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Zo septembrového
rokovania mestského
zastupiteľstva
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Žiarska radnica už čoskoro otvorí informačné centrum
Už o niekoľko dní otvorí mesto Žiar kultúrneho centra. Bude to presklená
nad Hronom svoje nové informačné oddelená časť hlavného vstupu do
centrum. Sídliť bude v priestoroch budovy, aby bola ľuďom hneď na očiach.“
Vo vkusne zariadenej miestnosti nájdu
Mestského kultúrneho centra.
Ako priznal primátor Peter Antal,
informačné centrum v meste chýbalo.
Informačné centrum
„Pocítili sme to najmä počas konania
cyklistických majstrovstiev, kedy si ľudia je takmer v každom meste.
chceli kúpiť a odniesť domov nejaké
spomienkové predmety,“ podotýka Myslím si, že určite patrí
a vysvetľuje, kde návštevníci mesta či aj do Žiaru.
samotní Žiarčania nové infocentrum
nájdu: „V priestoroch Mestského
Peter Antal, primátor mesta

„

Týždeň dobrovoľníctva
aj v Žiari

Informačné centrum bude sídliť v budove MsKC.
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V bylinkovej záhrade sa
pestujú najmä nenáročné
bylinky

Presklená časť je hneď pri hlavnom vstupe do budovy.

návštevníci napríklad spomienkové
predmety s logom mesta alebo mestskými
pamiatkami. Zároveň si tu budú môcť
kúpiť umelecké predmety našich
domácich umelcov, ktorí dnes nemajú
priestor, kde by svoje výrobky mohli
prezentovať a predávať. Návštevníkom
tu bude k dispozícii aj pracovníčka MsKC,
ktorá im odpovie na otázky o meste či
jeho histórii. „Informačné centrum má
skoro každé mesto. Niekde je na námestí
a niekde práve v kultúrnych centrách ako
u nás. Myslím si, že určite do mesta patrí,“
dodáva Antal s tým, že otvorené bude
o niekoľko týždňov.

Okrem spomienkových či reklamných
predmetov mesta tu budete môcť kúpiť
aj knihu o meste Ako sme ťa budovali či
futbalovú kroniku z pera Milana Barniaka.
Ako primátor mesta prezradil, v blízkej
budúcnosti by mala vyjsť aj nová veľká
monografia o meste.
V nasledujúcich dňoch urobia
pracovníci MsKC prieskum medzi
návštevníkmi, či by bol záujem o kúpu
malého občerstvenia počas predstavení.
Ak by sa anketa stretla s pozitívnym
ohlasom, centrum sa môže stať aj
predajňou drobného občerstvenia.
(li)
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Problémy so zatekaním podchodu má na svedomí kanalizačné potrubie


Rozhovor s bývalým
futbalovým
reprezentantom
Milanom Nemcom

Obyvatelia mesta sa už roky sťažujú
na problémy so zatápaním podchodu,
ktorý je pod Ulicou SNP, v blízkosti
Hotela Luna. Výsledkom rokovania
mesta so zástupcami Slovenskej
správy ciest je oprava kanalizačného
potrubia.
S prácami na oprave kanalizačného
potrubia sa začalo vo štvrtok
28. septembra, kedy bolo potrebné

vyčistiť vpuste a kanalizačné potrubie.
„Podľa kamerového záznamu nám dlhé
roky zatápanie podchodu spôsobovali
práve vpuste a kanalizačné potrubie,“
informuje prednosta MsÚ Juraj Miškovič
a približuje systém opravy: „Do potrubia
sa natiahol teplovzdušný rukáv vyrobený
na zákazku v Nemecku dlhý približne
16 metrov. Ten by v ňom mal utesniť
všetky praskliny a horizontálne posuny

„

Do potrubia sa
natiahol 16-metrový
teplovzdušný rukáv.

na spojoch potrubia, ktorými dažďová
voda do podchodu presakovala
a spôsobovala tým zoslabovanie
betónového stropu a zvislých oporných
múrov. To sa v prvom momente

prejavovalo opadávaním omietky,
hrdzavením a praskaním železnej
armatúry.“ Opravy, ktoré realizovala
žiarska spoločnosť Bytspol, financuje
Slovenská správa ciest. „Oprava
kanalizačného potrubia je výsledkom
rokovania pracovníkov mesta so
zástupcami Slovenskej správy ciest ešte
z mája minulého roku,“ uzatvára Miškovič.
(li)
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Lekvár na jednotku
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Teplovzdušný rukáv bol vyrobený na zákazku v Nemecku.


Už na budúci rok sa začne
s masívnou opravou
chodníkov v meste
Strana II



Odkrývame históriu mesta
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ŽIARSKY JARMOK
13. a 14. OKTÓBER 2017

26. ročník

Zatápanie podchodu spôsobovali vpuste a kanalizačné potrubie.

Pódiový hudobný program Od štvrtka 12. októbra
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26. ročník Žiarskeho jarmoku

Mestská tržnica v prevádzke
od januára
Až 16 nových parkovacích miest
pribudne v blízkosti novej tržnice
pri bývalom dome kultúry. Mestská
tržnica by mala fungovať od
1. januára 2018. Zámerom mesta
je, aby sa na novej tržnici predávalo
najmä ovocie a zelenina, prípadne
domáce výrobky ako napríklad
syry či med. Malo by ísť o predaj
na spôsob farmárskych trhov.

V piatok a sobotu 13. a 14. októbra
sa uskutoční už 26. ročník Žiarskeho
jarmoku. Po roku sa môžete opäť
tešiť na sladký burčiak, pečené
mäsové dobroty, medovinu či
jarmočné špeciality. Chýbať nebudú
ani kolotoče, remeselníci a stánky
s predajným tovarom.
Jarmok bude už tradične na
Svätokrížskom námestí a uliciach
Hviezdoslavovej, A. Kmeťa a Š. Moysesa.
Stánky s tovarom si rozložia predajcovia
z rôznych kútov Slovenska. Žiarčania
musia počas týchto dní počítať aj
z niekoľkými dopravnými obmedzeniami.
Pre cestnú premávku budú uzatvorené
Svätokrížske námestie v čase od
štvrtka 12. októbra od 9.00 hod. do
soboty 14. októbra do 20.00 hodiny
a ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa
(od križovatky s Ul. A. Dubčeka po
križovatkou s Ul. A. Kmeťa) a Ul.

Letný dom v parku

KRÁTKE SPRÁVY

V týchto dňoch finišuje
rekonštrukcia Letného domčeka
v Parku Štefana Moysesa.
Dotáciu na obnovu získalo
mesto z Ministerstva kultúry SR
vo výške 20 000 eur. Dom bude
slúžiť na malé kultúrne podujatia,
spoločenské formáty, komorné
recitály, koncerty, prednesy
a výstavy.

A. Kmeťa v čase od piatku 13. októbra od
4.00 hod. do soboty 14. októbra do
20.00 hodiny. Na týchto uliciach tak
nebudú vo štvrtok obsluhované
v oboch smeroch autobusové zastávky
Svätokrížske námestie a Hviezdoslavova
ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD
Svätokrížske námestie, Hviezdoslavova
ulica, Ulica A. Kmeťa a Ulica dukelských
hrdinov. Pre mestskú hromadnú dopravu
a ostatnú cestnú premávku budú
uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu
14. októbra po 20.00 hodine.

Varenie a pečenie špecialít
aj vo Svätokrížskom dome

Opäť sa pre návštevníkov jarmoku
otvorí Svätokrížsky dom, v ktorom budú
môcť ochutnať slovenské špeciality.
Práve v týchto dňoch prebiehajú v dome
úpravy a prispôsobuje sa vzhľadu
19. storočia. Vedenie mesta chce tento
historický dom využívať na podujatia
počas roka a slúžiť má ako tzv. živý
skanzen. Po veľkom úspechu, kedy sa tu
konala fašiangová zabíjačka, sa uvažuje
nad jeho využitím v súvislosti s akciami
spojenými s históriu a významnými
udalosťami mesta.
Po ostatné roky bol súčasťou jarmoku
aj Žiarsky festival vína. Keďže termín
nášho jarmoku nevyhovuje výrobcom
a predajcom vína, v tomto roku vínny
stan na jarmoku nebude. Pre milovníkov
vína sa však hľadá náhradný termín, kedy
bude tradícia Žiarskeho festivalu vína
pokračovať ako samostatná akcia vo
vhodnom termíne.
(li)

V bylinkovej záhrade nájdete najmä nenáročné bylinky
Bylinková záhrada, ktorá je
Žiarčanom k dispozícii pri Mestskom
kultúrnom centre, sa už pekne
rozrástla. Nájdete v nej jednoročné
bylinky, ale aj trvalky.
Prvé rastlinky sa do bylinkovej záhrady
vysadili ešte na jar, ostatné sa postupne
dosádzali. Miesto tu majú trvalky aj
jednoročky, a to najmä nenáročné
bylinky. „Bylinky sa nám už pekne
rozrástli, preto ak má niekto záujem, môže
si prísť zobrať korene na presadenie,
alebo natrhať lístky pre vlastnú potrebu,“
vysvetľuje správkyňa záhradky Alena
Kupčiová z MsKC a vymenúva, ktoré
rastlinky tu nájdete: „Vysadená je mäta,
medovka, pamajorán, materina dúška,
tymián, pažítka, ligurček, horec, jahoda
lesná či pľúcnik. Všetko toto si môžu prísť
Žiarčania odtrhnúť a usušiť na čaj, ktorý

ich v chladných dňoch príjemne zahreje.
Budeme tiež veľmi radi, ak nám donesú
také rastlinky, ktoré v ponuke nemáme
a podelia sa o ne s nami.“
Záhradka bude sprístupnená ešte
niekoľko týždňov, do prvých väčších
mrazov. „Jednoročky pestujeme aj na
semiačka, ktoré si odložíme a o rok
z nich opäť vysadíme. Trvalky ostriháme
a usušíme. Z nich potom budeme variť
čajíky v detskom kútiku Hopa hopa,“
hovorí o zazimovaní rastliniek správkyňa
záhradky.
Bylinková záhrada vznikla vďaka
projektu Nadácie Tesco a Nadácie
Pontis. Cieľom bolo využiť zatrávnené
priestory v okolí budovy MsKC.
Takýmto spôsobom môžu aj deti zo
škôl možnosť spoznať bylinky, naučiť sa
ich rozpoznávať a poznať ich využitie.

Kvôli premávke vozidiel praskajú
fasády na domoch

Situáciu má vyriešiť nová prepojovacia cesta
Premávkou motorových vozidiel
pomedzi bytové domy na Ulici
A. Kmeťa dochádza k ničeniu
vozovky a k praskaniu fasád
na domoch. V týchto dňoch sa preto
začalo s výstavbou prepojovacej
cesty.
Kvôli častej premávke automobilov
pomedzi bytové domy na Ulici
A. Kmeťa dochádza vplyvom vibrácií
a jazdy ťažkých vozidiel k ničeniu
vozovky. V dôsledku toho presakuje
dažďová voda do suterénu jedného
z bytových domov. „Vplyvom ťažkých
vozidiel dochádza aj k praskaniu fasád
a poškodzovaniu obvodových múrov,“
vysvetľuje Miloslav Baranec z MsÚ a ako
dodáva, práve výstavbou novej cesty
sa má docieliť vylúčenie premávky
vozidiel pomedzi tieto bytové domy.
Cesta bude široká približne 5,50 až
6 metrov. „Touto cestou budú časom
nútení prechádzať vodiči do v týchto
miestach situovaných garáži, ale aj

autá na zber komunálneho odpadu,“
podotýka ďalej.
Výstavbu prepojovacej cesty od
bytových domov smerom k novej
predajni Billa majú na starosti mestské
Technické služby. Okrem príslušného
zvislého
dopravného
značenia
stavbu v plnej výške financuje práve
spoločnosť, ktorá vlastní obchodný
reťazec. „Práce by mali byť ukončené
najneskôr do konania jarmoku.
Rozpočtové náklady sú približne
vo výške 10-tisíc eur na stavbu a
430 eur na dopravné značenie,“ uzatvára
Miloslav Baranec.
(li)

Na budúci rok sa opraví niekoľko
kilometrov chodníkov
V stredu 20. septembra sa začalo
s prácami na oprave chodníka
na Hviezdoslavovej ulici. Už
v budúcom roku plánuje mesto
masívnu opravu chodníkov v celom
Žiari.
S rekonštrukciou a opravou chodníka
na Hviezdoslavovej ulici sa začalo na
podnet obyvateľov, ktorí sa už dlhšiu
dobu sťažovali na zničené časti jeho
povrchu. Chodník v celkovej dĺžke
117 metrov opravujú mestské
Technické služby. „Na chodník sa kladie
nový asfaltobetón strojne – finišérom.
V prípade priaznivého počasia budú
práce hotové do jarmoku,“ informuje
primátor mesta Peter Antal s tým, že
v budúcom roku plánuje radnica urobiť
niekoľko kilometrov chodníkov v celom v rozpočte mesta vyčlení väčší balík
(li)
Žiari. „V tomto čase sa už dávajú peňazí.
dohromady podklady pre schválenie.
Na budúci rok
Malo by ísť minimálne o 3 kilometre
chodníkov, takže tie najhoršie sa opravíme minimálne
do plánu určite dostanú,“ dodáva Antal
3 kilometre chodníkov.
s tým, že na súvislú rekonštrukciu sa

„

Vstup do bylinkovej záhrady je zdarma.
Organizované návštevy detí zo škôl
si budú môcť dohodnúť návštevu aj s
výkladom za kultúrny poukaz.
(li)

Peter Antal, primátor

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Piate riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva
sa
uskutočnilo
vo štvrtok 28. septembra. Zúčastnilo
sa ho 15 poslancov.
Septembrové rokovanie žiarskeho
zastupiteľstva malo na programe
niekoľko bodov. V úvode zasadnutia
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník
informoval o výsledku kontroly NKÚ aj
o plnení rozpočtu k 30. júnu. K tomuto
dátumu boli celkové príjmy mesta
v sume 7 394 083 eur a celkové výdavky
v sume 6 517 365 eur. Celkový prebytok
tak predstavoval sumu 1 457 103 eur.
Poslanci v tomto bode programu
schvaľovali aj IV. zmenu rozpočtu. Touto
zmenou tak schválili finančné krytie
niekoľkých rozpočtových výdavkov.
V časti bežných výdavkov je to napríklad
32-tisíc eur na údržbu verejnej zelene
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a v časti kapitálových výdavkov 27-tisíc
eur na vytvorenie 37 nových parkovacích
miest na Jiráskovej ulici. Schvaľovalo
sa aj zvýšenie základného imania
v Technických službách s. r. o. Žiar nad
Hronom, a to vo výške 200-tisíc eur.
Dôvodom je rekonštrukcia futbalového
štadióna a zmeny, ku ktorým počas
rekonštrukcii stavby došlo. Ide napríklad
o vybudovanie nových požiarnych
schodísk,
rekonštrukciu
terasy,
vnútorného schodišťa, vybudovanie
štrkových spevnených plôch okolo
štadióna či dobudovanie novej
hromozvodovej sústavy.
Poslanci sa zaoberali aj dvomi
Všeobecne záväznými nariadeniami
mesta, a to VZN, ktorým sa mení VZN
č. 3/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb

na trhových miestach a VZN, ktorým sa
mení VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre
Mestskú tržnicu. Tieto VZN sa schvaľovali
z dôvodu premiestnenia Mestskej tržnice
v rámci mesta, a to od 1. januára 2018.
O výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2016/2017 v školách a školských
zariadeniach informovala metodička správy vyplýva, že v tomto školskom
školstva Adriana Giláňová. Z predloženej roku navštevuje školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta 1 366 žiakov. Minulý
Urobíme všetko preto,
rok to bolo 1348 žiakov a v budúcom
školskom roku sa počíta s viac ako
aby sme zabojovali o to,
1400 žiakmi.
aby náš štadión bol
Správu o činnosti Mestského
kultúrneho
centra za 1. polrok 2017
kvalifikačným
predniesla jeho riaditeľka Michaela
Pribilincová. Okrem iného spomenula
štadiónom 21-ky.
aj nový drevený altánok v parku, ktorý
Peter Antal, primátor mesta využívajú snúbenci na sobáš v exteriéri.

„

Doteraz v ňom boli oddané štyri páry,
pričom záujem o jeho využitie je už aj
v budúcom roku.
Počas septembrového zasadnutia
hovoril primátor aj o novom infocentre či
o veľkej rekonštrukcii chodníkov v meste,
ktorá je naplánovaná v budúcom roku.
Zároveň informoval aj o tom, že sa náš
zrekonštruovaný futbalový štadión
uchádza o to, aby sa stal kvalifikačným
štadiónom reprezentácie 21-ky.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 5

Prirodzený
vývoj
lokalít,
ktoré ležali na cestách, bol
priamo úmerný k vhodnosti
využitia komunikácií v rámci
pohybu obyvateľstva. Tento
prvopočiatočný
efekt
sa,
samozrejme, na základe mnohých
vplyvov logicky zosilňoval a
vytváral miesto prirodzeného
výberu.
Len dôvody terénnych zmien,
alebo aj výstavby sídiel či obranných
fortifikácií primäli cestovateľov
a obchodníkov, aby trasu mierne
zmenili a vytvorili si tak stanice, kde
sa obchodovalo, dalo sa občerstviť
a oddýchnuť si. Zároveň sa z nich
neskoršie vytvorili body na trase,
ktoré sa starali aj o bezpečný
prechod k ďalšej stanici. Prosperita
týchto miest bola vždy vysoká. Preto

sa takéto novovzniknuté útvary
snažili umiestniť čo najbližšie k
cestám. Cesty boli akýmisi žilami
krajiny, po ktorých prúdil tovar,
kultúra, umenie a znalosti. Čím
väčšia a častejšie využívaná cesta,
tým väčší a významnejší prínos
pre mestá a osady, a to nielen
ekonomický.
Tak sa vyvíjala aj lokalita nášho
mesta, ak by sa dalo prirovnať zapúšťali sa korene, na ktorých
vyrástlo naše mesto. Nebola to
krátkodobá etapa, ale na tú dobu
bola veľmi razantná. Preto z tohto
dôvodu reálne predpokladáme,
že miesto ako sídlo bolo síce bez
písomných záznamov, ale už sa
vytvárajúce so silnou základňou,
ktorú podporovali tri hlavné dôvody
rozvoja : cestné komunikácie a ich
križovatka, miesto – lokalizácia
staršieho osídlenia, čiže ľudská

Slovanskí obyvatelia.
základňa a prirodzené kryštalizačné
centrum s vhodnou polohou na
návrší. Len tak sa totiž mohlo ešte
v čase pred vstupom sídla do
písanej histórie vyvinúť tak, že už
malo vlastný názov, čiže základnú
identifikáciu. Potvrdzuje to listina,

Pokračuje sa
s rekonštrukciou
mestského úradu

v ktorej sa píše o mieste Svätého
Kríža v Súsoli, a to v listine uhorského
kráľa Gejzu I.. Bolo to tu už dávno
pred rokom 1075 - prvá písomná
zmienka 1075, oppidum , villa
Sancte crucis de Susal (V.s. 3, 380),
kedy uhorský kráľ Gejza I. založil
opátstvo Svätého Beňadika, darujúc
mu územie stredného Pohronia zem:
veľkú a širokú, neobývanú a dal
opátovi právo usadzovať tu ľudí,
tak ďaleko a široko, ako chce. Táto
listina spomína Garuchu (Voznica),
Gelednek (Hliník) a Kerstur (Svätý
Kríž), tiež dolinu Šúšolia (Šúšoľ)
v okolí Svätého Kríža. Miesto
s kontrolou územia, na ktorom sa
prirodzene vytvorila križovatka
významných cestných komunikácií
ešte v pred uhorskom období. Čiže
v dobe pred vstupom Maďarov na
naše územie.
Mgr. Peter Mosný,archeológ

Viac ako 142-tisíc eur bude stáť
rekonštrukcia budovy mestského
úradu. V tejto sume sa vymenia
okná, dvere, presklené steny,
urobí sa vyregulovanie kúrenia
a komplexné zateplenie budovy.

Prvý výbeh pre psov
Oplotenie prvého výbehu
pre psov vyrastá na lúke za
Sociálnou poisťovňou. Bude mať
30 x 30 metrov a dokončený bude
v priebehu pár dní. Jeho výstavbu
má na starosti Žiarska komunálna
spoločnosť.

Tradícia varenia lekváru na „Jednotke“ pokračovala 5. ročníkom

„

strediska.“ Súčasťou podujatia bola
Deti spolu s rodičmi
i prezentácia stredných škôl zo Žiaru
a okolia pre všetkých deviatakov
z nášho mesta, kde mohli získať cenné zažili veľa zábavy. A to bol
informácie o možnosti štúdia a prakticky jeden z cieľov podujatia.
si vyskúšali, aké by to bolo byť ich
študentom. Deviataci sa v prezentačných sa stali súčasťou vyučovania. Napríklad
stánkoch škôl mohli informovať aj meteostanica,
landart,
bylinková
o niektorých študijných a učebných záhrada, slnečné hodiny, Artušov
odboroch. Neoddeliteľnou súčasťou
podujatia boli aj rôzne športovozábavné aktivity a atrakcie. „Pripravená
bola ukážka hasičskej techniky, kamiónu,
jazda na štvorkolkách a top aktivitou
bol zorbing – šialená guľa, v ktorej deti
spolu s ich rodičmi zažili veľa zábavy.
A to bol jeden z najdôležitejších cieľov
tohto popoludnia,“ podotýka ďalej Oľga
Berkešová.

Záhrada, ktorá učí

návštevu žiarskeho útulku pre psov,
tvorivú
EKO-dielňu,
preventívne
aktivity zamerané na bezpečnosť
detí na chodníku či ceste, ochranu
životného prostredia a tiež na ochranu
vlastného zdravia, alebo športové
popoludnie spojené s piknikom pri
príležitosti rozlúčky s letom.“ Z bežných
celoročných
aktivít
komunitného
centra, ktoré prebiehali aj v lete, sú to
napríklad predškolský, nízkoprahový,
filmový či výtvarný a tvorivý klub,
futbalové tréningy, športové popoludnia
a tiež aktivity z kategórie prípravy na
školské vyučovanie, a to Mudráčik i
doučovanie a príprava slabších žiakov na
komisionálne skúšky.
(li)

Novú pobočku pošty
otvoria už čoskoro
V týchto dňoch finišujú práce
na vybudovaní ďalšej pobočky
Slovenskej pošty v meste. Nová
pobočka bude na Ulici SNP,
nad Centrálnou autobusovou
stanicou. Otvorenie sa plánuje už
v priebehu niekoľkých týždňov.

Súčasťou otvorenia 5. ročníka varenia
lekváru bolo aj otvorenie Záhrady, ktorá
učí, kde v rámci environmentálneho
projektu bude prebiehať vyučovanie
prírodovedných predmetov. „V záhrade
je umiestnených množstvo prvkov, ktoré

Ako sme dobrovoľníčili v Žiari

Leto v žiarskom Komunitnom centre
Pracovníci Komunitného centra
v Žiari nad Hronom nezaháľali ani
v lete. Vymýšľali, tvorili a pracovali,
aby aj počas školských prázdnin
deťom a mládeži zmysluplne vyplnili
ich voľný čas.
Svoje aktivity realizovali v troch
mestských lokalitách – na Etape
pri Jadranoch, na ubytovni STS
a v najväčšej miere v rómskej osade
Pod Kortínou. „Komunitné centrum
popri svojej bežnej činnosti v lete
zorganizovalo viacero zaujímavých
podujatí,“ informuje Monika Kráľová
z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
a konkretizuje: „Spomenúť môžeme
napríklad návštevu detského ihriska,

kruh, hmyzí hotel, pocitový chodník,
vŕbový tunel a iné,“ hovorí na záver
zástupkyňa riaditeľa Oľga Berkešová,
ktorá vyslovuje poďakovanie mestu Žiar
nad Hronom, MsKC, POS a sponzorom
školy. Osobitné poďakovanie patrí aj
organizátorom, najmä pedagogičke
Kamile Andokovej a ostatným
vyučujúcim kolektívu „Jednotky“.
(li)

KRÁTKE SPRÁVY

Stará ľudová tradícia slivkobrania
sa pomaly vytráca z nášho života.
Táto celospoločenská udalosť bola na
sklonku leta vždy spojená so zábavou,
spevom a s rozprávaním rôznych
príbehov. Túto tradíciu spojenú
s varením slivkového lekváru už päť
rokov dodržiava aj Základná škola na
Ulici Dr. Janského.
Po slávnostnom otvorení 5. ročníka
varenia lekváru sa žiaci za sprievodných
zvukov fujary odobrali v sprievode
triednych učiteľov navštíviť jednotlivé
stanovištia v areáli školy. O tom, čo
všetko ich čakalo, informuje zástupkyňa
riaditeľa školy Oľga Berkešová: „Žiaci
mohli vidieť prezentáciu ľudových
remesiel pri varení slivkového lekváru,
hudobné dielne s fujarou, gajdami
a heligónkou, varenie a ochutnávku
tradičných slovenských jedál, ekofarmu,
vozenie na koníkoch, kŕmenie zvieratiek,
mohli sa poprechádzať so psíkmi, pozrieť
a vyskúšať zručnosti hrnčiara, včelára,
veštice, nechýbala expozícia múzea
z Kremnice, Zvolena, Novej Bane a tiež
tvorivé dielne Pohronského osvetového

Už štvrtý rok sa Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom ako
Infobod o dobrovoľníctve aktívne
zapojilo do organizácie kampane
Týždeň dobrovoľníctva v okrese Žiar
nad Hronom. Témou tohtoročnej
kampane bolo Dobro došlo a naozaj
dobro došlo aj do nášho okresu.
Týždeň dobrovoľníctva sa v Žiari
začal v pondelok 18. septembra
anketou o dobrovoľníctve, na ktorej sa
spolupracovalo s TV4. V dňoch od 19. do
21. septembra sa v Základnej škole na
Ulici M. R. Štefánika revitalizovali školské
priestory. „V rámci danej aktivity sa pre
deti vytvorili na chodbách školy rôzne
farebné skákalky či škôlky,“ približuje
Mária Lancková zo žiarskeho Centra
voľného času a ďalej konkretizuje:

„

Do Týždňa
dobrovoľníctva sa v Žiari
zapojilo 253 dobrovoľníkov.
Podarilo sa tak urobiť
mnohé nezištné gestá.

„V utorok sa pod záštitou Súkromnej
strednej odbornej školy pedagogickej
EBG realizovala aktivita pomocná ruka
havkáčom. Študenti za financie, ktoré
vyzbierali počas zbierky, nakúpili pre
psíky potravu aj potrebnú drogériu.
Súčasťou tejto dobrovoľníckej aktivity
bolo aj venčenie psíkov v útulku.
OZ ZaŽiar v spolupráci s Mestským
mládežníckym parlamentom zabezpečil

Študenti technickej školy pomáhali v DSS Doména.
pre útulok kľúčenky s fotkami psíkov
a logom OZ Strážni anjeli a Centrum
voľného času pripravilo odznaky
s fotkami psíkov.“
Vo štvrtok žiaci zo Základnej školy
na Ulici Dr. Janského navštívili Domov
dôchodcov a Domov sociálnych služieb
v našom meste. Spoločne s dôchodcami
robili rôzne voľnočasové aktivity. Na
druhý deň si žiaci mohli spolu s dôchodcami vyskúšať napríklad tkanie na krosnách, a to v rámci dielničiek v Klube
dôchodcov v Lutile. „Do kampane sa
zapojili aj študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Počas
popoludnia v DSS Doména dobrovoľníci
pomáhali s rôznymi manuálnymi prácami. Popasovali sa s balením kartónov
či záhradnými prácami. Študenti zo
Súkromnej strednej odbornej školy
pedagogickej EBG v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom pripravili kultúrno-spoločenský program
pre seniorov v žiarskom Domove

dôchodcov. Skrášľovanie priestorov
sa uskutočnilo aj v Základnej škole na
Jilemnického ulici, kedy dobrovoľníci
šmirgľovali a natierali dvere na triedach,“ vymenúva ďalej Mária Lancková.
Vzhľadom na veľmi nepriaznivé počasie
sa dve plánované aktivity, a to úprava
židovského cintorína a vybudovanie
nového sedenia pri Pumptrackovej
dráhe, museli presunúť na iný termín.
„Celkom sa do Týždňa dobrovoľníctva
zapojilo 253 dobrovoľníkov, pričom
mnohí dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do
tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva,
sa zapájajú do rôznych dobrovoľníckych
aktivít celoročne. Tešíme sa, že aj tento rok sa nám podarilo urobiť mnohé nezištné gestá pre tých, ktorí to
potrebovali. Na kampaň finančne či
materiálne prispeli viaceré organizácie
či súkromní podnikatelia, za čo im patrí
poďakovanie,“ uzatvára Mária Lancková.
(r)
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Silnejší ako kedykoľvek predtým?
Silné Reči opäť neobídu Žiar
Po niekoľkomesačnej prestávke
sa do Žiaru nad Hronom po tretíkrát
vracajú predstavitelia najsilnejšej
stand-up comedy show na Slovensku
- Silné Reči. Vo svojom remesle nie
sú žiadni nováčikovia a ich mená sú
zárukou kvalitnej zábavy. Tešte sa,
blíži sa frontálny útok na naše bránice.
Líder komikov Ján Gordulič sa po
prvom vystúpení v Žiari vyjadril, že sa
k nám jeho comedy show bude vracať
kvôli publiku, ale aj kvôli miestu. Svoje
slovo dodržal a v piatok 20. októbra
bude Divadelná sála v priestoroch
Mestského kultúrneho centra opäť
plná autorského humoru. Začiatok
predstavenie je plánovaný na 19-tu

hodinu.
Aktuálna jesenná sezóna je pre
Silné Reči už deviata v poradí, čo
je neklamným znakom ich kvality.
Motto ich jarnej šnúry bolo: „Hovorí
sa, že keď rozbijete zrkadlo, budete
mať sedem rokov nešťastia. Nám sa
ho pred siedmimi podarilo opraviť a
do ôsmej sezóny ideme ešte silnejší
ako kedykoľvek predtým.“ Môžeme sa
preto tešiť na to, čo si pre nás pripravili
tentokrát. Ich najhorúcejšou novinkou
však je to, že od októbra ich budete
môcť vidieť aj na obrazovkách TV JOJ.

Staré aj nové na jednom
pódiu

Foto: Zdroj: SILNÉ REČI stand-up comedy show

Počas svojho tretieho vystúpenia
sa na pódiu predstavia aj nové tváre.
Prvýkrát sa pred žiarske obecenstvo
postaví Marián Psár, ktorého poznáte
ako autora Utrpenie mladého hejtera.
Marián má úspech v krvi, keďže sa mu
počas ôsmich rokov vysokoškolského
štúdia podarilo dosiahnuť titul
bakalár. Svoje žiarske „prvýkrát“ zažije
aj Martin Hatala, známy ako jeden z
najodvážnejších vodičov, ktorý chodil
do hlavného mesta na dvanásťročnej
Thálii s košickou značkou. Najprv kvôli
tomu trpel depresiami, ale odkedy
začal robiť stand-up, trpia už len jeho
diváci.
Na divákov sa teší aj Gabo Žifčák,
ktorý, ako správny východniar,
žije, samozrejme, v Bratislave. Jeho
životným cieľom bolo nájsť si frajerku,
ale potom si povedal, že je treba si
dávať reálne ciele. Jeho ľudový humor
zo života si určite nájde cestu aj k
vám. Štvoricu komikov uzatvára Matej
Adámy, stand-upový solitér, ktorého
cesta za humorom je tŕnistá a on na
nej trpí, aby ste sa vy mohli smiať. Tešiť
sa teda môžeme na silné osobnosti s
jemnou dávkou sarkazmu a cynizmu.
Lístky na podujatie si môžete kúpiť
v pokladni MsKC alebo v sieti
ticketportal.
(r)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

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 prenájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•EKN parcela č. 9-530/2 v operáte
parcely CKN č. 700/31/1 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 8.975 m2
a v operáte parcely CKN č. 700/25 –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1.912 m2 vedených na LV č. 3327, a to
plocha na prenájom v časti s výmerou
182,79 m2, ktorá sa nachádza
oproti bytovému domu súp. č. 527
na Rázusovej ul. v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•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 8 osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v dome

súp. č. 527,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka,
ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/spevnenú plochu,
•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 11.10.2017 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. 700/25
a 700/31 - 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 15.30 hod., tel.
č. 045/678 71 43.
(r)

Tréner žiarskeho A mužstva Milan Nemec obliekal dres reprezentácie Československa
Nový tréner žiarskeho A mužstva má
za sebou bohatú futbalovú kariéru.
Odohral 275 ligových zápasov,
bol
olympijský,
dorastenecký
reprezentant, hráč 21-ky Áčka.
Milan Nemec, rodák z Rudna nad
Hronom, hrá futbal od malička. „Bola to
doba, kedy ešte neexistovali prípravky,
ale na ihrisko som to mal kúsok, tak som
tam chodil. Keď som nebol na ihrisku, bil
som to na dvore do steny,“ spomína na
prvý kontakt s bieločiernou loptou Milan
Nemec, ktorý v Rudne žil do svojich 13
rokov a ako s úsmevom priznáva, vždy
chcel hrať futbal, akurát na rozdiel od
dnešných chlapcov, nechcel hrať za Real
Madrid, ale za mužov v Rudne. „Futbal
som začal hrávať za školu v obci. Hrával
som aj za žiakov a za dorast v Rudne,
pol roka som ako 14-ročný hrával za
Novú Baňu, potom som, v roku 1974,
prešiel do žiarskeho dorastu,“ vymenúva
Nemec s tým, že jeho pôsobenie v Žiari
bolo vždy úspešné a futbal mu bol
takpovediac predurčený. „Môj život sa
uberal futbalovou cestou, hoci keď som
mal 15 rokov, vyhral som v Žiari atletické
preteky. Do diaľky som skočil 625 cm.
Atletický tréner ma hneď lanáril do
atletiky, ale ja som povedal nie, ja chcem
hrať futbal.“
Milan Nemec hrával v žiarskom
dorasteneckom tíme ľavé krídlo. V kádri
bol aj jeho starší brat Peter. „Celkovo sme
boli veľmi dobrý tím, hrával som vtedy
s takými hráčmi ako bol napríklad Turčan,
Jožo Dian, Jaro Kališ, Maroš Kopčan, Jaro
Kysel, Igor Libo, Lubo Vanko, Ivan Sklenár,
ale hlavne tréner Juraj Maxián, ktorý mi
dal strašne veľa ako človek, aj ako tréner.
V druhom roku sme v dorasteneckej lige
skončili druhí,“ spomína Milan, ktorý
bol vtedy kapitánom a za sezónu dal
33 gólov. „S touto partiou sa doteraz
stretávame,“ dodáva.

kde hral divíziu. „Opäť sa tu stretlo
skvelé mužstvo – Jožo Záhorec, Miloš
Ferko, Pavel Kutaš. Trénoval nás Ďuro
Maxián a Stano Jarábek. Mal som 18
rokov a dal som 8 gólov.“ Po trištvrte
sezóny však prešiel do Bystrice, kde aj
študoval na vysokej škole. „Vyštudoval
som pedagogickú fakultu, som učiteľ
telocviku,“ dodáva Milan Nemec, ktorý
sa v sezóne 1982/83 stal najlepším
strelcom I. SNFL s 22 gólmi, v Pohári
UEFA nastúpil v 3 zápasoch a dal 2 góly
a stal sa tiež víťazom Slovenského pohára
v 1981.
Milan Nemec na trénerskej
lavičke.

v kabíne, trénoval a hral s majstrami
Európy, bol to úžasný pocit,“ hovorí
Milan Nemec s tým, že Slovan vtedy
viedol Miško Vičan. Spomína však aj na
vtedajších hráčov ako Jána Pivarníka,
Jozefa Čapkoviča, Antona Ondruša. Za
Slovan Milan odohral 10 majstrákov.
„Mojím veľkým vzorom bol Jožo
Čapkovič, útočník ako ja a odrazu som
s ním sedel v jednej kabíne. Boli to
skvelé pocity. Chalani ako Jano Pivarník
či Marián Masný si ma volali na tréning.
Dnes to vo futbale chýba, že starší podržia
mladších.“ V tomto období boli tréningy
iné, ako sú dnes. „Viac sa kládol dôraz
na vytrvalosť. Okrem toho, hrali sme
na škvare. Najhoršie bolo v zime, kedy
sme to rozšliapali a cez noc to zamrzlo.
Rovnako iná bola výstroj, lopty... Bolo to
ťažšie, ale taká bola doba,“ dodáva Milan.
Popri futbale navštevoval Milan dva
roky žiarske gymnázium, po prestupe
do Slovana chodil rok na gymnázium
v Bratislave, posledný rok a maturitu
robil na košickom gymnáziu. „V Košiciach
som však nemohol hrať rok, kvôli
prestupovým pravidlám. Zo Slovana ma
totiž nechceli pustiť, musel som preto
každý štvrťrok podpísať prestup. Trikrát
som podpísal, štvrtý už nie,“ spomína na
toto ťažké obdobie s tým, že v Slovane
V 1976 prestúpil, ako 17-ročný, hrať nechcel, pretože klub nefungoval
do Slovana, v ktorého kádri boli aj tak, ako mal.
vtedajší majstri Európy. „Sedel som Z Košíc sa však vrátil späť do Žiaru,

V Slovane hrával s majstrami
Európy

Za Bystricu hrával 11 rokov

Za Duklu Banská Bystrica hrával od
roku 1979 do roku 1990. Prvá historická
účasť Bystrice v Pohári UEFA bola
19. septembra 1984. „Dostali sme ako
súpera bundesligové mužstvo – Borussia
Mönchengladbach. V tomto zápase som
strelil krásny gól z 30 metrov a druhý
z penalty. Vtedy bolo v Bystrici na
zápase asi 20 000 ľudí,“ spomína Milan
Nemec a ako podotýka, práve toto
bolo jeho najlepšie obdobie. V Dukle
stretol aj mnohých výrazných hráčov,
ako napríklad Laca Jurkemika, Jozefa
Bubenku, Vladimíra Borovičku či Standu
Dostála.
Túžbou mladého futbalistu však
bolo hrať v zahraničí, čo sa mu aj
podarilo. „V roku 1990 som prešiel do
nemeckého FC Rot-Weiss Erfurt. Mojou
podmienkou bolo to, že za mnou príde
moja rodina. Klub však váhal. Po roku mi
ponúkli hrať v Belgicku, kde som mohol
zobrať aj manželku so synmi Adamom
a Andrejom, rozhodol som sa teda ísť do
belgického Wielsbeke,“ vymenúva ďalej
Milan Nemec, ktorý tu aj s rodinou strávil
krásnych 10 mesiacov. „Žili sme pri mori,
kde som si na pláži kopal so synmi loptu,“
približuje.
Po návrate na Slovensko pôsobil ako
hrajúci tréner v Novej Bani, neskôr
v Rakúsku, kde bol tri roky. Od roku
1997 trénoval v Podbrezovej, kde sa
s mužstvom dostal z tretej ligy do druhej.
„Potom prišiel ku mne tréner Peter Ančic,
že ma videl na tréningu a navrhol mi,

aby som hral. Dokonca mi doniesol
registračku. Za Podbrezovú som teda
hral dva roky. Dal som 10 gólov. Keď som
končil, mal som 41 rokov,“ dodáva, s tým,
že počas pôsobenia v Podbrezovej, ako
hrajúci tréner, dal štatisticky každých 33
minút gól a bol vzorom aj pre ostatných
hráčov, ktorí ho vyzývali, aby s nimi
hrával.
K futbalu patria aj úrazy. Ani tie sa
Milanovi Nemcovi počas jeho futbalovej
kariéry nevyhli. „Mal som zlomenú nohu
aj ruku, najťažší bol asi výron členku.
Ruku mi zlomili v ligovom zápase
v Chebe, nohu mi zlomili, keď som hral
4. ligu za Novú Baňu,“ uvádza.

Trénuje s najvyššou trénerskou
licenciou

Ešte počas pôsobenia v Podbrezovej
uznali Milanovi Nemcovi druhú
kvalifikačnú triedu, neskôr si dorobil
najvyššiu kvalifikačnú triedu – licenciu
UEFA Pro, čo znamená, že môže trénovať
kdekoľvek v UEFA, a to od roku 2007.
Trénerská kariéra Milana Nemca začala
v Podbrezovej, odkiaľ išiel do Žiliny. „Tu
som robil asistenta trénera Jurkemika
a Peceho, dokonca som 17- krát viedol
žilinské Áčko ako hlavný tréner, neskôr
som bol v Moravciach, do roku 2010
v Senici. Vlani ma oslovil Rasťo Urgela, aby
som trénoval prípravky. Dostal som 2011ku plus zastrešujem všetky prípravky,“
vymenúva. „Mal som to šťastie, že som
prišiel do ročníka, ktorý vedie Michal

Košuda. Tréningy má výborne nastavené,
trénuje coerver – individuálnu techniku,
ktorá chýba mnohým dospelým a ktorá
je zanedbávaná,“ prezrádza Nemec,
ktorý od 20. septembra tohto roku vedie
mužov FK Pohronie s asistentom Rasťom
Urgelom.

Obaja synovia futbalisti

Milan Nemec žije s manželkou Janou
v Žarnovici. Majú spolu dvoch synov,
32-ročného Adama, ktorý hrá za Dinamo
Bukurešť a 26-ročného Andreja, ktorý hrá
v Rakúsku. Obaja sú úspešní futbalisti.
„Vždy sa ma pýtali, či som chcel, aby boli
moji synovia futbalistami. Samozrejme,
že človek to privíta, ale nikdy som im
neprikázal – robte futbal,“ hovorí ďalej
s tým, že mladší Andrej je technickejší
a skvelý stratég. „Adam má väčšiu
vôľu a agresivitu,“ prezrádza o synoch.
Adam, náš reprezentačný útočník, hrá
momentálne za Dinamo Bukurešť, odkiaľ
prišiel z holandského Willem II, predtým
New York City FC. „Aj z manželky sa stal
úplný odborník na futbal. Fandíme
spolu obom našim synom,“ hovorí ďalej
o rodine.
Milan Nemec prišiel do Žiaru ešte v roku
1974, kedy už na futbalovom štadióne
stála hlavná tribúna. Prezliekať sa ale
ešte chodili do starých drevených šatní
na pomocnom ihrisku. „Som rád, že sa
nový štadión zrekonštruoval. Celý areál
je skvelý –štadión, hala, park, kúpalisko....
Môžu nám ho závidieť,“ dodáva na záver
tréner Milan Nemec.
(kr)

Milan Nemec so svojimi synmi a manželkou
(Adam druhý zľava a Andrej vpravo).
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Blɪhɛ͆ɰlʋʜȲɏ

POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
LSPP

V týchto dňoch
oslavuje
80. narodeniny
náš drahý

Rʋʗʛʦnɍ
DɼȵeʤʖnɈ.

pre stomatológiu
zabezpečuje
dočasne LSPP
vo Zvolene.

Prajeme mu veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody
a Božieho požehnania.
Manželka Gitka, dcéra a syn
s rodinami.
Alexandra a René
posielajú toľko pusiniek,
koľko je v šampanskom
bubliniek.

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

Blɪhɛ͆ɰlʋʜȲɏ
Dňa
1. októbra oslávil pán

Laʏiʂlʋɥ
Nʑm̒ɰɖ

svoje 74. narodeniny.
K tomuto
krásnemu sviatku mu srdečne
blahoželáme
a
do ďalších rokov zo srdca
prajeme veľa zdravia, šťastia,
spokojnosti a dobrej nálady.
Milan Rakovský s rodinou, Milotka,
Peťka a ďalší priatelia.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
Oznam o dočasnom uzavretí priestorov
Z dôvodu modernizácie technológie a interiéru budú priestory hvezdárne
a planetária od 18. septembra až do odvolania uzavreté.
V prípade záujmu o využitie služieb je v ponuke alternatívny program pozostávajúci
z interaktívnej prednášky a pozorovania Slnka priamo v škole. Viac informácií
získate na telefónnom čísle 045/6700 888.
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September – mesiac dobrovoľníctva
v Súkromnej obchodnej akadémii
Učíme sa zážitkovo - znamená to, že študentom
Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom
pedagógovia ukazujú životné hodnoty cez ich osobnú
skúsenosť.
Takto začali aj tento školský rok, keď sa študenti
zúčastnili športového dňa v DSS Ladomerská Vieska.
„Zariadenie poskytuje domov mnohým telesne a duševne
znevýhodneným mužom, ktorým sa vedenie a personál
snažia spestriť ich každodennú rutinu,“ hovorí Daniela
Varsová, výchovná poradkyňa a dodáva: „My sme mali
možnosť s nimi stráviť úžasné dopoludnie. Pomáhali sme
im prekonávať zadané športové úlohy. Avšak, čo malo
pre nás najväčšiu hodnotu? Naučili sme prekonať aj sami
seba, pretože vedieť pohotovo, bez urážky zareagovať v
prítomnosti človeka s hendikepom, je obrovské majstrovstvo.“
(r)

K-systém opäť podporil detský kútik

Poznávame prírodu

Spoločnosť K-System, ktorá má sídlo v Žiari nad
Hronom, v minulosti už niekoľkokrát sponzorskými
darmi prispela žiarskemu Mestskému kultúrnemu
centru. Naposledy sieťkou proti hmyzu do detského
kútika Hopa hopa.
Zasúvacia sieťka proti hmyzu v hodnote 310 eur je
namontovaná na dverách detského kútika, z ktorých sa
vychádza na terasu. „Dvere slúžia ako vchod zo zadnej časti
Mestského kultúrneho centra do kútika. Cez tieto dvere
sa tiež pravidelne vetrá. Práve počas letných mesiacov bol
problém, že do vnútra lietali osy. Vďaka nainštalovanej sieťke
už budeme môcť bez obáv vetrať aj v prítomnosti detí,”
hovorí Zuzana Balážová z MsKC. Ako podotýka, spoločnosť
K-System už do detského kútika darovala aj vertikálne
žalúzie. „Vždy, keď sme potrebovali, tak aj do detských
súťaží nám poskytli bublinkové fólie. Sú našim pravidelným
sponzorom, za čo sme im veľmi vďační a vážime si ich
podporu,“ dodáva na záver Balážová.
(li)

20. október je Svetovým dňom osteoporózy
Osteoporóza je epidémiou tretieho
tisícročia. Odborníci hovoria aj o
tichej epidémii, pretože k ubúdaniu
množstva kostnej hmoty dochádza
postupne. 20. október je Svetový deň
osteoporózy a lekári po celom svete
apelujú na ľudí, aby nepodceňovali
prevenciu. Svetový deň osteoporózy
sa pripomína od roku 1997 a je
podporovaný Svetovou zdravotníckou
organizáciou
a
Medzinárodnou
nadáciou osteoporózy.
Osteoporóza je ochorenie kostného
tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním
množstva kostnej hmoty a poruchami
mikroarchitektúry kostí. Kosti sa tak
stávajú krehkejšími a náchylnejšími na
zlomeniny. Riziko zlomenín je najvyššie
pri starších ľuďoch nad 50 rokov. Takmer
každá tretia žena a každý piaty muž
nad touto vekovou hranicou si zlomí
stavec, krčok stehennej kosti alebo
zápästie, ktoré patria k najčastejším
osteoporotickým
zlomeninám.
Osteoporóza vyvoláva rad ďalších
ochorení, k najčastejším patria akútna a
chronická bolesť, problémy s dýchaním,
reflux a iné zažívacie problémy, ale
aj depresia, zakrivenie chrbta, pokles
hmotnosti či vyklenutie brucha.

majú dostatok vápnika a fyzickej aktivity
tvorba kostí prevyšuje deštrukciu kostí
približne do 30 rokov. Potom nasleduje
rôzne dlhé obdobie stabilizácie, po
ktorom nastáva pokles. U žien sa štartuje
pokles najviac po menopauze a asi u
20% vedie k rozvoju osteoporózy.
Urýchlenie úbytku kostného tkaniva
spôsobuje pokles hormonálnych hladín
(sexuálne hormóny a rastový hormón),
nedostatok minerálov a vitamínov
(najmä vápnika a vitamínu D), nehybnosť
a nízka pohybová aktivita, poruchy
vstrebávania, zvýšený príjem fosfátu,
alkohol, niektoré ďalšie vnútorné

ochorenia pečene či obličiek.
Vápnik - jednou z jeho kľúčových úloh
je zaistiť tvar a pevnosť kostí a zubov,
pomáha v prevencií úbytku kostnej
hmoty, a teda vzniku osteoporózy. Telo
môže získať vápnik dvomi spôsobmi – zo
stravy alebo tak, že si ho v čase núdze
požičia z kostí alebo zubov s tým, že
ho neskôr vráti, čo sa nie vždy stane.
Zabránime tomu, ak ho získame dostatok
zo stravy.
Hlavnými zdrojmi vápnika je
tmavozelená listová zelenina (vhodná
najmä u ľudí trpiacich intoleranciou
laktózy), mlieko a mliečne výrobky, mak,
sezam, chia semienka, niektoré sušené
bylinky, vlašské orechy.
Doporučené dávky vápnika

Materská škola a jej elokované
pracovisko na Sládkovičovej ulici sa
zapojila do grantu, kde spoločnosť
Tesco venuje 1300 eur na podporu
regionálnych projektov.
Vašimi hlasmi pri nákupe v Tescu
môžete aj vy pomôcť naplniť ciele žiarskej
škôlky a zriadiť prírodovednú učebňu.
„Dieťa má v rannom detstve prirodzenú
túžbu objavovať, skúmať a bádať.
Prostredníctvom vhodných pomôcok a
s nimi spojených aktivít chceme u detí
túto danosť rozvíjať a položiť základy
vzťahu k životnému prostrediu na
celý život,“ približuje Andrea Sliacka,
zástupkyňa riaditeľky pre elokované
pracovisko a dodáva: „Preto chceme
získať finančné prostriedky z projektu
Tesco a vybaviť učebňu vhodnými

Pre využitie vápniku je však potrebný
aj horčík. Kombinácia vápniku a horčíka
sa nachádza v ovocí a zelenine, a to
hlavne v tmavozelenej listovej zelenine.
Fosfor – jeho hlavným zdrojom sú mäso
a mlieko, celozrnný chlieb a cereálie. Ak
je spotreba fosforu vyššia než príjem
vápnika, môže narúšať vstrebávanie
vápnika a jeho dostupnosť.

Po päťdesiatke pridajte vápnik
Telo dospelého muža obsahuje
približne 1,2 kg vápniku, u žien je
toto množstvo nižšie. Odhaduje sa, že
u normálneho dospelého muža denne
do kostí vstupuje a zase ich opúšťa asi
700mg tohto prvku.
Názory na veľkosť adekvátnej
suplementácie vápnika sa rôznia.
Keď v minulosti sa za vhodné dávky
považovali dávky vápnika v rozmedzí
do 800 mg vápnika denne, dnes sa
za adekvátnu dávku považuje dávka
1000 mg denne, resp. 1500 až 2000 mg
denne u starších a tehotných žien. Osoby
trpiace osteoporózou by mali prijať 1200
mg vápnika za deň.
Osteoporóza na Slovensku je stále
poddiagnostikovaná a podliečená.
Lekári preto vyzývajú ľudí, aby túto
chorobu nepodceňovali a v rámci
prevencie športovali, jedli kvalitnú
stravu s vysokým obsahom kalcia,

Zdravé kosti

Kosť je živé tkanivo, ktoré je stále
v pohybe. Kostná hmota narastá zhruba
do veku 25 až 30 rokov. Počas života sa
kosti neustále prebudovávajú. Kostné
bunky osteoblasty budujú kosti, zatiaľ čo
kostné bunky osteoklasty ich rozkladajú.
U normálnych zdravých jedincov, ktorí

učebnými
pomôckami,
určenými
na jednoduché experimentovanie
a rozvoj prírodovednej gramotnosti.“
Prostredníctvom projektu chce vedenie
elokovaného pracoviska realizovať aj
výlety do prírody, lebo tá je najlepšou
učebňou pre deti.
(li)

vyhýbali sa alkoholu a cigaretám a dbali
na dostatočný príjem vitamínu D. Liečba
osteoporózy je komplexná (hormonálna,
substitúcia minerálov a vitamínov).
Doporučenia pre optimálny príjem
kalcia
•doporučenú dennú dávku vápnika
(či už z potravy, či z tabletiek) rozdeliť
na viacero dávok - najlepšie 3x denne
(výrazne sa zlepší vstrebateľnosť
v porovnaní s užitím jednej plnej dávky)
•najväčšiu dávku vápnika užiť na noc
(v leže a v noci sa kosti najviac odvápňujú)
neužívať vápnik či na vápnik bohaté
potraviny po hlavných jedlách, ktoré
obsahujú veľa tukov (v tráviacom trakte
sa vytvárajú nerozpustné mydlá)
•obmedziť podávanie kuchynskej soli,
pozor na minerálky s vysokým obsahom
sodíka, pri osteoporóze sú vhodné
minerálky s výhodným pomerom
vápnika a sodíka (Korytnica, Baldovská,
Mitická)
•obmedziť konzumáciu mäsa na 1 - 2x
týždenne
Ak však chceme mať pevné kosti
a nechceme trpieť osteoporózou, ktorá
vie veľmi ľahko skomplikovať život
ľuďom v staršej dospelosti a starobe,
stavte najmä na pravidelný pohyb. To je
totiž kľúč nielen ku pevnej kostre, ale aj
ku zdraviu a vitalite v každom období
života. Behajte, plávajte, bicyklujte,
robte akýkoľvek šport, tancujte, cvičte,
posilňujte svalstvo – len sa pravidelne,
aspoň trikrát do týždňa, hýbte. Vaše telo
sa vám odvďačí tou najkrajšou odmenou
– zdravím.
RNDr. Mária Hrušovská,
Oddelenie výchovy k zdraviu,
RÚVZ Žiar nad Hronom

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Že čas rany zahojí,
to je len zdanie.
V srdci naďalej ostáva
bolesť a spomínanie...
Dňa 7. októbra
uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ján Hanzel
zo Šášovského Podhradia
vo veku 61 rokov .
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13. októbra
uplynú už 3 roky,
kedy nás opustil
náš drahý
Ing. Ján Petruš.
Ani čas nezahojil náš
veľký žiaľ nad stratou
šľachetného človeka a s láskou
na teba myslím každý deň.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 10. októbra
si pripomíname
5. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Alojz Kundrát.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala, čas plynie,
no spomienky, na ktoré sa zabudnúť nedá,
nám zostávajú.
Dňa 4. októbra sme si pripomenuli
1. výročie od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Peter Mlynár.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku
ostatným ďakujú manželka Erika,
synovia Petrík a Branko s manželkami, vnúčatá Peťka,
Miško, Zuzka a Janka
a ostatná rodina.

UZÁVIERKA
ČÍSLA 21, KTORÉ
VYCHÁDZA
19. OKTÓBRA,
JE V PIATOK
13. OKTÓBRA.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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Na medzinárodne obsadenom turnaji so skvelým výsledkom
BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

Naši starší žiaci sa cez víkend 23. a
24.
septembra
zúčastnili
na
medzinárodne
obsadenom
basketbalovom turnaji Memoriál
Zoltána Krenického v Košiciach.
Na turnaji sa okrem nás a dvoch
domácich družstiev zúčastnili aj
chlapci z Poľska a Maďarska.
Ako prví nás na turnaji v sobotu na
obed preverili chlapci z družstva KS
Korona Krakow. Chlapci od začiatku
zápasu nastúpili s veľkou bojovnosťou a
nasadením a nakoniec sa nám podarilo
úspešne vstúpiť do turnaja, a to výhrou
61:31. Počas celého zápasu sme výsledok
aj herný prejav pevne držali v našich
rukách, hlavne zodpovednou defenzívou,
rýchlym útokom a v neposlednom
rade aj napádaním ich rozohrávky, čím
sme súperovi nedovolili hrať svoju hru.
Do turnaja sme tak vstúpili odhodlane
a s veľkou bojovnosťou a nasadením,
čo sa prejavilo aj v nasledujúcom
zápase proti jednému z domácich
družstiev DW Košice. Družstvo zložené
aj z o rok mladších chlapcov ukázalo
veľkú bojovnosť aj odhodlanie nás

potrápiť, nakoniec zápas prehralo
v pomere 86:13. V zápase sa veľmi dobre
ukázali aj traja naši mladší chlapci, ktorí
prakticky hrali so svojimi rovesníkmi.
Po hladkej výhre naši chlapci vyhrali
skupinu B a nasledovali boje o finálové
priečky. O postup do finále turnaja sa
nám tentokrát postavilo druhé domáce
družstvo Abovia 96 Košice. Na chlapcoch
sa už od začiatku začala prejavovať
únava z náročného dňa, rovnako tak
nás veľmi oslabovali aj väčšie či menšie
zranenia našich kľúčových hráčov. Súper

nastúpil s veľkou odhodlanosťou a
tvrdosťou do hry a už takmer od začiatku
prvej periódy sme prehrávali rozdielom
aj 12 bodov. Súper nám nedovolil hrať
našu hru, napádali našu rozohrávku,
vynikajúcu prácu mali rovnako tak aj
pod oboma košmi a každým ubráneným
či daným košom sa zvyšovala ich
eufória a bojovnosť, z čoho naši chlapci
zostali zaskočení a najmä nervózni.
Do druhej periódy však nastúpilo z nášho
pohľadu úplne iné družstvo. Chlapci cez
prestávku zmobilizovali všetky svoje

Staršie žiačky na turnaji v Krupine strieborné
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

Ešte v septembri sa v krupinskej hale
uskutočnil 1. ročník volejbalového turnaja starších žiačok O pohár
primátora mesta Krupina. Turnaja sa
zúčastnili aj naše dve družstvá.
Celkove na turnaji štartovalo desať
družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín. Naše „áčko“ v základnej skupine
odohralo štyri zápasy.
MŠK Žiar nad Hronom A - Podlužianka
Levice 2:0
VK Krupina 2:0
VA Žilina 1:1
Slávia TU Zvolen 2:0
Skupinu vyhrali a postúpili do skupiny
o 1. až 4. miesto. V semifinále sa stretli
s družstvom Čadce, kde im nevyšiel
začiatok setov, ale bojovnosťou a
spresnením hry sa im podarilo zvíťaziť
2:0 a postúpili do finále. Vo finále hrali
s družstvom Tatran Banská Bystrica.
Aj keď sa finálový zápas začal neskoro
večer, obidve družstvá bojovali a ukázali
pekné volejbalové akcie. Žiarčanky na
skúsenejšie a vyhratejšie súperky nestačili
a skončili na peknom druhom mieste.
Zostava:
Krnčoková,
Forgáčová,
Kukučková,
Krajčiová,
Kašová,
Čamajová, Vrtielová, Šalková, Ruislová,
Sečkárová. Tréneri: Bieliková, Dobrovič.
Žiarske „béčko“ v skupine postupne
odohralo zápasy:
MŠK Žiar nad Hronom B - Lokomotíva
Čadca 0:2

Poltár 0:2
Tatran B. Bystrica 0:2
Iskra Hnúšťa 2:0
V skupine skončili na štvrtom mieste a v
druhej časti hrali o 5. - 8. miesto. Najprv
nastúpili proti družstvu Žiliny. Po prehre
2:0 hrali o konečné 7. miesto s Poltárom.
Aj tento zápas bol nad ich sily a na turnaji obsadili 8. miesto. So súperkami aj
o dva roky staršími držali krok prevažne
len do polovičky setov. Pozitívom bolo,

sily, dokázali sa nabudiť a dostať sa opäť
do zápasu. Začali sme hrať našu hru,
do obrany aj do útoku sa zapájali všetci
naši hráči, súperovi sme prakticky
nedovolili budovať si náskok a rýchlymi
protiútokmi sme im nedovolili postaviť
obranu, cez ktorú sa nám spočiatku tak
veľmi ťažko prechádzalo. Rovnako ako v
druhej perióde, nastúpili naši chlapci aj
do druhého polčasu a zodpovednou hrou
na oboch stranách ihriska sme dokázali
postúpiť do finále po výsledku 64:39.
V nedeľňajšom finále sa našim chlapcom
postavilo maďarské družstvo Nyíregyházi
Sportcentrum a už do začiatku zápasu
nás dokázal súper zatlačiť nielen v útoku,
ale niekedy až zbytočne tvrdou hrou
v obrane, kde nám nedovolil dostať
sa do zápasového tempa. Vysoká
úspešnosť súperovej streľby, tvrdá hra
na oboch koncoch ihriska, ale aj väčšia
bojovnosť a odhodlanie vyhrať, nakoniec
súperovi priniesla vysokú výhru 97:38.
Víťaz turnaja nastúpil na všetky zápasy
s chlapcami o rok staršími ako mal, a tak
sa bežne stávalo, že na palubovke sa proti
sebe stretli aj chlapci, medzi ktorými

bol aj dvojročný rozdiel. Aj napriek
finálovému výsledku sme dosiahli skvelý
výsledok a chlapci na turnaji ukázali
veľkú bojovnosť a odhodlanie vyhrávať.
Veľmi pozitívne rovnako vnímame
aj fakt, že práve náš Boris Balogh
bol po turnaji vyhlásený ako jeden
z najužitočnejších hráčov celého turnaja.
Turnaj slúžil hlavne ako previerka pred
nadchádzajúcou sezónou, ktorú naši
starší žiaci odštartujú už 14. októbra
2017 na palubovke Prievidze.
Výsledky
Sobota 23.9.2017: KS Korona Krakow
- MŠK BK Žiar nad Hronom 31:61
MŠK BK Žiar nad Hronom - DW Košice 86:13
MŠK BK Žiar nad Hronom – Abovia 96
Košice 64:39
Nedeľa
24.9.2017:
Nyíregyházi
Sportcentrum - MŠK BK Žiar nad Hronom
97:38
MŠK BK Žiar nad Hronom: Ďurica,
Balogh, Šonkol, Holic, Žemla, Kosmeľ M.,
Dekýš, Ksmeľ R., Tončík, Kňažko a Galko.
Tréner: Marek Marko a asistent Jozef
Oravec.

Striebro pre Žiarčanov z turnaja troch najlepších tímov
BASKETBAL – STARŠÍ MINI – TURNAJ TOP 3

V sobotu 30. septembra sa v priestoroch telocvične ZŠ na Ulici M. R.
Štefánika uskutočnil basketbalový
turnaj troch najlepších družstiev z
minulej sezóny TOP 3 SK. Na predsezónnom turnaji bojovali medzi
sebou družstvá starších mini Interu
Bratislava, MBK Victoria Žilina a
domáce MŠK BK Žiar nad Hronom.
Turnaj odštartoval zápasom úradujúceho majstra a druhého vicemajstra
Slovenska a po napínavom dueli sa z
víťazstva tešili hráči a fanúšikovia Interu
Bratislava, ktorí triumfovali nad domácimi 42:33. Inter Bratislava zvládol aj svoj
druhý zápas s MBK Victoria Žilina, po ktorom sa tešil z vysokého víťazstva 61:28.
Turnaj sa zavŕšil tretím zápasom

medzi MŠK BK Žiar nad Hronom a
MBK Victoria Žilina, po ktorom sa z
víťazstva tešili domáci po výhre 44:36.
Chlapci BK MŠK Žiar nad Hronom sa s
veľkou chuťou vrhli do novej sezóny, v
ktorej majú opäť tie najvyššie ambície.
Výsledky TOP 3 SKWWWWWWWW
Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 42:33
Inter Bratislava – MBK Victoria Žilina
61: 28
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 44:36
1. miesto – Inter Bratislava
2. miesto – MŠK BK Žiar nad Hronom
3. miesto – MBK Victoria Žilina
Jozef Oravec, tréner a Ladislav

že si prvýkrát naostro vyskúšali nový
herný systém s dvomi nahrávačkami.
Naopak, na škodu bolo, že urobili veľa
jednoduchých a nevynútených chýb,
ktoré vyplývali z nepozornosti a nesústredenosti niektorých hráčok.
Zostava:
Topoľanová,
Petorová,
Petrášová, Uličná, Skalošová, Púchovská,
Kosmeľová, Fleischmannová, Kupčiová.
Tréner: Kollárik.
(r)

Futbalová U10 úspešne aj v Banskej Bystrici
FUTBAL – U10

MFK Dukla Banská Bystrica FK Pohronie 7:17
Góly: Hanzlik (3), Mališ (3), Lukáč (3),
Chudoba (2), Mihál (2), Šemoda (2),
Čiliak, Šturman.
Zostava: Gubka, Mihál, Šemoda,
Štefanka, Čiliak, Pálenkáš, Hanzlík,
Mališ.
Zostava: Kukučka, Kyrinovič, Boháč,
Mancír, Chudoba, Šturman, Belohorec,
Lukáč.
Tréneri Jaroslav Mališ, Peter Šturman.
Žiarčania odohrali dohrávku Ligy prípraviek v Banskej Bystrici. Od začiatku
zápasu bola hra na našich kopačkách.
Súpera sme do šancí nepúšťali. Chlapcom patrí pochvala za kvalitný výkon.
Každým zápasom sa zlepšujú.
Peter Šturman

Miloš Foltán už nie je tréner Áčka
FUTBAL – II. LIGA

Vedenie FK Pohronie sa dohodlo s trénerom A-mužstva Milošom Foltánom
na ukončení spolupráce. Mužstvo
dočasne povedie mládežnícky tréner
Milan Nemec s asistentom Rastislavom Urgelom.
Trénerovi Foltánovi ďakuje vedenie
klubu za doterajšiu prácu pre klub,
významný prínos pri záchrane nášho
mužstva v minulom ročníku II. ligy
a do ďalšej budúcnosti mu želá veľa
úspechov v pracovnom i osobnom
živote.
(r)
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Žiarski karatisti mali úspešný vstup
do sezóny
KARATE

Nové Mesto nad Váhom sme doma zdolali 5:0
FUTBAL - II. LIGA

FK Pohronie – Nové Mesto nad Váhom
5:0 (1:0)
FK Pohronie: Urminský, Nosko, Prikryl,
Pelegríni (C), Ďungel, Frimmel, Nurkovič,
Garaj, Paraj, Sojka, Blahút, Sekereš, Pavúk,
Hudák, Lipták, Nepšinský, Antošík, Packo.
AFC Nové Mesto nad Váhom: Belic,
Šupka (C), Vlado, Holíček, Múdry, Mikuš,
Živčič, Kubrický, Lopušan, Daňovský, Kosorín, Mikeš, Bošanský, Fabián, Gríger,
Druxa.
Zápas odštartoval vlažným úvodom
bez náznaku vážnejších príležitostí na
oboch stranách. Od 5. minúty sa začali
viac presadzovať domáci futbalisti, čo
vyvrcholilo už v 7. minúte úvodným
gólom Samira Nurkoviča.
Ďalšia výraznejšia šanca sa vyskytla v
15. minúte, kedy sa v „päťke“ ocitol Peter
Ďungel, ale jeho prihrávka popred bránu
nenašla adresáta.
V ďalšom priebehu sa hra pritvrdila, čo
prinieslo spŕšku zranení, na čo doplatil
Ján Sojka, ktorý sa zranil a jeho miesto
v zostave nahradil v 22. minúte Daniel
Pavúk. 24. minúta priniesla obrovskú
šancu, v ktorej sa ocitol tesne pred
brankárom Ján Nosko, ten však prestrelil.
V 29. minúte sa do šance opäť dostal mimoriadne nebezpečný Samir Nurkovič,
ale táto šanca jeho ďalší gól v zápase
nepriniesla. V 31. minúte po ľavom krídle

unikol obrancovi hostí Peter Ďungel,
spätnou prihrávkou našiel na hranici
pokutového územia Lukáša Pelegríniho,
tomu však lopta na kopačke nadskočila
a skončila na ochrannej sieti, vysoko nad
bránou hostí. Ďalšia gólová príležitosť sa
zrodila v 35. minúte, kedy sa lopta po osi
Frimmel, Ďungel, Pelegríni dostala k nabiehajúcemi Patrikovi Blahútovi, ktorého
strelu smerujúcu medzi žrde hostia zblokovali na rohový kop. V 36. minúte sa
krásnym zákrokom vyznamenal brankár
hostí po ešte krajšej strele Daniela Pavúka, z hranice pokutového územia. Ďalšie
výraznejšie momenty už prvý polčas nepriniesol.
V 48. minúte sa mohli prvýkrát radovať
z gólu hostia, keď využili chybu v našej
rozohrávke a Roman Holíček zblízka
hlavičkoval ponad opustenú bránku
Lukáša Urminského. 53. minúta a po
rohovom kope Patrika Blahúta hlavou
usmernil loptu do brány hostí René
Paraj. V 56. minúte sme už viedli 3:0.
Krásnymi „nožničkami“ zvýšil mladík
v tíme, Daniel Pavúk. V 61. minúte sa
ďalšími „nožničkami“ prezentoval Samir
Nurkovič, ktorého nebezpečný pokus
skončil na brvne brány súpera. René
Paraj sa presadil v skrumáži pred bránou
a pridal svoj druhý gól. 81. minúta - nádhernou strelou z 20-tich metrov sa presadil striedajúci Erik Nepšinský.

Domáci
zápas
FK
si prišlo pozrieť 763
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Pohronie
divákov.

Vo vyrovnanom zápase zobrala
nakoniec body Skalica
MFK Skalica – FK Pohronie 1:0 (1:0)
MFK Skalica: Čikoš-Pavličko – Švrček,
Jakubek (C), Šebesta, Tomovič, Mizerák,
Haša, Jánošík, Čtvrtníček, Hruška, Opiela
Náhradníci: Ulrich, Ondriš, Fukna, Vrábel,
Fišan
FK Pohronie: Urminský – Nosko, Prikryl,
Pelegríni (C), Ďungel, Frimmel, Nurković,
Garaj, Pavúk, Paraj, Blahút. Náhradníci: Sekereš, Hudák, Lipták, Nepšinský,
Pittner, Packo.
Futbalová II. liga pokračovala svojim
10. kolom v sobotu 30. septembra.
Futbalisti FK Pohronie cestovali na zápas do Skalice.
Vo vyrovnanom súboji nakoniec
triumfovala domáca Skalica. Záhoráci to
však proti nášmu tímu nemali ľahké. FK
Pohronie hrýzlo až do samého konca. O
troch bodoch pre domáce MFK rozhodol
nakoniec z penalty Šebesta.
(r)

So začiatkom školského roka sa
začala pre našich pretekárov z Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom aj ďalšia
súťažná sezóna. Naši najskúsenejší
pretekári hneď druhú septembrovú
sobotu nastúpili pod hlavičkou
Slovenskej reprezentácie.
V chorvátskom Záhrebe sa uskutočnil
6. ročník medzinárodného turnaja
Zagreb Karate Cup 2017, ktorý bol
nominačným turnajom pre kategórie
kadetov a juniorov na Majstrovstvá
sveta 2017 (Tenerife, Španielsko) a
zároveň na Majstrovstvá Európy 2018
(Sochi, Rusko). Pri účasti 733 pretekárov
z 11 krajín sa nestratili ani naši žiarski
pretekári a domov si odniesli cenné
pódiové umiestnenia. Najviac sa darilo
Dominike Veisovej, ktorá v kategórii
junioriek do 48 kg obsadila 2. miesto
a v ostaršenej kategórii starších
junioriek skončila bronzová. Zdenko
Vanka v kategórii juniorov do 68 kg
našiel premožiteľa len vo finále, a tak
si domov odniesol striebro. Na stupne
víťazov sa podarilo prebojovať aj
Arisovi Nikolasovi Čelovi. V kategórii
kadetov do 63 kg obsadil bronzovú
priečku.

Dve zlaté medaily
aj z Budapešti

Hneď o týždeň neskôr v dňoch
16. a 17. septembra sa naši pretekári už
pod hlavičkou MŠK Žiar nad Hronom
zúčastnili
ďalšieho
významného
podujatia – Svetového pohára
Budapest Open. Maďarská Budapešť
tento rok hostila 1200 pretekárov
z 30 krajín z celého sveta. Aj tu išlo
o postupové body na Majstrovstvá

Zlaté medailistky Nina Jelžová a
Natália Rajčanová so svojím
trénerom Ľubomírom
Striežovským.
Európy a Majstrovstvá sveta, takže
úroveň súťaže bola veľmi vysoká.
V jednotlivých kategóriách nastúpili aj
úradujúci majstri sveta či Európy. Prvý
deň turnaja bol venovaný vekovým
kategóriám nad 15 rokov. Tu sme mali
viacerých zástupcov, no nakoniec
sa v tvrdej konkurencii presadila
len Nina Jelžová, ktorá nenašla
premožiteľku v kategórii junioriek
nad 59 kg a z turnaja si odniesla zlato.
Druhý súťažný deň bol venovaný
mladším kategóriám. Hneď v úvodných
kategóriách súborných cvičeniach kata
svoju prvú medzinárodnú súťaž „vonku“
zvládol perfektne Jozef Šipkovský,
ktorý v kategórii kata chlapci 8 –
9-roční vybojoval bronz. V kategóriách
športový zápas kumite sa taktiež darilo.
V kategórii 10 – 11-ročných dievčat do
40 kg si bronz vybojovala Alexandra
Kalamárová. Zlatú bodku za súťažou
urobila dokonalým výkonom Natália
Rajčanová, ktorá zdolala všetky svoje
súperky v kategórii kadetiek do 54 kg.
(ľs)

Patrik Prikryl: „Chcem hrať najvyššiu slovenskú ligu.“
FUTBAL

Mladý obranca žiarskeho Á-čka Patrik
Prikryl nastrieľal za svoju futbalovú
kariéru už 19 gólov. Jeho snom je hrať
za najvyššiu slovenskú ligu.
Patrik si k futbalu prvýkrát pričuchol ako
7-ročný. „Oslovila ma ponuka trénerov,
ktorí chodili po základných školách.
Jedného dna ma zobrala mamina na
tréning a ostalo mi to dodnes,“ spomína
na svoje začiatky žiarsky obranca
a dodáva, že futbalom nežil odmalička,
avšak ako jednoznačne priznáva,
rozhodnutie stať sa futbalistom neľutuje.
Svoju futbalovú kariéru začal v ŠKM Savon
Banská Bystrica. „Odtiaľ som prešiel
do FK Dukla Banská Bystrica, kde

som strávil väčšinu v mládežníckych
kategóriách, ktoré sa nevyvíjali podľa
mojich predstáv, a preto som zamieril
som do ŠK Badín (momentálne
Futbalová škola Mareka Hamšíka Jupie

Banská Bystrica),“ vymenúva Patrik s tým,
že od marca 2015 pôsobí v FK Pohronie.
„Jedného dna mi zavolal manažér
mužstva, či by som sa chcel prísť ukázať,
ja som to prijal a som tu,“ dodáva
obranca, ktorému však nerobí problém
hrať aj na inom poste.
Patrikovým veľkým futbalovým vzorom
je Fernando Torres, aj keď hrá úplne
na inej pozícii ako on. „Zapáčil sa mi v
mladom veku, a preto mu fandím až do
dnes. Čo sa týka tímu, tak je to Chelsea a
Barcelona. Aj keď chalani v šatni si robia
srandu, že vždy fandím tímu, ktorému
sa darí, ale s určitosťou viem, že nie som
fanúšik Realu Madrid ani Manchester

City,“ dodáva s úsmevom Patrik, avšak
jedným dychom vysvetľuje, že so
spoluhráčmi si rozumie veľmi dobre. „S
každým si mám čo povedať, s niektorými
menej, s niektorými viac. Najviac asi
s chalanmi, s ktorými som tu od začiatku,
ako som prišiel do mužstva. Je to asi
tým, že sa už dobre poznáme,“ dodáva
obranca, ktorý nosí na drese číslo 6.
Tréningy Á-tímu FK Pohronia sú naozaj
náročné, v niektoré dni dokonca
dvojfázové, čo znamená byť na ihrisku
niekoľko hodín doobeda i poobede.
Nemôžeme sa preto čudovať, že
na našu otázku, ako trávi voľný čas,
odpovedal Patrik jednoducho: „Najradšej

jednoznačne diaľkové, TV a posteľ.
Ríd oddychujem.“ Nemýľte si to však
s lenivosťou, naopak, Patrik Prikryl má
jasné svoje ciele: „Raz by som si chcel
zahrať najvyššiu slovenskú ligu, alebo
skúsiť zahraničné angažmán.“
(kr)

