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Poslanci schválili odpredaj polovice Domu kultúry
Mesto predajom získa 600 000 eur
Na septembrovom zasadnutí žiarski
poslanci odsúhlasili odpredaj spoluvlastníckeho podielu bývalého Domu
kultúry na námestí pre spoločnosť
EBG, ktorá v budove už niekoľko rokov
prevádzkuje strednú školu. Za 50 percent vlastníckeho podielu získa mesto
600 000 eur.
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Ako primátor Peter Antal zdôraznil, spoločnosť EBG, ktorá je najväčším súkromným vzdelávacím centrom na Slovensku,
najskôr požiadala o odkúpenie celého
objektu. Súčasným odpredajom 50-percentného podielu získa mesto 600 000
eur. „Prostriedky, ktoré predajom získame, použijeme na financovanie realizácie
nového domova pre seniorov v prístavbe
kaštieľa, ale tiež na rekonštrukciu kúrenia
v bývalej kinosále a jej zázemia,“ informoval primátor Peter Antal s tým, že mesto
aj naďalej ostáva výlučným užívateľom
tejto sály aj s príslušnými miestnosťami
v zmysle dohody s EBG, ako aj zadného
traktu objektu Domu kultúry. „Uzatvoríme dohodu o spoločnom užívaní budovy, kde presne vyšpecifikujeme, ktoré
priestory bude užívať výlučne mesto
a naše organizácie a ktoré bude využívať
spoločnosť EBG,“ uviedol ďalej primátor.

100 000 eur
na rekonštrukciu kúrenia
v kinosále
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Mestu po odpredaji časti budovy zostane veľká sála, ktorá je svojim spôsobom
na Slovensku výnimočná. „Ako už viackrát zaznelo aj z úst odborníkov, je to najlepšie ozvučená sála na Slovensku. Chceme jej znovu navrátiť život, a to práve aj
z peňazí, ktoré získame z predaja časti
budovy,“ naznačil Antal a ako ďalej konkretizoval: „Stotisíc eur použijeme na vybudovanie vykurovania, ktoré nám v sále
chýba. A práve preto, že sa nedalo kúriť,
nemohli sa tu organizovať podujatia a od
septembra tak bola sála nevyužiteľná.
Keď tu aj naše Mestské kultúrne centrum
zorganizovalo väčšie akcie, vždy muselo
zabezpečiť agregát na vykurovanie, pričom za jedno podujatie sa zaplatilo viac
ako 300 eur.“ Ako zároveň na zasadnutí
zastupiteľstva zaznelo, z mestského rozpočtu sa vyčlení 26 000 eur na opravu
sociálnych zariadení či opravu podlahy.

„

Z bývalého Domu
kultúry chceme urobiť naozaj
pekné kultúrne centrum,
kde sa ľudia budú cítiť dobre
a bude využívané naplno.

aktivitách,“ naznačil Antal, a zároveň reagoval na pripomienku poslanca Norberta Nagya, ktorý upozornil aj na fakt, že
zo strany stredných škôl bol vždy záujem
o organizovanie stužkových slávností
práve vo veľkej sále: „K rekonštrukcii kúrenia chceme pristúpiť hneď. Keďže ide
o vnútorné priestory, môže sa tam pracovať aj v zime. V blízkej budúcnosti tak
v Dome kultúry začneme organizovať
oveľa viac kultúrnych podujatí alebo ju
znova poskytovať študentom na konanie
stužkových slávností.“ Ako ďalej primátor
naznačil, 500 000 eur z predaja budovy
chce mesto využiť na pripravovaný domov dôchodcov, ktorý bude sídliť v prístavbe kaštieľa. Táto čiastka zabezpečí
dofinancovanie zo strany mesta, a to stavebné práce a zariadenie budovy.

Bez súhlasu mesta
sa nemôžu urobiť
žiadne zmeny
Už keď sa schválil zámer odpredaja časti
budovy, poslankyňa Veronika Balážová
viackrát zdôraznila, že niektorí obyvatelia
nie sú stotožnení s tým, aby mesto predávalo svoje objekty. „Tí, ktorí hovoria, že
nemáme nič predávať, musia povedať,
ako sa má mesto ďalej správať k týmto
budovám a majetku. Keď mesto a poslanci v minulosti rozhodli o sťahovaní
kultúry do Mestského kultúrneho centra,
nehnuteľnosť na námestí zostala zatvorená a chátrala. Mesto ju len vykurovalo,
čo nás však stálo 70 000 eur ročne. V minulosti boli aj pokusy o kúpu budovy na
vybudovanie obchodného domu. Podľa
mňa je však nemysliteľné, aby niečo takéto bolo na námestí, a to aj vzhľadom
k zaťaženiu dopravy. Naopak, vzdeláva-

Budova je zaradená do Zoznamu pamätihodností mesta.
cia inštitúcia tam podľa mňa aj viacerých
poslancov patrí. Mesto stále zostáva spoluvlastníkom budovy, takže bude mať na
to, čo sa s budovou bude diať, vplyv. Som
presvedčený, že obyvatelia ani nebudú
vnímať, že došlo k zmene spoluvlastníka.

Budova bude aj naďalej v podobe, v akej
je, keďže je zaradená do Zoznamu pamätihodností mesta, takže nemôže byť len
tak prerábaná,“ zdôraznil na záver Peter
Antal.
(li)

Najkrajší dom kultúry v Stredoslovenskom kraji otvorili v roku 1961
Kultúrny dom v Žiari nad Hronom sa začal projektovať v polovici 50. rokov v Prahe. So samotnou výstavbou sa začalo v roku
1957. Kultúrny dom bol slávnostne otvorený dňa 17.12.1961 ako Závodný klub Revolučného odborového hnutia Závodu
SNP v Žiari nad Hronom. Hneď od svojho otvorenia sa stal pýchou Horehronia. Na jeho otvorenie prišli známi herci Zdena
Grúberová, Mária Kráľovičová, Ladislav Chudík, Ctibor Filčík ,Jozef Króner či Anton Mrvečka. Činnosť v divadelnej sále otvorili predstavením SND Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana. Ako sa uvádza v archívnej správe TASR, žiarsky Dom kultúry bol
v tom období najkrajším v Stredoslovenskom kraji: „Má veľmi vkusne riešenú sálu na divadlo a kino pre 680 návštevníkov,
viaceré klubovne, prednáškové miestnosti a kaviareň. Postavili ho nákladom takmer 10 miliónov korún.“ V kinosále bolo
zriadené aj jedno z prvých panoramatických kín na Slovensku. V roku 1968 sa tu premietal prvý panoramatický sovietsky
film Vojna a mier.
Bývalý Dom kultúry je dnes zaradený do Zoznamu pamätihodností mesta. V jeho interiéri sa nachádza figurálny nástenný
reliéf Oslobodenie. Plastika je vyhotovená z hliníka a umiestnená je vo vstupnej časti, na čelnej stene vstupu do sály. Odhalená bola v roku 1961. Predstavuje tri skupinky ľudí, vítanie vojaka, skupinu pracujúcich a dvojicu žien s holubicou.
Na budove sa nachádza aj Pamätná tabuľa s reliéfom Michala Chrásteka. Autorom bronzového reliéfu, ktorý bol odhalený
v roku 2000, je akademický sochár Milan Ormandík.

Peter Antal, primátor
Spoločnosť EBG v súčasnosti v objekte
prevádzkuje dve stredné školy. „Verím,
že v podobe EBG sme získali dobrého
spoluvlastníka a že aj v ďalších rokoch
sa tu bude pokračovať vo vzdelávacích

Pohľad na DK v roku 1961.

Na otvorenie prišli známi herci ako Króner, Filčík či Mrvečka.
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Mestskí policajti majú v služobnom vozidle defibrilátor

Defibrilátor vo vozidle MsP.
K bezpečnosti v meste od júna prispieva aj defibrilátor, ktorý majú mestskí
policajti v služobnom vozidle. Zariadenie je k dispozícii všetkým obyvateľom mesta, ktorí ho budú potrebovať.
Z rozpočtu mesta sa na jeho zakúpenie
použilo 2 239 eur.
Pri nehode alebo pri náhlom zlyhaní srdca, ak prestane srdcový sval biť a nepomôže ani bežná prvá pomoc, je potrebné
použiť defibrilátor. Ten je schopný elektrickými výbojmi obnoviť činnosť srdca.
Zariadenie pritom nemusí používať iba
odborný personál, ale aj laická verejnosť.
Ide o takzvané AED prístroje, ktoré už
dnes majú k dispozícii napríklad aj školy či
súkromné spoločnosti.
Automatický externý defibrilátor (AED)
bol pre potreby mestskej polície zakúpený koncom mája tohto roku a v prevádzke
je od júna. „Hliadka MsP ho má umiestnený na špeciálnom držiaku v služobnom
motorovom vozidle a je plne k dispozícii
verejnosti, a to obyvateľom mesta v jeho
katastrálnom území,“ informuje náčelník MsP Róbert Šiška. Ako ďalej podotýka, mestská polícia je zaregistrovaná na
stránke operačného strediska záchrannej
služby www.155.sk ako držiteľ zariadenia
AED. „Keď sa vyskytne nejaký problém,
operačné stredisko o nás vie a kedykoľvek
nás môže kontaktovať. Môže sa to stať
napríklad vtedy, ak operátor vyhodnotí,
že výjazd sanitky nie je schopný dostaviť
sa na miesto k pacientovi skôr ako naše
vozidlo,“ konkretizuje náčelník s tým, že
mestskí policajti sú hodnotovo nastavení tak, že najvyššou prioritou je pre nich
ľudské zdravie a ľudský život. „Nech už
robí hliadka v tej chvíli čokoľvek, nechá
to tak, sadne do vozidla a ide zachraňovať
človeka,“ podotýka. Defibrilátor má mestská polícia k dispozícii už niekoľko mesiacov, našťastie, použiť ho zatiaľ nemusela.
„Predpokladám, že skôr nás vyrozumejú

z operačného strediska, ako samotní občania,“ uvažuje Róbert Šiška.
Po zakúpení defibrilátora absolvovali
všetci mestskí policajti školenie, ako zariadenie používať. Súčasťou školenia bolo
aj zdravotné školenie prvej pomoci, ktoré
by policajti chceli robiť minimálne raz –
dvakrát ročne. „Je to dosť zanedbávaná
oblasť. Aj takýmto spôsobom preto chceme skvalitňovať prácu mestskej polície,“
naznačuje Róbert Šiška.

Náklady po použití defibrilátora
S použitím defibrilátoru vznikajú jeho
majiteľovi aj určité náklady. „Po jeho použití sa elektródy a zdroj musia vymeniť za
nové, čo je približne položka v sume do
300 eur. V porovnaní s ľudským životom
je to však malá čiastka. Vieme však, že
štát to prepláca, keďže zariadenie supluje
činnosť záchrannej zložky. Ak si subjekt,
ktorý použije defibrilátor dá žiadosť na
okresnom úrade, bude mať tieto náklady
preplatené,“ hovorí ďalej Róbert Šiška,
ktorý verí, že defibrilátory budú v blízkej
budúcnosti cenovo dostupnejšie a budú
si ich môcť zakúpiť napríklad aj bytové
spoločenstvá, takže budú bližšie po ruke,
podobne ako napríklad hasiace prístroje.
Ceny prístrojov sa v začiatkoch pohybovali na úrovni 10 000 eur, v súčasnosti klesli
na 2 500 – 3 000 eur. Pár elektród stojí
približne 30 – 50 eur, pričom výmena je
potrebná po každom použití. Nová batéria sa vymieňa po 2 – 7 rokoch za približne
400 eur.

račné stredisko osloví MsP so žiadosťou
o výjazd napríklad do susednej obce?
„Podľa môjho názoru, pokiaľ operačný
pracovník OS záchrannej služby situáciu
vyhodnotí tak, že zdravotný zásah si bude
vyžadovať použitie AED zariadenia a sanitka by sa tam nedostala včas, môže informovať aj našu mestskú políciu a požiadať ju, aby sa presunula do spádovej obce.
V tomto prípade ide o naplnenie inštitútu
tzv. „krajnej núdze“. Je totiž ohrozený najvyšší záujem chránený zákonom, a to je
ľudský život a zdravie človeka a ak nie je
možné situáciu riešiť za daných okolností urýchlene inak, hliadka MsP by nemala
mať problém takýto zákrok vykonať. Pri
takejto záchrane je totiž dôležitá každá
minúta. Pri náhlych úmrtiach, kde je príčinou zlyhanie srdca, úspešnosť oživenia
klesá s každou minútou o 10 percent,“ vysvetľuje Róbert Šiška.

Na Pod vrškoch vyrastie
nový bytový dom

Mobilná aplikácia s polohou
AED zariadení
Ako nás náčelník MsP ďalej informuje,
v súčasnosti operačné stredisko záchrannej služby pracuje na programe a tiež
apke, ktorú si budú môcť občania stiahnuť do mobilu. „Súčasťou aplikácie bude
aj mapa zobrazujúca celoslovenskú sieť
automatických externých defibrilátorov.
Každý si tak bude môcť pozrieť, kde sa
v jeho okolí nachádza najbližší defibrilátor. Celý systém by mal byť k dispozícii širokej verejnosti niekedy v novembri alebo
decembri tohto roku,“ dodáva na záver
(li)
náčelník MsP Róbert Šiška.

Je možný výjazd hliadky MsP
mimo kataster mesta?
Podľa zákona o obecnej polícii, hliadka
MsP môže zasahovať iba v katastri, resp.
intraviláne obce, v našom prípade v Žiari
nad Hronom. Čo však v prípade, ak ope-

Bytový dom by mal vyrásť na Pod vrškoch.
Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odklepli žiarski
poslanci odpredaj pozemku na sídlisku Pod vršky. Spoločnosť Realinvest
tu plánuje postaviť bytový dom s potrebnou technickou infraštruktúrou.
Ako primátor Peter Antal po zasadnutí
uviedol, mesto už dlhšie hľadalo investora, ktorý by na ploche pri strete ulíc
J. Kráľa a Štúrova postavil bytový dom.
„Pozemok sme dlhodobo ponúkali na
výstavbu bytových domov s bytmi, ktoré budú určené na predaj,“ skonštatoval
Antal a ako podotkol, do stanoveného
termínu súťaže bol prijatý jeden súťažný
návrh obchodnej verejnej súťaže: „Pribudne nám niečo, čo v Žiari dlho absentovalo. V mnohých mestách pribúdajú
bytové domy, ktorých byty sa ponúkajú
na predaj. U nás sa to nedialo, pretože zo
strany investora nebol záujem o takúto
výstavbu. Verím, že sa zámer, ktorý bol

prezentovaný verejno-obchodnou súťažou, podarí zrealizovať.“
Aby sa nestalo, že na uvedenom pozemku vyrastie iná stavba, mesto sa poistilo.
A to práve verejno-obchodnou súťažou,
ktorej súčasťou je aj zmluva. Z nej vyplýva, že investor tu môže postaviť iba
bytový dom. Ako ďalej primátor uviedol,
mesto chce aj v budúcnosti postaviť byty
na sídlisku Sever. V tomto prípade však
ide o nájomné byty. „Určite však nebudeme robiť developera a byty predávať.
Úlohou mesta je budovať nájomné byty.
Na Severe sú zatiaľ dva bytové domy
a dúfam, že čoskoro k nim pribudne aj
tretí,“ dodal Peter Antal. Ako na záver
skonštatoval, mesto by pri jeho výstavbe opäť použilo model financovania cez
Štátny fond rozvoja bývania.
(li)

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
eur a celkové výdavky v sume 8 287 939
eur. Celkový prebytok tak predstavoval
sumu 872 375 eur. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol z rozdielu bežných
príjmov v sume 8 493 030 eur a bežných
výdavkov v sume 6 914 322 eur, bol na
úrovni 1 578 708 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol na úrovni -1 039 587
eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume
Vo štvrtok 26. septembra sa konalo 86 750 eur a kapitálové výdavky v sume
5. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad 1 1269 337 eur.
Hronom. Zúčastnilo sa ho 17 poslanVedúca Odboru starostlivosti o obyvatecov. Okrem iného, rozhodli aj o odľa MsÚ Monika Minárová predložila popredaji časti budovy bývalého Domu slancom vyhodnotenie plnenia prijatých
kultúry.
cieľov a opatrení Komunitného plánu
V úvode zasadnutia hlavný ekonóm Mar- sociálnych služieb mesta na roky 2018 –
tin Majerník informoval prítomných po- 2023. „V prípade nášho dokumentu ide
slancov o plnení rozpočtu mesta za prvý o každoročné vyhodnocovanie formou
polrok 2019. Ako zo správy vyplýva, cel- informatívnej správy predloženej na prekové príjmy mesta boli v sume 9 160 314 rokovanie MsZ,“ uviedla pred poslancami.
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Zmeny a doplnky Územného
plánu mesta
Ďalším bodom rokovania boli zmeny
a doplnky Územného plánu mesta a VZN
o záväzných častiach. Ako odznelo, zmeny a doplnky riešia aj doplnenie projektu
cyklistickej infraštruktúry a s tým spojenej
aktualizácie riešenia cyklistickej dopravy,
ÚP mesta rieši aj aktualizáciu záplavových
čiar vodných tokov Hron a Lutila, doplnenie projektu protipovodňovej ochrany
Lutilského potoka či doplnenie aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta v oblasti
tepelnej energetiky, ktorá bola schválená
ešte v roku 2017. Ako priblížila Blažena
Kollárová, referentka OŽP MsÚ, v rámci
zmien a doplnkov sa riešilo aj doplnenie
funkčného využitia viacerých menších
plôch, ktoré sú situované v katastrálnych

územiach Žiar nad Hronom, Šášovské
Podhradie a Horné Opatovce: „Napríklad
v Šášovskom Podhradí, časť Píla, sa navrhuje nové rekreačné územie s plochami športu, rekreácie a verejnej zelene so
zámerom vytvorenia sústavy rybníkov,
ubytovne a detského centra na týchto
plochách. Celkovo však neboli riešené
rozsiahle zmeny.“
Poslanci sa na septembrovom zasadnutí
zoznámili aj s programom odpadového
hospodárstva na roky 2016 – 2020 a vypočuli si správu o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta za rok 2018.
Vyprodukovalo a vyzbieralo sa celkovo
6 025,38 ton komunálnych odpadov.
Na skládku sa pritom uložilo 65 percent
odpadu a na zhodnotenie sa odovzdalo
35 percent. „Vývoj nakladania s komunál-

nymi odpadmi má v našom meste pozitívny trend. Za posledné štyri roky má
skládkovanie mierne klesajúcu tendenciu
a množstvo odpadov určených na zhodnotenie mierne rastúcu tendenciu,“ uviedla Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ.
V časti bodu SMM – majetkovo-právne
vzťahy riešili poslanci aj odpredaj spoluvlastníckeho podielu bývalého Domu kultúry pre spoločnosť EBG, ktorá v objekte
už niekoľko rokov prevádzkuje strednú
školu či schválenie výstavby nového bytového domu na sídlisku Pod vršky. Týmto
témam sa venujeme v samostatných článkoch. V závere zasadnutia primátor Peter
Antal informoval, že v roku 2022 sa Žiar
nad Hronom stane jedným z miest, kde sa
odohrajú futbalové zápasy Majstrovstiev
Európy hráčov do 19 rokov.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kaplnka v roku 1804
Ako sme už písali v predchádzajúcich vydaniach, kaplnka, ako aj celý
areál kaštieľa, bola prestavaná v období rokov 1776 až 1793.
V roku 1793 banskobystrický biskup
František Berchtold zomiera a diecézu
vedie generálny vikár Martin Matejovič. A to až do roku 1800, do vymenovania nového banskobystrického
biskupa Gabriela Zerdahelyho, ktorý
tu pôsobil v rokoch 1800 až 1813.
Pri príležitosti odovzdania panstva
a kaštieľa súčasnému biskupovi

G. Zerdahelymu, bola kaplnka vybavená nasledujúcim zariadením: oltárom
Najsvätejšej Trojice, na ktorom boli tri
kanónové tabuľky a jeden malý kríž,
oltár sv. Kríža, kazateľnica z tvrdého
dreva so schodíkmi, dve lavice z mäkkého dreva a stolík z tvrdého dreva.
V sakristii skriňa osadená v múre,
z mäkkého dreva, žltej farby, obraz
sv. Kríža v drevenom ráme, zvonček na
stene pred kaplnkou, ďalej paramenty
a knihy. V oratóriu: skriňa z tvrdého
dreva, používaná ako oltárna menza
a skriňa z mäkkého dreva žltej farby,
Epifánie (Klaňania troch kráľov), štyri

stoličky z tvrdého dreva modrej farby, potiahnuté plátnom s vyšívanými
kvetmi a dve nádobky na odpľúvanie.
Z daného popisu je viditeľné, aká
zmena nastala po rokoch pôsobenia biskupa Zerdahelyho vo výbave
kaplnky, ktorej popis bol v minulom
článku. Nárast luxusných predmetov
svedčí o narastajúcej ekonomickej sile
banskobystrickej diecézy. Tento stav
sa odrazil aj v inej činnosti biskupa
G. Zerdahelyho, a to vo výstavbe nových kostolov. Dal postaviť Kostol Svätého Kríža vo Svätom Kríži a Kostol sv.

Reflexné prvky môžu chodcovi zachrániť život
Reflexné či farebné oblečenie prispievajú k bezpečnosti na cestách
a aj chodci by si mali uvedomiť svoju
zodpovednosť, ktorú berú na seba,
ak reflexné prvky nenosia. Predovšetkým v tomto období, keď sa už
skôr stmieva, alebo mávame častejšie hmly, sú reflexné prvky priam nevyhnutnosťou.
Každoročne v tomto období polícia zaznamenáva prípady, keď prišli o život
chodci, ktorí za zníženej viditeľnosti
boli v tmavom oblečení. „Chodec či cyklista, v oboch prípadoch ide o účastní-

kov cestnej premávky, preto musia na
vozovke použiť reflexné prvky,“ prízvukuje náčelník MsP Róbert Šiška a ako
podotýka, štatistiky sú v tomto úplne
neúprosné a jasné: „Čierno odetý chodec je absolútne neviditeľný pre vodiča.
Vystavuje nebezpečenstvu seba a v prípade havárie zmení život aj vodičovi.“

Mestská polícia v Žiari nad Hronom
robí pravidelne prednášky a prevenciu
medzi školákmi aj seniormi. „Minulý
rok sme urobili viac ako 200 prednášok,
ktorých súčasťou bola aj práve bezpečnosť chodcov či cyklistov.
Reflexné prvky odporúčame
používať vždy, a to nielen za
zníženej viditeľnosti. Dobré je
mať ich napríklad na rukáve,
ženy na kabelke alebo deti
na školských taškách. Pokiaľ
športujete a venujete sa behu,
dobré je mať tenisky s reflexným prvkom,“ približuje ďalej
Róbert Šiška a netají, že v školách mu chýba ako povinný
predmet dopravná výchova.
„Nestačí mať iba prednášky
raz za čas. Človek už keď sa
narodí je účastníkom dopravy.
Foto: zdroj Polícia SR.

Ako máme ovládať slovenský jazyk či
matematiku, mali by sme poznať aj všeobecné pravidlá cestnej premávky ako
jej účastníci,“ zdôrazňuje ďalej náčelník
a poukazuje na to, že ako účastníci cestnej premávky používame prechody pre
chodcov, reflektujeme na značky či svetelné zariadenia.
Zo štatistík vyplýva, že veľa nehôd zapríčiňujú práve chodci. Podľa náčelníka, prevenciu je potrebné robiť aj s rodičmi detí. „Najmenšie deti obliekajú
rodičia, takže je dôležité, ako sa k tejto
problematike postavia. Reflexný pásik
môžu nahradiť reflexnou hračkou čí príveskom na tašku. Dieťa to určite ocení
a bude to rado nosiť,“ dodáva na záver
Róbert Šiška.

Lukáša v Sklených Tepliciach, na ktorého stavbu získal stavebný materiál
z ruín Teplického hradu. Podobne kostol vo Svätom Kríži bol postavený z kameňov starého už schátralého kostola,
ktorý stál na mieste dnešného.

Banskobystrický biskup
Gabriel Zerdahely.

Gabriel Zerdahely pôsobil na banskobystrickom biskupskom stolci až do
roku 1813, kedy zomrel a je pochovaný v krypte kostola v Žiari nad Hronom, ktorý dal postaviť.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiar tretí v rebríčku slovenských miest
Žiar sa umiestnil na 3. mieste v rebríčku 64 miest a obcí Slovenska, ktoré sú
v portfóliu organizácie zodpovednosti
výrobcov ENVI-PAK v triedení odpadu
obcí nad 5 000 obyvateľov za rok 2018.
V rámci hodnotenia sa sledujú dva kľúčové
ukazovatele pri zbere a triedení odpadov
- efektivita a vyťažiteľnosť inštalovanej infraštruktúry. Priemerná vyťažiteľnosť na
Slovensku je približne 33 kilogramov na

obyvateľa ročne (mesto dosiahlo 49,29 kg).
Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí
sa pohybuje okolo 90 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter (mesto
dosiahlo 41,07 g/l). V roku 2017 sme sa v
rebríčku umiestnili na 7. mieste, minulý
rok sme sa posunuli vyššie a obsadili sme
3. miesto. Je to pre mesto pozitívny impulz,
výsledok práce všetkých zainteresovaných
strán a záväzok zároveň.
(kr)

Ako upozorňuje aj Polícia SR, chodec
musí mať za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný
odev nielen mimo obce, ale aj v obci.
Tieto zmeny si vyžiadal aj vývoj dopravnej nehodovosti s ťažkými následkami pre chodcov, pričom táto skupina
účastníkov v cestnej premávke je najzraniteľnejšia. V prípade, že chodci nebudú mať povinné reflexné prvky, môže
im byť uložená bloková pokuta.
(li)

V Žiari otvorili Klub mladých

Mladí ľudia na ňom pracovali vo svojom voľnom čase
V pondelok 30. septembra bol oficiálne
otvorený Klub mladých, ktorý vznikol
v priestoroch Mestského kultúrneho
centra. Priestor si sami vytvorili mladí
Žiarčania.
Približne od polovice augusta do konca septembra, tak dlho trvalo mladým
ľuďom zo Žiaru, kým prerobili priestory
v suteréne Mestského kultúrneho centra a premenili ich na útulnú klubovňu.
„Priestory sa prerobili podľa nápadov
a požiadaviek mládežníkov a dobrovoľníkov, ktorí sem chodili pracovať počas
prázdnin a v septembri aj po vyučovaní,“
informuje Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou a ako dopĺňa:
„Mladí si sami navrhli výzor stien, maľovali
ich, pomáhali s podlahou, vytrhávali a zaKlub symbolicky otvoril detským šampanským viceprimátor
nášali staré koberce a podlahu, umývali
L. Kukolík s Evou Lujzou Prochockou.
okná a plánovali zariadenie. Dobrovoľne
v novovznikajúcom klube trávili svoj voľný čas a manuálne na ňom pracovali.“
krúžky mladých. Ide o tanečný priestor Klub mladých bude spravovať OZ ZAso zrkadlami, podlahu tvoria z polovice ŽIAR v spolupráci s koordinátorkou práce
Prostredníctvom online dotazníka sa mlá- kvalitné parkety a z druhej strany kobe- s mládežou a so Žiarskym mládežníckym
dežníci mohli vyjadriť, ako by si svoj bu- rec. Druhou miestnosťou je
parlamentom.
dúci klub predstavovali a čo všetko by v tzv. neorganizovaný priestor, v ktorom sa
ňom malo byť. „Aj keď priestor nie je ešte
nachádzajú schody v polkruhu, tulivaky, „Priestor je výnimočný v tom, že si ho
úplne zariadený, po vizuálnej stránke je
prerobený je a môže sa začať využívať. pribudnú knižky, spoločenské hry či mul- vyžiadali mladí Žiarčania, stredoškoláci,
Zariadenie sa bude ešte postupne do- tifunkčný hrací stôl. Tento priestor bude k sami si navrhli, ako bude vyzerať, čo by v
laďovať a dokupovať. A to aj na základe dispozícií na rôzne školenia, workshopy, ňom chceli mať a sami na ňom pracovali
spomínaných dotazníkov,“ konkretizuje oddych, relax, napr. priestor, kde mladí vo svojom voľnom čase,“ dodáva na záver
môžu čakať, kým im pôjde autobus, alebo Dominika Švecová. Finančné prostriedky
ďalej Dominika Švecová.
tráviť tam čas, keď nebudú mať kam inde na vybudovanie Klubu mladých sa podaKlub mladých má tri miestnosti. Prvou je ísť. Poslednou miestnosťou sú menšie rilo získať z projektu Spojme sa pre mlatzv. organizovaný priestor, kde budú orga- šatne na prezliekanie a odkladanie vecí. dých, finančne podporeného grantom
(li)
nizovane a časovo dohodnuté pohybové Priestory sú pod kamerovým systémom. Erasmus +.

Klub mladých prerábali samotní študenti.

Priestor, kde dnes môžu tráviť čas mladí ľudia.
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Kukolík opúšťa klub nezávislých poslancov BBSK
Poukazuje na aroganciu moci a rodinkárstvo
Viceprimátor Ladislav Kukolík, ktorý je
zároveň poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, oznámil, že
ukončil svoje členstvo v poslaneckom
klube zastupiteľstva BBSK nezaradených, SaS, OĽANO, NOVA KDH, OKS a
Most – Híd. Uviedol svoje dôvody.
Rozhodnutie ukončiť svoje členstvo v poslaneckom klube oznámil Ladislav Kukolík
predsedovi klubu aj ostatným jeho členom 4. septembra. „Nebolo to jednoduché rozhodnutie, o to viac, že som pred
poslednými župnými voľbami verejne
podporoval terajšieho predsedu BBSK ako
najsilnejšieho kandidáta na zmenu, a preto som aj vstúpil do klubu,“ uvádza vo
svojom stanovisku a ako ďalej konkretizuje: „Dôvody môjho rozhodnutia sa opierajú o nežiaduce prejavy arogancie moci
masívneho rodinkárstva, ktoré sa opäť
rozmohlo vo vedení kraja a koncentrácie
moci v rukách Ondreja Luntera. Ďalej je to
aj jeho autoritatívne správanie sa pri riadení klubu a niektorých komisií.“
Ako ďalej Kukolík vysvetľuje, už na prvom povolebnom stretnutí zostali viacerí
poslanci prekvapení z ambície Ondreja
Luntera stať sa podpredsedom kraja. Aj
keď vtedy bola jeho žiadosť zamietnutá,
sám túto tému opäť po roku otvoril a po
osobných stretnutiach s poslancami ho
nakoniec zastupiteľstvo na tento post
schválilo. „Pre mňa a ešte pre pár kolegov
z nášho klubu to bola zásadová a principiálna vec a nevyjadrili sme jeho kandidatúre podporu ani v klube ani v zastupiteľstve. Nebolo to nič osobné, len sme
nechceli podporovať rodinkárstvo. Najbizarnejšie na tom je, že Ondrej Lunter sa na
pozíciu vicežupana nominoval sám a po
získaní dostatočnej podpory v zastupiteľstve ho už len formálne nominoval náš

klub. Vrcholom jeho arogancie bolo, že
hlavným dôvodom jeho autonominácie
bolo odôvodnenie, že ho už predsa jeho
otec nemôže financovať a živiť z rodinnej
firmy,“ naznačuje Kukolík s tým, že to počuli všetci na zasadnutí poslaneckého klubu. „Ondrej Lunter je legitímne zvoleným
podpredsedom BBSK a toto rozhodnutie
rešpektujem, ale morálne etická rovina
zostáva na hlave tak Ondreja Luntera, ale
aj predsedu BBSK,“ podotýka žiarsky viceprimátor.
Neskôr, 5. júna na zasadnutí Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginalizovaných skupín, pri prerokovávaní návrhu
koncepcie zdravotníctva, prezentoval
Ladislav Kukolík určité výhrady aj kritiku
na predložený materiál a niektoré kroky
Rozvojovej agentúry (RA), kde je Ondrej
Lunter predsedom Správnej rady. „Som
presvedčený, že som postupoval politicky korektne a otvorene tak na komisii
ako aj klube. Táto moja legitímna kritika
Rozvojovej agentúry vyvolala doslova
zemetrasenie u predsedu kraja, že ako
som si mohol dovoliť niečo také povedať.
11. júna mi predseda adresoval v tejto súvislosti list so žiadosťou o písomnú odpoveď do 21. júna. Musím úprimne priznať,
že som bol z jeho obsahu nemilo prekvapený a aj dotknutý. Najviac sa ma dotkol
komentár na moje vyjadrenie na zasadnutí Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a
marginalizovaných skupín. Citujem: „Na
takéto vyjadrenia som zvyknutý z prostredia bývalého predsedu BBSK a ľudí,
ktorí sa s ním za tieto roky naučili spolupracovať.“ Takéto prirovnanie predsedu
Luntera rázne odmietam, ohradzujem
sa voči tomu a dôrazne ho žiadam, aby
si podobné komentáre odpustil,“ netají
svoje rozhorčenie a ako dodáva, doteraz

predsedovi kraja na tento list neodpovedal, pretože zvažoval, či vôbec odpovedať
niekomu, kto sa uráža a obviňuje poslanca, ktorý sa snaží samostatne premýšľať,
konať podľa svojho svedomia a chce sa
pýtať, keď nerozumie. „Pripomínam, že je
mojím právom a povinnosťou informovať
sa o efektívnom a transparentnom vynakladaní verejných zdrojov BBSK. Za svoje
rozhodnutia v prvom rade zodpovedám
voličom, ktorí ma volili v okrese Žiar nad
Hronom. Ako iste všetci viete, poslanec
BBSK nie je v riadiacej pôsobnosti predsedu BBSK, preto ma prekvapuje, že ma
takýmto direktívnym štýlom žiadal a terminoval odo mňa informácie. Určite mám
inú predstavu o partnerskom vzťahu
predsedu BBSK a poslanca BBSK.“
Poslednou kvapkou, kedy v Kukolíkovi dozrelo rozhodnutie, bola písomná žiadosť
primátora Petra Antala predsedovi kraja
o finančnú dotáciu na podporu a rozvoj
športu v našom meste. Predseda kraja
sa rozhodol, že túto žiadosť neposunie
ani do diskusie do poslaneckých klubov,
finančnej komisii a ani ho nezaradí do
zastupiteľstva. „Rešpektujeme jeho rozhodnutie, aj keď si myslím, že to mohol
posunúť na vyjadrenie poslancom. Ale
viac sa nás dotkla forma vybavenia tejto žiadosti. Primátor Peter Antal sa chcel
osobne stretnúť s predsedom kraja a
osobne s ním túto žiadosť mesta prebrať
a mu ju aj osobne odovzdať. Ondrej Lunter bol oslovený primátorom Antalom o
stretnutie s predsedom kraja. Najprv bol
určený skorý termín do týždňa, ale keď si
primátor overoval na úrade BBSK stretnutie, bolo mu povedané, že tento skorý termín neplatí a predseda si na neho môže
nájsť čas najskôr o 2 mesiace. Preto sa primátor obrátil na Ondreja Luntera s tým,

čo sa deje. Ten mu odpovedal, prečo sa
čuduje, keď jeho viceprimátor, teda ja,
spochybňuje RA. A ďalší, politický dôvod,
ktorý bol prezentovaný v tejto súvislosti,
že primátor mesta ako poslanec NR SR
za Most - Híd obhajuje návrh zákona o
zvýšení odpočítateľnej položky pri dani z
príjmov fyzických osôb a k tomu zodpovedajúcemu výpadku podielových daní pre
samosprávy. A takýto postup vnímame
ako prejav arogancie moci zo strany vedenia kraja. Pre mesto Žiar nad Hronom je to
už uzavretá kapitola, nespolieha sa a ani
nie je odkázané na pomoc Jána a Ondreja
Lunterovcov a tento štýl zo strany vedenia je pre nás neprijateľným a obrovským
sklamaním. S takýmto štýlom práce vedenia kraja sa nestotožňujem, odmietam ho
tolerovať, a preto som aj vyvodil osobnú
politickú zodpovednosť a ukončujem
svoje členstvo v klube,“ dodáva na záver
Ladislav Kukolík s tým, že aj naďalej bude
nezávislým poslancom zastupiteľstva
BBSK a bude v zastupiteľstve podporovať
také návrhy, ktoré sú prospešné pre celý
kraj a jeho obyvateľov.

Primátor Antal: Mrzí ma, že je
do sporu zatiahnuté mesto Žiar
nad Hronom
Pre médiá Ondrej Lunter potvrdil, že
Kukolíkov list čítal. Podľa neho sa z klubu rozhodol vystúpiť až po tom, čo
BBSK neposkytol okamžitú dotáciu
250-tisíc eur na zimný štadión v Žiari.
Z klubu tiež podľa neho vystúpil vtedy,
keď spolu so starostami z kraja pred NR
SR protestovali proti legislatívnemu návrhu Most - Híd, pričom primátorom Žiaru
nad Hronom je práve poslanec NR SR za

Ladislav Kukolík vysvetľuje
dôvody svojho odchodu z klubu
nezávislých poslancov.
Most - Híd, za ktorú kandidoval do NR SR
v posledných voľbách aj Kukolík. Primátor
mesta Peter Antal si však takéto vyjadrenia vyprosuje: „Nikdy som viceprimátora
nenahováral, aby vystúpil z klubu. Je to
samostatná osoba a prišiel za mnou už pri
vymenovaní vicežupana, že chce vystúpiť
z klubu. Povedal som mu, aby to dobre
zvážil. Tie informácie a domnienky, ktoré
odzneli v niektorých médiách na moju
osobu, sa absolútne nezakladajú na pravde. Mrzí ma, že je mesto, a aj moja osoba,
do tohto určitým spôsobom zatiahnuté.
Či už cez poslanecký klub Most – Híd,
alebo kvôli dotácii, ktorú sme žiadali na
zimný štadión. Nemuseli nám z BBSK dať
250-tisíc eur, ktoré sme žiadali. Keby dali
50-tisíc, poďakoval by som sa rovnako.
Predmetom môjho stretnutia malo byť, že
by som predsedovi BBSK slušne vysvetlil,
ako sa veci majú. Chcel som pomôcť mestskému rozpočtu, ale poradíme si aj sami.
Myslím si, že župa by mala pomôcť, pokiaľ
ide o regionálny projekt, čo zimný štadión
určite je.“
(li)

Žiarčania spoznávali kultúru Nórska
Kúzelník a balóny, mytológia, divadlo,
špeciality nórskej kuchyne, lyžovanie
na X-boxe či rôzne súťaže a kvízy. Toto
všetko ste mohli zažiť na Nórskom dni,
ktorý pre vás v spolupráci s Nórskym
veľvyslanectvom a mestom Žiar nad
Hronom pripravila spoločnosť Bring a
Nadácia ZSNP a Slovalco.
Ďalší ročník obľúbeného Nórskeho dňa sa
uskutočnil v stredu 2. októbra. Dopoludnie patrilo odbornému semináru. Témou
tohtoročných prednášok boli moderné
aplikácie a riešenia smart city. Na tému Zelené a inovatívne riešenia v internej správe miest a samospráv – moderné trendy
diskutovali Martin Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta a viacerí spíkri,
vrátane veľvyslanca nórskeho kráľovstva
Terjeho T. Nervika, primátora Žiaru nad
Hronom Petra Antala, predsedu Smart
Cities Klub na Slovensku Miloslava Juríka,
predstaviteľa slovenskej IT firmy RescoNet Branislava Valacha. Počas seminára

Odborný seminár na tému moderných aplikácií.
odzneli aj prezentácie z Nórska a zo slovenskej štátnej správy. „Nórske kráľovstvo
patrí medzi priekopníkov v technológiách
smart city či v digitalizácii, Slovensko však

Popoludnie patrilo hrám či rôznym kvízom.

nijako nezaostáva. Na tomto odbornom
seminári sme chceli predstaviť moderné
technológie a inovatívne riešenia, ktoré
môžu pomôcť v riadení samospráv, obcí
alebo aj firiem,“ informoval David Winkler
z nórskeho veľvyslanectva. Tento rok išlo
už o štvrtý seminár tohto druhu, ktorý organizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva s mestom Žiar nad Hronom.
Popoludnie patrilo rodinám s deťmi. Kto
prišiel, mal možnosť zoznámiť sa s nórskou kultúrou, ochutnať špeciality tejto
severskej krajiny a overiť si svoje vedomosti o nej v rôznych kvízoch. Deti pobavili aj rôzne súťaže, maľovanie, vystrihovanie, súťaž v rybárčení s magnetkami,
prišiel aj kúzelník s balónmi a vyblázniť sa
mohli na veľkej pirátskej lodi.
(li)

Severská mytológia - malí elfovia.
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Blaho elanie

Z pera čitateľa
Odchod do civilu

Dňa 15. októbra 2019 oslavuje
svoje 80. narodeniny

M ria Sla ťanov

,
rodáčka z Kľačian.
Vieme, že vďačnosť sotva dosť
nájde za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zohriate, za tvoje vrásky,
prijmi od nás kyticu vďaky.
Všetko najlepšie ti zo srdca prajú
dcéra
éra a synovia s rodinami a ostatná
rodina.
dina.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

h7.10.
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h8.10.
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
h9.10.
20.00 -22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
h10.10.
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h11.10.
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
h12.10.
7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
h13.10.
7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
20.00 – 22.30 h lek.Dr. Max,
Sládkovičova 13
h14.10.
20.00 – 22.30 h lek. Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
h15.10.
20.00 – 22.30 h lek. Archangelika,
SNP 2765/53
h16.10.
20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
h17.10.
20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max,
Sládkovičova 13
h18.10.
20.00 – 22.30 h lek. Alpinia,
Š. Moysesa 75
h19.10.
7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Alpinia,
Š. Moysesa 75
h20.10.
7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max,
Sládkovičova 13
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase
od 16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Všetko sa raz končí, aj vojenská služba.
Preto vojaci 150 dní pred koncom kupujú krajčírske metre, na ktorých vymaľujú
každý centimeter a keď končí deň, tak
centimeter odstrihnú. Pošlú ho v dopise
domov rodičom, alebo frajerke, či kamarátovi.
Ja som to nerobil, lebo som nadsluhoval
basu. Varil som do konca vojenčiny, ale už
pribrali ďalšieho záklaďáka, bažanta, na
zaučenie za mňa. Dni sa míňali, prišiel čas

do civilu. Kamarátom z domu poslali civil.
Na posledný deň bol nástup do letišného
kina. Tam veliteľ poďakoval už civilom za
službu, a tak kamoši odišli do mesta na
vlak odcestovať domov.
Bol som ich odprevadiť na stanici a priznám sa, že mi padali slzy, lebo som sa
vrátil smutný na letisko nadsluhovať
basu. Už som nechodil ani do VZK, ale
som leňošil na izbe a chodil do mesta
Přerov na pivo. Takto to išlo 15 dní, keď
prišli previerky z divízie a veliteľ rozhodol,
že tam zavadziame a môžeme zapríčiniť
mínusové hodnotenie. Preto vydal rozkaz
na náš odchod do civilu. Nabudúce, ako
som bol prijatý v ZSNP – hlinikárni.

Súťaž o knihu Žiar nad Hronom a okolie z neba
V ostatnom čísle Mestských novín sme
vyhlásili súťaž o jedinečnú knihu Žiar
nad Hronom a okolie z neba, ktorá
vznikla výhradne z leteckých záberov.
Viac ako stovku leteckých fotografií na
stránkach knihy dopĺňa textová časť,
kde sa čitateľ v slovenskom a anglickom jazyku dočíta o Žiari nad Hronom,
Kremnici a obciach v ich okolí, školách,
podnikoch a ďalších organizáciách, ktoré vytvárajú zo žiarskeho okresu nielen
obrazovo zaujímavú oblasť Slovenska.
Kniha Žiar nad Hronom a okolie z neba
vyšla v júni 2019 v banskobystrickom

vydavateľstve Creative Business Studio
v náklade 4000 kusov a je novým prírastkom v úspešne sa rozširujúcej knižnej edícii Slovensko z neba.
My sme sa pýtali, v akých jazykoch je
doplnená textová časť knihy. Správna
odpoveď je: v slovenskom a anglickom
jazyku.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali jedného výhercu, ktorému okrem
knihy venujeme aj cyklistickú a turistickú mapu Kremnických vrchov. Blahoželáme Pavlovi Ertlovi.
(r)
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Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú
TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2019

Už šiesty rok sa Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom, ako Infobod
o dobrovoľníctve, aktívne zhostilo
role koordinátora kampane Týždeň
dobrovoľníctva v Žiari nad Hronom.
Tento rok sa podujatie nieslo v myšlienke Máme dôkaz, že dobré skutky
sa dejú.
Týždeň dobrovoľníctva sa začal 16. septembra hneď tromi aktivitami. V DSS
Doména Otvárame dvere, kde prebiehala exkurzia a beseda so študentmi
technickej školy na tému dobrovoľníctvo. Druhou aktivitou v Doméne boli
Adamove aktivity, ktorej koordinátorkou
bola Anna Ivancová. V rámci tejto interaktívnej aktivity si študent Gymnázia
M. Rúfusa s klientmi DSS čítal, kreslil a
rozprával príbehy. Tretiu aktivitu realizovali mladí ľudia zo stredných škôl pod
vedením koordinátorky pre mládež Dominiky Švecovej pod názvom Vytvárame
si klub mladých. Pomáhali s rekonštrukciou interiérových priestorov v MsKC,
ktoré budú slúžiť mládeži v meste. Mladí
dobrovoľníci sa popasovali s natieraním
stien, kladením podláh a inými manuálnymi prácami.
V utorok 17. septembra sa v Základnej
škole na Ulici M. R. Štefánika vyrábala
pohybovo-relaxačná dráha (skákalka),
ktorú deti môžu využívať počas dopoludnia aj popoludní vo voľnom čase.
Dobrovoľnícku aktivitu zhotovili učiteľky I. stupňa Dana Matušková, Katarína
Dekýšová, Martina Polachová, Silvia Beňová a Eva Adamcová vo svojom voľne.
V stredu sa v areáli „Dvojky“ pokračovalo ďalšou aktivitou. Pedagogičky prišli
s vlastným nápadom a vytvorili Pocitový
chodník pre žiakov školy. Dobrovoľníčili

V Školskom klube detí na „Dvojke“ sa
konala celoklubová aktivita pod názvom Retro hry.
Pamätáte sa ešte na hry, ktoré sme sa
hrávali v detstve? Skákanie gumy, sochy,
sochy premeňte sa – raz, dva, tri, slepá
baba, céčka, cukor káva, limonáda – čaj,
rum, bum a iné. Úlohou detí bolo zaspomínať, oživiť si a naučiť sa staré hry,
ktoré sa hrali naši rodičia či starí rodičia.
Deťom sa hry veľmi páčili a užili si retro
popoludnie.
(kr)

vŕšil veľkou Gruntovačkou, do ktorej sa
zapojili tri prvácke triedy z Gymnázia
Milana Rúfusa a ich učitelia Ingrid Panáková, Dana Matušková a Stanislava Považanová. Akciu mala pod palcom organizácia Region Gron so sídlom v Žarnovici.
Dobrovoľníci čistili a gruntovali náučný
chodník Šibeničný vrch, pričom odstráVo štvrtok sa v Základnej škole na Ulici nili veľké množstvo rôzneho odpadu.
Dr. Janského robili rôzne manuálne práce s názvom Úprava záhradných prvkov. V rámci tohtoročného Týždňa dobrovoľŽiaci za pomoci učiteľky Márie Pružino- níctva sa uskutočnilo deväť významných
vej šmirgľovali lavičky, maľovali a upra- dobrovoľníckych aktivít, na ktorých sa
vovali školský dvor, aby sa cítili dobre vo podieľalo 214 dobrovoľníkov z piatich
svojej škole. Štvrtok patril aj dobrovoľní- škôl v Žiari nad Hronom, OZ ZaŽiar, DSS
kom v Základnej škole na Jilemnického Domény a OOCR Región GRON. Centrum
ulici, kde sa venovali žiaci po vyučovaní voľného času v Žiari nad Hronom vyjadrevitalizácii školského interiéru, skráš- ruje veľké poďakovanie každému dobroľovali priestory chodieb, okrem iného voľníkovi, ktorý sa v tomto roku zapojil
aj vlastnými výtvormi. Koordinátorkou do aktivít. Všetci takto potvrdili skutočdobrovoľníkov bola učiteľka Darina Mac- nosť, že v našom meste sa dobré skutky
ková. Do tejto aktivity sa zapojili nielen dejú. Našim spoločným prianím je, aby
dobré skutky netrvali len jeden týždeň,
žiaci, ale aj učitelia.
ale aj po celý rok.
V piatok sa Týždeň dobrovoľníctva za- Adriána Budáčová a kolektív CVČ ZH
aj ich žiaci, ktorí sa popasovali s manuálnymi prácami, ako je zbieranie šišiek, naberanie piesku či prenášanie dreva. V ten
istý deň sa uskutočnila v DSS Doména
Biblická škola – spolu pre vás, pre nás.
Klientom DSS sa venovala dobrovoľníčka, katechétka Antónia Buzalková.

Stretnutie s americkou astronautkou Mary Ellen Weber
V posledný septembrový deň sa Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella stala miestom stretnutia
študentov vybraných stredných škôl
technického zamerania a gymnázií
z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Zvolen s americkou astronautkou
Mary Ellen Weber.
Oblastnej organizácii cestovného ruchu
Región GRON a Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v spolupráci s
Rozvojovou agentúrou BBSK a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických
na Slovensku bolo potešením, že sa
podarilo pritiahnuť do regiónu stredného Pohronia tak významnú osobnosť
v oblasti svetovej vedy a výskumu akou
astronautka Mary Ellen Weber určite
je. Veď počet ľudí, ktorí reálne leteli do
vesmíru, nedosahuje ani 6 stoviek na
celom svete. Oceňujeme aktívny prístup
Mary Weber k študentom a jej snahu
motivovať ich stanoviť si vo svojej budúcnosti veľké ciele. Zdôraznila potrebu
ich neustáleho zlepšovania sa a prípravy v štúdiu, v akomkoľvek smere. Preto
bolo skvelé počuť, že väčšina študentov
svoje otázky smerujúce astronautke
formulovala už priamo v angličtine, aj
napriek tomu, že bola zabezpečená prítomnosť tlmočníčky.
Odfotiť sa alebo podať si ruku s človekom, ktorý strávil nejaký čas v kozmickom priestore, sa nepošťastí každý deň.
Preto sme veľmi radi, že priestory Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella navštívila americká astronautka
Mary Ellen Weber. Návšteva sa uskutočnila v rámci jej ďalšieho programu
po krajine. Mary Ellen Weber je astronautkou, ktorá sa zúčastnila dvoch misií na obežnú dráhu Zeme na palubách

Retro hry
na „Dvojke“

Mary Ellen Weber.

Jesenná gruntovačka

Letná turistická sezóna bola bohatá
na ponuku podujatí aj aktivít. Turistické chodníky a destinácie žili čulým
životom. Vedľajší efekt turizmu je
znečistenie, no prispievajú k nemu
aj domáci obyvatelia komunálnym či
nadrozmerným odpadom. Preto sa v
dňoch 20. a 21. septembra stretli rôzne skupiny turistických nadšencov,
študentov stredných a základných
škôl, dobrovoľníkov a známych, aby
spolu so siedmimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického
kraja poupratovali vybrané turistické
a rekreačné lokality v Banskobystrickom kraji.
Gruntovačku
organizoval
Región
GRON v spolupráci s Banskobystrickým
krajom túto jeseň už po tretíkrát, a to
pri príležitosti svetového čistiaceho
dňa World Cleanup Day. V regióne
stredného Pohronia si dobrovoľníci
tentokrát zvolili Šibeničný vrch nad
Žiarom. Organizácie cestovného ruchu
poskytli dobrovoľníkom rukavice aj
vrecia či menšie občerstvenie. V Regióne
GRON sme sa v Žiari nad Hronom
dozvedeli o Týždni dobrovoľníctva,
ktoré koordinovalo Centrum voľného
času. Naše piatkové jesenné čistenie do
tejto aktivity ideálne zapadlo. CVČ nám
pomohlo osloviť školy v meste, z ktorých
sa k nám pridalo Gymnázium Milana
Rúfusa, konkrétne všetky tri prvácke
triedy. Mladých študentov chválime a
ďakujeme im za ich nasadenie.

popri kaplnke a zvyšné dve skupinky
išli po ceste smerom k vodárňam. Jedna
zo skupiniek idúcich po asfaltovopanelovej ceste išla rýchlejším tempom,
aby vyčistila okraje cesty v čo najdlhšom
úseku. Tretia, posledná skupinka, išla
popri panelovej ceste pomalším tempom
a detailnejšie prečistila kríky v brehoch.
Vrecia sme si niesli so sebou, alebo sme
ich pozbierali po trase cestou dolu k
rampe, kde sme mali dohodnutý zberný
bod pre vyzbieraný odpad. Spolu nás
bolo takmer 70 a vyzbierali sme takmer
20 veľkých 120-litrových vriec a niekoľko
kôpok nadrozmerného odpadu. Za
odvoz a likvidáciu odpadu ďakujeme
Technickým službám – Žiar nad Hronom,
a. s.
Medzi top nálezy patria autopás,
rozlámaný plastový záhradný nábytok
nájdený v lese, koberec, no našli sa tu aj
machom obrastené tenisky, ideálne na
uhniezdenie vtáčika.

Do krajskej gruntovačky sa môže zapojiť
ktokoľvek – študenti, deti, seniori, rodiny
s deťmi, vítané sú aj firemné tímy. Je to
podujatie, ktoré okrem základného cieľa
vyčistiť kus našej prírody má aj vedľajší
cieľ – spájať ľudí, aby sa spoznali, aby
sa vzájomne podporili v pozitívnom
správaní k životnému prostrediu.
Environmentálne aktivity v turisticky
navštevovaných lokalitách chceme
realizovať pravidelne, keďže nám záleží
na zachovaní prírodných hodnôt v
prírodne cenných územiach, aby sme ich
v autentickej podobe mohli predstaviť
Pri futbalovom štadióne sme sa najprv návštevníkom kraja. Gruntujeme opäť na
rozdelili na 3 skupinky: prvá išla na jar 2020.
Tím Regiónu GRON
Šibeničný vrch ponad posledné domy

Foto: Igor Schneeweiss.
amerických raketoplánov Discovery a
Atlantis (STS-70, STS-101). Pri druhej z
nich strávila niekoľko dní aj na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Takmer
sedem desiatok študentov si vypočulo
dychberúce rozprávanie o prípravách
a samotnom priebehu letu na obežnú
dráhu Zeme, ktoré bolo obohatené o
zaujímavé detaily. Po skončení rozprávania prišli na rad aj otázky študentov,

na ktoré Mary Weber trpezlivo a zasvätene odpovedala. Na záver programu
pripravili pracovníci KHaP MH pre študentov v planetáriu celooblohovú prezentáciu Medzinárodnej vesmírnej stanice a komentovanú prehliadku výstavy
k 50. výročiu pristátia človeka na Mesiaci
pod názvom APOLLO 50.
Tímy Regiónu GRON a KHaP MH

Foto: Región GRON.
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Predchádzanie
vzniku odpadu
V dnešnej konzumnej dobe si treba
v prvom rade uvedomiť, že ak chceme znížiť množstvo tvoreného odpadu, musíme sa naučiť v prvom rade
správne predchádzať vzniku odpadu.
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.
Spôsobov, ako predísť vzniku odpadu, je
mnoho. Sú to opatrenia, ktorými sa riadime, s cieľom, aby sa výrobok alebo materiál nestal odpadom. Znižovanie vzniku
odpadu je záležitosťou každého jedného kupom, koľko odpadu z neho následne
z nás, samozrejme, nielen občanov, ale vznikne a či ho vieme využiť, alebo odotýka sa aj rôznych firiem a priemyslu.
vzdať na recykláciu.
Skúsme sa však v prvom rade zamyslieť,
čo môžeme urobiť my, každý jeden z nás.
Možností je niekoľko, a každou jednou
z nich môžeme prispieť k predchádzaniu
vzniku odpadu, alebo k zníženiu odpadu,
ktorý sa zneškodňuje na skládke.

Premyslime si vopred pred ná-


Zamerajme sa na nákup takých výrobkov, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé.

Vyhnime sa jednorazovým
obalom a potravinám zbytočne baleným

V Bratislave bude 15. októbra
slovensko-rakúsky poradenský deň
k dôchodkom
Pracovali ste nejakú časť svojho aktívneho pracovného
života v Rakúsku? Potrebujete informácie o tom, ako a za
akých podmienok máte nárok na dôchodok z Rakúska?
Môžete sa prísť poradiť 15. októbra do Bratislavy, kde sa
uskutoční slovensko-rakúsky poradenský deň k dôchodkom.
Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú
alebo pracovali na Slovensku alebo v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky
alebo Rakúska, si budú môcť riešiť svoje dôchodkové záležitosti pri osobných konzultáciách s odborníkmi zo Sociálnej
poisťovne a rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV a Poisťovne
pre živnostníkov SVA.
Aby ste sa vyhli dlhým čakacím dobám, odporúčame dohodnúť si termín vopred:

telefonicky na čísle 00421 906 171 635
e-mailom: prihlasovanie@socpoist.sk
Na základe vopred poskytnutých informácií o vás sa konzultanti oboch partnerských inštitúcií pripravia. Počas konzultácii bude prítomný tlmočník, ktorý pomôže pri jazykovej
bariére.
Pripomíname, že si so sebou treba priniesť osobné doklady,
doklady o poistení a v prípade pozostalostných dôchodkov aj doklady o zomretých. Medzinárodný poradenský
deň je bezplatný a uskutoční sa v utorok 15. októbra 2019
v Bratislave v budove Sociálnej poisťovne, ústredie, Ulica 29.
augusta č. 10 od 8.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 15.30 hod
.
(r)
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Do obchodu si nosme so se- me, darujme ich charite, alebo využime
bou vlastnú trvácnu tašku a uprednost- zberné nádoby určené na takýto odpad.
ňujme ju pred ponúkanými igelitovými

V prípade, že už v domácnosti
taškami.
máme plastové vrecúška a tašky, použí
Ak už teda kupujeme balené vajme tieto opätovne a nezásobujme sa
výrobky, uprednostňujme aspoň väčšie stále novými.
balenia výrobkov.
Určite si vieme uvedomiť, že každý z nás

Môžeme si označiť schránku vyprodukuje veľké množstvo odpadu.
nápisom „Nevhadzujte reklamy“ a predísť Môžeme si to odsledovať už len podľa
vlastných nádob na odpad, ktorý máme
tak odpadom z nepotrebných letákov.
pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás

Perá môžeme využívať najmä viac netýka. Je to však veľké množstvo
odpadu, ktoré sa buď skládkuje na skládtie, ktoré umožňujú vymeniť náplň.
kach odpadov, alebo spaľuje v spaľov
Pred lacnými výrobkami na niach. Bohužiaľ, musíme skonštatovať, že
(ako napr. ovocie, zelenina, pečivo...). Tie- jedno použitie kupujme radšej kvalitnej- veľký podiel toho, čo sa skládkuje, obsato potraviny si môžeme uložiť aj do látko- šie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť huje odpady - materiály, ktoré sú opätovne použiteľné.
a dajú sa opraviť.
vých vrecúšok alebo tašiek.

Uprednostňujme nabíjateľné Zapamätajme si

Pokiaľ je aspoň trochu mož- batérie a predíďme tak zbytočne vznik- 1. v prvom rade sa snažme predchádzať
né, skúsme postupne znižovať spotrebu nutým nebezpečným odpadom, ako sú tvorbe odpadom,
2. ak už vzniknú, snažme sa ich využiť,
výrobkov, ktoré sú balené v hliníkových ťažké kovy.
3. ak ich nevyužijeme, správne ich zaplechovkách, PET fľašiach a viacvrstvo- 
Ak zistíme, že niektoré šaty, trieďme do zberných nádob, alebo odoOŽP
vých obaloch.
topánky alebo hračky viac nepotrebuje- vzdajme na zbernom dvore.

Žiarsky jarmok
– výzva pre majiteľov motorových vozidiel
Mestský úrad v Žiari nad Hronom vyzýva majiteľov motorových vozidiel
parkujúcich pred obytnými blokmi na Ul. A. Kmeťa na parkovisku pri Kockách (pri cirkevnej škole), aby pri príležitosti konania Žiarskeho jarmoku
uvoľnili parkovacie miesta v termíne od 8. októbra (utorok) z dôvodu
umiestnenia zábavných atrakcií s možným využitím verejného priestranstva na parkovanie až do 13. októbra.
Mestský úrad v Žiari nad Hronom vyzýva majiteľov motorových vozidiel
parkujúcich pred obytnými blokmi na Hviezdoslavovej ulici, súpisné číslo
279/37- 59, 281/18-30, 283/32-42, 284/44-52, aby pri príležitosti konania
Žiarskeho jarmoku uvoľnili parkovacie miesta v termíne od 10. októbra
(štvrtok) doobeda z dôvodu umiestnenia predajných stánkov s možným
využitím verejného priestranstva na parkovanie až do 13. októbra.
Mestský úrad v Žiari nad Hronom vyzýva majiteľov motorových vozdiel
parkujúcich pred obytnými blokmi na Ul. Š. Moysesa, súpisné číslo
414/19-23,415/25-27, 416/29-31, 417/33-35, 421/45-47, 432/16 - 20,
433/22-24, 434/26-28, 435/30-32, 437/38-40, aby pri príležitosti konania
Žiarskeho jarmoku uvoľnili parkovacie miesta v termíne od 10. októbra
(štvrtok) poobede z dôvodu umiestnenia predajných stánkov s možným
využitím verejného priestranstva na parkovanie až do 12. októbra (sobota
– večer).
Mestský úrad v Žiari nad Hronom vyzýva majiteľov motorových vozidiel
parkujúcich pred obytnými blokmi na Hviezdoslavovej ulici, súpisné číslo
1-17, 2-16 a na Ul. A. Kmeťa na parkovisku pri Kockách (pri cirkevnej škole),
aby pri príležitosti konania Žiarskeho jarmoku uvoľnili parkovacie miesta v termíne od 8. októbra (utorok) z dôvodu umiestnenia zábavných
atrakcií s možným využitím verejného priestranstva na parkovanie až do
13. októbra.

Žiarsky jarmok
– uzatvorenie ulíc
V dňoch 11. a 12. októbra sa v našom meste uskutoční tradičný
jarmok.
V súvislosti s jeho konaním bude pre cestnú premávku uzatvorená
Ulica Svätokrížske námestie v dobe od štvrtka 10. októbra od 9.00
do 18.00 hod. a od piatka 11. októbra od 4.00 hod. nepretržite do
soboty 12. októbra do 20.00 hod. a ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatkou s Ul. A.Kmeťa) a
Ul. A. Kmeťa v dobe od piatka 11. októbra od 4.00 hod. do soboty
12. októbra do 20.00 hod.
Z uvedeného dôvodu preto nebudú na týchto uliciach vo štvrtok
obsluhované v oboch smeroch autobusové zastávky Svätokrížske
námestie a Hviezdoslavova ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD
Svätokrížske námestie a ulice Hviezdoslavova, A. Kmeťa a Dukelských hrdinov. Pre mestskú hromadnú dopravu a ostatnú cestnú premávku budú uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu 12. októbra po
20.00 hod.
(r)
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Na technickej škole pribúda študentov, ktorí študujú v duálnom systéme
Na začiatku nového školského roka
privítala Súkromná stredná odborná
škola technická 59 nových študentov
nastupujúcich do 1. ročníka, z ktorých
viac ako polovica bude študovať v duálnom systéme vzdelávania. V školskom roku 2019/20 vstupuje škola už
do 12. roku svojej existencie ako súkromnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti InTechu.
Ako riaditeľka školy Beata Tóthová informovala, v tomto školskom roku bude v
škole študovať 186 študentov, učiť ich
bude 21 učiteľov a 4 majstri OV. Okrem
toho desiatky inštruktorov vo firmách,
ktorí sú tými najlepšími odborníkmi vo
svojej profesii.
Aj v tomto roku sa bude pokračovať v realizácii duálneho vzdelávania. Z roka na
rok sa podiel študentov študujúcich v duáli zvyšuje. V tomto školskom roku bude
v tomto systéme študovať minimálne 110,
čo je takmer 60 % študentov školy, o 10 %
viac ako minulý školský rok.

V minulom školskom roku sa v spolupráci
so spoločnosťou Nemak Slovakia zaviedol
do vyučovania odboru Technické lýceum
program Plant Simulation, ktorí študentom otvára okienko k nástrojom využívaným v 4. priemyselnej revolúcii a zlepšuje ich digitálne zručnosti. Traja študenti
odboru Technické lýceum sa v programe
zdokonaľovali aj počas súvislej odbornej
praxe v spoločnosti Nemak. V programe
bude škola pokračovať aj v tomto školskom roku a učiť sa ho budú študenti
3. a 4. ročníka spomínaného odboru.
Už viac rokov sa v technickej škole organizuje aj súťaž Mladý mechatronik, na ktorej
študenti preukazujú vynikajúce zručnosti
z oblasti PLC programovania. „Tešíme sa
na ďalšie ročníky, pretože práve v tejto

oblasti rozširujeme spoluprácu pri príprave študentov so spoločnosťou Nemak Slovakia. Výučba PLC programátorov bude
v škole posunutá a začne už od 2. ročníka
a učiť sa bude aj v rámci odborného výcviku v škole i vo firme,“ uviedla riaditeľka
školy.

Čo školu čaká v tomto
školskom roku
Projekt Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná
pre trh práce získala škola nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške takmer
1,3 milióna eur na rekonštrukciu budovy
a ďalšie vybavenie školy technológiami. „Pokračovať sa bude aj v zavádzaní
programov Plant Simulation, projekto-

vého vyučovania, kde sa sústredíme viac vá s tým, že vybavením technológiami
na tímové projekty a projekty z praxe, a zavádzanými inováciami sa škola dnes
do prípravy nastavovačov zavedieme už radí medzi špičku na Slovensku.
novú učebnú pomôcku Mechanické
(r)
pohony,“ naznačila ďalej Beata Tótho-

O tom, že je tento systém pre študentov
veľkým prínosom svedčí aj to, že z prvých
23 absolventov štvorročného duálneho
štúdia, ktorí minulý školský rok ukončili
štúdium, až 17 získalo aj certifikát SOPK.
Ten dostávajú študenti, ktorí nemali počas štúdia z odborného výcviku známku
horšiu ako 2 a aj ich výsledky v teoretickej
i praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky neboli horšie ako 2. Navyše,
títo študenti získali aj osvedčenia o absolvovaní praktického vyučovania vo firme
a viacerí sa vo firmách aj zamestnali. Niektorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej
škole.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Mladá rodinka (dvaja dospelí + jedno
dieťa) hľadá do podnájmu jeden až
dvojizbový byt do 370 eur.
T: 0904 680 147
•Predám alebo dám do prenájmu
predajňu železiarstva na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347
•Predám alebo dám do prenájmu
Piváreň Žiarčanka. T: 0915 233 347
•Predám kúpeľňovú (plechovú
smaltovanú) vaňu, 150 cm.

Zachovalá, málo používaná.
Cena: 50 eur. T: 0907 605 542

vopred. Voľný od 1.11.2019.
T: 0908 960 366

•Dám do dlhodobého prenájmu
zrekonštruovaný 2-izbový byt
v Žiar nad Hronom s logiou. Byt je
so spotrebičmi a čiastočne zariadený:
chladnička, mikrovlnka, sporák,
práčka, sedacia súprava + skrinky v
obývačke, vstavaná skriňa, kuchynský
stôl, botník. Prenájom je pre max.
3 osoby, nefajčiarov bez domácich
zvierat. Cena 380 eur/mesiac, vrátane
energií. Požadujem depozit vo výške
nájomného + nájomné platiť mesiac

•Kúpim zachovalú váľandu. Volať
po 18.00 h. T: 0907 544 815
•Ponúkam služby pre seniorov a ich
rodiny v oblasti opatrovania. Mám
osvedčenie z opatrovania SČK a
9-ročnú prax z opatrovania v Rakúsku.
T: 0905 230 663
•Predám garáž v zachovalom stave,
na Ulici Dukelských hrdinov, pri
Hvezdárni. Cena: 9600 eur.
T: 0918 88 36 48
•Predám starší obytný príves. Vhodný
aj pre rybárov. T: 0907 268 902
•Predám veľký 3-izbový byt na Etape.
Bonus – šatník. T: 0907 268 902
•Kúpim starú vojenskú vzduchovku na
guličky. Prídem pre ňu osobne.
T: 0910 419 469
•Predám 4-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika vo
dvore (z oboch strán pieskoviská,
preliezky). Byt má plochu 95,32 m2 +
pivnica 2,40 m2. Je na 3./3 poschodí.
K bytu je súkromné parkovacie miesto.
Vstupné dvere sú bezpečnostné
SHERLOCK, v chodbe je znížený strop
s úložným priestorom, v izbe sú
vstavané skrine. Byt bude voľný
po 30.9.2019. Bytový dom je zateplený,
okná plastové. V blízkosti školy, škôlky,
obchody, námestie. T: 0908 901 935
•Ponúkam služby opatrovania
seniorov. Mám ukončený kurz
opatrovateľstva na SČK, prax v DSS
a v rodinách. T: +421 905 719 462
Vykupujem kroje. T: 0910 782 512

10
V podhorskej obci Prestavlky sa
v septembri zišli športovci z bývalého
veľkého okresu Žiar nad Hronom na
športovú olympiádu seniorov.
Vedenie obce na čele so starostom ako
aj členovia ZO JDS vytvorili dôstojné
podmienky na reprezentáciu mužov
a žien z okresov Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica. Súťažilo
sa v štyroch disciplínach vo vekových
kategóriách muži do 70 rokov a nad 70
rokov. Disciplíny boli štyri, a to beh na
60 metrov, hod granátom na cieľ, kop na
bránku cez prekážku a basketbal – hod do
koša. Ženy súťažili v podobnej kategórie,
a to beh na 50 metrov, hod kriketovou
loptičkou na cieľ, hod válkom a kop na
bránku.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM
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Seniori - športovci súťažili v Prestavlkoch

cieľ do 70 rokov Ladislav Haško z Prestavĺk
a nad 70 rokov Peter Antal z Hornej
Ždane. Kop na bránku cez prekážku
do 70 rokov vyhral Ladislav Haško z
Prestavĺk, nad 70 rokov Vladimír Mikula
zo Slaskej. Kategóriu basketbal hod do
koša do 70 rokov vyhral Ľubomír Šesták
zo Štiavnických Baní, nad 70 rokov Róbert
Kúšik z Hornej Ždane. Súťaž družstiev
mužov vyhral Žiar nad Hronom s 25
bodmi.
V kategórii ženy do 70 rokov, beh na
50 metrov zvíťazila Anna Volková zo
Žiaru nad Hronom, nad 70 rokov Mária
Humenná zo Žiaru nad Hronom. Hod
kriketovou loptičkou na cieľ vyhrala
Jolana Hábeková zo Žiaru nad Hronom,
do 70 rokov Mária Fríbertová zo Slaskej.
Hod válkom v kategórii do 70 rokov
vyhrala Emília Čížová zo Sklených Teplív a
nad 70 rokov Helena Ivaničová z Banskej
Štiavnice. Kop na bránku do 70 rokov
vyhrala Mária Dovcová z Prestavĺk, nad

Celkom súťažilo 67 športovcov v mužskej
a ženskej kategórii. Z mužov do 70 rokov
beh na 60 metrov vyhral Peter Kováč zo
Žiaru nad Hronom. Nad 70 rokov Štefan
Číž zo Sklených Teplíc. Hod granátom na

70 rokov Oľga Sečkárová zo Žiaru nad
Hronom. Prvé miesto získalo družstvo
Žiar nad Hronom s počtom 40 bodov.
V rámci vyhodnotenia boli vyhlásení
najúspešnejší športovci, a to u mužov
Ladislav Haško z Prestavĺk a u žien
Mária Humenná zo Žiaru nad Hronom.
Úctu a poďakovanie si zaslúžia najstarší
športovci, ktorými boli MUDr. Mikuláš
Nagy a Eva Benediková. Po skončení
súťažiaci odchádzali do svojich domovov
s príjemným až výborným pocitom
športového výkonu. Táto akcia dala
príležitosť seniorom, aby sa znovu stretli
s dlhoročnými priateľmi, ktorí v minulosti
boli organizovaní v jednom okrese
Žiar nad Hronom. Poďakovanie patrí
starostovi ako aj občanom Prestavĺk, ktorí
vytvorili výborné podmienky na športovú
olympiádu.
Jaroslav Bulko,
predseda OO JDS Žiar nad Hronom

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Nech s nami spomína
každý, kto ho mal rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známym, ktorí
sa dňa 12. augusta 2019 prišli rozlúčiť
s našim drahým manželom, ockom,
starým otcom a dedkom
Rajmundom Doletinom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakuje smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Neplačte a nechajte
ma v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 16. septembra 2019 nás navždy
opustil vo veku 88 rokov
náš milovaný manžel, otecko a starký
Gabriel Koka.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym, ktorí sa
zúčastnili poslednej rozlúčky.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Klesli ruky,
ktoré tak pracovali,
dotĺklo srdce,
ktoré sme
tak milovali.
Bolesťou unavený
tíško zaspal,
zanechajúc tu všetkých a všetko,
čo miloval.
Chceli by sme vyjadriť
veľkú vďaku všetkým zúčastneným
pohrebu nášho otca, starého otca,
svokra, partnera, brata,
švagra a svata
Tibora Baka,
ktorý nás opustil dňa
14. septembra 2019
vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste nám
pomohli prekonať náš veľký žiaľ.
Spomínajte na neho v dobrom.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto v srdciach
blízkych žije,
nikdy nezomrel...
Dňa 13. októbra si
pripomíname
2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, prastarý otec a brat
Ondrej Janek
vo veku 83 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka Anna, syn
Slavomír s rodinou, dcéra Ľudmila
s rodinou a syn Peter.
SPOMIENKA
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra si
pripomenieme
8. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ing. Eugen Novák.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou si na neho
spomínajú dcéra Erika,
vnučka Erika
s manželom Jaroslavom, vnuk
Jaroslav, pravnuk Ján a pravnučky
Viktória a Alexis.
SPOMIENKA
Neplačte,
že som odišiel,
ten kľud a zmier mi
prajte,
len večné svetlo
spomienky
mi stále zachovajte.
Dňa 16. októbra si pripomenieme
3 roky od chvíle, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Cyril Čerťaský
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Viera,
dcéry Evka a Mirka, syn Cyrko, vnuk
Slavko a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechal všetkých
a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
*2.11.1939 pri plameni sviečok
†7.10.2003
na teba myslíme.
Dňa 7. októbra
sme si pripomenuli
16 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš milovaný
otecko a starý ocko
Juraj Fujaček.
S láskou a vďakou
spomínajú
dcéry a syn
s rodinami.

SPOMIENKA
Od života pre seba
nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti
a rodinu,
svoje zlaté srdce
celé si nám dal,
večný kľud nech
dá Boh ti za odmenu.
Dňa 18. októbra si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a dedko
Viliam Holička
vo veku 85 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína syn Peter
a dcéra Alena s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 13. októbra
2019 si pripomíname
5. výročie
od úmrtia
nášho drahého
Ing. Jána Petruša.
Ani čas nezahojil
náš veľký žiaľ
nad stratou šľachetného človeka
a s láskou na teba myslím.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 4. októbra 2019
uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Peter Mlynár.
Za tichú spomienku
ďakujú a s úctou spomínajú
manželka Erika, synovia
Peter a Branko s rodinami,
vnúčatá Peťka, Miško,
Zuzka a Janka.

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

Všetko zmizne,
len stopy vašej lásky, obetavosti
a pekné spomienky
nám v srdci ostávajú.
Dňa 30. augusta uplynulo 29 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý
otecko, starký a prastarký
Štefan Kišš
a dňa 6. októbra uplynulo 10 rokov,
keď nás navždy opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká
Alžbeta Kiššová.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú
spomienku ďakujú dcéry s rodinami.
Kto v srdci žije, neumiera.
SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra si
pripomíname 21 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Božena Šupinová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Alenka a Evka s rodinami a krstná
dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 1. októbra sme si
pripomenuli
2 roky, keď nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a prastarý otec
Róbert Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Smútime, no
necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 11. októbra
uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
Milan Debnárik.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
Mária, synovia Milan a Norbert
s rodinami.
SPOMIENKA

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Dňa 7. septembra sme si pripomenuli
smutné chvíle, keď nás navždy
opustili naši rodičia otec
Alojz Gocník
32. výročie, mama
Anna Gocníková
15. výročie
a dňa 20. septembra brat
Alojz Gocník
11. výročie.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.
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V súťažnej premiére sme zdolali Brezno 6:2
HOKEJ - II.LIGA

HK MŠK Žiar nad Hronom – HK Brezno
6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Góly: 13., 32. Tatár, 38. Dobrý, 39., 57. Jakubík, 53. Mihálik.
HK MŠK Žiar nad Hronom: Ševela –
Molnár, Káčer, Pohanka, Tomaška, Porkoláb, Janovský, Tóth – Mihálik, Stümpel,
Dobrý, Daniš, Jakubík, Tatár, Iždinský,
Lesko, Petro, Heckl, Paška, Baran, Bitala
HK Brezno: Stieranka – Guttmann,
Podkonický, Lupták, Vais, Burčík, Rajčan
– Laubert, Šmálik, Znak, Koštial, Bauer,
Šebest, Štubňa, Kováčik, Pinka, Matzenauer, Faško, Magura
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Úspešný vstup žiarskych karatistov do sezóny
Nina Jelžová s výhrou v Tokiu

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MHK
Dolný Kubín 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Góly: 10. Srnka (Molnár), 32. Dobrý (Mihálik, Stümpel ), 58. Mihálik
(Stümpel , Molnár), Tatár (Tomaška) – 1. Michalica (Jonák), 21. Jonák
(Lupták), 26. Hricko (Bukna, Šeliga)

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ševela – Molnár, Káčer, Tomaška, Pohanka,
Janovský, Tóth, Heckl, Porkoláb – Stümpel , Dobrý, Mihálik, Tatár, Jakubík, Daniš,
Petro, Goga, Srnka, Bitala, Baran, Paška
MHK Dolný Kubín: Bachan – Lupták,
Sluka, Šeliga, Javorka, Lupták, Telúch
Prvý súťažný zápas po desiatich rokoch – Jonák, Hricko, Michalica, Záň, Bukna,
prilákal do hľadiska viac ako 1000 divá- Hančiak, Sitek, Had, Ladňák
kov. Očakávaný súboj medzi nováčikom
V ďalšom zápase sme hostili na našom
a stabilným tímom súťaže z Horehronia
ľade hokejistov Dolného Kubína, ktorí
bol ostrou skúškou nášho novovzniknuprišli ofenzívne naladení po víťazstve
tého tímu, doplneného skúsenými hoke- 10:3 nad Prievidzou. Súper bol mimojistami.
riadne kvalitný, čo začal dokazovať od
Úvod zápasu bol síce opatrný, ale súpera prvých sekúnd zápasu. Celkovo sme
sme prestrieľali v pomere 52 ku 28 a tešili medvede prestrieľali v pomere 50 ku 24,
sme sa z prvého víťazstva. Zápas sa mu- ale na víťazstvo sme sa natrápili. Nedarisel divákom páčiť, pretože ponúkol veľa lo sa nám využívať ani presilové hry, ktošancí, gólov, aj zaujímavých hokejových rých sme mali v zápase 10, ale len jednu
momentov.
sme dokázali premeniť na gól.
Zdroj: hkmskziar.sk

KARATE

Nina Jelžová v Japonsku.
September sa v Karate klube MŠK
Žiar nad Hronom každoročne spája so
začiatkom novej súťažnej sezóny. Ten
tohtoročný bol bohatý na súťaže, ale aj
na skvelé výsledky.
Prvý septembrový víkend sa najvyššej
seniorskej svetovej ligy v japonskom Tokiu
zúčastnila Nina Jelžová. Karate premiere
ligue sa môžu zúčastniť len pretekári, ktorí
sú umiestnení vo svetovom rankingovom
rebríčku. Nina bola pred súťažou na
76. mieste. Prvé kolo mala voľné, no
v druhom na ňu čakala Číňanka Gao
Mengmeng. Nina so svetovou desiatkou
vybojovala skvelý výsledok, keď sa
v druhej polovici zápasu ujala vedenia,
ktoré nakoniec udržala. V treťom kole
so svetovou osmičkou, Japonkou
Saito Oyaka, taktiež predviedla pekný
výkon, keď sa jej podarilo zabodovať,
no tentoraz bola súperka úspešnejšia.
Napriek problémom s odcestovaním, keď
v Tokiu besnelo tornádo, si Nina odniesla
z Japonska plno pekných zážitkov.

Prvý domáci zápas so silným súperom
sme nezvládli

MŠK BK Žiar nad Hronom –
MBK
Victória
Žilina
59:107
(15:26,15:28,14:23,15:30)
Body: Király 12, Grochal 11, Truben 6,
Golebiowski 6, Žemla 6, Novák 5, Švec 5,
Holic 4, Babjak 2, Šonkoľ 2. Hrali: Ondriš.

MŠK BK Žiar nad Hronom –
IMC Slovakia P. Bystrica 61:77
(12:17,20:15,13:25,16:20)
Body: Babjak 16, Švec 13, Novák 11, Grochal 10, Truben 4, Király 4, Holic 3. Hrali:
Ondriš, Golebiowski, Žemľa, Šonkoľ.

21. septembra sa konalo 1. kolo
Slovenského
pohára
juniorov
a dorastencov v karate. Košice privítali
337 súťažiacich z celého Slovenska.
Žiarčanom sa darilo, keď v bodovaní
klubov sa so ziskom 5 zlatých, 2 strieborné
a 2 bronzové medaily umiestnili spomedzi
43 klubov na 4. mieste. Skvelý výkon
podali Nina Jelžová a Zdenko Vanka, ktorí
vyhrali svoje kategórie a ešte nastúpili
do kategórie bez rozdielu hmotnosti,
kde opäť nenašli premožiteľov. Obaja si
z turnaja odniesli po dve zlaté medaily.
Ďalšie zlato pridala Dominika Veisová.
O striebro sa postarali Natália Rajčanová
a Viktória Šoltésová. Zbierku žiarskych
úspechov uzavreli bronzom Aris Nikolas
Čela a Šimon Sečkár.

najstaršie karate turnaje na Slovensku.
Za MŠK Žiar nad Hronom nastúpili
hlavne mladšie ročníky pretekárov
a v konkurencii 294 pretekárov z 37 klubov
z celého Slovenska sa nestratili. Najviac
sa darilo Olívii Černákovej a Adamovi
Hudecovi, ktorí si z turnaja odniesli zlato.
Striebro vybojovali Andrej Baláž, Adam
Dolnický, Radoslava Kučerová a Roman
Neuschl. Bronz patril Olívii Černákovej,
Martine Kopčanovej, Karolíne Kortišovej,
Nikole Kršiakovej, Maximovi Uhríkovi,
Patrícii Vankovej a Natálii Veisovej.
V medailovej štatistike patrilo Žiarčanom
piete miesto.

V týchto dňoch Karate klub MŠK Žiar nad
Hronom rozširuje svoje rady. Náboru sa
môžu zúčastniť chlapci a dievčatá od
5 rokov. Bližšie informácie dostanete
na tréningoch prípravky každý utorok
Pohár SNP v karate
a štvrtok o 17.00 h v Základnej škole na
Posledný septembrový víkend patril Jilemnického ulici v karate triede.
34. ročníku Pohára SNP, ktorý patrí medzi
(ľs)

BASKETBAL – CELOSLOVENSKÁ LIGA ŽIAKOV

Basketbal – 1. slovenská liga
– juniori – základná časť

Vyrovnaný polčas, nakoniec prehra aj
v druhom zápase

Slovenský pohár juniorov
a dorastencov

Žiarčania s úspešným vstupom do novej sezóny

BASKETBALOVÝ SUMÁR

V sobotu 28. septembra nastúpili
naši juniori na domácej palubovke
proti jednému z najsilnejších súperov
v súťaži, ato MBK Victória Žilina.

Adam Hudec 1. miesto, kata chlapci 10 - 11 rokov, Pohár SNP.

začalo robiť problémy. V tomto časovom
úseku sme nedokázali zakončiť, a tak
nám Považská Bystrica odišla na rozdiel
10 bodov. Tento náskok sa stal nakoniec
rozhodujúci a už sme sa viac nedokázali priblížiť. Zápas sme nakoniec prehrali
16-bodovým rozdielom.
Karol Kučera, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

Tesná prehra s Bánovcami
Basketbal – Celoslovenská liga kadetov
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou 67:71 (21:20,
V nedeľu 29. septembra sme od za- 17:20, 11:16, 18:15)
čiatku zápasu držali zo súperom krok. Body: Holic 17, Balogh 13, Šonkoľ 12,
Bobok 12, Žemla 6, Ďurica 4, Kňažko 3.
Na konci druhej štvrtiny sme do konca
mohli ísť aj do vedenia. Hrali sme dobre Žiarski kadeti odohrali prvý zápas sehlavne v obrane a dokázali sme zakončiť zóny 2019/2020 na domácej palubovniekoľko rýchlych akcií. Problém nastal ke proti BBK Bánovce nad Bebravou.
na začiatku tretej štvrtiny, keď naši súJúlius Kucej, tréner
peri pritvrdili v obrane 1 na 1, a to nám
a Eduard Frický, asistent

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar Do obidvoch zápasov Žiarčania vstúpili
nad Hronom 19:72 (2:16, 7:41, 14:56, nebojácne, s chuťou pobiť sa o každú
jednu loptu. Od prvých sekúnd domi19:72)
novali na palubovke, kde predčili svojho
Body: Kret 14, Ondrík 12, Horváth 12, súpera vo všetkých herných činnostiach.
Kartík 10, Kaša 8, Barcík 4, Melaga 4, Celoplošnou nátlakovou hrou nútili súpera k chybným prihrávkam, technicKňažko 4, Kondra 2, Kováč 2.
kým chybám, ako aj nepresným zakonBKM Iskra Svit – MŠK BK Žiar nad Hro- čeniam. V prvom zápase získali dobrou
obranou 47 a v druhom 29 lôpt. Chlapci
nom 17:69 (4:26, 10:36, 11:51, 17:69)
Body: Horváth 18, Kret 14, Melaga 10, sa videli aj v útoku, kde kolektívnou hrou
Ondrík 8, Kartík 7, Kaša 5, Kováč 4, Barcík neustále zvyšovali svoj náskok. Vyskytli
sa aj chybičky a zlé rozhodnutia, ktoré
2, Knažko 1. Hrali: Kondra, Valent.
však poctivým tréningom určite čoskoro
Žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom odo- odstránia. Rovnaký priestor na palubovhrali cez víkend 21. a 22. septembra ke dostali všetci hráči, ktorí dokázali preprvé dvojkolo celoslovenskej ligy žia- niesť to, čo na tréningoch natrénovali aj
kov na súperových ihriskách. V sobo- do zápasu.
Juraj Horváth, tréner
tu vycestovali do Liptovského Mikuláa Tomáš Fábry, asistent
ša a v nedeľu do Svitu.
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Lídrovi zo Žiliny sme podľahli aj napriek bojovnému výkonu

V Slovnaft Cupe si Pohronie poradilo s Rakytovcami

FUTBAL - FORTUNA LIGA

FUTBAL – SLOVNAFT CUP

9. kolo: MŠK Žilina – FK Pohronie
2:1 (1:0)
Góly: 4. Kaša, 55. Boženík – 78. Klec. ŽK:
Mazan, Jacko, M. K. Bartoš (všetci Pohronie), 2218 divákov
Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka –
Demiri – Káčer, Diaz (80. Vallo) – Ďuriš (74.
Bernát), Boženík, Jánošík (84. Kiwior)
Pohronie: Vantruba – Mainge (80. Mészáros), Jacko, Tesák, M. K. Bartoš, Župa – D.
Hrnčár, P. Mazan (68. Klec), Pellegrini, Bla- aj disciplinovaný a organizovaný výkon
nášho mužstva. Z tejto stránky to bol asi
hút (86. Zachara) – Abrahám
náš najlepší výkon, ale bolo to na úkor
Vedúci tím súťaže začal víťazné ambí- ofenzívy. Aj napriek tomu sme dokázali
cie potvrdzovať hneď od úvodu a po streliť gól.
tlaku a rohovom kope sa v 4. minúte
hlavou presadil stopér Kaša.
Ján Rosinský, tréner Pohronia: Na zápas
sme sa pripravovali špecificky, pretože
sme hrali na pôde vedúceho tímu tabuľky.
Prišli sme do Žiliny s najhoršou obranou
v lige, a preto sme chceli najmä v obrane
ukázať istejší výkon. Domáci dominovali
takmer počas celého zápasu, aj keď sme
mali určité fázy, v ktorých sme dostali súpera pod tlak. Svoju úlohu zohrala aj herná kvalita súpera, ale musím vyzdvihnúť

Rozuzlenie zápasu so Senicou
prišlo až v závere
10. kolo: FK Senica - FK Pohronie Ždaňa
1:0 (0:0)
Gól: 86. Akinyoola, 565 divákov.
Senica: Vorel – Favaro Amaral, Dias, Didiba – Cvek – de Assis, El Moudane (65. Akinyoola), Klapan, Yenne (85. Baumgartner)
– Sulley (65. Ramirez), Castaňeda
Pohronie: Vantruba – Mainge, Nosko,

Bartoš, Župa – Dzurík (87. Meda) – Hrnčár,
Klec (81. Sedláček), Pellegrini, Blahút (76.
Mészáros) – Abrahám
Ján Rosinský, tréner Pohronia: Bolo
vidieť, že hrajú mužstvá z konca tabuľky.
Zamerali sme sa na defenzívu s tým, aby
sme vychádzali do rýchlych protiútokov.
Najmä v prvom polčase sa nám to darilo.
Súperovu bránu sme však ohrozili veľmi
málo. Domáci sa snažili prekonávať našu
obranu hlavne krídelnou hrou, ktorú sme
celkom dobre eliminovali. V druhom polčase sme išli za svojím cieľom do 70. minúty, potom sme začali robiť individuálne
chyby. Súpera sme dostali na koňa, začal
mať prevahu v hre, čoho výsledkom bol
jeho víťazný gól.
Zdroj: TASR

3. kolo: FK Rakytovce – FK Pohronie
1:5 (1:3)
Góly: 34. Ďurta – 8. Bartoš, 13. Klec,
16. Mészáros, 78. Mészáros, 80. Zachara,
350 divákov.
FK Rakytovce: Vaník – Duvnjak, Solivajs
(74. Podkonický), Konder (82. Riška), Ďurta, Bača, Hudek, Telúch, Gašpar (C), Pšida
(57. Pavlík), Kohút.
FK Pohronie: Jenčo – Župa (46. Tesák),
Nosko (C), Klec (46. Blahút), Mészáros,
Dzurík, Zachara, Sojka (65. Meda), Bartoš,
Kondrlík, Mainge.
Nováčik tretej najvyššej súťaže FK
Rakytovce privítal v rámci 3. kola
Slovnaft Cupu na domácom trávniku
súpera zo Žiaru nad Hronom. Fortunaligista nenechal nič na náhodu a presvedčivým víťazstvom potvrdil kvalitatívny rozdiel.

pocestujú v stredu 9. októbra k súperovi
do Košíc. V prípade výhry sa v ďalšom
kole stretnú s FC ViOn Zlaté Moravce.
Opakovaný žreb osemfinále Slovnaft
Cupu 2019/2020:
1. FC Nitra - MFK Tatran Liptovský Mikuláš
2. FK Poprad - MFK Dukla Banská Bystrica
3. AS Trenčín - MFK Skalica
4. Slávia TU Košice/FK Pohronie Žiar nad
Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble
5. OFK Malženice/FK Senica - MFK Ružomberok
6. FK DAC 1904 Dunajská Streda - FC
Spartak Trnava
7. TJ Liptovská Štiavnica/ŠK Slovan Bratislava/TJ Oravská Poruba/Partizán Bardejov - MŠK Žilina

V osemfinálovom 5. kole slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup
2019/2020 dôjde na atraktívnu fortunaligovú konfrontáciu medzi Dunajskou
Stredou a Spartakom Trnava. Obhajca
trofeje FC Spartak Trnava sa predstaví na
pôde súpera. Rozhodol o tom opakovaný
žreb v utorok 1. októbra v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave. Futbalisti FK Pohronie na svoj zápas

David Hrnčár: Verím, že môj prvý gól v najvyššej súťaži už čoskoro príde
FORTUNA LIGA

David Hrnčár prišiel do FK Pohronie
koncom januára tohto roku, keď hral
klub ešte v II. lige. V dvanástich zápasoch sa mu podarilo do súperovej bránky vsietiť dva góly. Dnes vďaka Pohroniu hráva najvyššiu ligu a na trávniku
sú mu súpermi hráči z najlepších slovenských klubov.
Davidovi, ktorý je v Pohroní na hosťovaní
z bratislavského Slovana, bol futbal od
malička súdený. Jeho otec Norbert Hrnčár
je bývalý úspešný slovenský futbalista,
ako kapitán získal v roku 1999 double so
Slovanom Bratislava. V súčasnosti pôsobí
ako tréner a pre svojho syna je veľkým
vzorom. „Moje prvé futbalové kroky boli
na starom Tehelnom poli, keď ešte otec
hrával futbal a brával má na tréningy,“ hovorí o prvom kontakte s loptou mladý futbalista. Aj napriek úspešnej kariére svojho
otca sa nikdy nestretol s tým, že by ich
dvoch porovnávali. „Vždy som sa sústredil
na seba a na to, že by som chcel byť raz
lepší ako otec, to ma motivuje. Myslím si,
že otec bol výborný futbalista, má za sebou veľa úspechov, ale ako hovorím, chcel
by som byť ešte lepší.“
Dvadsaťjeden ročný David síce pred príchodom do Žiaru hrával v Bratislave, ale za
skupinu tretej ligy. Trénoval však s prvým
tímom Slovana, čo je pre neho obrovská
skúsenosť. Práve preto nás zaujímalo, čo
ho motivovalo, že prikývol na ponuku,
ktorá prišla z Pohronia, ktoré v tom čase
hralo druhú ligu. „Nebolo to ťažké rozhodovanie. V Slovane som trénoval s A tímom, no cez veľkú konkurenciu som veľa
priestoru nedostal, akurát som nastupo-

val za B tím a za Slovan som si vo Fortuna
lige odohral len 5 minút. Chcel som sa ísť
niekam rozohrať a Pohronie mi prišlo ako
dobrá voľba, takže som vôbec neváhal,
keď ma Pohronie kontaktovalo,“ približuje
na úvod David, ktorý bol aj pri tom, keď
Pohronie postúpilo z II. ligy do najvyššej
súťaže. „Bolo to niečo úžasné. Veľmi rád
na to spomínam. Pocity boli neuveriteľné,
všetci sme sa veľmi tešili. Ja osobne som
to bral ako posun v mojej kariére, keďže
som cítil možnosť, že si zahrám konečne
najvyššiu súťaž,“ hovorí o pocitoch tesne
po postupe do najvyššej slovenskej súťaže a ako podotýka, bol to jeden z jeho
cieľov, takže bol naozaj veľmi šťastný, keď
Pohronie do Fortuna ligy postúpilo.

„

Najťažšími súpermi sú
pre nás tí, s ktorými sa
môžeme hráčsky rovnať.
V II. lige strelil David v 12 zápasoch 2
góly. Na svoj prvý gól vo Fortuna lige zatiaľ stále čaká. Predsa len, súperi v I. lige
sú kvalitatívne na inej úrovni ako v nižšej
súťaži. „Ja osobne si myslím, že najťažší
súperi sú takí, s ktorými sa môžeme rovnať, ako napríklad Zlaté Moravce, Nitra
či Senica. Sú to bojovné a veľmi náročné
zápasy. Naopak, proti ťažším súperom
sa mi hrá lepšie. Asi najlepšie sa mi hralo proti Dunajskej Strede. Škoda, že som
tam nedal gól. Určite som mal možnosti
na to, ale verím, že to v najbližších zápasoch už príde. Tie silnejšie mužstvá hrajú
otvorenejší futbal, sú vyššie a tým pádom,
keď dostanem loptu na krídle, môžem ju
viacej potiahnuť a skúsiť súperovu obranu

si myslím, že určite nejaký tlak je, že sme
už dlhšie nebodovali naplno, no osobne
to vôbec nevnímam. Sústredím sa len na
seba, tím a zápasy, ktoré nás čakajú,“ hovorí o nálade v kabíne a ako naznačuje,
Pohronie musí ešte o svoje pevné miesto
v najvyššej lige zabojovať. A kde vidí David Pohronie po skončení sezóny? „Verím,
že v tabuľke budeme čo najvyššie a že sa
budeme pohybovať niekde okolo stredu
tabuľky na 7. alebo 8. mieste.“

Bežný deň profesionálneho
futbalistu

prešprintovať po čiare,“ zamýšľa talentovaný futbalista. David hráva najčastejšie
na pozícii pravé krídlo alebo pravý ofenzívny záložník. Najnovšie ho však tréneri
nasadili aj na pozíciu pravého obrancu.
Ktorá pozícia mu teda vyhovuje najviac?
„Najradšej hrám na pravom krídle, cítim
sa tam najlepšie, ale nemám problém ani
s tým, keď má tréner postaví na pravú obranu. Na oboch postoch sa snažím splniť
všetky úlohy a pokyny od trénera a zahrať
čo najlepšie.“
Pohronie je v najvyššej súťaži nováčikom.
Momentálne podáva kolísavé výkony,
darí sa mu skôr na ihrisku súpera ako pred
domácim publikom. „Nálada v kabíne je
normálna. Každý vie, ako na tom sme.
Musíme sa vždy sústrediť na každý zápas,
do ktorého ideme vždy so zámerom vyhrať. Určite nechceme prvú sezónu hneď
vypadnúť, ale udržať sa bude náročné.
Verím však, že to zvládneme. Ja osobne

Aj keď si zrejme mnohí z nás myslia, že každý deň má profesionálny hráč zaplnený
iba futbalom, nie je tomu tak. „Podľa toho,
aký máme program,“ vyvracia niektoré
názory David a približuje, ako vyzerá jeho
bežný deň, keď sa práve nepripravuje so
spoluhráčmi na ligový zápas: „Keď máme
jeden tréning, ráno vstanem, dám si raňajky a dobrú kávu, ktorá ma naštartuje.
Potom si idem niekedy zacvičiť, alebo si
doma spravím nejaké cvičenia, keď som
veľmi stuhnutý. Potom nasleduje obed,
ďalšia káva a tréning. Po tréningu ideme
s chalanmi rovno na večeru a po večeri už
iba oddychujem a regenerujem, aby som
bol na ďalší deň znova pripravený.“ Keď je
David v Žiari, voľný čas trávi väčšinou so
spoluhráčmi Martinom Vantrubom a Marekom Bartošom. Ako partia chodia spolu
na kávu, alebo na byte, v rámci zábavy
a voľného času, hrajú FIFU na Playstation.
„Keď je v telke nejaký dobrý zápas, tak si
ho pozrieme. Ale keď prídem domov, do
Bratislavy, tak najradšej trávim voľný čas

s priateľkou a rodinou,“ prezrádza mladý
futbalista a ako naznačuje, v kabíne Pohronia vládnu dobré vzťahy: „Najviac si
rozumiem s Martinom Vantrubom, Marekom Bartošom a s Davidom Kondrlíkom.“

Životný sen

Životným a hráčskym vzorom Davida ja
jeho otec. Najobľúbenejším tímom je Liverpool a obľúbeným hráčom dlhoročný
bývalý kapitán tohto tímu Steven Gerrard.
O Cristianovi Ronaldovi si myslí, že je najlepší futbalistom súčasnosti. Ako s úsmevom podotýka, je to proste stroj. Aj vďaka takýmto futbalistom je veľkým snom
Davida zahrať si jednu z TOP 5 líg sveta.
„Úplný strop by bolo hrať v Premiere league. Je to však iba sen. Zatiaľ som tam,
kde som a pracujem na tom, aby som išiel
vyššie a vyššie,“ dodáva na záver talentovaný futbalista, ktorý má pred sebou ešte
určite úspešnú kariéru.
(li)

