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V tomto čísle:


Začalo sa s osádzaním semaforov
na problematickej križovatke
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Mesto ponúklo pozemok na výstavbu novej nemocnice
bude niekedy nová moderná nemocnica.
Vítame preto ponuku primátora Antala
a verím, že môže prebudiť vedenie kraja
ku konečnému rozhodnutiu,“ podotkol
na margo ponuky vedenia mesta. Ako
tiež Kukolík informoval, Svet zdravia prišlo prednedávnom s novým modelom rekonštrukcie žiarskej nemocnice. Nechce
pavilón B, ale chce postaPonúknutý pozemok je rekonštruovať
viť nový samostatný pavilón za terajšou
najväčšou plochou v meste, nemocnicou, kde by mali byť štyri nové
operačné sály, chirurgické oddelenie
kde by mohla stáť nová
a na prízemí urgentný príjem, oddelenie
multidisciplinárnej intenzívnej starostnemocnica.
livosti s 13 lôžkami a za ním röntgen so
Mesto ponúka pozemok pod Priorom.
Peter Antal, primátor mesta sonografickými prístrojmi, CT prístrojmi
a magnetickou rezonanciou. Súčasná
žiarska nemocnica je jedinou pre bývalý
Ladislav Kukolík, ktorý je nielen poslan- nemocnica by sa tak zrekonštruovala pre
veľký okres, čo je približne 100-tisíc ľudí. com BBSK, ale aj dlhoročným lekárom
ostatné oddelenia, ktoré tam zostanú
„Keďže som zachytil správu, že roko- a primárom v žiarskej nemocnici, ponufungovať.
vania spoločnosti Svet zdravia a BBSK ku radnice víta. „Z pohľadu poslanca aj
sú na mŕtvom bode, rozhodli sme sa zamestnanca žiarskej nemocnice môžem Svet zdravia tak má dnes viacero možako mesto do toho vstúpiť. Urobili sme tlmočiť názor svojich spolupracovníkov. ností, kde v Žiari vybudovať špičkové
prvý krok, Svetu zdravia sme ponúkli Sme sklamaní a unavení, ako tri roky stá- zdravotnícke zariadenie. „Dôležité je, aby
pozemok na výstavbu novej nemocni- le čakáme na splnenie sľubu, že v Žiari sme mali to, na čo čakajú nielen zamestnanci nemocnice, ale aj obyvatelia spádovej oblasti, a to je nová nemocnica,“
skonštatoval primátor Peter Antal. Ako
na záver podotkol, ak by aj Svet zdravia
využil ponuku mesta, musí to najskôr
schváliť mestské zastupiteľstvo. „Ale budeme absolútne súčinní v tom, aby boli
čím skôr vydané potrebné povolenia.
Vnímam to tak, že nová nemocnica by
bola dobrým riešením z pohľadu pacienta. Ak sa má stará nemocnica rekonštruovať tzv. za pochodu, išlo by to na úkor
pacienta,“ dodal na záver žiarsky primátor s tým, že ponuka išla spoločnosti Svet
zdravia bez konkrétnej sumy.
Ladislav Kukolík a Peter Antal počas tlačovej besedy.
(li)
ce s rozlohou približne 10 000 metrov
štvorcových, kde si vieme predstaviť, že
by bola postavená úplne nová nemocnica,“ spresnil Antal. Ako ďalej konkretizoval, v ponuke je pozemok na sídlisku Pod
vršky, a to lúka pod Priorom.

„


Na Žiarskom jarmoku
viac ako 450 stánkov
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Stop parkovaniu kamiónov
na Kutinkách
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Nemocnica zrekonštruovala
oddelenie za takmer 150-tisíc eur
Strana 3

Vedenie mesta ponúklo súčasnému
prevádzkovateľovi žiarskej nemocnice, spoločnosti Svet zdravia, pozemok
na výstavbu novej nemocnice. Svet
zdravia má tak dnes na stole ponuku
a môže si vyberať, ktorým smerom sa
bude uberať.
Pred tromi rokmi zastupiteľstvo BBSK,
ešte za bývalého vedenia, schválilo odpredaje schátraných pavilónov B v Žiari
nad Hronom a Rimavskej Sobote pre
spoločnosť Svet zdravia. Tá sa zaviazala,
že zrekonštruuje obidva pavilóny na moderné nemocničné zariadenia. Bývalé vedenie však nepodpísalo kúpno-predajnú
zmluvu so Svetom zdravia a všetko tak
zostalo stáť na mŕtvom bode. „S nádejou sme verili, že po výmene vedenia
župy dôjde k zintenzívneniu rokovania
a stane sa to jednou z hlavných priorít
súčasného vedenia, keďže je to ich originálna kompetencia vytvárať podmienky
na rozvoj zdravotníctva v kraji,“ uviedol
vo štvrtok 17. októbra na tlačovej besede primátor Peter Antal a ako podotkol,

Zrekonštruujú bežeckú rovinku na „Dvojke“
V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce na bežeckej rovinke dlhej
takmer 77 metrov a sektoru skoku do
diaľky v areáli Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika.
Projekt rieši rekonštrukciu bežeckej rovinky v dĺžke 76,5 metrov. Ide o tri dráhy a sektoru skoku do diaľky na úroveň
športoviska s umelým športovým povrchom - umelý vodopriepustný polyure-


Enviro deň aj v Žiari
Strana 8

tánový povrch, kladeným na syntetický ly. Rekonštrukciu robí spoločnosť Funny
betón.
sport, ktorá rekonštruovala aj atletickú
dráhu v Základnej škole na Jilemnického
„Pôvodná bežecká rovinka mala dĺžku ulici.
107,0 metrov s tromi dráhami. Skráti sa
však na dĺžku 76,5 metra. Skok do diaľky s Projekt zahŕňa aj revitalizáciu okolitého
pieskovým doskočiskom bude zachova- terénu. „V rámci uvažovaných stavebných
ný,“ uvádza projektová manažérka MsÚ úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu
Ľudmila Paššáková s tým, že stavba bude pôvodných obrubníkov a odkopaniu
slúžiť pre potreby tréningu miestneho stavajúceho antukového a trávnatého
atletického klubu a pre žiakov danej ško- povrchu. Následne bude vykonaná od-

kopávka zeminy a kameniva, nutná pre
realizáciu stabilizačného a podkladového súvrstvia z drveného kameniva. Obnažená pláň bude vyspádovaná a zhutnená,“ dodáva projektová manažérka.
Ukončenie prác je naplánované na
10. novembra tohto roku. Z rozpočtu
mesta sa na rekonštrukciu bežeckej rovinky vyčlenilo 39-tisíc eur.
(kr)
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Problémová križovatka bude riadená svetelnou signalizáciou
Dlhodobo problémová križovatka nad
predajňou Orange bude už onedlho
riadená svetelnou signalizáciou. Vedenie mesta verí, že týmto krokom sa dopravná situácia na tomto úseku zlepší.

Obyvatelia mesta sa po niekoľkých
mesiacoch mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu počas konania Dní jesennej čistoty, ktoré sa
konali sa v dňoch od 23. do 27. septembra. Veľkokapacitné kontajnery
boli dostupné už v osvedčenom skrátenom čase, a to od 14.00 do 18.00
hodiny, keďže takto stanovená doba
je využitá efektívne.
Dni jesennej čistoty 2019 tradične organizovalo mesto Žiar nad Hronom
– odbor odpadového hospodárstva a
infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom, a.s. „Pri
kontajneroch bola zabezpečená asistencia, ktorej úlohou bolo odkontrolovať
správne nakladanie s dovezenými odpadmi, a zároveň zabrániť negatívnym
javom, kedy niektorí obyvatelia vyberajú uložený odpad priamo z kontajnerov,“
približuje Ivana Martincová, vedúca Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ
s tým, že počas konania neboli zaznamenané žiadne vážne porušenia nakladania s objemným odpadom. Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na
osvedčených a technicky dostupných
stanovištiach. Obyvatelia mesta majú
naďalej možnosť celoročne a bezplatne
odovzdať objemný odpad na Zbernom
dvore v Žiari nad Hronom na Ulici SNP.

Problémová križovatka na priesečníku ulíc
Krížna, SNP a A. Dubčeka bola v minulosti príčinou viacerých dopravných kolízií
i nehôd. Kým okolité križovatky sú riadené svetelnou signalizáciou, križovatka nad
predajňou Orange je riadená iba zvislým
a vodorovným dopravným značením. To
je podľa slov vodičov zjavne nedostačujúce a nelogické. Výjazd z Krížnej ulice je pre
nich veľmi náročný, keďže cestná komunikácia má strmý sklon a z križovatky sú zlé
rozhľadové pomery.
„Na jednej strane je, nielen počas špičky,
problém odbočiť z „lovčianskej cesty“ na
Ulicu SNP, smerom na Handlovú, ale aj z
časti mesta IBV smerom na Viesku. My sme
ako riešenie presadzovali kruhový objazd,
ktorý však nie je možný z priestorových
dôvodov, keďže ide o štvorprúdovku. Preto je jediným možným riešením osadenie
semaforov,“ uviedol na margo problémovej križovatky primátor Peter Antal s tým,
že nové semafory budú zladené s tými,
ktoré sú na križovatkách pri Centrálnej
autobusovej stanici. Ako nás pred časom
informovala Lucie Karelová, hovorkyňa
Slovenskej správy ciest, toto bude riešené
v rámci druhej etapy, ktorá je plánovaná
v nasledujúcom roku.
(li)

Počas dní čistoty sa Žiarčania
zbavili takmer 50 ton odpadu

Dni jesennej čistoty v číslach
Podľa hovorkyne SSC je odhadovaná doba výstavby 75 dní.

Celkovo sa uskutočnilo 70 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 48,9 ton objemného odpadu. „V porovnaní s počtom
vývozov z jari 2019, počas Dní jesennej
čistoty 2019 sa urobilo o 16 vývozov

menej. V tonách to predstavuje rozdiel o 26,1 ton menej objemného odpadu. Najviac vývozov bolo v štvrtok
26. septembra, a to konkrétne 20 vývozov. Najviac objemného odpadu bolo
vyvezeného taktiež v štvrtok (15,14 ton)
v časti IBV a najmenej v utorok (5,04 ton)
v okolí centra mesta. Okrem objemného
odpadu sa vyzbieralo aj drevo 15,52 ton,
a tohto bolo o 1,34 ton viac v porovnaní
s vývozom na jar, a elektrické zariadenia 7,9 ton, čo predstavuje o 2,4 ton viac
oproti vývozu z jari,“ konkretizuje Martincová. Ako ďalej dodáva, okrem toho
sa ľudia zbavovali prostredníctvom mobilnej zberne aj žiariviek, farieb a kovov.
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jar 2020. Presný termín konania bude
obyvateľom oznámený vopred cez dostupné médiá.
(li)

Kamióny už na Kutinkách parkovať nebudú

Keď na zastávke zastavia dva kamióny, nezostane miesto pre autobus.
Vodiči kamiónov častokrát parkujú na
autobusovej zastávke v časti mesta Kutinky. Na problém upozornili vedenie
mesta samotní obyvatelia, ktorí v tejto
časti žijú.
„Častým problémom, na ktorý nás upozorňujú obyvatelia časti mesta Kutinky, je
parkovanie kamiónov a tvorenie čiernych
skládok na autobusovej zastávke v tejto
lokalite,“ vysvetľuje primátor Peter Antal
a naznačuje riešenie problému: „Rozhodli sme sa preto osadiť tu zvodidlá, ktoré
by mali zabrániť parkovaniu kamiónov.
Verím, že týmto zamedzíme aj tvoreniu
čiernych skládok.“ Ako nás informoval Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry
MsÚ, verejné obstarávanie na osadenie
zvodidiel vyhrala bratislavská firma KLS,
s prácami by mala začať 5. novembra.
„Predmetom zákazky je dodávka a osadenie cestných oceľových zvodidiel. Tie musia byť osadené tak, aby zostal zachovaný
existujúci zastávkový pruh pre bezpečné
vystupovanie a nastupovanie cestujúcich
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nisti ju však, bohužiaľ, nerešpektujú.“ Aby
sme však nekrivdili iba kamionistom, je
treba podotknúť, že plochu využívajú na
parkovanie aj vodiči osobných áut. „Pokiaľ tu zastanú na chvíľu, aby sa pozreli
do navigácie, či vymenili miesto šoféra,
nikomu to nevadí. Problémom sú naozaj
najmä kamióny. Ich vodiči tu zastavia nie
na chvíľu, ale odstavnú plochu vyžívajú
aj na prenocovanie. Ráno potom vstanú,
vyhodia všetky smeti, častokrát urobia aj
potrebu a odídu preč. Na zastávke je tak
neporiadok, smrad a opakovane sa tu tvoria čierne skládky,“ dodáva Michal.

a prejazd na pozemky za zvodidlami,“ Slová občanov Kutiniek potvrdzuje aj Ivaspresnil Baranec.
na Martincová z Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ. „Zastávku na KutinParkovanie kamiónov na danej zastávke kách a jej okolie čistíme minimálne dvavnímajú obyvatelia Kutiniek dlhodobo krát ročne, a to na jar a na jeseň. Ide o taako neriešiteľný problém. Na ostatnom kzvané organizované čistenie. Veľakrát
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa sme tu však museli odstraňovať čiernu
k požiadavke občanov riešiť daný prob- skládku aj po vlastnom zistení, alebo keď
lém pripojila aj poslankyňa Veronika Ba- nás upozornili občania,“ konštatuje s tým,
lážová. „Kamióny neparkujú iba v štrkovej že po kamionistoch tu najčastejšie zostáčasti za cestou, ale aj priamo na zastávke vajú fľaše, rôzne obaly z jedla, pri ktorých
autobusu. Nie raz sa stalo, že keď sme je zjavné, že sú kúpené v Poľsku, výnimčakali na autobus, najmä večer, tak sme kou nie sú ľudské výkaly a odstraňovať už
doslova museli mávať na šoféra, aby si nás museli aj pneumatiky.
vôbec všimol,“ hovorí o vlastnej skúsenosti Michal, ktorý žije na Kutinkách už niekoľko rokov. Ako podotýka, kamióny tu
počas parkovania blokujú celý priestor určený pre autobusy, ale aj okolie zastávky: Hliadky mestskej polície chodia do loka„Kamióny zamedzujú tomu, aby autobus lity Kutinky na kontroly pravidelne každý
vôbec mohol zastaviť na zastávke. A keď deň, a to minimálne dvakrát za službu.
už zastane, je to mimo zastávky a bloku- „Okrem toho preveria aj každý oznam od
je tak iných vodičov a plynulosť cestnej obyvateľov Kutiniek,“ hovorí náčelník MsP
premávky. Je tu síce osadená dopravná Róbert Šiška a ako zdôrazňuje: „V prípade,
značka, ktorá označuje zastávku, kamio- ak tam zistia odstavené nákladné vozidlo,

vec riešia na mieste blokovou pokutou,
občas aj za spolupráce príslušníkov ODI
alebo hliadky policajného zboru. Spravidla ide o vodičov kamiónov cudzej štátnej príslušnosti, v prevažnej väčšine sú to
Poliaci, ale občas aj Rumuni, Srbi či Turci.“

Štatistika priestupkov riešených
MsP v rokoch 2018 a 2019
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky § 22 Zákona č. 372/90
Zb. F Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy, § 25/1 písm. f, Zák. č.8/09 o CP.
Rok 2018: spolu 173, v blokovom konaní
109 (1 345 eur), napomenutím 67.
Rok 2019 (do 16.10.2019): spolu 108,
v blokovom konaní 76 (1 235 eur), napomenutím 32.
Na sociálnej sieti sa k tejto problematike
rozprúdila pomerne prudká diskusia. Ob-

čania z Kutiniek tento krok mesta vítajú.
Nájdu sa však aj takí, ktorí primátorovi
vyčítajú, že kamionisti túto zastávku využívajú na parkovanie preto, lebo nemajú
kde inde so svojimi veľkými vozidlami parkovať. Podľa primátora je však nemysliteľné, aby na zastávke autobusov parkovali
kamióny. Ivan, jeden z diskutujúcich, si
myslí, že na predmetnej zastávke autobusov je dosť miesta pre autobus aj kamión:
„Vlastne táto zastávka je tak málo frekventovaná, že na to zastavenie pár spojov na
pár sekúnd stačí aj to to pozdĺžne označenie zastávky hneď na vjazde na odstavné miesto. Taktiež sa ako vodič autobusu
stretávam s obsadenou zastávkou, ale pokiaľ tam zostane miesto pre oboch, vôbec
mi to nevadí.“ Primátor je však iného názoru. „Na ceste I. triedy mesto nemá prečo
riešiť odstavné plochy pre kamión. Toto je
skutočne mimo nás. Pre mesto je dôležité zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich na
zastávke,“ dodáva na záver primátor Antal.
(li)

Mestská polícia lokalitu
pravidelne kontroluje

Kamióny bránia vo výhľade a cestujúci
musia na autobusárov mávať, aby ich videli.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Zachráňme pamiatky

Napíšeme niekoľko viet o záchrane našich pamiatok, a to z výtvarnej oblasti. Máme na mysli záchranu
týchto pamiatok, nie ich ochranu.
Lebo ak ich teraz nezachránime,
v budúcnosti nebudeme mať čo
ochraňovať.
Opäť sa musíme dotknúť našich tak
poskromne zachovalých výtvarných
diel z minulosti. V tomto prípade sôch,
ktoré stále viac a viac podliehajú devastácii. Podieľajú sa na tom hlavne
poveternostné podmienky a niekedy
aj človek. Lenže tie naše sú v takom
zúboženom stave, že už nepriťahujú
ani tých ktorí sa radi zviditeľňujú po-

škodzovaním pamiatok. Už na nich nie sňatú z kostola pri jeho rekonštrukcii.
Je to ukážka výtvarného prvku použíje čo poškodzovať.
vaného na prelome 18. a 19. storočia.
Začiatkom roka sme písali o našich Trochu ďalej je veľké a výtvarne veľmi
sochách a musíme konštatovať, že je dobre zvládnuté súsošie Sv. Trojice
to tak – sú naše, patria mestu a tým GNAUDENSTUHL. Jeho základná hmoaj jeho občanom. Ak pôjdete niekedy tová stavba je ešte viditeľná, ale stopy
na prechádzku v tomto peknom je- po jemnom umeleckom stvárnení
sennom čase, zájdite ku kostolu, tam sú už odstránené. Za nimi v pozadí,
v parku sú sochy a dobre si ch prezrite. pomaly za kostolom, je nízka kamenná ohrádka a v nej kamenný kríž, po
To je to naše bohatstvo!
boku ktorého stoja dve sochy – Ján
Socha Jána Nepomuckého s ešte Nepomucký a františkán s dieťaťom.
trochu kde – tu zachovalou poly- Jána Nepomuckého ešte na jar niekto
chrómiou, ktorá stoji pred vstupom odniesol, ako sme sa dozvedeli, aby ho
do parčíku. Keď vojdete dnu, uvidíte reštauroval. Bol už v takom stave, že
veľkú kamennú nádobu – ozdobu, mu odpadli ruky a časť tváre. Františ-

Žiarska nemocnica zrekonštruovala oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny
konštrukcie bola komplexná výmena
elektroinštalácie oddelenia a rozvodov
medicinálnych plynov, ktoré prispievajú
k poskytovaniu bezpečnej zdravotnej
starostlivosti pre pacienta. Nielen pre
pacienta, ale i pre personál oddelenia
môžeme v súčasnosti ponúknuť pekné
a prívetivejšie priestory. Celkové náklady
na rekonštrukciu sa vyšplhali na 148-tisíc
eur,“ vysvetlil riaditeľ Nemocnice Svet
Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hro- zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý.
nom viac ako dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila nové Rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila
zázemie pre pacientov a zamestnan- počas leta a trvala viac ako dva mesiace.
cov oddelenia anestéziológie a inten- Okrem elektroinštalácie a rozvodov mezívnej medicíny (OAIM).
dicinálnych plynov sa vymenila i kabeV rámci rekonštrukcie sa komplexne
vymenila najmä elektroinštalácia, čo
prispelo k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.
V pondelok 14. októbra priestory slávnostne otvorili symbolickým prestrihnutím pásky riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý, primátor mesta Peter Antal a primár
OAIM Ladislav Kukolík.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo
oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny zrekonštruovať. Súčasťou re-

zachránili,
kán tam ešte stojí. Dobre si ho prezrite, sme
ich originály by sa
možno po tejto zime už nebude.
estnili do nášumiestnili
aštieľa a dobVlani sa nám podarilo, s pomocou ho kaštieľa
ópie by sa pofinančného prispenia firmy Nemak, ré kópie
zreštaurovať sochu IMACULÁTY z roku ložili na pôvodné
to. Des už vo
1791. Je to pamiatka ešte na pôso- miesto.
benie F. Berchtoldta v našom meste svetee nikto nevyuje originál,
a stojí na mieste nazývanom Medzi stavuje
vodami. Tento čin je viac ako zásluž- ten sa ochraňuje
ný. Blíži sa koniec roka a podnikatelia ako oko v hlave
budú prispievať svojimi 2 % ročného a je mu venovaná
zisku na rôzne aktivity. Čo keby prispe- veľkáá láska a poosť!
li aj na záchranu niektorej sochy? Nie zornosť!
sú to veľké peniaze, ale môžeme za
ne urobiť veľké veci. Už dlho máme Mgr.. Peter
ný, kastelán
takú predstavu, že sochy, ktoré by Mosný,

Blíži sa Sviatok všetkých svätých.
Ak môžete, zájdite na cintorín pešo

láž medzi rozvádzačmi, zabezpečilo sa
nové napojenie na záložný zdroj a bola
nainštalovaná nová klimatizácia do pacientskych izieb. Kompletne sa vymenili
svietidlá za nové LED panely, podlahové
krytiny a v pacientskych izbách pribudli
nové keramické obklady.
„Personál oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vníma rekonštrukciu
veľmi pozitívne, hlavne z pohľadu bezpečnosti a komfortu pre pacientov, ako aj
pre zamestnancov,“ poznamenal primár
OAIM Nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom MUDr. Ladislav Kukolík.
(r)

Náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 148-tisíc eur.

V piatok 1. novembra sa kroky väčšiny
Slovákov vyberú na cintoríny, kde si uctia Sviatok všetkých svätých a následne
2. novembra aj Pamiatku zosnulých.
Poradíme vám, ako sa vyhnúť dopravným zápcham.
Počas dní Sviatku všetkých svätých bude
mestskou políciou posilnený výkon služby. „Hliadky MsP sa budú zameriavať na
hliadkovanie v okolí cintorína a tiež regulovanie dopravy, ktorá býva každoročne
v tejto lokalite značne preexponovaná,“
informuje náčelník MsP Róbert Šiška
a odporúča: „Ak je to len trochu možné,
odporúčam občanom, aby prichádza-

li na hroby priebežne už počas celého
predchádzajúceho týždňa. Dopredu si
všetko nachystali, pripravili a v deň tohto sviatku zašli na cintorín radšej pešo.
Nielen, že urobia niečo pre svoje zdravie,
ale predídu rôznym stresovým situáciám súvisiacim z hľadaním parkovacieho
miesta.“ Samozrejme, nie všetci majú túto
možnosť, najmä ak prídu uctiť pamiatku svojich blízkych z väčšej diaľky. Preto
buďte voči ostatným vodičom ohľaduplní a počas vchádzania a vychádzania
z areálu parkoviska pri cintoríne najmä
trpezliví s ohľadom na ostatných vodičov.
(li)

Pečené hurky, lokše s kačkou či sladký burčiak. Aj taký bol Žiarsky jarmok
Máme za sebou úspešne ďalší ročník
obľúbeného Žiarskeho jarmoku, ktorý sa už niekoľko rokov môže pýšiť
prívlastkom najväčší v kraji. Tento rok
mu prialo aj počasie, veď príjemne teplo a slnečno bolo počas obidvoch dní.
Ulice Žiarskeho jarmoku sa stánkami začali plniť od štvrtka 10. októbra, kedy sa
začalo s predajom jarmočných špecialít
a mimoriadne obľúbeného burčiaku. PiaSekeráci v nových košeliach.
tok 11. a sobota 12. októbra už bol jarmok
v plnom prúde. Hudobný program, uličtvorivé dielne zamerané na prácu s plsteka remesiel, program vo Svätokrížskom
ním, hlinou, výrobu náramkov a príveskov
dome, detské atrakcie a kolotoče a množa v rámci klubu patchworku sa predávala
stvo predajných stánkov so spotrebným
Počas jarmoku bol otvorený aj Svätokríž- aj textilná tvorba. Nechýbali ani remeseltovarom či občerstvením, toto všetko
sky dom, kde mohli návštevníci ochutná- níci z okolitých obcí, ktorí ponúkli ukážky
patrí k Žiarskemu jarmoku.
vať sladké a slané šúľance či slivkové kolá- výroby črpákov a paličkovanie a na predaj
če. Opäť sa tu predstavili aj držitelia značky mali paličkované veci, netradičné poštové
Tento rok sa celkovo predalo 455 jarmoč- Regionálny produkt Pohronie, konkrétne schránky, tkané koberce, črpáky, výrobky
ných miest, pričom 375 bolo stánkov so remeselná výroba z nášho regiónu, tkanie z rakytníka a arónie či pletené a šité hračspotrebným tovarom a v 80-tich stán- na krosnách, výroba švihadiel a predávali ky. Program aj ochutnávky sa uskutočkoch ponúkali predajcovia občerstve- sa aj kabelky z modrotlače. Pracovníci Po- nili vďaka projektu, ktorý bol podporený
nie. Aj tento rok ste si mohli pochutiť na hronského osvetového strediska pripravili z Grantového programu Občianskeho
pečených hurkách, klobásach, lokšiach
s kačkou, zemiakových plackách, nechýbali trhance na sladko i na slano, trdelníky,
med, orechy, mak, cesnak, mletá paprika,
ale aj pochutiny pre deti ako cukrová vata
či pukance... Všetko, čo na správnom jarmoku nesmie chýbať. V ponuke spotrebného tovaru prevládali drevené výrobky,
cukrovinky, medovníky, hračky, galantéria
a textil. V tzv. uličke remesiel, ktorá býva
na Hviezdoslavovej ulici smerom ku kolotočom, bolo tento rok 31 predajných
miest s remeselným tovarom. Zvyšní
predajcovia (približne 30) remeselných
Tohtoročný jarmok zaplnilo 455 stánkov.
výrobkov boli v zóne spotrebného tovaru.

Svätokrížsky dom ovládli
remeselníci

združenia Žiarska kotlina.
V priestoroch nádvoria Svätokrížskeho
domu účinkovali skupiny Majerovci a MSS
Sekera. Jej členovia si pri tejto príležitosti
po prvý raz obliekli nové košele, ušitie ktorých bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho
kraja.

Mestská polícia riešila rušenie
nočného kľudu aj menšie
šarvátky
Tak ako aj po iné roky, aj teraz sa vyskytli
počas konania jarmoku prípady narúšania verejného poriadku v podobe rušenia
nočného kľudu a drobných šarvátok či
iného hrubého správania sa, kde hlavnú
úlohu zohral alkohol. „Čo sa týka požívania alkoholických nápojov, poniektorí zle
odhadli svoje limity a hliadky mestskej
polície ich museli kriesiť a preberať. V

rámci strát a nálezov sa vo zvýšenej miere vyskytli nálezy mobilných telefónov,
kľúčov či iných predmetov. Ľudia tiež na
mestskú políciu nahlasovali straty peňaženiek či dokladov. Taktiež sa vyskytli v
piatich prípadoch tzv. iné správne delikty
mladistvých či maloletých, spočívajúce v
porušení zákazu požívania alkoholických
nápojov. Prevažná väčšina obyvateľov
nášho mesta, ako aj návštevníkov jarmoku, sa však správala distingvovane a
priebeh jarmoku bol zvládnutý bez väčších problémov či závažnejších deliktov,“
uviedol na margo činnosti MsP náčelník
Róbert Šiška.
Súčasťou jarmoku je pravidelne aj hudobný program. V rámci neho vystúpili Husbands, Sweet Little Chicks, B2, FS Hron
a jarmočníci, Filip Jánošík a hotoví umelci,
Akustika, René Lacko & Friends, Duo Band,
Osudy a California.
(li)

Svätokrížskemu domu kraľovali remeslá.
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Do speváckeho neba navždy odišiel Karel Gott

Na spoluprácu so speváckym velikánom spomína dramaturg žiarskeho MsKC
V utorok 1. októbra odišiel navždy vo
veku 80 rokov do hudobného neba
Karel Gott, najvýznamnejší a najpopulárnejší spevák v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby. Nie je snáď
takého Čecha či Slováka, ktorý by tohto
fenomenálneho speváka nepoznal. Na
jeho koncerty nechodili iba jeho rovesníci, ale aj najmladšie generácie, ktoré
si spolu s ním spievali jeho najväčšie
hity. Popularita majstra Gotta ďaleko
presiahla česko-slovenské hranice. Obdivovali ho fanúšikovia v Nemecku, Rakúsku, Poľsku i v Rusku. Správy o jeho
úmrtí dokonca priniesli najväčšie
denníky v USA či Japonsku. Verejnosť,
fanúšikovia a predovšetkým jeho najbližší sa s ním naposledy rozlúčili v sobotu 12. októbra v Katedrále svätého
Víta na Pražskom hrade. Pohreb Karla
Gotta bol so štátnymi poctami. Omšu
slúžil kardinál Dominik Duka, modlitbu predniesli herec Jiří Bartoška a bývalá prvá dáma ČR Dagmar Havlová.
S prejavom vystúpila aj herečka Jiřina
Bohdalová. Obrad spevácky obohatili
Lucie Bílá, Eva Urbanová, Štefan Margita a Vojtěch Dyk. Poslednej rozlúčky sa
zúčastnili osobnosti z oblasti politiky,
verejného života, umenia a kultúry.
Na majstra Karla Gotta si zaspomíname
spolu s producentom Mestského kultúrneho centra Jankom Kulichom, ktorý
s ním v minulosti dva roky spolupracoval.
„Mal som to šťastie robiť jeho slovenskú
oslavu 70-tych narodenín, desať koncertov a jednu výstavu obrazov. To sa mimo
jeho turné nepodarilo na Slovensku nikomu,“ vracia sa do minulosti Janko Kulich
a ako už len smutne podotýka, nie je tajomstvom, že Karla Gotta chcel v rámci vystúpenia pritiahnuť aj na žiarsky City fest.
Pred desiatimi rokmi si pre majstra
Gotta pripravoval sériu koncertov, určite ste spolu strávili nejaký ten čas,
aký bol človek?
Áno, je tomu 10 rokov, čo som spolupracoval s pánom Gottom, keď som odišiel
z MsKC a vydal sa na sólo organizátorskú
dráhu. Všetko začalo úplne nevinne, keď
som zorganizoval jeho koncert pár dní
po jeho 70-tinách v prievidzskom lesnom
amfiteátri. Bola to vlastne jediná oslava
jeho 70-ky na Slovensku. Nikto vtedy neveril, že príde skutočný Karel Gott, ale len
jeho dvojník. Bola to nesporne najväčšia
hviezda československej hudobnej scény,
ktorého poznal úplne každý. Dodnes si
pamätám prvý telefonát s ním. Zavolal mi
jeho osobný šofér a priateľ, dnes už nebohý Olda Havránek, že sa blížia na miesto
koncertu a že by som mnou rád hovoril
pán Gott osobne. Úprimne, až keď som
ho započul v telefóne som uveril aj ja, že
nepríde len dvojník. Karel bol nesmierne
úctivý, slušný, džentlmen a hlavne obrovský profesionál a detailista.

cez maskérky, osvetľovačov, kameramanov až po kolegov, s ktorými vystupoval?
Je to pravda. Rovnako, ako sa zdravil s
primátormi, sponzormi, tak sa zdravil s
technikmi, čašníkmi, okoloidúcimi. Vždy s
pokorou a úsmevom.

Karel Gott v roku 2002.
Pre fanúšikov je známe, že si každého
jedného vážil, odpovedal na listy, neodmietal spoločné fotografovanie či
podpisovanie. Môžeš to aj ty potvrdiť?
Mal si možnosť zažiť ho takého?
Môžem to naozaj len potvrdiť. Nedele na
hoteli trávil so svojím tajomníkom Honzou Adamem, ktorý mu čítal listy od fanúšikov a Karel mu diktoval, čo má odpísať.
Stretnutie či fotografovanie s fanúšikom
nikdy neodmietol, hoci to bolo veľmi náročné pre mňa ako organizátora. Boli totiž
situácie, keď sa na pána Gotta hrnuli stovky žien a snažili sa z neho odtrhnúť aspoň
kúsok oblečenia, alebo ho chceli bozkávať, či dotknúť sa. Všade, kde sa objavil,
budil obrovskú pozornosť a aj postaršie
dámy v kostýmoch sa pri ňom menili na
nenásytné šelmy, ktoré nevedela zastaviť
ani početná ochranka. Autogramiády, ktoré boli časované na 15 - 20 minút, končili
vždy až po 45 minútach. Od fanúšikov nerád odchádzal, lebo mu dodávali energiu,
a zároveň zmysel jeho poslaniu spievať a
tešiť ľudí. Úsmev, ktorý venoval divákom,
sa nikdy nezmenil po zavretí dvier v šatni,
ako to väčšinou robia dnešní umelci. Ako
sám rád hovoril, bez divákov by nebol nič.
Kde všade v rámci tebou pripravovaných koncertov koncertoval?
Znie to až neuveriteľne, ale za dva roky
spolupráce sme stihli desať koncertov
a jednu výstavu jeho obrazov. Koncerty
som prinášal do miest, kde nikdy nespieval. Chcel som, aby ho videli ľudia aj v
menších mestách a nielen v Bratislave či
Košiciach. Navštívili sme Banskú Bystricu,
Považskú Bystricu, Levice, Hlohovec, Trenčín, Myjavu a trikrát Prievidzu. Posledný
koncert sme spolu urobili v júli 2011, čiže
presne dva roky od začatia spolupráce.
Bol to koncert na prievidzskom zimnom
štadióne, ktorému predchádzala výstava
jeho obrazov na bojnickom zámku. Nešlo
však o originály obrazov, pretože pán Gott
svoje obrazy po namaľovaní vždy venuje
niektorému zo svojich priateľov. Je to výstava certifikovaných replík doplnená o
zaujímavé fotografie, rodinný rodokmeň

Karel Gott originály obrazov vždy daroval.

Janko Kulich organizoval Gottovi 10 koncertov.
siahajúci až do 17. storočia a ďalšie zaují- Strávil som s ním vždy niekoľko hodín cez
mavosti. Pán Gott sa osobne zúčastnil aj deň, ale i pár stretnutí pri poháriku dobsamotnej vernisáže výstavy.
rého vína v nočných hodinách. Je však
pravda, že pán Gott nepil. On vždy len
Ak si sa snažil pritiahnuť Gotta do men- degustoval dobré vínko. Rád sa rozprával.
ších slovenských miest, prečo nevystu- A musím vám povedať, že rozprávať sa s
poval aj v Žiari?
ním zoči voči niekoľko hodín, počúvať ho,
Nemali sme na to sálu a partnerov. V Bys- a zároveň vnímať ako počúva on vás, bol
trici síce vystupoval v PKO pre 700 ľudí, obrovský zážitok. Karel Gott totiž nebol
ale lístky to vykryli. V Žiari by ľudia toľko len populárny spevák, ale bol obrovskou
peňazí za lístky nedali. Oslovil som ho aj osobnosťou s úžasným pohľadom na svet,
na 10. ročník City festu, ale to už bol chorý. život a umenie. Dalo sa s ním rozprávať o
čomkoľvek. Čo sa týka samotných koncerAká vládla počas koncertov atmosféra tov, bol to obrovský profesionál. Nikdy nič
v publiku? Boli piesne, ktoré si fanúši- nenechal na náhodu. Pred každým konkovia obzvlášť žiadali, aby ich zaspie- certom si vždy urobil kratšiu zohrávku a
val? Ktoré sú medzi fanúšikmi vo vše- skúšku s kapelou, rozospieval sa. Následobecnosti najobľúbenejšie?
ne prešli s kapelníkom repertoár daného
Každá jedna pieseň koncertu, ktorý trval koncertu. Keď sme boli spolu v Bojniv priemere 90 minút, bola obrovským hi- ciach, tak sa sám vybral pešo z hotela na
tom. Piesne rád menil, dopĺňal, a tak bol prechádzku okolo Bojnického zámku. Bez
každý jeden z koncertov originál. Medzi ochranky. To ste mali vidieť tých okoloidútie najpopulárnejšie piesne však určite cich. Neverili vlastným očiam, keď prešiel
patrili Oči má snehem zaváté, Lady Car- okolo nich a s úsmevom im poprial pekný
neval, Jdi za štěstím a keď zaspieval po deň.
slovensky skladbu z Bratislavskej lýry
Mám rozprávkový dom, diváci šli zošalieť. Spomínaš si na nejaký vtipný zážiVeľký úspech vždy mala aj Včielka Mája, tok počas stretnutia s ním, napr. pri
ktorú rád zaraďoval do programu z rece- stretnutí s fanúšikmi, alebo priamo posie. Nebolo koncertu, ktorý by nekončil čas koncertu?
niekoľko minútovým standing ovation. Z Bolo ich veľmi veľa. Veľmi ma rozosmialo,
pódií odchádzal vždy s desiatkami kytíc a keď som ho v Banskej Bystrici zachraňoval
darčekov. Krásny moment som s ním však vlastným telom na autogramiáde v PKO,
zažil práve pri prvom koncerte, keď osla- kde sa ho fanynky snažili roztrhať a keď sa
voval svoje 70. narodeniny. Ešte predtým, mi ho konečne podarilo odviesť za dvere
ako prišiel do zákulisia, som sa s divákmi do zákulisia, usmial sa na svojho šoféra
dohodol, že mu pri záverečnom potlesku a hovorí mu: „To bylo co? Jako za starých
zaspievame veľa zdravia, šťastia. A poda- času, kdy na nás ženy skákali pořád.“
rilo sa. Hneď, ako som po koncerte vyšiel Ale humorné bolo aj to, keď si v hoteli v
na pódium, som začal dirigovať divákov Banskej Bystrici prišiel na recepciu vya tí spustili hlasitý spev, ktorý pána Gotta meniť prezidentský apartmán za „niečo
dojal až k slzám.
menšie“, lebo sa tam stráca. Predstavte si,
že on na ten koncert do Bystrice prišiel z
Bol si s Karlom Gottom aj mimo koncer- Prahy vlakom! Vysvetlil mi to tak, že v zime
tovania? Ako trávil čas?
sú cesty nebezpečné a navyše hrozí, že by
Áno, samozrejme, že som bol vždy pri pó- mohol aj meškať, a tak išiel vlakom. Tých
diových skúškach, koncertoch v zákulisí, príhod je naozaj veľa.
na tlačovkách, pri poradách k organizačnému zabezpečeniu, na VIP párty po kon- Je tiež pravda, že sa správal rovnako
certoch, na hoteloch a podobne.
úctivo ku každému, od upratovačky,

Ty osobne, ako si ho budeš pamätať?
Keď som sa dozvedel, že Karel Gott
zomrel, tak mi ostalo smutno. Povedal
som si, že keď Gott môže zomrieť, môže
sa stať už hocičo. Ja veľmi nevyhľadávam
stretnutia s umelcami, pretože je to väčšinou len pretvárka. Toto však bolo niečo
iné. Spolupráca s ním bola obrovská škola
a zážitok. Navždy si budem pamätať jeho
úsmev, humor, hlas a obdivovať jeho životnú cestu, vkus a profesionalitu. Vždy,
keď si na neho spomeniem, vrátim sa do
čias, keď som s ním „degustoval“ vínko a
hovorili sme o hudbe, filmoch, krajinách
a hovorili si vtipy. To bol totiž vzácny čas
aj česť.
Ktorá je tvoja obľúbená pieseň od Karla Gotta?
Mojimi najobľúbenejšími skladbami sú
Stokrát chváliš čas, Jdi za štěstím a menej
známy šansón z dielne Hapka - Horáček
Tante cose da vedere.
Prezraď ešte na záver, mal Karel nejaké
zvláštne zvyky?
Málokto vie, že pán Gott nejedol zmrzlinu
a nepil bublinky. Svoj hlas si veľmi strážil a
opatroval. Vedel, že bez neho je stratený.
Pred koncertom v Trenčíne mi na skúške
povedal, že budeme musieť koncert preložiť, lebo sa necíti dobre. Zdvihol som telefón a zavolal som doktora, ktorý prišiel
s kalciovou injekciou behom pár minút.
Karel sa začal smiať, keď videl, že sme na
všetko pripravení. Behom pár minút sa
rozospieval tak, že o doktorovi nemohla
byť ani reč.
Jediný prehrešok, ktorý si vždy po koncerte doprial, bola „malá Plzeň“. Malé pivko
pred poslednými prídavkami pil vždy pri
pódiu, keď ho ľudia vytlieskavali.
(li)
Foto: archív JK.

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939
v Plzni a zomrel 1. októbra 2019 v Prahe. V rokoch 1965 až 2019 predal 50
miliónov nosičov albumov, čo z neho
urobilo najúspešnejšieho českého interpreta. Celkovo naspieval 978 piesní. Spieval nielen česky, ale aj nemecky, anglicky, taliansky a rusky.
V anketách Zlatý slávik a neskôr Český slávik získal celkom 42 ocenení.
Ďalej dostal viac ako 120 televíznych
ocenení, 8 zlatých platní, 1 diamantovú platňu, opakovane sa umiestňoval
na prvých priečkach hitparád a predaja LP či CD nosičov. Počas svojej kariéry vydal 293 sólových albumov na
domácej scéne aj v zahraničí. Spolupracoval s mnohými významnými
umelcami.

Pred desiatimi rokmi na výstave obrazov.
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ZMENA LETNÉHO ČASU NA ZIMNÝ

Z pera čitateľa
Ako som bol prijatý
v ZSNP
– hlinikárni

Pripravte sa na zmenu na zimný čas. Hodiny si nastavíme
o hodinu späť z 3.00 na 2.00
hod. v nedeľu 27. októbra.
Slovenské územie prvýkrát zasiahla zmena času v roku 1916,
kedy bolo ešte súčasťou Rakúska-Uhorska. Každoročne však táto
zmena funguje od roku 1979.
Výhody: efektívnejšie využitie
denného svetla v rámci dňa, v
produktívnom čase je viac svetla, posunutie súmraku na menej
exponovaný čas štatisticky znižuje počet automobilových nehôd.
Nevýhody: porušený ľudský biorytmus, problémy s komunikáciou,
cestovaním medzi krajinami, kde
zmenu času neaplikujú.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

h21.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
h22.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h23.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Benu, SNP 116
h24.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Recept, dolná 49/21, Kremnica
h25.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h26.10. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h
lekáreň Benu, SNP 116
h27.10. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
h28.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h29.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
h30.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
h31.10. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
h1.11. 7.00 – 12.00 h
Janského lekáreň, Dr. Janského 19
13.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
h2.11. 7.00 – 8.00 h
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30h lekáreň
Dr. Max, Sládkovičova 13
h3.11. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase
od 16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
hlekáreň Benu, SNP 116
hlekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Tieto riadky píšem v čase, keď sme sa dozvedeli, že umrel velikán, spevák Karel.
Jeho pesničky som rád počúval. Ale veľký
smútok som prežíval, keď zomrel spevák
Pavel Novák, ktorý v mojom veku spieval
v Přerove, kde som vo VZK prežíval vojenskú základnú službu. So svojou skupinou
hral pravidelne v nároďáku na čajoch.
Dnes hrá za neho jeho syn, ktorý má podobný hlas. Pieseň Chodím a svoje kroky
počítám si dnes rád prehrávam.

Môj odchod do civilu

V civilnom oblečení a dobrej nálade som
sa rozlúčil s pani vedúcou s távkovou kuchárkou Štefkovou vo VZK a nastúpil na
vlak, smer Slovensko. Z otvoreného okna
vlaku posledné pohľady na nádražie
a perón, zamával som dievčatám a tešil
som sa, že to mám za sebou. Po príchode do Žiaru som sa prihlásil na bytovom
hospodárstve na ubytovanie. Potom som
navštívil osobné oddelenie ZSNP.
Zrazu problém! Chalani, ktorí nenadsluhovali, obsadili voľné pozície pre elektrikárov a pre mňa nebolo miesto. Ponúkli
mi v technológii, ale ja som túžil robiť
v profesii elektro. Preto som urobil výstup
zo ZSNP a nastúpil do bývalej STS Žiar
nad Hronom. O dva týždne som urobil
vstup do ZSNP. Ale o tom nabudúce.

POLÍCIA ZNÁMA – NEZNÁMA

Rodina bez cigariet
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok
2019/2020 už 8. ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu, resp. k iným návykovým látkam
V tomto ročníku sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť
s veľkým množstvom výherných cien,
ako napríklad chytré telefóny, powerbanky, USB disky, tričká s potlačou vlastnej práce.
1. celoslovenská umelecká kategória: je
celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 10 miest.

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,
zameraná na propagáciu projektu,
kde rozhoduje o víťazovi verejnosť
v internetovom hlasovaní. Hlasovanie
bude prebiehať na webovej stránke
www.rodinabezcigariet.sk. Ohodnotí sa
10 miest.
Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na
webových stránkach alebo na Facebookovom profile RodinaBezCigariet. Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský
problém užívania návykových látok
medzi čoraz mladšou skupinou detí. Súťaž je realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci
účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019.
(r)

Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s OR PZ v Žiari nad Hronom
a mestom Žiar nad Hronom prináša už 14. ročník regionálnej výtvarnej súťaže
pre deti a mládež zameranej na prácu policajného zboru.
Výtvarná súťaž je určená pre deti a žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a detských domovov. Hlavnou myšlienkou je priblíženie
činnosti polície očami detí.
Uzávierka súťaže je 18. novembra. Vernisáž prác sa uskutoční 4. decembra v priestoroch OR PZ v Žiari nad Hronom. Výstava potrvá do 31. januára 2020.

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
sú otvorené aj cez víkendy
Všetkých šesť múzeí a galérií, ktoré
spadajú pod Banskobystrický samosprávny kraj, začalo od októbra zimnú sezónu s jednotnými otváracími
hodinami. Otvorené budú minimálne
do 17-tej a vždy aj cez víkendy.
Od tohtoročných letných prázdnin Banskobystrický samosprávny kraj zjednotil
otváracie hodiny pre svoje inštitúcie.
Všetky múzeá a galérie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zjednotili a predĺžili svoje otváracie hodiny.
Múzeá a galérie od tohto roka fungujú
v novom režime otváracích hodín –
majú ich zjednotené v letnej a v zimnej
sezóne.
V letnej sezóne: od júna až do konca
septembra môžu ľudia navštíviť všetkých šesť múzeí a galérií v kraji, ktorých
zriaďovateľom je BBSK až do 18. hodiny.

Rovnako jednotne budú otvorené tieto
kultúrne inštitúcie v zimnej sezóne, od
októbra do konca mája, oproti letnej sezóne o hodinu kratšie, a budú otvorené
do 17. hodiny.
Otváracie hodiny platia v pracovné dni
okrem pondelka, a tiež počas víkendu.
Výnimkou v otváracích hodinách počas
soboty je napríklad Pohronské múzeum
Nová Baňa, keďže využíva priestor mesta v starej radnici, kde v sobotu prebiehajú svadby, no návštevníkom to vynahrádza otváracími hodinami v nedeľu.
Do zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
patria: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Horehronské
múzeum v Brezne, Stredoslovenské
múzeum a Stredoslovenská galéria v
Banskej Bystrici, Novohradské múzeum
a galéria v Lučenci, Pohronské múzeum
v Novej Bani.
(r)
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Rozprávkový Európsky deň jazykov v cirkevnej škole
Tento rok sa v Európsky deň jazykov
Základná škola s materskou školou
Štefana Moysesa zmenila na rozprávkovú školu.
V triedach prvého stupňa žiaci so zatajeným dychom počúvali rozprávky interpretované učiteľkami. Boli to talianske,
ruské, nemecké, francúzske, poľské či
grécke rozprávky, ako je napríklad Pinocchio, Popoluška, Máša a medveď, Lolek
a Bolek, Malý princ či Havran a líška. Na
stanovištiach riešili zábavné úlohy a svoju šikovnosť si deti mohli zmerať pri skladaní puzzle, lovení rýb, vyrábaní záložiek, odpovedaní na hádanky a otázky v
dotazníkoch, ochutnávaní typických národných jedál, orientovaní sa na mape,
vymaľovávaní, kreslení, čítaní, učení
nových slov v cudzích jazykoch a iných
zaujímavých činnostiach. Takto sa nielen
dobre zabavili a precvičili svoje zručnosti, ale sa aj bližšie zoznámili s európskymi
rozprávkami, jazykmi a kultúrami.

Svetový deň zvierat na „Dvojke“
Tohtoročný Svetový deň zvierat si
v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika uctili doslova na parádu.
V piatok 4. októbra bolo pre žiakov prvých ročníkov pripravené stretnutie so
psíkmi – canisterapeutmi čivavkami
Foxym a Beegeem, dalmatínkou Buble
a malinoiskou Nextou. Pre vyššie ročníky si mini šou – ukážky agility pripravila
žiačka školy Lenka Líškayová z 8. A trie-

Žiaci druhého stupňa na hodinách anglického jazyka tiež pracovali s rozprávkami európskych krajín v anglickom
jazyku veku primeranou formou. V skupinách riešili jednotlivé úlohy a rozbor
rozprávky a výsledkom ich snaženia bol
edukačný plagát. Veríme, že tento inšpiratívny deň plný smiechu, spolupráce,

dy so svojimi štvornohými miláčikmi Samantou a Longym.
Žiaci školy opäť nesklamali, a tak mohli
11. októbra správcovi žiarskeho útulku
odovzdať pokladničku s finančným príspevkom 160 eur. Okrem toho, útulkáčske auto naplnili dekami, hračkami, rôznymi maškrtami, granulami, vôdzkami či
obojkami.
Martina Polachová

rozprávok a nových zážitkov bude žiakov motivovať v ďalšom učení sa cudzích
jazykov, ktoré im cirkevná škola ponúka.
Poďakovanie za super akciu patrí pedagógom a žiakom 5. a 9. ročníka, ktorí sa
na jej príprave a realizácii podieľali.
Mgr. Martina Štefanková

Svitavy si získali srdcia siedmakov z „Dvojky“
V dňoch 16. až 18. septembra absolvovala 7. A zo Základnej školy na
Ul. M. R. Štefánika prvú návštevu družobnej školy vo Svitavách.
Spoluprácu so ZŠ Riegrova 4 sme začali
minulý školský rok tým, že sme si navzájom natočili a poslali videá predstavujúce naše školy a tiež triedne kolektívy.
Videá boli zaujímavé a vtipné, čo znamenalo, že naša spolupráca bude nenútená
a pre obe strany podnetná. Pozvanie na
návštevu do Svitáv na seba nenechalo
dlho čakať. Riaditeľky škôl sa dohodli na
septembrovom termíne našej návštevy
u nich a jarno-letnom termíne návštevy
Svitavákov u nás.
V pondelok 16. septembra sme ráno nasadli do autobusu a vydali sa v ústrety našim moravským kamarátom. Po šiestich
hodinách cestovania sme konečne dorazili do cieľa – na Riegrovku, našu družobnú školu, ktorá sídli v krásnej historickej
budove niekdajšieho sirotinca. Tu nás už
netrpezlivo očakávala riaditeľka Milena
Baťková a trieda 7. A so svojou triednou
učiteľkou. A nielen oni. O našom príchode vedela celá škola a my sme sa chvíľu
cítili ako naozajstné celebrity. Mladší žiaci sa na nás pekne usmievali a nesmelo
nás zdravili, tí starší, okrem pozdravu
s nami, milo a bezprostredne komunikovali. Naobedovali sme sa v školskej jedál-

ni, ubytovali sme sa v škole a už nás čakal
učiteľ Jan Richtr, ktorý s nami absolvoval
prehliadku mesta. Tá začala návštevou
malej súkromnej ZOO žiaka deviateho
ročníka, v ktorej sme s úžasom počúvali
oduševnený a plne fundovaný výklad.
Boli sme nadšení - pávia rodinka, králiky,
polárne líšky, korytnačky, medvedík čistotný, exotické papagáje, fretky, morčatá, americké divé mačky, užovka ružová,
priateľský Tonda - kríženec kozy a ovce
či mláďa ťavy dvojhrbej nás jednoducho
dostali. Po tomto zážitku sme navštívili závod na spracovanie odpadových
PET-fliaš, z ktorých sa tu vyrábajú super
pevné pásky na balíky, stany a vlákna na
výrobu flísových búnd či plyšákov.
Po exkurzii nás už na historickej radnici
očakával a prijal samotný starosta mesta Svitavy David Šimek. Ďalším bodom
nášho nabitého programu bola návšteva
Múzea esperanta. Po nej sme sa presunuli do krásneho historického centra
mesta. Náš prvý spoločný deň s kamarátmi sme zavŕšili opekačkou pri miestnom rybníku Rosnička a jazdou v požičaných člnoch. Bolo to skvelé, veselé
a aj trochu dobrodružné nadväzovanie
priateľstiev. Len škoda, že sa skoro zotmelo a my sme sa museli na pár hodín
rozísť. Ráno, hneď po raňajkách, sme
sa však stretli opäť a absolvovali sme

celodenný turisticko-poznávací výlet
cez Budislav, Toulovcovi maštale, Nové
hrady až do nádherného historického
mesta Litomyšl. Tam sme navštívili zámok, pobudli sme v jeho parku, prezreli
si Klášterní zahrady a najviac sme si užili
spoločné nákupy a prechádzku po prekrásnom námestí. Po návrate do Svitáv
sme absolvovali spoločnú slávnostnú
večeru v reštaurácii Astra, vystúpili sme
na kostolnú vežu na náměstí Míru a na
záver večera nám naši priatelia pripravili
zaujímavú nočnú prehliadku ich školy.
Po takomto pestrom programe sme spali ako zabití.
Posledný spoločný deň začal raňajkami,
po ktorých sme už sami odišli na strelnicu do dedinky Vendolí, kde nás členovia
miestneho streleckého klubu zasvätili do
tajov historických i moderných strelných
zbraní, zastrieľali sme si zo vzduchoviek
a aj z dobového revolvera. A potom už
len obed na Riegrovce, výmena darčekov, rozlúčka a cesta domov. V duši trochu smútok, ale hlava plná príjemných
a veselých spomienok, pretrvávajúca
komunikácia na sociálnych sieťach. Už
sa tešíme na máj, kedy sa s našimi svitavskými kamarátmi opäť stretneme, tentokrát tu u nás, v Žiari nad Hronom.
Trieda 7.A

„Jednotka“ je otvorená pre všetkých
Základná škola na Ul. Dr. Janského je
najstaršou základnou školou v Žiari
nad Hronom. V období jej založenia
a budovania neboli do základných škôl
prijímané deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre nich
boli určené výhradne špeciálne školy.
V súčasnosti je však trend iný, v popredí je integrácia a predovšetkým snaha
o inklúziu.
V školskom roku 2019/2020 vzdelávajú
na „Jednotke“ aj žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami s rôznym druhom znevýhodnenia. Výchovno-vzdelávací proces takýchto žiakov je
personálne zabezpečený školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, dvomi pedagogickými asistentkami
i štyrmi asistentmi učiteľa na plný úväzok.
Vedenie školy pre nich pripravuje prostredie, v ktorom sa uspokoja vzdelávacie
potreby každého žiaka bez výnimky, aby
sa všetkým, i tým so znevýhodnením, zvýšila úspešnosť. „Prajeme si, aby sa plnohodnotne začlenili do života, tak ako ich
rovesníci. Tieto skutočnosti plníme dvomi
cestami. Jedna cesta sa uskutočňuje tímom učiteľov, ktorí sú ochotní pracovať
na sebe, na prinášaní nových metód, foriem práce so žiakmi, na spolupráci žiakov-rodičov-učiteľov,“ informuje vedenie
školy.

Schodolez pre telesne
postihnutých žiakov

Druhú cestu v septembri „Jednotke“ pomohlo zabezpečiť mesto Žiar nad Hronom, a to: „Pripraviť prostredie školy tým,
že sa bezbariérovo otvoríme aj takým
žiakom, ktorí k nám predtým nemohli pre
množstvo schodov prísť, a ak aj prišli, bolo
to s pomocou ochotných rúk, ktoré im pomohli prekonať schodovú bariéru. Bariéru
sa podarilo odstrániť zakúpením schodolezu z finančných prostriedkov mesta,
ktorý dostane v našej škole aj telesne postihnutého či chorého a zdravotne oslabeného žiaka na vozíčku zo šatne až do
triedy na ktoromkoľvek poschodí. Týmto
sa naša škola nielen myslením, vzdelávacím programom, starostlivosťou o nadaných i žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami stala „otvorená
pre všetkých“. Zlepšili sme dostupnosť
nášho vzdelávacieho programu aj takým
žiakom, ktorí pre množstvo schodov nemohli našu školu navštevovať,“ konštatuje
na záver vedenie Základnej školy na Ulici Dr. Janského a touto cestou ďakuje za
pomoc, ochotu a promptnosť, s ktorou sa
vo vedení mesta Žiar nad Hronom stretli.
„Jednotka“
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Enviro deň zavítal aj do Žiaru
V sobotu 5. októbra sa za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa konal Enviro deň. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom hier a zábavy zvýšiť environmentálne povedomia
občanov, a to od najmenších škôlkarov
a školákov až po ich rodičov.
Minister Sólymos popularizuje environmentálnu výchovu naprieč celým Slovenskom už niekoľko mesiacov. „Som presvedčený, že aj veľká zmena k lepšiemu je
niekedy založená na maličkostiach. Ak ich
spraví každý deň veľké množstvo ľudí,“
uviedol na margo podpory environmentálneho vzdelávania a výchovy podpredseda vlády, a zároveň minister životného
prostredia László Sólymos.
Program podujatia sa v Žiari, rovnako aj
v iných mestách, niesol v znamení rôznych súťaží, atrakcií a kreatívnych envirodielní pre deti. Deti si užili aj environmentálne predstavenie Tárajka a Popletajky,
ktoré hravou formou upriamilo pozornosť na to, že byť úctivý k životnému prostrediu je hračka.

Sólymosovi a štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia SR Norbertovi Kurillovi, že prišli do nášho mesta,“ uviedol na margo podujatia primátor
Peter Antal.
„Dovolím si povedať, že toto podujatie V poslednom období rezort životného
malo úspech a aj touto cestou ďakujem prostredia spustil v oblasti zeleného
ministrovi životného prostredia Lászlóvi vzdelávania viacero projektov a ini-

ciatív. Asi najznámejším príkladom je
Zelený vzdelávací fond. Ide o unikátny
projekt, kde finančne prispieva a spolupracuje verejný, súkromný a neziskový
sektor. Z vyzbieraných peňazí komisia vyberá zaujímavé projekty určené
pre envirovzdelávanie najmenších. (li)

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám kúpeľňovú (plechovú
smaltovanú) vaňu, 150 cm.
Zachovalá, málo používaná.
Cena: 30 eur, dohoda možná.
T: 0907 605 542

•Predám alebo dám do prenájmu
Piváreň Žiarčanka. T: 0915 233 347
•Dám do dlhodobého prenájmu
zrekonštruovaný 2-izbový byt v
Žiar nad Hronom s logiou. Byt
je so spotrebičmi a čiastočne
zariadený: chladnička, mikrovlnka,
sporák, práčka, sedacia súprava
+ skrinky v obývačke, vstavaná
skriňa, kuchynský stôl, botník.
Prenájom je pre max. 3 osoby,
nefajčiarov bez domácich zvierat.
Cena 380 eur/mesiac, vrátane
energií. Požadujem depozit vo
výške nájomného + nájomné
platiť mesiac vopred. Voľný od
1.11.2019. T: 0908 960 366
•Kúpim zachovalú váľandu. Volať
po 18.00 h. T: 0907 544 815
•Ponúkam služby pre seniorov a
ich rodiny v oblasti opatrovania.
Mám osvedčenie z opatrovania
SČK a 9-ročnú prax z opatrovania
v Rakúsku. T: 0905 230 663

•Kúpim starú vojenskú
vzduchovku na guličky. Prídem pre
ňu osobne. T: 0910 419 469
•Vykupujem kroje. T: 0910 782 512

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej
len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako Občiansky zákonník), ktorej predmetom je
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586 v
katastrálnom území Žiar nad Hronom,
a to:
a) nebytový priestor č. 12, nachádzajúci sa na prízemí obytného
domu, súpisné číslo 897, číslo
vchodu 12, na Ul. Pod Donátom
v Žiari nad Hronom,
b)

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné
číslo 897, postaveného na CKN
parcele č. 1149/84, s veľkosťou
2600/619909-tin,

c)

spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/84
– zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1138 m², na ktorom
je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, s veľkosťou
2600/619909-tin. (ďalej aj ako nebytový priestor)

Spoločnosť ELSPOL – SK, s. r. o. ako dodávateľ elektromontážnych práce pre
SSD, a. s. oznamuje obyvateľom mesta
a vlastníkom pozemkov dotknutých realizáciou stavby „Žiar nad Hronom – Slovenského národného povstania – rozš.
NNS“, že práce na spomenutej stavbe
začnú 23. októbra 2019. Práce by mali
trvať do 15. novembra 2019.
Účel stavby
Účelom tejto stavby je rozšíriť existujúcu zemnú NN sieť o novú istiacu skriňu PRIS, čím sa vytvoria nové prípojné

•Predám alebo dám do prenájmu
predajňu železiarstva na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom. T: 0915 233 347

Predám veľký 3-izbový byt
na Etape. Bonus – šatník.
T: 0907 268 902

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Popis nebytového priestoru
Ide o priestor v prízemí prístupný od
dvorovej časti bytového domu. Priestor
je vykurovaný, má realizované omietky
a maľby na stenách a strope, priestor
má rozvody elektriny, podlahy sú betónové a v strede je prekrytá jama
drevenými doskami s rozmerom 1*3,7
m. Cez priestor prechádzajú aj rozvody
kúrenia, ktoré sú zaizolované. Priestor
má plastové vstupné dvere a plastové
okno. V miestnosti je aj rozvodná skriňa
pre ističe domu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj pôdorys nebyt. priestoru sú
zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk , a tiež sú k dispozícii na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
(odd. správy majetku mesta, kancelária
č. 17 na 1. poschodí MsÚ).
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením:
,,Obchodná verejná súťaž – Nebytový
priestor č. 12 - Neotvárať“ je potrebné
doručiť na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č.
46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia
odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od
10.10.2019 do 29.11.2019 do 12.00
hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto
lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

•Predám veľký rodinný dom v Žiari
nad Hronom v časti IBV. Vhodný
aj pre dve rodiny. Cena dohodou.
T: 0903 575 921

•Predám garáž v zachovalom
stave, na Ulici Dukelských hrdinov,
pri Hvezdárni. Cena: 9600 eur.
T: 0918 88 36 48

Mestské noviny | 21. október 2019

INZERUJTE
V MESTSKÝCH NOVINÁCH

miesta pre nových odberateľov. Taktiež
je predmetom realizácie rekonštrukcia
NN prípojky pre OM č. 9688078.
Na pozemkoch v k. ú. Žiar nad Hronom:
CKN 718/2, 716/14 bude prebiehať rozšírenie NNS.
Dané práce pozostávajú z montáže NN
zemných vedení, z montáže NN káblových spojok, z montáže istiacej skrine
PRIS a z montáže elektromerového rozvádzača ER.
Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Mestské noviny | 21. október 2019
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/OZNAM

Vykurovacia sezóna začala Staráte sa o komín dobre?
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov
v domácnostiach počas vykurovacej
sezóny je predovšetkým nedbanlivosť
a nevedomosť občanov, nesprávna
inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného
čistenia a kontroly komínov a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú
pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza
k významnému počtu požiarov z dôvodov
poruchy a nevyhovujúceho stavu vykuro- majetku, nehovoriac o tom, že každoročvacích telies, dymovodov a komínov, pri ne vyhasne niekoľko ľudských životov.
ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na Aby vás nepostihlo niečo podobné, je po-

trebné predchádzať chybám, ktoré sa na vá a ak ide o komín s vložkou.
vzniku požiarov priamo podieľajú.
•ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
Najčastejšie chyby
1.Nevhodný výber druhu palivového nad 50 kW, raz za:
spotrebiča do daného prostredia a pou- - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá aležitie iného paliva do spotrebiča, než na bo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
ktorý je určený!
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komí- - v občasne užívaných stavbách raz za 2
roky.
nov v lehotách:
•ak sú na komínové teleso pripojené spot- 3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu
rebiče s celkovým tepelným výkonom do mimo bezpečnej vzdialenosti od okoli50 kW, raz za:
tých horľavých materiálov (pre tuhé pali- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo vá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená
kvapalné palivá,
výrobcom).
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá 4. Zanedbanie konštrukčného stavu koa ak ide o komín bez vložky,
mína (netesnosti, špáry a pod.).
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné pali- 5.Neodborné pripojenie spotrebiča ku ko-

mínu (môže to vykonať len kominár alebo
revízny technik komínov).
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali
by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať. Zároveň upozorňujeme na následky porušovania základných
povinností pri inštalovaní a používaní
palivových spotrebičov, dymovodov a
komínových telies, kde v priestupkovom
konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 eur.
Ivan Pružina,
vedúci oddeleni
a požiarnej prevencie

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym
za prejavy sústrasti
a účasť na poslednej
rozlúčke s našim
milovaným otcom
a starým otcom
Milanom Rakovským,
ktorý nás navždy opustil
dňa 1. októbra 2019
vo veku 86 rokov.
Zároveň ďakujeme
za kvetinové dary a slová útechy,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Dcéra Zuzana s rodinou.
POĎAKOVANIE
Od života pre seba
nič si nežiadal,
všetko len pre svoje
deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si
nám dal,
večný kľud nech dá
Boh ti za odmenu.
Úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym
za prejavy sústrasti,
spolupatričnosti a za účasť
na poslednej rozlúčke s našim
milovaným manželom, otcom,
starým otcom a priateľom
Jánom Téglásom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 5. októbra 2019
vo veku nedožitých
78 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti,
ktorými sa prítomní
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Jeden okamih ti
budúcnosť vzal,
predčasne ukončil
cestu života,
osud ti viac času
nedoprial,
nám zostali
spomienky, slzy a prázdnota.
Dňa 20. októbra uplynulo 30 rokov
odo dňa, kedy navždy odišla
Daniela Vonkomerová
z Trnavej Hory, ktorá tragicky
zahynula vo veku
17 rokov pri autonehode.
Včera mala pred sebou večnosť,
nesmrteľnosť svojich
sedemnástich rokov,
keď smrť je čosi,
čo postihuje iných,
vek, keď si človek myslí,
že jeho leto nikdy neskončí.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 22. októbra si
pripomíname 11. 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
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Slza smútku tíško
stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 21. októbra
si pripomíname
25. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý
Ján Henžel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Spomína manželka a dcéra
a syn s rodinami.
SPOMIENKA
Neodišiel si od nás,
zostal si navždy
v našich srdciach.
Dňa 16. októbra
sme si pripomenuli
15 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a prastarý otec
Ing. Vojtech Valach.
Za tichú spomienku ďakujú
manželka, dcéra a syn s rodinami
a pripája sa aj rodina
Brezianska.
SPOMIENKA
Dňa 12. októbra
uplynulo 10 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
Milan Švehlík
z Lovče.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMI ENKA
Láska je
v spomienkach,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč,
ktorého sme milovali.
Dňa 19. októbra
sme si pripomenuli
20. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Milan Pobežka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým,
nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo chýba
tvoj hlas,
mala si rada život, my teba a ty nás.
Odišla si nečakane,
bolestný bol pre nás tvoj odchod náhly,
ale v spomienkach
ostaneš navždy
s nami.
Dňa 6. októbra
sme si pripomenuli
1. výročie, keď nás náhle
opustila naša milovaná
mama, stará mama a prastará mama
Darina Trčková.
S láskou spomína syn Igor, dcéra
Darina s manželom, vnučka Dagmar,
vnuk Stanislav s manželkou
a pravnučka Hanka.

SPOMIENKA
Očiam si odišla,
v srdciach si zostala...
Dňa 23. októbra
uplynie rok, odkedy
nás opustila
naša maminka a
starká
Gitka Šályová.
Venujte jej, prosím,
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú vnúčatá,
dcéry s manželmi
a sestra s rodinou.
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
V októbri sme si
pripomenuli
28. výročie od smrti
Celestíny Melekovej.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMI ENKA
Ako ticho žila,
tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 25. októbra si pripomenieme
3 roky 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 v srdci žije,
neumiera...
Dňa 22. októbra 2019
uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša drahá
mama a stará mama
Mária Rakovská.
S láskou a vďakou spomína
a za tichú spomienku ďakuje
dcéra Zuzana s rodinou.
SPOMIENKA
Milovali sme ťa,
ty si milovala nás,
tú lásku
v našich srdciach
nezničil ani čas.
Zbohom nestihla si
povedať,
len veľký žiaľ v srdciach nás
všetkých zanechať.
Keby sa tak dal vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár
a počuť tvoj hlas.
To, že čas ranu zahojí,
je len klamné zdanie,
bolesť v srdci zostáva
a smutné spomínanie.
Tíško odpočívaj a snívaj svoj
večný sen, v myšlienkach
sme s tebou každučký jeden deň.
Kto ju poznal, ten si spomenie,
kto ju miloval, ten nikdy nezabudne.
Dňa 26. októbra si pripomíname
20. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky a starej mamy
Márie Kúšovej.
S úctou a láskou spomína
celá rodina.

Vstúpila si do našich
životov,
otvorila si svoje srdce
pre nás všetkých,
darovala si niečo
krásne zo seba.
Preto tvoj odchod
na druhý breh tak bolí,
ale ostali nám spomienky
a v našich srdciach budú
mať navždy svoje miesto.
Spomínajú priatelia.
SPOMIENKA
Mesiac ti nesvieti
na potulkách nočnou
prírodou,
slnko ťa nehreje
pri oddychu v Kolačíne
pred chatou.
Ten kraj si tak veľmi
miloval a predsa si sa ho vzdal.
Život sa skončil,
ostala nám spomienka.
Dňa 28. októbra
si pripomenieme 15. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec, starký, dedko,
brat a švagor
Mikuláš Baláž.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka, deti, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Do večnosti odišla
si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my
ostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 31. októbra si pripomenieme
12. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša mama, stará
mama a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomínajú dcéry Klára
s rodinou a Oľga s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

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

Adam Hudec zlatý na svetovom podujatí
V dňoch od 11. do 13. októbra sa konal v poľskom meste Bielsko Biala medzinárodný turnaj XIII Polish Open.
Za účasti 1755 pretekárov z 32 krajín
z celého sveta sa predstavila na súťažných tatami len mladšia časť súťažného družstva Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom, keďže staršia časť mala reprezentačné sústredenie. Zabodovať na jednom z najväčších svetových podujatí nie
je ľahké, no skvelý výkon Adama Hudeca
v kategórii súborné cvičenia kata 11-ročných chlapcov opäť potvrdil, že sa v Žiari
na tréningoch odvádza poctivá práca
a aj naši mladší pretekári si už postupne

Darilo sa aj ďalším plavcom

budujú rešpekt na medzinárodnej scéne.

PLAVCI

V Adamovej kategórii nastúpilo 40 pretekárov z 9 krajín. Adam v 1. kole porazil
domáceho súpera z Poľska 4:1, v 2. kole
zvíťazil nad ukrajinským reprezentantom 5:0, v 3. kole zdolal českého reprezentanta 4:1. V 5. kole už išlo o postup
do finále, kde Adam vyhral najtesnejším
výsledkom 3:2 s českým reprezentantom. Vo finále na neho čakal reprezentant z Bieloruska, no aj tu Adam podal
výborný výkon, keď vyhral 5:0 a domov
si odniesol zlato.
(ľs)

BASKETBAL - JUNIORI

Zo zápasov s Levicami
a Bratislavou bez bodu
BASKETBAL - CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 58:92 (19:21, 16:20, 13:26,

10:25)
Body: Ďurica 11, Balogh 10, Šonkoľ 10,
Žemla 10, Bobok 8, Kňažko 3, Galko 2, Mihálka 2, Holic 1, Melaga 1. Hrali: Herich,
Zorkóczy.
Inter Bratislava - MŠK BK Žiar nad Hronom 113:45 (36:21, 28:14, 21:4, 28:6)
Body: Ďurica 15, Kňažko 9, Holic 6, Balogh 5, Galko 4, Šonkoľ 4, Bobok 2. Hrali:
Bielik, Herich, Šmondrk, Zorkóczy, Žemla. Body: Holic 16, Galko 9, Šonkoľ 9, Žemla
BSC Bratislava - MŠK BK Žiar nad Hro9, Balogh 8, Kňažko 5, Ďurica 3. Hrali:
nom 75:59 (26:19, 11:11, 14:21, 24:8)
Bielik, Bobok, Herich, Zorkóczy.

V prvom zápase sezóny výhra na domácej palubovke
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠKP ŠTART
Bratislava 71:53 (22:7,32:22,55:38)
Body: Mokráň 20, Obert 19, Dolník 11,
Mátych 8, Haviar 7, Vrtík 4, Kádaši 2. Hrali:
Bendík, Fábry, Lacko, Medveď, Supuka.
Prvý zápas v novej sezóne sme odohrali na vlastnej palubovke a po vcelku
dobrom výkone sme dokázali vyhrať.
Zápas sme otvorili dobrým a koncentrovaným výkonom najmä v obrane. V prvej
časti hry sme boli úspešní aj v streľbe za 3
body, a tak sme si vypracovali už v prvej
štvrtine slušný náskok. Potom sme však
trochu poľavili a v 2. štvrtine sme nepremenili otvorené strely, súper sa tak na
polčas dotiahol na prijateľných 10 bodov
v náš prospech.

Zlato pre Šureka a Veselého.

KARATE

Juniori odohrali v Spišskej Novej Vsi dobrý zápas
BK 04 AC LB SNV – MŠK BK Žiar nad
Hronom 79:69 (38:34)
Body: Švec 16, Király 14, Novák 14, Grochal 11, Truben 5, Holic 5, Golebiowski 4.
Hrali: Galko.
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V druhom polčase sme sa stále držali na
10 – 16-bodovom rozdiele. Náš super
nám robil problém hlavne pod košom,
kde sa presadzovali jeho vysokí hráči. No
keď sme ich dokázali vyriešiť kolektívnou
obranou a výpomocami, tak už o víťazovi
bolo rozhodnuté.

V Nitre sme v náročnom
a vyrovnanom zápase tesne prehrali

BKM SPU Nitra – MŠK BK Žiar nad Hronom 79:74 (20:19,23:17,19:20, 17:18)
Body: Mokráň 15, Dolník 12, Kádaši 11, Vrtík 10, Supuka 8, Obert 7, Haviar 7, Mátych
4. Hrali: Fábry, Lacko, Záhradár, Kubovič.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent trénera

V sobotu 5. októbra sa na plavárni UMB v Banskej Bystrici konalo
4. kolo v plávaní vo všetkých vekových kategóriách. Išlo už 14. ročník
tejto súťaže.
Prezidentka plaveckého klubu Delfín
Martina Bartková prihlásila do súťaže
5 chlapcov a 15 dievčat. Boli to prvé preteky po prázdninách, na ktoré už plavci
netrénovali v domácom bazéne, ktorý je
už od 1. júna zatvorený.
Od septembra absolvujú žiarski plavci
tréningy takto: v pondelok majú kondičný tréning na SOŠ obchodu a služieb, trikrát do týždňa dochádzajú na plaváreň
do Banskej Štiavnice. Povestné zákruty
im dávajú niekedy zabrať. I cez zložité
tréningové podmienky sa môžu naši
plavci pochváliť osobnými rekordmi.
Celkovo zaplávali žiarski plavci 93 inKarolína Glezgová
dividuálnych výsledkov a zaplávali
získala striebro na 25 m prsia.
32 nových osobných rekordov. Najlepšie
zlepšenie dosiahla Viktória Karásková, •Noema Revajová: 4. miesto
ktorá zaplávala 25 m prsia s časom 30,77. 25 m motýlik, 27,01
Mia Mesárošová •Melinda Ruislová: 2 x 2. miesto
50 m prsia, 41,09 a 100 m prsia, 1:32,93
•Filip Šurek: 3. miesto
VÝSLEDKY
100 m polohové preteky, 1:43,96,
•Karolína Glezgová: 2. miesto
2 x 2. miesto 200 m voľný spôsob,
25 m prsia, 29,00
3:26,61, 50 m znak, 45,57,
•Juraj Hlavnička: 11. miesto
1. miesto 200 m znak, 3:25,76
100 m prsia, 1:53,88
•Ivana Šureková: 2 x 3. miesto
•Daniela Hlavničková: 8. miesto
200 m voľný spôsob, 2:51,09, 50 m znak,
25 motýlik, 39,94
39,79
•Viktória Karásková: 6. miesto
•Peter Šurka: 3. miesto
25 m motýlik, 31,62
100 m motýlik, 1:50,48, 2. miesto 100 m
•Eliška Klučková: 5. miesto
prsia, 1:56,79
50 m znak, 43,35
•Olívia Ťahúnová: 5. miesto
•Nikola Maliková: 7. miesto
100 m prsia, 1:43,64
25 m motýlik, 39,40
•Tereza Veselá: 3. miesto
•Viktória Maliková: 4. miesto
50 m voľný spôsob, 32,71, 3 x 2. miesto
100 m motýlik, 1:45,94
50 m prsia, 40,81, 50 m motýlik, 33,92,
•Markus Petro: 5. miesto
100 m motýlik, 1:17,19
100 m prsia, 2:18,01
•Šimon Veselý: 2 x 2. miesto
•Hana Pittnerová: 6. miesto
50 m voľný spôsob, 28,14, 50 m motýlik
100 m polohové preteky, 1:29,04
31,12, 2 x 1. miesto 50 m prsia, 33,34,
•Ema Polorecká: 11. miesto
100 m prsia, 1:14,63
100 m polohové preteky, 2:05,87
•Nina Živčicová: 8. miesto
•Sarah Procnerová: 3. miesto
100 m motýlik, 1:49,32
50 m prsia, 47,11

Mini volejbalistky v Leviciach bronzové
VOLEJBAL
1. LIGA ŽENY

MŠK Žiar nad Hronom – ŠK ELBA Prešov 2:3 (12, -23,16, -19, -7); 0:3 (-21, -18,
-19)
Zostava: Forgáčová, Chovanová, Haringová, Adamová, Čamajová, Kašová, Rišňovská, Krajčiová, trénerky Rozenbergová
a Dobrovičová
STARŠIE ŽIAČKY I. TRIEDA

MŠK Žiar nad Hronom A – TJ-ŠK VK Krupina 2:3 (19, 16, -23, -20, -12); 3:1 (21,
-11, 13, 11)
Zostava: Hlaváčová, Čamajová, Topoľanová, Hurajová, Debnárová, Petrášová, Čiliaková, Kinková, Fleischmannová, Weissová,
Hurtíková, tréner Kollárik
V pekne zaplnenej telocvični gymnázia sa zrodila spravodlivá deľba bodov.
V prvom zápase nám robil súper
najväčšie problémy svojou výškovou prevahou na bloku, navyše my
sme po nevyužitom vedení 2:0 na
sety začali strácať pôdu pod nohami.
V druhom zápase dostali dievčatá pokyn
viac zariskovať na podaní. Táto taktika nám
vychádzala hlavne v treťom a štvrtom sete,
keď sme súperky odtlačili od siete a v útoku boli potom takmer neškodné.

STARŠIE ŽIAČKY II. TRIEDA

3-kovom volejbale.

MŠK Žiar nad Hronom – MVK Detva 0:3 V Leviciach bojovalo 12 družstiev z hos/-17, -15, -14/ a 0:3 /-23, -19, -13/
ťujúcich Levíc, Poltára, Čadce, Zvolena
a Žiaru. Obe naše družstvá bojovali o
Zostava: Králová, Tapferová, Uhrovičová, každú loptu a ani v jednom zápase sa
Kútniková, Müllerová, Fričová, Kašiarová, nevzdali bez boja a do každého zápasu
Gocníková, trénerka Alena Bieliková
vložili aj športové srdiečko. B družstvo
skončilo v skupine na štvrtom mieste,
V sobotu 12. októbra odohrali staršie
žiačky B druhé kolo proti dievčatám z čo ich posunulo do súboja o konečné 7.
miesto. Ten zápas vyhrali kontumačne,
Detvy.
pretože súperky zo Zvolena sa ponáhľali
Niektoré hráčky odohrali prvé zápasy, na vlak. A družstvo v skupine prehralo len
ktoré viedol licencovaný rozhodca, čo prvý zápas s PALAS Levice, ďalšie zápasy
bola pre ne úplne nová skúsenosť. Na- vyhrali alebo remizovali. Po sčítaní bopriek prehrám v oboch zápasoch podali dov sa umiestnili na druhom mieste a v
dievčatá kolektívny výkon a hlavne chý- poslednom zápase išli bojovať o bronz. V
bajúce herné skúsenosti im zabránili zís- zápase o 3. miesto podali kolektívny výkon, nerobili vlastné chyby a súperkám z
kať aspoň set.
Podlužianky (Levice) nedali žiadnu šancu.
MLADŠIE ŽIAČKY - MINI VOLEJBAL (3-KOVÝ)

Zostavy
A družstvo: Hricová, Vencelová, Uhrovičová, Šimková
B družstvo: Tončová, Futáková, Skladanová, Neuschlová, Hricová
Tréneri Eva Bieliková a Branislav Beňo.

KADETKY I. TRIEDA

MLADŠIE ŽIAČKY
VK OSMOS Prievidza – MŠK Žiar nad
Hronom A 1:3 (-15, 19, -19, -20); 0:3
MŠK Žiar nad Hronom – TJ-ŠK VK Kru(-19, -16, -8)
pina B 3:0 (12, 10, 18); 3:0 (19, 2, 13)
Zostava: Kukučková, Forgáčová, Kašová,
Čamajová, Petrášová, Sečkárová, Čiliako- Zostava: Fričová, Futáková, Hricová,
Najmenšie Žiarčanky, rozdelené do vá, Krajčiová, libero Matyášová, trénerky Králová, Kútniková, Müllerová, Tončová,
dvoch družstiev, sa zúčastnili turnaja v Rozenbergová a Dobrovičová.
Uhrovičová, Uhrovičová, Vencelová, Tap-

ferová, trénerky Alena Bieliková a Eva
Bieliková.
Ani v ďalšom kole mladšie žiačky nenašli
premožiteľa. V nedeľu 13. októbra na domácej palubovke privítali béčko z Krupiny. Na ihrisku sa vystriedali všetky hráčky
a súperkám nedali žiadnu šancu.
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V Partizánskom sme napriek streleckej prevahe neuspeli

Za žiarskych indiánov bude hrať
ďalší majster sveta.

HOKEJ - II.LIGA

Klub posilnil Marek Uram

HK Iskra Partizánske – HK MŠK Indian
ZH 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

HOKEJ - II.LIGA

Dres žiarskych indiánov s číslom
79 oblieka ďalší „zlatý chlapec“, reprezentant, majster sveta a dvojnásobný
slovenský majster, Marek Uram.
Marek je mimoriadne skúsený hokejista
s obrovským prehľadom v hre, výbornou
korčuliarskou technikou a zmyslom pre
finálnu prihrávku. Jeho veľkou prednosťou je ale aj premieňanie gólových príležitostí, čo sa ukázalo v doterajších zápasoch ako naša slabina.
V kariére odohral viac ako 600 zápasov
v slovenskej extralige, ku ktorým pridal
viac ako 300 zápasov v najvyššej českej
súťaži. Obliekal dres rodného Liptovského Mikuláša, Piešťan, Slovana Bratislava,
Martina a Nových Zámkov, v susednom
Česku hral za Znojmo a Vítkovice. Slovensko reprezentoval v 26. zápasoch a
13 odohral na majstrovstvách sveta!

11

ŠPORT

Góly: 8. Káčer, 42., 59. Lunter – 4. Jakubík
(Ševela, Tatár)
HK MŠK Indian ZH: Ševela – Molnár, Káčer, Pohanka, Tomaška, Tóth, Janovský,
Porkoláb – Mihálik, Stümpel, Dobrý, Daniš, Jakubík, Tatár, Paška, Goga, Heckl, Štefanec, Baran, Bitala

V kariére sa viackrát dostal do výberu najväčších hviezd na Slovensku aj v
Česku, je držiteľom viacerých ocenení
za najlepšieho strelca extraligy v oboch
krajinách a počas pôsobenia v českej
extralige sa tri sezóny po sebe dostal do
extraligového All stars výberu.
Posledných šesť sezón obliekal dres
Liptovského Mikuláša, odkiaľ prichádza
rovno k nám. Zdroj: www.hkmskziar.sk

Domáci tím potvrdil svoje dobré postavenie v tabuľke, dobre bránil a výborný
výkon podaj aj brankár, na ktorého
smerovalo až 55 striel z našich hokejok.
Do zápasu sme vstúpili lepšie, keď už v
4. minúte otvoril skóre Jakubík. O necelé
4 minúty však už bolo vyrovnané, keď gól
za domácich skóroval Káčer.
V druhej tretine sme mali hernú prevahu,
z množstva streleckých pokusov sme však
skórovať nedokázali.
Na ďalší gól sme si museli počkať do
úvodu tretej tretiny. Do Ševelovej brány
skóroval a zvyšoval na 2:1 Lunter. Príležitosť na vyrovnanie nám domáci darovali
vyhodením puku do hľadiska. Ponúknutú
príležitosť sme však nevyužili, naopak, darovali sme súperovi početnú výhodu po
vylúčeniach Tomašku a Káčera. V záverečných minútach sa odhodlal Pavel Igríni k
power play, ale po strate puku na útočnej
modrej čiare strelil v samostatnom nájazde do odkrytej brány Lunter svoj druhý
gól v zápase.

Vo vynikajúcej atmosfére
sme podľahli Púchovu 1:6
HK MŠK Indian ZH – MŠK Púchov
1:6
(0:3,
0:2,
1:1)
Góly: 58. Šimkovič (Heckl)- 6. Trenčan
(Augustín), 14. Pšurný (Zúbek, Mikuš),
18. Romanov (Prus, Dmitriev), 22. Božík
(Dmitriev, Romanov), 23. Okuliar (Augustín), 50. Dmitriev (Romanov, Okuliar)
HK MŠK Indian ZH: Lupták – Molnár, Nociar, Tóth, Pohanka, Heckl, Káčer – Dobrý,
Stümpel, Mihálik, Tatár, Jakubík, Uram,
Goga, Srnka, Petro, Baran, Bitala, Paška,
Urgas, Šimkovič

Hostia z Púchova ukázali svoju kvalitu
a potvrdili, že sú právom lídrami súťaže.
Odkryli naše slabiny a rýchlou a efektívnou hrou, podporenou dobre chytajúcim
brankárom, dokázali zápas rozhodnúť už
v prvej tretine.
Opäť sa ukázalo, že nám chýba premieňanie gólových príležitostí. Súpera sme
prestrieľali 44 ku 24, ale dokázali sme skórovať len v úplnom závere. Prejavili sa aj
zmeny v jednotlivých formáciách a chýbala nám súhra. Najväčšou stratou bol chýbajúci Peter Ševela. Mladý brankár Marek
Lupták, ktorý ho vo včerajšom zápase
nahradil viackrát mužstvo podržal, ale
pohotové strely a zakončenie súpera mu
spôsobovali problémy, z čoho šesťkrát inkasoval.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Martin Vantruba: Výsledky, ktoré sme uhrali, nie sú ideálne. Tím sa ale nemá začo hanbiť.
Brankár Martin Vantruba prišiel do FK
Pohronie v júli tohto roku na hosťovanie z českého klubu SK Slavia Praha.
Futbalovú kariéru začínal v Lokomotíve Trnava. Do prvoligového tímu Spartak Trnava sa dostal v roku 2016, kedy
debutoval proti Podbrezovej. S Trnavou sa mu podarilo vyhrať majstrovský
titul. Svoje stále miesto má aj ako brankárska jednotka v slovenskej futbalovej reprezentácii do 21 rokov, kde patrí
k oporám mužstva.
V Pohroní ste pár mesiacov, aké máte
zatiaľ pocity z klubu?
Mesto aj klub som si veľmi obľúbil. Som
rád, že sa zrealizovalo hosťovanie v Žiari.
Prišiel som do novej partie, ktorá ma, myslím si, veľmi dobre prijala. Ľudia v klube
sú veľmi ochotní. Vždy, keď mohli, tak mi
pomohli.
Na hosťovaní ste tu zatiaľ do konca
roka 2019. Keby ste mali už teraz zhodnotiť, čo vám toto hosťovanie dalo do
vašej kariéry?
Veľa ľudí a odborníkov tvrdí, že pre mladého hráča nie je dobre chodiť po hosťovaniach. Ja to vnímam ako cenné skúsenosti. Zatiaľ som tu krátko, tak sa mi zdá
priskoro hovoriť o plusoch a mínusoch,
no určite po konci hosťovania si to sám
vyhodnotím A zistím, čo som mohol spraviť inak a lepšie.
Momentálne sa Pohroniu veľmi nedarí, stále cítiť, že je nováčikom v I. lige.
Napriek tomu, odborníci aj fanúšikovia
oceňujú vaše zákroky, nie raz zaznieva,
že doslova v bráne čarujete. Aký je to
pre vás pocit? Na jednej strane tím prehráva, na druhej ste najväčšou oporou
tímu.
Futbal je v prvom rade kolektívny šport.
Vieme, že výsledky, ktoré sme uhrali, nie
sú ideálne, no myslím si, že tím sa nemá
začo hanbiť. V lige predvádzame solídnej
výsledky. Samozrejme, zápasová prax ma
teší, som v permanencii, čo je pre mňa
ideálne. Každý zápas sa snažím podať čo

prostredia je, no v kabíne to absolútne ne- žím chodiť do posilňovne, individuálne
cítim. Snažíme sa vyhrať každý zápas a ve- cvičiť, ale aj tak mám stále dosť voľného
rím, že to ľudia v Žiari a fanúšikovia vedia. času. Trávim ho pomerne často s Bartošom a Hrnčárom, sme stále spolu. Ak mám
Na zápasoch sa snažím deň voľna alebo veľký čas medzi tréningami, snažím sa cestovať domov do Trnavy.
byť kľudný a nepodliehať

„

zbytočnej emócii.

Gólman Martin Vantruba pod paľbou otázok.
od ľudí, ktorým verím a viem, že futbalu
rozumejú.
6. júna 2019 ste prišli do Žiaru s reprezentáciu do 21 rokov (zápas Slovensko
21 – Arménsko 21). Cítili ste podporu
od fanúšikov? Zohralo aj to úlohu pri
rozhodnutí, že prídete chytať do Žiaru?
Predsa len, pár týždňov po tomto zápase ste už podpisovali zmluvu o hosťovaní do Pohronia.
Cítil som sa dobre, štadión aj fanúšikovia
najlepší výkon. V mojom veku je, myslím sa mi veľmi páčili. Ale ak mám byť úprimsi, že najdôležitejšie držať tú výkonnosť ný, rolu to nezohralo žiadnu.
od prvého do posledného zápasu, o to sa
snažím.
Aj keď momentálne sú výkony Pohronia skôr kolísavé, o vás môžeme hoSte jednotkou v reprezentácii do 21 voriť, že vaše výkony sú stabilné. Dorokov, kde ste sa už tiež nie raz blys- kážete sa v bráne rozčúliť, keď padne
li perfektnými zákrokmi. Dostávate gól a vy viete, že ste tomu nemali ako
spätnú odozvu od odbornej verejnosti, zabrániť? Čo si v takej chvíli zvyknete
že si všímajú vašu prácu a dávajú vám s hráčmi povedať?
najavo, že v tak mladom veku už máte Na zápasoch sa snažím byť kľudný a nenašliapnuté na úspešnú kariéru?
podliehať zbytočnej emócii. No samozrejUž teraz z vlastnej skúsenosti viem, že me, že sú situácie, kedy vybuchnem aj ja,
futbal je ako jazda na horskej dráhe. Raz alebo zo mňa vybuchne eufória radosti.
sa vám darí a ste hore, a nemusí prejsť Góly na ihrisku absolútne nerozoberám,
ani dlhá doba a zrazu ste dole. Nedarí sa neriešim.
vám a všetko je zlé. Preto sa snažím stále
napredovať, bez ohľadu na aktuálnu for- Ako vnímate atmosféru v klube, keď sa
mu a na to, čo kto o mne napísal, alebo momentálne nachádza na predposledpovedal. Samozrejme, takéto slová ma nej priečke v tabuľke?
tešia. Veľmi rád si vypočujem rady, ale len Možno nejaké napätie a tlak z vonkajšieho

Pred ktorým súperom ste mali doteraz
najväčší rešpekt?
Ako vyzerajú tréningy brankára? Na Ja osobne mám rešpekt pred každým
čo prioritne sa zameriavate, čo vám dá súperom. Najviac som sa tešil na zápas s
najviac zabrať, čo máte na tréningoch Trnavou. Tieto zápasy budú pre mňa vždy
rád a, naopak, čo nie?
špecifické.
Ten tréningový kus brankára má byť komplexný. Ja osobne mám veľmi rád technické tréningy. Samozrejme, na začiatku Pamätáte sa ešte na svoje prvé kroky
týždňa musíme aj trošku zabrať, aby som na ihrisku? Kto vás k futbalu priviedol?
sa dobre fyzicky cítil. Ku koncu týždňa má- Začínal som v trnavskej Lokomotíve, hral
vame vždy centre a rozohrávku, na ktorú som na poste útočníka. Neskôr sa nám
zranil brankár, tak som išiel do brány a už
taktiež veľmi dbám.
som tam aj ostal. Páči sa mi, že mám veľkú
V minulej sezóne ste chytal za Podbre- zodpovednosť a, samozrejme, že nebezovú. Aký je rozdiel medzi týmto klu- hám.
bom a Pohroním?
Veľmi nerád by som porovnával tieto Máte obľúbený futbalový tím a hráča?
kluby. Nachádzajú sa v inej situácii a pod- Spartak Trnava a veľmi sa mi páči Ján Obmienkach. Páčilo sa mi v Podbrezovej, lak, brankár z Atletica Madrid.
páči sa mi aj v Pohroní, a to je, myslím si,
Podarilo sa vám s Trnavou získať titul
najdôležitejšie.
majstra SR. Zažili ste eufóriu z víťazAko vyzerá váš bežný deň, keď nie ste stva. Kde sa vidíte o niekoľko rokov?
V hlave mám jasno, no tieto plány a vízie
na tréningu, alebo nehráte zápas?
(li)
Od začiatku týždňa až do štvrtka sa sna- by som si rád nechal pre seba.
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Zmena na poste trénerov

Presvedčivé víťazstvo v Košiciach nám zabezpečilo
postup do osemfinále Slovnaft cupu

FUTBAL - FORTUNA LIGA

Novým trénerom áčka sa stal
Mikuláš Radványi

Duo Rosinský - Urgela skončilo.
V sobotu 12. októbra skončili svoje pôsobenie na lavičke nášho A-tímu obaja
tréneri Ján Rosinský a Rastislav Urgela,
ktorí sa s vedením klubu dohodli ukončení spolupráce.

Funkcie kormidelníka mužov nášho klubu sa ujíma Mikuláš Radványi. V minulosti pôsobil ako tréner v kluboch DAC
Dunajská Streda, Spartak Myjava, MFK
Frýdek Místek a naposledy v maďarskej
1. lige v Mezőkövesd-Zsóry SE. Ako hráča
si ho môžete pamätať ako útočníka DAC
Dunajská Streda, Spartaku Trnava, taktiež
hrával aj v Nemecku, v Čechách a v Rakúsku. Na lavičku FK Pohronie nastúpil s
cieľmi zachrániť Fortuna ligu a skvalitniť
hru mužstva.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Ako uviedol klub na svojej webovej stránke, špeciálne poďakovanie patrí Rasťovi
Urgelovi, ktorý sa zásadným spôsobom
pričinil o postup mužstva FK Pohronie do
Fortuna ligy.

Novým športovým riaditeľom
sa stal Miroslav Filipko

FUTBAL – SLOVNAFT CUP

4. kolo: Slávia TU Košice – FK Pohronie poľahky neposlal do siete Klec. Gólová
0:3 (0:1)
poistka prišla po hodine hry z kopačky
Góly: 27. Klec, 61. Mazan, 90. Blahút. Mazana. Domáci sa až po druhom inkasoČK: 81. Trebuňák (Košice, po druhej ŽK) vanom góle osmelili, hlavička Verčimáka
však skončila tesne vedľa a ďalekonosnú
Slávia TU Košice: Pangrác (K), Verčimák, jedovku Kosovského zlikvidoval brankár
Gere, Ištók, Kosovskyi, Urban, Popovič, Jenčo. Posledné slovo mal v záverečnej
Čabala, Maliarenko, Trebuňák, Kambarov minúte striedajúci Blahút.
FK Pohronie: Jenčo, Župa, Nosko, Pel- „Úvod zápasu bol náročný. Uvedomovali
legrini (K), Klec, Hrnčár, Dzurík, Zachara, sme si, že Slávia TU vyradila Michalovce, nič sme preto nepodcenili. Zápasy
Bartoš, Kondrlík, Mazan
proti tímom z nižších súťaží nie sú jedDo osemfinále Slovnaft Cup-u v stredu noduché, títo súperi sa dokážu správne
postúpil aj desiaty fortunaligista. Hrá- namotivovať. Domáci boli húževnatí,
či Pohronia postúpili do ďalšieho kola no postupom času sme hru zlepšili a zaslúžene si odnášame postup,“ zhodnotil
po pohodlnom víťazstve 3:0.
22-ročný Patrik Blahút, ktorého tím čaká
Približne štyristo divákov nevidelo žiad- na konci októbra osemfinálový domáci
ne oku lahodiace futbalové divadlo. Do- súboj proti Zlatým Moravciam: „Sme radi,
máci sa síce snažili vystrkovať rožky, no v že pokračujeme v pohári. Chceme v ňom
prvom polčase boli zakríknutí. Stredoslo- ísť čo najďalej.“
vákom odolávali do 27. minúty, až kým
loptu vyrazenú brankárom Pangrácom
Zdroj: Tomáš Zagiba/profutbal.sk

Vo štvrtok 10. októbra sa stal novým športovým riaditeľom FK Pohronie Miroslav
Filipko. Bývalý brankár, rodák z Banskej
Bystrice v minulosti chytával za MŠK Ružomberok, Spartak Trnava, absolvoval aj
zahraničné angažmán v Izraeli, Grécku či
Českej republike, v súčasnosti sa venuje
hráčskemu manažmentu. Do klubu prichádza s cieľom pomôcť v boji o záchranu
vo Fortuna lige.
Miroslav Filipko.

Mikuláš Radványi.

V domácom zápase s Michalovcami sme si body rozdelili
FUTBAL - FORTUNA LIGA

11. kolo: FK Pohronie – MFK Zemplín
Michalovce 2:2 (1:1)
Góly: 16. Pellegrini, 86. Klec – 7. Modibo,
62. Martínez García. Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Žákech, ŽK: Abrahám, Mainge, Mészáros – Modibo, Grič. ČK: 78. Mainge (Pohronie) po druhej ŽK, 973 divákov
Pohronie: Jenčo – Mainge, Nosko, Bartoš, Župa – Sedláček (84. Meda), Pellegrini – Hrnčár (56. Mészáros), Klec, Blahút
(71. Zachara) – Abrahám.
Michalovce: Kira – Rota, Carrillo, Soler,
Popovits – Savvidis – Kvocera (85. Grič), asi osemnástich metrov to trafil parádMartínez García, Žofčák, Kolesár (56. Ko- ne do vinkla – 1:1. Michalovce mohli ísť
untouriotis) – Modibo (65. Mensah).
znovu do vedenia, pretože Popovits išiel
sám na gólnmana Jenča, no ten vytiaV Žiari sa hralo po daždi na náročnom hol skvelý zákrok. Pohronie sa začínalo
čoraz viac osmeľovať tlačiť pred bránku.
vodou nasiaknutom teréne.
V druhom polčase oba tímy poľavili z temHostia mali dobrý vstup do zápasu. Do pa, diváci videli oveľa menej príležitostí.
vedenia išli už v siedmej minúte, keď z Gólový moment prišiel v 62. minúte. Tešili
pravej strany poslal loptu do stredu šest- sa Michalovčania, keď po centri Popovitsa
nástky Kvocera a hoci ju Kolesár v kaluži loptu brankár Jenčo iba vyrazil a z následvody netrafil, napravil to za neho Modi- nej dorážky uspel Martínez García – 1:2.
bo – 0:1. Domáci sa postupne otriasli z V 78. minúte putoval predčasne pod
tohto momentu a začali hroziť. Po štvrť- sprchy po druhej žltej karte a následne
hodine hry bol faulovaný za šestnást- červenej Mainge, takže futbalisti Pohronia
kou Pellegrini a rozhodol sa následne to malo ešte ťažšie niečo s duelom urobiť,
aj sám zahrať nariadený priamy kop. Z no nezložili zbrane a podarilo sa im vyrov-

nať. Po vysokom centri Zacharu sa totiž
brankár Kira na podmočenom teréne pošmykol a v šestnástke to dokonale využil v
86. minúte Klec.
Ján Rosinský, tréner Pohronia: „Veľmi
sme chceli byť v tomto zápase úspešní.
Bolo to vidieť na výkone hráčov. Predovšetkým prvom polčase nás mrzia nepremenené gólové príležitosti, bolo ich
tam dosť, hlavne Mišo Klec nevyužil dva
nájazdy na brankára. V druhom polčase
sme sa dostali nepochopiteľne pod tlak.
Po vylúčení Maingeho to vyzeralo špatne.
Hráči sa však zomkli a vytvorili aj v oslabení tlak na súpera. Gól bol síce náhodný, ale
išli sme za ním a získali tak bod. Vynikajúci
výkon v tomto zápase podala stredová
formácia Pellegrini a Klec. S dažďom sa
počas zápasu oba tímy vyrovnali a vyvarovali sa vážnejších faulov.“
Michal Klec: „Je to výborný bod pre nás,
pretože sme inkasovali červenú kartu a na
konci zápasu sme i napriek tomu vyrovnali. Je to spravodlivá remíza. Čo sa týka môjho gólu, tak ešteže zapršalo, lebo brankár
Kira sa šmykol, čo neprejem nikomu, no
pre naše šťastie to bol tým pádom zlatý
bod. Verím, že nás tento bod nabudí a na
Slovane v ďalšom kole získame ďalší.“
Zdroj: TASR

