kvôli bezpečným zónam, ktoré
musíme dodržiavať, nebolo možné
v priestoroch tohto detského ihriska
osadiť závesnú hojdačku, preto sme
zvolili alternatívne riešenie a inštalovali
sme novú preklápaciu hojdačku,“
vysvetľuje Denisa Mindová z Odboru
životného prostredia a infraštruktúry
MsÚ. O nové herné prvky sa v týchto
dňoch rozrástol aj rozprávkový lesík
v parku. K chalúpke pribudla ježibaba
na metle a dve lavičky.
(kr)

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 29. septembra sa
uskutočnilo 6. riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo
sa ho 13 poslancov.
Informáciu o plnení rozpočtu k 30. júnu
predniesol hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník. Bežný rozpočet mesta mal za
uvedené obdobie rozpočtové príjmy
na úrovni 6 786 015 eur a výdavky na
úrovni 5 484 631 eur. Saldo bežného
rozpočtu tak predstavuje sumu 1 301
384 eur. Kapitálový rozpočet mesta mal
rozpočtové príjmy na úrovni 290 223 eur
a výdavky na úrovni 106 529 eur. Saldo
kapitálového rozpočtu tak predstavuje
sumu 183 694 eur.
Na programe rokovania bolo aj
schválenie, resp. neschválenie poplatku za
rozvoj na území mesta Žiar nad Hronom.
Poslanci NR SR v novembri minulého roku
schválili Zákon o miestnom poplatku
za rozvoj, ktorý nadobudne účinnosť 1.
novembra tohto roku. Ide o poplatok,
ktorý je dobrovoľný a je na samosprávach,
či ho zavedú, alebo nie. V prípade, že
by ho samospráva zaviedla, zaťažila by
ním aj súčasných obyvateľov, ktorí sa
rozhodnú stavať alebo rekonštruovať
svoje nehnuteľnosti a nijako svojimi
investičnými zámermi nezaťažujú dané
územie. Zaťažení by boli aj investori,
ktorí by stavali na pozemkoch, kde je

ným a iným

už vybudovaná infraštruktúra. Mesto sa
rozhodlo, že tento poplatok nezavedie.
Poslanci s návrhom súhlasili.

Oficiálnymi symbolmi mesta
sú erb, vlajka a pečať

Poslancom bol na septembrovom
zasadnutí predložený aj návrh VZN
o používaní a ochrane symbolov mesta.
Uvedeným VZN sa odstránia disproporcie
medzi verziou erbu mesta a vlajky,
ktorú má oficiálne schválenú žiarska
samospráva a verziou, ktorá je uvedená
v heraldickom registri. Nové VZN mení
aj počet oficiálnych symbolov mesta.
Sú nimi erb mesta, vlajka mesta a pečať
mesta.
Druhým VZN, ktoré poslanci schválili, sa
mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta. Návrh
zmeny si vyžiadala úprava cenníka
za krátkodobý prenájom nebytových

priestorov v MsKC. Okrem tohto schválili
poslanci aj VZN o podmienkach držania
psov na území mesta. V tejto súvislosti
primátor uviedol, že mesto na budúci
rok uvažuje o zriadení dvoch oplotených
priestorov pre voľný pohyb či výcvik psov.
Poslanci schválili aj delegovanie
zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych
orgánov škôl a školských zariadení,
konkrétne do Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika. Správu o činnosti MsKC
za prvý polrok predniesla jeho riaditeľka
Michaela Pribilincová. Správa okrem
iného obsahovala aj zmeny a novinky
kultúrneho centra. Za všetky možno
spomenúť grant pre knižnicu vo výške
3 400 eur, ktoré sa použili na nákup kníh
a na zakúpenie počítačov s príslušenstvom
pre internetové pripojenie čitateľov či
získanie finančného daru 19-tisíc eur od
Nadácie ZSNP a Slovalco.

nám budú robiť dobré meno. V žiackych
súťažiach hrať pravidelne prvú ligu
a súperiť s najlepšími. Myslím, že
cieľavedomou prácou s 13 mládežníckymi
tímami by sa nám tieto ciele v budúcnosti
mohlo dariť napĺňať,“ uviedol Rastislav
Štanga.
Primátor poslancov informoval aj
o Žiarskej komunálnej spoločnosti, ktorú
samospráva založila v lete. „Od septembra
spoločnosť zamestnáva 5 Rómov, ktorých
mzdové náklady nám refunduje úrad
práce. Majú už za sebou práce na vytvorení
spevnenej plochy pri Dome smútku na
cintoríne v Šášovskom Podhradí. Našim
cieľom je vytvoriť fungujúcu spoločnosť,
v ktorej sa dlhodobo nezamestnaní
Rómovia naučia pracovným činnostiam
a pracovnému návyku a neskôr sa tak

ľahšie umiestnia na pracovnom trhu v Žiari
a okolí,“ uviedol primátor Peter Antal.
Poslanci si tiež na septembrovom
zasadnutí prevzali tablety, vďaka ktorým
s nimi bude samospráva komunikovať
„bezdrôtovo“ a posielať im materiálny
na zastupiteľstvá. V tlačenej forme budú
materiály dostávať iba tí poslanci, ktorí
o to požiadajú. Tablety sú primárne
určené na hlasovanie počas MsZ a na
zdieľanie elektronických podkladov
na zastupiteľstvá. Poslanci v nich majú
len wifi pripojenie, to znamená, že
v nich nemajú možnosť pripojenia cez
mobilného operátora (dátovú kartu).
V tabletoch je však špeciálna aplikácia,
ktorá umožní modernizáciu hlasovania
a náhradu aktuálneho hlasovacieho
zariadenia.
(li)

Moderné hlasovanie
cez tablety

Správu o činnosti FK Pohronie za rok
2015 predložil Rastislav Štanga, výkonný
riaditeľ klubu. Podľa predloženej správy
uplynulý rok splnil očakávané ciele na 70
percent. „Našimi ambíciami z dlhodobého
hľadiska je vychovávať v mládeži hráčov
pre seniorský futbal, prilákať na štadión
čo najviac mladých športovcov, ktorí

Žiarska komunálna spoločnosť má za sebou prácu pri Dome smútku v Šášove.
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Nové parkovisko v areáli nemocnice
Rekonštrukcia parkovacích plôch
v areáli nemocnice Svet zdravia Žiar
nad Hronom je už ukončená. Samotná
prevádzka by sa mala začať počas
najbližších dní.
Nové parkovacie miesta pribudli priamo
pred budovou polikliniky, na mieste
bývalej vrátnice. Okrem rekonštrukcie
parkovacích plôch pristúpila spoločnosť
Svet zdravia aj k rekonštrukcii priľahlej
cestnej infraštruktúry a chodníkov.

Celkovo v areáli nemocnice pribudlo 28
nových parkovacích miest, z toho dve
sú pre imobilných pacientov. Celková
investícia bola viac ako 120-tisíc eur. „Táto
rekonštrukcia má do veľkej miery vyriešiť
aj dlhodobé problémy s nedostatkom
parkovacích miest v areáli nemocnice.
Preto sa plánuje po jej dokončení
zaviesť regulované parkovanie, ktoré
má zamedziť zneužívaniu a zahlcovaniu
areálu stojacimi autami. Skúsenosti
z našich ostatných nemocníc dokazujú,
že vďaka takýmto pravidlám už nie je
problém pre návštevníka svoje auto
zaparkovať pohodlne a bezpečne,“
povedal ešte pred dokončením
parkoviska hovorca spoločnosti Tomáš
Kráľ. O presných cenových podmienkach
parkovania bude nemocnica verejnosť
informovať v najbližších dňoch.

Evu Páleníkovú v tejto
funkcii
vystrieda
Branislav Jaďuď, ktorý
prichádza s bohatými
skúsenosťami
zo
zdravotníckeho
sektora. „Rád by
Branislav
som poďakoval Eve
Jaďuď.
Páleníkovej za jej
prácu
vykonanú
počas uplynulých takmer dvoch rokov
v obidvoch nemocniciach. Musela
prekonať veľmi náročné transformačné
obdobie, ktoré sa však ešte stále
neskončilo. Svoje ciele sme verejne
deklarovali a budeme aj naďalej tvrdo
pracovať na ich dosiahnutí. Verím,
že nový riaditeľ nadviaže na všetko
dobré a výrazným spôsobom sa zasadí
o ďalšie napredovanie oboch nemocníc.
Čakajú nás veľké výzvy, ktoré sa musia
pretaviť do zvýšenej kvality zdravotnej
starostlivosti o našich pacientov,“
Od prvého októbra nastáva zmena na zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny
poste riaditeľa Nemocníc Svet zdravia riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.
Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Branislav Jaďuď je absolventom

Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a následne Fakulty
manažmentu Univerzity Komenského
v Bratislave. Nedávno ukončil štúdium
MBA na Central European Management
Institute v Prahe v oblasti manažmentu
zdravotníctva. Trinásť rokov aktívne
pôsobil na rôznych manažérskych
postoch v zdravotníckom sektore. Najprv
ako obchodný manažér v americkej
korporácii Johnson & Johnson, neskôr
aj na Ministerstve zdravotníctva SR.
Pochádza z Novej Bane, je ženatý a

má dvoch synov. „Som rád, že sa po
rokoch môžem vrátiť späť do domáceho
prostredia a aktívne sa pričiniť o rozvoj
dvoch regionálnych nemocníc. Sú
určené všetkým pacientom, spĺňajú
verejný záujem, a preto z môjho nového
postu spravím maximum, aby pacienti
zo širokého okolia boli so zdravotnou
starostlivosťou o nich čo najviac
spokojní. Dúfam, že pre tento cieľ
dokážem nadchnúť aj mojich nových
kolegov,“ doplnil Branislav Jaďuď.
(li)

Novým riaditeľom nemocnice
je Branislav Jaďuď

Cenové podmienky parkovania sa
dozvieme v najbližších dňoch.

Poškodený potrubie podchodu opravia strojom z Nemecka
Zatekajúca voda a z nej rozmočený
a poškodený strop podchodu už
dlhšiu dobu ohrozuje ľudí. Na podnet
žiarskych poslancov sa vedenie mesta
rozhodlo tento problém riešiť.
Kým podchod vlastní mesto, komunikáciu nad ním spravuje Slovenská
správa ciest. Preto sa tieto dve strany
už niekoľko rokov dohadujú, kto podchod opraví. „Zatekanie do podchodu je vnímaný ako vážny problém,“
vysvetľuje prednosta mestského úradu
Juraj Miškovič a konkretizuje: „Súčasťou
komunikácie sú aj uličné vpuste, ktoré
odvádzajú dažďovú vodu. Predpokladaná príčina poruchy bola práve na
nich a kanalizačných potrubiach, ktoré
túto vodu odvádzajú.“ Mesto preto na
vlastné náklady zabezpečilo kamerovú
analýzu, ktorá preukázala vertikálny posun potrubia na troch miestach. Slovenská správa ciest analýzu akceptovala
a pristúpi tak k oprave kanalizačných
zberačov a potrubí. Problém je v tom,
že na jednom mieste je vertikálny posun
potrubia tak výrazný, že by sa musela

poškodenej kanalizácie,“ približuje
postup opravy prednosta MsÚ. Strop,
ktorý tiež potrebuje opravu, je rovnako v správe SSC. „Na poslednom rokovaní v júli, na ktorom boli prítomní aj
zástupcovia SSC a investorského útvaru,
nám prisľúbili, že keď sa zamedzí zatekaniu a bude to účelné, tak pristúpia
k oprave stropu a k ochrane oceľových
výstuží cestného telesa,“ dodáva na záver
prednosta Juraj Miškovič.
Nosná konštrukcia stropu je z časti
skorodovaná. Časť poškodeného stropu
preto už dalo mesto odstrániť.
(li)
značná časť komunikácie obnažiť a tým
pádom by nebola prejazdná. Druhou
možnosťou je technológia, na ktorú je
potrebné priniesť zariadenie z Nemecka.
Slovenská správa ciest sa preto rozhodla
pre túto možnosť a tento stroj objednala.
„Stroj opraví to, aby sa vertikálny posun
kanalizácie nemusel obnažiť a opravovať
z horných častí konštrukcie. Do existujúcich potrubí sa vtlačí plastový rukáv,
ktorý zabezpečí vodenepriepustnosť

Zrekonštruovali hospodársku budovu Svätokrížskeho domu
Súčasťou Žiarskeho jarmoku sa stal
aj Svätokrížsky dom, v ktorom sa
minulý rok po prvýkrát piekli tradičné
podevníky z chlebového cesta. Kým
minulý rok v dome prebiehal prieskum
a zrenovovala sa stará vonkajšia pec,
tento rok prešla rekonštrukciou aj
hospodárska budova.
V hospodárskej budove, ktorá
sa nachádza vo dvore spolu so
Svätokrížskym domov, sú tri miestnosti:
izba paholka, komora a vináreň

domáceho pána. Do všetkých troch sa
inštalovalo pôvodné zariadenie. „Všetky
miestnosti sú zariadené pôvodnými
originálnymi vecami,“ informuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž
a ako dodáva, zariadenie sa nakupovalo
v starožitnostiach, na burzách alebo
priamo od ľudí, ktorí občas veci aj
darovali.

Na jarmoku sa bude piecť
a variť v peci z 19. storočia

Na základe výskumov sa zistilo, že
pôvodný náter hospodárskeho traktu
bol bielo-modrý. Rovnakú farbu
dostala budova aj po rekonštrukcii.
„Jedinou našou snahou je, aby sme čo
najautentickejšie obnovili nielen túto
časť, ale aj celý dom,“ približuje archeológ
Peter Mosný s tým, že autenticky
znamená niekedy v polovici 19. storočia.
„Pred niekoľkými dňami sme vymurovali
pec, ktorá je tiež z polovice 19. storočia.
Pec bude fungovať a už počas jarmoku

mestské noviny

v nej budeme piecť a variť. Chceme
ľuďom ukázať, ako sa tu kedysi žilo,“
podotýka ďalej Peter Mosný. Pec staval
kachliar zo Slovenskej Ľupče, ktorý dal
niekoľko návrhov. Vybral sa jeden, ktorý
sa hodí pre náš región. Po hospodárskej
budove plánuje mesto v budúcom roku
zrekonštruovať aj samotný Svätokrížsky
dom a jeho miestnosti.
(li)

V areáli nemocnice pribudlo 28 parkovacích miest.

Dobrovoľníctvo – príležitosť objaviť
svoje zručnosti
Od piatku 16. septembra do štvrtka
22. septembra mali ľudia v celom
banskobystrickom kraji možnosť
vyskúšať na vlastnej koži, čo prináša
dobrovoľníctvo. Počas tohto týždňa
sa do aktivít zapojila aj žiarska
mládež.
1757
dobrovoľníkov
v
101
organizáciách
po
celom
banskobystrickom kraji odpracovalo
spolu 6920 hodín bez nároku na
honorár.
Sprievodných
podujatí
sa zúčastnilo ďalších viac ako 730
účastníkov. Keby sme prerátali
ich prácu minimálnou hodinovou
mzdou, tak dobrovoľníci pomohli
svojim komunitám prácou sumou
viac než 16 tisíc eur. Aktivity s deťmi,
pomoc hendikepovaným či seniorom,
zveľaďovanie prostredia, práca s
farbami či materiálom, starostlivosť o
rastlinky a záhrady, ale aj workshopy a
diskusie na tému dobrovoľníctva boli
priestorom vyskúšať si mnoho nových
vecí a „nájsť sa“ v pomoci druhým, čo
bolo motívom tohtoročnej kampane.

Dôležitosť dobrovoľníctva

Aj keď v meste prebiehajú
dobrovoľnícke aktivity počas celého
roka, už po tretí rok sa v našom meste
organizuje aj Týždeň dobrovoľníctva.
„Počas tohto týždňa sa poukazuje na
dôležitosť dobrovoľníctva a zapojenie
mladých ľudí pri zveľadení priestranstiev
v meste,“ informuje koordinátorka
práce s mládežou Dominika Švecová
a dodáva: „Spolupráca CVČ, Mestského
mládežníckeho parlamentu a ďalších
mladých z radov žiarskej mládeže
bola aj tentokrát úspešná. Niektoré
aktivity si dokonca navrhli aj sami
zapojení dobrovoľníci. Verím, že slovo
dobrovoľníctvo sa bude v našom meste
skloňovať aj naďalej a bude sa zapájať
čoraz viac mladých Žiarčanov.“

Čakaj s bublinou.

Prečítaj si schody.

Skrášlené schody, farebné
paletové sedenie či
vyzdobené zastávky
Do
organizácie
Týždňa
dobrovoľníctva sa zapojilo aj Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom
ako Infobod o dobrovoľníctve. „Tento
rok v spolupráci s mládežníckym
parlamentom pod vedením Dominiky
Švecovej sme organizačne zabezpečili
dobrovoľníkov a niekoľko aktivít,“
približuje Petronela Gáfriková z CVČ
s tým, že Týždeň dobrovoľníctva začal
akciou Prečítaj si schody v Parku
Š. Moysesa. „Počas tejto aktivity sa
skrášlili schody v parku. Hlavnými
aktérmi boli dobrovoľníčky neformálnej
skupiny Klubu M pod vedením Viky
Mizerákovej. Ďalšou aktivitou sme
farebne spestrili paletové sedenie
pri Súkromnej strednej odbornej
škole technickej v Žiari nad Hronom.
Dve základné školy si skrášľovali
svoje areály a ich okolie. „Dvojka“
si zrenovovala lavičkové sedenie
pred školou a „Štvorka“ zasa interiér
školy,“ konkretizuje Gáfriková. Čakaj
s bublinou bola ďalšia dobrovoľnícka
aktivita,
kedy
dobrovoľníci
z
mládežníckeho parlamentu vyzdobili
dve zastávky v meste, v ktorých si môžu
ľudia krátiť čas čakania príjemným
čítaním bublín. „Celkom sa nám do
Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 176
dobrovoľníkov. Tešíme sa, že aj tento
rok sa nám podarilo niečo užitočné
urobiť pre naše mesto. Za spoluprácu
a obetavé úsilie počas Týždňa
dobrovoľníctva, vyjadrujeme úprimné
poďakovanie každému, kto priložil ruku
k dielu,“ uzatvára Petronela Gáfriková.
(li)
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podujatia a zachovaní pamäti na chýrečných
žiarskych hurkárov. Aj keď nie priamo hurkami,
ale tradičnými výrobkami z cesta. Minulý rok to
boli podevníky a teraz možno iné, ale snažíme
sa stále zachovávať tradičné jedlá z tradičných
surovín.
K tomu sme v termíne do jarmoku stihli aj
obnoviť hospodársky dom v jeho pôvodnom
tvare, s omietkami a maľbou. Riadili sme sa
výsledkami výskumov a štúdií v tejto oblasti.
Počas celého roka sme získavali originály
zariadení a nástrojov. Získali sme ich tak kúpou

ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Svätokrížsky dom
Blížiaci sa žiarsky jarmok, kedy sa do
mesta zíde množstvo ľudí, tak jarmočníkov
ako kupujúcich, je časom priblíženia sa
k tradíciám, medzi ktoré jarmok nepochybne
patrí. V tom čase mesto Žiar nad Hronom
v posledných rokoch vstupuje s prezentáciou
a obnovou tradícií, za účelom ktorých bol aj
zakúpený a v súčasnosti reštaurovaný starý
Svätokrížsky dom na starom námestí.
Ako každý rok chceme byť súčasťou tohto

v starožitnostiach, ako aj od darcov. Podarilo sa
nám zariadiť interiéry v duchu doby 19. storočia.
Snažili sme sa získať a tým aj zachovať originálne
predmety každodenného života v mestečku.
Začiatkom roka sa primátor mesta rozhodol, aj
verejne vyhlásil, že dom bude zrenovovaný a
tohto roku aj jeho hospodárska časť. Ako sa mu
to podarilo, príďte sa pozrieť, budete vítaní. A ak
vám bude aj chutiť, tak to všade hovorte, a ak nie,
tak, prosím vás, mlčte.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Zaujímavý nález munície v okolí Šášovského Podhradia
V piatok 23. septembra sa v lesnom
poraste nad Šášovským Podhradím
našlo niekoľko kusov munície. Na
miesto bol okamžite vyslaný krajský
pyrotechnik.
Od začiatku tohto roka mali krajskí
pyrotechnici v banskobystrickom
kraji 198 výjazdov, pri ktorých zaistili
291 kusov munície a 28 kilogramov
nábojov. „V piatok 23. septembra
približne o 10-tej hodine bolo na
polícii v Žiari nad Hronom prijaté
oznámenie, že v lesnom poraste
nad obcou Šášovské Podhradie
sa nachádza viac kusov munície, vojny,“ informovala krajská policajná
Andrea
Petrovičová
pravdepodobne z obdobia II. svetovej hovorkyňa

V Žiari sa stretli piesne z celého
Slovenska
Ústredie Jednoty dôchodcov
Slovenska v spolupráci s Krajskou
organizáciou JDS v Banskej Bystrici
a Okresnou organizáciou JDS v
Žiari nad Hronom zorganizovali
v stredu 21. septembra 17.
ročník Celoslovenskej prehliadky
speváckych súborov seniorov.
Na úvod podujatia zaspieval Mužský
spevácky súbor Sekera zo Žiaru
zmes slovenských piesní. Vystúpil i
tanečný súbor zo ZUŠ Zity StrnadovejParákovej. Pozvanie na podujatie
prijali prednostka okresného úradu
Andrea Žiaková, zástupca primátora
mesta Ladislav Kukolík, predseda
JDS Ján Lipianský, predseda KO
JDS Banská Bystrica Ján Hlaváč, ale
aj niektorí primátori, starostovia či
predsedovia krajských a okresných
organizácií JDS. Na 17. celoslovenskej
prehliadke sa predstavili spevácke
súbory zo všetkých slovenských

krajov, ktoré moderátorka podujatia
Silvia Hlôšková predstavila výstižnými
slovami o ich činnosti. V programe
vystúpili spevácke súbory, ktoré sa
snažili čo najlepšie reprezentovať svoj
kraj: Leváranky (Veľké Leváre), Dudváh
(Križovany nad Dudváhom), Klapka
György (Komárno), Ilavčan (Ilava),
Poľan (Muránska Dlhá Lúka), Tižinka
(Dolná Tižina), Spevácky súbor (Vyšná
Slaná), Podtatranskí Alexandrovci
(Svit), Seniori Optimisti (Žiar nad
Hronom).
Po skončení kultúrneho programu
boli odovzdané vedúcim súborov
a predsedom krajských organizácií
JDS Ďakovné listy. Podujatie sa
uskutočnilo v Mestskom kultúrnom
stredisku v Žiari nad Hronom pod
záštitou primátora mesta Petra Antala
a s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR.
Ján Hlaváč, KO JDS

Žiarsky spevácky súbor.

a dodala:„Z tohto dôvodu bol na miesto
vyslaný krajský policajný pyrotechnik,
ktorý na mieste zaistil rôznu muníciu,
ako delostrelecké míny, ručné granáty,
náboje a jeden puškový granát.
Munícia bola následne zneškodnená.“
V tejto súvislosti polícia upozorňuje
občanov, pokiaľ nájdu obdobnú
muníciu, aby s ňou v žiadnom prípade
nemanipulovali a kontaktovali políciu
na čísle 158. „Väčšina nájdenej munície
je stále funkčná, býva skorodovaná
a preto i najmenšia manipulácia môže
aktivovať spúšťací mechanizmus,“
podotýka Petrovičová.
(li)

Na Šášovskom hrade zriadili
lapidárium

V tomto priestore vzniká lapidárium.
Dobrovoľníci z OZ Združenie
na záchranu hradu Šášov
v týchto dňoch zriadili na hrade
lapidárium. Umiestnia do neho
všetky kamenné kresané články
z hradu.
Lapidárium vzniklo prekrytím
jedného z priestorov hradu.
„V tomto priestoru budú dočasne
umiestnené kresané články, ktoré
sa nachádzajú na hrade,“ priblížil
predseda
združenia
Rastislav
Uhrovič a ako vysvetlil, množstvo
z nich sa dnes nachádza pri cisterne
na nádvorí horného hradu. „Takto ich
ochránime pred poveternostnými
podmienkami,“ podotkol Uhrovič.
Niektoré z kresaných článkov

sú označené z archeologického
výskumu, ktorý sa uskutočnil v roku
1979 a sú zachytené aj v správe
z archeologického výskumu z tohto
roku. Časť týchto článkov je už
uložená, ďalšia sa bude prekladať
v novembri alebo decembri. „Ešte
odstraňujeme sutinu, ktorú sme
sem navozili na jar tohto roku,“
dodal Rastislav Uhrovič.
Lapidárium je zbierka kamenných
starožitností alebo priestor na
úschovu takejto zbierky. Lapidáriá
vznikajú pri múzeách alebo pri
významných pamiatkach s dlhým
stavebným vývojom.

Medzinárodný týždeň nosenia detí
Od pondelka 3. októbra do
piatku 7. októbra sa aj v našom
meste uskutočnil ďalší ročník
Medzinárodného týždňa nosenia
detí, ktorý vznikol v roku 2008
v USA. Na Slovensku sa tento rok
zapojilo rekordných 51 miest
a dokonca aj skupina mamičiek
žijúcich v Írsku.
V rámci celého týždňa sa mohli

nosiaci rodičia zapojiť do sprievodov
v jednotlivých mestách, workshopov
zameraných
na
ergonomické
nosenie aj kontaktné rodičovstvo.
„V Žiari nad Hronom to boli
napríklad diskusie o bezplienkovej
komunikačnej
metóde
a
o
dojčenských masážach, stretnutie
s dulou či prezentácia nosičov Bimbi
od víťazky súťaže Čo dokáže mama,“

priblížila Nadežda Bírešová Gruľová.
Týždeň nosenia detí začal v pondelok
3. októbra na Námestí Matice
slovenskej sprievodom rodičov.
Počas tohto týždňa sa uskutočnila
aj celoslovenská súťaž o hodnotné
ceny. Týždeň ukončí celoslovenská
túra Tatranské nosenie v Tatranskej
Lomnici v sobotu 8. októbra.
(li)

(li) Foto: OZ ZnZHŠ.

VÝBEROVÉ KONANIE – VEDÚCI ODBORU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Mesto Žiar nad Hronom
v zmysle zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci Odboru životného prostredia
Mestského úradu.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa – životné prostredie,
- predpoklady pre výkon práce
vo verejnom záujme podľa
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky:
dobré
komunikačné,
organizačné a manažérske
schopnosti na riadenie tímu
ľudí,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie práce s PC,
- prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- prihlášku do výberového konania,
- profesijný životopis a
motivačný list,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- návrh koncepčných zámerov
na odbore životného prostredia,
- výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- písomný súhlas uchádzača
k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými
dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej
obálke (poštou alebo osobne)
najneskôr do 13.10.2016 na
adresu: Mestský úrad, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
Hronom s označením „OŽP výberové konanie“- neotvárať.
Termín a miesto výberového
konania oznámi vyhlasovateľ
prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia
do
výberového
konania
najmenej 7 dní pred termínom
jeho konania.
(r)
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Triedený zber použitých jedlých
olejov a tukov z domácností

Pripravme sa - opäť je tu chrípková sezóna
sa na vrcholové podujatie konané
v čase predpokladanej epidémie
a deťom od 6 mesiacov do
predškolského veku.

Zdravotné poisťovne
očkovaciu látku preplácajú

Pracovníci
oddelenia
epidemiológie
Regionálneho
úradu
verejného
zdravotníctva (RÚVZ) SR monitorujú celoročne výskyt akútnych ochorení dýchacích ciest
a z nich chrípke podobných
ochorení na základe hlásení
všeobecných lekárov. Chrípková sezóna oficiálne začína
od 40. kalendárneho týždňa
a končí koncom apríla.
Chrípka je vírusové ochorenie
s krátkym inkubačným časom,
vypukne náhle z plného zdravia
a prejavuje sa celkovou slabosťou
s bolesťami svalov a kĺbov
sprevádzaných teplotou nad 38
ºC, často až 40 ºC. Vysoké teploty
pretrvávajú niekoľko dní a po 2 –
3 dňoch od prejavenia sa prvých
príznakov sa pridružujú bolesti
hrdla a kašeľ, pričom nádcha
ani nemusí byť. Ochorenie sa
šíri kvapôčkami hlienu, ktoré sa
dostávajú do vzduchu pri kýchaní,
kašľaní a rozprávaní a doletia do
2 metrov. Nepriamo sa vírus šíri
predmetmi
kontaminovanými
hlienom z dýchacích ciest
chorého rukami, pri ošetrovaní,
predmetmi bežného používania.
Vírus je odolný voči vyschnutiu
a v prachu prežíva pri izbovej
teplote aj niekoľko dní. Na odeve,
papieri a vreckovke prežíva do
12 hodín, na tvrdých a hladkých

povrchoch až do 48 hodín.
Najúčinnejšou prevenciou proti
chrípke je očkovanie. Na chrípku
antibiotiká
nezaberajú.
Pri
ochorení si musí sám organizmus
poradiť za pomoci tabletiek proti
horúčke, vitamínmi a najmä
pobytom v posteli. Chrípka sa
nesmie podceňovať, pretože
sa môžu pridružiť komplikácie
ako zápal horných aj dolných
dýchacích ciest, zápal srdcového
svalu, nervov a mozgu.

Očkovanie nie je povinné,
komu sa však odporúča?

Očkovanie proti chrípke nie je
povinné a každý si ho musí zvážiť.
Odporúča sa najmä u tehotných
žien, u pacientov s chronickým
ochorením
dýchacieho
a
s
chronickým
ochorením
srdcovo-cievneho
systému,
u diabetikov, u osôb s oslabenou
imunitou,
u
onkologických
pacientov, u obéznych osôb
a osôb, ktoré sú staršie ako
59 rokov. Ďalej sa odporúča
osobám, ktoré sú umiestnené
v liečebniach pre dlhodobo
chorých, geriatrických centrách a
ústavoch sociálnej starostlivosti,
zdravotníckym
pracovníkom,
cestovateľom cestujúcim do
cudziny v čase predpokladanej
epidémie chrípky ako aj
športovcom, ktorí sa pripravujú

Očkovacia látka proti chrípke,
ktorá je na Slovensku dostupná
v lekárňach, obsahuje tri typy
vírusu, ktoré sa potvrdzujú
u chorých v aktuálnom roku. Je
to tzv. pandemický vírus A H1N1,
ktorý stále koluje v populácii
a
najčastejšie
spôsobuje
ochorenia, ďalší je typ A H3N2
a tretí je typ B. Najlepšie je
dať sa zaočkovať v priebehu
októbra a novembra, ale aj
počas prebiehajúcej epidémie.
VšZP a ZP Dôvera uhrádzajú
v tomto roku vakcíny každému
záujemcovi.
Nenechajte
sa
odradiť tým, že po očkovaní
sa môžu vyskytnúť nežiaduce
účinky ako bolestivosť v mieste
vpichu, svrbenie, pálenie. Môže
sa objaviť aj teplota, ktorá trvá 1
- 2 dni. A tak, ako aj pri ostatných
očkovaniach platí, že dva až tri dni
po očkovaní sa treba vyvarovať
nadmernej fyzickej záťaži. Tí,
ktorí nebudú zaočkovaní proti
chrípke, by sa mali vyhýbať
tesnému kontaktu s chorými
osobami.
Časté
umývanie
alebo dezinfekcia rúk chráni
pred infekciou vírusom. Ruky je
potrebné umývať veľmi dôkladne
mydlom a vodou. Ďalej vyhýbať
sa dotykom očí, nosa a úst rukami,
ktoré nie sú bezprostredne umyté
a pohybovali sme sa v priestoroch
mimo domácnosť, dodržiavať
správnu životosprávu, najmä
dostatok spánku, výživné jedla
plné vitamínov, dostatok fyzickej
aktivity. Je tiež potrebné častejšie
vetranie interiérov a obmedzenie
hromadných podujatí.
RÚVZ Žiar nad Hronom
- Oddelenie epidemiológie

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vo svojom § 81, ods. 7 ukladá
obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného
zaviesť a vykonávať triedený zber jedlých
olejov a tukov z domácností.
Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité
jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne
tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri
príprave pokrmov a stávajú sa odpadom,
ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť.
V minulosti sa použité oleje, napríklad
z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC,
teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky
sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú
do vodného toku, poškodzovania životného
prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti
priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho
odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre
ďalšie použitie.
V meste Žiar nad Hronom bol zavedený
triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách
boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové
nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom
Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové
zberné nádoby. Zberné nádoby sú označené
druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na
použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať
priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky
z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej
čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto
naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo
k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej
a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej
nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém
s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto
je zakázané tento odpad zmiešavať s ko-

Správne uložený olej.
munálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, alebo k zberným nádobám na
komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností
v meste Žiar nad Hronom určuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Žiar
nad Hronom č. 4/2016.
Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi
z domácností niektorí naši občania lejú olej
priamo do zberných nádob, či už na olej,
alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už
spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú
na znečistenie a zápach, najmä v horúcom
letnom období. V roku 2016 bola mestom
vykonaná dezinfekcia zberných nádob na
použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady
na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky
sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/
firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú.
Žiadame našich občanov, aby rešpektovali
zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností,
čím prispejú k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob
a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.
Odbor odpadového hospodárstva

Škola ekológie v Žiarskej kotline?
Prečo nie? Svet volá po „trvale
udržateľnom živote“ = cieľ ekológie.
A toto je najracionálnejšia výzva pre
súčasného človeka – občana, vedca,
politika, kresťana, moslima, filozofa,
vojaka, bezdomovca, umelca, otca
rodiny, starca či tínedžera...
Mestská ATV a fotografista aj toho
roku pripravili pekný dokument
z poslednej každoročnej svätej
omše a stretnutia rodákov, pútnikov
a záujemcov o bývalú obec Horné
Opatovce. Kto bol 10. septembra tohto
roku na mieste obce, porozumel aj bez
slov: na ploche asi jedného km2, na
kultivovane udržiavanom niekdajšom
obecnom parku na návrší stojí v poradí

tretí kostol – najcennejšia pamiatka
a skvostná architektúra, ktorú MK SR
uznalo za národnú kultúrnu pamiatku
(NKP) ako jednu zo šiestich NKP mesta
Žiar nad Hronom. Dokladom, že tu stála
kultúrna obec 900 rokov, potvrdzujú
i ďalšie trosky budov z centra obce:
kultúrny dom (po nečakanom zmiznutí
strechy chátra) a škola (ktorú sa mesto
chystá ešte využiť ako už 47-ročný
vlastník opatovskej pozostalosti).
Domy zmizli pod ťarchou navozeného
ľudského odpadu z kraja, ktorý ako
veniec nových štiavnických kopcov
(chvíľami až nedýchateľne) obkľučuje
oázu okolo kostola. Je tu symbióza
ducha (veža kostola jasne ukazuje
vertikálu zmyslu nášho života) a hmoty
(prítomnosť
viacerých
závodov,
Kostol sv. Vavrinca.
ktorých majiteľmi sú svetové firmy na

Tradičné stretnutie rodákov.
pôvodných opatovských poliach).
Tradícia stretnutí máva 300 až 1000
účastníkov a je už mediálne známa na
Slovensku. Pravidelné cirkevné obrady
v kostole nie je možné vykonávať,
keďže zmizlo sídlo veriacich. Duchovní
správcovia nielen z regiónu vždy
ochotne vyhoveli nášmu želaniu
oživiť kresťanské korene, ktoré tu 900
rokov dokumentovali kultivovane
udržateľnú pospolitosť predkov.
Výročné sväté omše a bohaté kultúrne
stretnutia či koncerty sa stali príťažlivé,
srdečné a mediálne známe na celom
Slovensku (dokonca ako púte).
Pamätné knihy registrujú účastníkov
z Čiech, Maďarska, Francúzska, USA
atď. Cenné sú najmä návštevy žiakov
a študentov (Zvolen, Banská Štiavnica,
Liptovský Mikuláš), pre ktorých je toto

miesto tiež unikátnym dokladom, že
to bola nerozumnosť a namyslenosť
ľudí, ktoré zničili život na tomto kúsku
Zeme. Už rok po začatí výroby hliníka
(1954), predvídal jeden zo sovietskych
inžinierov tragédiu z účinkov ich
techniky na ľudí a prírodu. Iba pokora
a múdrosť potomkov – konkrétne
našich
inžinierov
a
nórskych
odborníkov, ktorí ekologizáciou
výroby Al (Slovalco 1995) tu znovu
umožňujú život. Vrátili sa včely i ľudia.
Občianske
združenie
HORNÉ
OPATOVCE, ktorého som dlhoročným
členom, sa organizovane už 23
rokov stará o rekonštrukciu kostola
(strecha, omietky, dlažba, odvodnenie
atď.) a udržuje ho i jeho okolie
dobrovoľne, bezplatne. No rodákov
ubúda, neubúda však dôvod na
zachovanie a údržbu tohto miesta.
Kostol nevyhnutne potrebuje dve
zložité „operácie“: 1. veža (najstaršia
časť kostola), 2. vitráže (po vojne a po
vandaloch značne poškodené, ale
najcennejšia časť architektúry).
Nejde tu iba o príbeh jednej obce.
Ľudí už to najťažšie prebolelo.
Očakávali sme, že ako kultúrny národ
aj históriu tohto miesta zviditeľníme
napríklad pri návšteve nórskeho
kráľa v závode. Alebo je to ešte
stále viac len citová trauma – akási

hanba – nie súčasť histórie najväčšej
hlinikárne v strednej Európe? Rodákov
potešili občasné návštevy a pomoc
predstaviteľov hlinikárne a mesta, t. r.
prišiel viceprimátor Ladislav Kukolík.
Spolu so záujmom a možnosťami
samosprávy mesta a prítomných
dedičov ZSNP nám dáva nádej,
že dobrovoľní ochrancovia tejto
európskej rarity nezostanú vo svojom
úsilí osamotení. Má veľkú cenu,
hodnotu pre budúcnosť.
Albert Einstein: „Ak sa ľudia budú viac
venovať technickým vynálezom ako
skvalitňovaniu ľudských vzťahov – naša
Zem bude plná idiotov.“
Mgr. Mária Zaťková

Svätá omša
v opatovskom kostole.
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Výstava mladých výtvarných umelcov
z partnerského mesta Svitavy
Žiarske Mestské kultúrne centrum
v spolupráci s partnerským mestom
Svitavy pripravuje unikátnu výstavu.
Vernisáž bude 7. októbra o 16.00 hodine.
Lea G. Sehnalová, Hugo Adam Syčák
a Radis Selinger sú traja mladí umelci,
ktorí budú vo Výstavnej sále MsKC
vystavovať svoje maľby, ale aj kresby.
Vernisáž bude počas konania jarmoku,
a teda 7. októbra o 16.00 hodine. Lea G.
Sehnalová vo svojich obrazoch kombinuje
detailnú kresbu s kleeovsky intuitívnou
maľbou. Základom pre pochopenie
jej obrazov sú symboly a farby. Buď
košato pestré až experimentujúce, alebo
naopak veľmi surové. Obrazy vynikajú
vlastnou rovnováhou a symbolickou
mnohovrstevnosťou. Pre výstavu v našom
meste si pripravila abstraktné, miestami
až meditatívne obrazy s geometrickými
motívmi. Hugo Adam Syčák si pre
expozíciu v našom meste pripravil základ
svojej výstavy Sedm hříchů dnešní doby.
Tu vytvára nový zoznam hriešnych
previnení, ktoré však na rozdiel od
biblického zoznamu nevedú do pekla
po smrti, ale do neviditeľného pekla už
počas života. Vybraných päť hriechov
sú Narcizmus, Konzum, Konformizmus,
Plytvanie časom a Neschopnosť nadhľadu.
Radis Selinger: „Keď je jazda vlakom
neznesiteľná, musíte zatiahnuť za
záchrannú brzdu. To je v mojom prípade
pastelka, štetec a tužka. Vo vagóne sa
vyhnete revízorovi a vyskočíte z dverí. Za
čas sa znovu preberiete sediac na sedadle
v drcajúcom kupé. Pozeráte okolo seba
a v ruke držíte hotový obraz.“
(kr)

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Astronomické novinky – prednáška RNDr.
Jiřího Grygara, CSc.
Najznámejší český astronóm a astrofyzik
súčasnosti zavíta opäť po rokoch do
žiarskeho planetária, aby záujemcom
o astronómiu priblížil najnovšie objavy
a poznatky a zodpovedal na ich otázky. Vstup
je voľný. Dňa 9. októbra o 10.00 hod.
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 –
V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaná
Mesiacu. Film objasní základné zákonitosti,
úkazy a vzťahy medzi Mesiacom, našou
planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás tiež
výskumom tohto telesa. Audiovizuálny
program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou
planetária a sprievodným slovom lektora.
Za priaznivého počasia sa uskutoční
pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom.
Dňa 14. októbra o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

6.10. 20.00 – 21.00 hod. Nukleus
7.10. 20.00 – 21.00 hod. Archangelika
8.10. 8.00 – 12.00 hod. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. Benu
9.10. 20.00 – 21.00 hod. Flora
10.10. 20.00 – 21.00 hod. Iris
11.10. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
12.10. 20.00 – 21.00 hod. Benu
13.10. 20.00 – 21.00 hod. Dr. Max
14.10. 20.00 – 21.00 hod. Nukleus
15.10. 8.00 – 12.00 hod. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. Dr. Max
16.10. 20.00 – 21.00 hod. Archangelika
17.10. 20.00 – 21.00 hod. Flora
18.10. 20.00 – 21.00 hod. Alpinia
19.10. 20.00 – 21.00 hod. Dr.Max
20.10. 20.00 – 21.00 hod. Nukleus

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.

ZMENA NA LINKE 613702/000101
Hradec Králové - Pardubice - Svitavy - Brno
- Hodonín - Senica - Nitra - Žiar nad Hronom
1

5

5:55
6:25
6:40
7:15
7:35
8:00
8:30

9:20
9:50
10:05
10:40
11:00
11:25
11:55

4,7

1,3,4

10:15
11:10
11:15
11:40
12:30
12:50
13:35
14:00
14:25
14:35
14:55

13:40
14:35
14:40
15:05
15:55
16:15
17:00
17:25
17:50
18:00
18:20

13:40
14:35
14:40
15:05
15:55
16:15
17:00
17:25
17:50
18:00
18:20

Hradec Králové
Pardubice
Chrudim
Vysoké Mýto
Litomyšl
Svitavy
Letovice

Brno
Hodonín
Holíè
Senica

Trnava
Sereï

Nitra
Zlaté Moravce
Nová Baòa
Žarnovica

Žiar nad Hronom

1,3,4

18:20
17:55
17:35
17:00
16:45
16:25
15:50

11:25
10:30
10:20
9:55
8:55
8:35
8:05
7:35
7:10
7:00
6:40

15:05
13:15
13:05
12:40
11:50
11:30
11:00
10:15
9:50
9:40
9:20

SPOJE NEPREMÁVAJÚ OD 24. 12. 2016 DO 31. 12. 2016.
1 - premáva v pondelok
3 - premáva v stredu
4 - premáva vo štvrtok
5 - premáva v piatok
7 - premáva v nede¾u

Platí od 1. 10. 2016.
Bližšie informácie: www.sadzv.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ 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
en

DOBA ĽADOVÁ
Obyvateľ nášho mesta, 71-ročný
dôchodca Miroslav, sa na nás obrátil
s týmto príspevkom.
Pred rokmi som s manželkou na písomnú
žiadosť dostal do prenájmu mestský
pozemok od OŽP o veľkosti 20 x 7 metrov,
ktorý sa nachádza pod oknami bytu na Ulici
Pod Donátom. Vysadili sme naň rôzne rastliny,
tuje, juky, okrasné rastliny a podobne. Trávu
pravidelne kosím 5-krát ročne vlastnou
kosačkou. Naša radosť z udržiavaného
záhonu netrvala dlho. Jedného dňa sme
s manželkou uvideli suseda, ktorý vyšiel
z vchodu č. 8 a jeho pes sa vyvenčil na krásnej
rozkvitnutej chryzantéme. Zostal som pri
ňom a hovorím: „Sused, prečo dovolíte psovi,
aby to robil na rastliny? Tá rastlina nás stála
7 eur.“ On odpovedal naduto, že nám dá 10
eur a zmizol po chodníku. Dodnes škodu
nenahradil. Rastlina vyhynula, ale tým sa to
nekončí. Odišli sme v auguste na dovolenku
k moru. Po návrate pri pohľade na pozemok
som takmer dostal infarkt. Dve tretiny
pozemku a tiež rastliny, tráva sú chemicky
zničené zásahom z horného poschodia
paneláku. Okolo rastlín je vyhodených
množstvo ohorkov z cigariet. Priamo
triafali do tují, aby sa vznietili. Myslíme si
s manželkou, že nie každý človek, ktorý má
rád psov, má rád ľudí a prírodu. Milí občania,
toto, čo máte možnosť vidieť na vlastné oči
na Ulici Pod Donátom.
(mr)
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Dukla - brána k slobode

Dňa 8. septembra 1944 o 6.50 hodine vydal
generál Moskalenko povel k útoku, a tak bola
zahájená Karpatsko-duklianska operácia. Táto
vojenská operácia je historickou udalosťou,
ktorá nasledovala bezprostredne po zahájení
augustového SNP.
Karpatsko-duklianska operácia bola útočná
operácia sovietskych a česko-slovenských
vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň
1944. Táto operácia mala spojiť povstalecké
sily SNP s uvedenými armádami. Bola to jedna
z najväčších horských bitiek druhej svetovej
vojny. V lete v roku 1944 už sovietska ČA
oslobodzovala juhovýchodnú a strednú Európu.
Hlavný vojenský plán, s ktorým počítalo vojenské
velenie a organizátori SNP predpokladal, že
dve východoslovenské divízie budú držať front
v šírke 100 km v oblastiach severovýchodného
Slovenska, otvoria Karpatské priesmyky a armáda
SNP sústredená na strednom Slovensku bude
toto územie v spolupráci s partizánskymi
oddielmi brániť až do príchodu sovietskej armády.
Slovenská národná rada požiadala Sovietsky zväz
o urýchlenú pomoc povstaleckému Slovensku.
Najvyššie sovietske vojenské velenie nemalo
vo svojich strategických plánoch záujem
dobíjať Karpaty a tak sa dostať na Slovensko.
Počítalo s využitím poľskej a maďarskej roviny
na oslobodenie Slovenska. Po žiadosti SNR však
plány zmenilo a v priebehu štyroch dní pripravili
plán Karpatsko-duklianskej operácie. Operácie
takéhoto rozsahu sa zvyčajne plánujú niekoľko
týždňov. Čas však tlačil, SNP potrebovalo pomoc.

Proti sebe stálo 30 divízií

Plán operácie predpokladal ničenie nepriateľa
v predhorí Karpát, pričom hlavný úder viedol
cez Poľské mesto Krosno – Dukla – Dukliansky
priesmyk – Prešov. Útok vykonali vojská I.
ukrajinského frontu. Hlavnú ťarchu niesla 38.
armáda generálplukovníka Moskalenka, ktorej
súčasťou bol aj I. československý armádny zbor.
Podľa rozsahu to bola najväčšia vojenská operácia
druhej svetovej vojny na Slovensku. Na obidvoch
stranách frontu, ktorý mal šírku 60 km, stálo 30
divízií. Bolo to dvestotisíc vojakov, 500 tankov
a samohybných diel, 4000 diel a mínometov. Plán
určoval, že nemecké vojská budú do piatich dní
porazené a ČA spolu s československými vojakmi
vstúpi do Prešova. Nemci však v Karpatoch

vybudovali obranu do hĺbky 50 km. Karpaty
bránili príslušníci 18. armády podporovanou 75.
a 78. pešou divíziou. Na bojoch sa zúčastnila aj
I. tanková divízia nemeckej armády. Pôvodné
optimistické plány padli a namiesto piatych
dní trvala skoro tri mesiace. Sprevádzaná bola
jesenným daždivým počasím, ktorý znemožňoval
použiť prevahu letectva sovietskej armády.
Nemecká obrana za využitia horského terénu
bola mimoriadne odolná. Až 21. septembra
oslobodili vojaci prvej gardovej armády prvú
obec na Slovensku Kalinovo. Dňa 6.10.1944 československý armádny zbor ovládol Dukliansky
priesmyk a prví česko-slovenskí vojaci po piatich
rokoch vstúpili na slovenskú pôdu a vztýčili
československú vlajku. Tento deň sa potom
oslavoval ako Deň česko-slovenskej armády.

86-tisíc mŕtvych Sovietov,
6 500 Čechoslovákov
a 52-tisíc Nemcov

Karpatsko-duklianska
operácia
skončila
28.11.1944. Červená armáda podľa oficiálnych
zdrojov mala 86-tisíc mŕtvych a ranených, prvý
česko-slovenský armádny zbor 6500. Neúplné
štatistiky na nemeckej strane uvádzajú 52-tisíc
mŕtvych a ranených. Význam tejto vojenskej
operácie pre SNP bol veľký, už tým, že početné
vojenské divízie nemeckej armády nemohli
byť použité proti povstalcom, ale bojovali na
východnom Slovensku. Uskutočnenie útoku
cez Karpaty ako rýchlej formy priamej vojenskej
pomoci ČA SNP bolo predovšetkým politickým
rozhodnutím a nie vojenským. Bolo to gesto
náklonnosti Sovietskeho zväzu k Československu.
Boli to vojaci Česi a Slováci, ktorí ako prví vytvorili
zahraničnú vojenskú jednotku v sibírskom

Škôlkari si vyšli na turistiku
do prírody

mestečku Buzuluk, ktorá sa rozrástla až do
armádneho zboru. Boli to vojaci Česi a Slováci,
ktorí po boku ČA oslobodzovali aj mestá
v Sovietskom zväze. Postupné oslobodzovanie
Slovenska trvalo ČA, Československému
armádnemu zboru a rumunským vojakom až
do apríla 1945. Do roku 1989 sme si uctievali
bojovníkov, vojakov, Čechov a Slovákov
a Sovietskeho zväzu a každoročne spomínali
pri pamätníku na Dukle. O tomto úseku našich
dejín sa učili žiaci v školách. V súčasnej dobe Deň
armády SR pripadá na iný deň, oficiálne delegácie
i občania prichádzajú poredšie, mladá generácia
o boji na Dukle v jeseni 1944 takmer nevie nič, ale
nie vlastnou vinou. Je tu znovu október, 72 rokov
po spomínaných udalostiach pokúsme sa aspoň
na chvíľu zastaviť a vzdať hold príslušníkom
I. Československého armádneho zboru, ktorí
chceli ísť domov do svojej vlasti do svojich
domovov a padli za ňu, za slobodu všetkých nás.
Vzdajme hold aj padlým príslušníkom sovietskej
armády, ktorí ďaleko od svojich domovov položili
svoje životy pri oslobodzovaní Slovenska a pri
porážke fašizmu.
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB
Foto: zdroj internet.

Príchod jesene privítali škôlkari z elokovanej triedy na Ulici A.
Kmeťa 17 jesennou turistickou vychádzkou do prírody. Cieľom
bolo zdolávať prírodné prekážky s malým ruksakom na chrbte
po vyznačenej trase s farebnými stužkami a šípkami.
Návštevou mini ZOO v parku poznávali škôlkari niektoré druhy
zvierat, tešili sa z pohybového vyžitia v prírode a pokladu, ktorý
hľadali. Deti prichádzali na stanoviská, kde plnili rôzne pohybové
aj environmentálne úlohy, pričom nezabudli uviazať pozbierané
stužky na chvost šarkana. Vychádzku prispôsobili pedagogičky
vekovým osobitostiam detí. Deti vo veku 2 až 3 roky mali
naplánovanú kratšiu trasu, ktorá viedla na detské ihrisko. Tam plnili
rôzne športové úlohy a na školskom dvore hľadali poklad. Tešili sa
z odmeny a medaily, ktorú každý dostal. Pre staršie 4 až 6-ročné deti
naplánovali učiteľky náročnejšiu trasu, vyznačenú až do parku. Po
ceste si všímali zmeny v prírode, na stanoviskách plnili vedomostné,
pohybové a environmentálne úlohy a príchodom do parku hľadali
medzi stromami ukrytý poklad, za čo získali odmenu aj medailu.
Vyšantili sa v Perníkovej chalúpke v parku a po občerstvení navštívili
mini ZOO, kde poznávali a pozorovali zvieratká. Pobyt na čerstvom
vzduchu a zdolávanie prírodných prekážok spájali s príjemnými
dojmami. Po príchode z vychádzky boli deti síce unavené, ale
šťastné a plné zážitkov.
MŠ – EP na Ul. A. Kmeťa17

RIADKOVÁ INZERCIA
POĎAKOVANIEkov

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí
sa prišli rozlúčiť
s našim drahým
manželom, otcom,
dedkom
Antonom Mazánom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 18. septembra 2016
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Odišla si rýchlo
a tíško, ako keď oblak
slnko zatieni,
za všetko, čo sme od
teba s láskou dostali,
nech ťa náš otec nebeský
vo večnosti odmení,
nám krásne spomienky
na teba zostali.
Dňa 27. septembra uplynulo
2. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, sestra a starká
Daniela Dobrovodská.
S láskou v srdci spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienka
na najvzácnejšieho
človeka
pre nás denne
znamená
zatvoriť si oči a vidieť milovanú tvár,
pohľad, či cítiť vôňu a počuť hlas,
aj keď okolo nás je úplné ticho.
Dňa 25. septembra uplynulo
šesť rokov od smrti nášho
milovaného manžela, otca, starého
otca a prastarého otca
Jozefa Barniaka.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Brány srdca otvorila
dokorán
a zatvorila oči
v tichu svojej duše.
Dňa 1. októbra
2003 opustila krajinu života,
už v nej nemohla dlhšie zotrvať.
Ešte raz sa s láskou obzrela späť
a potom už stála medzi nimi
– zosnulá medzi zosnulými...
Odvtedy prešlo 13 rokov,
ale stále nám chýba, stále
spomíname na milovanú manželku,
mamu, starkú, sestru, švagrinú
Annu Hlôškovú.
Spomínajte spolu s nami.
Manžel, syn Štefan s rodinou
a syn Miloš s rodinou.

Bola si anjelom
na zemi, teraz
5 rokov už v nebi.
Viera je jediné
čo máme,
no v slzách sa k tvojmu
hrobu skláňame.
Naučiť sa s tým žiť a len v snoch
ťa pohladiť.
Stále viac chýbaš, veríme,
že sa na nás dívaš.
Dna 1. októbra uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila
Mgr. Monika Dobrotová.
Čas plynie ďalej no srdce plače viac.
V tento deň budeme na teba
myslieť viac.
Tvoj manžel, tvoje deti, tvoja
rodina a všetci,
ktorým si sa vpísala do srdca.

SPOMIENKA

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienka
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 12. októbra si pripomenieme
smutných 15 rokov od smrti
nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Jaroslava Riesa,
ktorý nás náhle a nečakane
opustil vo veku 58 rokov.
Pri tejto príležitosti si na neho
spomínajú manželka Helena,
synovia Jarko, Milanko a Slávko,
nevesta Evka a vnúčence.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
V týchto dňoch si
pripomíname 25. výročie od smrti
Celestíny Melekovej.
Spomínajú dcéry, zať,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKA

Nič viac ti
nemôžeme dať,
len kytičku kvetov
a tíško na teba
spomínať.
Dňa 13. októbra si pripomíname
smutné druhé výročie
úmrtia nášho drahého
Ing. Jána Petruša.
S láskou spomínajú
manželka s rodinou.
SPOMIENKA

Dňa 30. septembra
sme si pripomenuli
8 rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
S úctou a vďakou
spomína manžel,
dcéra a syn s rodinami.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám 3-izbový zrekonštruovaný byt
v Žiari nad Hronom. Cena: 53 500 €. T: 0905
852 712
•Predám alebo prenajmem 3-izbový byt
s balkónom na 2. poschodí, Hviezdoslavova
ul., ZH. T: 0948 047 971
•Predám 2-izbový byt, ZH, Ul. A. Dubčeka,
prerobený: stierky, podlahy, kúpeľňa, elektrina. Cena dohodou. T: 0944 682 223 RK nevolať!
•Predám 3-izbový zrekonštruovaný byt
v Žiari nad Hronom. Cena: 53 500 €. T: 0905
852 712
•Kúpim 2-izbový tehlový byt Žiari nad Hronom v cene od 15 000 do 20 000 €. Platba v
hotovosti. T: 0948 345 228
•Hľadám prenájom bytu, príp. rodinného
domu v ZH a okolí, do 30 km. Max. 350 €, pre
4-člennú rodinu. T: 0911 713 047
•Predám 2-podlažnú chatu v Janovej Lehote, časť Piesková Baňa, čiastočne prerobená.
Vlastná studňa, vonkajší a vnútorný krb, WC
v chate, sprchový kút murovaný, skleník, šopa
na náradie. Cena: 29 000 €. Znalecký posudok
k dispozícii. T: 0918 527 307
•Hľadám súrne podnájom do 250 €. Aj so zariadením. T: 0918 216 689
•Predám garsónku v Žiari nad Hronom,
Etapa, bývalý Hronstav, v osobnom vlastníctve, s celkovou plochou 25 m2, na kľudnom
7. poschodí, dva výťahy. Krásny slnečný byt s
loggiou, výhľad na mesto, prípojka na TV, internet. Je po rekonštrukcii: plastové balkónové okno, žalúzie, prerobené jadro, stierky, maľovka, dlažba, plávajúca podlaha. Byt je voľný,
vhodný aj na prenajímanie. Suma: 11 000 €. T:
0908 661 711
•Predám RD v okolí ZH. T: 0907 220 743
•Predám 2-izbový byt, Ul. A. Dubčeka, byt je
po rekonštrukcii, celý prerobený. Cena dohodou: T: 0950 68 39 85
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V derby dôležité víťazstvo

Príprava mladších žiačok na majstráky

FUTBAL – DOXXBET LIGA – II. LIGA

VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY B

nastrelil v 59. min. dokonca žrď. V 66. min.
ušiel Prikryl a na jeho prihrávku nedočiahol
Rolinec. Sám pred brankárom nedal v 79.
min. Fuják. Domáci znížili po priamom
kope Savičom a zbytočne si Pohrončania
záver zdramatizovali.
(r)

11. kolo: Dukla Banská Bystrica – FK
Pohronie 1:2 (0:2)
Góly: 86. Savič – 6. Nurkovič, 31. Turčák
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko,
Pittner (79. Pelegríni), Sekereš, Prikryl,
Frimmel ( 89, Hudák), Nurkovič, Garaj,
Gregáň (61. Rolinec), Sojka, Turčák.

Tabuľka po 11. kole

V
jedenástom
kole
nastúpili
Pohrončania na pôde Banskej Bystrice.
Obe mužstvá vedeli, že kto prehrá, môže to
zabaliť. Preto prikladali tomuto stretnutiu
veľkú dôležitosť. Hostia začali dobre, v 5.
min. nacentroval Gregáň loptu a spoza
stopérov si nabehol Nurkovič, ktorý v
páde hlavou popod brankára otvoril skóre
- 0:1. Potom pohrozili domáci v 10. min.,
keď Snitka zakončoval nad a Gaško s Bagim
vedľa. V 20. min. Turčák vyzvŕtal Jarabicu,
ale z uhla dal vedľa. V 25. min. ušiel Garaj,

ale prihrávku zblokovali obrancovia.
Pohrončania udreli v 31. min. po ľavej
strane, keď Frimmel posunul Nurkovičovi,
ktorý našiel nabiehajúceho Turčáka - 0:2.
Druhý polčas nebol z hosťujúcej strany
dobrý, už v 51. min. nedal šancu Bagi.
Potom dal Nurkovič hlavou nad brvno. Bagi

FC ŠTK 1914 Šamorín 11
MFK Skalica
11
FC Spartak Trnava B 11
ŠKF Sereď
11
FC Nitra
11
MŠK Žilina B
11
AFC N. M. nad Váhom 11
ŠK Svätý Jur
11
FK Pohronie
11
ŠK Slovan BA B
11
FK Dukla BB
11
MŠK Fomat Martin 11

7
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1
0

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

1
1
2
3
4
2
1
7
7
6
7
6

19:8
18:4
19:15
27:16
22:14
22:15
18:9
13:20
10:26
13:26
9:22
9:24

24
22
21
20
19
19
18
10
8
8
6
5

Tréningová skupina mladších žiačok
B začala novú sezónu kondičnými
tréningovými jednotkami v žiarskom
parku. Od septembra už striedavo
trénujú v ZUS aréne a v telocvični
gymnázia.
Hlavné ciele tréningových jednotiek
sú momentálne zdokonaľovanie HČJ
a nácvik herného systému. Dievčatá v
tomto mesiaci absolvovali 12 prípravných
zápasov.
Výsledky
ZH – Hnúšťa 1:2, ZH – ZH A 1:1, ZH – IMA
Bratislava 0:3, ZH – Čadca 0:2, ZH – Levice
2:0, ZH – Krupina 1:2, ZH – Levice 2:0, ZH
– Krupina 1:1, ZH – Levice 3:0, ZH – ZH
A 2:0, ZH – Levice 2:0, ZH – Krupina 0:2.
Celková bilancia družstva v šestkovom
volejbale je 5 výhier, 2 remízy, 5 prehier.
Popri týchto zápasoch absolvovali

niektoré hráčky aj zápasy v trojkovom
volejbale v telocvični gymnázia. Dve
tréningové skupiny žiarskych dievčat
si zmerali svoje sily so začínajúcimi
hráčkami Krupiny. Výsledky týchto
zápasov neboli dôležité, hlavná priorita
bola zápasová prax pre všetky domáce
nádeje. V tomto období ukončila svoje
pôsobenie pri družstve zo zdravotných
dôvodov hráčka Isabelle Ondrejovičová.
Peter Kollárik a Valéria Šestáková,
tréneri

BASKETBAL

Mladší minižiaci na prípravnom turnaji bez zaváhania
BASKETBAL – MLADŠÍ MINIŽIACI

BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK Iskra
Petržalka Bratislava 88:97 PP (20:27,
22:13, 27:25, 16:20, 3:12)
Body: Maroš Minárik 24, Róbert Rozim
18, Tomáš Nemčok 15, Maroš Vrtík 9,
Daniel Javúrek 6, Vladimír Kašša 4,
Dávid Krč 2, Lukáš Tkáč 2.

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 70:9 (14:5, 33:7, 48:7)
Body: Kartík 16, Kaša 14, Ondrík 11, Barcík
7, Danko 6, Melaga 4, Valent 4, Horváth 4,
Kret 2, Kňažko 2.
ŠBK Handlová - MŠK BK Žiar nad
Hronom 20:56 (4:18, 14:36, 18:42)
Body: Ondrík 12, Barcík 8, Horváth 8,
Danko 6, Kaša 6, Kartík 4, Kret 4, Olajec 4,
Melaga 2, Valent 2.
BBK Bánovce nad Bebravou - MŠK BK
Žiar nad Hronom 22:93 (8:24, 12:48,
15:67)
Body: Kartík 26, Barcík 18, Danko 10, Kret
10, Melaga 6, Ondrík 6, Horváth 5, Kaša 4,
Ščepko 4, Kondra 3, Valent 2.
Naše družstvo mladších mini žiakov
rok narodenia 2006 a mladší v sobotu
1. októbra vzorne reprezentovali
naše mesto na prípravnom turnaji v
Bánovciach nad Bebravou.
Turnaja sa zúčastnili okrem domácich aj
minižiaci z Prievidze a Handlovej. Počas

celého turnaja hrali chlapci výborne
v obrane. V útoku sa presadzovali
individuálne, ale aj kombinačne
z rýchlych protiútokov. Zúžitkovali
nazbierané skúsenosti z predchádzajúcej
sezóny a všetky 3 zápasy presvedčivo
vyhrali. Všetci chlapci dostali príležitosť

ukázať, čo natrénovali a podávali výborné
kolektívne výkony.
Celkové umiestnenie: 1. MŠK BK Žiar nad
Hronom, 2. BBK Bánovce nad Bebravou, 3.
ŠBK Handlová, 4. MBA Prievidza.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent

Prvý zápas v súťaži
BASKETBAL - DORASTENECKÁ LIGA - KADETI

ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 95:59 (27:20, 18:13, 22:8, 18:18)
Body: Jakub Boroš 11, Boris Michalov
10, Filip Šarkózy 9, Juraj Greguš 7, Marek
Novak 6, Marek Vinarčík 7, Marek Grochal
6, Richard Kotlárik 2, Hugo Kucej 1.
Kadeti odohrali svoj prvý zápas
v súťaži. Tento rok hrá 15 družstiev
systémom každý s každým doma
a vonku. To znamená, že na naše novo
tvoriace sa družstvo kadetov čaká 28
zápasov.

Výborný basketbal na úvod sezóny

Družstvo tvoria hráči ročník narodenia
2000 a sú dopĺňaní staršími žiakmi ročník
narodenia 2002, ktorí budú zbierať
skúsenosti v náročných zápasoch so
staršími protihráčmi. Táto skutočnosť sa
prejavila aj v prvom zápase. Zápas sme
otvorili dobre a viedli sme 4:0, potom však
domáci na nás vytiahli celoplošnú obranu,
ktorá nám robila obrovské problémy,
hlavne pri rozohraní našich útokov.
Strácali sme loptu po zlých prihrávkach
a zdĺhavom driblingu. Domáci dosahovali
po našich chybách v rozohrávke ľahké

koše a ich náskok postupne narastal.
Naši hráči sa postupne začali osmeľovať
a postupne sme začali aj my hrať obranu,
ktorá robila domácim problémy. Škoda
tretej štvrtiny, kde si súper vytvoril väčší
náskok. Štvrtú štvrtinu sme odohrali
veľmi dobre. Ukázalo sa, že aj hráči, ktorí
v minulej sezóne nemali veľkú minutáž,
môžu byť platnými v novo tvoriacom sa
tíme. Zápas sme dohrali so cťou a musím
pochváliť všetkých hráčov, najmä za
bojovnosť a nasadenie, ktoré mali počas
celého zápasu.
Karol Kučera, tréner

Prvý zápas sezóny sme odohrali
proti skúsenému družstvu Petržalky.
Úvod zápasu nám vôbec nevyšiel. Po
neúspešných strelách sme prehrávali
0:7.
Postupne sme však hru začali
vyrovnávať a kvalitnou obrannou
hrou na perimetri sme sa dostali do
zápasu. Súper bol fyzicky veľmi silný,
čo nám robilo veľké problémy, najmä
v obrannej hre vo vymedzenom území.
Hosťujúci hráči dosahovali ľahké koše,
predovšetkým spod koša. Neskôr sme
správne zvolenou taktikou začali brániť
tieto situácie a keď sme sa donútili
k prvej a druhej rotácii v obrane, tak
sme získali loptu a dosiahli ľahké koše
z rýchleho protiútoku. Hra sa musela
prítomným divákom páčiť, určite mala
kvalitu prvej ligy. Veľká škoda, že sme
si nedokázali vybudovať vyšší náskok
v tretej štvrtine, držali sme si len 5 –
6-bodový rozdiel, a tak v záverečnej
štvrtine prišla na radu veľká dráma.
Víťazstvo sme mali na dosah ruky, škoda

nepremenených trestných hodov 8
sekúnd pred koncom. Po tom prišlo
na radu predĺženie, kde sa prejavila
naša menšia skúsenosť a frustrácia
z premárnenej šance na víťazstvo. My
sme nedokázali v predĺžení premieňať
otvorené strely ,čo súper využil
a zápas pohodlne dohral a zaknihoval
si u nás víťazstvo. Netreba však zúfať,
aj keď prehra nás veľmi mrzí. Máme
pred sebou ešte množstvo zápasov,
v ktorých musíme podať kolektívnejší
výkon.

Opäť tesná prehra
v domácom prostredí
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠKP
Štart Bratislava 77:78 (19:26, 20:16,
18:19, 20:17)
Body: Tomáš Nemčok 22, Maroš
Minárik 16, Róbert Rozim 14, Maroš
Vrtík 12, Jozef Oravec 5, Lukáš Tkáč 5,
Daniel Javúrek 4.
Odohrali sme celkom kvalitný zápas.
Na konci zápasu nám chýbal kúsok
športového šťastia, aby sme ho
doviedli do víťazného konca.
Ku cti nám slúži to, že sme sa dvakrát
vrátili do zápasu po tom, ako nám súper
odskočil dokonca až na 15-bodový
rozdiel. Je vidno, že naša hra má fazónu,
ale len vtedy, ak hráme organizovaný
a rýchly basketbal. Škoda, že sa
v niektorých fázach hry snažíme hrať
individualisticky a sebecky. Práve to nás
zabíja. Musíme sa vyvarovať takýmto
úsekom v našej hre. Našim najväčším
problémom bolo premieňanie trestných
hodov a otvorených streleckých pozícií.
Tieto tesné prehry nás však nesmú
rozleptať, musíme sa dať do kopy ako
tím a ísť tvrdo za víťazstvami v ďalších
zápasoch.
Karol Kučera, tréner

V prvých zápasoch proti Bratislavčanom sa nám darilo
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

Greguš 12 (2 trojky), Golebiowski 11 (1
trojka), Király 8, Grochal 8, Švec 6, Babiak 3,
Dekýš 2.
Starší žiaci odohrali prvé dva zápasy
celoslovenskej súťaže na súperových
ihriskách. Za súperom vycestovali do
hlavného mesta, kde si zmerali sily s BK
BSC Bratislava - MŠK BK Žiar nad Hronom Interom a BSC Bratislava.
Zápas s Interom sa hral vo veľkej Hant
47:105 (23:45)
Body: Kucej 21 (8 doskokov, 2 trojky), Kret aréne, čo bol z jednej strany zážitok pre
18 (8 doskokov), Novák 16 (7 doskokov), žiarskych chlapcov, no z druhej strany veľká
BK Inter Bratislava - MŠK BK Žiar nad
Hronom 58:69 (29:40)
Body: Kret 15 (14 doskokov), Golebiowski
14 (9 ziskov), Greguš 11 (1 trojka), Novák
9 (8 doskokov), Babiak 8, Holic 5, Kucej 3,
Grochal 2, Király 2.

výhoda pre domáce družstvo. Ukázalo
sa to hneď v prvej štvrtine, ktorú domáci
ovládli. V druhej štvrtine sa hra vyrovnala,
zlepšilo sa priestorové vnímanie a hlavne
chlapci začali dávať do hry srdce. Aj keď
sa v útoku veľmi nedarilo, v obrane ťahali
za jeden koniec. Súper bol výškovo menší,
no o to rýchlejší a agresívnejší, s čím mali
hlavne naši rozohrávači miestami dosť
veľké problémy. Zápas sa hral s vysokým
nasadením až do poslednej sekundy

Foto: M. Kretová

a výhra o 11 bodov o to viac teší.
Druhý zápas proti BSC Bratislava
bol jednoznačne v réžii žiarskych
basketbalistov. Do hry sa zapojili všetci
hráči, z ktorých sa väčšina aj bodovo
presadila. Darilo sa v obrane a tým
pádom aj v útoku. Počas celého zápasu
dokázali Žiarčania držať vysoké tempo,
hrať zodpovedne a organizovane, za čo si
zaslúžia pochvalu.
Juraj Horváth,
tréner a Tomáš Fábry, asistent
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Žiarčania na basketbalovom turnaji v Maďarsku
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
sa v dňoch od 16. do 18. septembra
zúčastnili 1. kola európskej ligy mládeže
EYBL (European Youth Basketball
League) v maďarskom Debrecíne. Hneď
v prvom zápase Žiarčania nastúpili
proti rovesníkom z Rumunska.
S urasteným a fyzicky veľmi dobre
disponovaným súperom sme dokázali
držať krok len prvú štvrtinu, ktorú
sme prehrali 13:14. V druhej aj v tretej
dominovali Rumuni, aj keď sa snaha našim
chlapcom nedala uprieť. Dvaja hráči zo
základnej rotácie nazbierali rýchlo osobné
chyby a nedohrali zápas. Posledná štvrtina

bola opäť vyrovnaná, to ale súper už len
kontroloval výsledok. Prehra o 29 bodov
ukázala, že žiadny zápas nebude ľahký, čo
sa na konci prvého kola turnaja aj potvrdilo.
V ďalšom zápase proti tradičnému rivalovi
zo Slovenska, družstvu MBA Prievidza,
posilnenému hráčmi aj z druhých
klubov, sme začali nekoncentrovane a až
neuveriteľne ustráchane. Naopak, súper
hral s ľahkosťou a hlavne zodpovedne
ako v obrane, tak aj v útoku. Ich najlepší
piati hráči nastrieľali 81 bodov a stratili 15
lôpt oproti našim piatim, ktorí nastrieľali
67 bodov a stratili neskutočných 31 lôpt.
Prebrať sme sa dokázali až v poslednej

a psychickej pripravenosti našich hráčov,
nájsť lídrov tímu, ktorí dokážu v spolupráci
s trénerom usmerniť a povzbudiť svojich
spoluhráčov a v neposlednej miere si
budú držať svoj výkonnostný štandard.
Druhá časť turnaja bude v januári 2017
tiež v Maďarsku. Odohráme ďalšie štyri
kvalitné zápasy proti zahraničným
družstvám, ktoré patria k špičkám vo
svojich krajinách.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

štvrtine, ktorú sme vyhrali o 16 bodov, no vyhecovaní troma prehrami chceli
na zvrat v zápase to už nestačilo.
za každú cenu zvíťaziť. Do základnej
päťky boli nominovaní hráči, ktorí mali
najmenšiu minutáž v turnaji a mali držať
krok s mladším a fyzicky slabším súperom.
V treťom zápase proti nám nastúpilo Opak bol pravda. Prvú štvrtinu Žiarčania
domáce družstvo Debrecínu. Zápas bol prehrali 26:4. Po katastrofálnej 1. štvrtine
veľmi vyrovnaný až do poslednej štvrtiny, došlo k prestriedaniu hráčov, čím sa zmenil
ktorú sme znova hrali už bez dvoch celý obraz hry. Druhú štvrtinu sme vyhrali
hráčov z úzkej rotácie. Tlak domácich sme 28:5. Darilo sa nám aj v druhej polovici
nezvládli, chlapci z lavičky sa nedokázali zápasu a do hry sa mohli postupne
prispôsobiť rýchlej a tvrdej hre súpera, zapojiť všetci zdraví hráči. Prvá výhra
a preto sme 4. štvrtinu prehrali o 19 bodov na turnaji potešila. Tieto ťažké zápasy
a celý zápas o 21 bodov. V poslednom nám ukázali, že musíme popracovať
zápase nám los pridelil znova Slovenské nielen na basketbalových činnostiach
družstvo B4SA Inter Bratislava. Žiarčania a zručnostiach, ale aj na mentálnej

Po prestriedaní sa Žiarčanom
začalo konečne dariť

Výsledky
MŠK BK ZH – CS U-BT Cluj-Napoca
(ROM) 51:80 (25:38)
Body: Kucej 17, Kret 8, Babiak 6, Balogh 5,
Novák 4, Grochal 4, Holic 3, Golebiowski 3,
Švec 1.
MŠK BK ZH – MBA Prievidza (SK) 74:89
(27:51)
Body: Kucej 20, Kret 16, Golebiowski 14,
Novák 13, Grochal 4, Greguš 4, Babiak 3.
MŠK BK ZH – Debreceni kosárlabda
Akademia-DSI (HU) 56:77 (34:26)
Body: Kucej 16, Kret 14, Golebiowski 9,
Novák 9, Babiak 4, Grochal 2, Greguš 2.
MŠK BK ZH – B4SA Inter Bratislava (SK)
77:65 (32:31)
Body: Kret 19, Novák 14, Babiak 14,
Greguš 11, Kucej 7, Grochal 4, Golebiowski
4, Barcík 2, Švec 2.

Volejbalistky začali s prípravou na sezónu

Zakopávanie prehadzovačky

VOLJEBAL

CYKLISTIKA

Vo štvrtok 29. septembra cyklisti zo
žiarskeho Cyklistického klubu MŠK
za účasti sponzorov a celého tímu
zakopali prehadzovačku a ukončili
cestnú sezónu.
V októbri čaká cyklistov regenerácia síl
po náročnej sezóne. Menšia časť tímu
pokračuje plynule v sezóne v teréne
cyklokrosom. Ostatných čakajú túry po
všetkých kútoch Slovenska – Chopok,
Gaderská dolina, Jánošikove diery,
Vtáčnik, Fačkov.
(ck mšk)

Prípravu na sezónu 2016/17 pre
družstvá žien a kadetiek začali žiarske
volejbalistky začiatkom augusta.
Odvtedy už majú za sebou niekoľko
turnajov.
Príprava bola zameraná hlavne na
kondično-silovú prípravu v parku
a na plážovom ihrisku na kúpalisku.
Volejbalistky absolvovali aj sústredenie vo
Vyhniach. Prvý turnaj bol kadetský, ktorý
dievčatá odohrali v Hnúšti. Bol to prvý
kontakt pre dievčatá s loptou, príležitosť
ukázať sa dostali všetky hráčky. Obsadili
na ňom 7. miesto. Ďalším turnajom bol
ženský turnaj v Hnúšti, kde sa už pridali aj
ženy
Csitáriová, Drozdová a hrajúce trénerky
Rozenbergová a Dobrovičová. Skončili na

Vodáci zvíťazili vo všetkých kategóriách
VODÁCTVO

3. mieste. Nasledujúci týždeň absolvovali
volejbalistky turnaj žien v Púchove, kde
išli v oslabenej zostave. Napriek tomu sa
Žiarčankám podarilo obsadiť 4. miesto.
Posledný turnaj sa konal v Novom Meste
nad Váhom za účasti 12 tímov - družstvá
z extraligy a z 1. ligy Západ. Nedarilo sa

nám vyhrať, aj keď sa hra zlepšovala po
každom zápase. Obsadili sme konečné 11.
miesto. Počas tréningov absolvujú naše
volejbalistky aj prípravné zápasy kadetiek
so Zvolenom a Prievidzou.
(vk mšk)

V sobotu 1. októbra sa žiarski vodáci
zúčastnili Hronského pohára. Zvíťazili
vo všetkých kategóriách C2.
Členovia klubu vodáctva a raftingu MŠK
Žiar nad Hornom uzatvorili tohtoročnú
sezónu úspešnou účasťou na XIII. ročníku
Granus Cup 2016 V Kalnej nad Hronom
- stretnutí vodákov a súťaži posádok
na lodiach typu C2 a K1 v kategóriách
muži, ženy a mix v disciplínach slalom a
paralelný šprint. Náš klub obsadil prvé
miesta a získal pohár v kategóriách C2
muži, C2 ženy a C2 mix a čestné uznanie
za účasť v kategórii C2 muži s 2-člennou
posádkou vo veku do 15 rokov. (mšk)

