Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník XI. | číslo 21 | 20. október 2016 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Interaktívne predstavenie dá poslednú bodku
tohtoročným oslavám 770. výročia mesta

V tomto čísle:



Banskobystrickí poslanci
schválili odpredaj
nemocničného pavilónu B

stredoveku až po súčasnosť.“ Toto
podujatie je nielen akousi bodkou za
tohtoročnými oslavami 770. výročia
mesta, ale aj spôsobom, ako deti
a mládež oboznámiť s históriou mesta,
ukázať im ako sa v našom meste
kedysi žilo. „Naším cieľom bolo zaujať
mladého diváka, osloviť ho a inšpirovať
k získavaniu ďalších informácii o meste
Žiar nad Hronom,“ hovorí ďalej
Luptovský.
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V Žiari bol Deň techniky
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Dni jesennej čistoty
v číslach
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Knižnica priamo vo vašom
mobile
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Nové trativody na sídlisku
Hviezdoška
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Odkrývame históriu mesta:
U Donáta

Celý rok 2016 sa v našom meste
nesie v znamení 770. výročia od
udelenia mestských práv. Bodku
za oslavami dá interaktívne
predstavenie, ktoré v týchto dňoch
s hercami, folkloristami a žiakmi
Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej – Parákovej pripravuje
režisér Peter Luptovský.
Interaktívne predstavenie Z minulosti
do prítomnosti - z histórie Sv. Kríža
a Žiaru nad Hronom, ktoré v sebe
zahŕňa výjavy z histórie mesta, bude
mať svoju premiéru v pondelok 14.
novembra v Divadelnej sále Mestského

kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
V dopoludňajších hodinách si ho
pozrú žiaci II. stupňa základných škôl
a stredoškoláci, o 18-tej hodine bude
odohrané aj pre širšiu verejnosť. Vstup
je zadarmo. „Interaktívne predstavenie
bude vyvrcholením osláv 770. výročia
mesta,“ informuje autor podujatia a
režisér Peter Luptovský a konkretizuje:
„Nie je to klasická divadelná hra.
V predstavení budú zahrnuté prvky
tanca, hudby, hovoreného slova a
nebudú v ňom chýbať ani ukážky
fotografií či krátke 3 – 5-minútové
kreslené filmy. To všetko od obdobia
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
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Žiarsky jarmok je za nami,
nechýbali ani tradičné
jarmočné dobroty
Strana IV

V predstavení účinkujú aj folkloristi z FS Hron.

Žiarska komunálna spoločnosť realizovala prvé zákazky
Žiarska komunálna spoločnosť začala svoju
činnosť 1. septembra tohto roku. Pracovníci
spoločnosti už majú za sebou prvé zákazky.
Žiarska komunálna spoločnosť má piatich
zamestnancov a jedného majstra. Ako pri jej
zakladaní vysvetlil primátor Peter Antal, cieľom
založenia spoločnosti je zamestnávať dlhodobo
nezamestnaných Rómov, naučiť ich pracovným
návykom a remeselnej zručnosti.
Medzi prvé zákazky Žiarskej komunálnej
spoločnosti patrili práce na spevnenej ploche
hygienickej stanice a komunitného centra v osade
Pod Kortinou a osadenie dlažbového chodníka
na cintoríne v Šášovskom Podhradí. V budúcnosti
sa pracovníci spoločnosti budú podieľať aj na
oprave niekoľkých sociálnych zariadení v budove
tzv. Bieleho domu či na výstavbe chodníkov zo
zámkovej dlažby na území mesta. „Našim cieľom
je vytvoriť fungujúcu spoločnosť, v ktorej sa
dlhodob nezamestnaní Rómovia naučia pracovným
činnostiam a pracovnému návyku a neskôr sa tak
ľahšie umiestnia na pracovnom trhu v Žiari a okolí,“
uviedol primátor Peter Antal. Mzdové náklady na
zamestnancov refunduje mestu úrad práce. Do
práce ich autom zváža majster. Za pekného počasia
sú v teréne a robia menšie práce na území mesta.
V prípade nepriaznivého počasia sú v Horných
Opatovciach, kde prerábajú priestory budovy, ktorá
patrí Žiarskej komunálnej spoločnosti.
(li)

Osádzanie dlažbového chodníka na cintoríne.

ným a iným
Historický sprievod od 15 00 hod

Prierez históriou mesta
v 45-minútach

V predstavení si zahrajú divadelníci
z Kopy 9, žiaci zo Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej – Parákovej,
Folklórny súbor Hron, použité budú
fotografie mestského fotografa Dušana
Pethöa a na príprave kreslených filmov
pracuje Janka Gajdošíková. Peter
Luptovský je nielen režisérom, ale aj
autorom scenára. Predstavenie začína
v tme, do čoho herci čítajú svoj text:
„Dejiny alebo históriu môžeme v širšom
zmysle chápať ako súhrn všetkých
udalostí, dejov a súvislostí v čase
a priestore. V užšom zmysle len dejiny
ľudstva. Čiže vývojový proces ľudskej
spoločnosti a jej jednotlivcov. Najmä
politickej, ekonomickej, ideologickej,
sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej
existencie. Lebo niet ničoho na svete,
čo je absolútne statické. Statické určite
neboli ani dejiny nášho mesta, ktoré
niekoľkokrát zmenilo meno.“ Herci budú
teda nielen hrať, ale zároveň hovoriť aj
histórii mesta. Všetko to budú rýchle
informácie. Akýsi prierez históriou
mesta od jeho úplných začiatkov až
po súčasnosť. „Nebude chýbať scénka
z udelenia mestských práv, počínajúc
odovzdávaním výsad mestu Svätý Kríž
ostrihomským arcibiskupom Štefanom

Vančom, do čoho bude hrať hudba
z 13. storočia. Priestor dostane aj
obdobie protihabsburských povstaní,
jarmočná choreografia, obdobie 1. a 2.
svetovej vojny a, samozrejme, obdobie
socializmu, kedy sa začal stavať nielen
Závod SNP, ale rozmach zaznamenala
aj výstavba samotného mesta, ktoré
sa v tomto období stáva okresným
mestom. Z týchto rokov sa automaticky
presunieme do roku 1989, postupne sa
budú roky premieňať, až prejdeme na
rok 2016,“ približuje scenár predstavenia
Peter Luptovský. Žiaci Základnej
umeleckej školy Zity StrnadovejParákovej zahrajú na stredovekých
nástrojoch,
neskôr
zaspievajú
socialistickú pieseň. Divadelníci z Kopy
9 predvedú módu socializmu, ale chýbať
nebude ani prelomový rok 1989. Počas
45-minútového podujatia budete môcť
vidieť prierez históriou nášho mesta až
po súčasnosť. Podujatie budú dopĺňať
krátke kreslené filmy.
(kr, li)

Pozývame všetkých
Žiarčanov
na predstavenie,
v ktorom história ožije
priamo pred vašimi
očami!
Pondelok
14. novembra
o 18.00 hod.
v Divadelnej sále MsKC.

Nová biela vianočná výzdoba v našom meste
Žiar nad Hronom sa počas Vianoc rozsvieti
na bielo. Námestie bude zdobiť živý vianočný
stromček či drevený Betlehem v životnej
veľkosti.
Plastový vianočný stromček, ktorý býval
po minulé roky osadený vo fontáne, nahradí
živí stromček na mieste, kde stáva Máj. Bude
vyzdobený LED osvetlením, tak ako aj nová
výzdoba. Tá bude ladená do biela a mesto vyjde
na 10 000 až 15 000 eur. Naposledy sa vianočné
osvetlenie inovovalo pred siedmimi rokmi. Nové
osvetlenie bude inštalované na stĺpoch verejného
osvetlenia na Ulici Š. Moysesa a Námestí Matice
slovenskej. Ozdobený bude aj samotný pavilón.
To však nie je všetko. Žiarčanov čaká ešte jedno
prekvapenie. Vianočná výzdoba, ako aj stromček
bude spustená mikulášskym programom.
Zmena sa bude tohto roku týkať aj Vianočných
trhov. „Keďže na námestí máme Letný pavilón,
rozhodli sme sa využiť ho aj počas vianočného
obdobia,“ hovorí vedúci kancelárie primátora
Martin Baláž a dodáva, že drevené stánky budú
počas trhov bližšie pri Letnom pavilóne. „Vznikne
tak útulnejšia atmosféra Vianočných trhov,“
dodáva Baláž s tým, že tieto drevené stánky
dostanú nový náter. Farbou sa priblížia práve
Letnému pavilónu, tak aby spolu ladili. „Veríme,
že sa táto nová výzdoba bude ľuďom páčiť,“

Pôvodný kužeľový stromček bude zdobiť
priestor pred MsKC.
dodáva Baláž.
Ďalšou novinkou bude drevený Betlehem
v životnej veľkosti, ktorý pre mesto vytvoril
sochár Andrej Jánoška. Rovnako ako po minulé
roky, aj tento rok sa bude počas Vianočných
trhov konať, už po tretíkrát, súťaž vo varení
kapustnice. Taktiež bude v tomto období aj
predaj charitatívneho punču. Neodmysliteľnou
súčasťou Vianočných trhov bude aj atraktívny
kultúrny program na Námestí Matice slovenskej.
(kr)
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Svet zdravia dostavia pavilón B žiarskej nemocnice
V pondelok 3. októbra poslanci
Banskobystrického samosprávneho
kraja schválili predaj nedostavaných
nemocničných
pavilónov
B
v Rimavskej Sobote a v Žiari nad
Hronom pre spoločnosť Svet zdravia.
Za nehnuteľnosti zaplatí spoločnosť
kraju 1 milión 450-tisíc eur.
Predseda
BBSK
definitívne
schválil prijaté uznesenie o predaji
nedostavaných
nemocničných
pavilónov. Do rekonštrukcií oboch
zariadení plánuje Svet zdravia investovať
13 miliónov eur z vlastných zdrojov.
„Sme veľmi radi, že schválené poslanecké
uznesenie svojim podpisom potvrdil
aj predseda BBSK,“ informuje hovorca
spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ
a dodáva: „Na základe toho je možné
začať rokovania o príprave kúpnopredajnej zmluvy, ktorá bude definovať
potrebné záruky pre obidve strany.
Od začiatku pristupujeme k tomuto
investičnému zámeru s najlepším

Pavilón B.
úmyslom a preto neočakávame, že
dodatočne
schválené
podmienky
zastupiteľstva by mali brániť ku konečnej
zmluvnej dohode. Následne budeme
môcť pristúpiť k projektovej príprave
na dostavbu obidvoch spomínaných
pavilónov v predpokladanej investičnej
výške 13 miliónov eur. Ako sme
už verejne deklarovali, je v našom
prirodzenom záujme sprístupniť nové

nemocničné časti našim pacientom v čo
najskoršom čase. Konkrétnejší časový
harmonogram predstavíme verejnosti
až po dokončení projektovej prípravy.
Termín ukončenia výstavby do štyroch
rokov od podpisu zmluvy považujeme
však za maximálny.“ Ako sa ďalej
hovorca vyjadril, prioritou spoločnosti
je čo najskoršia dostavba nemocničných
pavilónov B a skoncentrovanie čo najviac
medicínskych výkonov na jedno miesto.
Keďže v obidvoch mestách sa existujúce
pavilóny A nachádzajú hneď vedľa
nedostavaných častí, po ich dokončení
sa výrazne skrátia vzdialenosti medzi
jednotlivými oddeleniami. „Je vysoko
pravdepodobné, že z kapacitných
dôvodov obidve nemocnice budú mať
záujem využívať aj ďalšie existujúce
budovy nachádzajúce sa v ich areáloch.
Aj keď je dnes o tom predčasné hovoriť,
perspektívna možnosť ich využitia
môže byť najmä v oblasti poskytovania
chronickej zdravotnej starostlivosti.

Medzi top školami roka opäť aj žiarska „Štvorka“
Začiatkom októbra sa uskutočnilo
celoštátne vyhodnotenie Škola roka.
Podujatie organizuje Slovenská
asociácia športu na školách a v tomto
roku dovŕšilo už 18. výročie.
Hostiteľskou školou sa tento raz stala
ZŠ s MŠ vo Svätom Petre. Medzi hosťami
nechýbali olympijský víťaz Ján Zachara
a mladá atletická nádej Michaela
Pešková. Prítomným sa prihovorili
predseda SAŠŠ Marián Majzlík, riaditeľ
žiarskej Základnej školy na Jilemnického
ulici.
V kategórii škôl nad 300 žiakov sa
na druhom mieste umiestnila naša

„Štvorka“. „Toto je asi najväčší úspech,
ktorý škola dosiahla. Väčší, ako keď
sme zvíťazili v kategórii do 300
žiakov. Ja ďakujem mojim skvelým
učiteľom a najmä telocvikárom,“

uviedol po ocenení Marian Majzlík.
Súčasťou celoštátneho vyhodnotenia
je aj vyhlásenie najlepších školských
športovcov. Uskutočňuje sa v dvoch
vekových kategóriách – žiaci a žiačky
základných škôl a žiaci a žiačky
stredných škôl. Ako hovorí čestný
predseda SAŠŠ a autor projektu Škola
roka Anton Javorka: „Škola roka je
barometrom, ktorý ukazuje úsilie škôl a
naplnenie cieľov školského športu. Je to
získanie detí pre pravidelné športovanie,
vyhľadávanie talentov a práca s nimi a aj
výchova detí prostredníctvom športu.“
(li)

Technické služby zásobené, zima môže prísť
Hoci je ešte len október, mestské
Technické služby sa už pripravujú
na zimnú údržbu. Naskladnený je
posypový materiál a pripravený je aj
vozový park.
Technické služby majú naskladnených
170 ton kameniva 0-4 a 4-8 a 3 tony
posypovej soli, ďalších približne 25 ton
pribudne ešte pred zimným obdobím.
Samozrejmosťou je aj príprava
vozového parku. „Prvý sa pripravil veľký
sypač Iveco. Ostatné mechanizmy ešte
nemajú nainštalované zimné nadstavby,
keďže sa ešte dokončujú realizácie
letných prác ako kosenie,“ vysvetľuje
zástupca riaditeľa spoločnosti Peter
Jagoš a ako dopĺňa, ďalšie v poradí na
prípravu sú veľký a malý traktor John
Deere. „Vzhľadom na ich 100-percentný

technický stav nie je potrebná príprava,
stačí iba premontovanie nadstavieb,
čo trvá približne 90 minút,“ podotýka
Jagoš.

Proti snehu s niekoľkými
druhmi techniky

Technické
služby
disponujú
niekoľkými druhmi techniky na zimnú

údržbu. „K dispozícii máme osem kusov
techniky, sypač Iveco, veľký traktor John
Deere, dva traktory Zetor na cesty a malý
traktor John Deere , dve multikáry na
chodníky plus nakladač Caterpillar na
nakládku posypu a v prípade kalamity
čistenie chodníkov,“ konkretizuje
Peter Jagoš. V zmysle operačného
plánu zimnej údržby sa v prvom rade
zabezpečujú komunikácie zaisťujúce
hromadnú autobusovú dopravu,
príjazd ku zdravotníckym zariadeniam
a dopravno – nebezpečné miesta,
ako sú výjazdy z lokalít IBV a Pod
vŕšky na Ulicu SNP, kopce a až potom
ostatné komunikácie v meste. Až
potom prichádzajú na rad účelové
komunikácie,
odstavné
plochy
a medziblokové priestory.
(li)

Na sídlisku Sever vyrastá supermarket
Bytovky na sídlisku Sever boli
postavené v roku 2014 a dnes už majú
tieto nové byty svojich majiteľov.
Už o niekoľko týždňov v tejto časti
mesta pribudne ďalší nový objekt.
Výstavbu novej stavby predajne
potravín
a
rozličného
tovaru
spoločnosti Coop Jednota realizuje
žiarska spoločnosť Remeslo stav. Ide
o supermarket s predajnou plochou
300 m2. Termín ukončenia je predbežne
stanovený najneskôr do decembra
tohto roku. Všetko však závisí od
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reakcie Stredoslovenských elektrární
a spustenia novej trafostanice, ktorej
výstavbu si tento projekt vyžiadal.
Nová trafostanica vyrieši aj problém
s ďalšou výstavbou na sídlisku Sever
v budúcnosti. „Táto oblasť je plánovaná
na výstavbu šiestich bytových domov,“
vysvetľuje
vedúci
obchodného
oddelenia spoločnosti Remeslo stav
Marián Hybler s tým, že prvý impulz
urobila spoločnosť výstavbou dvomi počítame s výstavbou ďalších bytových
domami so 48 bytmi. „To si vyžiadalo domov,“ dodáva Marián Hybler.
(r)
výstavbu supermarketu. Do budúcnosti

Všetky strategické zmeny vo využívaní
prenajatého majetku BBSK podliehajú
spoločnému schváleniu. Dúfame, že
v tomto smere budeme schopní vzájomne
dobre kooperovať ku prospechu celej
verejnosti. Spoločnosť Svet zdravia by
sa rada poďakovala za verejnú podporu
tohto dôležitého investičného projektu
zo strany zamestnancov nemocníc a
obyvateľov obidvoch miest a priľahlých
regiónov. Považujeme to za náš
záväzok a spravíme maximum, aby
po ukončení dostavby nemocničných
pavilónov B všetci pacienti pocítili
pozitívny rozdiel,“ uzatvára Kráľ. Podľa
prijatého uznesenia, Svet zdravia
musí obe budovy zrekonštruovať
najneskôr do štyroch rokov od prevodu
vlastníckeho práva a ďalej využívať na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Poslanci schválili aj použitie sumy vo
výške 362 500 eur každého z blokov, čo
predstavuje 50 percent z kúpnej ceny, na
investície do majetku BBSK tvoriaceho

areál oboch nemocníc, a to za podmienky,
že investície musia byť zrealizované
v plnej výške najneskôr do 31. decembra
2017. Investície bude zabezpečovať
BBSK po predchádzajúcej dohode so
spoločnosťou Svet zdravia. Oba pavilóny
budú využívané najmenej 25 rokov na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Svet zdravia bude investovať a využívať
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
aj majetok BBSK tvoriaci v súčasnej
dobe areál oboch nemocníc. V prípade
nedodržania týchto podmienok sa
stanovuje finančná sankcia vo výške 5
miliónov eur a zrušenie kúpnej zmluvy.
„Som veľmi rád, že vynaložené úsilie
prináša úžitok pre obyvateľov regiónu
Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská
Štiavnica. A rovnako aj zamestnancom
nemocnice. Úprimne sa z toho teším aj
s mojimi kolegami poslancami za okres
Žiar nad Hronom a Žarnovica,“ uviedol
po rokovaní poslanec BBSK a žiarsky
viceprimátor Ladislav Kukolík.
(li)

Nové trativody na Hviezdoške
V týchto dňoch mestské Technické
služby vo vnútroblokovom priestore
na Hviezdoslavovej ulici urobili
niekoľkometrové trativody. Tie budú
slúžiť na odvodnenie chodníkov.
Vo vnútroblokovom priestore pri
Oddychovej zóne Hviezdoška sa po
daždivom období tvorila veľká mláka.
Tú bolo možné obísť len po trávnatej
ploche. „Urobili sme nový trativod
na viac ako 40 metroch,“ informuje
Ľubomír Kupči z technických služieb
a ako dodáva: „Druhú časť trativodu sme
robili aj pri sivom bytovom dome, a to
po celom chodníku v dĺžke 70 metrov.
Spomínaný vnútroblok nebol nikdy
odkanalizovaný, neexistuje tu žiadna
kanalizácia na odvod dažďovej vody.“ Aj
tento chodník býval často pod vodou,
pretože je nižšie položený.

aj kanalizácia. „Vykrivený kanál sme
zrovnali a upravili sme aj prepadnutú
cestu,“ konkretizuje ďalej Kupči. V areáli
cintorína boli potrebné aj ďalšie úpravy,
ktoré realizovali technické služby.
„V časti, kde sa nachádzajú kontajnery,
nákladné autá pri ich vývoze urobili
preliačeninu a úplne vytlačili asfalt, čím
sa na cestnej komunikácii vytvorili vlny.
Po takomto ťažkom mechanizme sme
to museli spevniť, podbetónovať, dali
sme kari rohož. Teraz to necháme trochu
Pri zadnom vchode do areálu dozrieť a o niekoľko dní môžeme plochu
cintorína smerom z parkoviska bola asfaltovať,“ dodáva na záver Ľubomír
rozpadnutá cesta. Poškodená bola Kupči.
(li)

V areáli cintorína
spevnili plochy

Dni jesennej čistoty v číslach
Šoucová. Najmenej, a to 19 vývozov,
bolo v pondelok, kedy sú kontajnery
umiestnené v časti mesta na uliciach
Jilemnického, Tajovského, Hurbanovej,
Svitavskej a Chrástekovej.

Žiarčania sa zbavujú najmä
starého nábytku

Tohtoročné Dni jesennej čistoty
sa konali posledný septembrový
týždeň v dňoch od 26. do 30.
septembra. Oproti jarným dňom
čistoty sa na skládku vyviezlo menej
veľkokapacitných kontajnerov.
Kým na jar zaplnili Žiarčania odpadom
až 149 veľkokapacitných kontajnerov,
teraz ich bolo o čosi menej. „Po
tohtoročných Dňoch jesennej čistoty
sme na skládku odpadov vyviezli
118 veľkokapacitných kontajnerov,“
informuje Lucia Šoucová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ
s tým, že najviac ich bolo vyvezených
vo štvrtok, a to až 27. „V tento deň sú
kontajnery umiestnené v časti mesta
IBV a na Pod vŕškoch,“ podotýka Lucia

Na skládku odpadu sa po dňoch
čistoty vyviezlo celkovo 90,08 ton
objemného odpadu. Pre porovnanie,
na jar to bolo až 114,21 ton. Okrem
objemného odpadu skončilo na skládke
aj 7,42 tony dreva (na jar 3,89 t) a 6,01
tony elektro zariadenia (na jar 3,64 t).
Ako ukazujú konečné čísla, celkovo
sa Žiarčania najviac zbavovali starého
nábytku. „Aj napriek tomu, že sa mesto
snaží vychádzať ľudom v ústrety, a to
tým, že organizuje dvakrát ročne dni
čistoty, ako aj majú celoročne otvorený
Zberný dvor, neustále nachádzame pri
stojiskách zberných nádob objemný
odpad ako postele, skrine a podobne.
A čo je zarážajúce, je to najmä po
dňoch čistoty,“ dodáva na záver Lucia
Šoucová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

U Donáta
Niektorí starší Žiarčania si ešte
pamätajú miesto za poslednými
domami mesta pri ceste smerom
na Handlovú. Rástol tam
neďaleko cesty veľký, osamotený
strom. Pod jeho korunou
stála malá murovaná stavba
so štvorcovým pôdorysom a
v hornej časti bol malý prázdny
výklenok
- Božie muka.
Za nimi, smerom ďalej od cesty,
vo vzdialenosti asi sto metrov,
bola výrazná terénna vyvýšenina
s malou terasou v hornej časti.
Tomuto miestu sa odjakživa
hovorilo U Donáta.
Vo výklenku pravdepodobne

Archívna foto.

niekedy stála socha Sv. Donáta,
ochrancu pred búrkou, bleskom
a krupobitím. Miesto bolo v dávnej
minulosti pomerne vzdialené
od Kríža. Pocestný ho míňali pri
odchode z mesta smerom do
Handlovej alebo Janovej Lehoty,
no aj cestou do Lutily. Spájali sa tu
cesty a cestičky z polí a okolitých
miest menšieho významu, ale často
využívanými pri poľných prácach
a prevoze tovaru. Cestou na majer
v Kupči sa tu tiež mohli zastaviť.
Tento fakt zaujal v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia docenta
Jozefa Hoššu a vykonal tu zisťovací
archeologický
výskum.
Práce
v terénne trvali len niekoľko týždňov
a aj to iba v niektoré dni. Výskumom

Futbalový miniturnaj mládeže
zo sociálne znevýhodneného prostredia
Komunitné centrum v Žiari
nad
Hronom
zorganizovalo
Futbalový miniturnaj. Športové
podujatie sa uskutočnilo na
Ihrisku Mareka Rakovského a bolo
určené predovšetkým pre mládež
zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Hlavnými
cieľmi
komunitnej
aktivity bolo spojiť zúčastnených
rôznych skupín a vekových kategórií,
propagovať šport ako zdravý spôsob
života, dať členom cieľovej skupiny
príležitosť zúčastniť sa na športovej
činnosti, vzbudiť u účastníkov
pocit užitočnosti, sebavedomia
a v neposlednom rade zabaviť
sa a oddýchnuť si. „Futbalového
miniturnaja sa zúčastnili dva detské
tímy. Jeden zo Žiaru nad Hronom,
druhý z obce Stará Kremnička,
ktoré otvorili turnaj zápasom medzi
sebou. Potom nasledoval samotný
miniturnaj, ktorého sa zúčastnili

štyri tímy, dva zo Žiaru nad Hronom,
jeden z obce Stará Kremnička
a jeden zo SOŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím internátnej
z Kremnice,“ približuje Samuel Kováč
z Komunitného centra s tým, že tímy
pozostávali z mládeže a dospelých,
ktoré na turnaji medzi sebou bojovali
o čo najlepšie umiestnenie.
Zamestnanci Komunitného centra
pripravili pre účastníkov aj guláš
a najlepší hráči a tímy boli na
záver odmenení cenami. „Mnohí
hráči sa na tento turnaj tešili, poctivo
sa na tréningoch v Komunitnom

sa však zistili základy kamennej
stavby s pomerne širokým murivom
hrubým asi 90 cm. To naznačovalo
na stavbu trvalého charakteru.
Zničením a exploatáciou návršia
bola väčšia plocha odstránená,
a tak sme odkryli len torzo
nárožia stavby a aj to vo veľmi
fragmentárnom stave. V jeho okolí
sa dala identifikovať časť plochy,
ktorú môžeme nazvať dvor. Nálezy
materiálnej kultúry boli minimálne,
a to z dôvodu malej zachovalej
plochy pôvodnej zástavby. Avšak na
základe získaného materiálu, polohy
jej umiestnenia v cestnej sieti
a konfigurácii terénu sa dala určiť jej
funkcia. Stála tu prícestná krčma –
hostinec. Bolo to miesto odpočinku

a posedenia pred príchodom do
mesta väčšinou za obchodom, ale aj
zhodnotenie výsledkov z návštevy
mesta, pri odchode. No a určite sa tu
zastavovali aj furmani a hospodári
cestou z polí či furmaniek z okolia.
Je len na veľkú škodu nás, že
sme odstránili v minulosti ďalšiu
nenahraditeľnú pamiatku na dejiny
nášho mesta. Základy budovy, strom
a kaplnka stáli na ploche medzi
terajšími budovami obchodného
domu Lidl a Prior. Je to memento,
aby sme aj v súčasnosti porozmýšľali
a s uvážením budovali nové stavby
a to tak, aby sme pri tom nezničili
posledné pamiatky nášho mesta.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

S knižnicou vo vrecku

centre pripravovali a podieľali sa
aj na samotnej príprave a realizácií
turnaja. Ohlasy návštevníkov boli
tiež pozitívne,“ hodnotí Kováč.
1. a 2. miesto na miniturnaji obsadili
tímy zo Žiaru nad Hronom a
3. miesto obsadil tím zo SOŠ pre
žiakov so sluchovým postihnutím
internátnej z Kremnice. Najlepším
hráčom miniturnaja sa stal Mário
Mihálik. „Touto cestou sa chceme
poďakovať mestu Žiar nad Hronom,
poslancovi MsZ Žiar nad Hronom
Michalovi Žuravovi, Urbárskemu
a pasienkovému pozemkovému
spoločenstvu Žiar nad Hronom za
poskytnutie areálu a ihriska, terénnym
sociálnym pracovníčkam v meste Žiar
nad Hronom, pomocným TSP v meste
Žiar nad Hronom a všetkým, ktorí
sa nejakým spôsobom podieľali na
príprave a realizácii tohto vydareného
podujatia,“ dodáva na záver Samuel
Kováč.
(li)

Mestská
knižnica
Michala
Chrásteka prináša pre svojich
čitateľov
novinku.
Aplikáciu
Smartkatalóg
si
môžete
nainštalovať priamo do vášho
mobilného zariadenia.
Aplikácia Smartkatalóg umožňuje
vyhľadávanie kníh podľa rôznych
kritérií, zisťovanie noviniek v knižnici,
kontrolu svojho čitateľského konta,
rýchlu
rezerváciu,
predĺženie
výpožičky či vlastný plán svojich
nasledujúcich výpožičiek. „Podľa
ISBN kódu môžete knihu nájsť v
obľúbenej knižnici a okamžite
si ju zarezervovať. Je tiež možné
prednastaviť si dve rôzne knižnice,“
približuje vedúca žiarskej knižnice
Miroslava Kravárová.
Podrobný popis, ako si inštalovať
Smartkatalóg vo vašom mobile,
nájdete
na
stránke
www.
mskcentrum.sk v kategórii knižnica.
(li)

Deň techniky
Na pôde Súkromnej strednej
odbornej školy technickej v Žiari
nad Hronom sa 23. septembra
uskutočnil I. ročník Dňa techniky
pod názvom Dotkni sa techniky.
Nosnou témou tohto podujatia sa
stala technika a jej inovácie.
Cieľom podujatia bolo predovšetkým
popularizovať techniku, pritiahnuť
pozornosť verejnosti, najmä detí a
mladých k tejto sfére a vzbudiť záujem
o jej štúdium. Približne 600 žiakov
z okolitých základných škôl a široká
verejnosť prekročilo brány školy, kde
objavovali a spoznávali svet techniky.
Podujatia sa zúčastnili významné
firmy a tri vysoké školy, zaoberajúce
sa
špičkovými
technológiami
a inováciami v oblasti techniky.
Veľkou atrakciou pre žiakov boli
kráčajúce roboty typu hexapod, biped,
humanoidný robot NAO a ďalšie
z Národného centra robotiky. Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky
TU Zvolen prezentovala simuláciu
dynamiky motorového vozidla vo
virtuálnej realite, Technická univerzita
Košice umožnila žiakom vyskúšať
si chemické pokusy a periodickú
interaktívnu tabuľku. Návštevníci
mohli vidieť využitie elektrických
pohonov pneumatiky pomocou
programovateľných automatov, ktoré
predviedla firma FESTO. RC auto na
vodíkový pohon, magnetické delo
a termovíziu predstavila firma Kvant.
S možnosťou tvorby a výroby rôznych
predmetov a materiálov na 3D tlačiarni
prišla firma FabLab. Škola umožnila
žiakom ZŠ a popoludní aj širokej

verejnosti nahliadnuť do kvalitne
vybavených učební, ktoré zvyšujú
úroveň vzdelávania na škole. Žiaci si
mohli vyskúšať fyzikálne a chemické
pokusy – napr. recykláciu mobilného
telefónu, zostrojenie jednoduchého
elektrického zariadenia - blikač,
kreslenie pomocou moderných 2D
a 3D grafických systémov, meranie
na digitálnych meracích prístrojoch,
programovanie CNC strojov, skladanie
elektrických obvodov pomocou
výukových systémov DOMINOPUTER,
LEGO,
EAGLE,
2D
simuláciu
elektrických obvodov výučbovým
systémom UniTrain a iné technické
možnosti a zaujímavosti.

školy technickej, ukážky bojových
umení predviedli karatisti, ktorí trénujú
v priestoroch školy. Návštevníci
mohli vidieť ako zvláda pretekársku
motokáru na pripravenej trati 4-ročný
Lukáško Konôpka, ako aj pozrieť si
pretekárske motorky v akcii. Popoludní
spríjemnili atmosféru podujatia aj
Coquillette Karolínky Šťastnej a Ivo
Víťazka so skupinou Tahsatunga. Žiaci
ZŠ mali možnosť sa zapojiť do tomboly,
v ktorej boli zaujímavé ceny. Vzhľadom
na vysoký záujem žiakov i verejnosti
organizátori počítajú s prípravou
tohto, zatiaľ malého, festivalu techniky
aj na budúci rok.
(r)

Výukový program Lego.

Festival techniky
aj na budúci rok

Organizátorom podujatia bolo okrem
Súkromnej strednej odbornej školy
technickej združenie InTech, ktoré
školu zriaďuje, najmä firmy Sapa Profily,
Fagor Ederlan Slovensko, Slovalco,
Nemak Slovakia, Remeslo strojal
a Tubapack. Uvedené firmy ponúkajú
spolu so školou duálne vzdelávanie
a zamestnávajú jej absolventov. Škola
má vypracovaný systém, kde metódy
praktickej výučby sú nastavené tak,
aby absolventi školy nemali problém
s uplatnením a zabezpečuje ich
umiestnenie na požadované pracovné
pozície vo firmách. Prvý žiarsky Deň
techniky ponúkol okrem atraktívnych
technických ukážok aj zaujímavý
kultúrny program. Vystúpila mladá
skupina Virvar, ktorej členmi sú aj
študenti Súkromnej strednej odbornej

Robot.

3D tlačiareň.
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25. ročník Žiarskeho jarmoku je za nami
Žiarsky jarmok môžeme označiť za
najväčší jarmok v kraji. Tohtoročný sa
uskutočnil od piatku 7. do soboty 8.
októbra.
Oficiálne Žiarsky jarmok začína
vždy v piatok. Tradične sú však
stánky s občerstvením či kolotoče
návštevníkom k dispozícii už vo štvrtok
v popoludňajších hodinách.
Ani tento rok nechýbali v stánkoch
s občerstvením tradičné jarmočné
dobroty ako sú pečené klobásy, hurky,
lokše, prasiatka či obľúbené trdelníky a
chýbať nemohol ani sladký burčiak. Počas
tohtoročného jarmoku mohli Žiarčania
ochutnať aj pečeného býka s nakladanou
kyslou kapustou a čerstvým chlebom.
Jarmočné špeciality sa varili a piekli aj
v priestoroch Svätokrížskeho dvora.
Okrem tradičných lokší sa podľa starého
receptu piekli aj vianočné hviezdy či
hniezda, ktoré pripravovali Svitaváčky.
Išlo o tradičnú špecialitu z palacinkového
cesta a rumu.

Žiarsky festival vína

Súčasťou jarmoku bol po tretíkrát
aj Žiarsky festival vína. V samostatne
stojacom stane si záujemci mohli kúpiť
či ochutnať kvalitné vína zo slovenských
vinárskych oblastí. Nechýbali tiež
kulinárske špeciality ako kvalitné syry
či mäsové výrobky. Vstup do stanu bol
bezplatný, za symbolický poplatok ste si
však mohli kúpiť pohárik na ochutnávku
vín. Ochutnávku vín spríjemnila aj hudba
v podaní Cimbalovej muziky Hron či
hudobnej skupiny Necpalanka.

Hudobný program bol pripravený aj
na Svätokrížskom námestí. V piatok hrali
do tanca skupina Black Band a Lukáš
Adamec so svojou skupinou. V sobotu
zaspieval svoje hity Pavol Hammel a
príjemnú atmosféru navodili aj žiarski
hudobníci ako Sitňan, Janko Kulich &
Kolegium či ZH Band.

Jarmok navštívili aj Svitaváci

Tento rok navštívili náš jarmok aj hostia
z partnerského mesta Svitavy. Okrem
šikovných kuchárok, ktoré pripravovali
špeciality vo dvore Svätokrížskeho domu,
predávali svoje výrobky aj ľudoví umelci
priamo na jarmočnisku. Na hlavnom
pódiu sa predstavili hudobníci a výtvarní
umelci vystavili svoje práce vo Výstavnej
sieni MsKC, kde sa k výstave konala aj
vernisáž. Diela svitaváckych umelcov si
môžete pozrieť do 20. novembra.

Kolotoče aj vyhliadkový let
helikoptérou

Súčasťou jarmoku sú tradične aj
kolotoče. Okrem detských atrakcií sa
mohli zabaviť aj dospeláci, ktorých
kyvadlový kolotoč vyniesol nad strechy
okolitých panelákov. Počas jarmoku bola
k dispozícii aj jazda na koňoch, a to hneď
na dvoch miestach.
Lákavou atrakciou bol určite aj
vyhliadkový let helikoptérou. Mesto
si z vtáčej perspektívy pozreli aj traja
výhercovia súťaže, ktorú vyhlásil
primátor mesta.

Žiarsky jarmok očami
mestskej polície

priebeh jarmoku nemali významný
vplyv. „V piatok podvečer hliadky MsP
asistovali pri zadržaní páchateľa krádeže
mobilného telefónu a peňaženky, ktorej
sa dopustil Marek G. (26) z obce pri
našom meste,“ informuje náčelník MsP
Róbert Šiška s tým, že odcudzené veci
boli nepoškodené vrátené pôvodným
majiteľom. Hodinku pred polnocou
toho istého dňa bol monitorovacím
kamerovým systémom spozorovaný
incident na Centrálnej autobusovej
stanici, kde došlo k pästnej výmene
názorov medzi dvomi mladíkmi. „Mladší
z nich, Michal M. (19) z blízkej obce,
utrpel zranenia, ktoré mu po poskytnutí
prvej pomoci hliadkou MsP ošetrila
privolaná Rýchla zdravotná pomoc.
Útočník bol vďaka kamerovému záznamu
jednoznačne stotožnený a v súčasnosti
poverený príslušník policajného zboru
pracuje na jeho obvinení,“ konkretizuje
ďalej Šiška. Okrem uvedených incidentov
sa rovnako ako po minulé roky vyskytol
zvýšený výskyt opilcov, ktorých
príslušníci mestskej polície alebo iní
občania museli ratovať (preberať a dvíhať
zo zeme), čo vzhľadom na nepriaznivé
počasie a zvýšené riziko podchladenia
bolo nevyhnutné. „Vyskytli sa tiež nejaké
drobné šarvátky pred nočnými podnikmi,
ktoré boli pre sychravé a mrazivé počasie
úplne preplnené. No a napokon, keďže
občan je tvor nepoučiteľný, veľmi
výrazne vzrástol dopyt (telefonáty a
osobné návštevy na MsP) po stratených
peňaženkách, dokladoch, mobiloch a
podobne. Bohužiaľ, nájdený a vrátený
bol len nepatrný zlomok týchto vecí,“
dodáva Róbert Šiška.

Svitaváčky pripravovali tradičnú špecialitu z
palacinového cesta a rumu.
sa ozývajú tí, ktorí si jarmok vedia
predstaviť skôr, kedy je ešte teplejšie
počasie. „Termín sa každý rok mení podľa
toho, ako to vyrieši kalendár. Tento rok to
vyšlo na 6. až 8. októbra. Napríklad v roku
2003 to bolo 9. až 11.10., v roku 2004
14. až 16.10., ale v roku 2007 4. až 6.10.,“
podotýka riaditeľ jarmoku Ján Žiak a ako
dodáva, kalendár jarmokov po obnovení
si už našiel a vyhradil svoj dátum, s ktorým
rátajú aj ostatné mestá. „Každý sa chce
svojim spôsobom vyhnúť konkurenčným
jarmokom. Nie je to len o tom, že
zorganizujme jarmok. Mestá z toho
majú aj zisk na iné vykrytie nákladových

položiek v rámci mesta. Náš jarmok je tiež
spojený s veľkým jarmokom v Štúrove.
V prvých rokoch sa neorganizoval
zároveň s naším a my sme ho tak nemali
v konkurencii. Po niekoľkých rokoch
sa spojil dátumovo s naším a teraz
nám najviac konkuruje. Posledný je už
len Levický jarmok,“ približuje Žiak. Ako
na záver dodáva, pre organizátorov aj
pre návštevníkov by bol vhodnejší iný
termín, počas teplejšieho mesiaca. To
by však nemohli Žiaru konkurovať ďalšie
okolité jarmoky. Na budúci rok sa jarmok
uskutoční v dňoch od 12. do 14. októbra.
(li)

Na tohtoročnom jarmoku bolo
413 predajných miest, 72 stánkov
s občerstvením na Svätokrížskom
námestí
a
8
prevádzkovateľov
kolotočov. Tohtoročný jarmok sa
Od obnovenia jarmoku v našom meste
aj vďaka posilnenému pôsobeniu
sa jarmok spája s druhým októbrovým
hliadok mestskej polície zaobišiel
týždňom. Napriek tomu v poslednom
bez rušivých momentov. Za zmienku
období pribúda názorov, že je vzhľadom
stoja iba dve udalosti, ktoré však na
na termín výplat priskoro. Prípadne

Termín konania jarmoku
zostáva nezmenený

Nepodceňujme význam duševného zdravia
Svetový
deň
duševného zdravia bol vyhlásený
každoročne na
10. októbra. Téma
tohtoročného
dňa sa vzťahovala
na psychologickú prvú pomoc.
Pripomenutie si tohto dňa slúži na zvýšenie
povedomia širokej verejnosti o tom, ako si
pestovať a čo najdlhšie udržať duševné zdravie,
o tom, s akými duševnými chorobami a ich
následkami trpia najviac ľudia vo svete. Tento
deň má význam aj z toho dôvodu, že téma
duševného zdravia je u nás dlhé desaťročia
tabuizovaná a naša verejnosť má skreslené
a nesprávne názory na psychické poruchy.
Pritom duševné zdravie sa týka každého z nás.

Telesné a duševné zdravie a ich
vzájomná súvislosť

potom prostredníctvom telesných pocitov,
ktoré ho privedú k lekárovi. Dnes vieme, že
psychika ovplyvňuje všetky telesné ochorenia,
veľký význam má najmä pri srdcovocievnych
ochoreniach (ischemická choroba srdca,
infarkt myokardu, náhla cievna mozgová
príhoda, vysoký krvný tlak), ochoreniach
tráviaceho traktu (vredová choroba, chronický
zápal hrubého čreva, problémy so žlčníkom),
cukrovke, alergických ochoreniach, ale aj
nádorových ochoreniach. Aj za mnohými
telesnými ťažkosťami stoja obyčajné psychické
problémy. Patria sem bolesti hlavy, chrbta,
závraty, únava, bolesti na hrudníku, bolesti
tráviaceho traktu, hnačky alebo zápchy,
poruchy spánku. Tento vzájomný vzťah,
samozrejme, platí aj naopak – telesné zdravie
ovplyvňuje psychiku. V priamej súvislosti s
telesnými poruchami sú najčastejšie depresia
a úzkostné stavy. Závažné telesné ochorenie
ovplyvňuje celý život človeka, jeho vzťahy
k najbližším, k priateľom, ku kolegom. Niekto
reaguje strachom, smútkom, beznádejou,
iný hnevom, podráždením, hádavosťou.
Ochorenie prináša pocit straty kontroly nad
sebou, nad vlastným telom. Časté sú pocity
nespravodlivosti, strach zo samoty, z opustenia
blízkymi.

Telesné a duševné zdravie sú vlastne spojené
nádoby. Väčšina z nás za najdôležitejšiu
hodnotu uvádza zdravie, avšak myslí hlavne
na telesné zdravie. Na jeho neodmysliteľnú
súčasť, duševné zdravie, sa často zabúda.
Vplyv psychiky na telesné zdravie dokázali
mnohé výsledky pozorovaní. Objasnenie
podstaty stresu viedlo k poznaniu zákonitostí,
prostredníctvom ktorých psychické traumy, ale
aj dlhotrvajúce záťaže menšej citovej intenzity
ovplyvňujú systémy žliaz s vnútorným
vylučovaním, imunitný systém a v konečnom
Vyšetrenia v psychiatrických ambulanciách
dôsledku také komplexné systémy, ako je
za rok 2016 - 406 758 pacientov, 231 852 žien
srdcovocievny systém, látková premena
a 174 906 mužov.
v organizme či jeho obranyschopnosť.
Prvýkrát diagnostikovaná choroba – v 74 151
Asi za 50 percentami návštev u všeobecných
prípadoch. O 9786 viac ako v roku 2014.
lekárov sú duševné problémy. Moderný človek
RÚVZ Žiar nad Hronom
si svoje pocity často neuvedomuje, hanbí sa
– Oddelenie výchovy k zdraviu
za ich prejavy nielen pred inými, ale aj pred
Zdroj: NPDZ, ÚVZ SR Bratislava
sebou samým. Psychické trápenia prežíva

Výber štatistických údajov
o výskyte duševných porúch
a samovrážd vo svete a v SR

Rady pre účastníkov cestnej premávky
nalepiť na podrážky topánok,
bicykle, korčule, prilby, kolobežky,
školské tašky, barle či kočíky.
Deťom dať oblečenie, školské tašky
a doplnky vybavené reflexnými
a fluorescenčnými bezpečnostnými
prvkami.
Začína jesenné obdobie pre
ktoré sú typické nižšie teploty
často spojené s prízemným
mrazom, hmlou a zníženou
viditeľnosťou.
Všetci účastníci cestnej premávky
sa musia pripraviť na sťažené
podmienky na cestách častejšími
hmlami, dažďom a v dôsledku
toho na mokrú či namrznutú
vozovku. Lepšie je byť pripravený
ako prekvapený, polícia preto
prináša „desatoro“ užitočných rád,
ktoré prispejú k bezpečnej jazde
a k dojazdu do šťastného cieľa.

Nástrahy pre cyklistov

Najčastejšie chyby cyklistov –
jazda bez svetiel, bez reflexných
prvkov, jazda na bicykli mimo obce
bez prilby (do 15 rokov povinnosť
aj v obci), po nesprávnej strane
vozovky a výnimočná nie je ani
jazda v skupinkách vedľa seba a
jazda pod vplyvom alkoholu.
Odporúčanie polície - ak rodičia
berú dieťa na výlet bicyklom,
dieťa treba mať vždy pred sebou
na očiach, aby mohli jeho jazdu
ovplyvniť prípadným upozornením.
Treba dbať na to, aby jeho zdravie
bolo dostatočne chránené - prilbou,
chráničmi na končatiny, reflexnými
Najčastejšie chyby chodcov - prvkami na odeve. V prípade
náhly vstup na vozovku z chodníka zhoršeného počasia (poľadovica,
alebo krajnice bez rozhliadnutia, sneh) využiť iné možnosti dopravy.
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti
vozidla,
prechádzanie
mimo Akvaplaning
medzi
priechod (často aj krížom cez štyri pneumatikou a vozovkou je viac
pruhy), podcenenie reflexných vody ako dezén zvládne, auto začne
prvkov na oblečení.
„plávať“ a stáva sa neovládateľným.
Odporúčanie polície - reflexné Hmla - sťažené podmienky na
prvky použiť na strane tela, ktorá je šoférovanie zníženou viditeľnosťou,
privrátená k vozovke (nie ku krajnici). mokrou vozovkou.
Reflexné predmety umiestniť Správna reakcia - znížiť rýchlosť,
najlepšie blízko ku kolenám a do zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami.
úrovne pásu, na ramene, cyklisti tiež Zapnúť hmlové svetlá, počas jazdy
na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky v kolónach stačí prvý a posledný

Nástrahy pre chodcov

Nástrahy pre vodičov

v rade, aby neboli oslepení ďalší
vodiči.
Zver - riziko najmä v noci a ráno,
nečakane a nepredvídateľne.
Správna reakcia - nevyhýbať
sa prekážke vo vysokej rýchlosti.
Následky šmyku môžu byť väčšie
ako samotná zrážka, najmä pri jazde
na diaľnici.
Poľnohospodárske stroje znečistená vozovka od blata a lístia,
zvýšené riziko šmyku.
Správna reakcia - predvídať, znížiť
rýchlosť, venovať mimoriadnu
pozornosť pri predchádzaní ťažkých
strojov.
Zberači plodov - stromy pri
cestách lákajú „zberačov“, na
ceste pohodené bicykle, káričky,
pobehujúce deti a dospelí
v tmavom oblečení.
Odporúčanie polície - v
sťažených
poveternostných
podmienkach najmä predvídať,
prispôsobiť rýchlosť počasiu aj
svojim schopnostiam, sledovať
situáciu hlavne v okolí zastávok,
škôl a nákupných centier, kde je
zvýšený pohyb chodcov a cyklistov.
Dať im prednosť tam, kde ju majú.
Tento rok prišlo o život
v Banskobystrickom kraji 25 osôb (8
chodcov, 8 vodičov, 7 spolujazdcov,
1 motocyklista a 1 cyklista). Tieto
čísla nech sú mementom, ktoré
prispejú k zamysleniu sa nad životom,
prehodnoteniu priorít tak, aby na
cestách nevyhasol už ani jeden život.
(r)
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Poďakovanie
Ďakujeme
kolektívu
pracovníkov
žiarskej nemocnice – Oddeleniu OAIM
pod
vedením
MUDr.
Kukolíka
za príkladnú starostlivosť počas pobytu
našej dcéry na tomto oddelení.
S vďakou rodina Urblíková.

PRECHOD NA ZIMNÝ ČAS
Aktuálne nás čaká zmena prechodu
na zimný čas. Hodiny si nastavíme
o hodinu späť, a to z 3.00 hod. na 2.00
hod. dňa 30. októbra. Zmena zimného
času na letný čas nás čaká v nedeľu
26. marca 2017, kedy si hodiny
presunieme z 2.00hod. na 3.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

20.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
21.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
22.10. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 -21.00 hod. lekáreň Benu
23.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
24.10. 20.00 – 21.00 hod.Archangelika
25.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
26.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
27.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
28.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
29.10. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
30.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
31.10. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max

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

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou –
Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária. Po skončení
programu je za priaznivých poveternostných
podmienok pripravené pozorovanie večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
21. októbra o 20.00 hod.
•Prípad Salvador Dali
Umelecko-biografické pásmo o jednom
z najkontroverznejších maliarov v histórii.
Množstvo zaujímavých informácií, virtuálna
galéria a hudobný sprievod pozostávajúci
z jazzových, symfonických a elektronických
skladieb vám dáva jedinečnú príležitosť
vychutnať si približne 80 diel španielskeho
velikána v netradičnom prostredí planetária.
Dňa 27. októbra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Prvé kroky
na oblohe
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária
vo Hviezdnej sále. V UFO sále si deti
v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia, čo všetko sa už
naučili o blízkom a vzdialenom vesmíre.
Na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 28. októbra
o 18.00 hod.
•Jeho jasnosť Slnko
Tajomstvá vzniku, schopnosti vytvárať
ohromnú energiu či podstatu búrlivých
procesov v jeho vnútri, na povrchu i okolí
odhalí audiovizuálny film vo Hviezdnej
sále. Program doplní znázornenie
aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za
priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie objektov večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
28. októbra o 20.00 hod.

HĽADÁM DOMOV
KUBKO
Kubko je mladý,
približne 1-ročný
kríženec menšieho
vzrastu. Je to milý,
kontaktný a prítulný
psík. Má rád
ľudskú spoločnosť,
prechádzky. Je vhodný aj do rodiny s deťmi,
do bytu alebo do rodinného domu s celoročným
prístupom dnu. S inými psami a sučkami je
znášanlivý. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

RUBY
Ruby má
približne 1 rok. Je
stredne veľkého
vzrastu, milá,
kontaktná, hravá,
nekonfliktná. Má
rada ľudskú spoločnosť, prechádzky. Vhodná je
do bytu alebo do rodinného domu s celoročným
prístupom dnu. S inými psami a sučkami je
znášanlivá. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

DITA
GASTON
Gaston je
2,5-ročný mohutný
čierny labrador.
Je milý, priateľský,
má rád ľudí a ich
spoločnosť,
prechádzky.
Je vhodný do
rodinného domu, keďže je väčšieho vzrastu
a je to aktívny pes. S inými psami sa znesie
individuálne, so sučkami nemá problém.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

AMOR
Amor je
niekoľkotýždňové
šteniatko, kríženec
labradora.
V dospelosti bude
pravdepodobne
stredne veľkého vzrastu. Na adopciu pôjde
očkovaný a čipovaný. Podmienkou adopcie je
kastrácia v dospelosti.

Dita je približne
1,5-ročná sučka
belgická ovčiaka
– malinois. Keď
priberie, bude z nej
krásny pes. Užíva si
ľudskú spoločnosť.
Vhodná je skôr
do rodinného domu. So psami je znášanlivá,
so sučkami individuálne. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte na telefónne čísla 0908 661 737
a 0918 398 483 počas pracovných dní
v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms
správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk

DIRIGENTSKÁ PALIČKA

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vás pozýva
na nesúťažnú prehliadku speváckych zborov, ktorá bude
výstupom podujatia Dirigentská palička – workshop pre
dirigentov speváckych zborov spojený s prehliadkou. Toto
podujatie sa uskutoční v nedeľu 23. októbra o 13.00 hod. v sále
Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom.

VI.
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Imatrikulácia vo Futbalovej školičke

Lekvár na jednotku
Podujatie Lekvár na jednotku sa
v Základnej škole na Ulici Dr. Janského
stalo tradíciou. V stredu 5. októbra sa
uskutočnil už štvrtý ročník.
S pribúdajúcimi skúsenosťami prišli aj
malé zmeny. Najväčšiu zmenu prinieslo
chladné a veterné počasie, pretože hlavný
program a dielne sa museli presťahovať
do interiéru školy. Počas tohto ročníka sa
rozšírili remeselnícke dielne, prizvalo sa
viac stredných škôl a úplnou novinkou
bolo prizvanie múzeí z okolia. Chodby,
vestibul a telocvične školy tak žili starými
remeslami a ukážkami ich šikovných rúk.
„Tešíme sa, že desať stredných škôl rozložilo
stánky a prezentovali svoje učebné odbory

tak, že si to naši žiaci mohli prakticky
vyskúšať,“ hodnotí zástupkyňa riaditeľa
školy Oľga Berkešová. Samozrejme,
hlavnou myšlienkou podujatia bolo
varenie tradičného slivkového lekváru.
Opäť v dvoch veľkých kotlíkoch, aby sa
každému zo žiakov dostalo ochutnať.
„Napriek chladnému počasiu aj vonku
fungovala farma so zvieratkami, prišli
hasiči, na ihrisku stál veľký kamión. Vďaka
patrí spoluorganizátorom MsKC Žiar nad
Hronom, POS Žiar nad Hronom, všetkým
sponzorom, mestu Žiar nad Hronom a
dobrovoľníkom, vďaka ktorým bol program
rozšírený a tým aj zaujímavejší pre deti,“
dodáva Oľga Berkešová.
(r)

Foto: archív školy.

V pondelok 10. októbra sa v telocvični elokovaného
pracoviska
škôlky na Ul. Kmeťa 17
uskutočnila slávnostná
imatrikulácia futbalových nádejí z radov chlapcov a dievčat z Futbalovej
školičky.
Telocvičňa sa zaplnila nielen deťmi,
ale aj rodičmi a hosťami. Pod vedením
trénera Rasťa Urgelu predviedli malí
futbalisti loptové zručnosti vo viacerých a nadšeného potlesku divákov sa cítili
disciplínach. V žiare bleskov fotoaparátov ako futbalové hviezdy. Predškoláci s
trénermi a učiteľkami prijali najmladších
členov Futbalovej školičky do svojho
tímu. V škôlkaroch ešte nestihli doznieť
emócie z imatrikulácie a už na druhý deň
11. októbra sa dopravili do telocvične
ZŠ na Ul. Dr. Janského na futbalový
turnaj O putovný pohár riaditeľky CVČ.
Súboje o lopty boli dravé, góly padali
a zahanbiť sa nedali ani škôlkari, hoci
tím tvorili prevažne dievčatá. Nakoniec
si odniesli trofej za 3. miesto a Hanička
Futáková získala cenu za Najlepšiu
hráčku turnaja.
Kamaráti z Futbalovej školičky na Ul.
A. Kmeťa 11

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
POĎAKOVANIEkov

POĎAKOVANIEkov

Prečo je tak málo
šťastia na svete,
prečo to, čo je nám
najdrahšie,
tak rýchlo odchádza...
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu milovanú dcéru,
sestru, vnučku, sesternicu,
švagrinú a tetu
Zuzku Urblíkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 13. septembra 2016 vo veku
29 rokov. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť
s našou drahou
mamičkou, starkou
a prastarkou
Vilmou Baranovou,
ktorá nás navždy opustila
dňa 1. októbra 2016
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili našu
drahú manželku,
matku, starú mamu, sestru
a švagrinú
Veroniku Žákovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 24. septembra 2016
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakuje manžel, deti s rodinami,
sestry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste odprevadili
našu drahú
Annu Šaranskú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 18. septembra 2016
vo veku 64 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje manžel
a dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Keď po tmavej noci
svitol krásny deň,
ty odišiel si tíško,
bez rozlúčky snívať
svoj večný sen.
Ťažko je bez teba, smutno je nám,
že čas zahojí bolesť a žiaľ,
to je len veľký klam.
Dňa 25. októbra uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starký
Štefan Krajči.
S láskou a úctou spomínajú syn
Milan a dcéra Ľubomíra s rodinami.
SPOMIENKA

Už nevidíš slnko,
krásny deň,
na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu,
ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. októbra si pripomíname
8. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Smútiaca mama,
sestra s rodinou
a brat s rodinou.

SPOMIENKA

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

Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 26. októbra si pripomíname
10 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš otec a starý otec
Štefan Orban.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu snami tichú spomienku.
Spomínajú syn
s najbližšou rodinou.

SPOMIENKA

Smútime, no
necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 14. októbra
uplynulo 15 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
manželka a mama
Eva Kállayová, rod. Žoltická.
S láskou spomína
manžel s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 16. septembra
uplynulo 9 rokov,
čo nás
po ťažkej chorobe
opustila
Alžbeta Meszárošová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S úctou spomína manžel
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra sme
si pripomenuli
5. 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 manželka Magdaléna
a dcéra Erika s rodinou.
SPOMIENKA

To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra uplynulo
18 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 sestra Magdaléna s rodinou.

SPOMIENKA

Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali
a sú ti vďační za lásku
a obetavosť.
Dňa 22. októbra si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ján Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.
Spomína manželka a dcéry
s rodinami.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám starožitný 100-ročný
sekretár a starožitné veci ako žehlička, vyrezávané poličky, porcelán atď. T: 0910 619 203
•Predám RD v Starej Kremničke so záhradou a studňou. Cena
dohodou. T: 0907 220 743, 0949
611 384
•Predám kočík zn. Dada Paradiso Carino, bielej
farby (vôbec sa nešpiní). Kočík má hlbokú a športovú časť, bez vajíčka, nafukovacie kolesá. Má malé
známky používania. Ku kočíku ponúkam čiernu tašku
zn. Pinkie, veľký teplý a nepremokavý rukávnik zn.
Pinkie, pršiplášť a sieťku proti hmyzu. Kočík je veľmi
priestranný a dobre polohovateľný. Cena: 110 €. T:
0905 938 399

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKA

Dňa 22. októbra
uplynie 17 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás
navždy opustila
naša drahá manželka, mama,
stará mama a sestra
Mária Rakovská,
rod. Adamcová.
Dňa 14. októbra
sme si pripomenuli 85. výročie
jej nedožitých narodenín.
S láskou spomína
a za tichú spomienku
ďakuje smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
milovali život, milovali nás.
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 22. októbra
si pripomíname 10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustila
naša drahá mama
a stará mama
Anna Rapková
a 13,5 roka, kedy nás po ťažkej
chorobe opustil
náš milovaný otec a starý otec
Ľudovít Rapko.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami na nich.
Zároveň sa k ich nedožitým
80-tinám
koná v Lutile
dňa 27.10.2016 zádušná omša.
So slzami v očiach
spomínajú dcéry a syn
s rodinami.
SPOMIENKA

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
iba cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. októbra si pripomíname
17 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
milovaná mamička a starká
Mária Kúšová
vo veku 59 rokov.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
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Zo Slovákov sa na Majstrovstvách sveta
najviac darilo Žiarčanovi Foltánovi
CYKLISTIKA - JUNIORI

Adrián Foltán s Petrom Saganom,
úradujúcim majstrom sveta.
Foto: archív AF.
Cyklistický junior Adrián Foltán,
ktorý oblieka dres žiarskeho CK
MŠK, reprezentoval Slovensko na
Majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike
v katarskej Duahe.
V piatok 14. októbra sa predstavil
v cestnom preteku jednotlivcov na 136

V piatok 30. septembra sa v Nitre
postavila na štart 9. ročníka chodeckej
Nitry naša najúspešnejšia chodkyňa
Barborka Brnáková v kategórii mladších
žiačok na 1 000-metrovej trati.
V tesnom závese za Anežkou Krestiankovou
z BFC Banská Bystrica obsadila nádherné 2.
miesto s časom 5:31min. Barborka ukázala,
že je skvelá bojovníčka, nakoľko pretekala
po chorobe a bez patričnej prípravy. Skvelé
chodecké podujatie bolo obohatené účasťou
v kategórii dospelých o našich olympijských
reprezentantov z Ria –Máriu Gálikovú,
Antona Kučmína a Dušana Majdána.

kilometrov. Spolu s ním sa na štart postavili
kolegovia z reprezentácie Matúš Štoček a
Tomáš Person, obaja z CYS Akadémia Petra
Sagana a Samuel Oros zo Slávie ŠG Trenčín.
Na štart pretekov juniorov sa postavilo
182 cyklistov, ktorí absolvovali 8 okruhov
po 15,2 kilometra na umelom ostrove
Perla Kataru. Víťazom sa stal Dán Egholm.
Zo slovenských reprezentantov skončil
najlepšie práve Žiarčan Adrián Foltán, a to
na 38. priečke. Za víťazným Egholmom
zaostal o 1:45 minúty. Matúš Štoček skončil
na 49. mieste, Samuel Oros na 77. mieste,
na 105. mieste sa umiestnil s odstupom
viac ako 4 minúty Tomáš Person.
Svoje pôsobenie v reprezentácii hodnotí
Adrián Foltán: „Myslím si, že som mal na
viac. Počas celých pretekov som sa snažil
vyhýbať pádom a čo najviac našetriť
na záver. Bohužiaľ, v polovici pretekov
odišiel únik, ktorý sme už neboli schopní
dôjsť. So svojím výsledkom som celkom
spokojný, aj keď si myslím, že to mohlo
byť lepšie. Keďže toto bol môj posledný
pretek v juniorskej kategórii a aj v klube
MŠK CK Žiar nad Hronom, tak na záver
by som sa chcel verejne poďakovať
všetkým sponzorom, trénerom, kolegom,
pretekárom, priateľom, priateľke, ktorí
ma po celé pôsobenie v tomto klube
podporovali. Samozrejme, najväčšia vďaka
patrí rodine a rodičom.“
(li)

U favorita famózne víťazstvo
FUTBAL – DOXXBET LIGA - II. LIGA

12. kolo: FC ŠTK 1914 Šamorín
– FK Pohronie 0:2 (0:1)
Góly: 26., 83. Nurkovič.
Zostava FK Pohronie: Urminský –
Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel,
Nurkovič (85. Rolinec), Paraj, Garaj, Gregáň
(74. Blahút), Sojka (88. Hrnčiar).
V dvanástom kole druhej ligy cestovali
futbalisti Pohronia do Šamorína.
Pretože v prvej časti získali Pohrončania
mizerných osem bodov, do odviet
vstupovali s predsavzatím čo najmenej
stratiť a súperom začať vracať prehry
z prvej časti.
Od začiatku zápasu boli hostia aktívni,
nepustili „Brazílčanov“ do svojich
kombinácii. V 26. min. po ľavej strane
nacentroval Pelegríni a Nurkovič hlavou
otvoril skóre - 0:1. V 36. min. dali hostia
Nurkovičom aj druhý gól, keď Sojkovu strelu
dorazil Gregáň, ale keď na čiare dotisol
loptu Nurkovič, rozhodca odmával ofsajd.
Domáci hostí potom zavreli, v posledných
piatich minútach prvého polčasu Urminský
vyrazil strelu Cruza a zlikvidoval aj dorážku
Santosa. V poslednej minúte vytlačil
hlavičku Horvátha spod brvna na roh. V
druhom polčase Pohrončania nepustili
domácich do ničoho, výborne čítali hru
a vo vzduchu kraľovali Nosko s Prikrylom.
Odmenou im bola akcia v 83. min, keď Agh
fauloval v šestnástke Pelegríniho, dostal
červenú kartu a Nurkovič z pokutového
kopu upravil na 0:2.

Fantastické víťazstvo proti
lídrovi zo Skalice
13. kolo: FK Pohronie – MFK Skalica 1:0
(0:0)
Gól: 63. Pelegrini.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko,
Pittner, Prikryl, Pelegríni (90. Rolinec),
Frimmel, Nurković, Paraj, Garaj, Gregáň
(53. Blahút), Sojka (65. Sekereš).
V trinástom kole hostili Pohrončania
pred vlastnými divákmi veľkého
favorita. Po dvoch víťazstvách vonku
boli skvelí diváci zvedaví, ako si
Pohrončania budú počínať so Skalicou,
ktorá sa netají ambíciami na postup do
ligy.
Bol to ťažký zápas proti vyspelému
súperovi. V 19. min. Gregáň našiel Garaja
a ten na päťke Sojku, ale z uhla dal do
bočnej siete. V 22. a 26. min. dvakrát
Šebesta ponaháňal domácu obranu,
ale zakončil vedľa. V 30. min. dal hlavou
Lipták do žrde. V 33. min. zas dobre vypálil
Nurkovič. Druhý polčas začali domáci

hlavičkou Nurkoviča po centri Pelegríniho.
V 63. min. z 25-tich metrov krásne trafil
z priameho kopu Pelegríni a domáci
viedli 1:0. Od tejto chvíle favorit Pohronie
zatlačil a pripravoval si aj šance. Po rýchlej
akcii v 70. min. po ľavej strane zle trafil
volej Šebesta. V 74. min. nastrelil krásnou
strelou spojnicu Lipták. V 82. min. po rohu
zase hlavou Majerník pálil do žrde. Umnou
hrou si Pohrončania už záver zápasu
postrážili a uhrali dôležité tri body, ktoré
určite zdvihnú sebavedomie.
Tabuľka po 13. kole
MFK Skalica
13 25
FC Nitra
13 25
FC Spartak Trnava B 13 25
ŠKF Sereď
13 24
FC ŠTK 1914 Šamorín13 24
MŠK Žilina B
13 22
AFC N. M. nad Váhom13 18
FK Pohronie
13 14
MŠK Fomat Martin 13 11
ŠK Slovan BA B
13 10
ŠK Svätý Jur
13 10
FK Dukla BB
13 6

7
8
7
7
7
6
4
4
2
2
3
1

Medailoví atléti

Cena Jozefa Pribilinca

ATLETIKA – CHODECKÁ NITRA 2016

ATLETIKA – CHÔDZA NA BACÚCHU

Večerné bežecké podujatie
Night run Nitra

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

2
4
2
3
3
3
3
7
6
7
9
9

21:5
28:15
22:17
32:18
19:13
29:17
18:14
13:26
15:25
15:28
14:27
10:32

V sobotu 1. októbra sa v Bacúchu
konali medzinárodné chodecké
preteky Chôdza na Bacúchu –
Cena Jozefa Pribilinca.
Aj tento ročník mal skvelé a kvalitné
obsadenie pretekárov z Česka,
Maďarska, Srbska, Slovenska
či Rakúska. Náš atletický klub
reprezentovala Barborka Brnáková
v kategórii žiačok na 1 000 metrov.
V konečnom poradí obsadila pekné
3. miesto s časom 5:36 min.
(mr)

V piatok 30. septembra sa v Nitre
uskutočnilo vo večerných hodinách aj
tradičné bežecké podujatie Night run
Nitra, kde náš Atletický klub MŠK skvele
reprezentoval v behu juniorov na 5 000
metrov stále sa zlepšujúci Ľubomír
Országh. Ľuboš potvrdil svoje kvality, keď
s prehľadom zvíťazil v absolútnom poradí
juniorov s časom 18:43min.
Miroslav Rybársky

Úspešný štart žiarskych atlétov do sezóny
ATLETIKA – MAJSTROVSTVÁ SSAZ PRÍPRAVIEK A MLADŠÍCH ŽIAKOV

V nedeľu 2. októbra sa v Dubnici
nad Váhom konali Majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu
jednotlivcov v kategórii prípraviek
a mladšieho žiactva.
Pre kategóriu prípraviek je to vrchol
atletickej sezóny na dráhe, nakoľko táto
veková kategória nemá majstrovstvá
Slovenska. Do boja o medailové pozície sa
zapojila osmička našim mladých atlétov.
V kategórii prípraviek sa najviac darilo
Natálke Bielikovej v skoku dievčat do
diaľky. Natálka už prvým pokusom
atakovala hranicu 4- metrov a dostala sa
do početného čela pretekárok. V priebehu
pretekov ešte pridala pár centimetrov
až na výkon 408 centimetrov, čím si
vybojovala zlatú medailu a titul majsterky
Stredoslovenského atletického zväzu.
Natálka Bieliková súťažila aj v behu na
600-metrov, kde si v skvelom novom
osobnom výkone vybojovala striebornú
medailu. Najväčšie veľmi milé prekvapenie
nám pripravila pri svojej premiére v skoku
do výšky Mia Marčišinová, ktorá po zdolaní

základnje výšky 110 centimetrov na prvý
pokus takýmto spôsobom postupne
zdolala aj výšku 115 a 120 centimetrov, čím
si vybojovala fantastické 3. miesto.

Darilo sa bežcom aj skoku
do diaľky

V behu na 600-metrov mladších žiačok
prešla „krstom“ svojho prvého preteku
začínajúca atlétka Bibiana Magulová,
ktorá si vybojovala v celkovom poradí
perfektné 3. miesto a získala bronzovú
medailu. V skoku do diaľky mladších žiačok
nás reprezentovala Ninka Krajčíková.
Nakoľko Ninka patrí medzi slovenskú
špičku v skoku do diaľky mladších žiačok
výkonom 450 centimetrov, očakávala
sa od nej medailová pozícia. Škoda, že
týždeň pred šampionátom sa nemohla
pripraviť na preteky. Aj tak obsadila pekné
4. miesto výkonom 427 centimetrov, čím
zaostala o 2 centimetre za bronzovou
medailou. Lenka Líškayová v behu na
600-metrov prípraviek si po skvelom
novom osobnom výkone časom 2:07,20

min. obsadila síce nepopulárne, ale aj
tak pekné 4. miesto. Marek Húsenica si
prvýkrát vyskúšal trať na 600-metrov
a obsadil v tradične silnej konkurencii
chlapcov 9. miesto. Naša štafeta na 4 x 60
metrov dievčat prípravkárok v zložení Mia
Marčišinová, Johanka Briešková, Lenka
Líškayová a Natálka Bieliková potvrdila
svoje kvality v závere pretekov, keď po
perfektných odovzdávkach obsadila skvelé
3. miesto. Na tomto bežeckom podujatí sa
predstavili aj nové nádeje žiarskej detskej
atletiky Johanka Briešková v behu na 60
a 150-metrov, kde obsadila v rozbehoch 2.
miesto a svoju premiéru zažila aj Karolínka
Benčová v behu na 600-metrov prípraviek.

Atletický klub sa rozrastá

Koncom prázdnin sa atlétom za podpory
primátora mesta Petra Antala podarilo
znovu oživiť školský športový areál
v priestoroch I. ZŠ. Od začiatku mesiaca
september začal v tomto športovom areáli
svoju činnosť Atletický klub MŠK. Počas
mesiaca pod vedením 6 trénerov ľahkej
atletiky sa klub rozrástol o 38 detí vo veku

od 4,5 do 10 rokov. Nové detičky však stále
prichádzajú do klubu. Atléti aj touto cestou
ďakujú vedeniu mesta, že podporuje
budovanie športovísk v našom meste, veď
najlepšie investované finančné prostriedky
sú do detí.
Deti však nachádzajú veľký vzor aj doma
vo svojich rodinách. Na tohtoročnom

93. ročníku MMM v Košiciach sa zúčastnili aj
ich rodičia spolu s deťmi na mini maratóne
– úspešný člen Dušan Beňo so Simonkou
a Vikinou a Mário Matuška s dcérou Sárkou.
Otcovia malých atlétov Bušan Beňo, Peter
Dvorský a Peter Hrmo si odbehli úspešne
aj maratón a Mário Matuška polmaratón.
Miroslav Rybársky
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Karatisti bodovali v Chorvátsku, Poľsku aj Slovinsku
KARATE

Lea Tesáková (striebro kumite, bronz
kata), Mathias Uhrík (striebro kata, bronz
kumite), Maxim Uhrík (zlato kata, striebro
kumite), Natália Veisová (zlato kata, zlato
kumite).

Medailová žatva Žiarčanov

Úspešná výprava žiarskych karatistov.
Sezóna sa pre karatistov z MŠK Žiar nad
Hronom začala hneď z ostra. Prvým
turnajom, kde sa zúčastnili členovia
klubu, bol výjazd reprezentácie
Slovenska 10. septembra do
chorvátskeho mesta Zagreb.
V tvrdej konkurencii turnaja Zagreb
Cup 2016 sa medailovo presadila
len Dominika Veisová, ktorá získala
v kategórii športový zápas junioriek
do 48 kg bronz. Tesne za medailovými
priečkami skončili vo svojich kategóriách
Michal Výrostko a Nina Jelžová. Prvý
októbrový víkend opäť reprezentácia
Slovenska vycestovala do Chorvátska,
tentoraz do mesta Rijeka, na turnaj
Croatia Open. Tam sa podarilo získať
bronzovú medailu Natálii Rajčanovej

Najväčší turnaj v Poľsku – Polish Open
sa konal 6. – 8. októbra v meste Bielsko
Biala. Dlhší čas na prípravu našich
najskúsenejších pretekárov sa prejavil
aj vo výsledkoch. V konkurencii 1659
pretekárov z 31 krajín sa nám podarilo
vybojovať 6 medailových umiestnení.
Aris Nikolas Čela si v kategórii kadetov
do 52 kg vybojoval bronz, keď sa
mu v poslednom zápase podarilo
poraziť japonského pretekára. Natália
Rajčanová si v kategórii kadetiek do 47
kg vybojovala taktiež bronz. Bronzovú
medailu si vybojoval aj Zdenko Vanka
v kategórii dorastencov do 63 kg. O prvé
finále sa postarala po štyroch vyhratých
zápasoch Nina Jelžová v kategórii
junioriek nad 59 kg. Tu však už nestačila
na nórsku pretekárku. Ani v druhom

v kategórii športový zápas kumite
kadetiek do 47 kg a striebornú medailu
vybojoval Aris Nikolas Čela v kategórii
športový zápas kadetov do 52 kg. Ten
istý víkend sa bojovalo aj na Slovensku.
Pohár mladých talentov v Novákoch bol
určený začínajúcim pretekárom, a tak na
ňom štartovali žiarski najmenší karatisti.
O kvalite našej minuloročnej prípravky
svedčí aj fakt, že všetci zúčastnení
Žiarčania si z tohto turnaja priniesli
medailu zo svojej vekovej kategórie:
Peter Barcík (zlato kumite, striebro kata),
Gregor Klacek (bronz kata, bronz kumite),
Karolína Kortišová (striebro kata),
Nikola Kršiaková (bronz kata), Daniel
Mráz (bronz kata, bronz kumite), Jozef
Šipkovský (zlato kata, striebro kumite),

Zaslúžená výhra
na domácej palubovke
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 61:52 (30:31)
Body: Novák 17 (11 doskokov), Kret
11 (18 doskokov), Kucej 9 (1 trojka, 8
doskokov), Babiak 6, Grochal 5, Greguš 5,
Golebiowski 4, Király 2, Dekýš 2.

BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad
Hronom 70:47 (27:35)
Body: Melaga 10, Štefanča 9, Vonkomer 6,
Tončík 5, Kňažko 5, Bielik 4, Koppl 3, Galko
2, Pavol 2, Fáber 1.

Mladší žiaci vycestovali v sobotu 15.
októbra na svoje prvé zápasy v sezóne
k majstrovi Slovenska do Žiliny.
Prvý zápas začali opatrne a trochu
ustráchane, z čoho pramenilo aj veľa
stratených lôpt hlavne pri rozohrávke.
Ako zlomová bola druhá štvrtina, ktorú
prehrali 23:6 a súper im ušiel do polčasu
na rozdiel 21 bodov. Druhý polčas sa
trochu rozohrali a aj stratených lôpt už

bolo menej. Napriek celkom dobrému
výkonu v poslednej štvrtine, ktorú
vyhrali 20:14, sa im už nepodarilo vrátiť
do zápasu a Žilinčania si z svoj náskok
dokázali udržať.
Do druhého zápasu nastúpili chlapci
s odhodlaním podať lepší výkon, čo sa
im aj podarilo. Boli lepší aj pri rozohrávke
aj v obrane. Ich herný prejav bol o 100%
lepší, len v koncovke potrebovali trochu
viac šťastia. Polčas prehrali 27:35, čo
vyzeralo veľmi nádejne. Potom sa však
akoby zľakli a báli sa zodpovednosti
zobrať loptu do vlastných rúk. V tretej
štvrtine sme súperovi dovolili odpútať

Marian
Majzlík
kandiduje na post prezidenta SOV
Riaditeľ „Štvorky“ Marián Majzlík kandiduje na post prezidenta Slovenského
olympijského výboru (SOV).
„Na tento post som sa rozhodol
kandidovať, pretože vám chcem odovzdať
moje skúsenosti, ktoré som nadobudol
v oblasti športu počas môjho dlhoročného
pôsobenia,“ uviedol Marián Majzlík s tým,
že už ako dieťa rád športoval. „Pretekal
som za Telovýchovnú jednotu Pribylina na
bežkách,“ hovorí ďalej tento učiteľ telesnej
výchovy, riaditeľ žiarskej školy a zároveň
predseda Slovenskej asociácie športu
na školách. „Musíme osloviť, podchytiť a
vychovať mládež, aby sme mali budúcich
olympionikov,“ hovorí Majzlík o svojich
víziách ako prezidenta SOV. Voľby do
orgánov SOV sa budú konať 26. novembra,
prihlášky je nutné podať do 10. novembra
tohto roku.
(kr)

Marian Majzlík s olympijským
víťazom v boxe z roku 1952,
Jánom Zacharom.

K prehre Žiarčanov prispelo
aj množstvo ľahko
stratených lôpt

MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad
Hronom 74:55 (23:44)
Body: Tončík 20, Barcík 8, Vonkomer
6, Galko 4, Koppl 4, Pavol 3, Jozefčák 2,
Kňažko 2, Melaga 2, Štefanča 2, Považan
2.

finále, kde postúpila Dominika Veisová
v kategórii junioriek do 48 kg, sa nám
nakoniec nepodarilo získať zlato, no
striebro z takto obsadeného turnaja je
obrovským úspechom.
Druhý deň turnaja patril mladším
pretekárom. Tu sa najviac darilo
Alexandre Kalamárovej, ktorá si
vybojovala bronz v kategórii dievčat 10
– 11 rokov do 34 kg a Patrícii Vankovej,
ktorá síce skončila nakoniec tesne za
medailovými pozíciami, no v kategórii
dievčat 10 –11 kg do 40 kg podala pekný
výkon.
Ten istý víkend sme mali zastúpenie aj
na turnaji Maribor Open, ktorý sa konal
v Slovinsku. Tu sa podarilo Šimonovi
Sečkárovi vybojovať zlato v disciplíne
kata i v disciplíne kumite.
Tieto všetky výsledky hneď v úvode
sezóny sú veľmi pekným štartom do
nadchádzajúcich turnajov. Veríme, že
naši karatisti budú Slovensku, ale i nášmu
mestu robiť dobré meno i naďalej.
Ľubomír Striežovský, tréner

Marian Majzlík
kandiduje na post
prezidenta SOV

sa bodovo od nás na rozdiel 15 bodov
a o osude druhého zápasu bolo už tým
pádom rozhodnuté. V obidvoch zápasoch
si zahrali všetci chlapci.
Našou slabou stránkou v oboch zápasoch
bolo množstvo ľahko stratených lôpt,
čím sme súpera dostali do množstva
vyložených pozícií. Pozitívom bolo, že
chlapci majú chuť sa zlepšovať a od
zápasu k zápasu podávajú lepšie, ale
hlavne kolektívne výkony. Za bojovnosť
ďakujem všetkým chlapcom.
Július Kucej, tréner a Ladislav Balogh,
asistent

Na domácej pôde odohrali starší žiaci
MŠK BK Žiar nad Hronom ďalší zápas
celoslovenskej súťaže proti družstvu MBA
Prievidza. Začiatok zápasu bol z oboch
strán dosť nervózny, čo sa prejavilo
hlavne v stratených loptách, chybných
prihrávkach, ako aj v zakončovaní.
Postupne domáce družstvo prebralo
iniciatívu, zlepšilo obranu a prvú štvrtinu
vyhralo o 8 bodov (19:11). V druhej
štvrtine sa viac darilo súperovi, ktorý na
rozdiel od Žiarčanov nestriedal a hral
so základnou päťkou, až na menšie
zmeny. Náskok domácich z prvej
štvrtiny dokázali Prievidžania zmazať
a do druhého polčasu vstupovali s 1
bodovým vedením za stavu 30:31. V
tretej štvrtine sa obraz hry nezmenil.

Veľmi pekné akcie striedali miestami až
nepochopiteľné zlyhania našich hráčov,
či už v individuálnych činnostiach, ako
aj v nacvičených herných kombináciách.
Potešiteľné je, že v obrannej činnosti
chlapci nepovolili a súperovi nedarovali
ani jeden kôš zadarmo. Po tretej štvrtine
sa začínalo od nuly, nakoľko skončila
remízou 43:43. Do poslednej časti hry
dali chlapci všetku energiu a výsledok sa
dostavil. Súperovi dovolili nastrieľať len 9
bodov a zaslúžene vyhrali 61:52. Pochváliť
treba všetkých hráčov za výkon ako aj za
povzbudzovanie a hlavne za zlepšenú
disciplínu, kolektívnu hru a bojovnosť. Na
všetkých týchto činnostiach budeme ešte
tvrdo pracovať a zlepšovať ich.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent
Foto: Marcela Kretová

