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Mesto pozýva na predstavenie o histórii mesta
Z histórie Svätého Kríža a Žiaru nad Hronom
Bodku za celoročnými oslavami 770.
výročia od udelenia mestských práv dá
interaktívne predstavenie Z minulosti
do prítomnosti. To si budete môcť
pozrieť už v pondelok 14. novembra
v Divadelnej sále Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Scenár k podujatiu pripravil Peter
Luptovský, ktorý sa „posadil“ aj na
režisérsku stoličku. V interaktívnom
predstavení, ktoré sa bude skladať z tanca,
hudby, hovoreného slova, fotografií či
krátkych kreslených filmov, sa predstavia
herci z divadelného zoskupenia
Kopa 9, folkloristi z Folklórneho súboru
Hron a žiaci Základnej umeleckej školy
Zity Strnadovej – Parákovej. Použité
budú fotografie mestského fotografa
Dušana Pethöa a na príprave kreslených
filmov pracovala Janka Gajdošíková.
Interaktívne predstavenie, ktoré v sebe
zahŕňa výjavy z histórie mesta, bude
mať svoju premiéru v pondelok 14.
novembra v Divadelnej sále Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
V dopoludňajších hodinách si ho
pozrú žiaci II. stupňa základných škôl
a stredoškoláci, o 18-tej hodine bude
odohrané aj pre širšiu verejnosť. Vstup
je zadarmo. „Interaktívne predstavenie
bude vyvrcholením osláv 770. výročia
mesta,“ informuje autor podujatia a režisér
Peter Luptovský a konkretizuje: „Nie je
to klasická divadelná hra. V predstavení
budú zahrnuté prvky tanca, hudby,
hovoreného slova a nebudú v ňom
chýbať ani ukážky fotografií či krátke 3



– 5-minútové kreslené filmy. To všetko
od obdobia stredoveku až po súčasnosť.“
Podujatie má byť tiež spôsobom, ako
deti a mládež oboznámiť s históriou
mesta a ukázať im, ako sa v našom meste
žilo kedysi. „Naším cieľom bolo zaujať
mladého diváka, osloviť ho a inšpirovať
k získavaniu ďalších informácii o meste
Žiar nad Hronom,“ hovorí ďalej Luptovský.

Kostýmy z Matice slovenskej

V predstavení si zahrajú aj divadelníci
z Kopy 9, ktorá má v scenári dve scénky.
„Najskôr sme dali dokopy textovú časť,“
približuje Mirko Filus z Kopy 9 s tým,
že kvôli autenticite pozeral archív
Slovenskej televízie a k dispozícii mal aj
dostupnú literatúru o Žiari nad Hronom.
„Celé som to priniesol spísané, vyberali
sme a škrtali, čiže výsledok je kolektívne
dielo. Samotné skúšky boli vždy veľmi
zábavné a vtipné. K dispozícii máme
aj niekoľko kostýmov. Podľa textovej
predlohy, ktorú sme kolektívne stvorili,
sme sa to celé snažili rozpohybovať a dať
do výsledku tempo a dynamiku,“ dodáva
Mirko Filus. Kostýmy, ktoré budú mať
herci počas predstavenia k dispozícii, sú
z požičovne Matice slovenskej v Martine,
niektoré si herci zabezpečili aj sami.

Prierez históriou až po
súčasnosť

Herci však budú nielen hrať, ale
zároveň hovoriť aj históriu mesta, pričom
všetko to budú rýchle informácie. Akýsi
prierez históriou mesta od jeho úplných
začiatkov až po súčasnosť. „Nebude

Odkrývame históriu mesta:
Výskum Svätokrížskeho
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chýbať scénka z udelenia mestských práv,
počínajúc odovzdávaním výsad mestu
Svätý Kríž ostrihomským arcibiskupom
Štefanom Vančom, do čoho bude hrať
hudba z 13. storočia. Priestor dostane aj
obdobie protihabsburských povstaní,
jarmočná choreografia, obdobie 1. a 2.
svetovej vojny a, samozrejme, obdobie
socializmu, kedy sa začal stavať nielen
Závod SNP, ale rozmach zaznamenala
aj výstavba samotného mesta, ktoré
sa v tomto období stáva okresným
mestom. Z týchto rokov sa automaticky
presunieme do roku 1989, postupne sa
budú roky premieňať, až prejdeme na
rok 2016,“ približuje scenár predstavenia
Peter Luptovský. Viac ako dvadsať žiakov
Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej
– Parákovej predvedie hudobno-tanečné
vystúpenie s historickou hudbou

Detské ihrisko už majú aj na sídlisku Sever
Nové detské ihrisko vyrastá v týchto
dňoch už aj na sídlisku Sever. V utorok
25. októbra sa začalo s osádzaním
nových herných prvkov.
Na sídlisku Sever sa v súčasnosti
nachádzajú dva bytové domy so 48
bytovými jednotkami. Pre obyvateľov
tejto časti mesta tu žiarska spoločnosť
stavia nový supermarket a v týchto dňoch
začalo mesto aj s výstavbou detského

od.
vením
ným a iným

ihriska. „Na sídlisku Sever sme osadili
nové herné prvky, ktorých dodávateľom
je spoločnosť z Budče, s ktorou máme
dobré skúsenosti,“ vysvetľuje na margo
osádzania herných prvkov Denisa
Mindová z Mestského úradu v Žiari nad
Hronom a konkretizuje: „Na ihrisko sme
zatiaľ osadili hernú zostavu, pieskovisko
a váhadlovú hojdačku. V blízkej dobe
pribudnú ešte dve pružinové hojdačky

a dodatočne doplníme piesok do
pieskoviska.“ Detské ihrisko, na ktorého
výstavbu boli vyčlenené finančné
prostriedky z mestského rozpočtu, sa ešte
bude dodatočne rozširovať. „Nezabúdame
ani na našich malých obyvateľov z tejto
časti mesta. Mysleli sme na nich, aby sa
mali kde hrať, preto im v budúcnosti do
ihriska pribudnú aj ďalšie herné prvky,“
dodáva Denisa Mindová na záver.
(li)

a stredovekou choreografiou, chýbať
nebude ani revolučná pieseň Sľúbili
sme si lásku. Žiaci ZUŠ-ky zahrajú aj na
stredovekých nástrojoch a divadelníci
z Kopy 9 predvedú módu socializmu.
Počas 45-minútového podujatia budete
môcť vidieť prierez históriou nášho
mesta až po súčasnosť. Podujatie budú
dopĺňať krátke kreslené filmy.
Celý rok 2016 sa v Žiari nad Hronom
nesie v duchu 770. výročia od udelenia
mestských práv. Najväčšie oslavy sa
uskutočnili vo februári, pokračovalo
sa City festom či Žiarskym jarmokom
a vyvrcholením bude interaktívne
predstavenie Z minulosti do prítomnosti.
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Mesto začalo s likvidáciou čiernych skládok
Mesto Žiar nad Hronom sa
zapojilo do projektu Ministerstva
životného prostredia SR na likvidáciu
čiernych
skládok.
Ministerstvo
našej žiadosti vyhovelo. Dotáciu
z Environmentálneho fondu vo výške
viac ako 30-tisíc eur tak samospráva
použije na likvidáciu nelegálnych
skládok v štyroch lokalitách mesta.
Mestá či obce mohli žiadať sumu až
70-tisíc eur, Žiar požadoval sumu 32 655
eur na odstránenie štyroch čiernych
skládok. Získané finančné prostriedky
použije mesto na odstránenie skládok
v osade Pod Kortinou, na Slnečnej
stráni, v Šášovskom Podhradí – časti Píla
a v Šášovskom Podhradí pri koryte rieky
Hron.
S likvidáciou najväčšej skládky, ktorá
sa nachádza v osade Pod Kortinou, už

Likvidácia skládky v osade Pod Kortinou.

Pri „Jednotke“ začali s výstavbou nového parkoviska
Ako mesto začiatkom roka avizovalo,
v blízkosti Základnej školy na Ulici Dr.
Janského vybuduje parkovisko. S jeho
výstavbou sa už začalo, rodičia detí
budú mať k dispozícii 20 parkovacích
miest.
Kým v okolí škôl na Ulici M.R. Štefánika
a Jilemnického ulici existujú parkoviská
už niekoľko rokov, Základnej škole na
Ulici Dr. Janského parkovacie plochy
chýbajú. Rodičia detí, ktoré žiarsku
„Jednotku“ navštevujú, svoje požiadavky
na vybudovanie parkovacích plôch
adresovali priamo riaditeľovi školy
Marekovi Balážovi. Ten priznáva, že
o vytvorenie parkoviska pred školou
sa snažil od roku 2010, pričom v hre
bolo niekoľko alternatív. „Dnes rodičia
nemajú kde zaparkovať tak, aby ich deti
mohli prísť bezpečne do školy,“ vyjadril
sa ešte v marci Marek Baláž a dodal:
„Využívajú jednosmernú cestu medzi
areálom školy a kostolom, kde len veľmi
ťažko môžeme hovoriť o bezpečnom
vystupovaní detí z auta. Cesta je najmä
počas rannej špičky preplnená, sú tam
zápchy. Po vybudovaní obchodnej zóny
v blízkosti školy sa priestor na parkovanie
ešte skrátil. Autá stoja niekedy dve vedľa
seba, deti prebiehajú popred autá.“ Autá
sa síce v bežné dni dlho nezdržia, rodičia
deti iba vyložia a odídu, horšie je to
však pri rôznych školských akciách, kde
naraz potrebuje byť v škole viac rodičov
a dlhšiu dobu. Škola má pritom viac ako
450 detí.

20 parkovacích miest
s kolmým státím

Ako prvé sa počítalo s alternatívou
vybudovať parkovisko pred technickou
školou.
S
Banskobystrickým
samosprávnym krajom však nedošlo
k dohode na zámene pozemkov.
Parkovacie miesta sa tak samospráva,
pod ktorej zriaďovateľskú pôsobnosť
„Jednotka“ patrí, rozhodla vybudovať
priamo v blízkosti školy. S výstavbou
parkoviska sa začalo 13. októbra,
a to demontážou starého oplotenia.
„Momentálne sa vybudoval okraj
chodníka a osadili stĺpiky nového
oplotenia,“ informuje Igor Rozenberg,

Pri škole pribudne 20 parkovacích miest s kolmým státím.
riaditeľ mestských Technických služieb,
ktoré výstavbu parkoviska realizujú.
Ako dodáva, pokračovať sa bude
osádzaním obrubníkov a vybudovaním
chodníka, aby sa starý chodník mohol
sanovať. „Práve tam vznikne dvadsať
nových parkovacích miest. Plocha
celého parkoviska bude 320 m2. Termín
ukončenia prác je naplánovaný na
začiatok novembra, musíme však
počítať aj s počasím, ktoré môže práce
ovplyvniť,“ podotýka Rozenberg. Nových
20 parkovacích miest bude s kolmým
státím, ide tak o klasické parkovanie,
aké je v našom meste väčšinové. Cena,
ktorá bola z rozpočtu mesta na výstavbu
parkoviska vyčlenená, je 39-tisíc eur
s DPH.

Nová časť oplotenia
aj chodník pre peších

Okrem parkovacích miest vznikne aj
nová časť oplotenia základnej školy a istá
úprava spôsobu prechodu pre peších.
„V prvom rade je potrebné zdemontovať
staré oplotenie, urobiť základy pre nové
s prípravou na osadenie stĺpikov tak, aby
to bolo zároveň súčasťou parkoviska.
Urobiť potrebné teréne úpravy, po určitú
výšku zhutniť podložie a osadiť dlažbu
20 x 20 cm. Chodník pre peších, široký
1,5 metra, bude obchádzať parkovisko
a pôjde medzi parkoviskom a oplotením.
To znamená, že vsadené parkovisko
presunie aj teleso chodníka tak, ako je

Chýbať nebude ani chodník
pre peších.
to okolo celého areálu školy. Tým bude
zachovaná bezpečnosť prechodu pre
peších a vodiči budú cúvať priamo na
cestu,“ dodáva Igor Rozenberg s tým, že
týmto riešením sa zjednoduší, a hlavne
sprehľadní dopravná situácia na mieste
zvýšeného pohybu detí pri základnej
škole.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti tri základné školy. Pri
„Štvorke“ na Etape sa nachádza
parkovisko priamo pred školou a iba
o kúsok ďalej je aj veľké parkovisko
pred bytovými domami. Parkovisko
pred „Dvojkou“ mesto komplexne
zrekonštruovalo ešte minulý rok.
(li)

mesto začalo. V tejto časti sa odhaduje
až 235 ton komunálneho zmesového
odpadu, ktorý sa nachádza na rozlohe
2 000 metrov štvorcových. Práve na
túto skládku bude použitá najvyššia
časť finančných prostriedkov získaných
z dotácie. Na Slnečnej stráni sa bude
odstraňovať drobný stavebný odpad,
v Šášovskom Podhradí – časť Píla
zmesový komunálny odpad a pri koryte
rieky Hron je vyhodený drobný stavebný
odpad.
Ako na svojej stránke informovalo
ministerstvo,
do
programu
odstraňovania čiernych skládok sa tento
rok prihlásilo 491 samospráv. Na ich
likvidáciu vyčlenil envirorezort sedem
miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú
dotáciu, musia zrealizovať aktivity
najneskôr do 30. novembra tohto roku.

„Naším cieľom bolo slovenským mestám
a obciam, ktoré si dlhodobo nevedia
poradiť s odstránením väčších a starších
čiernych skládok, podať pomocnú ruku.
Túto možnosť využilo takmer päťsto
samospráv,“ povedal minister životného
prostredia László Sólymos. Zdôraznil,
že najmä na samosprávach bude teraz
záležať, aby nelegálne skládky odstránili
a miesta, kde ležal opustený odpad,
opäť ozeleneli. „Nikomu nemôže byť
ľahostajné prostredie, v ktorom žije.
Verím, že ľudia, ktorí odpad uložili
na miesta, kde nemá čo hľadať, sa aj
vďaka vnútornému zelenému kompasu,
ktorý je v každom z nás, začnú správať
zodpovednejšie,“ dodal minister.
Projekt Likvidácia čiernych skládok
v meste Žiar nad Hronom je financovaný z
dotácie Enviromentálneho fondu.
(li)

Sídlisko Sever dostane nový supermarket
V roku 2014 spoločnosť Remeslo
stav postavila v Žiari nad Hronom
dve nové bytovky. Tie neskôr
odkúpilo mesto. Nová časť dostala
názov Sever. V týchto dňoch tu
vyrastá nový supermarket.
Výstavbu
predajne
potravín
a rozličného tovaru spoločnosti
Coop Jednota Žarnovica má opäť
pod palcom žiarska spoločnosť
Remeslo. „Nová výstavba bytov
v tejto časti Žiaru nad Hronom
vyvolala dopyt aj po takejto službe,
preto sa naša spoločnosť dohodla
na realizácii novej predajne s Coop
Jednota Žarnovica,“ informuje vedúci
obchodného oddelenia spoločnosti
Marián Hybler s tým, že supermarket
bude mať predajnú plochu 300 m2.
„Aktuálne uzatvárame štádium hrubej
stavby a v tomto období začíname
s vnútornými inštaláciami,“ vysvetľuje
ďalej Hybler.
Termín ukončenia je predbežne
stanovený na prelom novembra
a decembra tohto roku. Všetko však
závisí od reakcie Stredoslovenských
elektrární
a
spustenia
novej
trafostanice, ktorej výstavbu si tento
projekt vyžiadal. „Miestne elektrické
vedenie nie je dostatočné pre potreby
tohto objektu, lebo aj vykurovanie
je na elektrickú energiu,“ približuje
Marián Hybler a ako podotýka,
problém s elektrickým vedením bol
aj na začiatku výstavby, kedy bolo
nutné zrealizovať preloženie vedenia
vysokého napätia, a preto stavba
napreduje pomalšie, ako sa očakávalo.
Nová trafostanica však vyrieši
problém s ďalšou výstavbou na sídlisku
Sever v budúcnosti. „Táto oblasť
je plánovaná na výstavbu šiestich
bytových domov. Prvý impulz sme
urobili dvoma domami so 48 bytmi. To
si vyžiadalo výstavbu supermarketu
a do budúcnosti počítame s výstavbou
ďalších bytových domov. Kedy presne
a v akom rozsahu, to aktuálne nevieme
povedať,“ uzatvára Marián Hybler.

Čerstvý tovar,
ale aj drogériový sortiment
Spoločnosť Coop Jednota Žarnovica
sa pre výstavbu supermarketu
v tejto časti mesta rozhodla po tom,
ako ich s ponukou zabezpečiť jeho
prevádzkovanie oslovila spoločnosť
Remeslo stav. „V záujme skvalitnenia
služieb pre zákazníkov na sídlisku
Sever, ktoré má potenciál rozvoja
bytovej výstavby, s cieľom byť čo
najbližšie k zákazníkovi, bola naša
hlavná myšlienka realizovať tento
projekt,“ informuje predseda družstva
Coop Jednota Žarnovica Ábel Tužinský.
Ako ďalej konkretizuje, prevádzková
jednotka bude zaradená do reťazca
SUPERMARKET, v ktorej spoločnosť
zabezpečí dostupnosť
širokého
sortimentu čerstvého tovaru ako
chlieb, pečivo, mliečne výrobky,
mäsové výrobky, mäso, ovocie
a zeleninu. „Okrem spomenutého
si budú môcť zákazníci nakúpiť aj
potravinárske výrobky a drogériový
sortiment. Počas akcií aj vybrané druhy
priemyselného tovaru,“ konkretizuje
ďalej Ábel Tužinský.

Nové pracovné miesta
S otvorením predajne sa vytvorí 10
pracovných miest. „Pre zákazníkov
bude nový supermarket otvorený
7 dní v týždni. Pri objekte pribudne
aj parkovacia plocha s desiatimi až
pätnástimi miestami pre zákazníkov,“
dopĺňa informácie Lýdia Bratková,
podpredsedníčka predstavenstva Coop
Jednota Žarnovica. Ako ďalej približuje,
pokiaľ by nevznikli vážne prekážky,
zámerom spoločnosti je otvorenie
supermarketu v priebehu prvého kvartálu
roku 2017. „Zároveň chceme ubezpečiť
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom,
že mestská tržnica na Ulici Dukelských
hrdinov bude aj naďalej prevádzkovaná
a nebude sa sťahovať,“ dodala Bratková
na margo informácie, že by mestská
tržnica mala ukončiť svoju prevádzku.
(li, mb)

Pozvánka na novembrové zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 16. novembra 2016, t. j. streda o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta
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Aj obyvatelia najnovšieho sídliska budú mať „svoj“ supermarket.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Výskum Svätokrížského domu
Poznanie histórie Svätokrížského domu
a dokumentácia jeho stavu, ako podkladu
pre úspešnú rekonštrukciu v jeho kompletnosti, zahrňuje okrem historického
výskumu aj výskum historicko – architektonický, reštaurátorský, ale aj archeologický.
Nejde o systematický výskum, ale dlhodobý
vyvolaný etapovitými prácami na objekte
domu a jeho okolia. Tak sa pri zemných
úpravách sústreďujeme na dokumentáciu
terénu a nálezových okolností jednotlivých
častí. Výsledky týchto výskumov nám
ozrejmujú stav a stavebný vývoj objektu,
ako aj jeho využitie v minulosti. Nálezy
fragmentov keramických nádob, úprav
terénu a jeho povrchu, ale hlavne stratigrafia
úložných vrstiev, nám potvrdzuje alebo
poopravuje niektoré historické správy.

V mnohých prípadoch výsledky hovoria
o udalostiach, o ktorých kroniky mlčia.
Každodenný život ľudí spojený s prácou a ich
kultúrny a umelecký prejav je mimoriadne
cenný. Prejavuje sa v nálezoch, tak v častiach
zachovaného dreva, ako aj v kovových
predmetov
každodennej
potreby,
nehovoriac už o keramike.

Prestavby a úpravy v dobe nedávnej

Podľa výzdoby spracovania a profilácie
nádob, alebo ich zachovaných častí, sa
dá určiť nielen obdobie, v ktorom vznikli
a boli používané, ale aj dobu kedy zanikli –
boli zničené. Obsah vrstiev zeminy svojim
sfarbením a polohou prehovára k nám ako
riadky v knihe, ktorej obsah je mimoriadne
zaujímavý a nie vždy len príjemný. Tak
zistíme, kedy, v ktorom období horelo,
a aj to, koľkokrát a kde. Zisťujeme, ako boli
obyvatelia bohatí, ale aj to, na čom šetrili
a čo si zase dopriali vrchovatou mierou.

Výsledky výskumu materiálnej kultúry
často poopravujú, ak nie úplne popierajú,
niektoré písomné záznamy a správy. Tie
napísal človek, ktorý sa mohol mýliť, alebo
zámerne ovplyvňovať správy. Neraz bol
pisateľ donútený zmeniť skutočnosť, ale aj
neznalosť často menila význam jeho zápisu.
Avšak materiálne nálezy sú objektívne a

s nezvratnou vypovedacou hodnotou.
Doterajšie výsledky, ktoré sú ozaj zatiaľ iba
v malom rozsahu, oznamujú, že náš dom
bol postavený v priestore osídlenom už
v 14. – 15 . storočí. Následne boli postavené
obydlia trvalejšieho charakteru. Po veľkom
požiari terén vyrovnali aj so spáleniskom,
v ktorom nechali drevo, keramiku, kovy.
Na tejto ploche osadili kamenné nádvorie
vybudované z potočných okruhliakov,
na ktorom boli postavené jednoduché
hospodárske stavby z dreva. V časti, kde
sme realizovali výskum, bolo potvrdené, že
v období prelomu 18. – 19. storočia sa terén
začal zavážať, a to podľa stratigrafických
údajoch až do 50-tych rokoch minulého
storočia. Záznamy z nálezoch hovoria aj o
prestavbách a úpravách v dobe nedávnej,
možno tak nie veľmi zaujímavej, ale aj to je
už história a na to nesmieme zabúdať.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Jubilantom zaspievala aj najznámejšia slovenská svokra
V stredu 26. októbra sa uskutočnil
tradičný každoročný program pre
jubilantov mesta, ktorí sa v tomto
roku dožívajú 60, 70, 80 a 90 rokov.
Tento rok to bol už 18. ročník.
Program pre jubilantov mesta sa
uskutočňuje v našom meste od roku
1999, vždy v októbri pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. V tomto roku
to tak bol už 18. ročník. „Program
má každý rok inú tému, na základe
ktorej sa pripravuje celá dramaturgia
podujatia,“ približuje Silvia Hlôšková
zo Zboru pre občianske záležitosti
a konkretizuje: „Tentoraz mal program
názov Uprostred domova. Chceli sme
tak zdôrazniť, že aj naše mesto slávi
okrúhle výročie, a to 770 rokov od
udelenia mestských privilégií.“
Na program bolo pozvaných 592
jubilujúcich Žiarčanov, z ktorých
prijalo pozvanie viac ako 300. „Nie
je zriedkavosťou, že celé desiatky

Oslavovalo sa do večerných hodín.

pozvánok sa vracajú poštou späť
z dôvodu „adresát neznámy“.
To znamená, že občan mesta sa
presťahoval, ale neprehlásil si adresu
trvalého pobytu. Ak ma však takíto
jubilanti kontaktujú, dozvedia sa o
podujatí od známych, ktorí už obdržali
pozvánku, vždy im vyjdem v ústrety
a dodatočne pošlem pozvánku na
ich súčasnú adresu,“ zdôrazňuje
ďalej Silvia Hlôšková. Čo sa týka
samotného podujatia, výtvarníčka
Heňa Schneiderová v spolupráci
s technickým úsekom žiarskeho
Mestského
kultúrneho
centra
pripravila originálnu výzdobu pódia
vo forme 3D efektu, ktorá sa bude dať
využívať aj na iných akciách. Je ňou
mapa Európy, z ktorej sa do priestoru
vypína Slovensko a mesto Žiar nad
Hronom.

prípitkom. „K blahoželaniu žiarskym
jubilantom sa pripojila aj najznámejšia
slovenská svokra, speváčka Gizela
Oňová, ktorá dokázala jubilantov
roztlieskať spievaním slovenských
šlágrov, aj rozosmiať svojím humorom
a výrečnosťou. A potom až do 22hej hodiny hrala seniorom do tanca
hudobná skupina Jewel SK. Ak si niekto
myslí, že na tanečnú zábavu ostalo len
pár jubilantov, veľmi sa mýli. Tanečný
parket bol plný a tí, ktorí z rodinných
či zdravotných dôvodov netancovali,
tanečníkom aspoň od stola posielali
energiu a počúvali piesne svojej
mladosti,“ dodáva na záver Silvia
Hlôšková.
(li)

Gizka Oňová.

Tancovalo a spievalo
sa do večerných hodín

Úvod podujatia patril scénickému
tancu Víly Hrona v podaní tanečného
odboru ZUŠ Zity Strnadovej - Parákovej.
Hostí privítal zástupca primátora mesta
Ladislav Kukolík, ktorého sprevádzali
poslanci mestského zastupiteľstva
Soňa Lukyová, Mária Biesová a Emil
Vozár. Ľudový súbor Hroniarik zo ZUŠ,
FS Hron, MSS Sekera, škôlkari z MŠ na Ul.
Rázusovej, seniori tanečníci a speváci
Optimisti vyplnili hodinový slávnostný
program,
ukončený
spoločným

Opustila nás
kolegyňa
Miriam Mezeiová
Po dlhej a ťažkej chorobe
nás v utorok 25. októbra 2016
navždy opustila naša kolegyňa
Miriam Mezeiová.
Na mestskom úrade pracovala
od 1. novembra 2008 ako
sociálna terénna pracovníčka,
neskôr ako referentka Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
Česť jej pamiatke.
(r)

Tento rok prijalo pozvanie viac ako 300 jubilantov.

Vzácne historické vitráže sa podarilo zachrániť
Občianske
združenie
Horné
Opatovce v tomto roku úspešne
zrealizovalo s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky
projekt
s
názvom
Reštaurovanie vitrážnych okien na
Kostole sv. Vavrinca v zaniknutej obci
Horné Opatovce. Záchranná etapa.
Zámerom projektu je obnova
a
prinavrátenie
pôvodného
architektonického
výrazu
Kostola
sv. Vavrinca, Národnej kultúrnej
pamiatky v zaniknutej obci Horné
Opatovce. Pôvodne gotický kostol,
zväčšený a prebudovaný v 18. storočí,
neorománsky stavebne upravený v

Kostol sv. Vavrinca
v Horných Opatovciach.

roku 1911, je hodnotným dokumentom
vývoja sakrálnej architektúry regiónu
a dokladom zaniknutej obce, písomne
doloženej už v 13. storočí. Cieľom
projektu je záchrana (neskôr i postupná
obnova) vitrážnych okien Kostola sv.
Vavrinca, ktorý bol postavený uprostred
historicky významnej a dnes už
neexistujúcej dediny. Kostol je jedinou
pamiatkou a posledným svedkom
bohatej histórie obce, ktorá patrila k
najrozvinutejším a najprosperujúcejším
obciam nášho regiónu.

Prevedenie vitráží
je na špičkovej úrovni

Vitrážové výplne, ktoré boli predmetom
reštaurovania,
sa
nachádzajú
v obvodovom plášti novorománskeho
Kostola sv. Vavrinca postaveného v roku
1911. Z hľadiska výtvarného programu
sú to eklekticistické vitráže výtvarne
pojaté ako obrazy - postavy svätcov
obdĺžnikového tvaru hore ukončené
oblúkom. Autorom vitráží je Gedeon
Waltherr z Budapešti. Prevedenie
vitráží je na špičkovej úrovni, v dobovej
kompozícii, v trendoch z prelomu XIX.

a XX. storočia. Figurálna maľba vychádza
z novodobých maliarskych postupov.
Technicky a technologicky je vynikajúco
zrealizovaná. V takejto podobe a kondícii
prežili farebné sklenené výplne okien až
do konca oficiálneho vymazania obce
Horné Opatovce z mapy Slovenska v r.
1969. V 80. a 90. rokoch XX. storočia
bol kostol v izolovanej, vyľudnenej
a opustenej krajine ponechaný napospas
vandalom a zlodejom. Títo prevažne
mechanicky poškodili jednotlivé vitrážne Panely jednotlivých okien boli uložené
okná. Niektoré až do takej miery, že sa do drevených skladovacích debien
nezachovali ani fragmentárne.
vyrobených na mieru. Jednotlivé
panely boli separované bublinkovou
fóliou. Debny boli patrične označené
a bezpečne uložené. Pretože časový
Záchranná etapa reštaurovania vitráží horizont reštaurovania jednotlivých
spočívala v katalogizácii, odbornej historických vitráží a ich spätnej
demontáži, uložení a uskladnení montáže pre finančnú náročnosť nie
vitráží, ktorú realizovalo Združenie pre je určený, pravdepodobne pôjde
reštaurovanie a obnovu vitráží PATIAS o obdobie niekoľkých rokov, prípadne
z Košíc pod vedením špecializovaného desaťročí, objekt nemôže zostať
reštaurátora Pavla M. Marjáka. Označenie z klimatických, bezpečnostných aj
okien a jednotlivých vitrážnych esteticko-funkčných dôvodov bez
panelov bolo realizované podľa normy uzavretia okenných otvorov. Záverečnou
CVMA. Následne boli vitrážne výplne etapou záchrany poškodených a stále
odborne demontované a ošetrené. vypadávajúcich historických vitráží

Reštaurovanie v horizonte
niekoľkých rokov

bolo zrealizované dlhodobé provizórne
zasklenie jednotlivých okien čírym
hladkým sklom Float 4 mm. Zaskleniu
predchádzalo
očistenie
nosných
konštrukcií, odstránenie pôvodných
tesniacich mált a tmelov, kovové prvky
boli ošetrené prípravkom Chelade
spevňujúcim korozívne železné povrchy,
boli sfunkčnené mechanizmy otváravých
krídel okien. Nové sklenené výplne
boli uchytené analogicky pôvodnému
uchyteniu vitráží.

Živá kultúrna pamiatka

Výsledkom projektu je záchrana
historických
vitráží,
zabezpečenie
objektu pred poveternostnými vplyvmi
a „živá“ kultúrna pamiatka, ktorá
bude naďalej nielen svedkom bohatej
podhorskej, 900 rokov sa vyvíjajúcej
civilizácie Horných Opatoviec, ale tiež
dôkazom nášho vzťahu k uchovávaniu
vzácneho dedičstva našich predkov
pre ďalšie generácie prostredníctvom
cirkevných, koncertných, vzdelávacích a
poznávacích podujatí, ktoré každoročne
pripravuje OZ Horné Opatovce v
spolupráci s mestom Žiar nad Hronom.
Mgr. Dagmar Benčová

IV.
4

Mestské noviny | 3. november 2016

SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
• CKN parcela č. 415 – ostatné plochy
s výmerou 13.063 m2, a to plocha
v časti s výmerou 188,20 m2 , ktorá sa
nachádza vpravo od Ul. A. Kmeťa vo
vnútro blokovom priestore v blízkosti
bytových domov súp. č. 341 a 342
v Žiari nad Hronom.
• Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
- cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových

priestorov,
zastúpení
správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie
spevnených plôch, na účel parkovania
celkom 10-tich osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov
v dome súp. č. 341, z toho pre BSD 341
4 miesta, pre BSD 412/3-7 1 miesto,
pre BSD 412/9-11 2 miesta a pre BSD
331/8-12 3 parkovacie miesta,
- doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•
cena
nájmu:
minimálna
ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2011 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad Hronom
v znení neskorších zmien a doplnkov,
vo výške 1 €/spevnenú plochu,

• záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
- záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do
09.11.2016 do 09.00 hod. na Mestský
úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom
- pozemok CKN parcela č. 415 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.:
045/678 71 43.
(r)

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

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
zverejňuje svoj zámer priameho
predaja nehnuteľností – pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom:
identifikované
Geometrickým
plánom
č.
35302551-40/20146,
úradne overeným Okresným úradom
Žiar nad Hronom, katastrálny odbor
dňa 24. júna 2016 pod č. 184/16,
odčlenené z pôvodnej CKN parcely č.
403/25, vedenej ako ostatná plocha s
celkovou výmerou 89 m2, zapísanej na
liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, a to:
• novovytvorená CKN parcela č.
403/31 – ostatná plocha s výmerou
35 m2,
• CKN parcela č. 403/25 – ostatná
plocha s výmerou 54 m2,

zapísaná na liste vlastníctva č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 403/21 – ostatná
plocha s celkovou výmerou 57 m2.
Minimálna kúpna cena pozemkov
je stanovená vo výške 6,64 €/m2
na základe Znaleckého posudku
č. 198/2016 zo dňa 27.08.2016,
vyhotoveného
znalcom
Ing.
Miroslavom Hricom. Predmetné
pozemky sú situované v lokalite Ul.
Dukelských hrdinov v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, v blízkosti
osady Kortína, tvoria časť prístupovej
komunikácie k rodinnému domu
súpisné číslo 314.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia
cenovej
ponuky
záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. dv. 6,
tel.: 045/6787143, na webovej stránke
mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
POVINNOSTI OBČANOV

Jedným z období, ktoré si vyžaduje
pozornosť zo strany občanov na
úseku ochrany pred požiarmi je
obdobie vykurovacej sezóny, kedy
vzniká vyššia pravdepodobnosť
vzniku požiarov v dôsledku toho, že
sa nevenuje dostatočná pozornosť
údržbe palivových spotrebičov,
vykurovacích
telies,
kontrole
a čisteniu komínov.
V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov
v roku 2016 po zahájení vykurovacej
sezóny na základe vyššie spomínaných
faktorov vzniklo celkovo z dôvodov
poruchy a nevyhovujúceho stavu
vykurovacích
telies,
dymovodov
a komínov 207 požiarov, pri ktorých
bola vyčíslená priama škoda 377 820
eur, kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba
usmrtená. Kvalitná a odborná prevencia
v objektoch osobného a súkromného
vlastníctva znamená dôkladnú prípravu
na nastávajúce zimné vykurovacie
obdobie. V prípade, že sa budete
riadiť nasledovnými zásadami, je
vysoká pravdepodobnosť, že prežijete
bezpečné obdobie vykurovacej sezóny.

10 hlavných zásad pri
predchádzaní vzniku požiarov
vo vykurovacom období

•dbať na správny výber druhu
palivového spotrebiča a dodržať
požiadavky jeho umiestnenia podľa
charakteru priestoru, v ktorom má
byť používaný (napríklad garáže,
autodielne …),
•dbať na odborné pripojenie
vykurovacieho telesa ku komínu, čo
v zmysle zákona môže vykonávať len
osoba s odbornou spôsobilosťou ,
•dbať na dostatočný prívod vzduchu,
kde väčšina spotrebičov potrebuje
ku svojej správnej funkcii dostatočné
množstvo spaľovaného vzduchu, preto
treba dbať na požiadavky a opatrenia
uvedené v technickej a projektovej
dokumentácii,
•dbať na bezpečné odvedenie spalín
do priestoru – komína, kde je dôležitá
jeho správna inštalácia a následne
podlieha pravidelným kontrolám,
•dbať na používanie predpísaného
druhu a množstva paliva, na ktorý je
spotrebič konštruovaný,
•dbať na dodržiavanie predpísaných
bezpečnostných vzdialeností
od
horľavých materiálov stanovených
výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR

č. 401/2007 Z. z., aby nevznikol požiar
vplyvom sálavého tepla,
•dbať na používanie nehorľavých
a izolačných podložiek v prípade
spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto
podložky bránia vzniku požiaru od
padajúcich častí nezhorených častí
paliva,
•dbať na dodržiavanie návodov na
obsluhu a manipuláciu s jednotlivými
spotrebičmi,
•dbať na používanie len predpísaných
druhov palív, pretože výrobca je
povinný garantovať správnu a
bezpečnú funkciu spotrebiča pri
dodržiavaní daných podmienok, kde
nie sú povolené žiadne „domáce“
úpravy a zásahy do spotrebičov.
Týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo
dôjsť k požiarom, výbuchu a iným
nežiadúcim udalostiam,

•dbať na pravidelné čistenie a kontroly
komínov v lehotách:
•ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom do 50 kW, komín je potrebné
čistiť raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo
kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez vložky,
12 mesiacov - spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín s vložkou.
•ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom nad 50 kW, komín je potrebné
čistiť raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné
palivá.
Povinnosťou
občanov
je

zabezpečovať pravidelné čistenie
a kontrolu komínov. Na vykonávanie
čistenia a kontroly komína musí mať
ten, kto ich vykonáva vyhovujúce
nástroje, prístroje a zariadenia. Prehľad
kominárov a revíznych technikov je
uvedený na webovej stránke Komory
kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.
Vypaľovať komín je možné len
výnimočne. Túto činnosť vykonáva
kominár alebo revízny technik s
pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.
Vypaľovanie komína sa oznamuje
obci. Potvrdenie o vykonaní čistenia a
kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a
kontrolu komína vykonal. Nedostatky,
zistené pri čistení a kontrole komína
alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení
alebo zápisom do denníka čistenia
a kontroly. Ak sú zistené nedostatky
závažného charakteru z pohľadu

protipožiarnej bezpečnosti, komín
alebo dymovod sa až do odstránenia
nedostatku
nemôžu
používať.
Zistenie sa oznamuje obci alebo
miestne príslušnému orgánu štátneho
požiarneho dozoru. 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 zmysle zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
až do výšky 331 eur. Čas, ktorý budete
venovať preventívnym opatreniam sa
vám určite oplatí a následne ochráni
zdravie a majetok vás a vašich blízkych.
(r)
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ELIMINÁCIA DOMÁCEHO NÁSILIA
Únia žien Slovenska - Okresná
organizácia Žiar nad Hronom vás pozýva
na prednášku na tému Eliminácia
domáceho násilia, ktorá sa uskutoční
7. novembra 2016 (pondelok) o 15.00
hod. v priestoroch Klubu seniorov na Ul.
A. Kmeťa 11 v Žiari nad Hronom. Svoje
pripomienky alebo otázky k téme je
možné podať aj anonymne na adresu:
OO ÚŽS Žiar nad Hronom, Ul. A. Kmeťa 11.
Odpovede budú uverejnené v Mestských
novinách v čísle 24, ktoré vyjdú 1.12.2016.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

3.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
4.11. 20.00 – 21.00 hod. Archangelika
5.11. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
6.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max.
7.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny
program s využitím možností planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 4. novembra o 18.00 hod.

Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý krok pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na najväčšie technologické dobrodružstvo histórie
a priblíži zložitú cestu, ktorá k nemu viedla. Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy
pomocou planetária so sprievodným slovom lektora a za priaznivých poveternostných
podmienok nasleduje pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 11. novembra o 18.00 hod.

8.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
9.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
10.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
11.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
12.11. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.11. 20.00 – 21.00 hod. Archangelika

14.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
15.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
16.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
17.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus

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

Viete správne nosiť reflexné prvky?
Desaťtisíce
rozdaných
reflexných prvkov, preventívne
aktivity, vzdelávanie všetkých
vekových kategórií, informácie
o dopravnej situácii. Ani toto
všetko a maximálne úsilie polície
nedokáže ovplyvniť takmer
každodenné úmrtia účastníkov
cestnej premávky.
V banskobystrickom kraji za prvých
9 mesiacov tohto roka zaevidovali 9
dopravných nehôd, pri ktorých bol
usmrtený chodec. Osem chodcov
bolo zrazených mimo vyznačeného
priechodu pre chodcov, a ani jeden
z nich nemal na sebe reflexný
prvok. Napriek tomu sa polícia
nevzdáva a pokračuje v boji „s
veternými mlynmi“.
Nie je umenie zaobstarať si reflexný
prvok, ale vedieť ho uvážlivo
a užitočne použiť. Dôležité je,
aby bol viditeľný a nezakrývali ho
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne
prenášaná batožina.
Ako na to:
•reflexné prvky treba použiť na
strane tela, ktorá je privrátená k
vozovke (nie ku krajnici);

•reflexné predmety umiestniť
najlepšie blízko ku kolenám a do
úrovne pásu, na rameno, cyklisti
tiež na prilbu a bicykle;
•reflexné nálepky nalepiť na
podrážky topánok, bicykle, korčule,
prilby, kolobežky, školské tašky,
barle či kočíky;
•deťom zabezpečiť oblečenie,
školské tašky a doplnky vybavené
reflexnými a fluorescenčnými
bezpečnostnými prvkami.

Čo hovorí zákon

Za zníženej viditeľnosti musí mať
chodec idúci po krajnici alebo po
okraji vozovky a cyklista jazdiaci po

krajnici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené reflexné
prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev nielen mimo
obce, ale aj v obci.
Najčastejšie
chyby
pri
prechádzaní cez cestu
•náhly vstup na vozovku z chodníka
(krajnice, okraja vozovky) bez
rozhliadnutia;
•zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti
vozidla;
•náraz do vozidla zboku, náhla
zmena smeru chôdze.
V prvom rade samotným chodcom
by malo záležať na vlastnej
bezpečnosti. Cieľom teda nie je
chodcov pokutovať, ale prioritou
je naučiť ich chrániť si vlastný
život a zdravie. Preto je veľmi
dôležité, aby boli chodci na ceste
viditeľní, a tými sa stávajú práve
vďaka reflexným prvkom, ktoré
odrážajú svetlo. Ak skombinujete
nápadnú farbu odevu s reflexnými
prvkami,
prestanete
byť
neviditeľní a zvýšite tak svoju
bezpečnosť.
(r)

O k r e s n é
riaditeľstvo Policajného
zboru
v Žiari nad Hronom sa opätovne
obracia na seniorov s upozornením.
Seniori,
nikdy nedávajte
peniaze osobe,
ktorú nepoznáte!
Ani vtedy keď tvrdí,
že ju za vami posiela váš príbuzný alebo
známy. V prípade, že vám zatelefonuje
osoba, ktorá sa predstaví ako váš vnuk,
syn, prípadne iný príbuzný alebo ako
váš známy, vždy si najskôr overte, či ide
o túto osobu. Zavolajte príbuznému
alebo známemu a overte si túto
skutočnosť. V prípade podozrenia, že by
mohlo ísť o podvodníka, bezodkladne
kontaktujte políciu na čísle 158. Políciu
kontaktujte okamžite aj v tom prípade,
ak ste sa už stali obeťou podvodu.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
•Vymením 3-izbový byt za podobný 2-izbový, tehlový, od gymnázia po trhovisko (stará časť). Len na 1.
poschodí. T: 045/673 82 26, 0904 078 320
•Predám starožitný 100-ročný sekretár a starožitné
veci ako žehlička, vyrezávané poličky, porcelán atď.
T: 0910 619 203
•Predám RD v Starej Kremničke so záhradou a studňou. Cena dohodou. T: 0907 220 743, 0949 611 384
•Predám kočík zn. Dada Paradiso Carino, bielej farby
(vôbec sa nešpiní). Kočík má hlbokú a športovú časť,
bez vajíčka, nafukovacie kolesá. Má malé známky používania. Ku kočíku ponúkam čiernu tašku zn. Pinkie,
veľký teplý a nepremokavý rukávnik zn. Pinkie, pršiplášť a sieťku proti hmyzu. Kočík je veľmi priestranný
a dobre polohovateľný. Cena: 110 €. T: 0905 938 399
•Predám zrekonštruovaný zariadený 3-izbový byt
v ZH. Cena dohodou. T: 0905 852 712
•Predám alebo prenajmem 3-izbový byt s balkónom na 2. poschodí, Hviezdoslavova ul., ZH. T: 0948
047 971
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v
ZH. V centre mesta, tichšia lokalita, tehlový, na 1.
poschodí, zrekonštruovaný, zariadený + optický internet. Voľný od 1.11.2016. Cena: 350 € +2x depozit.
Dohoda o depozite možná. E-mail: 48erika@azet.sk,
T: 0918 489 129
•Prenajmem jednu časť dvojgaráže za bývalým
Zväzarmom. Cena: 40 €/mesiac, prípadne dohodou.
T: 0949 262 418

RIADKOVÁ INZERCIA
SPOMIENKA

SPOMIENKA

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

SPOMIENKA

Dňa 3. novembra si
pripomíname
6. 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

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 5. novembra uplynie 10 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Gustáv Rusnák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Ako veľmi z tvojich
očí žiarila láska,
obetavosť a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš
už do konca života.
Stále cítime smútok a žiaľ,
pretože už nič nie je tak,
ako by si človek prial.
Dňa 9. novembra uplynú 3 roky
od chvíle, kedy nás navždy opustila
milovaná manželka, matka, babka,
sestra a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám ostala v srdci
tak hlboko ako nám,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Ako tíško žila, tak
tíško odišla,
skromná vo svojom
živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 9. novembra si pripomenieme
7. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú
dcéra Iveta a syn Ľubomír
s rodinami.

SPOMIENKA

Pripomíname
si 10. výročie
úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a starkého
Júliusa Kuťku.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
SPOMIENKA

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si pripomíname 11. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian s rodinou.

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...
Dňa 2. novembra
sme si pripomenuli
2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka
a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 31. októbra sme si
pripomenuli 9. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
mama, stará mama
a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomína dcéra Klára
s rodinou, Oľga s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 5. novembra si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starký
Jozef Červenák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, synovia,
nevesta a vnuk.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 6. novembra si
pripomíname 7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Štefan Babiak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy
neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 30. októbra uplynulo 25 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý ocko a dedko
Viktor Prekopp.
S láskou a úctou si na neho
spomína smútiaca rodina.

Prestalo tĺcť srdce
tvoje unavené,
nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené prestalo biť,
nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.
Dňa 1. novembra
sme si pripomenuli 9. výročie
od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
dcéra Anna s vnúčatami.

SPOMIENKA

Ako ticho žila, tak
ticho odišla.
Skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 7. novembra si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička, stará mama
a babka
Júlia Štenclová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami,
manžel a rodina Štenclová.

SPOMIENKA

Kto žije v srdciach
tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 2. novembra
uplynulo 16 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
drahý manžel, otec, starý otec, brat
a švagor Ján Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

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

SPOMIENKA

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 15. novembra si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle, keď nás
náhle opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Irenka Hornáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéry
s rodinami.
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Skvelá Brnáková opäť v akcii
ATLETIKA

kole nastúpila naša chodkyňa Barbora
Brnáková na trati 1000 m. Barbora si od
štartu držala 1. pozíciu. Aj napriek pokusom
ju predbehnúť sa to jej súperkám nepodarilo
a Barbora potvrdila skvelú formu a zvíťazila.
(AP)

Beh
hornoveským chotárom

Polmaratón v Liptovskom
Mikuláši s našimi atlétmi

V sobotu 15. októbra sa uskutočnilo
bežecké podujatie v Liptovskom Mikuláši.
Na polmaratónsku trať sa postavili traja
atléti zo žiarskeho Atletického športového
klubu. Vladimír Buchal, Dušan Beňo a
Ľubomír Orságh, ktorí pekne zabojovali a
umiestnili sa v prvej 20-tke. Dušan Beňo:
čas 1:21:53, 6. miesto, muži, absolútne
Barbora Brnáková na stupni víťazov. 9. miesto. Ľubomír Orságh: čas 1:25:36,
10. miesto, muži, absolútne 16. miesto.
Dňa 11. októbra sa v Banskej Bystrici začal
Vladimír Buchal: čas 1:23:43, 1. miesto,
10. ročník Žiackej chodeckej ligy. V prvom

Trojica žiarskych atlétov.
veteráni, absolútne 11. miesto. Trať bola
síce náročná a stúpanie ťažšie, ale napriek
silnejšiemu vetru to zvládli. So získanými
výsledkami sú naši atléti spokojní a tešia
na ďalšie preteky.
(LO)

V sobotu 15. októbra sa v Hornej Vsi
v partizánskom okrese uskutočnil 4.
ročník Behu hornoveským chotárom. Zo
žiarskeho AK sa ako prvá na 150 m trať
predškoláčok postavila Zdenka Líškayová,
ktorá svoju kategóriu vynikajúcim
finišom vyhrala. Po nej sa na trať dlhú
800 m postavila Lenka Líškayová, keď
v kategórii žiačok 2002-2006 obsadila
5. miesto. Po ňom absolvovala aj trať
dlhú 2,9 km v kategórii dorasteniek, kde
získala bronzovú medailu. Spoločne s
dorasteneckými kategóriami štartovali
aj hlavné kategórie na 7,4 km, kde v
kategórii mužov do 40 rokov Zdeno Líškay
dobehol na 11. mieste.

Lukáš Muha urobil dôležitý krok na ceste
k Majstrovstvám Európy juniorov
ATLETIKA

V nedeľu 23. októbra sa v Dudinciach
konali Majstrovstvá Stredoslovenského
atletického zväzu v cezpoľnom behu.
Tieto preteky boli zároveň aj prvými
kvalifikačnými
na
Majstrovstvá
Európy v cezpoľnom behu juniorov
a dospelých.
Tieto preteky boli aj poslednými pre
kategóriu prípraviek, ktorá má svoju
najvyššiu súťaž majstrovstvá kraja, tak sme
dali šancu aj našim začínajúcim atlétom.
Súťaže sa zúčastnili aj chodci, šprintéri
a skokani.
Ako prvá začala súťaž najmenších
súťažiacich v kategórii prípraviek dievčat
na 600 m rok narodenia 2005 a mladšie.
Náš atletický klub reprezentovalo 7 dievčat
(N. Bieliková, L. Líškayová, K. Kubovčíková,
H. Kubovčíková, M. Marčišinová,
K. Puťošová, S. Marušková). Naša
pretekárka Natálka Bieliková (diaľkarka)
sa taktickým spôsobom držala v čelnej
skupine pretekárok a skvelým 200 m
finišom s prehľadom zvíťazila časom
1:55 min. a vybojovala si titul MsSAZ.
S týmto časom by sa umiestnila na
stupni víťazov aj v kategórii chlapcov. Na
peknom 5. mieste sa umiestnila Lenka
Líškayová a prekvapením bola Katka
Kubovčíková, naša začínajúca atlétka,
ktorá celú trať „dýchala“ na chrbát“ Lenke,
v konečnom poradí obsadila pekné 6.
bodovacie miesto.
V kategórii prípraviek chlapcov sme mali
tiež zastúpenie, (šprintéri S. Müller, M.
Husenica, M. Kapusta) na trati 600 m dlhej
si Samko Müller držal medailovú pozíciu
po celú trať. V závere nahodil skvelý finiš,
čím sa dostal do vedenia ešte 50 m pred
cieľom, ale keďže sa začal „obzerať“ po
súperoch, na cieľovej páske ho predbehol
Samuel Balent a AK ŠK UMB Banská
Bystrica časom 1:53 min, náš Samko
Müller obsadil skvelé 2. miesto s časom
1:54 min.
V kategórii mladších žiačok v behu
1 120 m náš AK reprezentovali tri
pretekárky (N. Krajčíková, B. Brnáková

Atléti z rodiny Líškayovcov.

Na domácej palubovke
dva rozdielne polčasy
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – VŠEMvs
Karlovka Bratislava B 84:96 (22:21,
20:17, 22:32, 20:26)
Body: Vrtík 28, Minárik 25, Nemčok
12, Tkáč 8, Javúrek 7, Kašša 2, Krč 2.

a B. Magulová). Počas preteku si
najlepšie z našich viedla Ninka
Krajčíková (diaľkarka), ktorá počas
celého behu držala krok s najlepšími
a skvelým finišom si vybojovala cenné
3. miesto.

Premiéru mali aj začínajúci
atléti a atlétky

V kategórii starších žiačok v behu na 2 240
m naše farby reprezentovala Nicolka
Kováčová, ktorá sa takticky držala na
medailových pozíciách počas celého
behu. V záverečných 200 m súperky
nasadili skvelý finiš. Do cieľa dobehla na
skvelom 3. mieste za dvojicou pretekárok
z AK Mostáreň MŠK Brezno V. Forester a V.
Dunajskou.
V kategórii starších žiakov bežali za
náš klub začínajúci atléti Matej Hudec
a Ľubomír Lavirac, ktorí dobehli do cieľa
v druhej polovici štartovného poľa. Verím,
že prvá skúsenosť našich začínajúcich
atlétov a atlétok ich len „nakopne“
k väčšiemu úsiliu na tréningoch, aby sa čo
najskôr mohli priblížiť k výkonom svojich
súperov.
Počas celých pretekov vládla medzi
deťmi skvelá atmosféra, ale myšlienky
trénerov, hlavne Števka Muhu a Olivera
Dávida, trénerov Lukáša Muhu, už mysleli
na kategóriu juniorov, kde sa bežali
prvé kvalifikačné preteky juniorov na
Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu,

ktoré sa uskutočnia v Talianskom CHIU 11.
decembra tohto roku. Kategória juniorov
začala v popoludňajších hodinách, náš
klub v tejto kategórii reprezentovali
skúsený Lukáš Muha a vytrvalec Ľubomír
Orságh. Na trati kvalifikačných pretekov
ME dlhej 5 600 m (5 kôl) sa stretla
slovenská bežecká špička juniorov. Od
začiatku pretekov sa Lukáš Muha takticky
držal v čelnej skupine pretekárov. Skvele
zachytil aj úniky súperov počas prvých
troch kôl. Dve kolá pred cieľom si skvelým
zrýchlením postupne vytvoril náskok a do
cieľa dobehol na 1. mieste s náskokom
pred druhým pretekárom približne
300 m. Ľubomír Orságh dobehol v rámci
majstrovstiev SsAZ na peknom 5. mieste.
Chcem touto cestou pochváliť všetkých
mladších pretekárov a rodičov za skvelú
atmosféru okolo trati, ktorú vytvorili
počas behu juniorov.
Lukáš Muha si okrem titulu majstra SsAZ
odniesol aj prvenstvo v kvalifikácii na
blížiace sa ME juniorov. Pred ďalšími
dvoma kvalifikačnými podujatiami - 29.10.
a 19.11. v Šamoríne si vytvoril nielen
skvelý bodový náskok, ale určite aj pevné
sebavedomie. Skvelé preteky a skvelá
atmosféra pre našu žiarsku atletiku
ovenčené dvoma zlatými medailami,
jednou striebornou a dvoma bronzovými
medailami a kvalifikačný víťazstvom na
ME.
M. Rybársky

Videli sme zápas dvoch rozdielnych
polčasov. V prvom sme mali
navrch my a aj sme ho dotiahli do
4-bodového náskoku. V druhom
mal náš súper oveľa viacej energie,
hlavne v obrannej fáze a poľahky nás
prekonával a postupne si vytvoril 8 –
10-bodový náskok a ten si udržiaval
počas celej štvrtej štvrtiny. Dôležitým
faktorom bol súperov útočný doskok
, kde nás Karlovka prehrávala
a dosahovala po doskočených
loptách ľahké body. Nám chýbala
väčšia rotácia hráčov. Naši kľúčoví
hráči mali veľkú minutáž a v závere
im už nestačili sily na zvrátenie
výsledku. Pozitívum bolo, že sme
sa dokázali vysporiadať so zónovou
obranou súpera. Okrem toho, naši
hráči ukázali, že bojovnosť na ihrisku
im nie je cudzia, a tak im diváci mohli
niekoľkokrát zatlieskať po tom, ako
sa srdnato bili o loptu na zemi. Veľká
škoda a veľká smola, že sme zase
prišli o ďalšieho hráča. Jozef Oravec
si spravil výron v členku a bude aut
približne 2 mesiace. Bude nám veľmi
chýbať tak v zápasovom procese, ako
aj v tréningovom procese.

súpera sme si pripravili agresívnu
obranu najmä na perimetri.
Snažili sme sa vytvoriť tlak na loptu
v obrane a tlak na rozohrávačov
súpera, čo sa nám aj podarilo. Často
sme útočníkov Trnavy zdvojovali
a po dobrej prvej obrannej rotácii
zo slabej strany sme získavali
lopty a dosahovali sme ľahké koše
z rýchleho protiútoku. Napriek
tomu sme sa opäť nevyvarovali
individualistickej hre, ktorá nám
nesvedčí. Pokiaľ máme tranzíciu
lopty, tak naša hra v útoku je
nebezpečná a účinná. To si musia
naši hráči uvedomiť. Som rád, že
dnes si zahrali všetci hráči a aj mladí
ešte vekom juniori dostali svoju
minutáž. Víkendové zápasy nám
priniesli v celku slušný prvoligový
mužský basketbal. V sobotu sme
síce prehrali, ale podali sme obetavý
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK výkon a hráčom nie je veľmi čo
AŠK Slávia Trnava 84:47 (19:15, vyčítať. Doplatili sme na menšiu
27:9, 22:12, 16:11)
rotáciu hráčov. Nedeľné vysoké
Body: Rozim 21, Minárik 19, Vrtík 14, víťazstvo nám musí dodať silu
Nemčok 13, Javúrek 13, Kašša 4.
a sebavedomie do ďalších zápasov.
Karol Kučera, tréner
Zápas sme otvorili dobre. Na

Prvá výhra v domácom
prostredí

Žiarčania držali náskok počas celého zápasu
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED - ŽIACI

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 20:55 (1:10, 8:20, 7:14, 4:11)
Body: Balogh 17, Dekýš 7, M. Kosmeľ,
Ďurica, Sirotný po 6, Ziman 5, Baláž 4,
Tončík, Köppl po 2.

Hronom 24:54 (2:12, 1:16, 9:13, 12:13)
Body: Ďurica 12, Balogh 10, Sirotný 7,
Bobok, Dekýš po 6, Galko 5, Tončík 4,
Köppl 2, M. Kosmeľ 1.
Naši žiaci nastúpili na svoj prvý
zápas tejto sezóny pod vedením
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad nových trénerov na palubovke ŠBK

Handlová v dobrej nálade a s cieľom
zvíťaziť oba zápasy.
Napriek slabšiemu rozbehu sa nám
podarilo po čase dosiahnuť prijateľný
náskok, ktorý sme počas celého zápasu
držali pevne v našich rukách, a to aj
napriek absencii troch stálych hráčov.

Postupom času, keď sa náskok
zvyšoval, dostali šancu predviesť sa aj
chlapci z mladšej kategórie a svojim
výkonom dokázali, že do budúcna by
sa s nimi určite malo rátať. Veríme, že
zaslúžené víťazstvo chlapcov motivuje
do ďalších bojov o postup na M-SR

a rovnako tak aj k zodpovednému
prístupu k nasledujúcim tréningovým
procesom, bez ktorého by sa naše
tohto sezónne ambície len ťažko
naplnili.
Juraj Horváth, tréner a Marek Marko,
Peter Kaňa, asistenti
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Školský šampionát v cezpoľnom behu ovládol Žiarčan

Pohár SNP v karate

ATLETIKA

V utorok 25. októbra hostil Liptovský
Mikuláš
školské
Majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom behu.
Šampionát sa uskutočnil v blízkosti
areálu vodného slalomu Ondreja
Cibáka.
Podujatie organizačne zabezpečila
Slovenská asociácia športu na školách
v spolupráci s CVČ Liptovský Mikuláš. Na
preteku sa zúčastnili víťazní jednotlivci
a družstvá z krajských kôl v cezpoľnom
behu. Farby žiarskeho Atletického
klubu hájil študent Gymnázia Andreja
Kmeťa v Banskej Štiavnici Lukáš Muha.
V preteku preukázal narastajúcu
formu a suverénnym spôsobom získal
titul školského majstra Slovenskej
republiky. Týmto úspechom potvrdil
svoju dominanciu a urobil ďalší krok
k úspešnej nominácii na Majstrovstvá
Európy v cezpoľnom behu. Spomínaný
šampionát sa bude konať v Talianskej
Sardínii. „Veľmi si cením, že sa mi podarilo

KARATE

Víťaz pretekov, Žiarčan Lukáš Muha.
zvíťaziť v ďalšom preteku,“ povedal
krátko po preteku Lukáš a dodal: „Je to
môj prvý titul zo školských Majstrovstiev
Slovenska. S trénerom sme pred
pretekom nenaplánovali žiadnu taktiku.
Celá trať mala rovinatý profil, takže sa

bežalo veľmi rýchlo. To ako sa pretek
vyvíjal mi vyhovovalo, pretože som ešte
dobre pripravený z dráhy. Verím, že po
úspešnom zvládnutí úvodných pretekov
sezóny zabojujem o miestenku na
Európsky šampionát.“
(AK)

V nedeľu 16. októbra sa v Banskej
Bystrici uskutočnil 31. ročník
prestížnej
karate
súťaže.
V jednotlivých kategóriách pretekári
z 37 klubov absolvovali 302 štartov.
Naši pretekári si svojimi výsledkami
vybojovali v klubovej súťaži pekné
11. miesto. V kategórii KATA sa najviac
darilo dvojici žiarskych talentov Ester
Šiškovej, ktorá v kategórii staršie žiačky
získala 1. miesto a Šimonovi Sečkárovi,
ktorý v kategórii starší žiaci získal 3.
miesto. V kategórii KUMITE sa najviac
darilo skúsenej Karin Hánákovej, ktorá
získala 2. miesto v kategórii mladšie
dorastenky + 45kg a 3. miesto pridali
šikovní pretekári Adam Dolnický
v kategórii mladší dorastenci – 45 kg
a Timea Kučerová v kategórii mladšie
dorastenky – 45 kg. Aj keď to nestačilo
na medailové umiestnenie, veľmi
pekný výkon podali aj pretekári Timotej
Gašpar, Nela Mladenovič, Alexandra

Ester Šišková, víťazka kategórie.
Biela, Luca Preisser, Adam Hudec,
Bibiana Černáková, Tamara a Timotej
Martikánovci, Urban Beňo, Saška
Kalamárová, Radka Kučerová, Dávid
a Šimon Ďurianovci a Hugo Harach.
Miloš Viglašský, tréner karate

Cieľ v Bystrici bol jasný – víťazstvo Žiarčanov

Mrzieť nás môže množstvo stratených lôpt

BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

BASKETBAL –STARŠÍ ŽIACI

BBC Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad
Hronom 60:73 (22:35)
Body: Tončík 22, Koppl 16, Štefanča 9,
Kňažko 7, Melaga 7, Galko 4, Barcík 2,
Pavol 2, Považan 2, Vonkomer 2.
BBC Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad
Hronom 42:55 (17:29)
Body: Tončík 21, Štefanča 9, Galko 6,
Barcík 5, Kňažko 4, Melaga 4, Považan 4,
Jozefčák 2.
Mladší žiaci vycestovali v sobotu 29.
októbra na svoje ďalšie dva zápasy
k súperovi do Banskej Bystrice. Do
zápasov nastúpili s cieľom zvíťaziť.
Úvod prvého zápasu bol trochu rozpačitý,
čo sa prejavilo aj na skóre. Súperovi
dovolili vytvoriť si 10-bodový náskok

a ten si dokázali Bystričania udržať do
polčasu. Potom sa ale chlapci prebrali
a začali sa baviť basketbalom, čo sa
postupne odzrkadlilo aj na skóre. Súpera
sme agresívnou obranou doslova zdeptali
a zápas sme doviedli do víťazného konca
aj napriek tomu, že niektoré verdikty
rozhodcov boli veľmi zaujímavé.
Do druhého zápasu nastúpili chlapci
s cieľom nedať súperovi šancu zvíťaziť
ani v druhom zápase. Prvá štvrtina bola
síce vyrovnaná, ale bola len otázka času,
kedy súper odíde po fyzickej stránke. Do
polčasu sme súperovi ušli na rozdiel 15
bodov, čo bolo rozhodujúce. Aj napriek
niekoľkým pokusom Bystričanov o zvrat
v zápase si Žiarčania náskok s prehľadom
udržali. Znovu chlapci ukázali chuť po
víťazstve a kolektívneho ducha, čo je

veľmi dobré. Našou slabou stránkou
v oboch zápasoch bolo množstvo
nepremenených pokusov z vyložených
pozícií. Silnou stránkou bola kolektívna
hra a veľká chuť zvíťaziť. Bojovnosť
a nasadenie našich chlapcov dokázali
doviesť obidva zápasy do víťazného
konca. Za odvedený výkon si zaslúžia
pochvalu všetci chlapci.
Július Kucej, tréner a Ladislav Balogh,
asistent

BKM SPU Nitra – MŠK BK Žiar nad
Hronom 63:80 (25:47)
Body: Kucej 18, Babiak 18 (8 ziskov), Kret
15 (8 doskokov), Novák 10, Golebiowski
6, Greguš 4, Grochal 3, Barcík 3 (1 trojka),
Švec 3 (1 trojka).
ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 74:68 (32:25)
Body: Kucej 25 (4 trojky), Kret 17,
Greguš 10 (8 doskokov), Novák 7,
Grochal 4, Golebiowski 3, Babiak 2.
V ďalšom kole celoslovenskej súťaže
starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
vycestovali za súperom do Nitry a Levíc.
V sobotňajšom zápase zdolali súpera
z Nitry po kolektívnom výkone o 17

bodov. Po rozpačitom začiatku Žiarčania
prebrali iniciatívu a kontrolovali celý
priebeh zápasu. Do hry sa zapojilo
všetkých 15 hráčov, z ktorých sa väčšina
aj bodovo presadila. V nedeľňajšom
zápase v Leviciach naši chlapci okúsili
horkosť prvej prehry. Dobré momenty,
veľmi dobrá obrana, perfektne
prevedené a úspešne zakončené
signály sa striedali s neskutočným
množstvo stratených lôpt (37), naivným
preberaním prihrávok, mäkkosťou
v osobných súbojoch. Najviac môže
mrzieť 20 nepremenených trestných
hodov a neúspešné zakončenia úplne
spod koša.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Tesná prehra na palubovke súpera
BASKETBAL - SLOVENSKÝ POHÁR – MUŽI

2. kolo: BK ŠPD Rožňava - MŠK BK Žiar
nad Hronom 71:67 (14:21, 13:13, 24:18,
20:15)
Body: Vrtík 28, Javúrek 17, Kašša 9, D. Krč
8, Tkáč 3, T. Krč 2.
Zápas druhého kola Slovenského
pohára sme veľmi dobre začali, hráči
plnili taktické pokyny v obrane a držali
sme dobré tempo hry v útoku.
Hrali sme rýchlo a lopta mala dobrú
tranzíciu, čím sme prvú štvrtinu vyhrali
o 7 bodov. Aj v druhej časti hry sme
pokračovali vo svojej hre. Náš náskok
narástol až na 12 bodov a tam sme sa
zastavili. Namiesto toho, aby sme súperovi
odskočili na 15 - 20 bodov, sme mu
svojimi chybami v obrane a nedôsledným
zakončením v útoku dovolili znížiť
a vrátiť sa do zápasu. Do druhého
polčasu domáci nastúpili s oveľa väčším
nasadením ako my a postupne znížili náš

náskok a dokonca sa dostali aj do vedenia
v zápase. Napriek tomu sme sa ešte raz
vrátili do zápasu a 5 minút pred koncom
sme opäť viedli o 6 bodov. Veľká škoda,

že sme si už ten náskok nedokázali udržať
a nedotiahli sme zápas do víťazného
konca. No to je o tom, že naši mladí hráči
nemajú ešte skúsenosti a takéto závery

nedokážeme uhrať. V závere zápasu
sme ešte urobili dve taktické chyby a
zápas sme prehrali o 4 body, čo nám ale
do odvety dáva šancu, aby sme bojovali
o postup do tretieho kola. Len musíme
dokázať odohrať domáci zápas celých 40
minút v plnom nasadení a koncentrácii.
Vedúci družstva a hráč Peter Kaňa po
zápase povedal: „Po dlhej ceste nás
čakal prvý zápas v Slovenskom pohári
mužov. S cestou sme sa vysporiadali
dobre a začiatok zápasu nám vyšiel tak,
ako sme si v šatni povedali. Takticky
sme hrali v útoku aj v obrane, kde sme
si vytvorili po prvej štvrtine 7-bodový
náskok. Dobre sme vstúpili aj do druhej
štvrtiny, kde sme si vytvorili vyšší náskok,
no po individuálnych chybách sme si
náskok neudržali, ale aj napriek tomu
sme vyhrali prvý polčas o 7 bodov. Do
druhého polčasu sme vstúpili trochu
nesústredene, čo náš súper dokonale

využil. Znížil stav skóre a dokonca aj
viedol. Našťastie sme sa nevzdali a stav
po tretej štvrtine bol o jeden bod v
prospech nášho družstva. V poslednej
štvrtine sme si vytvorili 6-bodový náskok,
ktorý sme držali. S pribúdajúcim časom
a zvyšovaním osobných chýb narastala
naša nervozita a istota v zakončovaní. To
využil náš súper a napokon vyhral zápas
o 4 body, pričom v poslednej minúte sme
dohrávali len so 4 hráčmi. Výsledok nám
dáva šancu do odvety, kde na domácej
pôde musíme vyhrať minimálne o 4 body,
aby sme postúpili do ďalšieho kola.“
Karol Kučera, tréner

Ďalší zápas sa odohrá
v sobotu 12. novembra
o 18.00 hod. v ZUS aréne
v Žiari nad Hronom.

