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Pocta Moysesovi
– slávnostná akadémia
pri príležitosti 220. výročia
jeho narodenia
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Ovocný sad s 91 stromami – prvý mestský sad na Slovensku
V týchto dňoch sa už začali práce
na obnovení ovocného sadu,
ktorý sa nachádza v zadnej časti
žiarskeho parku. Pôjde pritom o prvý
mestský ovocný sad starých odrôd
na Slovensku. S vysádzaním stromov
sa začne už v novembri.
V ovocnom sade sa kedysi nachádzali
rôzne druhy ovocných stromov, ktoré
boli typické pre náš kraj. „Mesto chce
obnoviť tradíciu, ktorú kedysi zaviedol
biskup Moyses. V sade by sme postupne
vysadili rôzne druhy ovocných stromov.
Zachovali sa tu aj pôvodné orechy,
o ktoré sa ďalej budeme starať a časom
k nim vysadíme ďalšie kusy,“ povedal
ešte začiatkom roka primátor Peter
Antal.
formou výstavy prezentovať ovocie,
ktoré tu vyrastie,“ približuje ďalšie plány
Marcela Gendiarová a ako dopĺňa,
V priestore väčšom ako do sadu sa časom umiestnia aj včelstvá
opeľovanie stromov, rozhľadňa či
1 hektár sa vysadia jablone, na
jazierko. Ovocie, ktoré sa zo stromov
dopestuje, chce samospráva dodávať
hrušky, čerešne i slivky.
do školských zariadení v meste, pričom
V súčasnosti už v areáli prebiehajú pôjde o bioovocie, ktoré sa nebude
zemné práce a odstraňuje sa starý chemicky ošetrovať. „Približne šesť
betónový plot. „V priestore približne rokov potrvá, kým sa dosiahne rodivosť
1,2 hektára vysadíme 91 ovocných stromov. Na nich bude prebiehať tzv.
stromov rôzneho druhového zloženia. výchovný rez. U stromov tak chceme
Konkrétne to budú jablone, čerešne, dosiahnuť vek aj sto rokov,“ podotýka
slivky, hrušky a lieskové orechy,“ ďalej odborníčka na zeleň.
konkretizuje Marcela Gendiarová,
odborníčka na zeleň z MsÚ v Žiari nad
Do sadu sa umiestnia
Hronom. Pri tvorbe a výsadbe novej
koncepcie sadu spolupracuje mesto aj včelstvá na opeľovanie
s krajinným ekológom Ľudovítom
Vaššom, ktorý stromy do sadu aj vyberal. stromov.
„Pri výbere stromov sa kládol dôraz aj
na druh pôdy. Napríklad, kde je pôda V novembri je najvhodnejší čas
kamenistá, tam sa vysadia hrušky,“ na výsadbu ovocných stromov. Dnes už
podotýka Gendiarová s tým, že práve sú predkopané jamy. Niektoré stromy
podľa typu pôdy Vašš vytýčil, aké druhy sa budú sadiť aj popri mini ZOO, v časti,
kde sú umiestnené pštrosy. Betónové
budú kde v priestore vysadené.
oplotenie sa odstráni a celý priestor
sa tak otvorí. Zvyšnú časť sadu, ktorá
sa tiahne od Hrona, budú ohraničovať
agátové koly s pletivom, ktoré stromy
V týchto dňoch sa v sade robia aj ochránia pred zverou. Financie
zemné práce, aktuálne sú to chodníky na vytvorenie sadu poskytla mestu
okolo celého areálu. „Atraktivitu sadu Nadácia ZSNP a Slovalco. „Pätnásťtisíc
zvýšia prírodné lavičky z agátového eur z nadácie použijeme na výsadbu
dreva, sieť chodníkov, kvitnúce pásy stromov. Z rozpočtu mesta sa uhradí
bylín a miesta pre piknik. Sad tak oplotenie a osadenie mobiliáru,
bude slúžiť aj na oddych, na šport uzatvára Marcela Gendiarová s tým, že
a v neposlednom rade aj na edukáciu priestor sadu bude monitorovaný, aby
v rámci škôl, kedy chceme v budúcnosti bol ochránený pred vandalmi.

„

„


Voľby do VÚC 2017.
Prinášame prehľad
volebných okrskov v meste
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Vydarený 1. ročník
Októberfestu

Ovocie bez
chemického ošetrovania

Na ploche približne 1,2 hektára sa vysadí 91 ovocných stromov.

Storočné stromy
v plnom zdraví
Odbornú činnosť pri výsadbe
a následnú starostlivosť o stromy
bude zabezpečovať už spomínaný
krajinný ekológ Ľudovít Vašš, ktorý sa
zaoberá starými odrodami stromov.
Do žiarskeho sadu vysadí druhy, ktoré
sú známe v našom okolí a ktoré sa
tu už v minulosti pestovali. Dokonca
15 stromov naštepí rovno v areáli
na podpníky. Ekológ nám prezradil,
aké stromy sa rozhodol vysadiť
v žiarskom sade: „Tradičné ovocné
druhy, konkrétne jabloň, hruška,
slivka, čerešňa. Sú dlhoveké, vytvárajú
krásne vysoké koruny a pestovali
sa v regióne po stáročia. Sadenice
stromčekov budú voľno-korenné
sadenice z domácej ovocnej škôlky
pestované bez závlahy, umelých hnojív
a chemických postrekov, vštepené
na divoké semenné podpníky.“ Podľa
odborníka, starostlivosť o stromy je
dôležitá najmä v mladosti. „Stromy
nesmú skoro vstúpiť do plodnosti,
najskôr potrebujú silno zakoreniť
a rásť, aby boli pripravené na dlhý
plodný život. Pokojne môžeme hovoriť
o životnosti 100 rokoch, pri hruškách
aj viacej,“ približuje ďalej Ľudovít
Vašš s tým, že o vysadené stromčeky
bude potrebná aj následná špeciálna
starostlivosť: „Dôležité je zabezpečiť
sadenice proti poškodeniu, zabrániť
prerastanie tráv a bylín pod korunkou
vrstvou organického mulču a po dobu
8 – 10 rokov dôkladne zapestovávať
korunky, aby mohli byť v budúcnosti

do značnej miery samostatné.“
Spolupráca s krajinným ekológom bude
pokračovať aj po vysadení stromov.
„To nie je jednorazová služba. Ak by
sme nemali záruku opatery sadu,
do spolupráce by sme ani nešli. Je
našim záujmom, aby sad prosperoval
a bol príkladom pre všetkých, ktorí
chcú dlhoveké tradičné sady zakladať.
Zaväzujeme sa výsadbou pokračovať
v starostlivosti o sad, doplniť ešte
lokálne odrody z oblasti Žiarskej kotliny,
Štiavnických vrchov a novobanských
Štálov. Sad bude priebežne doplnený
aj o prvky podporujúce rozmanitosť
a biologickú ochranu sadu v podobe
kvitnúcich pásov hmyzích domčekov,“
uzatvára Ľudovít Vašš.
Vysadený priestor bude prirodzene
nadväzovať na historický park
a v minulosti zaniknutý cirkevný sad.
Ovocné stromy budú pestované ako
vysokokmene, kde koruny začínajú až
vo výške viac ako 2 metre a vzdialenosť
medzi stromami bude najmenej
12 metrov. Vysadené sadenice budú
dlhoveké stromy, schopné dosiahnuť
vek viac ako sto rokov v plnom zdraví.
Predpokladom pre túto dlhovekosť
sú divoké plané korene a kmene, na
ktorých sú naštepené historické odrody.
Ekologickú rozmanitosť zabezpečí
prirodzený krovitý pás okolo sadu,
kvitnúca lúka, hmyzie domčeky a ovčia
vlna okolo stromčekov. Výsadbu, návrh
a opateru sadu si zoberú pod krídla
mladí sadári z Bielych Karpát.
(li)
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Rozhovor s kondičným
trénerom Marošom
Molnárom
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Štrkovými chodníkmi budeme po rokoch prechádzať pomedzi stromy.

V týchto dňoch sa likviduje betónový plot.
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Na žiarskom štadióne zápas Slovensko - Anglicko

Ryby z jazierka v parku
poputujú do lovných nádrží
V sobotu 21. októbra urobili
miestni rybári výlov rýb z veľkého
jazierka v Parku Štefana Moysesa.
Tento rybník využívajú ako chovný
a po výlove z neho ryby putovali
do lovných nádrží.
Výlov organizovala Miestna
organizácia
Slovenského
rybárskeho zväzu, ktorá má
v oficiálnej správe rybníky v parku.

International
Challenge
Trophy,
pôvodne
známy
ako European Challenge Trophy,
je medzinárodná futbalová súťaž,
v ktorej hrajú národné tímy U23.
Tohtoročné finále tejto prestížnej
súťaže sa odohrá 8. novembra práve
na žiarskom Mestskom futbalovom
štadióne. Výkop zápasu je o 17.00
hodine.
Challenge Trophy odštartovala ešte
v marci 2016. Naši sokolíci odohrali
prvý zápas doma v Senici s Estónskom,
ktorý vyhrali vysoko 4:0. V zostávajúcich
dvoch dueloch sme ani v jednom
stretnutí neprehrali. Po remíze v Poprade
s Ukrajinou 1:1 a cennom víťazstve
na anglickej pôde 4:3 sme sa stali víťazmi
skupiny. Vďaka tomu máme výhodu
domáceho ihriska. Finálový duel proti
druhému výberu z Anglicka tak chlapci
odohrajú na novom štadióne v Žiari
nad Hronom, a to 8. novembra o 17.00
hodine.
„Vďaka veľkej ochote a šikovnosti
sa podaril ľuďom v Žiari nad Hronom
postaviť krásny nový štadión. Boli
sme si ho pozrieť ešte v čase, keď sme
hrali v neďalekom Zvolene priateľský
zápas s Maďarskom. Je naozaj pekný
a podmienky na ňom sú adekvátne,
aby sa tu mohol hrať medzinárodný
zápas. Tunajší región je navyše hladný
po futbale a aj preto sme sa rozhodli
odohrať finále práve tu. Je veľmi
pravdepodobné, že na tomto krásnom
futbalom stánku to v blízkej budúcnosti
nebude jediný zápas na reprezentačnej
úrovni,” myslí si tréner nášho výberu
do 21 rokov Pavel Hapal.

Letný pavilón bojuje o Cenu
ARCH 2017
Vyhlásenie laureáta jubilejného
20. ročníka Ceny ARCH sa
blíži. O túto cenu bojuje tohto
roku aj náš Letný pavilón.
Zahlasovať môžete aj vy, a to
do 4. novembra na stránke
www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Nová tržnica na spôsob
farmárskych trhov
Nová mestská tržnica, ktorá
už vyrastá za bývalým žiarskym
Domom kultúry, bude mať
14 predajných stánkov a fungovať
začne od 1. januára budúceho
roku. Okrem ovocia a zeleniny by
sa na nej mali predávali aj domáce
výrobky ako napríklad med či syry,
čiže niečo na spôsob farmárskych
trhov.

Vo finále Challenge Trophy povedie
práve on spolu s asistentom Otom
Brunegrafom náš tím do 23 rokov.
Slovenské mužstvo budú tvoriť viacerí
hráči z bývalej 21-ky, ktorá sa nedávno
predstavila na ME v Poľsku. „Väčšinu
hráčov z tej súčasnej 21-ky vynecháme,
pretože o pár dní na to nás čaká
kvalifikačný súboj o postup na ME 2019
v Španielsku (14.11.). Na ihrisku sa
možno objaví iba pár chlapcov, ktorých
budeme chcieť vidieť. Kostru tímu do
23 rokov budú tvoriť hráči z bývalej 21ky a starší, keďže v tomto zápase môžu
nastúpiť hráči narodení až do roku
1992,” vysvetľoval Hapal.
Naši mladíci obhajujú prvenstvo
z minulého ročníka Challenge Trophy.
V ňom vo finále v Myjave zdolali po
veľkej dráme v jedenástkovom rozstrele
Turecko 3:2. Aj vtedy náš výber viedla
dvojica Hapal - Brunegraf.

„

Tento zápas by mal
náš klub otestovať,
či sme schopní
organizovať medzinárodné
zápasy.
Čomu však vďačíme, že sa toto
finále bude konať práve na žiarskom
futbalovom štadióne? Manažér A tímu FK
Pohronie Stanislav Neuschl prezrádza, že
prvé stretnutie bolo už počas tohtoročnej
Veľkej noci: „Celý realizačný tím, na čele
s trénerom reprezentácie 21 Pavlom
Hapalom, sa bol pozrieť na našom

štadióne, pretože vtedy hrali vo Zvolene
priateľský zápas s Maďarskom. V tom
čase však bolo všetko totálne rozbité,
v štádiu výstavby. Nemohli sme im
ukázať ani jednu miestnosť pod hlavnou
tribúnou,“ spomína Stanislav Neuschl
s tým, že všetci počas tejto návštevy len
nechápavo krútili hlavami. „Tvrdili, že to
nebude hotové, keď som im vysvetľoval,
kde čo bude. Vďaka žiarskym Technickým
službám a Igorovi Rozenbergovi sme to
stihli. Všetci poznáte prekrásne otvorenie
štadióna, a tu sme pokročili v jednaní
a zápas dostal jasný dátum,“ prezrádza
ďalej manažér.
Veci pokračovali pri osobných
návštevách
asistenta
trénera
Ota Brunegrafa na dvoch našich
majstrovských zápasoch. „Teraz sa už len
všetci tešíme na dobrý futbal, veď vidieť
Angličanov hrať naživo nie je možné
každý deň,“ dodáva Neuschl a dopĺňa,
že je dôležité postarať sa o bezpečnosť.
„Musíme zabezpečiť dostatočný počet
SBS, usporiadateľov, hasičov, zdravotnú

službu, ale, samozrejme, aj predaj
vstupeniek, osvetlenie vo vyššej kvalite,
pretože sa bude robiť stream zo zápasu.
K dispozícii musia byť aj tréningové
plochy, bufety, VIP a zázemie,“ vysvetľuje
Neuschl.
Fanúšikov futbalu správa o konaní
finále Challenge Trophy určite potešila.
Môžu sa však tešiť aj na ďalšie podobné
zápasy v budúcnosti? „Tento zápas by
mal náš klub otestovať, či sme schopní
organizovať takéto medzinárodné
zápasy, a tak dostať do povedomia náš
klub a mesto Žiar nad Hronom. Hlavným
cieľom je však pripraviť pre fanúšikov,
už nielen okresu, ale celého kraja,
futbal, ale najmä súperov, na ktorých
budú s radosťou chodiť. V budúcom
roku chceme dostať k nám jeden
ročník reprezentácie, aby tu hrali svoje
kvalifikácie pravidelne. Dúfam, že sa nám
to podarí,“ prezrádza na záver manažér
FK Pohronie Stanislav Neuschl.
(kr; zdroj: www.futbalsfz.sk)

Na mieste odstránenej drevenej búdy vyrastie parkovisko

KRÁTKE SPRÁVY

Vo štvrtok 26. októbra pristúpilo V týchto dňoch sa už dokončilo aj
mesto k asfaltovaniu schodiskových asfaltovanie posledných neukončených
stupňov – nášľapnej plochy spodných úsekov prepojovacej komunikácie
a horných betónových schodov pod smerom k supermarketu Billa.
Daňovým úradom.

zároveň sumarizujú drobný hmotný
majetok. „Použiteľný premiestnime
k uskladneniu a nepoužiteľný pôjde na
skládku odpadov. S búracími prácami
začneme v mesiaci november,“ dodáva
Rozenberg s tým, že ani zimné počasie
práce na rekonštrukcii zimáku nezastaví:
„Práce, ktoré plánujeme na tento rok,
sú obmedzené mrazom len čiastočne.
Stavba je pod strechou a uzatvorená
z juhovýchodnej a severozápadnej
strany. Už nestihneme zatepliť
strechu, ale obvodový plášť, prípadne

oceľovú konštrukciu pre divákov
robiť môžeme,“ hovorí o postupe prác
riaditeľ technických služieb a dodáva,
že základné búracie práce plánujú
ukončiť do konca roka. „V rovnakom čase
plánujeme ukončiť verejné obstarávanie
materiálu, pracovnej sily a častí stavby,
ktoré budeme realizovať dodávateľsky.
Napríklad dodávka chladiaceho systému
alebo vzduchotechnika nad ľadovou
plochou,“ uzatvára Rozenberg.

„

Základné búracie práce
plánujeme ukončiť
do konca roka.
Igor Rozenberg, riaditeľ TS

Rekonštrukcia by mala byť dokončená
do 1. novembra 2018. Zimný štadión by
mal slúžiť 9 mesiacov v roku, samozrejme,
aj pre verejnosť.
(kr)

mestské noviny

dňoch by sa malo začať s pokladaním
zámkovej dlažby. Vznikne tu sedem
parkovacích miest a šesť vyhradených
pre BSD 400.
(li)

Technické služby majú rozpracované
aj parkovisko, ktoré vznikne na mieste
bývalého zelovocu na Jiráskovej ulici.
Položené sú obrubníky a už v týchto

S prácami na zimnom štadióne sa už začalo
S prácami na zimnom štadióne už
pracovníci žiarskych Technických
služieb začali. Do konca roka chcú
stihnúť základné búracie práce.
Rekonštrukcia zimáku má stáť dva
milióny eur. Jeden milión eur poskytol
Úrad Vlády SR a jeden milión pôjde
z rozpočtu mesta. Pred samotnou
rekonštrukciou je však potrebné
zbaviť náletov okolie zimného
štadióna. „S týmito prácami sme už
začali,“ hovorí riaditeľ technických
služieb Igor Rozenberg a dodáva, že

Hotové je aj parkovisku k novej tržnici.
Ostáva už len osadiť zvislé dopravné
značenie a dorobiť jedno parkovacie
miesto pre ZŤP. Dve vyhradené miesta
na parkovanie budú aj pre strednú
školu, ktorá sídli v budove bývalého
domu kultúry.

Opravia cestu za družinou
Nestabilný podklad nahradia štrkom a potiahnu asfaltom

Prístupová cesta za Školským
klubom detí v areáli Základnej školy
na Ulici Dr. Janského bola už dlhšiu
dobu nevyhovujúca pre prejazd
vozidiel. Z tohto dôvodu pristúpilo
mesto k oprave komunikácie.
Na príjazdovej ceste sa v dôsledku
nestabilnej podkladovej vrstvy z hliny,
piesku a štrku vytvorili vyjazdené
koľaje. Rovnako tak na tom bola
aj plocha za zásobovacou rampou
školskej jedálne, kde navyše vznikla
prepadlina pri kanalizačnej šachte

s vytvorením dutiny. „Pristúpili sme
k opravám týchto plôch tým, že sa
vyberie podložie do hĺbky približne
50 centimetrov a nahradí sa novým,
a to kamenným štrkom rôznych
frakcií. Ten sa po uvibrovaní potiahne
2 x 5 centimetrovou vrstvou asfaltu,“
konkretizuje Miloslav Baranec z MsÚ
v Žiari nad Hronom. Ako dodáva,
zároveň sa v zadnej časti plochy vytvorí
priestor pre parkovanie osobných
motorových vozidiel zamestnancov
školy.
(li)
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Voľby do BBSK 2017

Program pre jubilujúcich Žiarčanov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra
2017 od 7.00 do 22.00 hod.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať
najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom
obvode je uvedený na hlasovacom lístku. V prípade obvodu Žiar nad Hronom sú
to 4 kandidáti.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta.
Zoznam okrskov v meste Žiar nad Hronom

V stredu 25. 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 19. ročník.
Program pre jubilantov mesta sa
uskutočňuje v našom meste od roku
1999, vždy v októbri pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Program má
pritom každý rok inú tému, na základe
ktorej sa pripravuje celá dramaturgia
podujatia.
Jubilujúcim Žiarčanom zablahoželal
tento rok aj primátor Peter Antal.
Program podujatia vyplnili svojim
vystúpením škôlkari z Materskej
školy - elokovanej triedy na Rázusovej
ulici, Seniori Optimisti tancom i spevom a
Základná umelecká škola Zity Strnadovej
– Parákovej. K blahoželaniu jubilantom
sa pripojila Veselá trojka Pavla Kršky,
hviezda TV Šláger. Do večerných hodín
potom oslávencom hrala do tanca
hudobná skupina Jewel SK.
(li)

Volebný okrsok č. 1
volebná miestnosť ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
Volebný okrsok č. 2
volebná miestnosť Materská škola, Rudenkova 1
Volebný okrsok č. 3
volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2
Volebný okrsok č. 4
volebná miestnosť Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2
Volebný okrsok č. 5
volebná miestnosť Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21
Volebný okrsok č. 6
volebná miestnosť Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej 23
Volebný okrsok č. 7
volebná miestnosť Základná škola, Dr. Janského 2
Volebný okrsok č. 8
volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17

Škôlkari si na návšteve v Doméne vyskúšali viaczmyslovú terapiu
V rámci budovania pozitívnych
a empatických postojov k chorým
a osobám so zdravotným postihnutím
navštívili deti z Materskej školy - elokovanej triedy na Rudenkovej ulici
zariadenie DSS Doména.
Stredisko DSS Doména je zariadenie
sociálnych služieb pre deti a dospelých
s rôznymi druhmi znevýhodnenia ambulantnou - dennou formou pobytu,
v ktorom sa poskytuje opatrovateľská
starostlivosť, sociálna rehabilitácia, rozvoj
pracovných zručností, poradenstvo, záujmová činnosť a stravovanie. „Už dlhší čas
udržiavame priateľské vzťahy, pravidelne
sa navštevujeme a potešíme klientov
krátkym programom, alebo oni potešia
niečím nás,“ približuje zástupkyňa EP
Ružena Bokšová s tým, že minulý školský

rok škôlkarov pozvali do novovytvorenej
miestnosti zariadenej podľa konceptu
tzv. snoezelen na tematickú hodinu
„voda“. „Slovo snoezelen označuje viaczmyslovú terapiu s čarovnými účinkami,
pracuje s farbami, hudbou, vizuálnymi
efektmi, svetlom, vibráciami, vôňami,

Volebný okrsok č. 9
volebná miestnosť Základná škola, M. R. Štefánika 17

jemným pohybom. Veci naučené v tomto
priestore zanechávajú dlhšiu pamäťovú
stopu,“ približuje ďalej Bokšová.
Žiarski škôlkari sa tentokrát spolu
s klientmi Domény pod vedením
špeciálneho pedagóga, inštruktorky
sociálnej rehabilitácie a arteterapeutky
Anny Ivancovej zúčastnili muzikoterapie,
kde si mohli vyskúšať rôzne druhy
známych rytmických nástrojov z Orffovho
inštrumentára, ale aj hru na netradičných
nástrojoch z iných neeurópskych kultúr.
Tiež pobudli v miestnosti snoezelen,
a to s témou „jeseň“. „Týmito návštevami
umožňujeme deťom nadobudnúť
skúsenosti, že medzi nami žijú ľudia
so
zdravotným
znevýhodnením,“
uzatvára Ružena Bokšová.
(r)

Volebný okrsok č. 10
volebná miestnosť Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
Volebný okrsok č. 11
volebná miestnosť budova Stredoslovenskej energetiky, Svitavská 4
Volebný okrsok č. 12
volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2
Volebný okrsok č. 13
volebná miestnosť Základná škola, Jilemnického 2
Volebný okrsok č. 14
volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
Volebný okrsok č. 15
volebná miestnosť Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
Volebný okrsok č. 16
volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské Podhradie

Pocta Moysesovi – pripomenuli sme si 220 rokov od narodenia prvého predsedu Matice slovenskej
V utorok 24. októbra sa pri príležitosti
220. výročia narodenia Štefana
Moysesa uskutočnilo spomienkové
stretnutie. Súčasťou programu bola aj
slávnostná akadémia.
Spomienkové stretnutie pripravil
Miestny odbor Matice slovenskej
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom.
Ešte pred začiatkom slávnostnej
akadémie si prítomní hostia a obyvatelia
mesta uctili pamiatku banskobystrického
biskupa a prvého predsedu Matice
slovenskej položením kytíc k jeho soche,
ktorá stojí na žiarskom námestí.
Potom už nasledovala slávnostná
akadémia, ktorej sa zúčastnili osobnosti
z politického i verejného života a širšia
verejnosť. Pozvanie na podujatie prijal aj
predseda matice Marián Tkáč či primátor
mesta Peter Antal. Ten vo svojom
príhovore, okrem iného, vyzdvihol
Moysesovu vzdelanosť a výnimočné
vlastnosti. „Nenarodil sa v nijakom
prepychovom paláci, ale pod chatrnou
strechou slovenského roľníka, ktorý si
tvrdou mozoľnatou prácou zarábal na

svoj každodenný chlieb, poznal biedu,
ktorá ho ako verná družka sprevádzala
po celý jeho život. V detstve žil ako sirota
z milosrdenstva príbuzných a neskôr
vyrastal v opatere seminára. Napriek
pôvodu v skromných pomeroch to
dotiahol vysoko - za učiteľskú katedru a

Pocta Moysesovi pri jeho soche na námestí.

až na biskupský stolec, pretože sa nebál
žiť život vierou a činmi,“ povedal vo
svojom príhovore Antal, ktorý Moysesa
opísal ako obľúbeného duchovného,
múdreho učenca a zanieteného
národovca, človeka, ktorý pomáhal
poznávať a chápať vnútornú hĺbku
Slovenska.
Štefan Moyses sa stal vďaka svojej
vzdelanosti a výnimočným vlastnostiam historicky prvým predsedom Matice slovenskej. Na prvých troch valných zhromaždeniach v rokoch 1863
– 1865 sa predstavil otváracími prejavmi, ktoré vzbudili mimoriadny ohlas. V roku 1851 sa ako 54 - ročný stal
biskupom banskobystrickej diecézy
a na 18 rokov bol súčasťou dejín nášho
mesta. Vo svojej dobe patril k najlepším
biskupom bývalého Uhorska. Prejavoval hlboký záujem o okolité dedin-

ské školy – pri každej návšteve farnosti
vošiel aj do miestnej školy, prezrel
si ju, poradil a pomohol, ako sa dalo.
Značné sumy peňazí každý rok vynakladal na obdarovanie najlepších
žiakov, na kúpu učebných pomôcok
a kníh. „Sme hrdí na to, že jeho život
a činy sú trvalou súčasťou dejín nášho
mesta. Preto na jeho pamiatku bola
v roku 1955 nad kryptou v tunajšom
rímsko-katolíckom kostole z vonkajšej
strany odhalená pamätná tabuľa.
Ďalšia pamätná tabuľa je i na čelnej
fasáde
renesančno-barokového
kaštieľa. V blízkom parku, ktorý dnes nesie meno tohto významného národného
buditeľa, sa nachádza pomník, odhalený
v roku 1969 pri príležitosti stého výročia
jeho úmrtia. Moysesovu osobnosť sme
si uctili aj sochou v nadživotnej veľkosti
na námestí v centre mesta a v budove
Mestského kultúrneho centra má svoju
Pamätnú izbu, venovanú jeho životu
a dielu,“ dodal primátor Peter Antal.

„

Ako 54 – ročný
sa Moyses stal biskupom
banskobystrickej diecézy
a 18 rokov bol súčasťou
dejín nášho mesta.
:

Počas celého dňa bola návštevníkom
sprístupnená aj spomínaná pamätná
izba. Nachádza sa tu napríklad faktografia
o živote Moysesa, dobové fotografie,
ktoré zachytávajú park v období,

Príhovor mal aj primátor Antal.
keď v našom meste Moyses pôsobil,
nechýbajú ani predmety, ktoré prvý
predseda Matice slovenskej používal
či jeho odev. Väčšinu z vystavovaných
predmetov zapožičali do pamätnej izby
Biskupský úrad v Banskej Bystrici a Matica
slovenská. Medzi najvzácnejšie patria
postriebrená cukornička so soľničkou,
štóla, biskupské rukavice, ornát alebo
mitra.
(li)

Po celý deň bola sprístupnená aj
pamätná izba.

Slova
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Kondičný tréner Maroš Molnár nielen o Extrémnych premenách, ale aj o rodnom Žiari
covali, resp. stále spolupracujete aj s úspešnými slovenskými
športovcami. Ako ste sa k takejto
spolupráci dostali?
Väčšinou ma oslovujú športovci, ktorí
chcú spolupracovať.

projektu, v ktorom ich vediete
k zdravému životnému štýlu. Mohli
by ste to priblížiť?
Ten projekt robíme spolu so známou
drogériou a volá sa Ľahšie to ide ľahšie.
Snažíme sa ukázať deťom, že len zdravý
človek môže podávať super výkony
Aká je práca s takými ľuďmi. Predsa a v živote mu to ide ľahšie.
len, sú to profesionáli, prístup je
asi iný ako k bežným zákazníkom
fitnescentra...
Nečakajte
Práca je výborná, milujem ju, lebo
chcú to, čo aj ja – víťaziť, byť najlepší.
na ďalší pondelok,

Kondičného
trénera
Maroša
Molnára dnes vďaka televíznej relácii
Extrémne premeny registruje čoraz
viac Slovákov. V športovom svete
však jeho meno nie je neznámym
pojmom. Má povesť prísneho
kondičného trénera, ktorý trvá na
dodržiavaní disciplíny a pravidiel.
Spolupracoval s takými športovými
esami ako sú napríklad Daniela
Hantuchová, Dominika Cibuľková či
Miloš Mečíř, kondične pripravoval
aj hokejistov Mira Šatana a Ľuba
Višňovského a futbalistu Filipa
Šeba. Vedeli ste však, že Maroš je
rodákom zo Žiaru nad Hronom a že
jeho otcom je Ondrej Molnár, bývalý
slovenský reprezentant v atletike?
Sme preto veľmi radi, že si vo svojom
preplnenom kalendári našiel čas aj
na Mestské noviny a zodpovedal
na naše zvedavé otázky. „To je moja
povinnosť rodáka. Veľmi rád a bude
mi cťou a potešením,“ takto reagoval
bezprostredne po tom, ako sme mu
poslali žiadosť o rozhovor.
V tomto období televízia Markíza
vysiela reláciu Extrémne premeny
Slovensko. Práve prostredníctvom
nej vás začína registrovať čoraz viac
Slovákov. Ako ste sa k spolupráci
na tomto projekte dostali?
Bolo to úplne prosté – zavolali
mi z televízie Markíza, či neprídem
na kasting, že hľadajú trénera pre
Extrémne premeny. Tak som si povedal,
že to idem vyskúšať, aj keď skúsenosti
s obéznymi ľuďmi som mal minimálne.
Ale výzva je výzva. Potom som postúpil
do záverečného kola a nakoniec sa mi
podarilo vyhrať. Neľutujem to.
Každá jedna časť, ktorá bola
doteraz odvysielaná, je plná emócií,
vypätia a neuveriteľných ľudských
osudov. Na jednej strane obézny
človek, na strane druhej vy, kondičný
tréner s dokonalou postavou. Ako
vy vnímate takýchto ľudí dnes, keď
s nimi spolupracujete a nie je to iba
niekto, koho stretnete na ulici?
Môj pohľad na nich sa trochu zmenil,
teda vlastne dosť. Sú to ľudia ako
ja alebo niekto iný. Len majú vážny
problém, a to, že milujú jedlo a asi si
nevedia v tom urobiť poriadok. Človek
musí s nimi cítiť, ale zase nie ich ľutovať.

„

Zmenil sa vám život po tom, ako ste
sa stali mediálne známy? Oslovujú
vás ľudia, či už na ulici, alebo
prostredníctvom mailov, sociálnych
sietí?
Áno, zmenil. Píše mi omnoho viac ľudí,
každý chce nejakú radu či pomoc. Ale
je to veľmi ťažké odpovedať všetkým
a pomôcť, keďže máte inú prácu,
na ktorú sa musíte taktiež pripravovať.
Ale snažím sa nájsť s manželkou
nejaké riešenie, aby som aspoň trošku
pomohol viacerým ľuďom.

Maroš Molnár (vľavo) so svetoznámym kondičným
trénerom Chrisom Powellom.
teraz povedať na 100 percent, ale
naučilo ma to asi lepšie pochopiť ich
problémy a komunikovať s ľuďmi,
ktorí majú iné problémy ako len zvýšiť
výkonnosť.
Ste rodákom zo Žiaru nad Hronom.
Široká, najmä atletická, verejnosť,
roky vníma a pozná aj vášho
otca Ondreja, ktorý vás k atletike
priviedol. Ako si spomínate
na svoje začiatky, na prvý kontakt
so športom?
Keďže za svoje atletické začiatky
ďakujem svojim rodičom, a hlavne
tatovi, ktorý so mnou trávil veľa času
na tréningoch, či už atletických, alebo
basketbalových, či lyžiarskych. Veľa ma
naučil, keď som bol dorastencom a robil
atletiku. A zase s mojou maminou sa
super dopĺňali. Ona mi vštepila takú
tú zodpovednosť a precíznosť. Jedno
je ale isté – milujem šport a na svoje
žiacke a stredoškolské športové roky
spomínam veľmi rád a som pyšný, že
som Žiarčan a vždy ním ostanem.

Čo vám spolupráca s takýmito
Ktoré boli vaše prvé atletické
ľuďmi priniesla do života?
Myslím si, že dosť, aj keď to nemôžem úspechy?

Úprimne, to si už veľmi nepamätám.
Ale sú tam nejaké víťazstvá za okres
a kraj v šprintoch a plus nejaké
z majstrovstiev Slovenska. Ja som nikdy
nebol nejaký úplne perfektný atlét ako
môj brat (Pozn. redakcie: brat Martin
bol šprintér, v súčasnosti žije a trénuje
v USA). Ale veľmi dobre si spomínam
na mojich kamošov Paliho Obertáša
a Rasťa Zaťku.

„

Píše mi oveľa
viac ľudí, každý chce
nejakú radu či pomoc.

Ako často a koľko hodín cvičíte vy a
ako vyzerá váš bežný deň?
Môj deň závisí od toho, koľko mám
práce. Keď menej, tak trénujem viac
a keď mám plný deň, tak sa snažím
s nejakým športovcom alebo hobíkom
zacvičiť si, a tým pádom ho zároveň
aj motivujem. Sú dni, keď vstávam,
vstávam o 5.20 hodine, o 7-mej hodine
Neskôr
sa
váš
súkromný tréning – gym, o 17.00 hodine tréning
i profesionálny život presunul – kardio alebo nejaký metabolický
zo Žiaru do Bratislavy. Stali ste sa tréning.
kondičným trénerom, v súčasnosti
ste hlavným kondičným trénerom Ako vyzerá váš bežný jedálniček?
medzinárodnej tenisovej akadémie. Ten závisí od toho, aký deň a tréning
Čo znamená byť kondičným alebo tréningy ma čakajú. Zvyčajne
ráno káva s domácim maslom a MCT
trénerom?
Podľa mňa je to taká istá práca ako olejom, rozmixované dokopy. Cottage
manažér alebo nejaký lekár. Všetko si palacinky s javorovým sirupom: 180 g
vyžaduje tvrdú prácu a veľa štúdia. Ak cottage, 90 g ovsených vločiek, trochu
chcete byť najlepší, musíte študovať stévie, 4 celé vajcia – rozmixované
a dopĺňať si vedomosti. A ak máte dokopy. Urobené ako klasické palacinky
ešte aj ten správny cit pre to, čo na ghi masle (pozn. prepustené maslo)
robíte, tak potom môžete žať aj slávu. a zaliate plnotučným jogurtom.
Samotný tréning, ako ja hovorím, je len Počas tréningu NOCOO BCAAdrink,
čerešnička na torte. Predchádza tomu na obed nejaké mäso a zelenina a na
večeru zeleninový šalát s feta syrom
veľa práce.
a avokádom.
Podľa
názorov
športovcov
ste prísny tréner, ktorý trvá Čo sa jedla týka, zhrešíte niekedy?
na dodržiavaní disciplíny a pravidiel Vyprážané jedlá, sladké nápoje?
Jasne, ako každý, aj ja mám rád sladké
v tréningoch. Je to pravda?
Asi áno, ale bez dodržiavania pravidiel alebo slané soletky, popcorn alebo
sa nikde človek nedostane. Človek len nejakú brutálnu čokoládku.
keď sa snaží priblížiť k dokonalosti, tak
Spolu s manželkou sa venujete
môže niečo dosiahnuť.
aj deťom, a to prostredníctvom
Spolu s manželkou máte vlastné
fitnescentrum. Kto sú vaši klienti?
Máme pestrú skupinu ľudí – od profi
športovcov až po normálnych ľudí.
Naše štúdio však nie je prístupné pre
verejnosť, je súkromné a prístup je
v ňom individuálny. Chceme, aby sa tu
ľudia, športovci cítili ako doma.

ale začnite hneď!
Navštevujete občas rodný Žiar?
Ako vnímate mesto a čo sa zmenilo
odvtedy, ako ste odišli?
Veľmi málo, keďže rodičia sa
presťahovali do Hornej Ždane. Ale bol
som tam a Žiar sa veľmi zmenil, myslím
tým k lepšiemu. Jediné, čo ma mrzí,
že sa odstránil atletický štadión, aby
futbal mohol rozkvitať.
Kde konkrétne ste v Žiari žili, ktoré
školy ste navštevovali...
Chodil som na žiarsku I. základnú
školu a potom gymnázium. Býval som
väčšinu života na Etape na Hurbanovej
ulici. V obidvoch školách som mal
super učiteľov.
Spomínate si ešte na svojich
bývalých učiteľov či športovcov,
s ktorými ste začínali v žiarskom
atletickom klube?
Triednou učiteľkou mi bola Soňa
Šatanová, matematiku ma učil
Anton Kret. Na gymnáziu spomínam
na riaditeľa Juraja Maxiána, Jula
Dobrotu, na učiteľku slovenčiny
Rybanskú, ale aj na triednu učiteľku
Zorkóczyovú. Spomínam aj na chalanov
z basketbalu, na Mareka Baláža,
Romana Bielika, Peťa Magyara, ktorého
mama bola super učiteľka ruštiny, ale aj
na Petra Grznára a ďalších.
Kto vtedy pôsobil v žiarskej
ateltike?
Mňa trénoval môj tatko a aj viedol
atletický oddiel. Ale ako som už
spomenul, boli tam Rasťo Zaťko či Paľo
Obertáš.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí
nie sú spokojní so svojou váhou, ale
napriek tomu im stále niečo bráni
v tom, aby sa odhodlali s tým niečo
robiť. Aký by mal byť ich prvý krok
k tomu?
Je to veľmi jednoduché. Nečakajte
na ďalší pondelok, ale začnite hneď!
Nesnažte sa sebe dávať veľké ciele,
ale malé, ktoré viete, že ste schopní
dosiahnuť. A nezabudnite – život máte
len jeden, tak s ním nehazardujte.
(li)

S čím najčastejšie sa na vás
obracajú, prečo chcú začať cvičiť?
Každý chce niečo iné. Športovci,
hobíci, ľudia po zraneniach. Je to veľmi
špecifické.
Ste prísnejší viac na mužov alebo
na ženy?
Rozdiely nerobím, možno volím
trošku inú komunikáciu.
S manželkou Zuzanou.

Profesionálne

ste

spolupra-

Maroš Molnár je špičkou vo svojom odbore. Hovoria mu tiež
slovenský Chris Powell.
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Blahoželanie
k Zlatej svadbe

Kedysi ste si prstienky dali
a už je to zopár liet.
Večnú lásku ste si sľubovali
a ten sľub nikdy nevzali ste späť.

Jarmila a Dominik
Miháloví

Blahoželáme k 50. výročiu sobáša.
Synovia Roman a Róbert s rodinami,
vnučka Baja a vnucii Dominik a Matej.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

30.10. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
31.10. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
1.11. 8.00 – 12.00 hod. lek. Nukleus
13.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
2.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
3.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
4.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
5.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
6.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
7.11. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
8.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
9.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
10.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
11.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
12.11. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
13.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
14.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
15.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
16.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora

Socha z kameňa

Z pera čitateľa

Zabudnuté remeslá
– textilné a iné techniky

Odznelo 18. októbra 2017
vo
vysielaní
Slovenského
rozhlasu na tému, akých by sme
mali mať politikov.
Každý človek pri narodení dostane
do vienka, čo bude v živote robiť,
v čom bude vynikať. My teraz
na Slovensku potrebujeme mladých,
múdrych ľudí, aby tento náš štát
prerobili na dobro, aby tu ľudia žili
v spokojnosti, v blahobyte, mali čo
do úst a tešili sa so svojou rodinou.
Taký človek, ktorý vie, ako na to, sa
musí narodiť. Nejde mu o biznis, ale
chce svojimi vedomosťami pomôcť
svojej krajine.
Ľudia v dnešnej dobe sú zlí,
rozmýšľajú, ako by chytro prišli
k bohatstvu. Sú špekulanti, myslia
si, že im na to nikto nepríde, ale nič
sa neutají a všetky podvody vyjdú
na povrch. Preto by som chcela dať
do politiky nové, mladé tváre, aby
urobili zo Slovenska spravodlivú a
úspešnú krajinu.
Margita Zimanová

Záverečné stretnutie celoročného
projektu Zabudnuté remeslá – textilné
a iné techniky sa uskutočnilo v sobotu
7. októbra v priestoroch Pohronského
osvetového strediska v Žiari nad
Hronom.
Lektorom dielne bol neprofesionálny
výtvarník Martin Maruniak z Tekovskej
Breznice, ktorý náš región úspešne
reprezentoval na vyšších postupových
súťažiach v rámci Slovenska. Celá
jeho sochárska tvorba je z kameňa
(pieskovec) pochádzajúceho z Tekovskej
Breznice. Tvorivej dielne sa zúčastnilo
12 neprofesionálnych výtvarníkov
z nášho regiónu. Boli to vyspelí rezbári,
ale vytvoriť sochu z kameňa si prišli aj
začínajúci autori. Najčastejšie sa autori
zaoberali tvorbou sochy – busty. Niektorí
sa pokúsili aj o modernú sochársku
kompozíciu. Na záver podujatia sa
uskutočnila výstava z prác všetkých
zúčastnených autorov.
Projekt Zabudnuté remeslá z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Helena Soboslayová, POS

Betlehemy

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

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

POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ 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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Jesenné aranžmány či nápoje a jedlá z plodov jesene
– aj taký bol 1. ročník Októberfestu
Po nultom ročníku sa vo štvrtok
5. októbra uskutočnil 1. ročník
Októberfestu, ktorý zorganizoval
kolektív pedagógov a študentov
Súkromnej strednej odbornej školy
pedagogickej EBG v Žiari nad Hronom.
Októberfest bol určený predovšetkým
deťom materských škôl, žiakom
školských klubov detí, rodičom
študentov školy, ale aj širokej verejnosti.
„Návštevníci podujatia si mohli
v priestoroch školy pozrieť aranžmány
z plodov jesene, ochutnať jedlá, pečivo
a nápoje z plodov jesene, ako napríklad
polievky, zemiakové placky, sladké aj
slané koláčiky, nápoj horúce jabĺčko,

kávu či ovocné čaje,“ približuje Janka
Šumichrastová, zástupkyňa riaditeľky
školy. Okrem toho bolo počas celého dňa
pripravené malé divadelné predstavenie
pre škôlkarov a školské kluby detí,
hudobný program pre všetkých
návštevníkov, rôzne výtvarné tvorivé
dielne a športové aktivity v telocvični
školy. „Na podujatí sa podieľali aj naši
hostia, konkrétne klienti DSS Doména,
ktorí sa prezentovali svojimi výrobkami,
pani Kňažková prezentovala výrobu
šperkov a Daniel Homola predviedol
hru na ľudové dychové drevené
nástroje a výrobu píšťalky,“ konkretizuje
ďalej zástupkyňa riaditeľky. Cieľom

prvého ročníka Októberfestu bolo
prezentovať školu a ukázať, čo dokážu
jej študenti. „Podujatie bolo tiež
poďakovaním inštitúciám, s ktorými
naša škola spolupracuje,“ uzatvára Janka
Šumichrastová.
(li)

EnglishOne na „Dvojke“
Vo štvrtok 19. októbra sa
priestormi Základnej školy na
Ulici M. R. Štefánika opäť ozývala
„čistokrvná“ angličtina. K žiakom
jazykových tried na I. stupni zavítala
mladá Angličanka, ktorá si so žiakmi
precvičila konverzáciu a anglickú
gramatiku pomocou digitálneho
výučbového materiálu, ktorý ponúka
projekt EnglishOne.
Po dvoch rokoch sa „Dvojka“ opäť
aktívne zapojila do projektu, ktorý
sa snaží zatraktívniť a skvalitniť

vyučovanie anglického jazyka pomocou
zaujímavého
a
interaktívneho
digitálneho obsahu. Keďže učitelia
a žiaci na I. stupni aktívne využívajú
ponúkané materiály, škole sa podarilo
získať bonus a navštívil ju tzv. native
speaker. Ponúknutú príležitosť využili
žiaci naplno. „Veríme, že podobných
príležitostí
využiť
nadobudnuté
vedomosti z angličtiny bude čo
najviac,“ uviedla riaditeľka školy Ľubica
Baranová.
(r)

Centrum voľného času vzdeláva zážitkovou formou
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom aj tento rok organizovalo
exkurziu ako jednu z foriem
zážitkového
učenia.
Tentokrát
žiaci navštívili vodnú elektráreň vo
Zvolene.
Podujatie Vojdi do tajov výroby
elektrickej energie na rieke Hron sa
uskutočnilo 19. októbra. Zúčastnili
sa ho žiaci deviateho ročníka pod
vedením pedagóga Michala Straňáka
zo Základnej školy na Ulici Dr. Janského.

Odborný výklad na exkurzii zabezpečil
zástupca Správy povodia stredného
Hrona František Šmiga, ktorý oboznámil
prítomných s problematikou výroby
elektriny, technickými detailmi vodnej
elektrárne,
pracovnou
náplňou
pracovníkov
elektrárne,
popisom
stavebných a technologických objektov
vodnej stavby, popisom fungovania a
tiež skúsenosťami z prevádzkovania
malej vodnej elektrárne.
Mgr. Mária Lancková, PhD.
SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Neplačte,
že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci
večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
milovaným manželom, otcom,
starkým, prastarkým a bratom
Ondrejom Janekom,
ktorý nás opustil
dňa 13. októbra 2017.
Úprimne ďakujeme
za kvetinové dary a slová útechy.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Svieca v tieto dni
horí len pre teba.
S láskou v srdci
ti posielame tichú
spomienku do neba.
Dňa 9. novembra
uplynú štyri roky
od chvíle, kedy nás navždy opustila
milovaná manželka, matka, babka,
sestra a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám ostala v srdciach tak
hlboko ako nám, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Už je to 18 rokov,
čo nie si medzi nami,
nemôžeme povedať
starká, mami.
Starinká, si anjel náš,
z nebíčka sa pozeráš.
Sviečočka ti horí stále,
myslíme na teba neustále.
V srdiečku ťa navždy máme,
kytičku ti na hrob dáme.
Ľúbime ťa stále.
Dňa 26. októbra
sme si pripomenuli 18. výročie,
kedy nás navždy opustila
naša milovaná
Mária Kúšová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 31. októbra
sme si pripomenuli
10. 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
To, že čas rany
zahojí,
to je len zdanie.
V srdci naďalej ostáva
bolesť a spomínanie.
Dňa 2. novembra si
pripomíname 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomína manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 9. novembra
si pripomenieme 8. výročie
od chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta
a syn Ľubomír s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. novembra
si pripomenieme
10. výročie, kedy
nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Abrahám.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
tvoji najbližší.
Chýbaš nám.

SPOMIENKA
Osud je občas
krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra
si pripomenieme 18. výročie, kedy
nás pri tragickej nehodne navždy
opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína manžel Emil, syn Emil
a sestra Mária s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale
spomienky na teba
zostávajú...
Dňa 5. novembra si
pripomenieme
5. výročie,
čo nás navždy
opustil náš milovaný
Jozef Červenák
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomínajú manželka,
synovia Miroslav a Ľuboš
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 27.10.
uplynul rok
od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec
Miloslav Ditte
z Brehov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku .
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn Milan
a dcéra Zlatica s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1. novembra
sme si pripomenuli
5 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, synovia a vnúčatá Maťko,
Stanka a Zuzka.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
V týchto dňoch si
pripomíname
26. výročie od smrti
Celestíny Melekovej.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra
si pripomíname
7. 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 5. novembra uplynie rok od smrti našej drahej mamy
Anny Hanzelovej, rod. Minkovej
a
dňa 9. novembra uplynie 20 rokov
od smrti nášho starostlivého otca
Júliusa Hanzela.
Na našich drahých rodičov s láskou a úctou
spomínajú syn a dcéra 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
12. 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
Kto žije v našich
srdciach, neumiera.
Je iba vzdialený.
Dňa 2. novembra si
pripomíname
25. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a priateľa
Miroslava Pacalaja.
S láskou a úctou
spomínajú manželka,
syn a nevesta.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 2. novembra si
pripomíname 5. výročie úmrtia
Ing. Vladimíra Holčíka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Zuzana a otec.

Uzávierka čísla 23,
ktoré vychádza
16. novembra,
je v piatok 10. novembra.
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Prvá výhra mužov po výbornom výkone v novej sezóne
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

Favoritovi zo Serede sme podľahli
tesným výsledkom 2:3
FUTBAL – II. LIGA

FK Pohronie – ŠKF Sereď 2:3 (1:1)
Góly: Ďungel, Mészáros, Michalík,
Richnák, Paraj.
FK Pohronie: Urminský, Nosko,
Prikryl, Pelegríni, Ďungel, Frimmel,
Nurković, Garaj, Pavúk, Paraj, Blahút,
Pittner, Sekereš, Hudák, Nepšinský,
Packo.

PU Prešov Iskra Svit B – MŠK BK Žiar
nad Hronom 61:63 (11:13, 26:33, 45:51)
Body: Oravec 14, Dolník 13, Vrtík 13,
Treml 12, Fábry 5, Skladan 2, Pavol 2,
Páleník 2. Hrali: Medveď, Šály.
V nedeľu 22. októbra zaznamenali
žiarski basketbalisti prvé víťazstvo
v novej sezóne. Víťazstvo je o to
cennejšie, že ho dosiahli na palubovke

súpera.
Naši chlapci podali bojovný a kvalitný
športový výkon. V obrane dokázali
vybojovať veľké množstvo lôpt, z ktorých
po rýchlom zakončení dosahovali body.
Súpera prehrali hlavne na obrannom
doskakovaní, čo bolo veľmi dôležité,
aby z opakovaných streleckých pokusov
súpera nedostávali ľahké koše. Za
koncentrovaný výkon treba našim

chlapcom poďakovať. Veríme, že aj
v nasledujúcich zápasoch sa budú takto
biť o víťazstvo. Chlapci si zaslúžili po
trpkých vysokých prehrách konečne
okúsiť pocit víťazstva. Veríme, že svoj
výkon zopakujú aj pred domácim
zápasom s Lučencom, ktorý odohrajú
v nedeľu 5. novembra.
Karol Kučera, tréner

V piatok 20. októbra nastúpili
futbalisti FK Pohronie proti
silnému súperovi z čela tabuľky
ŠKF Sereď. Zápas, so začiatkom
o 18.00 hodine, sa hral pod umelým
osvetlením.
V 35. minúte sa výborne zorientoval
v pokutovom území hostí Ďungel
a strelou v páde prekonal brankára
hostí. Hostia sa po inkasovanom góle
výrazne zmobilizovali, na dlhé minúty
nás zatlačili a nepustili k lopte. Útočná
aktivita hostí vyvrcholila po chybe
našej zálohy, po ktorej sa rútil sám
na bránu Mészáros a vyrovnal na
1:1. Po centrovanej lopte z priameho

kopu hostí lopta poskakovala v
našom pokutovom území, kam si
nabehol Michalík a zblízka zvýšil na
1:2. Svoju predchádzajúcu šancu
Richnák napravil v 69. minúte a po
chybe v obrane zblízka zvýšil na
1:3. V 80. minúte strelou z úrovne
„päťky“ znížil na 2:3 Paraj. Posledná
desaťminútovka už priniesla len
rozumnú hru hostí, ktorí už aj za
pomoci taktických striedaní doviedli
zápas do úspešného konca.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Na medzinárodnej plaveckej súťaži sa darilo aj žiarskym plavcom
PLAVCI

Tereza Veselá: 100 m motýlik 1. miesto,
Šimon Veselý: 50 m prsia 9. miesto.

V dňoch 14. a 15. októbra sa
v Banskej Štiavnici konal 37. ročník
medzinárodných plaveckých pretekov
Štiavnický kahanec. Zastúpenie
na súťaži mal aj žiarsky Plavecký klub
Delfín.
Medzi 219 účastníkmi z 24 klubov
bolo aj 14 plavcom zo Žiaru. Najlepšie
umiestnenie dosiahli Tereza Veselá, Hana
Kmeťová a Ema Prachárová.
Výsledky žiarskych plavcov:
Ema Barančoková: 50 m znak 12. miesto,
Juraj Hlavnička: 100 m polohové preteky
10. miesto, Andrej Holos: 50 m znak
16. miesto, Adam Jančok: 100 m znak
22. miesto, Hana Kmeťová: 50 m prsia
2. miesto, 100 m prsia 3. miesto, Ján

Majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti –
BB kraj a Žilinský kraj
Tím žiarskych plavcov
na Štiavnickom kahanci.

Hana Kmeťová.

Kolár: 100 m prsia 4. miesto, Alexandra
Koštová: 100 m prsia 14. miesto, Viktória
Maliková: 100 m znak 4. miesto, Dominik
Meliš: 100 m motýlik 4. miesto, Ema
Prachárová: 100 m motýlik 3. miesto,
Melinda Ruislová: 100 m znak 10. miesto,
Olívia Ťahúnová: 50 m znak 11. miesto,

Výrazný úspech na plaveckej súťaži,
ktorá sa konala v dňoch 21. a 22. októbra,
dosiahla Tereza Veselá, ktorá získala
4 medaily: 1 x striebornú 50 m prsia, 3 x
bronzovú 200 m prsia, 200 m znak a 200 m
motýlik. Šimon Veselý dosiahol najlepšie
umiestnenie v polohových pretekoch
na 200 m, kedy získal 5. miesto.
(mm)

Tereza Veselá (vpravo).

Karatisti s októbrovou zbierkou skvelých umiestnení
KARATE

Pretekári Maxim Uhrík, Ester
Šišková a Adam Hudec s trénerom
Ľubomírom Striežovským.

Aj október priniesol karatistom
z MŠK Žiar nad Hronom plno pekných
výsledkov na súťažiach. 7. októbra sa
v Starej Ľubovni konal Ľubovňa Open
Cup 2017. Za účasti 269 pretekárov
z 32 klubov z celého Slovenska si
našli cestu k stupňom víťazov aj naši
pretekári, ktorí tentoraz štartovali bez
svojich starších skúsenejších kolegov.
V disciplíne kata nenašli premožiteľov
vo svojich kategóriách Jozef Šipkovský
(kata chlapci), Ester Šišková (kata mladšie
dorastenky) a Šimon Sečkár (kata
mladší dorastenci). Medailovú zbierku
„kataistov“ uzavrel bronzom Adam
Hudec (kata mladší žiaci). V športovom
zápase kumite sa tiež darilo. Pri
dekorovaní víťazov vystúpili na najvyššiu
priečku Ariana Nikoleta Čela (kumite
staršie žiačky nad 40 kg) a Adam Dolnický
(kumite mladší dorastenci do 45 kg).
Striebro vybojovala Natália Rajčanová
(kumite kadetky do 55 kg). A zbierku
skompletizovali bronzovými medailami
Alexandra Kalamárová (kumite staršie
žiačky do 35 kg), Timea Kučerová (kumite
mladšie dorastenky do 45 kg) a Šimon
Sečkár (mladší dorastenci do 45 kg).
V celkovej medailovej štatistike klubov

sa MŠK Žiar nad Hronom umiestnil Maxim Uhrík (kata mladší žiaci).
na 3. mieste.
V disciplíne kumite sa najviac
darilo Zdenkovi Vankovi (juniori
do 68 kg), ktorý nenašiel premožiteľa,
a tak si domov odniesol zlato. Zo striebra
14. októbra sa v Budapešti konal
sa tešili Urban Beňo (kumite mladší žiaci
medzinárodný turnaj Hungarian Open.
nad 28 kg) a Alexandra Kalamárová
Jediným zástupcom z nášho klubu bol
(kumite staršie žiačky do 35 kg). Posledné
Šimon Sečkár, ktorý na turnaj nastúpil
bodíky do medailovej štatistiky klubov
za reprezentačné družstvo Slovenskej
republiky. Šimon pre Slovensko
vybojoval striebro v kategórii športový
zápas kumite mladších dorastencov do
40 kg.

Hungarian Open

Pohár SNP
Banská Bystrica hostila 22. októbra
277 pretekárov zo 40 klubov z celého
Slovenska, ktorí si prišli zmerať sily na
jednom z najstarších karate turnajov
na Slovensku – Pohári SNP, ktorý sa
konal tento rok už 32-krát. Žiarčania si
domov odniesli spolu 10 medailových
umiestnení. V disciplíne kata jediné zlato
vybojoval Šimon Sečkár (kata mladší
dorastenci). Na striebornú priečku sa
prebojovali Adam Hudec (kata mladší
žiaci) a Ester Šišková (kata mladšie
dorastenky). Bronz si domov odniesol

svojimi bronzovými umiestneniami
dopísali Ivana Gahírová (kumite staršie
žiačky nad 35 kg), Bibiána Černáková
(kumite staršie žiačky do 35 kg) a Šimon
Sečkár (kumite mladší dorastenci do 45
kg).
MŠK Žiar nad Hronom sa ako klub
umiestnil celkovo na 6. mieste.
(ľs)
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V žiarskych farbách strelil Samuel Urgela súperom neuveriteľných 696 gólov. Dnes už oblieka aj reprezentačný
FUTBAL

Samuel Urgela, 14-ročný odchovanec
žiarskeho futbalu, patril v klube
FK Pohronie k najvýraznejším
mládežníckym
talentom
za
posledné roky. Veď vo všetkých
zápasoch v žiarskych farbách strelil
neuveriteľných 696 gólov. Po siedmich
sezónach prestúpil v júli 2017 do TOP
akadémie na Slovensku – MŠK Žilina.
Dostal sa dokonca až do reprezentácie
Slovenska U15.
V drese žilinských „šošonov“ od začiatku
svojho pôsobenia strelil Samko už
12 gólov, z toho 3 v príprave a 9 v lige.
Darí sa mu aj v reprezentácii. Hneď v jej
úvodnom zápase strelil svoj premiérový
gól proti Švajčiarsku. Na drese hráva
s obľúbeným číslom 8, fandí Realu
Madrid a jeho futbalovým vzorom
je Cristiano Ronaldo. „K futbalu ma
priviedol ocino. Behať po ihrisku
a kopať do lopty som začal ako 2 až
3-ročný,“ vracia sa do nedávnej minulosti
talentovaný futbalista a ako dopĺňa:
„Začal som v FK Žiar nad Hronom v roku
2010, čo je terajšie Pohronie. Mojimi
prvými trénermi boli ocino s jeho
bratom Radom.“ Za obdobie necelých
sedem rokov sa mu tak podarilo
do siete súperov nastrieľať dohromady
709 gólov, čo určite nie je malé číslo.
Samko hráva najčastejšie na poste
ofenzívneho
stredového
hráča.
V čerstvej pamäti má ešte aj pre neho
doposiaľ najpamätnejší zápas: „Určite

klub a za reprezentáciu. Ako podotýka,
na medzinárodnej úrovni sa zápasy hrajú
vo vyššom tempe. Na všetko je menej
času, súperi sú rýchlejší a kvalitnejší.
Mladý futbalista má tiež jasno v tom, kam
by to s futbalom chcel dotiahnuť: „Chcel
by som si raz zahrať v zahraničnej lige, byť
pravidelnou súčasťou reprezentačných
výberov a raz sa dostať aj do A-čka
reprezentácie Slovenska.“

„

Samko v reprezentácii U15 (vľavo, s číslom 15).
za reprezentáciu Slovenska proti
Švajčiarsku, keď sa mi hneď v prvom
zápase podarilo streliť gól. Zvíťazili
sme v ňom nad silným súperom 3:1.“
Kým v športe je jeho vzorom futbalista
Ronaldo, v živote sú to jeho rodičia.
Vo futbalovej kariére ho podporujú
odmalička a ako divák stihol s nimi
navštíviť aj niekoľko zápasov, na ktoré sa
len tak nezabúda. „Najviac si spomínam
na zápas Ligy Majstrov Manchester City
– FC Viktória Plzeň. Bol to pre mňa veľký
zážitok,“ prezrádza ďalej.

„

Do siete súperov
nastrieľal doposiaľ
celkovo 709 gólov.

Hoci dnes už Samka netrénuje jeho otec,
naďalej sa na neho môže spoľahnúť
aj po športovej stránke. „Voláme si
po každom zápase a preberáme, ako
som hral, čo bolo dobré a čo sa dalo
urobiť lepšie,“ podotýka. Bežný deň je
dnes pre Samka o čosi náročnejší, ako
tomu bolo, kým hrával v Žiari. Skoro
ráno má budíček, potom raňajky, neskôr
škola. „Samozrejmosťou je športová
príprava alebo tréning. Po škole voľno
a v podvečer študijný blok, regenerácia.
Potom večera a osobné voľno,“ približuje
ďalej s tým, že zápasy sa hrajú väčšinou
cez víkend. Aj keď cez týždeň je Samko
v Žiline sám, na zápasy ho pravidelne
chodia podporovať rodičia, starí rodičia
a ako so smiechom hovorí, skoro celá
rodina.

reprezentačného
Žilina mala žiarskeho futbalistu Presvedčil ajtrénera
v hľadáčiku niekoľko rokov V súčasnosti môžeme Samka vidieť hrať

Syn a otec na futbalovom trávniku.

Pred začiatkom novej sezóny sa Samkovi
podarilo prestúpiť do MŠK Žilina. Ako
podotýka, Žilina mala o neho záujem
už dlhšiu dobu. „Sledovala ma asi tri štyri roky a čakali sme len na to, kým
dovŕšim 14 rokov. V klube som zatiaľ
veľmi spokojný. Chlapci ma prijali veľmi
dobre medzi seba a na ihrisku dostávam
od trénerov tiež veľa priestoru,“ hodnotí
svoje prvé pôsobisko mimo domova.
V Žiline sa musí Samko spoliehať iba
sám na seba. Navštevuje tu základnú
školu - športovú triedu so zameraním
na futbal, kde má aj skoro všetkých
spoluhráčov. „Preto som skoro stále
s nimi, aj keď rodičia a kamaráti mi,
samozrejme, chýbajú,“ netají sa Samko.

na poste stredopoliara aj v reprezentácii
futbalistov do 15 rokov. Ako sa mu
to podarilo? „Dva roky som pôsobil
v regionálnom výbere SsFZ, ktorý
trénoval a pozorne sledoval terajší
reprezentačný tréner SR U15 Peter
Štefaňák. A presvedčil som ho tam
asi svojimi výkonmi, keď som dostal
reprezentačnú pozvánku,“ približuje
ďalej futbalista a prezrádza, s ktorými
hráčmi si v reprezentácii najviac
rozumie: „Najmä so spoluhráčmi
zo Žiliny Dominikom Šnajderom alebo
Jakubom Lukom, ktorí sú tiež vo výbere
spolu so mnou. Ale aj ostatní chlapci
sú super. Sme výborná partia.“ Samko
sa netají ani tým, že je rozdiel hrať za

Vzťah k futbalu
si v sebe pestoval
už od útleho detstva.

K futbalu ho priviedol otec,
bývalý úspešný futbalista
Samka k futbalu priviedol jeho otec,
sám bývalý úspešný futbalista, dnes
tréner žiarskej mládeže a asistent trénera
futbalového A-čka FK Pohronie, Rastislav
Urgela. Prezradil nám, aký je to pocit,
keď sa vo futbale darí aj synovi: „Veľmi
príjemný. Teším sa, že po prestupe do
Žiliny sa mu darí a prebojoval sa svojimi
výkonmi aj do výberu SR U15.“ Byť
úspešným futbalistom však nie je také
jednoduché. Oproti svojim rovesníkom
si športovci musia dokázať veľa odoprieť.
„Aj Samko si musí svoj voľný čas zariadiť
tak, aby stíhal tréningový proces
a, samozrejme, školské povinnosti.
Potom mu už aj na kamarátov zostáva
oveľa menej času. To je tá obeta,“
približuje Rasťo s tým, že on ako jeho
tréner bol na neho oveľa prísnejší ako
na
ostatných
hráčov:
„Hlavne
v začiatkoch. Ako otec – tréner a syn
– hráč to iné ani nemôže byť. Je to
náročná situácia pre oboch a najmä pre
ostatných rodičov, ale človek sa s tým
musí vysporiadať.“
Rasťo tiež netají, že odchod syna
do futbalovej Žiliny bol pre Samka
jednoduchší ako pre jeho rodičov.
„Samko to zvládol asi lepšie ako my,
rodičia. Viacerých chlapcov poznal
z regionálnych výberov a zo spoločných
zápasov, čiže tá aklimatizácia bola
v tomto smere ľahšia. Na školu a väčšiu
náročnosť si postupne zvyká.“ Ako
podotýka, ak bude zdravý, určite sa
presadí vo vrcholovom futbale. Má na
to všetky predpoklady. „Ťažko teraz ešte

Černek skončil tretí, Zelinová druhá
CYKLISTIKA

V sobotu 21. októbra sa v Podbrezovej
konalo 4. kolo Slovenského pohára
v cyklokrose mládeže a zároveň UCI
Svetový pohár CX (C2) pre juniorov,
ženy a mužov. Žiaci a kadetky CK
MŠK Žiar nad Hronom nastúpili na
svoje prvé preteky v prebiehajúcej
cyklokrosovej sezóne.
Na všetkých pretekárov čakalo chladné
počasie a rozmočená trávnatá trať.
Mladší žiaci absolvovali 2 kolá na
svojich prvých pretekoch v cyklokrose.

Petra Sagana. Tretia skončila Ziaja
TS
WILGA
GOLKOWICE
(POL).
Záhorcová prišla na nepopulárnom
štvrtom mieste a Paulíková na 5. mieste.
Imrišová skončila pri svojej premiére
medzi kadetkami na 10. mieste.
Juniori absolvovali 7 kôl a naši Matúšovia
sa nestratili. Černek udával od štartu
tempo a vyprovokoval únik 5-člennej
skupiny. Ako jediný Slovák sa snažil zbaviť
Kadetka Zelinová z CK MŠK Žiar svojich prenasledovateľov. Napokon
nad Hronom vybojovala skvelé sa všetko rozhodlo až v poslednom
2. miesto za Čišeckou CYS - Akadémia kole, keď tesne odskočili neskorší víťaz
Bojovali celkom úspešne a napokon
Sochan skončil na 10. mieste a Benča
na 14. mieste. Starší žiaci štartovali
spoločne s kadetkami a na štart sa tak
postavilo 40 kadetiek a žiakov. Starší žiak
Ihring z CK MŠK Žiar nad Hronom skončil
v cieli na peknom 8. mieste, Paulík
na 14. mieste, Ďurík na 15. mieste, Antal
na 17. mieste a Jackuliak na 19. mieste.

Hladík AUTHOR TEAM (CZE) a druhý
Krynski (POL). Černek prišiel so stratou
+6 sec. na bronzovej pozícii, keď v špurte
nepustil pred seba Kunášeka (CZE).
Okrem super umiestnenia vo Svetovom
pohári získal aj 4 UCI body do rebríčka.
Navyše, naďalej vedie aj v Slovenskom
pohári. Jeho tímový kolega Baniar mal
smolu a po viacerých technických
problémoch skončil na 16. mieste.
CK MŠK Žiar nad Hronom

hovoriť kde a v akom klube, ale má veľkú
podporu celej rodiny, ktorá pozorne
sleduje jeho futbalové kroky.“ V pamäti
má aj jeho prvé kroky na trávniku, veď
nakoniec, nebolo to až tak dávno, keď
si obul svoje prvé kopačky. „Bolo to
na banskobystrických Štiavničkách
a neskôr na Tehelnom poli v Bratislave,
keď som pôsobil v Slovane. Futbal bol
pre neho top, číslo jeden od začiatku.
Vzťah k futbalu si pestoval v sebe už od
útleho detstva, veď bol skoro celé dni so
mnou na ihrisku, alebo si sám kopal do
lopty.“ Pôsobenie v reprezentácii nie je
podľa trénera a otca v jednej osobe tiež
zadarmo. „Nie je to vôbec jednoduché.
Dosť vymeškáva zo školy, najmä kvôli
reprezentačným zrazom, ktoré trvajú
3 - 4 dni, potom tréningy, zápasy... Ale
vybral si túto náročnú cestu sám. Zatiaľ
ju zvláda a veríme, že mu to vydrží čo
najdlhšie. Nech ide za svojím snom.“
Najbližšie Samka v súvislosti s kariérou
v Žiline a v súvislosti s reprezentáciou
čaká niekoľko zápasov. V Žiline sú to
ligové zápasy a v novembri turnaj
v Poľsku s výborným obsadením. „Čakajú
ich parádni súperi: Légia Varšava,
Herta Berlín či anglický FC Liverpool.
V reprezentácii jarný zraz v marci
a medzinárodný turnaj za účasti Poľska,
Maďarska a Fínska v Senci,“ vymenúva
Rasťo na záver.
(li)
Foto: archív RU.

V reprezentačnom drese.

