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Tradičný Žiarsky jarmok s dobrým počasím
Tohtoročný Žiarsky jarmok sa vydaril
po všetkých stránkach. Množstvo
predávajúcich, ešte viac kupujúcich
a do toho všetkého teplé jesenné
počasie.
Žiarsky jarmok sa tento rok konal v piatok
13. a sobotu 14. októbra. Išlo v poradí
už o 26. ročník. Celkovo si svoje stánky
s predajným tovarom a občerstvením
rozložilo 510 predávajúcich z celého
Slovenska. Predajné stoly sa prehýbali
pod množstvom oblečenia, hračiek,
korenín, medu, sladkého burčiaku,
medovníkov,
keramiky,
nechýbali
drevené výrobky, košíky či šperky.
Nakupujúci odchádzali nabalení aj
s kyticami či sviečkami a kahancami na
blížiaci sa Sviatok všetkých svätých. Dlhé
rady si kupujúci vystáli aj pri dobrotách
ako trdelník, pečené gaštany, pri
domácej medovine, pečených mäsových
dobrotách, lokšiach s pečienkou
či iných jarmočných špecialitách.
V piatok sa varili a piekli špeciality aj
vo Svätokrížskom dome. Okrem
ochutnávky tradičných svätokrížskych
dobrôt si mohli návštevníci pozrieť
aj samotný Svätokrížsky dom, ktorý
v tomto roku prešiel rekonštrukciou.
Sprístupnené boli izby v hlavnom dome
a nazrieť sa dalo aj do izby slúžky či do
komory. Priebeh jarmoku spríjemnil aj
bohatý kultúrny program, ktorý začal na
Svätokrížskom námestí už vo štvrtok.

Mestská polícia riešila
krádeže, opitých
aj stratené deti

Počas trvania jarmoku boli v uliciach
a v pohotovosti aj hliadky mestskej polície.
„Čo sa týka priebehu samotného jarmoku
možno konštatovať, že obyvatelia nášho
mesta ako aj ostatní návštevníci jarmoku,
zo širokého okolia sa počas jarmočných
dní správali distingvovane a mestská

polícia nezaznamenala závažnejšie
porušenia verejného poriadku v
súvislosti s jarmokom,“ hodnotí náčelník
mestskej polície Róbert Šiška. Ako však
podotýka, vyskytli sa aj priestupky,
ktoré sú každoročne pre jarmok typické,
ako napríklad niekoľko prípadov
nepovoleného predaja výrobkov a
poskytovania služieb v priestoroch
jarmočniska a tiež neoprávnený záber
verejného priestranstva. „V noci z
piatku na sobotu došlo k poškodeniu
verejného majetku, konkrétne lavičky
v Letnom pavilóne na Námestí Matice
slovenskej trojicou podgurážených
mladíkov, ktorí sa vracali z jarmoku
domov. Celý skutok zachytili kamery a
dotyčných zadržala hliadka mestskej
polície. Vyskytli sa tiež dva prípady straty
maloletých detí v priestoroch jarmoku.
Obidva prípady skončili šťastne, deti
sa našli a boli vrátené rodičom. Vo
zvýšenej miere bol zaznamenaný aj
výskyt opilcov oddychujúcich v rôznych
polohách na verejných priestranstvách,
a to nielen v priestoroch jarmoku, ale
aj v iných častiach mesta, na ktorých
nás občania upozorňovali a ktorých
príslušníci mestskej polície preberali
a nasmerovávali do miesta bydliska,“
približuje ďalej náčelník. Opäť sa našli
občania, ktorí bezpečnosť svojich
osobných vecí brali na ľahkú váhu a
mestská polícia zaznamenala pomerne

Tento rok sa predalo 510 jarmočných miest.

„

Vyskytli sa aj prípady
straty maloletých detí. Tie sa
našli a boli vrátené rodičom.
Róbert Šiška, náčelník MsP
dosť oznamov straty alebo odcudzenia
peňaženiek, dokladov, mobilných
telefónov a kľúčov. „Doposiaľ bolo v
súvislosti z jarmokom nájdených a
odovzdaných na mestskú políciu troje
osobných dokladov, z ktorých boli
dva odovzdané policajnému zboru a
jeden vrátený majiteľovi a štyri mobilné
telefóny, z ktorých sa dva už podarilo
vrátiť majiteľom,“ uzatvára Róbert Šiška.

jarmok z vtáčej perspektívy vďaka firme
Heliko. Tá so svojou helikoptérou už
tradične vzlieta a pristáva z lúky pod
Priorom. Vďaka výhre v zdieľacej súťaži
primátora Petra Antala si pohľad na
naše mesto z helikoptéry vychutnali
Slavomír Schwarz, Miro Baláž a Dominika
Knappová, ktorú však z dôvodu pobytu
v zahraničí nahradil jej otec. Všetci páni
si let užili a boli nadmieru spokojní. Pre
Slavomíra Schwarza to bol aj darček
k narodeninám, ktoré oslavoval deň
predtým.
(li, kr)

Výhercovia letu helikoptérou
si naozaj užili
Jarmočné dobroty.

Aj tohto roku sa záujemcovia mohli
preletieť ponad naše mesto a vidieť

Výhercovia letu helikoptérou.

Začína sa s rekonštrukciou zimného štadióna
V pondelok 16. októbra sa
uskutočnilo 6. zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho
17 poslancov. Hlavnou témou
rokovania bola rekonštrukcia zimného
štadióna.
V úvode zasadnutia zložil poslanecký
sľub náhradník na mandát poslanca
MsZ. Podľa zákona o obecnom zriadení,
uplynutím 1 roka od poslednej účasti na
zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom zanikol
mandát poslanca Jozefa Tomčániho. Na
jeho miesto nastúpil Miloš Slávik, ktorý
sa ujal poslaneckej funkcie vo volebnom
obvode č. 2 – Stred. Vo voľbách, ktoré sa
konali v roku 2014, získal ako náhradník
339 hlasov.

V ďalšom bode rokovania poslanci
schválili
odkúpenie
pozemkov
vo vlastníctve spoločnosti SPORT TREND,
ktoré sú situované pod zimným štadiónom,
do vlastníctva mesta Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 3 300 eur, čo je suma, za
ktorú spoločnosť nadobudla predmetné
pozemky do svojho vlastníctva. Poslanci
tiež odsúhlasili ukončenie nájomného
vzťahu so SPORT TREND. Mesto za
účelom rekonštrukcie štadióna uzatvorí
novú nájomná zmluvu s mestskými
Technickými
službami.
„Technické
služby dajú potom zimný štadión do
prenájmu spoločnosti SPORT TREND za
účelom jeho prevádzkovania na dobu
10 rokov a tiež spoločnosti Stenergys,

„

v roku a prístupný bude aj pre základné
školy a verejnosť.

Zimný štadión chceme
zrekonštruovať do konca
budúceho roka.
Peter Antal, primátor
ktorá je prevádzkovateľom elektrárne
na strešnej konštrukcii, rovnako na dobu
10 rokov,“ priblížil primátor Peter Antal.
Rekonštrukcia zimáku má stáť dva milióny
eur. Jeden milión eur poskytol Úrad Vlády
SR a jeden milión pôjde z vlastného
rozpočtu mesta. Projekt na rekonštrukciu,
ktorý sa vypracoval už v minulosti, sa pre
vysoké náklady prepracuje. „V pôvodnom
projekte sa počítalo s tým, že sa zbúra
existujúca tribúna a postavia sa všetky
tribúny nové. V novom projekte, na
ktorom sa pracuje, sa pôvodná tribúna
zachová, zruší sa jej strešná časť, zmení
sa vnútorná dispozícia a zrekonštruujú sa
sociálne zariadenia. K existujúcej tribúne
sa pridajú ďalšie na sedenie s kapacitou

približne 1200 miest. Vznikne aj nová
tribúna na sedenie v časti pod cintorínom
a pribudnú aj tribúny na státie s kapacitou
približne 500 miest,“ konkretizuje ďalej
Antal s tým, že s búracími prácami sa
začne už v najbližších dňoch. „Je tam
dosť práce bez toho, aby sme museli
čakať na novú projektovú dokumentáciu,“
podotýka.
Rekonštrukcia
zimného
štadióna by mala byť hotová do konca
budúceho roka. „Bol by som veľmi
rád, keby sme zimný štadión otvárali
1. novembra 2018, lebo práve vtedy
začína zimná sezóna a štadión by tak
mohol fungovať celú zimu,“ dodáva na
záver žiarsky primátor. Po rekonštrukcii
bude štadión v prevádzke 9 mesiacov

Poslanci ďalej na zastupiteľstve schválili
Koncepciu rozvoja mesta Žiar nad
Hronom v oblasti tepelnej energetiky,
ktorú vypracovala Národná energetická
spoločnosť. Koncepcia rozvoja obce v
oblasti tepelnej energetiky je strategickým
dokumentom pre oblasť energetiky,
obsahujúcim analýzu súčasného stavu,
riešenie ďalšieho fungovania tepelnej
energetiky mesta a závery a odporučenia
pre jej ďalší rozvoj. Povinnosť zabezpečiť
vypracovanie tejto koncepcie vyplýva
mestu Žiar nad Hronom zo zákona
o tepelnej energetike, keďže počet
obyvateľov mesta je nad 2 500 a na území
mesta pôsobí dodávateľ alebo odberateľ,
ktorý rozpočítava množstvo dodaného
tepla konečnému spotrebiteľovi.
(kr, li)
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Dni jesennej čistoty po prvýkrát v skrátenom čase

K tržnici pribudne
16 nových parkovacích miest
V súvislosti s výstavbou novej
mestskej tržnice sa začalo aj
s prácami na budovaní nových
parkovacích miest pozdĺž budovy
bývalého žiarskeho Domu kultúry.
Vznikne tu 16 parkovacích miest
– štyri pozdĺžne státia a dvanásť
kolmých.

Dni jesennej čistoty, kedy sa
Žiarčania mohli opäť zadarmo
zbaviť objemného odpadu, sa túto
jeseň uskutočnili v dňoch od 25.
do 29. septembra. Po prvýkrát
boli veľkokapacitné kontajnery
otvorené v zmenenom čase. Ako sa
však ukázalo, kratší otvárací čas bol
využitý efektívne.
Zmena oproti predchádzajúcim
dňom čistoty spočívala v čase, počas
ktorého boli kontajnery umiestnené
na
jednotlivých
stanovištiach.
„Veľkokapacitné
kontajnery
boli
rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu,
a to v čase od 14.00 do 18.00 hodiny,“
informuje Ivana Martincová z Odboru
odpadového hospodárstva MsÚ s tým,
že miesta rozmiestnenia kontajnerov
zostali rovnaké ako po ostatné roky.
K zmene termínu času pritom mesto
pristúpilo po prvýkrát. Pre túto
zmenu sa rozhodlo z toho dôvodu,
že občania majú celoročne bezplatne
možnosť odovzdať objemný odpad
na Zberný dvor. „Predtým službu pri
kontajneroch vykonávali aj aktivační
pracovníci. Mávali sme však veľa
negatívnych podnetov ohľadom toho,
že obyvatelia vstupujú do kontajnerov,
alebo sa im odpad aj prostredníctvom

Problémy so zatekaním
podchodu vyriešené
Problém so zatekaním dažďovej
vody do podchodu na Ulici SNP je,
zdá sa, vyriešený. Do potrubia sa
natiahol 16-metrový teplovzdušný
rukáv, ktorý v ňom utesnil všetky
praskliny a horizontálne posuny.

Voľby do VÚC

Oprava prístupovej cesty
za školskou družinou

KRÁTKE SPRÁVY

V týchto dňoch sa pristúpilo
k oprave prístupovej cesty
za družinou ZŠ na Ul. Dr. Janského,
ktorá je nevyhovujúca pre prejazd
vozidiel. Prepadlina vznikla aj
na ploche za zásobovacou rampu
jedálne. Plochy sa opravia novým
kamenným štrkom a potiahnu
vrstvou asfaltu.

Voľby do vyšších územných
celkov (VÚC), v ktorých si ľudia
vyberajú predsedov a poslancov
samosprávnych krajov na štyri roky,
sa uskutočnia v sobotu 4. novembra.
Za obvod Žiar nad Hronom si
do zastupiteľstva volíme opäť štyroch
poslancov.
Poslanci Národnej rady SR schválili
na jar tohto roku novelu zákona
o podmienkach výkonu volebného
práva, ktorá stanovuje jednokolovú
voľbu
predsedov
samosprávnych
krajov a päťročný výkon ich funkcie.
O kreslo predsedu Banskobystrického

aktivačných pracovníkov odovzdával
ďalej. Takýmto negatívnym javom
sme chceli predchádzať, a preto sme
sa rozhodli pre zabezpečenie tejto
činnosti profesionálnymi pracovníkmi
technických služieb, čo sa nám aj
osvedčilo,“ približuje dôvody Martincová
s tým, že pracovníci technických služieb
mohli takúto službu vykonávať až
popoludní, v ďalšej pracovnej zmene.
Do budúcna však mesto uvažuje
o možnosti sprístupnenia mobilnej
zberne v čase, ako tomu bývalo kedysi.
„Žiarčania mobilnú zberňu dosť
využívali aj počas týchto dní čistoty. Na
základe týchto skutočností zvážime, že
by mobilná zberňa bola k dispozícii od
10.00 do 18.00 hodiny,“ podotýka ďalej
Ivana Martincová.

„

Službu
pri veľkokapacitných
kontajneroch mali
pracovníci technických
služieb. Toto sa nám
osvedčilo.
Ivana Martincová, Odbor
odpadového hospodárstva

Dni jesennej čistoty v číslach
Pre porovnanie, na jar sa počas dní
čistoty vyzbieralo viac ako 90 ton
objemného odpadu, na jeseň takmer
75 ton. „Je to len o niečo menej odpadu
oproti jari. To znamená, že otvárací
čas veľkokapacitných kontajnerov bol
efektívnejšie využitý za štyri hodiny,
ako tomu bolo predtým pri ôsmich
hodinách,“ dodáva na záver Ivana
Martincová.

Celkovo sa uskutočnilo 82 vývozov,
počas ktorých sa vyviezlo 74,58 ton
objemného odpadu. Najviac vývozov
bolo vo štvrtok 28. septembra, a to
19. Najviac objemného odpadu sa
vyviezlo v piatok (19,09 ton) a najmenej
v pondelok (8,47 ton). Z objemného
odpadu tvorilo drevo 3,29 tony a
elektrické zariadenia 4,64 tony, okrem
toho sa ľudia zbavovali aj žiariviek, farieb
či kovov.
(li)

(Nový Parlament), Jozef Sásik (Slovenská
ľudová strana Andreja Hlinku) a Milan
Urbáni (Strana moderného Slovenska
– SMS). Za volebný obvod Žiar nad
Hronom kandiduje 24 poslancov, z nich
si volíme štyroch: 1. Mgr. Dušan Antal,
2. Ing. Dušan Bosák, 3. Ing. Mgr.
Alexander Ferenčík, 4. MUDr. Vladimír
Flimer, 5. Bc. Daniel Gelien, 6. Ing. Štefan
Henžel, 7. Anton Holka, 8. Ing. Vladimír
Ihradský, 9. MUDr. Radovan Junas,
10. Ing. Mgr. MHA Božena Kováčová,
11. Ing. Juraj Krátky, 12. Mgr. Pavel Kravec,
13. MUDr. Ladislav Kukolík, 14. Rastislav
Kysel, 15. Mgr. Anna Líšková, 16. Ing. Juraj
Paulík, 17. Ivan Petráš, 18. Dušan Rajčan,
19. Mgr. Mgr. Lívia Šouc Kosťová, 20. Mgr.
Judita Tabernausová, 21. Pavol Veselý,
22. DiS, art. Marián Vojtko, 23. Ing. Emil
Vozár, 24. Ing. Andrea Žiaková.

samosprávneho kraja sa v čase podania
kandidatúry uchádzalo 17 kandidátov.
V čase uzávierky našich novín sa
po odstúpení kandidátov Martina Klusa,
Jozefa Šimka, Pavla Greksu, Michala
Kantora, Viliama Baňáka a Stanislava
Mičeva o post predsedu BBSK uchádzalo
11 kandidátov, z toho jedna žena. Okrem
súčasného predsedu Mariana Kotlebu
(Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko)
sú to nezávislí kandidáti prednosta
MsÚ v Brezne Martin Juhaniak, ekonóm
a mestský poslanec v Banskej Bystrici Igor
Kašper, podnikateľ Ján Lunter, podnikateľ
a bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan
Saktor. Za jednotlivé strany kandidujú
Miroslav Gálik (Národ a Spravodlivosť
– naša strana), Vojtech Kökény (Strana
rómskej koalície – SRK), Zdenek Očovan
(Nezávislosť a Jednota), Alena Pivarčiová

Do zberu kuchynského odpadu z domácností je zatiaľ zapojených desať stojísk. Postupne budú pribúdať ďalšie

Správne vyseparovaný biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
V
septembri
sa
v
Žiari
nad Hronom zaviedol zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností v prvých vybraných
stojiskách v meste, konkrétne
na Etape. Po prvom týždni zavedeného
zberu, kedy boli odovzdané vedierka
do domácností a zberná nádoba
do stojísk, urobilo mesto monitoring
a zistilo, ako sa s týmto odpadom
nakladá priamo v stojiskách.

mestské noviny

Počas monitoringu pracovníci Odboru
odpadového
hospodárstva
MsÚ
skontrolovali všetkých desať stojísk,
ktoré sú do systému zberu zapojené.
„Zistili sme, že obyvatelia zareagovali
na skutočnosť, kedy začíname zbierať
aj ďalšiu komoditu z komunálneho
odpadu. Zároveň by sme však chceli
upozorniť na negatíva a veci, ktoré je
potrebné eliminovať,“ približuje Ivana
Martincová z OOH a konkretizuje:
„V stojiskách sa momentálne nachádzajú
dve zberné nádoby, ktoré sú určené
na biologický odpad. Jedna je výlučne
na použitý jedlý olej z domácností,
a to väčšia, 240-litrová nádoba, ktorá
je označená identifikačnou nálepkou.
Druhá nádoba je určená výlučne
na kuchynský odpad z domácností. Je
to menšia, 120-litrová nádoba.“ Obidve
nádoby sú hnedé. Kontrolou sa zistilo,
že obyvatelia ukladajú kuchynský
odpad do obidvoch nádob. To však nie
je správne. „Do nádoby na použitý jedlý
olej sa majú ukladať výlučne plastové
fľaše s týmto druhom odpadu. A

do nádoby na kuchynský odpad len
odpad z domácnosti, ako sú šupky,
pokazené potraviny, potraviny po
záruke... Nádoba je označená nálepkou,
kde je stanovené, čo do nádoby patrí
a čo nepatrí. Obyvatelia tiež dostali
leták, aby vedeli, čo do nádoby môžu
ukladať. Chceme preto apelovať na to,
aby pri ukladaní odpadu sa rozoznávali
tieto dve nádoby a aby neukladali odpad
do obidvoch nádob, pretože tým sa
obsah druhej nádoby znehodnocuje
a komplikuje zber,“ vyzýva Martincová
a ako ďalej dodáva, kontrolou sa tiež
zistilo, že v nádobách na kuchynský
odpad sa nachádzali aj plastové
vrecká. „Do nádob patrí iba odpad bez
plastových obalov. V opačnom prípade to
komplikuje následný proces spracovania
tohto druhu odpadu,“ podotýka.

Zber dvakrát do týždňa

V súčasnosti je zber odpadu
zabezpečený dvakrát týždenne. Keďže
však ide o odpad, ktorý sa po čase začína
rozkladať, hniť a zapáchať, je potrebné

„

Menšia 120-litrová nádoba je
na odpad z domácností.
zberné nádoby uzatvárať. „Zber sa
uskutočňuje v utorok a piatok, čo zatiaľ
považujeme za dostatočnú frekvenciu
vývozov. Nádoby však budeme priebežne
monitorovať, aby sme vedeli vyhodnotiť,
či napríklad zintenzívniť zber, alebo
zmeniť veľkosť nádoby,“ približuje Ivana
Martincová s tým, že v súčasnosti je zber
zavedený do desiatich stojísk, pričom
mesto bude priebežne pokračovať
v implementácii ďalších stojísk.
„Momentálne máme oslovených ďalších
predsedov bytových spoločenstiev, ktorí
sa pridajú do zberu. Takto postupne sa
zavedie tento zber v stojiskách v celom

Do nádob patrí iba
odpad bez plastových
obalov. V opačnom
prípade sa komplikuje
proces spracovania.
meste,“ dodáva Martincová. V časti
mesta IBV sa momentálne o zavedení
zberu odpadu z domácností neuvažuje.
Obyvateľom v tejto časti mesta slúžia
na takýto odpad kompostéry, v ktorých
sa odpad zhodnotí a obyvatelia ho môžu
ďalej využiť vo svojich záhradách.

Kde končí biologicky
rozložiteľný odpad

Biologicky
rozložiteľný
odpad
v súčasnosti končí po zbere v BPS Budča
a po nábehu hygienizačnej jednotky
v bioplynovej stanici mestského Centra
zhodnocovania odpadov.
(li)
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Cesty, a to si treba pripomenúť,
využívalo nielen dobro, ale
aj zlo. Po nich pomerne často
prichádzalo nešťastie vo forme
vojska, lúpežiacich ozbrojencov
a v neposlednom rade zvýšená
komunikácia s okolím, a to aj
vzdialenejším, vyvolávala veľký
pohyb cudzincov, čo sa v tých
dobách často prejavovalo aj
prenosom epidémií. Bola to
smrtiaca daň za prosperitu.
Mesto alebo osada ležiaca na
takejto trase sa stávala významným
bodom nielen na ceste, ale
v celej krajine. Samozrejme, že sa
vyčleňovali silnejšie miesta s lepšími
podmienkami, ktoré boli náväzné
na význam cesty, na ktorej ležali.
Počas dejín sa vyčleňovali hlavné
cestné trasy, ktoré spájali miesta
hospodárskeho významu. Hovoríme
o čase dávno minulom, o čase tvorby
nášho územia. Tak počas mnohých
rokov, kedy vzrastal hospodársky

význam regiónov v záväznosti na
jeho politickú správu, sa pomaly
posilňoval aj jeho význam a potreba
vzájomnej spolupráce narastala.
Vznikali cestné ťahy spájajúce
oblasti vtedajšej Európy ako
Jantárová cesta, Česká cesta, Via
Magna... Na tieto hlavné cestné ťahy
sa napájali komunikácie spájajúce
menšie oblasti, ktoré participovali
na obchode s tovarom a začali sa
vzájomne prepájať.
Vývoj miest na našom území by
sa dal zhrnúť do troch základných
vývojových etáp. V období 9. – 10.
storočia začali vznikať takzvané
Hradské mestá, ktoré tvorili domy
v blízkom okolí centrálnej opevnenej
časti – Hradiska a špecializované
osady podľa zamestnania.
V nasledujúcom období 11. – 13.
storočia začali vznikať takzvané
správne mestá. Boli to hospodárske
a kultúrne centrá s hradom, pod
ktorým boli prevažne drevené domy
chránené hradbami – podhradie.
Výsadné mestá začali vznikať
v polovici 13. – 14. storočia. Boli to
slobodné mestá vďaka výsadám

Stredoveká minca
z 12.- 13. storočia nájdená
v osade „ Sancte crucis“
(terajší Žiar nad Hronom)
panovníka. Neskôr mestské výsady
udeľovali aj cirkevní a svetskí
feudáli. Pre občanov – mešťanov to
znamenalo, že dostali hospodárske
výsady. Vyššie postavenie mali
kráľovské mestá, o stupeň nižšie boli
mestá patriace cirkevnému alebo
svetskému hodnostárovi, aj keď boli
niekedy hospodársky významnejšie.
Mesto malo vždy centrálne
umiestnené námestie pravidelného
tvaru. V jeho strednej časti bola
umiestnená stavba radnice a

„

Povinnosťou
návštevníkov cintorína je
zachovávať dôstojnosť
pohrebiska a udržiavať
poriadok.

ďalej Reiter a ako podotýka, okrem
mestskej polície budú na poriadok
dohliadať aj pracovníci správy cintorína.
Služba počas sviatočných dní bude aj
v kancelárii správcu. Tak ako každý rok,
aj tento sa môžu občania informovať
na hroby svojich blízkych, môžu
zaplatiť nájomné, uzatvoriť nájomnú
zmluvu, prípadne nahlásiť zmeny.
Kancelária bude otvorená od soboty
28. októbra do štvrtku 2. novembra v čase
od 9.00 do 16.30 hodiny. „Občanov by
som upozornil na § 7 prevádzkového
poriadku pohrebiska, a to povinnosti
návštevníkov, kde sú tieto povinnosti

vymedzené a možno ich zhrnúť
do vety: zachovať dôstojnosť pohrebiska
a udržiavať poriadok. Zároveň by som
chcel poprosiť, aby odpad z hrobov
umiestňovali do kontajnerov a nie
na múriky a iné miesta, ktoré na to nie sú
určené,“ dodáva na záver Dušan Reiter.

Dopravné opatrenia polície
Policajti budú aj tento rok dohliadať
na bezpečnosť v cestnej premávke
počas Sviatku všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých. Vzhľadom na to,
že tieto sviatky sú každoročne spojené

Druhý ročník podujatia Deň techniky na technickej škole
Súkromná stredná odborná škola technická
aj tento rok zorganizovala podujatie určené
najmä žiakom základných škôl – Deň
techniky. V stredu 4. októbra prišlo takmer
700 deviatakov.
Škola otvorila svoje brány už o 8.30 hodine,
kedy začali prichádzať prvé deviatacké triedy.
V areáli školy ich vítala nielen riaditeľka Beata
Tóthová, ale aj Marcel Pecník, riaditeľ združenia
InTech. Cieľom podujatia je ukázať a priblížiť
žiakom nielen areál či priestory školy, ale najmä
moderné technológie, s možnosťou vyskúšať si
technické zručnosti interaktívnou formou. „Pre
žiakov sme pripravili prehliadku automatizačnej
techniky spoločnosti FESTO, ukážky vypeňovania
Al vzoriek detašovaného pracoviska SAV INOVAL,
ukážky technológií a výrobkov firiem InTechu
Žiar nad Hronom a Continental Zvolen, ale aj
ukážky využitia termovíznej kamery a auto na
vodíkový pohon,“ vymenovala riaditeľka SSOŠT
Beata Tóthová s tým, že počas Dňa techniky si
mohli žiaci vyskúšať aj virtuálnu technológiu, a to
na počítačovej hre či výrobu 3D tlačou. Súčasťou
Dňa techniky bola aj prezentácia firiem InTechu.
Členmi združenia InTech, ktoré je zriaďovateľom
školy, sú firmy Slovalco, Fagor, Sapa, TUBAPACK,
Nemak a Remeslo. Členom združenia je aj mesto

Žiar nad Hronom, BBSK a Technická univerzita
Košice. Počas Dňa techniky nechýbala ani
tombola, v ktorej boli atraktívne ceny a o dobrú
náladu sa po celý deň starala hudobná skupina
Virvar z Kremnice.
(kr)

Nový Evanjelický kostol v Žiari
nad Hronom posvätia v nedeľu
29. októbra o 11.00 hodine. Stane
sa tak pri príležitosti 500. výročia
reformácie. Kostol sa začal stavať
ešte v roku 2011 a nachádza sa
na Ulici Cyrila a Metoda.

Rekonštrukcia Kina Hron
je v plnom prúde
V rámci rekonštrukcie žiarskeho
Kina Hron, ktorá začala 2. októbra
tohto roku, vymenia staré
sedačky za nové. V hľadisku bude
159 miest na sedenie, z toho dve
miesta budú vyhradené aj pre
vozičkárov. Rekonštrukcia potrvá
približne tri mesiace.

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Sviatok všetkých svätých sa blíži. Dokedy bude otvorený žiarsky cintorín?
Návštevy cintorínov a zapaľovanie
sviečok tradične charakterizujú prvé
novembrové dni. Sviatok všetkých
svätých pripadá tento rok na stredu
1. novembra. Okrem návštev kostolov
sa mnohí z nás vyberú aj na cintoríny.
Zisťovali sme, ako sa na tento sviatok
pripravuje správa žiarskeho cintorína.
Na Sviatok všetkých svätých nadväzuje
aj 2. november, a teda spomienka
na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaná
aj Dušičky. Otváracie hodiny pohrebiska
v Žiari nad Hronom určuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska. To znamená, že
v období od 1. apríla do 3. novembra
je to denne od 7.00 do 20.00 hodiny.
„V prípade priaznivého počasia a
záujmu verejnosti, predĺžime otváracie
hodiny, a teda aj osvetlenie do 21.00
hodiny,“ informuje Dušan Reiter, správca
žiarskeho cintorína s tým, že počas
týchto sviatočných dní bude posilnený aj
počet kontajnerov na odpad z hrobových
miest. Naopak, správa cintorína v tomto
roku neuvažuje o predaji kvetinovej
výzdoby priamo na cintoríne. „Priamo
v kancelárii správcu, v Dome smútku,
sa budú dať kúpiť len drobnosti, ako
sú zapaľovače, či náhradné náplne
do svietnikov, alebo kahance,“ hovorí

Evanjelický kostol v Žiari
posvätia

nachádzal sa tu aj kostol. Mestá
plnili aj obrannú funkciu, a preto
mali väčšinou kamenné hradby
s vojenskou posádkou. Medzi
takéto mestá patril aj „Sancte
crucis“ ležiaci v oblasti spojníc
významných ciest. Ležal na území,
ktoré bolo prirodzenou križovatkou
významných komunikácií lúčovito
sa rozbiehajúcich do okolia, ktoré
spájali oblasti smerom na Prievidzu,
na Nitru, na cestu vedúcu na Zvolen,
vtedy významné kráľovské mesto
ležiace na Via Magne a na Martin.
V neposlednom rade kontrolovalo
dopravné trasy na tvoriace sa
mestá s veľkým hospodárskym
významom – Banskú Štiavnicu cez
Sklené Teplice a na Kremnicu, ktorá
bola v tom čase zásobárňou zlata
pre celú vtedajšiu Európu. Táto
komunikačná sieť prinášala tovar
– obchod a z toho plynul nemalý
finančný zisk. Vytvorili sa mýtnice,
ktoré tovar oceňovali a brali z jeho
hodnoty poplatky, čo prinášalo
nemalý zisk do pokladne feudála.

so zvýšeným náporom zo strany
vodičov, polícia prijala opatrenia na ich
bezproblémové zvládnutie. „Dopravní
policajti budú podľa potreby riadiť a
usmerňovať premávku na príjazdových
cestách k cintorínom a na parkoviskách.
Dohľad zvýšia aj na frekventovaných
križovatkách a hlavných cestných
ťahoch,“ informuje krajská policajná
hovorkyňa Mária Faltániová s tým,
že polícia žiada všetkých účastníkov
cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú
opatrnosť, predvídavosť a ohľaduplnosť.
Vodiči, aby rešpektovali práva chodcov
a cyklistov, najmä na priechode pre
chodcov a prispôsobili svoju jazdu
poveternostným podmienkam. V týchto
dňoch budú posilnené aj hliadky
poriadkovej polície, ktoré
budú
strážiť verejný poriadok a „posvietia“ si
na zlodejov najmä v okolí cintorínov. (li)

Na Agifeste súťažili psy z celého Slovenska
V nedeľu 8. októbra
sa na lúke žiarskeho
sídliska Etapa uskutočnili
neoficiálne preteky psieho
športu agility Agifest.
Do
súťaže
prihlásili
majitelia svojich psíkov
z celého Slovenska.
Cieľom podujatia bolo
prilákať na Agifest najmä
tých psičkárov, ktorí sa na oficiálne preteky ešte len pripravujú.
Práve v Žiari si mohli psíci vyskúšať atmosféru a ukázať, čo je
v nich. Podujatie však bolo určite spestrením aj pre už skúsených
pretekárov či najstarších veteránov.
Pretekalo sa v kategóriách šteniatka od 6 do 12 mesiacov,
začiatočníci a pretekári. Celkovo prišlo na podujatie 52 majiteľov
psov z celého Slovenska. Ako približuje Veronika Rákošová,
jedna z organizátoriek podujatia, agility sú preteky, pri ktorých
pes prekonáva skokové a prebiehacie prekážky vo vopred
určenom poradí a na čas. „Na preteky dozeral Ladislav Görcs.
Vyhodnocovali sa dva samostatné behy a súčty dvoch behov
dohromady,“ podotýka. Kým prvý, neoficiálny ročník pretekov
sa uskutočnil na lúke na sídlisku, budúci ročník by sa mal konať
v Parku Štefana Moysesa.
Organizátorom podujatia bolo mesto Žiar nad Hronom,
Veronika Rákošová a Nikol Urbanová. Prekážky na podujatie
zapožičal agility klub BAK z Banskej Bystrice.
(li)

KRÁTKE SPRÁVY

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 6

Na Bielu pastelku
prispeli aj žiaci
základných škôl
Biela pastelka je verejná
zbierka, ktorá zlepšuje životy
tých, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii. Cieľom zbierky je
získanie finančných prostriedkov
na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne
použitý na poskytovanie sociálneho
poradenstva a sociálnej rehabilitácie,
teda na financovanie aktivít, ktoré
nevidiacim a slabozrakým ľuďom
pomáhajú začleniť sa do bežného
života. Biela pastelka patrí medzi
10 najväčších zbierok na Slovensku.
Dňa 1. júna sa spustil už 16. ročník
verejnej zbierky pod názvom Biela
pastelka 2017 na pomoc ľuďom
s ťažkým zrakovým postihnutím. Jej
ambasádorom v roku 2017 je Marek
Hamšík, slovenský reprezentant
a niekoľkonásobný držiteľ titulu
futbalista roka. Hlavnými zbierkovými
dňami boli piatok 22. a sobota
23. septembra. Zbierka aj v tomto
roku potrvá až do 31. decembra.

„

Zbierka Biela pastelka
prebehla vo všetkých
základných školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Dňa 22. septembra sa do verejnej
zbierky zapojilo aj Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom v spolupráci
s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Tímy dobrovoľníkov
tvorili deti z Mestského školského
parlamentu a vedúci hliadky boli
pracovníci CVČ.
Zbierka
prebiehala
v
ZŠ
na Jilemnického ulici, ZŠ na Ul. Dr.
Janského a ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.
Počas tejto zbierky sa vyzbierala suma
298,44 eur. Za pomoc pri realizácii
verejnej zbierky všetkým ďakujeme.
Mgr. Marianna Fronková, CVČ

Slova

IV.
4

I NZERCIA

Mestské noviny | 19. október 2017

SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

Nový školský rok s novými predmetmi

Jeseň na cestách je riziková

Vodiči uberte z plynu, chodci používajte reflexné prvky!
Jeseň prináša nielen úrodu
zo záhrad a pestré lístie na stromoch,
ale zvyšuje aj riziko dopravných nehôd
a kolízií na cestách. Dni sa skracujú,
cesty sú mokré a šmykľavé, časté sú
ranné hmly a znížená viditeľnosť. Po
bezstarostnej letnej jazde sa musia
sťaženým podmienkam prispôsobiť
všetci účastníci cestnej premávky.
Dodržiavať pravidlá cestnej premávky
je nutné po celý rok. Ak sa vplyvom
počasia situácia na cestách ešte zhorší,
je dôležité, aby na to mysleli všetci
účastníci cestnej premávky. Časté hmly,
dážď, skoršia noc, aj to prináša na naše
cesty jeseň. Motoristi by mali ubrať nohu
z plynu a dodržiavať väčšie rozstupy
medzi vozidlami. Predídu tak riziku
kolízií, zrejme netreba ani hovoriť, že
pokrčené plechy nechce mať nik. Tiež
by mali myslieť na to, že svetlá do hmly
sa dajú a majú vypnúť, ak nie je dôvod
na ich používanie. Inak oslnia ostatných
vodičov. Nadránom a podvečer je
aktívna aj lesná zver. Myslite na to, keď
prechádzate cez prostredie, v ktorom
sa pohybujú. Aj tak milé zviera ako je
srnka, či zajac, dokážu spôsobiť vážne
poškodenie vozidla, nehovoriac, že
zrážka s nimi môže skončiť tragicky.
Preto sa zvieratám nesnažte vyhnúť
vo veľkej rýchlosti. Následky šmyku
totiž môžu byť oveľa väčšie ako zrážka
so zvieraťom. Ak sa aj nič vážne nestane,
takto zrazenú zver nikdy neberte, ale
zavolajte políciu, poľovné združenie,
štátnu ochranu prírody alebo správcu
cestnej komunikácie (neoprávnené
prisvojenie si cudzej zveri je možné
kvalifikovať ako trestný čin pytliactva,

za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na
dva roky).
V neposlednom rade treba dávať
pozor na jesenné poľnohospodárske
práce, kde možno očakávať znečistenie
vozovky od blata. Treba si dávať pozor aj
na opadané lístie na ceste a s tým spojené
nebezpečenstvo šmyku. Mohutné
stromy rastúce pri cestách lákajú v tomto
období aj zberačov. Často vidieť na ceste
pohodené bicykle, káričky, pobehujúce
deti a ich rodičov v tmavom oblečení. To
je čistý hazard so životom! Najmenej, čo
pre seba zberači môžu urobiť, je obliecť
si reflexné vesty a zabezpečiť, aby ich
„dopravné prostriedky“ neohrozovali
ostatných.
Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi
cestnej premávky. A často na to nemyslia.
Podceňujú reflexné prvky na oblečení,
a to ich často stojí to najcennejšie, ich
život. Najmä starší občania s obľubou
nosia tmavé oblečenie. Neuvedomujú si,
že vodič ich často uvidí, až keď je neskoro.
Aj reflexný pás môže zachrániť váš život,
aj keď sa možno nehodí k topánkam či
kabelke. Okrem toho je nutné predvídať,
prechádzať cez cestu na miestach na to

určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom,
nepreliezať zábradlia a neriskovať. Deti
sú hravé a páčia sa im farby. To by mali
využiť ich rodičia. Pri kúpe oblečenia,
školskej tašky či vaku myslieť okrem
účelnosti aj na bezpečnosť, čo znamená
ich viditeľnosť na cestách.
Čo sa týka cyklistov, policajné
skúsenosti hovoria, že aj napriek ich
povinnosti zo zákona byť osvetlení a mať
na sebe reflexné prvky, robia pravý opak.
Taktiež jazdia po nesprávnej strane
vozovky a výnimočná nie je jazda ani
v skupinkách vedľa seba a jazda pod
vplyvom alkoholu. Cyklisti, ktorí jazdia
po cestných komunikáciách, by nemali
preceňovať svoje schopnosti a zručnosti,
a zároveň by mali zvážiť riziká, ktoré im
hrozia od okoloidúcich motorových
vozidiel. Motocyklisti ešte v týchto
týždňov využívajú posledné pekné
dni, kým uložia svojich dvojkolesových
miláčikov na zimný spánok. Popadané
lístie a mokrá vozovka môže navždy
ukončiť ich bezstarostnú jazdu
po jesenných cestách. Preto dajte vždy
pozor a jazdite s „rozumom“!
OR PZ Žiar nad Hronom

Súkromná obchodná akadémia
v Žiari nad Hronom pravidelne
inovuje svoj Školský vzdelávací
program na základe požiadaviek
a
potrieb
zamestnávateľov.
S novinkami prichádza aj v tomto
školskom roku.
Daňovníctvo a audítorstvo je
predmet, ktorý bol v školskom
roku 2017/2018 do Školského
vzdelávacieho programu zaradený
z dôvodu potreby zvyšovania
praktických zručností a kompetencií
študentov v oblasti finančnej
gramotnosti a tiež z dôvodu záujmu
trhu práce o odborníkov v oblasti
účtovníctva a daňovníctva, ktoré sú
v praxi navzájom veľmi úzko prepojené.
„Jeho potreba vyplynula zo spätnej
väzby získanej od zamestnávateľov,
ktorej škola venuje systematicky
mimoriadnu pozornosť študentov,“
vysvetľuje
Lýdia
Franczelová,
vyučujúca odborných predmetov
a konkretizuje: „Obsah učiva zahŕňa
komplex vedomostí o daniach a je
posilnený najmä o získanie praktických
zručností. Predmet obsahuje aj
základy audítorstva. Keďže táto
oblasť je pre študentov úplne nová,

rozhodli sa vyučujúce odborných
predmetov prizývať na vyučovacie
hodiny odborníkov priamo z praxe.“
Prvé stretnutie absolvovali študenti
so Zuzanou Kováčovou, audítorkou
a daňovou poradkyňou. „Pre študentov
bola táto netradičná vyučovacia
hodina veľkým prínosom. Od
odborníčky na danú problematiku sa
formou diskusie dozvedeli o postupe
prípravy, činnostiach súvisiacich
so samotným auditom a jeho
vyhodnotením v konkrétnej účtovnej
jednotke. Získali informácie o tom,
aké odborné vzdelanie je potrebné
na výkon práce audítora, aké musí
mať osobnostné predpoklady, aká
je jeho miera zodpovednosti a riziká
spojené s výkonom práce. Zaujímalo
ich aj finančné ohodnotenie,“ dopĺňa
Lýdia
Franczelová.
Netradičné
formy a metódy vyučovania sú v
škole systematicky uplatňované.
„Veríme, že aj v budúcnosti sa
nám naďalej bude dariť rozširovať
spoluprácu s odborníkmi z praxe
a zabezpečiť vysokú kvalitu vzdelania
a pripravenosť našich absolventov
na ich náročné povolanie,“ uzatvára
Franczelová.
(r)

Žiarsky fotograf Peter Vörös: Fotografovanie je spôsob vyjadrenia môjho kreatívneho ducha
Pre Žiarčana Petra Vörösa bolo
fotenie zo začiatku iba koníčkom.
Neskôr sa fotografovaním začal
živiť a dnes dokonca spolupracuje
s
najväčším
internetovým
vyhľadávačom, pre ktorý fotí
virtuálne fotografie. Ako dnes Peter
hovorí, robí to, čo ho baví a napĺňa.
Prednedávnom ľuďom ukázal ďalší
rozmer fotografie. Vďaka modernej
technológii dokáže oživiť staré, už
vyblednuté fotografie a opäť im tak
vdýchnuť život.
„Fotografovanie je krásna a úžasná
vec. Keď sa môžem pozrieť na svet
prostredníctvom hľadáčika, vyžaduje
si to istú dávku predstavivosti, kým
nájdem ten správny záber. A v tom
spočíva čaro fotografovania. Keď dvaja
fotia to isté, nikdy to nie je to isté,
každý má v tej fotografii svoj rukopis.
To je to, čo ma na tom baví a napĺňa. Je
to umenie a spôsob vyjadrenia môjho
kreatívneho ducha,“ hovorí o svojom
vzťahu k fotografovaniu žiarsky
fotograf.
Petra k fotografii priviedol brat,
ktorý mu pred niekoľkými rokmi

Fotograf Peter Vörös.

marketingových nástrojov, akým sa
môžu firmy prezentovať na internete,“
približuje a ako podotýka, virtuálne
prehliadky využívajú hlavne obchody,
reštaurácie, hotely, zdravotnícke
zariadenia alebo školy. Peter tiež
priznáva, že tak ako každý fotograf,
aj on si prešiel rôznymi žánrami
fotografie, kým našiel to, čo ho baví
najviac. „Skúšal som rôzne žánre,
ale mne najviac učarovala krajina a
architektúra. Fotografovanie prírody
je pre mňa veľký relax, ktorý môžem
spojiť s mojou ďalšou záľubou, a to
turistikou,“ približuje ďalej.

Stará foto pred úpravou, po úprave a kolorovaná foto.

Oživuje staré, časom
poznačené fotografie
Peter rád fotí Banskú Štiavnicu.
na Vianoce daroval fotoaparát. „Vtedy
to celé začalo a teraz môžem povedať,
že moja práca je moje hobby,“ netají
Peťo, ktorý si ešte aj dnes pamätá na
svoj prvý fotoaparát: „Pamätám si ho
presne. Bol to digitálny kompaktný
fotoaparát značky Canon. Tejto značke
som ostal verný dodnes. V súčasnosti
vlastním digitálnu zrkadlovku, ktorá
však ponúka oveľa viac možností ako
môj prvý fotoaparát.“
Fotografov
možno
deliť
na amatérskych a profesionálnych. Ešte
pred takými pätnástimi rokmi by sme
do kategórie amatérov zaradili aj Petra.
Dnes však patrí medzi vyhľadávaných
fotografov a fotografovanie je
tak pre neho povolaním. „Živím
sa fotografovaním, konkrétne je
to virtuálne fotenie v spolupráci
s internetovým vyhľadávačom Google.
Ide o moderný a jeden z najlepších

Pred časom sa Peter od klasického
fotografovania posunul k úprave
starých fotografií, ktoré vďaka
modernej technológii opäť oživuje,
vracia im život a v niektorých prípadoch
aj farby. Prezradil nám, čo bolo prvým
impulzom, ktorý ho k niečomu takému
naštartoval. „Bolo to v čase, keď mal
mať môj otec stretávku zo strednej
školy a poprosil ma, či by som mu
neupravil
skupinovú
fotografiu
zo školských čias. Fotka bola trochu
popraskaná a chýbalo tam niekoľko
detailov. Bola to moja prvá fotografia,
ktorú som upravoval,“ vysvetľuje ďalej
Peťo a jedným dychom prezrádza,
či sa takto dajú upraviť všetky staré
fotografie: „Nezávisí ani tak od veku
fotografie, ako skôr od jej poškodenia.
Ťažko sa upravuje fotografia, na ktorej
chýba napríklad tvár, v tomto prípade
sa takáto fotka ťažko zachraňuje.“
Prvým krokom pri takejto úprave je
naskenovanie fotografie, následne
sa fotografia upravuje a opravuje
v počítači. Tu je možnosť fotku aj
kolorovať a získa tak úplne iný rozmer.

Dnes Peter fotí virtuálne fotografie pre najväčší internetový vyhľadávač.
Ďalší krok môže byť vytlačenie už
upravenej fotografie – či už na papier,
alebo na plátno, čím sa zachová aj pre
ďalšie generácie. Zaujímalo nás, kto
všetko Petra o takúto úpravu fotografií
žiada. „Kontaktujú ma ľudia rôzneho
veku s rôznymi motívmi, či už sú to
starší ľudia, ktorí chcú oprášiť svoje
spomienky na mladosť, napr. svadobné
fotografie, prípadne fotografie svojich
rodičov, detí či priateľov. Sú to aj mladí
ľudia, ktorí chcú „oprášiť“ a zachovať tak
spomienky napríklad na svojich starých
rodičov a zachovať ich pre ďalšie
generácie. Každý, kto chce zachovať
častokrát jedinú spomienku na ich
blízkych.“ Najstaršia fotografia, ktorú

Peťo upravoval, bola z roku 1914. „Išlo
o fotografiu dvoch vojakov. Bola dosť
znehodnotená a popísaná, takže tu
chvíľu trvalo, kým získala nový vzhľad,“
netají Peter a ako na záver dodáva,
konkrétnu dĺžku úpravy fotografie
nie je možné presne povedať: „Závisí
to hlavne od poškodenia fotografie.
Niekedy samotná úprava trvá 30 minút
a niekedy to môžu byť aj 2 - 3 hodiny.“
V prípade, že by ste si aj vy chceli dať
upraviť starú fotografiu z albumu,
môžete Petra kontaktovať e-mailom na
voros.peto@gmail.com.
(li)
Foto: archív Petra Vörösa
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Blahoželanie

Život v pohode
s mysľou veselou,
nech máš vždy
pri sebe
strážnych anjelov.
S láskou v srdci,
s úsmevom na tvári,
nech sa ti v živote
všetko vydarí.
Dňa 22. októbra
sa dožije 70 rokov
naša drahá

Zitka Mezeiová,
rod. Kupčiová.
V mene celej našej rodiny
prajeme krásne narodeniny.
Dcéra, synovia,
vnuci a vnučka Natália.

OZNAM
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku Kremnica a dcérocirkev
Žiar nad Hronom s radosťou v srdciach
oznamujú, že pri príležitosti
500. výročia reformácie sa dňa
29. októbra 2017 o 11.00 hod.
uskutoční posvätenie nového
Evanjelického kostola na Ulici Cyrila
a Metoda v Žiari nad Hronom.
Z tohto dôvodu bude ulica
pre motoristov v dobe
od 9.00 do 17.00 hod. uzatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.

Príroda
Na tráve je ovečka,
v lese je zas palička.
Kapor ústa otvára,
všetko tá hus
vytára.
Príroda
je zvláštna vec,
nože mi len povedz:
Prečo ryba
v rieke pláva?
Prečo vták krídlami
máva?

V lese býva maco,
ten má meno Laco.
Tamto spí a chrápe
sladko,
kto iný, než strýko
Vladko.
Príroda má logiku,
je to jasná správa.
Na poli je hlávka
maku,
čo už, aj tak sa
čudne správa.
Patrik Hrabaj,
11 rokov

Betlehemy

Oravské kultúrne stredisko
Dolný Kubín a Mestské kultúrne centrum
Žiar nad Hronom
vás pozývajú na výstavu
drevených plastík rezbárov z Oravy
Betlehemy.
Vystavujú: Jána Kokoška, Ľubomír Orság,
Ján Šeliga a Ján Špuler.
Výstava potrvá do 30. novembra vo
Výstavnej sieni MsKC.
Vstup voľný!
Otvorené: Po – Pia 8.00 do 20.00 hod.
So – Ne počas podujatí v MsKC
Informácie: A. Kršiaková, 0915 727 066

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
Oznam o dočasnom uzavretí priestorov
Z dôvodu modernizácie technológie a interiéru budú priestory hvezdárne
a planetária od 18. septembra až do odvolania uzavreté.
V prípade záujmu o využitie služieb je v ponuke alternatívny program pozostávajúci
z interaktívnej prednášky a pozorovania Slnka priamo v škole. Viac informácií
získate na telefónnom čísle 045/6700 888.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí darovali 2% z daní pre nadáciu Kresťanská obnova,
ktorá sa podieľa na stavbe evanjelického areálu s kostolom v Žiari nad Hronom. Aj
vďaka vám je stavba v takom stave, že je používateľná a je možné ju dňa 29.10.2017
o 11.00 h za prítomnosti vrcholných evanjelických duchovných, spriatelených
duchovných rímsko-katolíckej cirkvi a iných, predstaviteľov mesta a iných hostí
posvätiť.
Správna rada nadácie Kresťanská obnova
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Odhalenie pamätnej tabule politickým väzňom
V sobotu 7. októbra sa v Kostole
sv. Ladislava v Lutile uskutočnila
slávnostná svätá omša za obete
komunistického režimu. Po svätej
omši bola odhalená pamätná tabuľa
venovaná
politickým
väzňom,
občanom obce Lutila, obetiam
vzbury proti odvlečeniu rímskokatolíckeho kňaza z farnosti.
Do tejto obce dňa 2. júla 1949 prišli
pred večerom okresný tajomník
KSS v Kremnici Štefan Libo a vrchný
strážmajster SNB Tomáš Šebo.
Dôvodom ich návštevy bolo vysvetliť
občanom v miestnej štátnej škole
účel katolíckej akcie. Už pred touto
návštevou sa občania dozvedeli, že
pána farára majú zaistiť. Občania sa
začali zhromažďovať na ulici a chrániť si
svojho dôstojného pána farára. Bránili
obetavo slobodu a náboženstvo.
Okresný súd v Kremnici vyniesol
rozsudok nad týmito nebojácnymi
a statočnými občanmi, ktorí sa vzopreli
proti odvlečeniu kňaza, dňa 7.10.1949.
Sudca bol Bohdan Ilko, ktorého som
aj ja už ako dieťa osobne poznala,
lebo súdil aj nás, tri deti, po obidvoch
rodičoch politických väzňoch. Otecko
popravený, mamička dostala doživotie.
Zaistený bol aj starý otec, dostal

11 rokov a mamin brat Imrich, dostal
8 rokov. Prečo také veľké tresty dostala
moja rodina? Otecko previedol
8.12.1951 svojho švagra cez hranice,
a preto bol popravený dňa 28.3.1953
na Pankráci v Prahe. Veď nekradol,
nezabíjal, ako je tomu teraz. Prečo
teraz prevádzačov nepopravujú? Celý
náš majetok nám bol skonfiškovaný,
zhabaný komunistami. My, traja
súrodenci, ja 9-ročná, Helenka 7-ročná
a Peťko 3-ročný sme zostali na ulici.
Chceli nás dať do detského domova,
ale stará mamička, i keď bola chorľavá,
si nás vysúdila a do detského domova
sme sa nedostali. Vychovávala nás
v kresťanskom duchu.
Keby sa tieto vzácne listiny
zo súdneho procesu nezachovali, tak
by sme ani nevedeli, ktorí občania sa
vzopreli proti odvlečeniu pána farára
z Lutily. Že sa listiny zachovali, zariadil

Pán Boh, aby tunajší obyvatelia vedeli,
a hlavne mládež, čo sa dialo v dobe
temna za totality. Veľmi si vážime
a ďakujeme starostovi obce Jánovi
Pružinovi a poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí sa pričinili, aby
táto pamätná tabuľa bola na budove
obecného úradu a pripomínala, že
komunistický režim prenasledoval,
ponižoval, väznil. Ďakujeme aj nášmu
členovi Zväzu protikomunistického
odboja, politickí väzni z okresnej
pobočky zo Žiaru nad Hronom,
Ľubomírovi Červenákovi, ktorí poskytol
vzácne listiny spred 68 rokov.

Nie, nedáme si náš štát rozvrátiť,
on je pre nás živá studňa
s vierou i chlebom.
V šťastnej slobode chceme svorne žiť
od Tatier k Dunaju,
pod slovenským nebom.
Margita Zimanová,
rod. Valentová,
predsedníčka ZPKO
Žiar nad Hronom

Žiaci z „Jednotky“ na návšteve
meteorologickej stanice
Aj v novom školskom roku
organizovalo Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom exkurziu
do meteorologickej stanice.
V utorok 3. októbra žiaci siedmeho
a ôsmeho ročníka zo žiarskej
„Jednotky“ pod vedením pedagóga
Michala Straňáka zažili netradičnú
hodinu fyziky. V prostredí žiarskej
meteorologickej stanice sa dozvedeli
o tom, čo všetko má vplyv na
počasie.
Počas
komentovanej
prehliadky priamo v meteorologickej
záhradke sa oboznámili s dôležitými
meteorologickými prvkami, prístrojmi
na ich meranie, so záznamovými
metódami a uplatnením údajov o
nich v príprave predpovede počasia
a pri zostavovaní klimatologických
modelov. Žiakom bol umožnený
výstup na vežu meteorologickej
stanice, do tzv. meteorologickej
búdky a tiež aj vstup do unimobunky,
kde si zblízka mohli prehliadnuť
rôzne meracie prístroje. Odborný
výklad zabezpečili pracovníci Krajskej
hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella Tomáš Dobrovodský a Jaroslav
Váňa. Exkurzia bola pre žiakov poučná

a názvy ako ombrograf, barograf,
hygrograf či héliograf už nebudú pre
nich neznáme pri výrobe vlastných
školských modelov.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého
Róberta Barana,
ktorý nás navždy opustil
dňa 1. októbra 2017
vo veku nedožitých 82 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka
a dcéry s rodinami.
nami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí
odprevadili
dňa 19. septembra 2017
na poslednej ceste manžela, otca,
dedka a pradedka
Alexeja Koštu
z Lovče.
Čas neúprosne beží
a nevráti, čo vzal.
Len spomienky, úcta,
smútok a láska
v srdciach zostáva...
Manželka, dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 2. októbra
sme si pripomenuli
4. výročie
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil náš
drahý a milovaný
manžel, otec a starý otec
Augustín Brančík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
susedom a známym
za účasť na poslednej
rozlúčke s našou
milovanou mamou,
starkou a prastarkou
V našich
Margitou
srdciach
Szarvasovou
zostaneš
zo Žiaru
navždy.
nad Hronom.
Ďakujeme aj
za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmieniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
*23.5.1951
v srdciach tých,
- †12.8.2017
ktorí ťa milovali.
Dňa 12. augusta 2017
sme odprevadili našu maminku
a starú mamu
Margitu Škvarkovú
vo veku 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Neplačte, že som
odišiel,ten kľud a zmier
mi prajte, len večné
svetlo spomienky
mi stále zachovajte.
Dňa 16. októbra
uplynul rok 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.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí
odprevadili
dňa 29. septembra 2017
na poslednej ceste manžela, otca,
starého otca a prastarého otca
Ľudovíta Martinku
zo Žiaru nad Hronom.
Manželka, dcéry Renka a Bea
s rodinami a vnučka Sonička.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 22. októbra si
pripomenieme
1. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
manželka, mamička, starká a babka
Anna Kuraťová
zo Starej Kremničky.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína manžel a deti
s rodinami.
SPOMIENKA
Je ťažké podať
ruku osudu.
Ku krížu položiť kvet,
zapáliť sviečku.
Nad hrobom
bezmocne stáť
a s vetrom sa
rozprávať.
Žijeme život bez teba,
ale predsa s tebou.
Chýbaš nám, ale v srdci každého
z nás miesto máš.
Mamička, buď našim anjelom
a na zemi nás chráň.
Dňa 24. októbra
si pripomíname 1. výročie úmrtia
Márie Urblíkovej
z Ladomerskej Viesky.
S láskou a úctou
spomína manžel,
synovia a celá rodina.

SPOMIENKA
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra
sme si pripomenuli
6. 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
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra
uplynulo 19 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
Ako ticho žila,
tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 25. októbra uplynie rok
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá dcéra,
sestra a maminka
Miriam Mezeiová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína mama, synovia,
brat a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. októbra
si pripomíname 9. 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.

Veríme,
že niektorí ľudia
nikdy skutočne neumrú,
aj keď odídu z tohto sveta.
To podstatné,
čo sme na nich milovali,
ako úsmev, názory, láskavosť,
tu zostane navždy.
Je teda len na nás,
či si dokážeme
uchovať živú spomienku na ich
výnimočnosť...
Na znak spomienky na tých,
ktorí odišli! Priatelia.
SPOMIENKA
Že čas rany zahojí,
to je len zdanie.
V srdci naďalej ostáva
bolesť a spomínanie.
Dňa 31. októbra si
pripomíname
20 rokov od úmrtia
nášho drahého otca a starého otca
Vladimíra Tomku,
ktorý nás opustil vo veku 60 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú dcéra, syn, vnuk
a vnučka s rodinou a ostatní
príbuzní.

UZÁVIERKA ČÍSLA 22, KTORÉ VYCHÁDZA 2. NOVEMBRA, JE V PIATOK 27. OKTÓBRA.

Mestské noviny | 19. október 2017

VII.
7

ŠPORT

e-mail: inzercia@echo.sk

V prvých zápasoch sezóny prehra na palubovke súpera

Z dôležitého zápasu vyšli víťazne Žiarčania

BASKETBAL – CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV U17

BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

BK Lokomotíva Sereď – MŠK BK Žiar
nad Hronom 84:46 (29:6, 47:20, 67:34)
Body: Babiak 12, Kotlárik 11 (7 ziskov),
Novák 10, Kucej 5, Geguš 2, Grochal 2,
Truben 2, Golebiowski 2.
Hrali: Dekýš, Šonkoľ, Švec, Király.
BKM SPU Nitra – MŠK BK Žiar nad
Hronom 116:52 (24:15, 59:27, 91:37)
Body: Golebiowski 12, Kucej 9, Greguš 8,
Babiak 7, Grochal 6, Novák 6, Kotlárik 4.
Hrali: Dekýš, Truben, Švec, Lehotský,
Király.

súpermi do Serede a Nitry.
Žiarske družstvo zostavené komplet
z prvoročiakov a jedného druhoročiaka,
v obidvoch zápasoch ťahalo za kratší
koniec a nedokázalo konkurovať
staršiemu a fyzicky zdatnejšiemu
Kadeti MŠK BK Žiar nad Hronom súperovi. Súperi dominovali vo všetkých
vo
svojich
prvých
zápasoch ukazovateľoch. Veľký podiel na vysokých
celoslovenskej ligy vycestovali za

prehrách mal až prehnaný rešpekt
k súperovi, ktorý chlapcom zväzoval ruky.
Z toho pramenilo nespočetné množstvo
stratených lôpt, chybných prihrávok,
ktoré súper hneď využil na ľahké
skórovanie. Miestami sa však aj Žiarčania
prezentovali pekným kolektívnym
výkonom, po ktorom dokázali skórovať.
No akonáhle začali hrať individuálne
a do postavenej obrany, spravidla sa to
skončilo stratou, za ktorou nasledoval
rýchly protiútok. V tejto sezóne bude
čakať Žiarčanov ešte veľa takýchto
ťažkých zápasov, kde budú môcť ukázať,
že vedia hrať basketbal.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad
Hronom 54:89 (15:20, 27:44, 37:71)
Body: Šonkol 17 b (3 trojky, 6 doskokov),
Sirotný 14 b (11 doskokov), Balogh 14
b, Ďurica 12 b, Dekýš 11 b, Holic 10 b,
Tončík 7 b, Herich a Žemla 2 b.
Hrali: R. Kosmeľ, Kňažko.
Naši starší žiaci vstúpili v sobotu
14. októbra do nového súťažného
ročníka, keď sa hneď v prvom zápase
predstavili na palubovke súpera
z Prievidze.
Naši chlapci už od úvodu držali zápas
pevne vo svojich rukách a nedovolili
súperovi dostať sa do svojho tempa
a už do polčasu si dokázali vybudovať

náskok o 17 bodov. Do druhého polčasu
sme nastúpili už o niečo pokojnejšie,
s väčšou bojovnosťou a chuťou po
víťazstve. Zodpovedná hra v obrane
a rýchle protiútoky nás dostávali
ešte do väčšej pohody a nakoniec
sme si zo súperovho ihriska a z veľmi
dôležitého zápasu zaslúženie doniesli
víťazstvo 89:54. Nasledujúce dva týždne
využijeme na prípravu a doladenie hry
pred ďalším dôležitým dvojzápasom,
ktorý odohráme doma 28. a 29. októbra
aj proti obhajcovi prvenstva z Interu
Bratislava.
Marek Marko, tréner a Jozef Oravec,
asistent

Na úvod sezóny prehra po slabom výkone pred domácim hľadiskom
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – KB Košice B
54:94 (11:21, 23:49, 40:67)
Body: Nemčok 17, Vrtík 16, Pavol 9,
Páleník 6, Fábry 3, Galovič 2, Tkáč 1.
Hrali: Kaňa, Nagy, Oravec, Šály, Prosba.
V prvom zápase sezóny sme nepodali
výkon, na aký sme zvyknutí a ktorý by
nám priniesol víťazstvo. Začali sme
veľmi zle a hlavne našou pomalou
hrou sme dávali šancu mladému
družstvu z Košíc, aby stihlo postaviť
svoju defenzívu, do ktorej sme sa
potom ťažko presadzovali.
V zápase nám chýbala tranzícia
prihrávky – dlho sme držali loptu na ruke
a ubíjali sme sa v dlhých driblingoch,
čo malo za príčinu množstvo
nepripravených a ťažkých streleckých
pozícií. Výsledkom bola katastrofálna
úspešnosť našich streleckých pokusov,
iba 24 %. Okrem toho, hrali sme veľmi
mäkko. V druhej štvrtine sme trochu
zlepšili nasadenie a vyrovnali sme hru.
Bohužiaľ, keď sme stiahli náskok súpera
na 11 bodov, prišli zbytočné straty
a súper nám opäť do polčasu odskočil na
viac ako 20 bodov.
Druhý polčas sme prvých 5 minút
znovu dokázali hrať s mladými hráčmi
Košíc vyrovnanú hru a až vlastnými
chybami a zbytočnými stratami sme im
umožnili skórovať a zvyšovať postupne
vedenie.
Je škoda, že sme v prvom zápase
a hlavne pred domácim hľadiskom
podali jeden z najslabších výkonov.
Takáto pomalá hra nám vôbec nesvedčí.

To nie je to, čím sme sa doteraz
prezentovali v minulých zápasoch.
Z nasadenia a koncentrácie vychádzala
aj naša katastrofálna úspešnosť v streľbe
z perimetra – len 15 %. To nás postupne
stále viac a viac ubíjalo a už sme až do
konca zápasu nenašli morálne a ani
fyzické sily, aby sme vývoj zápasu zvrátili.
Nasledujúci domáci zápas odohrajú
naši muži v sobotu 4. novembra o 18.00
hod. s družstvom BKM Lučenec.

Prehra so silným súperom
v Banskej Bystrici

štvrtinu sme hrali so silným súperom,
za ktorého hrali aj bývalí extraligoví
hráči Rendla a Kockász a aj naši bývalí
hráči Minárik s Rozimom, vyrovnanú
partiu. Ešte v druhej štvrtine sme sa
držali, ale potom sa ukázala väčšia
kvalita súperových hráčov a opäť sme
utrpeli vysokú prehru. Bohužiaľ, taká je
momentálne naša kvalita. Máme káder
vyskladaný z veľmi mladých hráčov,
viacerí sú ešte len v juniorskom veku.
Starší skúsenejší hráči nemôžu odtiahnuť
celý zápas a mladým hráčom, ktorí
majú šancu ukázať sa, chýba kvalita
a hlavne nasadenie a basketbalová vôľa
popasovať sa a ukázať sa. Opäť sme
mali veľké množstvo nepremenených
streleckých príležitostí a množstvo
strát, po ktorých sme dostávali ľahké
koše z protiútokov z protiútokov, a tak
sa súperov náskok postupne zvyšoval.
Treba byť trpezliví a poctivo trénovať
a verím, že naše výkony sa postupne
budú už len zlepšovať.
Karol Kučera, tréner

ŠKP Banská Bystrica - MŠK BK Žiar nad
Hronom 106:47 (29:14, 5025, 78:36,
106:47)
Body: Fábry 15, Páleník 10, Nemčok 9,
Vrtík 8, Tkáč 3, Skladan 2
Hrali: Kaňa, Prosba, Rajnoha, Šály.
Ďalší zápas odohrali Žiarčania
v sobotu 14. októbra na palubovke
Banskej Bystrice.
Zápas sme otvorili dobre a prvú

Žiarska plaváreň hostila 13. ročník Banskobystrického plaveckého pohára
PLAVCI

V sobotu 7. októbra sa na žiarskej
krytej plavárni uskutočnilo 4. kolo
13.
ročníka
Banskobystrického
plaveckého pohára.
V 4. kole pohára súťažilo osem klubov
a celkovo 150 pretekárov. Po štyroch
kolách je žiarsky plavec Dominik Meliš
na 2. mieste vo svojej kategórii (13 – 14
roční.) a plavkyňa Hana Kmeťová na
2. mieste vo svojej kategórii (9 – 10 roční).
Ďalšie, 5. kolo, Banskobystrického
plaveckého pohára sa uskutoční
4. novembra v Rimavskej Sobote.
Výsledky Žiarčanov
Ema Barančoková: 3. miesto 200 m
voľný spôsob, 3. miesto 50 m znak,
Ema Dávidová: 25 m znak, 25 m prsia,
25 m motýlik všetko 2. miesto, Katarína
Hamarová: 7. miesto 50 m prsia, Juraj
Hlavnička: 8. miesto 50 m motýlik, Andrej
Holos: 3. miesto 200 m znak, Adam
Jančok: 4. miesto 200 m znak, Diana
Karásková: 5. miesto 100 m motýlik,
Eliška Klučková: 10. miesto 100 m prsia,
Hana Kmeťová: 50 m prsia, 100 m prsia
obe 3. miesto, Ján Kolár: 2. miesto.

Filip Šurek, trénerka Martina
Bartková a Ema Dávidová.
50 m znak, 200 m znak, 50 m prsia,
50 m motýlik všetko 3. miesto, Alexandra
Koštová: 4. miesto 50 m motýlik, Jakub
Kukučka: 4. miesto 100 m prsia, Viktória
Maliková: 3. miesto 200 m znak, Dominik
Meliš: 2. miesto 50 m voľný spôsob,
50 m prsia, 100 m prsia, 50 m motýlik,

100 m motýlik, 100 m polohové preteky
všetko 1. miesto, Hana Pittnerová: 50 m
znak, 100 m motýlik obe 3. miesto, Ema
Prachárová: 2. miesto 50 m motýlik,
3. miesto 100 m motýlik, Melinda
Ruislová: 4. miesto 100 m prsia, Ivan
Šabata: 6. miesto 100 m prsia, Tamara
Šabatová: 6. miesto 50 m motýlik, Filip
Šurek: 25 m voľný spôsob, 25 m znak,
25 m motýlik všetko 2. miesto, Ivana
Šureková: 2. miesto 50 m znak, 1. miesto
200 m znak, Peter Šurka: 4. miesto
25 m znak, Olívia Ťahúnová: 6. miesto
200 m znak, Tereza Veselá: 3. miesto
200 m znak, 3. miesto 100 m prsia,
2. miesto 50 m motýlik, 2. miesto
100 m polohové preteky, 1. miesto
400 m polohové preteky, Šimon Veselý:
2. miesto 50 m prsia, 3. miesto 100 m
prsia, 2. miesto 100 m motýlik.
Žiarčania súťažili aj v štafetách.
V kategórii 4 x 50 m polohové preteky
mix získali Ján Kolár, Jakub Kukučka, Ema
Prachárová a Hana Kmeťová 3. miesto
a Ema Barančoková, Alexandra Koštová,
Šimon Veselý a Andrej Holos 4. miesto.(li)

Po remíze v ťažkom zápase so Šamorínom
sme si pripísali ďalší cenný bod
FUTBAL – II. LIGA

FK Pohronie – FK ŠTK 1914 Šamorín 1:1
(1:0)
FK Pohronie: Urminský - Nosko, Prikryl,
Pelegríni (C), Ďungel, Frimmel, Nurkovič,
Garaj, Pavúk, Paraj, Blahút, Pittner,
Sekereš, Hudák, Lipták, Antošík, Packo.
Na Mestský futbalový štadión
v Žiari nad Hronom zavítalo na zápas
so Šamorínom 572 divákov. Súper
zo Šamorína, ktorého spoluvlastníkom
je brazílsky futbalový klub Fluminense
FC, pricestoval na zápas v dobrej
forme.
Do stretnutia nastúpili aktívnejšie
hostia, čo prinieslo nervozitu a množstvo
osobných súbojov. Hra sa postupne
vyrovnávala a do šancí sa postupne
dostávali aj domáci futbalisti, ktorým
však útočnú snahu hostia neustále
znepríjemňovali
pozornou
hrou
v strede poľa a dôraznou obranou.
V 30. minúte stretnutia sa rozpršalo, čo
narobilo problémy hráčom oboch tímov,
mokrá lopta aj hráči sa kĺzali po trávniku,
na čo doplatili hostia v 34. minúte,
kedy po sklze (faule) hosťujúceho
hráča v pokutovom území nariadil
hlavný rozhodca pokutový kop.
K lopte sa postavil neľútostný penaltový
exekútor Marek Frimmel, ktorý sa ani
tentoraz nemýlil a umiestnenou strelou
k pravej žrdi otvoril skóre. Inkasovaný
gól nabudil hostí k zvýšenej aktivite,
čím si dokázali vytvoriť tlak. Od úvodu
druhého polčasu sa hra pritvrdila, čo
vyústilo dvomi žltými kartami v priebehu
50. minúty a na našej strane ju videl
kapitán Lukáš Pelegríni. Na hráčoch
súpera bolo vidno enormnú snahu
o vyrovnanie, čo vyvrcholilo gólom
kapitána hostí. Do konca stretnutia sa
už hráčom ani jedného tímu zmeniť skóre
nepodarilo, čo rozhodlo o deľbe bodov
po remíze 1:1.

V Žiline sme siahali na plný bodový
zisk, Nurkovič zabezpečil
aspoň remízu
MŠK Žilina B – FK Pohronie 1:1 (1:0)
Góly: 33. Jankauskas - 48. Nurković.
FK Pohronie: Urminský - Sekereš, Prikryl,
Pelegríni, Ďungel (83. Hudák), Frimmel,
Nurković, Garaj, Pavúk, Paraj (74. Pittner),
Blahút (90. Nepšinský).

Úvod zápasu sa niesol v opatrnom
duchu, oba tímy vsadili na istotu a
nikto nechcel darovať súperovi šancu
dostať sa do vedenia.
Prvú vážnejšiu príležitosť si vytvorili
domáci v 10. minúte. V ďalších
minútach sa hra preniesla do priestoru
medzi šestnástkami, bez výraznejších
príležitostí na zmenu skóre. V 33. minúte
po biliarde na pravej strany sa výborne
uvoľnil Žilinčan Klec, našiel na päťke
osamoteného Jankauskasa a ten strelou
k žrdi otvoril skóre stretnutia.
V druhom polčase sa obraz hry zmenil
a naši hráči chceli nielen vyrovnať,
ale otočiť skóre vo svoj prospech.
V 48. minúte využil Nurkovič centrovanú
prihrávku Ďungela a hlavou vyrovnal
na 1:1. O niekoľko minút sme mohli
opäť skórovať, keď sa po chybe brankára
Holeca mohol strelecky vyznamenať
Blahút. Rozhodnutie v náš prospech
nepriniesla ani šanca Sekereša
v 78. minúte a rozhodnúť mohol tvrdou
strelou v 89. minúte Samir Nurkovič,
ale jeho lopta len opečiatkovalo brvno
Holecovej brány. Definitívnym hrdinom
nášho tímu sa mohol stať v 92. minúte
Daniel Pavúk, ktorý sa ocitol vo vyloženej
šanci, ale brankár Holec jeho strelu
s námahou vytlačil nohou mimo brány.
Body sme si spravodlivo rozdelili, s čím
boli hostia spokojní, ale nechýbalo veľa
a odniesli by sme si domov plný bodový
zisk.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Basketbalový klub podpísal novú zmluvu s Handlovou

Prvé postupové body pre Žiar

BASKETBAL

KARATE

Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom v sobotu 14. októbra uzavrel
historickú zmluvu o súčinnosti a
vzájomnej spolupráci s klubom MBK
Baník Handlová.
MBK Handlová je tradičným účastníkom
najvyššej slovenskej basketbalovej
súťaže, Extraligy. Na svojom konte má
dva tituly vicemajstra Slovenska a trikrát
získali Handlovčania v tejto súťaži bronz.
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
sa zase môže popýšiť už 10 titulmi majstra
Slovenska v rôznych mládežníckych
kategóriách, od minižiakov až po
juniorov. Iniciatíva vytvoriť platformu,
ktorá by umožňovala prepojenie
basketbalu Handlovej a basketbalu
Žiaru nad Hronom, prišla od primátora
mesta Handlová Rudolfa Podobu a od
športového riaditeľa žiarskeho BK
Norberta Nagya. Zmluva, ktorá okrem

úzkej vzájomnej spolupráce oboch
klubov a mnohého iného, pootvorí
talentovaným mladým Žiarčanom
dvere do veľkého basketbalu. Umožní
trénerom žiarskeho klubu zúčastňovať
sa tréningového procesu a metodických
podujatí od najskúsenejších seniorských
trénerov z Handlovej. V praxi by to mal
byť okrem iného aj jednoduchší pohyb

hráčov medzi oboma klubmi. MBK
Baník Handlová hrá Extraligu - teda
najvyššiu Slovenskú súťaž, MŠK BK Žiar
nad Hronom hrá druhú najvyššiu súťaž.
Žiarski odchovanci by tak mali mať vyššiu
šancu dostať sa do Extraligy. Pomáhať si
môžu prestupmi hráčov aj mládežnícke
tímy oboch klubov.
BK MŠK Žiar nad Hronom

Žiarski atléti opäť hviezdili aj v Dubnici
ATLETIKA

Po úspešnom účinkovaní žiarskych
atlétov v súťažiach družstiev sa
svojho vrcholu sezóny dočkali
atléti v kategórii mladšieho žiactva
a prípraviek. V sobotu 1. októbra
sa v Dubnici nad Váhom konali
Majstrovstvá
stredoslovenského
atletického zväzu (SsAZ) jednotlivcov.
V jednotlivých disciplínach sa naši
atléti nestratili a podali kvalitné
výkony. Statočne sa vyrovnali aj
s nešťastným časovým rozpisom
jednotlivých disciplín, keď najmä
Natália Bieliková a Nina Krajčíková
absolvovali všetky svoje disciplíny
(beh, diaľka, kriketka) v rovnakom

čase. Domov sa vracali so ziskom 11
medailí (3 – 4 – 4) a a ďalších štyroch
umiestnení na “zemiakovom” 4. mieste.
na „zemiakovom“ 4. mieste. Niektorí
z atlétov si na podujatí vylepšili svoje
osobné rekordy. Úspešne tak zavŕšili
sezónu na dráhe a pomaly sa začnú
pripravovať na súťaže v cezpoľných
behoch.
Výsledky atlétov AK MŠK Žiar
Mladší žiaci: 600 m – 3. Matej Hudec
1:50,20, skok do diaľky 9. Aurel Lipták
396 cm, 12. Marek Húsenica 338 cm.
Prípravka chlapci: 60 m - 28. Karol
Palašthy 10,74, 1000 m - 1. Ivan Šluch
3:30,84 (PB), 4. Martin Pavlenda 3:54,53,

hod kriketkou – 4. Martin Pavlenda
33,05 cm, skok do diaľky – 4. Richard
Zorvan 386 cm, 22. Karol Palašthy
276 cm, štafeta 4x60 m - 3. Žiar ( Palašthy,
Pavlenda, Šlúch, Zorvan) 34,83.
Mladšie žiačky: 600 m – 4. Sofia
Beliančinová 1:51,11, 1500 m –
1. Nina Krajčíková 5:46,95, 5. Alexandra
Nemčoková 6:03,06, 6. Katarína
Kubovčíková 6:24,05, vrh guľou –
3. Viktória Futáková 8,07 m, 7. Alexandra
Nemčoková 7,18 m, hod kriketkou –
4. Nina Krajčíková 47,53 m, skok
do diaľky – 3. Nina Krajčíková 447 cm,
6. Sofia Beliančinová 439 cm, štafeta
4x60 m – 2. Žiar (S. Beliančinová,
Futáková, K. Kubovčíková, Nemčoková)
34,83.
Prípravka dievčatá: 60 m rozbehy:
6. Nela Beliančinová 9,58 (PB) – postup
do finále, 18. Mia Marčišinová 10,00 (PB),
60 m finále – 5. Nela Beliančinová 9,39
(PB), 150 m 6. Mia Marčišinová 23,58
(PB), 600 m – 1. Natália Bieliková 1:57,79,
5. Hanka Kubovčíková 2:13,17 (PB),
11. Nela Beliančinová 2:21,77, 1000 m 2. Lenka Líškayová 3:51,06, hod kriketkou
– 2. Natália Bieliková 36,20 m, skok do
diaľky – 2. Natália Bieliková 419 cm,
štafeta 4x60 m – 2. Žiar (N. Beliančinová,
H. Kubovčíková, Líškayová, Marčišinová)

23. septembra hostili Košice 289
pretekárov z 49 klubov z celého
Slovenska, ktorí zápasili o prvé
tohtoročné body zo Slovenského
pohára kadetov a juniorov v karate.
Na 1. kole Slovenského pohára
nechýbali ani karatisti z MŠK Žiar
nad Hronom. Svojimi výkonmi sa
opäť prebojovali medzi najlepších.
V úvodnej disciplíne súborné cvičenia
kata Šimon Sečkár obsadil 3. miesto.
Podobne sa mu darilo aj v športovom
zápase kumite. V kadetskej kategórii
do 63 kg 3. miesto vybojoval aj Aris
Nikolas Čela. V juniorských kategóriách
sa našim pretekárom podarilo
prebojovať až do finále. Zdenko Vanka
v kategórii juniorov do 68 kg skončil na
2. mieste, keď cestou do finále porazil
aj reprezentanta SR. Svoju dlhotrvajúcu
dominanciu v kategórii potvrdila aj
Nina Jelžová, ktorá v juniorkách nad
59 kg nenašla premožiteľku. Ani starší
juniori sa nedali zahanbiť. Prvý štart
na Slovenskom pohári skvele zvládla
Kornélia Bugárová, ktorá v kategórii
starších junioriek nad 68 kg skončila
prvá. Michal Výrostko v kategórii

starších juniorov do 75 kg skončil na
2. mieste a zbierku našich úspechov
uzavrel, taktiež 2. miestom, Milan
Laurov v kategórii starších juniorov do
67 kg.
Pretekári si súčasne vybojovali aj
prvé postupové body na decembrové
Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Spomedzi 49 zúčastnených klubov MŠK
Žiar nad Hronom obsadilo 7. miesto.(ľs)

Srbský útočník Samir Nurkovič: FK Pohronie je moja druhá rodina
FUTBAL

Do mužstva FK Pohronia pribudol od 1. septembra srbský
útočník Samir Nurkovič. Tento
strelec nie je pre tím žiadnou
neznámou. Už v sezóne
2016/2017 za FK Pohronie hral.
Srbský strelec Samir Nurkovič
obliekal v minulej sezóne dres
fortunaligového klubu FC ViOn
Zlaté Moravce. Od 1. septembra
tohto roku je opäť v mužstve FK
Pohronie. Futbalu sa Samir začal
venovať vo svojich 9-rokoch.
„Všetci kamaráti trénovali futbal,

Samir v drese FK Pohronie.

tak som išiel vyskúšať aj ja a som tu,“ smeje sa dnes
útočník nášho Áčka a dodáva, že futbal si vybral aj
preto, lebo ho baví a ako dodáva: „Vždy, keď som na
futbalovom ihrisku, som šťastný.“
Samir Nurkovič sa narodil 13. júna 1992 v meste
Tutin v západnom Srbsku. „Keď som bol malý, celá
rodina ma volala Bato, mám štyri sestry, ony začali
ako prvé. Zatiaľ ma tak volajú len doma,“ smeje sa.
V rodnom meste hrával za FK Tutin, neskôr za FK
Partizán Belehrad. Ako 18-ročný prišiel na Slovensko. Jeho prvým klubom bol MFK Košice, neskôr,
v roku 2013, Zlaté Moravce, v roku 2014 prestúpil
do Dunajskej Stredy. V tom istom roku hral aj za FK
Slovan Duslo Šaľa. Tento 187 centimetrov vysoký

hrotový útočník prišiel po prvýkrát do FK Pohronie
minulý rok v lete.
Samir miluje oddych a regeneráciu, ale rád zájde
so svojimi spoluhráčmi na kávu. „S chalanmi si rozumiem výborne, je to moja druhá rodina,“ priznáva Samir, ktorého veľkým futbalovým vzorom je
Zlatan Ibrahimović. „Aj on je hrotový útočník a dosť
futbalových veci som sa naučil, keď som sa na neho
pozeral a ešte stále sa učím,“ priznáva ďalej tento
výrazný útočník s tým, že odkedy začal hrávať futbal, fandí AC Milánu. „Mojim cieľom je hrať za AC
Miláno v Taliansku,“ priznáva na záver náš kanonier.
(kr)
Foto: archív SN.

