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Zreštaurovanú sochu sv. Antona Paduánskeho
môžete obdivovať pri vstupe do kaštieľa
Socha sv. Františka Paduánskeho je
jednou z piatich barokových sôch,
ktoré sa zachovali v našom meste.
Keďže sú umiestnené v záhrade kostola, poveternostné vplyvy na nich
zanechali stopy devastácie, ktorá stále pokračuje. V týchto dňoch sa však
práve sochu Paduánskeho podarilo
zreštaurovať a umiestniť do vstupnej
haly biskupského kaštieľa.
Stav barokových sôch, ktoré máme
v Žiari nad Hronom, je veľmi vážny. „Kamenný povrch sôch veľmi rýchlo degraduje, čoho výsledkom bude v blízkej budúcnosti ich zánik,“ upozorňuje historik
Peter Mosný a ako podotýka: „Najviac
poškodená bola socha svätého Františka Paduánskeho. Už dávnejšie bola prenesená zo svojho pôvodného miesta za
mestom, kde stála na mieste morového
pohrebiska. Jej záchrana bola naliehavá a po dohode s reštaurátorom Jánom
Filom bola prenesená do ateliéru, kde
prebehol proces reštaurovania.“
Originál sochy sv. Františka Paduánskeho sa v utorok 18. októbra umiestnil
do vstupnej haly biskupského kaštieľa,
kde je chránený pred poveternostnými
vplyvmi, a zároveň obohacuje interiér
kaštieľa, ktorý je počas roka navštevovaný stovkami turistov. Verná kópia tejto
sochy je umiestnená v areáli Kostola
Povýšenia sv. Kríža.

Kamenná socha
má pred sebou dlhé roky
Socha pomerne dlho čakala v ateliéri,
kým sa dostala naspäť do Žiaru. Ako
akademický sochár a reštaurátor Ján
Filo informuje, je to kamenná socha,

čiže sa musela reštaurovať spôsobom
ako kameň. „Očistila sa, spetrifikovala
(pozn. redakcie: spevnenie kamennej
hmoty), zrekonštruovala a potom znovu
spevnila. Neskôr sa farebne štrukturálne
zjednotila a zhydrofobizovala, čo znamená, že môže byť aj vo vlhkom prostredí. Ale keďže v kaštieli je chránená,
tak určite vydrží dlhšie,“ hovorí Ján Filo
a naznačuje, akú má socha životnosť:
„Pokiaľ ju niekto mechanicky nepoškodí, je tu na dlhé roky. Ak by bola umiestnená vonku, hydrofobizácia by sa musela opakovať každé tri roky, pretože
používame tmely na kremičito-vápennej báze a o tie je potrebné sa starať.“
My už môžeme vidieť finálnu podobu
sochy, ale tomu predchádzali hodiny a hodiny práce. Aj samotný prevoz
a osadenie sochy na miesto neboli jednoduché. Trvalo to niekoľko hodín a len
minútu po minúte sa socha dostávala
na svoje miesto. „Pri rekonštrukcii išlo
o hmotovú rekonštrukciu, to znamená,
že sme išli do muzeálnej podoby. Socha
už nie je plombovaná do podoby, keď
bola vyrobená, ale do obdobia, keď už
mala približne 200 – 300 rokov. Vidno
na nej štruktúru úbytku a časom, keď to
dostane patinu, bude to ešte zaujímavejšie. My sme patinu schválne nerobili, lebo postupne to zapadne prachom
a potom to bude to pravé,“ uzatvára Ján
Filo.

Biskupský kaštieľ by mal prejsť
komplexnou rekonštrukciou
Socha svätého Antona Paduánskeho
je jednou z prvých sôch, ktoré mesto
dalo zreštaurovať. Zaujímavosťou je, že

Gymnazisti už využívajú
nové športoviská
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Prevoz sochy a jej inštalácia na miesto trvali niekoľko hodín.

Klienti Domova pri kaštieli
už majú k dispozícii záhradu
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Socha sv. Antona Paduánskeho stojí
vo vstupnej hale biskupského kaštieľa.

kedysi v dávnej minulosti stála na Pod
vŕškoch, na mieste masového hrobu
z morovej epidémie. Až neskôr bola
prenesená do areálu Kostola Povýšenia sv. Kríža. Ako však primátor Peter
Antal zdôrazňuje, socha Paduánskeho
nie je posledná, ktorá by mala prejsť
obnovou. V pláne sú aj ostatné renovované sochy z histórie Svätého Kríža,
aby ďalej nechátrali a zostali tu aj pre
budúce generácie: „Vďaka úsiliu nášho
historika Petra Mosného sa nám podarilo zreštaurovať sochu sv. Antona Paduánskeho a verím, že to nebude posledná socha. Budeme sa snažiť hľadať
finančné zdroje, aby sme to aj dokázali
aj pri ostatných.“
Veľkou výzvou pre samosprávu je však
momentálne samotný kaštieľ, ktorý by
mal prejsť komplexnou rekonštrukciou
exteriéru. „Aktuálne je vo finálnej fáze
projektová dokumentácia pre tento
projekt. Cez ministerstvo sme už v minulosti žiadali o dotáciu a neboli sme
úspešní. Ale teraz je výzva cez fond na
podporu takýchto kultúrnych pamiatok, takzvaný plán obnovy. A práve do
tejto výzvy sa ideme zapojiť. V rámci
toho sme do obnovy zaradili aj kaplnku, ktorá sa nachádza v kaštieli. Bude
to najnákladnejšia rekonštrukcia zo
všetkých miestností v kaštieli. Verím,
že so žiadosťou budeme úspešní,“ približuje primátor Antal a ako podotý-

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávnych krajov

29. októbra 2022

ka, v prípade, že mesto získa finančné
prostriedky na rekonštrukciu exteriéru
kaštieľa, bude to 100-percentne financované práve z plánu obnovy. Peter Antal tiež naznačuje, čo všetko by sa malo
v kaštieli rekonštruovať: „Celý exteriér.
To znamená, že sa urobí fasáda a vymenia okná, ktoré odporučili pamiatkari,
keďže je to najvyšší stupeň ochrany.
V rámci obnovy sa tiež uzavrú oblúky
na prízemí. Tie už boli uzatvorené aj
v minulosti, ale bolo to nevhodne urobené. Teraz sa to uzavrie spôsobom, že
z toho urobíme interiér, do ktorého sa
nebude vstupovať z exteriéru nádvoria,“
uzatvára primátor Peter Antal s tým, že
na fasádu by sa použila pôvodná farba
kaštieľa, a to okrová. Zároveň ubezpečil,
že kaštieľ nebude nevyhnutné počas rekonštrukcie pre verejnosť zatvárať.
Zreštaurovaná socha sv. Antona Paduánskeho bola slávnostne vo vstupnej hale
kaštieľa odhalená v stredu 19. októbra
2022. Reštaurovanie a rekonštrukciu sochy finančne podporila Nadácia Veolia
v sume 6 000 eur.
(lt)
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Žiaci žiarskeho gymnázia už športujú na nových ihriskách
za viac ako 225 000 eur
Banskobystrický samosprávny kraj
investoval do výstavby športového
areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom viac ako 225-tisíc
eur. Spolu s rekonštrukciou školského dvora tak presiahli tohtoročné
investície župy len v tejto škole sumu
300-tisíc eur. Nové športoviská odovzdali slávnostne do užívania v piatok
14. októbra.
Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad
Hronom je škola s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou. Je to gymnázium so
štvorročným učebným programom aj
osemročným učebným programom, prioritou školy je kvalitné a efektívne vzdelávanie, moderné materiálno-technické
vybavenie a podpora mimoškolskej
činnosti. Škola sa pravidelne zapája do
rôznych projektov, vyučuje päť cudzích
jazykov s rozšírenou dotáciou a ponúka
bohatý výber voliteľných predmetov.

začali v poslednom februárovom týždni
tohto roka výrubom náletových drevín
a chorobami napadnutých stromov. Do
konca októbra je ešte naplánovaná výsadba 80 stromčekov, cyprusov v areáli
školy a odstránenie časti pôvodného
oplotenia areálu.

Športový areál pozostáva z atletickej
dráhy - ovál, dĺžka 200 metrov, rovinka 60 metrov, doskočisko do diaľky na
konci dráhy, multifunkčného ihriska
s rozmermi 40 x 20 metrov a basketbalového ihriska osadeného vo vnútri
dráhy s rozmermi 40 x 20 metrov. Práce

Viac ako štyristo gymnazistov tak už
môže využívať atletický ovál, doskočisko
pre skok do diaľky na konci dráhy, multifunkčné ihrisko aj basketbalové ihrisko.
„Som hrdý, že konečne sa podarilo zrealizovať túto investíciu. Dnes má žiarske
gymnázium také športoviská, aké sa

Gymnazisti môžu využívať
atletický ovál, doskočisko
aj dve ihriská
Trávnatú plochu so zvyškami asfaltu,
ktorá nebola vhodná na športové aktivity, nahradili v areáli Gymnázia Milana
Rúfusa v Žiari nad Hronom nové, supermoderné športoviská. Banskobystrický
samosprávny kraj do samotnej výstavby
športovísk investoval viac ako 225-tisíc
eur, ďalších 75-tisíc išlo tento rok do rekonštrukcie školského dvora a priľahlej
parkovacej plochy.

Moderný športový komplex v areáli žiarskeho gymnázia. Foto: BBSK.

na moderný kraj a moderné Slovensko
patrí. Podarilo sa to vďaka spolupráci
župy, poslancov za okres, vedenia mesta
a školy a ja chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa o takýto úspech pričinili. Do škôl
sme ako kraj investovali štvornásobne
viac peňazí ako predošlé vedenie a aj
toto je jeden z konkrétnych výsledkov,“
povedal podpredseda BBSK Ondrej
Lunter, ktorý sa zúčastnil slávnostného
otvorenia.

Pre verejnosť budú
športoviská sprístupnené
v stanovených hodinách
Ihrisko budú v čase vyučovania prednostne využívať študenti gymnázia,
prípadne iných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja. Pre verejnosť budú
športoviská prístupné v stanovených
hodinách, škola tiež vyjde v ústrety mestskému športovému klubu pre tréningy
i súťaže.
„Šport je životný štýl, je to spôsob, ako
tráviť voľný čas, má nezastupiteľný
výchovný potenciál, zoceľuje, buduje
priateľstvá, otvára svet. Preto verím, že
investície vložené do výstavby nášho
areálu, boli dobre použité. Prinesú úžitok
všetkým, ktorí budú hracie plochy využívať. Zrealizovaním výstavby bolo vytvorené prostredie pre užitočnú aktivitu, na
priateľské stretnutia, na otvorený ľudský
dialóg. Je to priestor dôležitý nielen pre
našu školu, ale aj pre komunitu mesta
a blízkeho okolia,“ povedala riaditeľka
školy Dana Paálová.
Hlavným cieľom výstavby komplexného
športového areálu bolo vytvoriť priestor
pre podporu rozvíjania pohybovej aktivity mladých ľudí vo vekovom intervale
od 10 do 20 rokov, čo sú žiaci základných
a stredných škôl, zefektívniť tréningový
proces lokálnych športových klubov
a rozšíriť mimoškolské športové aktivity.
Najväčším športovým prínosom projektu je zvýšenie kvality výučby telesnej
výchovy a mimoškolských športových

Oficiálne otvorenie multifunkčného ihriska. Foto: DuPe.

aktivít študentov Gymnázia Milana Rúfusa. Zároveň nezanedbateľným prínosom je zlepšenie podmienok na športovú prípravu amatérskych športovcov
aj športovcov z Mestského športového
klubu v Žiari nad Hronom, ktorého práca
a výsledky má vysokú úroveň.

Žiar nad Hronom sa posledné
roky uberám športovým smerom
Areál, ktorý sa v priebehu školského roka
používal ako priestor na telesnú výchovu, bol dlhé roky v zlom technickom
stave aj z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod areálom. Po dlhých rokoch
sa tento stav podarilo zmeniť, vďaka
spolupráci vedenia Banskobystrického
samosprávneho kraja, mesta Žiar nad
Hronom a poslancov Krajského zastupiteľstva BBSK za okres Žiar nad Hronom.
„Naše mesto sa posledné roky uberá
športovým smerom. Oprávnene sa tiež
nazýva mestom športu. A to práve preto,
že nám tu v posledných rokoch vznikli
krásne moderné športoviskám,“ uviedol
počas otvorenia primátor Peter Antal
a priblížil: „Začali sme športovou halou,
kde sa nedalo v zime hrať, hala sa nedala vykúriť. Pokračovali sme futbalovým
štadiónom, zimným štadiónom, ktorý si
teraz užívame. Verím, že do konca kalendárneho roka stavebne ukončíme aj re-

konštrukciu krytej plavárne a začiatkom
roka ju aj spustíme do prevádzky. Urobili
sme športoviská po našich základných
školách a v rámci oddychových zón. Som
veľmi rád a teším sa z toho, že do tejto rodiny našich športovísk pribudlo aj takéto
krásne multifunkčné športovisko, ktoré
bude poskytovať predovšetkým študentom gymnázia, ale aj klubom, priestor na
trávenie voľného času, na športovanie
a na to, aby ste v jednotlivých športoch
dosahovali lepšie výsledky.“ Primátor
Antal je tiež rád, že vedenie mesta našlo spoločnú reč s vedením kraja, ako to
urobiť a nie stále hovoriť, ako sa to nedá:
„Lebo roky dozadu tu bola predstava,
že tu má byť športovisko. Žiaľ, všetky
pozemky boli v súkromnom vlastníctve.
A najjednoduchšie bolo povedať, že to
nejde a že sa to nedá. Našli sme veľmi
komplikovaný model, ako to urobiť, aby
kraj prišiel k týmto pozemkom. Najskôr
sme zamenili pozemky s mestom, potom
mesto s krajom, ale dokázali sme nájsť
riešenie, aby sme presvedčili poslancov
mesta aj kraja, ktorí tiež túžili po takomto
športovisku. Potom už bolo jednoduchšie vyčleniť peniaze a začať stavať. Dnes
je tu veľmi pekný výsledok a chcem
pogratulovať pedagógom a študentom
gymnázia, že budú môcť rozvíjať svoje
talenty.“
(lt)

Seniorom spríjemňuje ich pobyt v domove aj nová záhrada
Súčasťou areálu zariadenie pre seniorov Domov pri kaštieli je aj zadná
záhrada, do ktorej je vstup priamo
z objektu budovy alebo z parku po
hlavnom chodníku vedúcom od fontány. V apríli sa začalo s rekonštrukčnými prácami a dnes už majú klienti
zariadenia k dispozícii vkusný priestor
na oddych aj záhradkárčenie.
Priestor je navrhnutý ako polyfunkčná
záhrada pre oddych a zábavu klientov
zariadenia a ich návštev v príjemnom prírodnom prostredí. Záhrada je ohraničená
objektom zariadenia, novým oporným
múrom a pôvodným kamenným múrom,
ktorý bolo nutné zrekonštruovať. „Samotná realizácia nebola vôbec jednoduchá,
keďže záhrada vznikla v ostrom svahu,“
konštatuje primátor Peter Antal s tým, že
práve preto sa ako prvé začali realizovať
stavebné práce na zabezpečení svahu
a výstavba oporného múru: „Historicky
rozpadnutý kamenný múr nad umelým
trávnikom dostal novú podobu. Zároveň
odteraz slúži ako zábradlie zo strany domova. Verím, že výstavbou záhrady získajú klienti zariadenia pekné miesto na
trávenie chvíľ počas príjemného počasia.
K dispozícii tu budú mať stromy, kvety,

lavičky, altánok, minigolf či petangové
ihrisko. Vytvorený je tu priestor na záhradkárčenie, ktorý klientom poskytnú
vyvýšené záhony a pestovať budú môcť
aj okrasné rastliny.“
Nové aktivity sú navrhnuté popri okružnom chodníku po obvode plochy a stredná časť záhrady je ponechaná ako voľný
trávnik s pôvodnou vstupnou rampou

do objektu. Zadná severná časť oproti
vstupu od parku je venovaná športovým
aktivitám a spoločenským hrám. V rohu
plochy je osadený premiestnený altánok
z parku. Určený je na posedenie a spoločenské stolové hry. Popri chodníku budú
v trávniku umiestnené herné plochy pre
petang, kolky a minigolf. Všetky herné
plochy budú prístupné po chodníku,
vhodné budú aj pre imobilných klientov.

Súčasťou záhrady je aj altánok, kde sa môžu seniori
v letných mesiacoch ukryť pred slnkom.

Záhrada bude doplnená o vzrastlé dreviny a záhony kríkov pod objektom popri
chodníku. Mobiliár v danom priestore
dopĺňajú lavičky, nádoby na odpad a pergoly. V rámci záhrady budú umiestnené
aj lampy.
Postupne sa do záhrady budú vysádzať aj trvalky a ovocné kríky.

Klienti zariadenia sa počas pobytu
v zadnej záhrade budú môcť potešiť aj

krásnym výhľadom na neďaleký Šibeničný vrch, priľahlé pohorie či futbalový štadión. Zadná záhrada bude síce od Parku
Štefana Moysesa oddelená, ale vstup do
nej bude umožňovať priechod a prepojenie cez bráničku.
(lt)
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Do Žiaru sa vracia
socha svätého Antona
Paduánského
Ako sme písali v minulých príspevkoch, v meste sa zachovalo z obdobia baroka päť kamenných sôch.
Vplyvom času a poveternostných
podmienok sú všetky schátrané
a vo veľmi zlom stave. Prvú z nich,
Imaculátu, stojacu pri starej ceste
Medzi vodami, sa pred niekoľkými
rokmi podarilo zachrániť vďaka finančnej podpory sponzora.
V dnešných dňoch sa vracia z reštaurátorských ateliérov, po viac ako
dvoch rokoch, ďalšia zo sôch, a to socha sv. Antona Paduánskeho.
Socha sv. Antona Paduánskeho bola
najviac poškodenou sochou a už
strácala svoju profiláciu. Po prevoze

bude chránená pred poveternostnými vplyvmi a vhodne bude dopĺňať
priestory bývalého arcibiskupského
a biskupského sídla. Kaštieľ, ale aj celé
mesto tým dostáva ďalší „diamant“
do svojho tak na históriu bohatého
„šperku“, akým je náš kaštieľ.

Socha sv. Antona Paduánskeho pred a po rekonštrukcii.

do ateliérov v Hronseku ju reštauroval akademický sochár Ján Filo. Keď
som ho navštívil v ateliéri a uvidel
sochu po dokončení, chcelo sa mi
trochu nadnesene povedať, že je to
zázrak, že sa to podarilo. Všetko je

také, ako by nikdy nebola porušená.
Tvár, postava, povrch kameňa, akoby
ju sochár tesal len nedávno, ešte sú
viditeľné aj stopy po dláte.

Nie je to však pôvodné miesto sochy sv. A. Paduánského, ktorá znázorňuje postavu františkánskeho
mnícha s dieťaťom v náručí. Ta stála
za mestom v priestore, kde bol morový cintorín. Až relatívne nedávno
bola prenesená, ako aj všetky ostané
sochy počas výstavby mesta Žiaru
nad Hronom, keďže sa nachádzali na
stavebných pozemkoch, a tak boli sústredené v záhrade pri kostole. Treba
pripomenúť, že bola vytvorená aj druhá socha, kópia sochy a bude umiestnená na mieste, kde stála v priestore
kostolnej záhrady.

Socha bude umiestnená na čestnom
mieste vo vstupnej hale kaštieľa, kde

Kto bol svätý
Anton Paduánsky
Anton Paduánsky sa narodil v roku
1195 v Lisabone a pochádzal zo
šľachtickej rodiny. V roku 1221 vstúpil
do rádu sv. Františka. Pôsobil v mestách Boloňa, Toulouse, Padove, Rimini
a Montpellier. Počas svojho pôsobenia bol v blízkosti sv. Františka z Assisi
a stal sa jeho blízkym spolupracovníkom a priateľom. Jeho atribútom je
malý Ježiško v náručí. Jedna z legiend
hovorí, že zachránil ťažko zranené
a popálené dieťa pred smrťou. Avšak
atribút v jeho náručí sa vzťahuje k inej
legende. Chcel by som však pripomenúť aktuálnosť jeho myšlienok, ktoré
nás až zarážajúco oslovujú aj dnes. sv.
Anton Paduánsky bol známy najmä
tým, že celý svoj život bojoval proti
úžerníkom a vojnovým štváčom.
Zomrel 13. júna 1231.
Mgr. Peter Mosný, správca kaštieľa

Na žiarskej škole vyučujú telesnú výchovu profesionálni tréneri
Základná škola na Ulici Dr. Janského je
už druhým školským rokom zapojená
do programu Tréneri v škole. Ten je
založený na prepojení športov, ktoré
v pravidelnej rotácii na štandardných
hodinách telesnej a športovej výchovy prvého stupňa vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou
profesionálni tréneri. Ambasádorom
programu je splnomocnenej Vlády
SR pre mládež a šport, poslanec Národnej rady SR a bývalý tenista Karol Kučera, ktorý žiarsku „Jednotku“
navštívil v pondelok 10. októbra.
Ako Karol Kučera uviedol, programom
sa inšpirovali v Čechách približne pred
dva a pol rokom. „Aj u nás sú na prvom
stupni len dve hodiny telesnej výchovy
do týždňa. Telocvikárov máme až na
druhom stupni, takže aj učiteľky potrebujú pomôcť s týmito hodinami. Preto
v tandemovej výučbe na každej druhej
hodine telesnej výchovy pôsobí v tomto projekte profesionálny tréner,“ uviedol
na margo projektu, do ktorého je zapojená aj žiarska „Jednotka“, bývalý tenista, dnes poslanec národnej rady. Ako
tiež podotkol, vytvorená je spolupráca
s akademickou obcou a trénerov školia
vyslovene pre tento projekt. „Špeciálne
školenia máme urobené s tými najlepšími odborníkmi v tejto oblasti. Aktuálne
máme zapojené tri katedry, a to v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave,
v týchto dňoch sa rozširujeme aj do Nitry.
Postupne by sme chceli do programu zapojiť všetky katedry na Slovensku,“ konštatoval ďalej Karol Kučera a ako spresňuje, aktuálne je do projektu zapojených
190 základných škôl. „Vidím, že program

najviac druhmi športov,“ uzavrel Karol
Kučera, ktorý sa počas návštevy žiarskej
školy zúčastnil s deťmi aj vnímavej diskusie na témy zdravie a šport.

hodine a zodpovedný za hodinu. Potom
aj on získava vedomosti, ktoré využije na
nasledujúcich hodinách. V projekte sme
druhým rokom a veľmi radi sa do neho
zapojíme aj v ďalších rokoch,“ priblížil
ďalej a ako spresnil, počas dvoch rokov
pôsobilo na škole viacero trénerov. V súčasnosti je to Dagmar Búciová. „Najdôležitejšia je pre nás reakcia detí. Vnímame
atmosféru na hodinách, rozprávame sa
s nimi a na tieto hodiny sa veľmi tešia.
Vždy, keď trénerka nemala prísť, boli
sklamané, že hodina bude vedená len
bežným spôsobom. Prejavuje sa nám to
aj zvýšeným záujmom o pohybové krúžky, ktoré máme na škole,“ uzavrel riaditeľ
žiarskej „Jednotky“, Marek Baláž.

Deti prejavujú zvýšený záujem
o pohybové krúžky

Samospráva musí dofinancovať
mládežnícky šport

Dôležitý princíp programu Tréneri v školách je, že dieťa netlačí do konkrétneho
športu. Práve naopak, ide o to, aby si
dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac
páči. „Na hodinách telesnej výchovy je
naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou a čo najviac ich zapájame
do samotných hier či cvičení,“ uviedol
riaditeľ školy Marek Baláž s tým, že projekt je skvelý tým, že skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a na druhej strane
prebúdza záujem detí o pohyb ako taký.
A keďže hodiny sú vedené kvalifikovanými trénermi, buduje u detí pohybovú
gramotnosť. „Hodiny telesnej výchovy sa
učia v prvom a druhom ročníku, pričom
v rámci programu je jedna hodina do
týždňa vedená kvalifikovaným trénerom.
Samozrejme, náš učiteľ je prítomný na

Projekt z ministerstva školstva si bol
v praxi pozrieť aj primátor Peter Antal
a ako naznačil, s Karolom Kučerom sa
rozprávali aj o tom, ako do budúcna

Projekt sa dotýka prvákov a druhákov, ktorí majú
s profesionálnymi trénermi jednu hodinu týždenne.

sa dobre uchytil, deti si to pochvaľujú
a máme aj štatistické výsledky od detí,
rodičov a škôl. Vzťah detí k telesnej sa
zlepšuje, a to je tá prapôvodná myšlienka. Citeľný je aj progres u detí a rozmýšľame, ako ho ďalej udržať aj v ďalších
ročníkoch – v treťom a štvrtom,“ uviedol
ďalej ambasádor projektu a prezradil,
čo všetko školy v rámci projektu získajú:
„Pomôcky v hodnote 1 500 eur, ktoré pomôžu zatraktívniť hodinu. Išlo nám o to,
aby sa každé dieťa dostalo do kontaktu
napríklad s loptou alebo nejakým iným
športovým náčiním. Sú to tiež tzv. rozlišovačky, ktoré majú deti oblečené. Tie
ich vzdelávajú, lebo na každej je názov
nejakého športu a názov štátu, v ktorom
ten šport vyniká. Ide o 25 najpopulárnejších športov.“ V rámci projektu sa tréneri
striedajú v troch cykloch. Jeden cyklus je
základy lokomócie – atletika, gymnastika, druhý cyklus sú loptové hry, kde sú
tréneri od rôznych športov a tretí cyklus
je rytmika a koordinácia, kde je zapojený
aj tanec alebo iné úkolové športy. „Tieto
tri cykly sa snažíme rotovať, aby deti po
dvoch mesiacoch prišli do kontaktu s čo

financovať šport, obzvlášť ten mládežnícky. „Vypočul som si návrhy, ktoré nejakým spôsobom idú, či už cez NR SR,
ale aj cez ministerstvo školstva. Budem
v očakávaní, lebo aj my, ako samospráva,
musíme nejakým spôsobom dofinancovať mládežnícky šport, aby sme ho dokázali robiť na vysokej úrovni. Zdražovanie
sa dotklo aj rodičov a nemôžeme záťaž
prenášať na nich. Bavili sme sa preto aj
o tzv. krúžkovnom a o kompenzáciách
energií na športoviská,“ prezradil témy
rozhovoru žiarsky primátor, podľa ktorého by na prvom stupni malo byť viac
hodín telesnej výchovy. „Opäť by na prvom stupni mohli byť tri hodiny telesnej
výchovy, vyučovať by ju mohli pedagógovia s kvalifikáciou, čiže nie pedagógovia so zameraním na 1. – 4. triedu, ale
telocvikári. Určite je to dobrá myšlienka
a chcem veriť, že sa podarí zrealizovať aj
na školách, ako je naša „Jednotka“, kde
vieme mať kvalifikovaných učiteľov,“
uzavrel žiarsky primátor.
(lt)

Karol Kučera sa na “Jednotke” zapojil do vyučovacieho procesu.

Začali sa práce na revitalizácii vnútroblokov
Začiatkom októbra začali práce na
revitalizácii centrálnej mestskej zóny.
Na projekt, v ktorom prejde rekonštrukciou Ulica Š. Moysesa od základnej školy po začiatok námestia,
vrátane vnútroblokov, získalo mesto
nenávratný finančný príspevok vo
výške takmer 570-tisíc eur.
Projekt je zameraný na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od
Námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na Ulici Š. Moysesa.
Celkovo bude revitalizovaných 39 410
štvorcových metrov plôch. Ako informuje projektový manažér mesta, Miloš
Čerťaský, s prácami sa začalo začiatkom
októbra. „Práce prebiehajú súbežne, to
znamená stavebné aj sadové,“ hovorí
Miloš Čerťaský a konkretizuje: „V rámci
stavebných prác sa odstraňuje asfaltový
povrch z chodníkov, búrajú sa staré ob-

rubníky a plochy, ktoré sa budú revitalizovať. Okrem toho prebiehajú aj sadové
práce, v rámci ktorých sa rekultivujú trávnaté povrchy a pripravujú sa podklady
pre trvalkové záhony. Začalo sa už aj
s výsadbou trvaliek. Tie do Žiaru dorazili
v počte 60-tisíc kusov až z Holandska.“

Práce budú plynule
pokračovať aj na jar
S prácami sa začalo vo vnútroblokoch za
predajňou bagiet, za bankou a za mestským úradom. „Do zimy sa s najväčšou
pravdepodobnosťou práce neskončia.
Budú však plynule pokračovať na jar.
Všetky práce sú totiž závislé od počasia,

takže pri nepriaznivom počasí sa práce
musia prerušiť,“ naznačuje ďalej projektový manažér mesta s tým, že všetky práce vykonajú mestské Technické služby,
ako generálny dodávateľ prác.
Súčasťou revitalizácie je aj rekonštrukcia
pieskovísk, nové koše a lavičky. Zároveň
sa vyrúbu staré a choré stromy, ktoré
budú nahradené šesťmetrovými stromami, regenerujú sa aj trávniky. Celkovo
sa ošetrí viac ako 100 stromov, niektoré
však musia byť kvôli bezpečnosti alebo
ich zdravotnému stavu odstránené. Nahradia ich však nové a vyššie stromy vo
väčšom počte.
(lt)
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Žiarsky jarmok sa vrátil a zaznamenal rekordnú návštevnosť
Tohtoročný Žiarsky jarmok sa tešil
mimoriadnemu záujmu tak zo strany
predávajúcich, ako aj kupujúcich. Niet
sa čo diviť, konal sa po dvoch rokoch,
kedy bol prerušený z dôvodu pandémie. Jarmoku prialo aj počasie, počas
všetkých troch dní svietilo slniečko
a bolo príjemne teplo.
Žiarsky jarmok sa konal už v tradičnom
októbrovom termíne, a to od štvrtku
6. októbra do soboty 8. októbra. Po minulé roky sme boli zvyknutí, že stánkari
svoj tovar balili už v sobotu na obed, tento rok zotrvali podstatne dlhšie a z predajných miest odchádzali až v popoludňajších hodinách.
Ako informuje Janka Fekiačová z Oddelenia daní a poplatkov MsÚ, celkovo sa
predalo 351 predajných miest pre predaj
spotrebného tovaru a 74 miest pre stánky s občerstvením. „Čo sa týka sortimentu, v občerstvení prevládal ten klasický,
a to lokše, cigánska, klobása, pečená
kačka či jaternice. Zaznamenali sme však
väčšiu ponuku burčiaku, vaflí, donutov,
cukrovej vaty či kávy, pričom obľube sa
tešila čerstvo pražená káva,“ konkretizuje
Janka Fekiačová a ďalej dopĺňa, že v sortimente spotrebného tovaru prevládali
cukrovinky, medovníky (približne 60 predajcov), výrobky z dreva, prútia (50 predajcov) a hračky (50 predajcov). Naopak,
počas tohto ročníka konania jarmoku zaznamenali organizátori menší počet predajcov s klasickým textilom, rozložených
bolo iba 22 stánkov. „Celkovo prevládali
výrobcovia zo skla, dreva, kože, prútia, textilu (batika), ľanové košele, bolo
tiež veľa stánkov s keramikou a s ručne
vyrábanou bižutériou. Nechýbali ani
predajcovia s pletenými výrobkami, ponožkami, čiapkami, obuvou, domácimi
potrebami, koženou a textilnou galantériou. Mali sme dokonca aj výrobcu fujár,“
prezrádza ďalej Janka Fekiačová.
Svoj stánok mal na jarmoku aj útulok
pre psov Žiarsky chlpáč, kde ste mohli
finančne podporiť činnosť útulku, a to
či už kúpou propagačných predmetov,
alebo priamo vhodením finančného
príspevku do pokladničky. Počas oboch
dní boli v stánku aj niektoré psíky z útulku, jednému z nich sa dokonca podarilo
nájsť nový domov a už čoskoro pocestuje k svojej novej rodinke. „Ešte v sobotu
približne o 16-tej hodine bol jarmok plný
ľudí. Odhadujeme preto, že od štvrtku do
soboty naň prišlo približne 20-tisíc ľudí.
A to nielen z mesta či okolitých obcí. Nebolo ničím nezvyčajným vidieť odstavené autá z Martina, Žarnovice, Senice,
Levíc či dokonca zo Žiliny. Celkovo máme
na organizáciu jarmoku kladné podnety.
Ozvali sa nám predajcovia, ktorí boli veľmi spokojní a chcú prísť aj budúci rok,“
dodáva Janka Fekiačová.

Remeselná ulička
aj s vystúpeniami
ľudových hudobníkov
Tohtoročnou novinkou bola Remeselná ulička, ktorú organizátori preniesli
z Hviezdoslavovej ulice na Ulicu Š. Moysesa. Svoje výrobky na nej predvádzalo
30 remeselníkov, niektorí z nich predvádzali aj ručne vyrábané výrobky ako
šperky z cínu, drevené výrobky či výrobky z kože. Na jarmok prišiel aj akademický maliar, ktorý robil karikatúry
a portréty. „Remeselná ulička dopadla
nad očakávanie. Presne sme mali takýto
zámer, pritiahla ľudí, dospelých aj deti,
mohli si vyskúšať jednotlivé remeslá. Čo
sa týka umiestnenia remeselnej uličky,
bola to novinka, keďže sme ju premiestnili z Hviezdoslavovej ulice. Predtým bola
v blízkosti kolotočov, takže tam nebola
taká možnosť predvádzania remesiel aj
kvôli hluku a veľkému náporu ľudí. Určite
chceme do budúcnosti zachovať Remeselnú uličku v takej podobe ako tento
rok, a to aj s programom,“ uzatvára Janka
Fekiačová.
Remeselníkov mala na starosti Katarína
Reiterová, manažérka mestského úradu
pre cestovný ruch. Ako spresňuje, Remeselná ulička bola v piatok a sobotu od
rána do približne 17-tej hodiny. „V piatok
prišli napoludnie žiaci Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej – Parákovej
zahrať na heligónkach a o 15-tej náladu
v uličke spravila aj Mužská spevácka skupina Sekera. Aj v sobotu bolo o kultúrny
program postarané. O 11-tej opäť spríjemnili jarmočné chvíle návštevníkom
Sekeráci. Od 12-tej hodiny zahral na
heligónke famózny talentovaný mladý
chalan Patrik Gábor z neďalekej Lutily,
ktorý sa na tomto náročnom nástroji
naučil hrať sám. Vo svojom takmer dvojhodinovom vystúpení odohral nielen
ľudové piesne, ale napríklad aj Lambadu či Shallow od Lady GaGa. Sobotný

jarmočný deň zakončilo vystúpenie ľudovej hudby Majerovci. Aj títo páni prilákali svojim spevom do Remeselnej uličky
mnoho návštevníkov jarmoku, aj napriek
tomu, že už bol pokročilý čas,“ hodnotí
Katarína Reiterová a ako poznamenáva,
dobrá hudba nebola jediným lákadlom
Remeselnej uličky: „Tí, ktorí sem prišli, a nebolo ich málo, si mohli pozrieť
ukážku tkania, paličkovania, maľovanie
na keramiku, vyrobiť si misku z dreva či
vlastný kožený náramok. O to všetko sa
postarali šikovní ľudia z Pohronského
osvetového strediska a občianskeho
združenia Žiarska kotlina. Zabudnúť nesmieme ani na šikovné dámy, ktoré nám
predviedli techniku paličkovania, ktorú
si mohli vyskúšať aj samotní návštevníci jarmoku. Súčasťou Remeselnej uličky
boli aj samotní predajcovia, ktorí okrem
svojich produktov návštevníkom ukázali
odlievanie miniatúr z cínu, výrobu kožených doplnkov, výrobu šperkov z drôtu
či maľbu na drevo. Ako sme už spomínali, návštevníci jarmoku si mohli kúpiť
mnoho krásnych, ručne vyrábaných produktov, ako napríklad kuchynské zástery,
šperky z prírodných materiálov či drôtu,
handmade detské oblečenie, výrobky
z dreva, skla či vosku, drevené a prútené
výrobky, tuhé mydlá a sviečky, obrazy,
ale aj domáce sirupy.“

„

Vyskúšať ste si mohli aj
techniku paličkovania.

Veľkým lákadlom uličky, hlavne pre našich najmenších, boli dravé vtáky, ktoré
na jarmok priviezla Sokoliarska skupina
Biatec z Banskej Bystrice. Odfotiť sa ale
detičky mohli aj s exotickými vtákmi,
ktoré priviezla spoločnosť Arakovo z Bojníc. „Veríme, že všetkým, ktorí prišli do
Remeselnej uličky, sme Žiarsky jarmok
spríjemnili nielen dobrou hudbou a spevom, ale aj výrobkami a ukážkami remesiel,“ dodáva na záver Katarína Reiterová.
Sprístupnený bol opäť aj Svätokrížsky
dom. V ňom šikovné žienky Ľudka Pulišová, Alenka Kupčiová a Jela Šuleková pripravovali fazuľovicu s domácim
chlebíkom, štedráky a lokše na viacero
spôsobov – pečienkové, cesnakové a so
slivkovým lekvárom a makom.

Kvalitná štvrtková jarmočná
veselica, atraktívny piatkový
program a sobotný
kultúrny relax

Remeselná ulička.

Na jarmok sa po dvoch rokoch muselo
aj žiarske Mestské kultúrne centrum,
ktoré má na starosti prípravu kultúrneho programu na Svätokrížskom námestí.
„Jarmok je najväčšou a najobľúbenejšou
masovou akciou nášho mesta a my sa
na prípravu kultúrnej časti veľmi tešíme. Na prípravách programu sme začali
ešte pred letom. Chvíľku to trvá, kým
sa rozhliadneme na hudobnej scéne
a vyberieme vhodných umelcov,“ ponúka pohľad do zákulisia organizovania

FS Hron.

kultúrneho programu producent MsKC
Janko Kulich a prezrádza, ako pripravovali a skladali program, ktorý bol vyvážený pre mladšie aj staršie ročníky:
„Treba povedať, že rozpočet pódiového
programu jarmoku je limitovaný a nedá
sa porovnať s rozpočtami iných jarmokov v okolí. Aj preto potrebujeme na
stavbu „dobrého“ programu trošku viac
času, aby sme dokázali osloviť vybraných umelcov, a zároveň s nimi hovoriť
o podmienkach. Vždy vieme, čo chceme.
Ako prvú vyberáme hviezdu programu,
známu osobnosť, ktorá osloví čo možno
najširšie publikum. Tentokrát sa nám
podarilo získať skupinu Smola a hrušky.
K nej vždy pridávame rockovú skupinu,
pretože množstvo Žiarčanov považuje
Žiar za rockové mesto, a tak sme oslovili
veľmi kvalitnú skupinu Doru s rockovými ľudovkami na vyskákanie. V žiadnej
jarmočnej dramaturgii nesmie chýbať
rómska hudba, ktorú zastúpila formácia Lomnické čháve. Od začiatku sme
si predstavovali, že by mala piatkový
program otvoriť spevácka legenda pre
skôr narodených a podarilo sa. Naše pozvanie prijal Karol Konárik. Vždy sa snažíme priniesť aj niečo, čo na iných jarmokoch nemôžete vidieť a tentokrát sme
vsadili na stand up komika Gaba Žifčáka
alias Svedkovia liehovovi a z Českej republiky sme pozvali energickú skupinu
Isara, ktorá zahrala v našich končinách
zabudnutú írsku a keltskú hudbu. Doplnenou čerešničkou bol program dua
Paci Pac pre všetky detičky a rodičov.
Štvrtkový program jarmoku koncipujeme ako Jarmočnú veselicu, avšak tentokrát sme program doplnili o koncert
domácej skupiny Sitňan pri príležitosti
ich 30. výročia. O zábavu sa neskôr postarala skupina Počin. Sobotný program
je už skôr oddychovka a sme veľmi radi,
že ho otvoril domáci FS Hron, pokračovali sme rockovou skupinou Rock is back
a zakončili sme ho koncertom domácej
legendy Banda Americano.“ Ako Janko
Kulich naznačuje, určite najväčší úspech
zaznamenal koncert populárnej skupiny
Smola a hrušky a vystúpenie Svedkov liehovových, kedy Svätokrížske námestie
praskalo vo švíkoch. „Veľký záujem bol
aj o koncert Lomnické čháve a veľmi
nás potešil záujem o koncert Paci pac
pre deti. Po mnohých rokoch to bolo po
prvýkrát, čo sme v rámci jarmoku uviedli aj program pre deti a osvedčilo sa to,“
konštatuje producent Céčka s tým, že
oproti minulým ročníkom uviedli oveľa viac produkcií. Hrali viac hodín živej
hudby s dodržaním večerného pokoja
po 22-tej hodine, čo je, ako Janko Kulich
so smiechom prezrádza: „Pre nás jednou
z najťažších úloh. Veľmi by sme si priali,
aby sme aspoň v piatok mohli hrať ľuďom do polnoci.“ A hoci sa za tohtoroč-

ným jarmokom iba teraz zatvorili dvere,
produkcia nespí a už teraz premýšľa, čo
zaujímavé by v rámci kultúrneho programu mohli priniesť do budúceho ročníka:
„Priznám sa, že vždy po akcii si to celé
zhodnotíme a zapíšeme si, čo by sme
mohli urobiť lepšie alebo inak. Všetko
bude opäť záležať od rozpočtu a peniažkov. Nikto nevie, čo nás čaká, ale
veríme, že aj o rok prinesieme kvalitnú
štvrtkovú jarmočnú veselicu, atraktívny
piatkový program s hviezdou na záver
a tiež sobotný kultúrny relax.“

Mestská polícia nezaznamenala
zvýšený počet strát a nálezov
Na pokojný a bezproblémový priebeh
jarmoku už tradične dohliadala okrem
štátnej polície aj mestská polícia. „Priebeh tohtoročného jarmoku hodnotím
z bezpečnostného hľadiska ako mimoriadne pokojný, bez závažnejších
incidentov,“ konštatuje náčelník MsP
Róbert Šiška a ako ďalej hovorí, návštevníci jarmoku, bez ohľadu na to, či
išlo o obyvateľov nášho mesta, alebo
návštevníkov z iných miest a obcí, sa
správali distingvovane a vychutnávali si
atmosféru jarmoku, ktorý sa konal prakticky po dvojročnej prestávke. Mestská
polícia však zaznamenala vo zvýšenej
miere výskyt priestupkov v statickej doprave prakticky na celom území mesta,
ktorých sa dopúšťali najmä návštevníci
jarmoku z iných miest a vo viacerých
prípadoch zaparkovali na vyhradených
parkovacích miestach. „Závažnejšie incidenty sa nevyskytli, až na krádež dvoch
stánkov, z ktorých zmizla celá konštrukcia aj s plachtou v druhý deň jarmoku.
Odcudzené boli v nočných hodinách
a vec riešili príslušníci štátnej polície.
Samozrejme, tak ako aj po iné roky, vyskytli sa prípady, keď to niektorí občania
prehnali s alkoholom a prehrali boj so
zemskou príťažlivosťou, takže hliadky
mestskej polície ich museli preberať
a dvíhať zo zeme, ale to už ku koloritu
jarmoku tak nejako patrí,“ približuje ďalej
Róbert Šiška. Ako podotýka, mestská polícia nezaznamenala vo zvýšenej miere
stratu peňaženiek, dokladov alebo hotovosti. V priestoroch jarmočniska však
boli nájdené kľúče a ako raritu možno
spomenúť, že na jarmoku sa našla zubná
protéza. „Na jarmok bola dvakrát privolaná rýchla zdravotná záchranná služba
a poskytovaná prvá pomoc zo strany
príslušníkov mestskej polície. Konkrétne
jednej starej pani s Parkinsonovou chorobou, ktorá odpadla pri pódiu a jednej
jarmočníčke v stánku s občerstvením,
ktorá sa porezala nožom pri jeho brúsení,“ dodáva na záver náčelník MsP Róbert
Šiška.
(lt)

V areáli materskej školy vysadili
vzrastlé dreviny a okrasné kry
Spoločnosť Kooperativa poisťovňa organizuje každý rok projekt Social active day, ktorý je zameraný na výsadbu
zelene. Tohtoročný projekt mal názov
Výsadba vzrastlých drevín a okrasných krov v areáli materskej škôlky
v Žiari nad Hronom.
Ako uvádza Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia - Oddelenia
starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu
MsÚ, výsadbu realizovali zamestnankyne spoločnosti Kooperativa poisťovňa.
„V rámci areálu elokovaného pracoviska
Materskej školy sa na Ul. A. Kmeťa č. 11
vysadili vzrastlé dreviny a trvalkový záhon pred materskou školou,“ hovorí.

active day. Pracovníci vysádzali trvalky
do záhona v ovocnom sade, mulčovali
ovocné stromy a natierali altánok, ktorý
je súčasťou ovocného sadu. Túto úzku
spoluprácu chceme aj naďalej rozvíjať
a zvyšovať množstvo zelene v meste.

Veľmi pekne ďakujeme pracovníčkam,
ktoré sa zúčastnili na podujatí a ochotne
pracovali na projekte,“ uzatvára Marcela
Gendiarová.
Kristína Hagarová
Foto: OŽP

Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa konajú 29. októbra 2022
Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022
podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu
alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je
aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie:
Ing. Ivana Martincová, 045/678 71 25, 0905 539 240 alebo Erika Rajčanová, 045/678 71 57.
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania je možné podať od pondelka 24. októbra 2022 od 8.00 do piatku
28. októbra 2022 najneskôr do 12.00 hod.
Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje
osobné údaje v rozsahu:

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

• novovytvorený pozemok par. č. CKN 1481/9 – zastavaná plocha s výmerou 252 m2,

ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH
ZOZNAMOV OPRÁVNENÝCH VOLIČOV

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke
mestskej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to
výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu.

Mesto Žiar nad Hronom úzko spolupracuje so spoločnosťou Kooperativa
poisťovňa už druhý rok. „Minulý rok sme
taktiež spoločne zorganizovali Social

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom č. 100/2022 zo dňa 22.9.2022 zverejňuje svoj zámer priameho predaja
nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom, a to pozemku, nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar
nad Hronom identifikovaného Geometrickým plánom č. 51822326-108/2022,
vyhotoveným dňa 18.8.2022 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M.R.Štefánika 1/12,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO 51822326, overený Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor, dňa 10.10.2022, pod číslom G1 – 482/2022, a to:
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odčlenená z pôvodnej EKN parcely č. 856/1, vedenej ako vodná plocha s celkovou
výmerou 66 669 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, v podiele 1/1 vo vlastníctve mesta.

a) meno a priezvisko
b) rodné číslo
c) adresa trvalého pobytu
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa miesta trvalého
pobytu oprávneného voliča
e) telefonický kontakt
(r)

Cena pozemku je stanovená Znaleckým posudkom, ktorý si dá vypracovať žiadateľ,
minimálne však 20 €/m2 v zmysle cenovej mapy mesta – II. zóna v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom.
Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky a financovania, č. dv.
17, tel. 045/678 71 32, na webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

OZNAM – PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA NA NOVEJ ADRESE
Vážení klienti, ďakujeme vám za dosiaľ prejavenú dôveru. Chceme vám aj naďalej poskytovať
profesionálne služby obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Pozývame vás do našich
nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v Žiari nad Hronom na Námestí Matice slovenskej 24/B (pri pošte,
oproti Slovenskej sporiteľni).
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Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
verejná zdravotníčka-hygienička, 53 rokov
Nezávislá kandidátka na poslankyňu vo volebnom
obvode č. 3 (Centrum II + stará časť mesta)

Objednávateľ: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom

1
Mgr. Monika Balážová
Objednávateľ: Zdenko Záhorec, SNP 49/30, Žiar nad Hronom

nezávislá kandidátka na poslankyňu
vo volebnom obvode č. 1 - ETAPA

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita Priemyselná 8, 821 09 Bratislava IČO: 42 139 333

Objednávateľ: Mgr. Monika Balážová, Vansovej 533/1 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Mgr. Jela Šuleková, Bernolákova 559/2, Žiar nad Hronom.

Objednávateľ: Ing. Dušan Berkeš, J. Kráľa 900/9, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ing. Emil Vozár, M. R. Štefánika 452/16, Žiar nad Hronom
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Objednávateľ: Peter Antal, M. R. Štefánika 456/36, Žiar nad Hronom.

Objednávateľ: Ing. Peter Lipták, Šoltésovej 16, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Mgr. Vladimír Fabo, Záhradná 4, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ing. Štefan Baranec, Pod vršky 802/6, Žiar nad Hronom
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Objednávateľ: MANUEL s.r.o., Ul. SNP 129, 96501 Žiar nad Hronom.

BALÁŽOVÁ

VERONIKA, PaedDr.
kandidátka na poslankyňu MsZ
vo volebnom obvode č. 1 - ETAPA
za Národnú koalíciu / Nezávislí kandidáti
Už 20 rokov nie v prospech jednotlivca,
ale všetkých občanov nášho mesta.
Ponúkam skúsenosti, charakter,
čestnosť a komunikatívnosť.

2

Objednávateľ: Mgr.Norbert Nagy, J.Kráľa 1372/35, Žiar nad Hronom

JA NESĽUBUJEM - JA KONÁM

Mgr. Miroslav Vrban

Objednávateľ: PaedDr. Veronika Balážová, M. Chrásteka 1/13, Žiar nad Hronom

kandidát na poslanca volebný obvod č. 5
IBV – Šášovské Podhradie
vrban@ardis.sk

9
Jarmila Sedláková Žemlová
kandidátka za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 5
Srdcom Žiarčanka

Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava
IČO: 31 801 242, DIČ: 20 21 472 035

MUSÍME SI POMÁHAŤ
Šášovské Podhradie
• Dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu
• Zabezpečiť kamerové kontroly mestskou políciou
križovatky s hlavnou cestou
IBV
• Zabezpečiť rekonštrukciu vodovodnej siete
• Riešiť prístup k Lutilskému potoku
– päť vstupov je obmedzených alebo zaniklo
Objednávateľ: Mgr. Miroslav Vrban, A. Štefánku 6, Žiar nad Hronom

10

4
Ing. Bc. Štefan Muha

kandidát za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 4
UČITEĽ NA JEDNOTKU - POSLANEC NA JEDNOTKU
Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava
IČO: 31 801 242, DIČ: 20 21 472 035

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita Priemyselná 8, 821 09 Bratislava IČO: 42 139 333
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9
Ing. Miroslav Rybársky
nezávislý kandidát na poslanca
vo volebnom obvode č. 2 – Stred
Voľte č. 9!

Objednávateľ: Ing. Miroslav Rybársky, M. R. Štefánika 19/312, Žiar nad Hronom

9
Adriana Tatárová

Objednávateľ: Ing. Ľuboš Žilinčár, Š. Moysesa 424/63, Žiar nad Hronom

52 rokov, samostatná referentka VO
kandidátka za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 1

Objednávateľ: Ing. Peter Varga, M. R. Štefánika 453/22, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava
IČO: 31 801 242, DIČ: 20 21 472 035

Objednávateľ: Ing. Branislav Šťastný, Sládkovičova 501/38, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Stella Víťazková, J. Kráľa 17/39, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ľubomír Hrabaj, Sládkovičova 491/6, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ing. Mária Biesová, Š. Moysesa 430/8, Žiar nad Hronom
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Kandidáti na poslancov BBSK za okres Žiar nad Hronom
Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

č.9

Celý svoj profesionálny život pracujem
v samospráve. Svoj poslanecký mandát
som sa snažila vykonávať veľmi
zodpovedne v prospech rozvoja nášho
okresu. Moja aktivita v zastupiteľstve
bola najvyššia z poslancov okresu
Žiar nad Hronom a dosiahla 93,26 %.
Sociálna oblasť bola a je mojou prioritou.
Veľmi mi záleží na skvalitňovaní života
seniorov a znevýhodnených obyvateľov
okresu.

Ján Abrahám

č.1

Problémy obyvateľov kraja vnímam
nielen cez moju prácu starostu, ale
cez moje záľuby ako sú poľovníctvo,
poľovnícka kynológia a šport. Dlhé

roky pôsobím ako futbalový tréner, či
už v mládežníckych kategóriách alebo
v kategórií dospelých. Veľmi mi záleží
na zlepšení infraštruktúry miest a obcí
a tiež na rozvoji kultúry a športu.

• Podporili sme projekty miest a obcí okresu
v celkovej výške viac ako 702 tisíc eur
• Investovali sme do modernizácie knižnice
J.Kollára v Kremnici sumu viac ako
159 tisíc eur

SPOLUPRÁCA, SLUŠNOSŤ
A POCTIVÁ PRÁCA
priniesla pre okres
želané výsledky

NAŠE PRIORITY PRE VOĽBY
DO ZASTUPITEĽSTVA BBSK

• Zrekonštruovali sme cesty II. a III. triedy
v dĺžke 47,5km v sume 4,2 milióna eur
• Investovali sme do rekonštrukcií dvoch
stredných škôl v meste viac ako 700 tisíc eur
• Investovali sme do rekonštrukcií dvoch
Domovov sociálnych služieb viac ako
630 tisíc eur
• Poskytli sme Domovu pri Kaštieli v Žiari
nad Hronom dotáciu vo výške 150 tisíc eur
• Podporili sme projekt mesta Žiar nad
Hronom EKO KEMP ŠÁŚOV sumou
150 tisíc eur

• Dobudovať rekonštrukcie ciest a mostov
na cestách II. a III. triedy
• Vybudovať sieť cyklotrás medzi obcami
a mestami okresu
• Vybudovať v okrese dve Centrá integrovanej
sociálnej a zdravotnej starostlivosti
• Podporovať rekonštrukciu športovísk
a výstavbu nových športovísk pre deti
a mládež

Obidvaja každodenne s vami
pracujeme, počúvame Vaše
problémy a rešpektujeme ich.
Ďakujeme za vašu dôveru!

Objednávateľ: Božena Kováčová, 966 24 Janova Lehota 264

Objednávateľ: MUDr. Ladislav Kukolík, M. R. Štefánika 455/30, Žiar nad Hronom

POLITICKÁ INZERCIA
VOĽBY 2022

Dodávateľom inzercie na stranách 6 až 10 je mesto Žiar nad Hronom.
Za obsah a správnosť údajov politickej inzercie zodpovedá objednávateľ.
Dodávateľ: mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125

Objednávateľ: Peter Antal, M. R. Štefánika 456/36, Žiar nad Hronom

POZVÁNKY Z KLUBU DÔCHODCOV
Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na Kačacie hody s posedením pri hudbe, ktoré
sa uskutočnia dňa 9. novembra 2022 vo Furmanskej kolibe pri Bzenici v čase od 13.00 do 18.00 hod.
Zapisovanie bude v Klube dôchodcov dňa 25. a 27. októbra 2022 od 13.00 do 16.00 hod.
Poplatok sa bude vyberať v sume 6,50 €/1 osoba.
Odchod autobusu bude z Ul. M. R. Štefánika pri základnej škole v Žiari nad Hronom o 12.30 hod.
Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom
Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
v MsKC Žiar nad Hronom (divadelná sála) dňa 23. 11. 2022 o 13.00 hod. Účasť členov je povinná.
Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ing. Peter Dubeň, Jiráskova 401/29, Žiar nad Hronom

Mestské noviny I 24. október 2022

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
bývalým
kolegom,
bývalým
spolužiakom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, ocka, starého otca a brata
Ing. Slavomíra Janču,
ktorý nás navždy opustil dňa
12. septembra 2022
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si bez
rozlúčky, čo nikto
nečakal.
Už len kytičku
ti na hrob
môžeme dať,
modlitbu tichú
odriekať
a s láskou
spomínať.
Dňa 21. októbra sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel a otec
Štefan Pivarči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária,
synovia Jaroslav, Ivan a Štefan
s rodinami, vnúčatá Adelka,
Ninka a Filipko.

SPOMIENKA
Kto stratil lásku
matkinu,
ten často na ňu
v bôli spomína,
veď bola to láska
najdrahšia,
ktorú k nám mala
len mamička
jediná...
Dňa 26. októbra si pripomíname
1. smutné výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, stará mama
a prastará mama
Pavla Juhásová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéry Ľubica
a Alica s manželom a vnúčatá Libor,
Lívia a Alica, pravnúčik Daniel
a pravnučka Olívia.

SPOMIENKA
Keď umrie
mamička,
slniečko zájde...
v srdciach sa
uhniezdi smútok
a chlad.
Na celom svete
sotva sa nájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.
Dňa 4. októbra 2022 sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej milej mamičky,
babičky a prababičky
Věry Hrončekovej,
rod. Hlavsovej.
Veľmi sme ťa milovali,
nesmierne nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.
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SPOMIENKA
Všetko zmizlo,
len spomienky na vás ostali.
Dňa
4. septembra sme
si pripomenuli
výročie, keď nás
navždy opustili
naši rodičia
Alojz Gocník
35. výročie
a
Anna Gocníková
18. výročie.
Dňa
20. septembra
sme si
pripomenuli
14. výročie,
keď nás opustil
náš brat
Alojz Gocník
z Ladomerskej
Viesky.
Ďakujeme
všetkým, ktorí
spomínate
s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja,
nestihol si
povedať –
zbohom,
rodina moja.
Ďakujeme ti za
tvoju dobrotu,
lásku, ochotu
a úsmev ktorý si rozdával.
Všade okolo chýba tvoj hlas,
lásku, ktorú si rozdával, zostala v nás.
Spomienku tichú poslať ti chceme,
objať ťa a povedať ti,
ako ťa veľmi milujeme.
Dňa 19. októbra sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel,
ocko a starý ocko
Ľubko Hlaváčik.
S láskou, úctou a vďakou
spomína manželka, dcéra Majka
a Mirka s rodinkou.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 31. októbra
si pripomíname
tretie výročie
úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky, starej mamy
a prastarej mamy
Márie Čaklošovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Je taká chvíľa...
Skončí sa život,
začne spomienka.
Dňa 2. novembra
uplynie 8 rokov
od smutnej
chvíle, kedy nás
opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa
26. októbra 2022
si pripomíname
23. výročie smrti
našej mamičky
a starkej
Márie Kúšovej.
Dúfame, že si už
v nebi a pozeráš sa na nás zhora,
navždy ťa milujeme
- odkazujeme ti zdola.
Budeš žiť v našich srdciach
dovtedy, kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore,
určite sa raz stretneme.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 18. septembra uplynulo
14 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ing. Anton Martiš
a dňa 15. októbra uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Branislav Martiš.
S láskou a úctou spomína a aj
za vašu tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina a priatelia.

SPOMIENKA
Nezomrie ten,
kto žije
v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 29. októbra
2017 sme sa
naposledy tešili
z prítomnosti

Nemohla
si nám sľúbiť,
že tu budeš
do konca
nášho života,
ale si nás ľúbila
do konca svojho
života.

Milana Meniara,
najlepšieho manžela,
otecka a starkého.
S láskou spomína manželka Erika,
dcéra Erika s manželom,
vnučka Riana s rodinou
a ostatní príbuzní.

Na Sviatok Všetkých svätých si
pripomíname druhé výročie,
kedy nás navždy opustila
mama a starinká naša
Juliana Mečiarová.
Ďakujeme ti a s láskou spomíname.
Dcéra so svojou rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

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

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
15. 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.

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra
si pripomíname
12. výročie od
chvíle, keď nás
opustil náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynie jedenásť
rokov od chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
mama a stará
mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel,
syn a dcéra s rodinou.

Sú vety, ktoré si už
nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nezabudneme,
sú okamihy, na
ktoré s láskou
spomíname.
Škoda len, že
nejde vrátiť čas...
Dňa 13. októbra 2022 sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná mamička,
starká a babka
Helena Heilerová,
rod. Čabáková.
Za tichú spomienku
na ňu ďakujeme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 25. októbra
si s ranou
v srdciach
pripomíname
dvadsaťpäť rokov
od smutného
odchodu
milovaného otca,
dobrého svokra a láskavého
starého otca
Juraja Murančana
z Banskej Štiavnice.
Veríme, že všetci,
ktorí ho poznali, mu spolu
s nami venujú tichú spomienku
na jeho večnú pamiatku.
Dcéra Eva s rodinou,
syn Milan s rodinou.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal,
si spomenie
a ten, čo ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
A my NEZABÚDAME...
Dňa 1. októbra sme si pripomenuli
5 rokov, keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Róbert Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte a nezabúdajte.
Smútiaca rodina.

Už len kyticu
kvetov a horiacu
sviečku na hrob
ti môžeme dať
a v našich
srdciach si ťa
navždy zachovať.
Dňa 21. októbra
2022 uplynuli dva roky od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila
naša milovaná mama a stará mama
Helena Bieliková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si cestou,
ktorou ide
každý sám.
Len brána
spomienok
ostala dokorán...
Ten, kto ťa poznal,
si spomienie
a ten, čo ta mal rád,
nikdy nezabudne!
Dňa 25. októbra si pripomenieme
6 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
Miriam Mezeiová.
Spomínajú priatelia.

Uzávierka čísla 22, ktoré vychádza 7. novembra, je v stredu 2. novembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Spomienky môžete podať aj prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Basketbal v Žiari je v kríze, ale nekončí
Mládež čakajú do konca roka viaceré súťaže

Ako sme už v minulosti informovali,
tento rok sa pre mládežnícky basketbal v Žiari nezačal práve najlepšie.
Začiatkom mája sa zmenilo vedenie
a do toho prišla informácia, že klub
je vo finančnom mínuse už po necelom polroku. Reálne hrozilo, že žiarsky mládežnícky basketbal neodohrá
svoje súťaže v nadchádzajúcej sezóne.
Našťastie, našlo sa riešenie, a tak je nateraz kríza zažehnaná.
V minulosti pôsobilo v jednotlivých kategóriách mládežníckeho basketbalu
viac ako sto detí. Dnes je situácia smutnejšia. Ako informuje konateľ Mestského
športového klubu (MŠK), Ján Žiak, aktuálne pôsobí v mládežníckom basketbale
niečo cez päťdesiat detí. Žiarsky klub má
za sebou bohatú minulosť a úspešné sezóny, pýšiť sa môže až štrnástimi titulmi
majstrov Slovenska. Bohužiaľ, tento rok
možno nazvať čiernym. Ešte počas leta
reálne hrozilo, že jednotlivé kategórie
nebudú môcť nastúpiť do súťaží, pretože
prostriedky určené na aktuálnu sezónu
boli minuté už počas jari. Aby sa predišlo katastrofe, muselo zasiahnuť vedenie
MŠK a hľadať riešenie, ako mládežníckemu basketbalu pomôcť prežiť. Čo sa
vlastne udialo?

čase mal klub vyprodukovaný v rozpočte mínus približne 5 000 eur, o čom bol
Dušan Baláž na výberovom konaní informovaný. Napriek tejto situácii sa podarilo zabezpečiť augustové sústredenie
v Banskej Štiavnici. Keďže klub už na to
nemal finančné krytie, poskladali sa na
to rodičia detí. Súčasná situácia je taká,
že ešte stále nie sú vyplatené odmeny
trénerom za máj a za jún. Aj odmeny za
marec a apríl MŠK vyplatilo len preto, lebo
bol daný prísľub, že si klub do budúcna
zabezpečí vlastné financie. Pravda je však
taká, že si nenašli žiadneho reklamného
partnera.“ Ako ďalej Ján Žiak vysvetľuje,
z klubových príspevkov sa hradia odmeny
trénerov a tie boli nepostačujúce. Navyše,
nie každý z rodičov platil príspevok v stanovenom termíne. „Chybou tiež bolo, že
bývalé vedenie zaviedlo štvrťročný splátkový kalendár, pričom iné kluby platia
mesačne. Rodičia síce zaplatili za január,
február a marec, ale až v apríli. Takže až
vtedy vedenie klubu zistilo, že je na výbere poplatkov v mínuse. Navyše, odmeny
trénerov presahovali čiastku výberu klubových príspevkov. Čiže trénerom vyplácali viac, než na čo klub reálne mal. To bol
hneď prvý mínus,“ približuje situáciu zo
začiatku roka konateľ MŠK.

Prezidentom mládežníckeho basketbalového klubu bol na začiatku roka Štefan
Muha. Začiatkom mája sa však z osobných dôvodov vzdal funkcie. Následne na
to bolo vyhlásené výberové konanie na
nového prezidenta, kde sa prihlásil jeden
kandidát. „Správna rada v júni poverila
vedením klubu Dušana Baláža,“ hovorí
na úvod Ján Žiak a pokračuje: „Už v tom

Mládežnícky basketbal
chcú opäť spojiť s mužským
Ďalším problémom bolo, že sa znížili
klubové príspevky. To bol ďalší zásah do
príjmu klubu a do rozpočtu. „Samozrejme,
klub môže mať aj príspevok od sponzora
alebo z SBA, ale na odmeny trénerov sa
podľa hospodárskej smernice používajú

práve klubové príspevky. V súčasnosti
však nie je z SBA oznámené, aká výška
dotácie bude klubu poskytnutá. Reklamného partnera si samotný klub nezískal
žiadneho. Finančné prostriedky sa podarilo sponzorsky získať iba od jedného partnera, ktorý poukázal finančné prostriedky
na turnaj mladších žiakov v Olomouci,“
konštatuje Ján Žiak s tým, že správna
rada BK preto chcela vedieť, ako bude zabezpečený nový súťažný ročník: „Správnu
radu som zvolal na 9. septembra s tým,
že sme si zavolali aj Dušana Baláža, ktorý bol vtedy poverený vedením klubu.
Chceli sme vedieť, aká je organizácia, ako
sú jednotlivé kategórie prihlásené do súťaží, ako sú na tom finančne a či si našli
reklamných partnerov. Vzhľadom k tomu,
že bola v klube nepriaznivá finančná situácia, sme ho požiadali, aby zvolal stretnutie s rodičmi za účelom informovania ich
o finančnej situácii v klube a dohodnutia
si podmienok – výška klubových príspevkov, odmeny trénerom a ďalším ľuďom,
ktorí robia v klube. Chceli sme tiež, aby
nám tiež vedenie klubu predložilo koncepciu finančného zabezpečenia klubu
na nastávajúcu sezónu a aby presne

vyčíslili, koľko ktoré družstvo prihlásené
do súťaže SBA bude mať náklady. A keďže bol klub stále v mínuse, chceli sme
aj návrh úsporných opatrení, ktoré mali
pripraviť a predložiť do 18. septembra.
Bohužiaľ, požadované materiály neboli
správnej rade predložené a ani ostatným
požiadavkám nebolo vyhovené. Aj preto
správna rada poverenie viesť klub pánovi
Balážovi odobrala.“

Aké krízové opatrenia musel MŠK
prijať, aby basketbal zachránil
O situácii, v akej sa klub ocitol a kedy reálne hrozilo, že mladší a starší žiaci a kadeti
by neboli schopní do konca tohto roka
odohrať zápasy v súťažiach, do ktorých
sa prihlásili a dokonca by basketbalový
klub ako taký úplne skončil svoju činnosť,
boli informovaní aj rodičia hráčov na spoločnom stretnutí dňa 27. septembra. „So
vzniknutou situáciou v klube som nebol
stotožnený ani ja a ani vedenie mesta.
Celé vedenie mládežníckeho basketbalu
sa preto zastreší pod MŠK a cez jedného
z reklamných partnerov sa zabezpečí, po
prijatí úsporných opatrení do konca rok

2022, aby družstvá zostali v hre a aby
mohli začať hrať súťaže, aby cestovali
na zápasy zazmluvneným prepravcom
a s nárokom na diéty v zmysle Hospodárskej smernice MŠK. Samozrejme, muselo
dôjsť k viacerým zmenám. Tréneri išli platovo nižšie a zmenila sa aj výška klubových príspevkov. S niektorými trénermi
bol zmluvný vzťah ukončený a riešili sa
zmluvy s trénermi zatiaľ do konca roka
2022, ktorí chcú aj naďalej v klube pracovať,“ dodáva na záver Ján Žiak a ako
zdôrazňuje: „Finančné prostriedky, ktoré
pôjdu do klubu cez MŠK cez reklamného
partnera, nijako neovplyvnia fungovanie ostatných klubov. Tých sa to nijakým
spôsobom nedotkne a žiadny z klubov
nepríde o svoju dotáciu z MŠK, ktorú má
schválenú. Basketbal si svoje peniaze
minul a toto bude len ďalšie navýšenie
na činnosť klubu. Ale je to preto, aby po
desiatkach rokoch basketbal v Žiari neskončil.“
Do nového roka je v pláne zjednotiť
mládežnícky basketbal s mužským, ako
tomu bolo v minulosti. Tento krok však
musí schváliť Valné zhromaždenie MŠK.
Po schválení zlúčenia obidvoch klubov
do jedného celku bude vyhlásené nové
výberové konanie na obsadenie funkcie
prezidenta basketbalového klubu.
Momentálne vedenie mládežníckeho
basketbalového klubu zastrešuje konateľ
MŠK, má vytvorenú novú výkonnú a trénerskú radu. Mužský basketbal vedie prezident klubu Miroslav Grznár.
(lt)

Víťazstvo Záhorca
v cyklokrose v Podbrezovej

V zápase s Dubnicou padlo
neuveriteľných 13 gólov

CYKLISTIKA

HOKEJ – II. LIGA

V nedeľu 9. októbra žiarski
cyklisti v Podbrezovej otvorili
cyklokrosovú sezónu na tradičnej trati. Celý kalendár slovenského pohára je zaradený
v kalendári kategórie UCI C2.
Finále slovenského pohára Majstrovstiev Slovenska sa uskutoční
v Žiari nad Hronom na domácej
trati.
Začiatkom októbra potešili hlavne kadeti, ktorí po výbornom
výkone počas celých pretekov
vybojovali pódium.
Víťazom sa stal Filip Záhorec
a Dominik Sochan bral bronz.
Maroš Čerťaský vybojoval pekné
11. miesto, Jakub Glezgo 21. a Jakub Benča 30. miesto.
Junior Róbert Jackuliak, ktorý
je aj reprezentantom Slovenska
v cyklokrose, bojoval v medzinárodnej konkurencii a po technických problémoch obsadil
13. miesto. Alex Antal finišoval na
20. a Patrik Antal na 30. mieste.

Starší žiaci jazdili preteky na tri
okruhy a najlepšie sa darilo Marcovi Barényimu, ktorý vybojoval
13. miesto. Maxim Májik finišoval na 15. a Christian Jelža na

24. mieste. Mladší žiak Alex Jelža
prišiel vo svojej kategórii na dobrom 26. mieste.
CK MŠK ZH
Foto: CK MŠK

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom – TSS Spartak Dubnica
nad Váhom 8:5 (2:2, 0:2, 6:1)
Góly: 4. Jakúbek (Gabri), 5. Giertl
(Šeliga, Kolenič), 11. Géci (Ďuriš, Beták), 19. Haščák (Trška),
35. Škvarek (Ondruš), 38. Chatrnúch (Beták, Kristín), 44. Kobolka (Šeliga), 49. Jakúbek (Fekiač),
51. Ďuriš (Beták, Kristín), 56. Jakúbek (Gábri, Fekiač), 58. Fekiač
(Kováč, Kolenič), 58. Gašpar (Fekiač, Gábri), 59. Kováč (Magdolen,
Giertl)
HK MŠK Indián: Julínek (30. Mičík)
– Gabri, A. Kobolka, Nádašdi, M.
Hlinka, Lopejský, M. Šeliga, Čulík –
Jakúbek, Fekiač, Gašpar – Kolenič,
Giertl, Kováč – Magdolen, Halama, Chlepčok – Kraut, Brumerčík,
Václav

tonov, Kukumberg), 19. Litavec
(Maarnela, Miklík), 22. Antonov
(Kukumberg, Miklík), 27. Miklík
(Maarnela, Kukumberg), 28. Litavec (Dvonč), 41. Jakúbek (Gábri),
43. Bodnár (Antonov)

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom – HK Gladiators Trnava
3:7 (2:3, 0:3, 1:1)

HK MŠK Indián: Petrík (30. Mičík)
– Gabri, A. Kobolka, Pač, M. Hlinka,
Lopejský, M. Šeliga, Čulík, S. Barcík
– Jakúbek, Fekiač, Gašpar – Kolenič, Giertl – Kováč – Magdolen,
Halama, Chlepčok – Kraut, Brumerčík, Václav

Góly: 4. Gašpar (Kobolka, Jakúbek), 8. Kováč (Giertl, Kolenič),
9. Antonov (Korim), 11. Ejem (An-

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom – Modré krídla Slovan 2:3
(SN)

Góly: 2. Giertl (Kováč, Kolenič),
51. Kováč (Kolenič, Giertl) – 26.
Klučiar (Petráš, Myšiak), 46. Polák
(Bohunický), samostatný nájazd:
Ožvald. Rozhodovali: Bachúrik, Krist – Rehák, Hanko; strely:
35:27; vylúčení: 4:3; presilovky:
0:0; oslabenia: 0:0; 425 divákov.
HK MŠK Indián: Julínek – Gabri,
Kobolka, Pač, Hlinka, Lopejský,
Šeliga, Čulík, Nádašdi – Jakúbek,
Fekiač, Gašpar – Kolenič, Giertl,
Kováč – Magdolen, Halama, Kraut
– Chlepčok, Rajčan, Václav
HK MŠK ZH
Foto: Mário Bóna

