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Plaváreň chcú pre verejnosť otvoriť najneskôr
v marci budúceho roka
Rekonštrukcia krytej plavárne prebieha už druhým rokom a aktuálne
smeruje do finále. Zo začiatku práce napredovali podľa plánu. Neskôr
však rekonštrukciu vo výraznej miere ovplyvnilo viacero faktorov. Ako
však primátor Peter Antal uisťuje,
práce budú ukončené do konca roka
2022 a pre verejnosť sa priestory
otvoria najneskôr v marci budúceho
roka.
Primátor Peter Antal netají spokojnosť
s tým, ako aktuálne napredujú rekonštrukčné práce na krytej plavárni. „Vidno, že sa výrazným tempom posúvame dopredu. Máme hotový nerezový
bazén, hotové sú obklady, dokončené
šatne, potrebujeme ešte položiť dlažby
a osadiť svietidlá a plaváreň bude stavebno-technicky ukončená,“ informuje žiarsky primátor s tým, že rovnako je
na tom bazénová technológia a malý
bazén. Antal projekt rekonštrukcie
plavárne považuje za najťažší projekt
samosprávy. Ako konštatuje, mesto
pri tomto projekte postretlo všetko, čo
bolo v poslednom období zlé: „Pandémia, výrazné zdraženie cien a materiálov v poslednom období a nezáujem
stavebných firiem realizovať takéto
zákazky. Napriek tomu verím, že do
konca tohto roka bude stavebno-technicky plaváreň ukončená a že najneskôr
v marci dokážeme plaváreň otvoriť pre
verejnosť.“
Celý projekt je, okrem 600-tisíc eur, ktoré mesto dostalo od spoločnosti Sloval-

Nerezový plavecký bazén je už osadený.
Nad ním je strop so zaujímavým farebným prevedením.

co a 500-tisíc eur, ktoré išli z Fondu na
podporu športu, financovaný z rozpočtu mesta: „Z prebytkov, ktoré sme dokázali vytvoriť. A o to je to vzácnejšie,
že mesto dokáže takýto projekt zrealizovať za svoje,“ dodáva Peter Antal.

Časový sklz má niekoľko príčin
Rekonštrukcia krytej plavárne sa blíži
do finále, čo potvrdzuje aj riaditeľ mestskej spoločnosti Technické služby. „Práve prebiehajú dokončovacie práce na
povrchovej úprave oplechovaním troch
bazénov,“ informuje a dopĺňa: „25-metrový plavecký bazén, detský plavecký
bazén a nový bazén pre najmenších.
Povrchová úprava bude z nerezového
materiálu s malými štvorčekmi, ako
protišmykovou úpravou. Nad bazénmi

je nová konštrukčná úprava stropov
so zaujímavým farebným prevedením. Taktiež ide o štvorcovú mozaiku,
čo je presne zadaným dielom nášho
architekta Pavla Henča. V kombinácii
s pieskovým obkladom stien, miestami s materiálmi aj s nepravidelnou
štruktúrou vzniká zaujímavý farebný mix. Ten bude po napustení vody,
ktorá bude upravovaná moderným
systémom, doplnený charakteristickou modrou farbou vody. V bazénovej
časti dokončujme obklady určené na
sedenie a je potrebné ešte dokončiť
v celom priestore dlažbu. Nasledovať
bude osadenie svietidiel a koncových
slaboprúdových prvkov.“
Ako ďalej Igor Rozenberg naznačuje,
priestory šatní a sociálneho zázemia sú

na tom po stavebnej stránke podobne.
Aktuálne sa dokončujú stropy a na stenách je osadený obklad. Pred vstupom
do bazénovej časti zachovali samostatný vstup pre ženy a mužov. Určenie kde
kto má ísť, určujú dva piktogramy v životnej veľkosti. Rovnako ako v bazénovej časti, aj tu je ešte potrebné položiť
dlažbu a osadiť skrinky. „Po technickej
stránke dokončujeme káblové rozvody,
potrebujeme osadiť rozvádzače, svietidlá, sanitu, zabudovaný a mobilný nábytok. Momentálne pracujeme na ideovom riešení informačného systému
prevádzky, kľúčovom systéme, úprave
schodiska a bezbariérového vstupu
hlavného vchodu do objektu. V týchto
dňoch sme dokončili opakované súťaže na fasádu, čo je keramický obklad
vonkajšej časti objektu, sklenené zábradlie nad plaveckým bazénom na balkóne a vstupnej rohože na nohy hlavného vchodu,“ vymenúva ďalej Igor
Rozenberg. Ako však priznáva, stavba
vyzerá na prvý pohľad ako nekonečný
príbeh. „Tri roky výstavby sa zdajú byť
príliš veľa. Z pohľadu plánovania stavby
pred jej realizáciou prekračujeme dnes
termín o pol roka. I napriek tomuto sklzu, ktorý má viacero príčin, veríme, že
podobne ako pri iných športoviskách
bude výsledok stáť za to. Zverejňovanie fotiek a krátkych videí na sociálnych
sieťach tieto slová, podľa všetkého, potvrdzuje,“ uzatvára riaditeľ mestskej
eseročky.
(lt)
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V sobotu 29. októbra sa konali historicky prvé spojené voľby. Slováci
po prvýkrát volili v jeden deň svojich
zástupcov v miestnych aj župných
voľbách. Vyberali si svojho župana,
primátora mesta či starostu obce,
krajských, mestských a obecných
poslancov.
Na 2915 postov starostov a primátorov
kandidovalo v komunálnych voľbách
takmer 6800 kandidátov. Na miesta
ôsmych predsedov samosprávnych
krajov 76 kandidátov. Až 43-tisíc kandidátov sa uchádzalo o 21-tisíc poslaneckých mandátov v slovenských mestách
a obciach. Záujem sedieť na stoličke
krajského poslanca prejavilo 3-tisíc
kandidátov, mandátov je však iba 419.
Obyvatelia volili v 2926 obciach Slovenska (vidiecke obce, mestá, mestské
časti).

voľby župana sme krúžkovali poradové číslo jedného kandidáta a pre voľby
poslancov samosprávneho kraja to boli
v prípade Žiarčanov štyria kandidáti.
Novým županom Banskobystrického
samosprávneho kraja sa s 96 438 hlasmi (47,53 %) stal 35-ročný podpredseda samosprávneho kraja Ondrej Lunter. V našom meste získal 1806 hlasov
(42,47 %). Na druhom mieste skončil
Adrian Polóny s 853 hlasmi (20,06
%) a na treťom mieste Rudolf Huliak
s 489 hlasmi (11,50 %).

Za okres Žiar do BBSK Antal,
Kukolík, Kováčová a Páleník

Predsedom BBSK
sa stal Ondrej Lunter

Za poslanca kraja kandidovalo 21 uchádzačov, pričom voliť sme za náš okres
mohli štyroch. Novými poslancami sa
stali Peter Antal (7890 hlasov), Ladislav
Kukolík (6740 hlasov), Božena Kováčová
(4229 hlasov) a František Páleník (4203
hlasov).

V sobotu 29. októbra sa volilo od 7.00
hodiny ráno, volebné miestnosti sa zatvorili o 20.00 hodine večer. Pre župné
voľby slúžila voličom modrá obálka. Jeden hlasovací lístok slúžil pre voľby do
zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu kraja. Na hlasovacom lístku pre

V samotnom Žiari nad Hronom vyhral
rovnako Peter Antal, kedy ho volilo
2856 Žiarčanov (19,60 %). Na druhom
mieste skončil s 2566 hlasmi (17,61 %)
Ladislav Kukolík, na treťom František
Páleník s 1676 hlasmi (11,50 %) a na štvrtom mieste Daniel Gelien s 1116 hlasmi

(7,65 %). Boženu Kováčovú v našom
meste volilo 1081 voličov (7,41 %)
a skončila na piatom mieste.

Antala chce na poste primátora
viac ako 80 percent voličov
Žiarčania v sobotňajších voľbách rozhodli aj o novom primátorovi mesta
a o poslancoch do mestského zastupiteľstva. Zo 14 590 zapísaných voličov
prišlo k volebným urnám do samo-

správnych volieb odvoliť iba 4793 voličov, čo predstavuje 32,85-percentnú
účasť. Zo 4601 odovzdaných platných
hlasovacích lístkov dalo svoj hlas až
3770 voličov nezávislému kandidátovi a súčasnému primátorovi Petrovi
Antalovi, čo predstavuje 81,93 %. Na
druhom mieste skončila tiež nezávislá
kandidátka Petra Mazúrová, ktorej dalo
svoj hlas 831 voličov (18,06 %).
Pokračovanie na strane 2.
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Žiar nad Hronom aj ďalšie štyri roky povedie Peter Antal
Pokračovanie zo strany 1.
Primátor Peter Antal krátko po oznámení
volebných výsledkov poďakoval svojmu
volebnému tímu a najbližšej rodine ako
aj občanom, ktorí prišli voliť, za dôveru,
ktorú od nich dostal. Ako priznal, voľby
sú vždy určitý stres a aj keď si myslíte, že
máte vyhraté, nie je to tak. „Práca primátora nie je ľahká. Nie je to vždy tak, že
čo si myslíte, že je najlepšie, tak to ako
najlepšie vnímajú aj občania. Všetci vo
vedení mesta robíme so srdcom pre
toto mesto, aby sme mohli povedať,
že sme v tú dobu urobili najviac, čo sa
dalo a aby sa obyvatelia mesta mali čo
najlepšie. Práci primátora venujem svoje vedomosti, skúsenosti, pracovný aj
voľný čas a chcem tak aj naďalej pracovať. Keď budeme o štyri roky hodnotiť
našu spoločnú prácu, chcem veriť, že
sme mesto posunuli výrazným krokom
dopredu. Máme obrovské plány a vízie,
ktoré chceme urobiť a verím, že to spolu
s poslancami dokážeme.“ Primátor tiež
poďakoval za podporu vo voľbách do
BBSK. Sľúbil, že okres Žiar nad Hronom
bude pre neho a aj pre poslancov Kukolíka a Páleníka absolútnou prioritou.

Päť nových mien v žiarskom MsZ
Do mestského zastupiteľstva kandidovalo v piatich volebných obvodoch 48
kandidátov na post poslanca. Vo volebnom obvode Etapa, Stred a Centrum II +
stará časť mesta sa volilo po päť poslancov, v obvode Pod vršky a IBV + Šášovské Podhradie po dvoch poslancoch.
Odovzdaných bolo spolu 4459 platných
hlasov. Najviac kandidovalo nezávislých
kandidátov, rovnaké zastúpenie mali politické strany Hlas – sociálna demokracia,
SMER – SD a KDH spoločne so SaS.
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom má 19 poslancov, všetci doposiaľ
zvolení sa uchádzali o mandát aj v týchto
voľbách. Žiarčania si nakoniec zvolili iba
malú zmenu. Mestský parlament bude
mať po novom päť nových poslancov.
Vo volebnom obvode č. 1 – Etapa kandidovalo 9 kandidátov na poslancov:
Monika Balážová, Veronika Balážová, Tomáš Fábry, Peter Lapin, Martin Martinča,
Martin Sklenka, Branislav Šťastný, Jela
Šuleková a Adriana Tatárová.

Vo volebnom obvode č. 2 – Stred kandidovalo 14 kandidátov na poslancov:
Stanislav Bazalík, Branislava Beňová, Peter Dubeň, Ľubomír Hrabaj, Jakub Košta,
Ladislav Kukolík, Štefan Kysel, Norbert
Nagy, Miroslav Rybársky, Monika Salayová, Stela Šeševičková, Ján Valent, Peter
Varga a Ľuboš Žilinčár.
Voliči zvolili za poslancov Ladislava
Kukolíka (707 hlasov), Stelu Šeševičkovú (405 hlasov), Petra Dubeňa (370 hlasov), Moniku Salayovú
(325 hlasov) a Miroslava Rybárskeho
(320 hlasov).
Na ďalších miestach skončili Jakub Košta (300 hlasov), Peter Varga (279 hlasov),
Norbert Nagy (277 hlasov), Ján Valent
(250 hlasov), Branislava Beňová (198 hlasov), Stanislav Bazalík (151 hlasov), Ľubomír Hrabaj (129 hlasov), Štefan Kysel (118
hlasov) a Ľuboš Žilinčár (118 hlasov).
Vo volebnom obvode č. 3 – Centrum II
+ stará časť mesta kandidovalo 9 kandidátov na poslancov: Mária Biesová,
Gabriela Hajdoniová, Jana Lauková, František Páleník, Patrik Sabol, Rastislav Uhrovič, Róbert Vašina, Emil Vozár a Zdenko
Záhorec.
Voliči zvolili do MsZ poslancov Františka Páleníka (799 hlasov), Zdenka Záhorca (616 hlasov), Gabrielu
Hajdoniovú (581 hlasov), Rastislava
Uhroviča (459 hlasov) a Máriu Biesovú (454 hlasov).
Na ďalších miestach skončili Emil Vozár
(404 hlasov), Jana Lauková (253 hlasov),
Patrik Sabol (129 hlasov) a Róbert Vašina
(127 hlasov).
Vo volebnom obvode č. 4 – Pod vršky
kandidovalo 6 kandidátov na poslancov: Dušan Berkeš, Vladimír Hrabaj, Juraj
Kubík, Štefan Muha, Renáta Stančeková
a Stella Víťazková.
Za poslancov si Žiarčania zvolili Stellu Víťazkovú (211 hlasov) a Vladimíra
Hrabaja (145 hlasov).
Na ďalších miestach skončili Dušan
Berkeš (132 hlasov), Štefan Muha (122
hlasov), Renáta Stančeková (75 hlasov)
a Juraj Kubík (71 hlasov).

Voliči si zvolili za nových poslancov
Branislava Šťastného (559 hlasov),
Tomáša Fábryho (527 hlasov), Adrianu
Tatárovú (502 hlasov), Moniku Balážovú (489 hlasov) a Jelu Šulekovú (395
hlasov).

Vo volebnom obvode č. 5 – IBV +
Šášovské Podhradie kandidovalo
10 kandidátov na poslancov: Štefan
Baranec, Vladimír Fabo, Martin Kicko,
Roman Klacek, Juraj Krátky, Júlia Kúšová, Peter Lipták, Anna Líšková, Jarmila
Sedláková a Miroslav Vrban.

Na ďalších miestach sa umiestnili Martin
Martinča (383 hlasov), Veronika Balážová (366 hlasov), Peter Lapin (268 hlasov)
a Martin Sklenka (268 hlasov).

Poslancami sa stali Peter Lipták
(245 hlasov) a Juraj Krátky (163 hlasov).

Antala chce na poste primátora viac ako 80 percent voličov.

Na ďalších miestach skončili Vladimír Fabo (121 hlasov), Štefan Baranec
(112 hlasov), Anna Líšková (112 hlasov), Roman Klacek (104 hlasov), Jarmila Sedláková (78 hlasov), Júlia Kúšová
(26 hlasov), Martin Kicko (22 hlasov)
a Miroslav Vrban (20 hlasov).

Poslanci MsZ pre obdobie
2022 – 2026
Volebný obvod č. 1 – Etapa
Monika Balážová, Tomáš Fábry, Branislav
Šťastný, Jela Šuleková, Adriana Tatárová
Volebný obvod č. 2 – Stred
Peter Dubeň, Ladislav Kukolík, Miroslav
Rybársky, Monika Salayová, Stela Šeševičková
Volebný obvod č. 3 – Centrum II
+ stará časť mesta
Mária Biesová, Gabriela Hajdoniová,
František Páleník, Rastislav Uhrovič,
Zdenko Záhorec
Volebný obvod č. 4 – Pod vršky
Vladimír Hrabaj, Stella Víťazková
Volebný obvod č. 5 – IBV
+ Šášovské Podhradie
Juraj Krátky, Peter Lipták

Toto sú noví poslanci
v žiarskom parlamente
Nových poslancov Žiaru nad Hronom
sme oslovili a zisťovali sme, čo budú vo
svojich volebných obvodoch presadzovať.
Peter Lipták
V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým voličom za účasť vo voľbách,
a zároveň ďakujem tým, ktorí mi vyjadrili dôveru a dali mi hlas ako poslancovi
zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom.
Budem sa snažiť robiť naše mesto a život krajšími, obhajovať záujmy a potreby
občanov mesta. Ešte raz srdečná vďaka.
Zdenko Záhorec
Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas.
Veľký počet hlasov ma potešil, a zároveň
ma zaväzuje urobiť pre môj volebný obvod a aj celé mesto to, čo bude v mojich
silách. Osobne si myslím, že naše mesto,
za obdobie primátora Petra Antala,
prosperuje veľmi dobre. Určite chcem aj
ja prispieť k rozvoju mesta svojimi dlhoročnými skúsenosťami vo vedení firmy,
zo športového a kultúrneho prostredia,
a hlavne byť bližšie k občanom a rozprávať sa s nimi o problémoch, ktoré ich
trápia.
Monika Salayová
Veľmi pekne ďakujem všetkým občanom, ktorí mi dali svoj hlas. Potešilo ma
to, a zároveň je to pre mňa nová výzva
a zodpovednosť. V prvom rade zodpovednosť splniť program, ktorý som
predstavila. Dá sa to jedine spoluprácou
a správnou komunikáciou. Najväčšou
výzvou centra mesta je parkovacia poli-

tika, pre mňa budú dôležité aj tzv. zelené
témy – zelené strechy a zelená energia.
V rámci celého mesta sú mojou srdcovou
záležitosťou materské a základné školy,
ktoré si vyžadujú modernizáciu interiérov. Zároveň by som chcela túto príležitosť využiť na zverejnenie mojej e-mailovej adresy. Prosím občanov stredu
mesta, aby mi posielali podnety a mohli
sme čo najviac komunikovať. Píšte mi na
salayova.m@gmail.com. Ešte raz zo srdca
ďakujem.
Vladimír Hrabaj
V prvom rade sa chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí ma podporili,
pretože bez nich by som to nedokázal.
Svoj úspech vo voľbách hodnotím veľmi
pozitívne, napriek pozícii, v ktorej som
do volieb šiel, pretože bývalá dvojica
poslancov v našom volebnom obvode
bola silná. Výsledok volieb však ukázal,
že ľudia chcú zmenu a začínajú vsádzať
na „mladú krv“, čo hodnotím ako prínos
hlavne z hľadiska realizácie nových nápadov pre mladých ľudí. Viem, že ako
najmladší poslanec MsZ nebudem mať
ľahkú pozíciu, ale verím, že sa veľmi rýchlo zorientujem a pôjde to. Chcel by som
sa zamerať hlavne na komunikáciu s občanmi a zabezpečiť delegáciu podnetov
od nich do mestského zastupiteľstva v čo
najväčšom množstve, aby zastupiteľstvo
a primátor mali prehľad o tom, čo občanov v ich obvode trápi. Primárne ciele
sú zaoberať sa verejnými parkovacími
miestami, ktoré nielen v našom obvode,
ale aj inde chýbajú. Počet áut každý rok
rastie a ľudia po príchode z práce nemajú
možnosť zaparkovať svoje vozidlá. Rovnako mi záleží na podpore športu v našom meste, ktorý má vytvorené veľmi
dobré podmienky na svoj rozvoj a rast,
o čo sa veľkou mierou pričinilo vedenie
mesta v posledných rokoch. V neposlednom rade chcem podporovať rozbehnuté projekty a venovať sa novým
občanom, aby sme im spríjemnili život
v našom meste.
Jela Šuleková
V prvom rade veľmi pekne ďakujem
všetkým obyvateľom Etapy za prejavenú dôveru a podporu. Som veľmi rada,
že sa budem môcť aktívne spolupodieľať
na ďalšom rozvoji nášho mesta. Zároveň
je však tento volebný výsledok pre mňa
veľmi zaväzujúci, keďže vstupujem medzi skúsených kolegov poslancov. Verím
však, že rýchlo nájdeme spoločnú reč
pri plnení vízií napredovania a zveľaďovania Žiaru nad Hronom v nasledujúcich
rokoch a že sa budeme, okrem iného,
venovať aj aktuálnym problémom s parkovaním, či hľadaniu riešenia problému
chátrajúcich budov nielen na Etape,
ako aj možnostiam na výstavbu nových
bytových jednotiek. Samozrejme, som
otvorená dialógu s obyvateľmi mesta
a pripravená zaoberať sa ich podnetmi
a pripomienkami.
(lt)

Peter Lipták

Zdenko Záhorec

Monika Salayová

Vladimír Hrabaj

Jela Šuleková
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Stav terasy
biskupského kaštieľa
Kaštieľ v Žiari nad Hronom zasahuje svojou vyvýšenou terasou,
vybudovanou v jeho juhovýchodnej časti, do priestoru mestského
parku. Terasa bola vybudovaná
v prvopočiatkoch stavby terajšieho kaštieľa, ktorý slúžil ako pevnosť pri obrane križovatiek ciest
spájajúcich Pohronie s prechodom na Ponitrie. Bola súčasťou
opevnenia ako predsunutá časť,
po obvode ktorej bola obranná
hradba so strieľňami.
Samozrejme, že v tom čase nebolo vybudované monumentálne
kamenné schodište, vedúce v súčasnosti z parku na terasu. Počas
neskorších prestavieb bol upravený
kaštieľ prestavaný na reprezentačné
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sídlo banskobystrických biskupov.
Predsunutá terasa, ako bývalý fortifkačný prvok, bola stavebne upravená a na jej ploche bol vysadený francúzsky park. Obvodové múry terasy
sa pokryli kvádrikovým murivom
a na okrajovej časti bolo umiestnené železné zábradlie. Až vtedy bolo
vybudované v jej centrálnej časti
kamenné schodište.
Vplyvom poveternostných podmienok a času, ako aj zanedbávaniu
údržby terasy, sa v súčasnosti nachádza v dezolátnom stave. Na stene
muriva s výškou okolo desať metrov
sa otvorilo niekoľko kaverien v murive, a to aj z dôvodu pôsobenia koreňového systému vzrastlých stromov
zasadených v minulosti v nárožiach
terasy. V juhozápadnom nároží sa
otvorili tri plochy devastovaného
muriva, ktorého kamenné obloženie
je vypadané pod murivom.

lie a park ako aj na návštevníkov, keďže je orientovaná k prechádzkovej
zóne parku.

Rozpad však naďalej pokračuje
a zrútila sa aj výplň muriva za kamennou plentou. Kaverny sa tak
otvorili až do hĺbky približne 1 - 1,5
metra. Z toho dôvodu dochádza
k zosunutiu profilovaných kamenných platní chrániacich korunu muriva. Výpad je stále aktívny a priamo
ohrozuje zdravie a životy návštevníkov parku.

Chceme pripomenúť, že pokračovanie rozpadu muriva v súčasnosti je
ešte možné zastaviť a stabilizovať.
Následne by sa obnovila aj vonkajšia
časť s pôvodným kamenným materiálom (korunné platne a kamenné
kvádre), keďže sa všetky nachádzajú
pod vypadaným murivom. Upozorňujem, že devastácia terasy pôsobí
aj estetický veľmi nevhodne na oko-

Centrálne schodisko, vybudované
v polovici 19. storočia, je taktiež
v dezolátnom stave a neprechodné,
keďže polámané kamenné stupne
ohrozujú návštevníka a z časti odstránené železné zábradlie neslúži
svojmu účelu. Podschodné murivo s klenbou má statickú poruchu
a vo svojej dolnej časti hrozí zrútením. Z tohto dôvodu sme požiadali o finančný príspevok nielen pre
záchranu našej najvýznamnejšej
pamiatky známej aj tým, že v nej
pôsobil až do konca svojho života banskobystrický biskup a prvý
predseda Matice slovenskej Štefan
Moyses, ale aj k ochrane návštevníkov parku a kaštieľa.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Prvý asfalt z cigaretových ohorkov použili na cestu v žiarskom parku
Naše mesto sa postaralo o ďalší svetový unikát. V Parku Š. Moysesa sa
začalo asfaltovať zmesou, ktorá je vyrobená z cigaretových ohorkov.
Koncom októbra sa začalo s asfaltovaním najviac zničeného úseku cestnej
komunikácie v Parku Š. Moysesa. Niekoľko stoviek metrov dlhú cestu k plážovému kúpalisku opravili pomocou
inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním
acetyl-celulózových vlákien vyrobených
z recyklovaných cigaretových filtrov. Žiar
nad Hronom by sa tak malo stať prvým
mestom nielen na Slovensku, ale aj na
svete, ktoré bude mať cestu urobenú
práve touto metódou.
„Aby sa dali robiť veľké úseky ciest, potrebovali by sme kvantum ohorkov. Ale
podľa našich informácií, fajčiarov je stále veľa, takže je príležitosť na to hľadať
spôsoby, ako ich masovo zbierať,“ uvádza
Martin Baláž, vedúci Kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom s tým, že autorom myšlienky je Žiarčan Hugo Repáň,
ktorý oslovil priamo mesto. „Prvým krokom bolo vytvoriť koše, ktoré by zbierali
cigaretové ohorky. Tie sú umiestnené po
celom meste a plánujeme v tom v budúcnosti pokračovať a ešte viac ich rozšíriť. Všetkým sa nám to zdá veľmi zmysluplné a sme hrdí na to, že tento nápad
prišiel od mladého človeka zo Žiaru nad
Hronom a že sa do toho pustila domáca
firma,“ dodáva Martin Baláž a ako ďalej
hovorí, radnici sa dokonca ozvali už aj
ľudia z hlavného mesta Bratislava, ktoré
by tiež malo záujem tento projekt realizovať.

Na opravu cesty sa použilo 10
miliónov cigaretových ohorkov
Myšlienkou, ako ďalej zhodnotiť cigaretové ohorky, sa začal zaoberať mladý, 22-ročný Žiarčan, Hugo Repáň už
v roku 2018. Práve on navrhol pridávať
cigaretové filtre do zmesi potrebnej na
budovanie ciest. So svojou firmou EcoButt získal predvlani cenu odpadového
hospodárstva Zlatý mravec. „Nápad
vznikol, keď som ešte študoval na gymnáziu v Žiari nad Hronom v maturitnom
ročníku, kedy ma začali trápiť cigaretové
ohorky, ktoré máme všade okolo seba.
Postupne sa nápad vyvíjal, pracovali sme
na ňom, až sme prišli do štádia, kedy môžeme byť pri prvej ceste z cigaretových
ohorkov,“ konštatuje Hugo Repáň a na
margo pilotného projektu prezrádza:
„Na základe našich interných prepočtov,
pri budovaní cesty sa nám podarilo využiť približne 10 miliónov cigaretových
ohorkov, čo je približne 125 kilogramov
granulátu. Môžete si to predstaviť ako
po strop naplnený nákladný priestor
dodávky, ktorý sme u nás na prevádzke
spracovali do formy recyklovaného materiálu.“ Ako Hugo podotýka, cigaretový
odpad, ktorý sa na asfaltovanie použije,
nepochádza iba zo Žiaru, ale z celého
Slovenska: „Zber cigaretových ohorkov
na recykláciu prebiehal na celom území
Slovenska. Do zberu sa k nám zapájajú
súkromné spoločnosti a takisto samosprávy. U našich partnerov vykonávame
okrem zberu pravidelné analýzy, ktoré
nám pomáhajú lepšie porozumieť problematike cigaretových ohorkov.“

Za asfaltovanie v parku zaplatilo mesto takmer 13 400 eur.

Projekt EcoButt bude, podľa slov Huga,
pomaly, ale isto oslavovať päťročnicu,
no zber prebieha ešte len necelý rok. „Za
toto obdobie sa počet našich partnerov
konštantne zvyšuje, a tak bude snáď už
čoskoro ďalšia ekologická cesta,“ verí
mladý Žiarčan a ako naznačuje: „Okrem
udržateľnosti sa snažíme sústrediť aj
na lokálnosť. Preto nás veľmi teší, že sa
spolupráca s mestom Žiar nad Hronom
podarila do takej miery, že sa ohorky
z mesta použili priamo na opravu cesty
v meste. Rokujeme, samozrejme, aj s inými samosprávami a potenciál je aj v zahraničí.“ Hugo má z projektu veľmi dobrý
pocit, čo ani netají: „Keď po rokoch práce
príde ku Dňu D, stresu sa človek nevy-

hne. Napriek obavám mala asfaltová
zmes s prímesou vlákien z ohorkov všetky požadované parametre a pokládka
prebehla bez sebe menších problémov.
Ľudská myseľ nemá vo zvyku po vydarenej akcii zastať, a také pocity mám aj
ja v súčasnosti. Dalo nám to do firmy
energiu, ktorú zúročíme na ďalších projektoch, o ktorých budú snáď obyvatelia
Žiaru čoskoro počuť.“

Ako vyzerá spracovanie
ohorkov v praxi
Recyklačný proces prebieha na prevádzke v Ladomerskej Vieske. Zodpovední
fajčiari, ktorí svoje ohorky nehodia na

zem, ale využijú na to zberné nádoby
spoločnosti EcoButt, sú základným stavebným kameňom úspechu projektu.
„Na pravidelnej báze, v závislosti od vyťaženosti nádoby, zabezpečujeme zber
a ohorky putujú na ďalšie spracovanie.
Tam odpad separujeme, rozomelieme
a v poslednej fáze vytvoríme granulát,
vhodný na použitie v asfaltovej zmesi,“
vysvetľuje Hugo s tým, že v súčasnosti je
cieľom spoločnosti dať všetko úsilie do
kvality tohto spôsobu recyklácie: „Predsa
len – máme na to zariadenú technológiu,
a zároveň je tam viacero ďalších krokov,
kam by sme to vedeli posunúť. Napríklad
čistota výsledného granulátu alebo oddelenie zložiek tabaku, ktorý v ohorkoch
ostáva.“ Ako sa ďalej dozvedáme, cigaretový filter je vyrobený zo syntetických
acetyl-celulózových vlákien, ktorých rozklad môže trvať až 15 rokov. Čo je horšie,
cigaretový filter obsahuje ťažké kovy, toxíny a karcinogénne látky, ktoré vplyvom
dažďov kontaminujú pitnú vodu a pôdu,
kde pestujeme naše plodiny. Viaceré štúdie hovoria o tom, že jeden cigaretový
filter dokáže znehodnotiť až 5 litrov
vody. A aké sú Hugove plány do budúcna v súvislosti so spracovaním cigaretových ohorkov? „Jednoducho povedané,
v čo najväčšej miere minimalizovať voľne
pohodené cigaretové ohorky na zemi.
Ak by som to mal rozmeniť na drobné,
ide o rozšírenie spolupráce s firmami, vo
veľkom zapojiť obce a mestá, zabezpečiť primeraný zber dát, ktorý nám odhalí
viac a vďaka tomu do hĺbky preskúmať
behaviorálny aspekt tejto problematiky.“
(lt)

Autobusová zastávka „Kaštieľ“ v novom šate
V rámci Mestskej hromadnej dopravy
máme v Žiari nad Hronom aj zastávku s názvom „Kaštieľ“. Čakanie na spoj
teraz cestujúcim spríjemňuje nová zastávka, ktorá dostala podobu biskupského kaštieľa.
Novú zastávku v podobe budovy kaštieľa
v utorok 25. októbra nainštalovala spoločnosť MET-KOV, ktorá ju aj vyrobila
a zafinancovala.
„Na návrhu vyrobiť repliku kaštieľa ako
autobusovú zastávku sme sa zhodli spoločne s primátorom Petrom Antalom,“
hovorí Peter Kruml, konateľ spoločnosti
MET-KOV a ako naznačuje: „Pri jednom
pracovnom stretnutí som mu ponúkol,
že by sme pre mesto vyrobili sponzorsky
zastávku, ktorá by bola špecifická a jedinečná. Spoločne sme sa zhodli, že kaštieľ
bude ideálna predloha a tým sme začali
robiť návrh.“

Ako ďalej Peter Kruml prezrádza, výroba
zastávky trvala približne jeden mesiac
kvôli problémom s dodávkami materiálov. „Zastávka je vyrobená z hrubostenných joklových profilov a opláštená lako
plastovým trapézovým plechom, dymovým plexisklom a oceľovými výpalkami
z plechu. Zastávka má dnes už finálnu
podobu. A keďže je z hrubostenných
profilov, konštrukcia odolá aj vandalizmu,“ dodáva Peter Kruml s tým, že výroba takejto zastávky vyšla spoločnosť na
približne 5 000 eur.
Na autobusovej zastávke „Kaštieľ“ stojí
väčšina spojov MHD. Z piatich liniek tu
zastavujú autobusy zo štyroch liniek. Idú
tadiaľto spoje zo závodu, ktoré stoja aj na
Priemyselnej ulici či v časti Ladomerskej
Viesky, čo je vlastne väčšina autobusových spojov mesta.
(lt)
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Pripojenie na internet zadarmo na námestí,
na oddychových zónach aj v parku
Už niekoľko mesiacov je na viacerých
miestach v meste voľne dostupné pripojenie na internet. Mesto na projekt
Wifi pre teba získalo dotáciu vo výške
13 775 eur. Návrh projektu riešila samospráva v spolupráci so spoločnosťou Netpro.
Mesto Žiar nad Hronom vybudovalo prostredníctvom realizácie projektu Wifi pre
teba interné a externé prístupové body
na miestach komunitného života, ktoré
poskytnú bezplatné pripojenie všetkým
občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu s minimálnou
rýchlosťou 30 Mbit/s. Návrh projektu
prebiehal v spolupráci mesta a spoločnosti Netpro od roku 2020. Samotná realizácia bola až v tomto roku počas leta
2022, kedy bol projekt dokončený.
„Celý projekt začal výzvou Ministerstva
vnútra na celoeurópsky projekt Wifi pre
teba,“ hovorí Róbert Baláž, majiteľ spoločnosti Netpro s tým, že projekt má
prioritne slúžiť na to, aby si ľudia vedeli nájsť všeobecné informácie verejnej
správy, teda pozrieť si nejaké aktuality či
potrebné informácie na weboch. „Prístup
k wifi je centralizovaný, čo znamená, že
pokiaľ sa obyvateľ nášho mesta prvýkrát
pripojí na „wifi pre teba“, automaticky sa

pomocou jeho konta pripojí na všetkých
miestach, kde tento projekt funguje.
Takže nielen v odlišných častiach nášho
mesta, ale aj v iných mestách na Slovensku, kde bol tento projekt zrealizovaný.
Sú to napríklad mestá ako Kremnica,
Malacky, ale projekt je realizovaný aj na
Skalke,“ spresňuje Róbert Baláž. Ako podotýka, aby sa predišlo zneužívaniu wifi
zón, prihlásenie je obmedzené na hodinu, potom systém automaticky používateľa odpojí. Samozrejme, používateľ sa
môže opätovane prihlásiť.

individuálny podľa lokality a podľa zariadenia, ktorým sa používateľ pripája.
Samozrejme, zamerali sme sa na to, aby
v miestach, kde sa vo veľkom ľudia koncentrujú, bolo pripojenie a dosah čo najviac bezproblémový. Rýchlosť bola daná
projektom a ide o minimálnu hodnotu.
Aby však tomu všetci porozumeli, wifi určite postačuje na normálne využívanie
aj 100 ľuďom pripojeným naraz. Normál-

nym využívaním myslíme tzv. surfovanie,
prehliadanie stránok či komunikáciu na
sociálnych sieťach.“

Samospráva chce wifi
pokrytie v meste rozšíriť
aj na autobusové zastávky
Najťažšie pri celom projekte bol, podľa
Róberta Baláža, projekt samotný, jeho

Wifi je aktuálne zadarmo
na deviatich miestach
Keďže projekt je zameraný iba na výstavbu vysielačov, internet samotný
a jeho prevádzku poskytuje spoločnosť
Netpro. Wifi funguje na miestach celoročne, takže službu môžu občania využiť kedykoľvek. „V meste je aktuálne wifi
zadarmo na deviatich miestach, a to na
Oddychovej zóne Etapa, na Oddychovej
zóne Hviezdoška, v časti IBV, v kaštieli,
na námestí, na sídlisku Pod vŕšky, v časti
mesta Sever, v takzvanom starom Žiari
a v parku,“ vymenúva možnosti využitia wifi pripojenia v meste Róbert Baláž a ako vysvetľuje: „Dosah signálu je

návrh, projektovanie a administratíva.
„Keď už sme vedeli, že projekt je schválený, realizácia prebehla bez problémov.
Do budúcna sme sa rozhodli ponúknuť
naše služby aj na iných miestach, keďže si myslíme, že stále pokrytie nie je
dostačujúce. Preto spoločne s mestom
plánujeme rozširovať wifi priestor aj na
autobusové zastávky, autobusovú a vlakovú stanicu či miesta, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Určite sa snažíme pomôcť
so zapojením aj na miestach, kde to potrebujú, ale nedokážu to nijako pokryť.
Príkladom je komunitné centrum Búda,
ktoré nás samo oslovilo. Takže pracujeme už aj na takýchto projektoch a sme
do budúcna otvorení aj ďalším,“ dodáva
na záver Róbert Baláž zo spoločnosti
Netpro.
Spolupráca firmy Netpro a mesta začala
spoluprácou na báze pripojenia mestských budov. Spoločnosť funkčnosť týchto pripojení pravidelne kontroluje. Ak by
však občania mali s prihlásením alebo samotnou wifi problém, môžu spoločnosť
kontaktovať prostredníctvom webovej
stránky www.netpro.sk alebo na mobilnom čísle 0948 948 135.
(lt)

Žiarski gymnazisti hviezdili na robotických majstrovstvách sveta
Slovenskí študenti dosiahli na robotických majstrovstvách sveta FIRST Global mimoriadne úspechy. Získali štyri
ocenenia, čím sa zaradili medzi najoceňovanejšie tímy súťaže. Boli medzi
nimi študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom a SPŠ Myjava.
Študenti z gymnázia a SPŠ Myjava si
odniesli Cenu za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel (SAFETY AWARD),
Strieborné ocenenie porotcov za technológiu robota (SILVER JUDGES AWARD
TECHNICAL) a Cenu za komunikáciu na
sociálnych sieťach (SOCIAL MEDIA CHALLENGE AWARD).

a Ukrajinou. Celkové víťazstvo spomedzi
162 tímov z celého sveta získala aliancia
Švajčiarska, Belize, Litvy a Botswany.

Postúpili tiež do finále súťaže XPRIZE
New Technology Experience. So svojím
projektom 4C – Compact Carbon Capture Capsule sa umiestnili medzi desiatimi
najlepšími tímami sveta. V tlačovej správe o tom informovalo OZ FIRST Global
Slovakia.

„Team Slovakia v roku 2022 je doteraz
najúspešnejším tímom na súťaži FIRST
Global. Získal štyri rôzne ocenenia a dostal sa aj do play-off hlavnej súťaže, kde
spolu s ďalšími krajinami v aliancii skončil na 5. mieste. Je to výnimočný úspech
hodný uznania. Študenti intenzívne na
sebe pracovali a zo súťaže sa vracajú
ako ľudia schopní lepšie spolupracovať
v medzinárodnom tíme, pod časovým
tlakom a s obrovským zanietením pre

Slovenský tím tiež postúpil do playoff, kde sa umiestnil na 5. mieste, a to
v aliancii s Uzbekistanom, Srí Lankou

Medzinárodná robotická súťaž FIRST Global je určená študentom stredných škôl.
Po dvoch rokoch prezenčnej prestávky
sa jej piaty ročník konal vo švajčiarskej
Ženeve. Ročník 2022 sa zameriaval na
Carbon Capture, čiže vytváranie robotov
a technológií pre hru s tematikou zachytávania oxidu uhličitého z atmosféry.
Projekt slovenského tímu sa venoval zachytávaniu CO2 za pomoci motorových
a elektrických vozidiel.

vedu, techniku, strojárstvo a matematiku (STEM). Verím, že súťaž vnímali aj ako
zábavu a zostanú aktívnymi mentormi
pre ďalší tím na budúci rok, “ priblížil
predseda o.z. FIRST Global Slovakia,
Adam Kukla.

Úspešné edukatívne programy
Hlavný cieľ projektu – vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí

pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti a trhu práce
so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie (IKT)
– bol podľa tvorcov splnený. „ Projekt priniesol do našich škôl bádateľsky orientované vyučovanie s podporou digitálnych
technológií a ďalšie aktivity s veľkým záberom na zmeny v príprave absolventov
stredných a vysokých škôl pre uplatnenie
sa na trhu práce, predovšetkým v IT sek-

tore. Projekt inicioval a rozbehol digitálnu transformáciu vzdelávania na našich
základných a stredných školách, “ uviedla
Katarína Kalašová, generálna riaditeľka
sekcie predprimárneho a základného
vzdelávania Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, členka riadiacej
rady projektu.
(r)
Foto: First Global

Andy Switch prezentuje nový singel Killing Town
priamo zo živého vystúpenia
Andrej Marichel, alias Andy Switch, sa
hlási s novinkou Killing Town. Skladbu vydáva v podobe záznamu z live
session s kapelou Radiopieces. Talentovaného speváka, hudobníka a producenta zo Žiaru nad Hronom môžete
poznať z rotácie Radio_FM, ktoré hráva jeho single Fallin a Easy.
Killing Town vychádza vo forme záznamu zo skúšky. Zachytáva živú energiu
a emócie, ktoré podčiarkuje špecifický
nádych priestoru, v ktorom bola skladba
nahraná - divadelnej sály Kultúrneho
domu v Žiari nad Hronom.

a klamstvá,“ približuje Andy. Zaujímavosťou je, že pieseň bola pôvodne rapová,
v kapelnej verzii však dostáva iný nádych
a lepšie vyzdvihuje charizmatický hlas
Andyho Switcha.

„Killing Town nie je úplná novinka, práve
naopak. Má už viac ako 5 rokov a opisuje pocity človeka, ktorý je rozčarovaný
zo správania ľudí, diania v spoločnosti
a zo života vo svojom malom meste.
Ide o pocity, s ktorými sa podľa speváka
dokáže stotožniť každý, kto nemá záujem o nezmyselné konflikty, ohováranie

Po niekoľkých živých vystúpeniach,
predovšetkým na strednom Slovensku
a v Bratislave, a taktiež účasti na projekte
In Between Books je cieľom kapely pracovať na stabilnejšom programe a nových piesňach.

Počas obdobia pandémie sa Andy Switch
popri práci štúdiu začal stretávať s hudobnými kolegami z kapely Radiopieces.
Viaceré jam session a spoločné skúšky
boli plodné, chalani z Radiopieces
s Andym spojili sily a dnes tvoria jednu
kapelu hrajúcu predovšetkým Andyho
autorskú tvorbu.

Andy Switch & Radiopieces sa predviedli aj na tohtoročnom City feste.

Kto je Andy Switch
Andy Switch pôsobí na scéne už niekoľko rokov. Štýlovo nie je presne vyhradený, najviac mu sedia pojmy Trip-Hop,
Chillwave, RnB a Soul. Pracoval/pracuje
aj na viacerých rapových a elektronických projektoch, v mladosti ho ovplyvnilo aj reggae. Pri účinkovaní s kapelou sa
do popredia dostávajú aj vplyvy funku,
rocku a jazzu.Všestranný umelec, ktorý
si hudbu produkuje sám, sa prvýkrát pod
týmto pseudonymom predstavil dvoma
EP s názvami Moon Light a Astral Haze.
Inštrumentálne projekty si našli svoj
okruh fanúšikov, ale jeho tvorba sa odvtedy posunula viacerými smermi. Naposledy sa začiatkom tohto roka prihlásil
so singlom Closer, nežnou baladou s moderným zvukom a romantickým textom.
(r)
Foto: archív Andy Switch

OZNAMY JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENSKA
Prehliadka biskupského kaštieľa
V stredu 9. novembra o 13.00 hod. vás pozývame
na prehliadku biskupského kaštieľa v Žiari
nad Hronom. Stretnutie je pred kaštieľom.
Vstupné: 1,50 eura. Bližšie informácie v klube.
Kačacie hody
SOŠ obchodu a služieb (hotelovka) členom JDS
pripraví v utorok 22. novembra o 14.00 hod.
kačacie hody. Prihláste sa v klube. Vstupné: 6 eur.
Mikulášsky turnaj
JDS organizuje v sobotu 26. novembra
o 10.00 hod. Mikulášsky turnaj, ktorý sa
uskutoční v Základnej škole na Jilemnického ulici.
Prihlasovanie je v klube. Vstupné: 3 eurá.
Vlasta Bahnová,
predsedníčka JDS v Žiari nad Hronom

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane života Tomáša Gábora. Naša vďaka patrí hlavne návštevníkom
fitnescentra, ktorí mu poskytli rýchlu prvú pomoc. Poďakovanie patrí aj príslušníkom mestskej polície, členom rýchlej zdravotnej pomoci,
pracovníkom nemocnice v Žiari nad Hronom – oddelenie JIS, najmä MUDr. Silvii Gregorovej a MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi a MUDr. Ivanovi
Sekerkovi. Všetkým vám patrí naša srdečná VĎAKA.
Rodičia, manželka a synček Samko.

Nový senior Zvolenského seniorátu
Chrám Boží v Kremnici bol 1. októbra
miestom veľkej seniorálnej slávnosti
Zvolenského seniorátu. Konali sa slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie seniora Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku, Jozefa Paceka,
kremnického zborového farára.
„Nato som povedal:
Tu som ja, pošli mňa!“ IZ 6:8
Zvolenský seniorát Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku tvorí 18 cirkevných
zborov, v ktorých je evidovaných približne 19 250 evanjelikov. Sú v ňom
zahrnuté evanjelické cirkevné zbory nachádzajúce sa v štyroch okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja:
Banská Bystrica (Badín, Banská Bystrica,
Banská Bystrica – Radvaň, Horná Mičiná,
Hrochoť, Hronsek, Ľubietová, Poniky,
Slovenská Ľupča), Brezno (Brezno, Horná Lehota, Mýto pod Ďumbierom), Žiar
nad Hronom (Kremnica) a Zvolen (Dobrá
Niva, Očová, Ostrá Lúka, Zvolen, Zvolenská Slatina). Seniorát patrí do Západného
dištriktu. Seniorát sídli v sídle cirkevného
zboru seniora.
Po slávnostnom vstupe do chrámu, hostí a spoločenstvo veriacich kresťanov
úvodným slovom privítali Peter Weis,
zborový dozorca CZ Kremnica a Viera
Kadlecová, seniorálna dozorkyňa ZVS.
Tento prvý októbrový deň nebol zvolený
náhodne. Chrám Boží v starobylej Kremnici mal totiž práve v tento deň svoje
196. narodeniny, aj keď história Evanjelického cirkevného zboru v Kremnici
siaha ďaleko do stredoveku. Presne pred
rokom si v Kremnici pripomenuli 500. výročie založenia cirkevného zboru, ako aj
485. výročie konania prvej evanjelickej
synody práve v Kremnici.
Slávnostný akt inštalácie vykonal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Ivan Eľko. Vo svojom príhovore uviedol, že nie je ľahké byť služobníkom na Pánovej vinici, no je to požehnanie, ak prácu, ktorú vykonávame,
robíme s pokorou a láskou voči Pánu
Bohu. Funkcia v cirkvi nie je niečo, z čoho
človek profituje, ale je to vždy službou
a veľkou drinou toho, kto túži byť Božím
služobníkom. Po inštalačných otázkach
a sľube inštalovaného, odovzdal brat
generálny biskup novému seniorovi zá-
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pisnicu seniorálneho presbyterstva ZVS,
v ktorej boli skonštatované výsledky
volieb všetkých 18-tich cirkevných zborov ZVS, a že seniorom ZVS sa stal Jozef
Pacek. Slávnosť inštalácie sa konala aj za
účasti farárov väčšiny cirkevných zborov
Zvolenského seniorátu, ďalších oltárnych
bratov, bratov a sestier, ako aj ďalších významných hostí z iných seniorátov.
Mgr. Jozef Pacek sa narodil 15.8.1979
v Trenčíne. Po absolvovaní Základnej
školy v Trenčianskych Stankovciach pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľudovíta
Štúra v Trenčíne a neskôr ako 24-ročný
v štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku bol ordinovaný 30. júla 2011
v Púchove. Ako kaplán pôsobil jeden
rok v CZ Nové Mesto nad Váhom a jeden
rok v CZ Stará Turá, a zároveň ako kaplán Považského seniorátu. 15. augusta
2013 začal svoje pôsobenie v cirkevnom
zbore Kremnica, kde pôsobí dodnes ako
v poradí už 112-ty zborový farár. Od roku
2014 je členom hospodárskeho výboru
Zvolenského seniorátu a predsedom
Združenia evanjelických duchovných
Zvolenského seniorátu a z titulu funkcie
aj členom seniorálneho presbyterstva.
Od roku 2017 je členom generálneho
súdu ECAV na Slovensku. Od roku 2018
je aj členom vnútromisijného výboru seniorátu. V roku 2020 bol zvolený za konseniora Zvolenského seniorátu a v júli
2022 na zborových konventoch všetkých
18-tich cirkevných zborov seniorátu za
seniora.
Slávnostný akt inštalácie a slávnostnú
atmosféru umocnil Kremnický banícky

spevácky zbor Fokoš, ktorý od svojho
vzniku v roku 2018 pôsobí pod vedením
domáceho brata farára Jozefa Paceka;
a takisto pozdrav a vystúpenie detí z cirkevného zboru v Kremnici piesňou S Bohom nie si ktokoľvek pod vedením Martiny Výbošťokovej. Na organe hral Ján
Hegeduš a na trubke Laura Kapustová.
V závere slávnosti nasledovali pozdravy.
Po pozdravoch nasledoval príhovor inštalovaného seniora, brata Jozefa Paceka. Poďakoval všetkým, ktorí ho na ceste
viery doteraz sprevádzali. Poznamenal,
že to nebola vždy cesta jednoduchá, ale
s odstupom rokov vníma, že vo všetkom
pôsobila len Božia milosť a požehnanie. Je si vedomý, že práca seniora nie
je jednoduchá, no spolieha sa na Božie
vedenie. S Jeho pomocou chce budovať
aj spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša
Krista a zodpovedne viesť túto službu.
Pieseň Pre Krista v boj zve strážny, podanie rúk a slávnostný východ z chrámu
bolo zavŕšením slávnostnej chvíle.
Služby Božie sa zapísali nielen do histórie Zvolenského seniorátu či cirkevného
zboru v Kremnici, ale aj do sŕdc prítomných pozvaných hostí, ako aj všetkým
veriacim. Boli naplnené Božím požehnaním, pokojom a radosťou. Prosíme
Pána Boha, aby sa priznal k svojim služobníkom a požehnal prácu, ktorú budú
v Jeho mene medzi nami konať.
Ľubomír Žila
Foto: Mária Morová a Ivan Čillík

GRATULUJEME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Ako dáždik jarný ticho kráča život opodiaľ.
Do vlasov už sivú vdýchol, vráskami tvár rozoral.
Všetko len to najlepšie vám zo srdca prajeme.
Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Žiar nad Hronom
blahoželá svojej jubilantke Editke Škriniarovej, ktorá sa v mesiaci november
dožíva životného jubilea 70 rokov.
K životnému jubileu 80 rokov blahoželáme aj nášmu jubilantovi Eduardovi
Žbirkovi.
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Začala sa sezóna vykurovania

Dbajte na správny technický stav vykurovacieho telesa a komína
Hlavnou príčinou požiarov v rodinných domoch počas vykurovacej sezóny je predovšetkým vyhorenie sadzí.
Medzi ďalšie príčiny patrí úlet iskier
z komína, opotrebovanie dymovodu,
špára v komíne alebo technická porucha vykurovacieho telesa. Nevedomosť majiteľov komínov v rodinných
alebo bytových domoch o lehotách
ich čistenia a snaha ušetriť za údržbu
je príčinou zanedbania čistenia komínov alebo neodbornej inštalácie komínového telesa.
Zvýšte pozornosť na kontrolu čistenia komínov a bezpečnej vzdialenosti
horľavých konštrukcií a materiálov od
vykurovacích telies a komínov. Požiarna bezpečnosť komínov je v súčasnosti
často frekventovaný problém. Držte sa
pri používaní vykurovacích spotrebičov
týchto nasledujúcich desiatich zásad
a uchráňte svoj majetok:
- V okolí spotrebiča je zakázané umiestňovať horľavé materiály (drevo, záclona,
plastové dekorácie, ...).
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti
horľavých stavebných konštrukcií. Pre

kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená
výrobcom.
- Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo,
aké je pre spotrebič určené.
- Pripojenie a spustenie spotrebiču vykonáva odborne spôsobilá osoba. Pripojenie môže vykonať len kominár alebo
revízny technik komínov.
- Vypaľovať komín je zakázané. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny
technik komínov.
- Nezanedbávajte konštrukčný stav komína - drevené konštrukcie v blízkosti
komínových telies, netesnosti, špáry
a pod.

nom do 50 kW, 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, raz za:

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za
2 roky.
- Spotrebič je potrebný inštalovať na
nehorľavú podlahu, resp. pred spotrebič umiestniť ochrannú podložku,
ktorá chráni povrchovú vrstvu podlahy
proti tepelným účinkom popola alebo

horúcich tuhých častíc. Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť
minimálne 300 mm pred spotrebičom
a 100 mm po bokoch spotrebiču na tuhé
palivo.
- Upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,
dymovodov a komínových telies, kde
v priestupkovom konaní môže Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až
do výšky 331 eur.
Vzhľadom na to, že nás postihla energetická kríza, opäť sa dostáva do popredia
vykurovanie tuhým palivom a menej
žiadané je plynné palivo či vykurovanie
elektrickou energiou. Prítomná situácia
si vyžaduje dôkladnú prevenciu vašich
vykurovacích telies, komínov a dymovodov.
(r)
Foto: internet

- Nevychladnutý popol ukladajte do
nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu.
- Ak sa v blízkosti komína skladujú horľavé materiály, ústie komína musíte vybaviť lapačom iskier.
- Čistite komín v pravidelných lehotách:
• ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výko-

Spievaj, že si spievaj
Slovami tejto krásnej slovenskej piesne sa niesla atmosféra v Mestskom
kultúrnom stredisku v Liptovskom
Mikuláši. Vo štvrtok 13. októbra sa
zúčastnilo sedem speváckych súborov z celého Slovenska Celoslovenskej
prehliadky spevokolov organizovaných pri JDS. Každý kraj bol zastúpený jedným speváckym súborom, až na
kraj Trnavský, z ktorého speváci sa pre
chorobu nezúčastnili.
Už od rána sa vo vestibule Mestského
kultúrneho domu schádzali speváci –
seniori a mnohí aj s divákmi zo svojich
okresov. Kraj Bratislava zastupovala
spevácka skupina Melódia z krajského
mesta. Kraj Nitra súbor Lipka z Dolných
Krškán, Trenčiansky kraj speváci Sihotiar
z krajského mesta, Banskobystrický kraj
speváci Seniori Optimisti zo Žiaru nad
Hronom, Žilinský kraj speváci Poludnica
z Liptovského Mikuláša, Košický kraj speváci Lipa zo Spišskej Novej Vsi a Prešov-

predchodcov. Piesne, ktoré odzneli
v kultúrnom dome, boli hymnické, veselé, smutné, oslavujúce život, lásku, piesne, ktoré zmierňujú bolesť a utrpenie.
Seniori dokázali, že spev, ktorý dostali
do vienka, a to, čo ich naučili ich mamy,
s radosťou a najmä hrdosťou šíria ďalej.

ský kraj súbor Jazero z obce Rožkovany.
Nad celoslovenskou prehliadkou prevzal
záštitu primátor mesta. Všetkých prítomných privítal a poprial pekný umelecký
zážitok. Bolo čo počúvať a ešte viacej
pozerať. Niektoré súbory vystúpili v krojoch zo svojho regiónu. Nie nadarmo sa
hovorí, že hudba sprevádza človeka od
narodenia až po smrť. Naše mamy nám

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mesto Žiar nad Hronom, ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh k uzavretiu
kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom bola nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
• pozemky a dom č.s. 382 na UI. A. Dubčeka pri cintoríne v Žiari nad Hronom: nehnuteľnosti
v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísané na LV 1136 vo výlučnom vlastníctve mesta
Žiar nad Hronom
• stavba Obytný dom na cintoríne č. s. 382 na novovytvorených pozemkoch p. č. CKN 1678/4 a p. č. CKN
1678/3 (vlastnícky nevysporiadaná).
Geometrickým plánom č. 51822326-124/2022, vyhotoveným dňa 13.9.2022 vyhotoviteľom Radoslav
Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO overený Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor pod číslom G1 – 455/2022, určené ako:
• pozemok par. č. CKN 1678/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 25 m2 (pozemok, na ktorom
je postavený bytový dom označený súpisným číslom 382)
• pozemok par. č. CKN 1978/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 216 m2,
ktoré boli vytvorené z pôvodnej parcely č. EKN 354 – orná pôda s celkovou výmerou 17 717 m2,
zapísaná na LV č. 1136 vo vlastníctve mesta v celosti.
Výmera pozemkov spolu: 241 m2.
Oznamuje, že obchodná verejná súťaž bola úspešná.
Komisia na svojom zasadnutí dňa 19.10.2022, po posúdení doručených súťažných návrhov,
konštatovala, že najvhodnejšia ponuka pre mesto Žiar nad Hronom bola predložená GRREI, s.r.o.,
Sládkovičova 16/59, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 625 906, registrácia v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9189/S.
(r)

spievali uspávanky, neskôr sme sa s ňou
stretávali v detských rokoch a v dospelosti a teraz ako seniori. Pieseň je našim
spoločníkom v radostiach, ale aj vo chvíľach bolesti a smútku, v čase víťazstva,
ale i prehry a sklamania. Pieseň otvára
srdcia, spája ľudí bez ohľadu na národnosť, vyznanie a farbu pleti. Generácie
ľudí preberali svoje piesne od svojich

Prítomní diváci sa zhodli v jednej veci
– všetky seniorské súbory si zaslúžia
naše poďakovanie a úctu za to, že šíria
slovenskú pieseň vo svojom blízkom
i ďalekom okolí. Po tom, ako odzneli
posledné tóny piesní, ktorými ukončili
Celoslovenskú prehliadku speváckych
súborov JDS, boli odovzdané pamätné
listy, kvety a darčeky. Spevácke súbory,
ktoré pôsobia na Slovensku pod hlavičkou JDS, netvoria len členovia JDS, ale je
medzi nimi aj dosť členov Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Tieto súbory sa zúčastňujú spomienkových
zhromaždení v rámci SZPB a obohacujú

tieto zhromaždenia o kultúrny zážitok.
Tu v tomto smere sa plne realizuje vzájomná dohoda medzi SZPB a JDS.
Človek má rôzne túžby a niektoré z nich
môže realizovať prostredníctvom hudby a umenia. Slávny taliansky skladateľ
Puccini povedal: „Hudba je vášeň, ktorej
som sa upísal na celý život.“ Diváci a všetci účinkujúci mohli aspoň v tento všedný
deň poznať šarm hudby a spevu. Vďaka
všetkým členom súborov za šírenie tradícií našich predkov. Veď, ako sa hovorí,
národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá ani svoju budúcnosť. A ľudová
pieseň patrí k tomu najkrajšiemu, čo sa
nám zachovalo z minulosti ľudu a čo
nám hovorí o jeho živote v predchádzajúcich storočiach.
Jaroslav Bulko,
podpredseda ÚR SZPB
Foto: ÚR SZPB

Zbierka pre opustené zvieratká
Žiaci Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika sa aj tento rok pri príležitosti
Svetového dňa zvierat rozhodli urobiť
zbierku pre opustené zvieratká.
„Počas dvoch týždňov žiaci nosili psíkom a mačičkám rôzne dobroty, konzervy, piškóty, granulky, konzervy, deky,
uteráky či hračky,“ hovorí pedagogička
Martina Polachová. Občianske združenie Strážni anjeli kúpilo pre psích
zverencov drevitú vlnu – podstieľku do
búd na dlhé zimné obdobie, tablety na
odčervenie a vitamíny na kĺby pre starších psíkov. „Všetko sme naložili do áut

dobrovoľníkov z občianskeho združenia
Pes a mačka v ohrození z Kremnice. Ďakujeme všetkým deťom z tried 1. A, B, C,
2. A, B, D, 3. B, C, 4. A. B, C, 5. A, D, 6. C,
8. A a z 9. A, D, ktoré majú srdiečka na
tom správnom mieste,“ konštatuje ďalej
Martina Polachová.

Svetový deň zvierat v spoločnosti
domácich miláčikov
Svetový deň zvierať 4. októbra oslávili
v 4. C netradične. „V spoločnosti našich
domácich miláčikov,“ približuje Martina

Polachová a ako konkretizuje: „Počas
dvoch dní sa nám v triede prestriedali
a robili nám spoločnosť moje morské
prasiatka Bubo, Fredy, Tony a Milankina
Tiša, škrečky Erikov Miško, Jarkov Max
a Timkova Hryzka s Bleskynkou, Simonkova mačička Kesy a Samkova Žofia, Sofinkina korytnačka Korina a Dominikova
sučka Nelka s Laurinou Gučou.“
(r)
Foto: „Dvojka“
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Obnovený náučný chodník Vojšín v Novej Bani čaká na vašu návštevu
Prírodné krásy bezprostredného okolia mesta Nová Baňa a priľahlých obcí
môžu návštevníci opäť spoznávať
plnohodnotne, a to vďaka aktivitám
OOCR Región GRON a jej partnerov.
Náučný chodník Vojšín, ktorý má celkovú dĺžku čosi vyše 12 km a prepája
Starú Hutu, miestnu časť Novej Bane,
s obcou Malá Lehota, bol v priebehu
roku 2021 zrevitalizovaný a od jari
2022 opäť naplno slúži turistom.
Náučný chodník tu bol pôvodne vybudovaný už v roku 1996, revitalizovaný
bol len raz, v roku 2008. Obnove trasy
chodníka i jeho vybavenia turistickým
mobiliárom, na ktorú sa podujala práve
OOCR Región GRON, predchádzala jeho
legalizácia a opätovné vyznačenie oficiálnym turistickým značením. „Obnova
značenia začala v septembri minulého
roka, po vybavení potrebnej administratívy a povolení. Nasledovala výmena
informačných tabúľ na jednotlivých zastávkach chodníka a aj obnova sedení
a stolov na vybraných miestach,“ uviedla
Mária Pátková, výkonná riaditeľka OOCR
Región GRON.

čiatok chodníka je v Starej Hute a jeden
z prvých a i najkrajších bodov na trase
je Starohutský vodopád. Posledným bodom je Andezitové kamenné more v Malej Lehote. Celý prechod chodníka trvá
asi štyri hodiny, terén nie je náročný (prevýšenie 372 m), preto je túra vhodná pre
všetky kategórie turistov. Výhodou je, že
sa môžete napojiť i na rôznych miestach
a rozdeliť si trasu na viacero kratších
výletov. Keďže nejde o okružnú trasu je
ideálne si túru naplánovať podľa autobusových spojov. Napríklad vyrazíte zo
Starej Huty, kde si necháte auto, prejdete

Náučný chodník Vojšín je obojsmerný
a jeho prechod je peknou celodennou
túrou. Prevedie vás miestami s jedinečnou flórou, popri vodopáde či lokalitami
s krásnymi výhľadmi do okolia – príkladmi sú Jašekova skala či vrch Vojšín. Za-

celý chodník a skončíte v Malej Lehote
odkiaľ sa naspäť dostanete autobusom.
Novinkou je tiež vytvorenie priestoru
pre parkovanie áut v Starej Hute, ktoré
tu dlho chýbalo.
Oproti pôvodnému konceptu náučného chodníka sa zmenila iba jedna jeho
zastávka. Zastavenie Jazerec bolo nahradené aktuálnym zastavením Masarykova jedľa. To, prečo sa toto miesto
nazýva podľa prvého československého
prezidenta, si prečítate na informačnej
tabuli, ktorá sa tu nachádza.

Novinkou chodníka bol i zaujímavý kovový prvok umiestnený na vrchu Vojšín,
ktorý však z miesta záhadne zmizol.
Išlo o originálny turistický smerovník
s „kukátkami“ – trubicami nasmerovanými na konkrétne výhľadové body v diaľke. Podobný smerovník je napríklad aj na
Skalke pri Kremnici.
Na obnove chodníka sa podieľali aj
partneri OOCR, bez ktorých by realizácia nebola možná. „Aktívna spolupráca
prebiehala s mestom Nová Baňa, ktoré
je vlastníkom Náučného chodníka Vojšín, nakoľko bolo jeho prvým iniciátorom
pred vyše 20 rokmi. Spolupracovali sme
tiež s Branislavom Medveďom z OZ Nová
Baňa, ktorý sa aktívne zapája do propagácie mesta a jeho okolia návštevníkom.
Pán Medveď ako skutočný baník je zároveň sprievodcom na nami organizovaných komentovaných prehliadkach po
Banskom náučnom chodníku. Prehliadky
sú zamerané najmä na baníctvo a jeho
tradíciu, ale aj na prírodné krásy tunajších lesov. OZ Nová Baňa tiež prispelo
k revitalizácii chodníka jeho doplnením
pamätnou tabuľou venovanou Samuelovi Mikovínimu, ktorá sa nachádza na
vrchu Vojšín,“ doplnila Pátková.

sme projekt mohli realizovať. Náučný
chodník tak vhodne dopĺňa ponuku
regiónu o možnosť celodenného výletu
v prírode, ktorý zvládnu rodiny s deťmi,
ale aj seniori. Zároveň chodník pomáha
zachovávať prírodné bohatstvo, ktoré sa
na strednom Pohroní nachádza a citlivo
ho prezentovať návštevníkom i miestnym,“ uviedla Gabriela Matlovičová,
marketingová koordinátorka OOCR Región GRON.
Aktivita bola realizovaná s finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
(r)

„Celková obnova chodníka by nebola
možná bez finančnej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR, vďaka ktorej

Týždňa dobrovoľníctva sa zúčastnilo 92 dobrovoľníkov
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom funguje ako Infobod o dobrovoľníctve v Žiari nad Hronom a už
deviaty rok sa aktívne zhosťuje koordinácie kampane Týždňa dobrovoľníctva v našom meste. S podporou
Centra dobrovoľníctva v Banskej
Bystrici sa snaží povzbudiť k aktivite
jednotlivcov aj organizácie. Týždeň
dobrovoľníctva je každoročne spojený s dátumom 16. až 22. septembra. Počas týchto dní sa uskutočňujú
aktivity rozmanitého charakteru po
celom Slovensku.
V našom meste sa pravidelne do aktivít
zapájajú základné a stredné školy, ktoré
túto kampaň využívajú na zapojenie sa
žiakov a študentov do starostlivosti o
školské prostredie. V základnej škole na
Jilemnického ulici si žiaci pod taktovkou
svojich učiteliek pozdvihli vnútorné prostredie tried. Namaľovali si dvere, stenu
a zveľadili si prostredie triedy, aby sa im

v nej lepšie učilo. V základnej škole na
Ulici M. R. Štefánika sa učiteľky rozhodli zatraktívniť prostredie vestibulu pre
deti a obnovili náter „skákaliek“, ktoré
deti využívajú počas prestávok alebo
v čase, ktorý trávia v školskom klube.
Stredoškoláci zo Súkromnej obchodnej
akadémie DSA taktiež skrášlili prostredie
svojej triedy. Naplánovanú mali aj akciu
Odpad patrí do koša, počas ktorej mali v
pláne vyzbierať odpadky v širšom okolí
školy, avšak počasie im skrížilo plány a
nepodarilo sa ho uskutočniť. Študenti sú
však aktívni počas celého školského roka
a o okolie školy sa aktívne starajú. Študenti Strednej odbornej školy technickej
sa v spolupráci s DSS Doména zapojili do
Pohybovej aktivity s klientmi DSS, ktorá
prebehla vo vonkajších priestorov vnútroblokov sídliska na Hviezdoslavovej
ulici.

kujúce BÚDU, malé eko(munitné) centrum, ktoré sa stalo aktívnym miestom
žiarskeho diania. Dobrovoľníčky zorganizovali v BÚDE brigádu, vyčistili si okolie
a nasadili novú zeleň. Na záver týždňa
dobrovoľníctva zorganizovali aj jesenný
SWAP oblečenia.
Počas Týždňa dobrovoľníctva sa uskutočnilo osem aktivít, ktorých sa zúčastnilo
92 dobrovoľníkov.
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom srdečne ďakuje každému jednému
dobrovoľníkovi a dobrovoľníčke, ktorí si
našli čas a venovali ho aktivite v rámci
Týždňa dobrovoľníctva. Veríme, že dobré
skutky sú prirodzenou súčasťou našich
životov a sme radi, že si to v rámci Týždňa dobrovoľníctva môžeme všetci pripomenúť.
CVČ
Foto: CVČ

Do aktivít Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo aj združenie OZ MYesto prevádz-

Rekonštrukcia Šášovského
potoka ako významný krok
protipovodňových opatrení
Obyvatelia Šášovského Podhradia
mali dlhšiu dobu problémy s potokom, ktorý v minulosti počas veľkých
dažďov spôsobil vytopenie viacerých
rodinných domov. To by malo byť odteraz minulosťou.
„Ďakujeme štátnym Lesom SR, menovite
pánom Dankovi a Blahovcovi a stavebnej spoločnosti, na čele s majstrom Dudoňom, za rekonštrukciu úsekov potoka
v mestskej časti Šášovské Podhradie,
ktorá výraznou mierou prispela k realizácii protipovodňových opatrení,“ hovorí
poslanec MsZ Juraj Krátky, ktorý problematiku riešil spolu s poslankyňou Annou
Líškovou. Ako uvádza, oprava najviac poškodených úsekov prebehla v mesiacoch
august a september a výška nákladov
bola v sume 67 139 eur.
(r)
Foto: Juraj Krátky.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Kto žil v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel...
Dňa 2. novembra uplynulo 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Editka Černajová
*1.3.1934 - †2.11.2017
a dňa 10. novembra si
pripomíname 5 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Daniel Černaj.
*21.7.1934 - †10.11.2017
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku spolu s nami.
S láskou v srdci spomínajú synovia
Daniel, Dušan a Ivan s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Svieca dnes horí
pre teba,
posielame tichú
spomienku
do neba.
Na pekné chvíle,
láskavé oči, teplo
tvojich dlaní...
si stále s nami a v našich
srdciach, mami.
Dňa 4. novembra 2022 sme si
pripomenuli 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
dobrá mama, starká a babka
Mária Koková.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry
Mária a Ľudmila s rodinami.

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Kto vás poznal, spomenie si,
kto vás mal rád, nezabudne.
Žijete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 8. novembra si pripomíname
1. smutné výročie od chvíle, keď
nás vo veku nedožitých 85 rokov
navždy opustil náš drahý otecko
Rudolf Štefík
a dňa 25. novembra uplynie 7 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička
Mária Štefíková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujú dcéra Janka
a dcéra Anna s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

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
17. 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.

Uzávierka čísla 23, ktoré vychádza
21. novembra, je v pondelok 14. novembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené
až do ďalšieho vydania.Spomienky môžete podať
aj prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

SPOMIENKA
Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 9. novembra
uplynie 13 rokov,
kedy nás navždy opustila
naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú
dcéra Iveta s rodinou,
vnučka Lenka s rodinou.

SPOMIENKA
Dnes ti už
nemôžem zavolať.
No stále nemám
silu tvoje číslo
z mobilu si
vymazať.
Spokojne spinkaj
medzi hviezdami.
Ja cítim sa bezpečne pod tvojimi
anjelskými krídlami.
Dňa 2. novembra uplynulo
10 rokov od úmrtia
Ing. Vladimíra Holčíka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
Zuzana a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný
spánok priať
a s veľkou láskou
v srdci na teba
spomínať.
Dňa 9. novembra uplynie 9 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustila
manželka, matka, babka,
sestra a kamarátka
Evička Sedliaková.
Venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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SPOMIENKA
Zatvoril oči,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Už nie je medzi
nami,
ale v našich
srdciach žije
spomienkami.
Dňa 6. novembra uplynulo 9 rokov
od nešťastnej udalosti, pri ktorej
tragicky zahynul náš drahý
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Úsmev mal na perách, dobrotu
v srdci, lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Rana v srdci
stále bolí
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie
si medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 1. novembra sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Keď umrie
mamička,
slniečko zájde...
v srdciach
sa uhniezdi
smútok a chlad.
Na celom svete
sotva sa nájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 10. novembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička,
stará mama a prastará mama
Mária Dubeňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
28. októbra sme
si pripomenuli
22. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša milovaná mamička
Helena Husárová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si na ňu spolu s nami.
Spomínajú dcéra
a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich
srdciach budeš
stále žiť.
V októbri sme
si pripomenuli
31. výročie
od smrti
Celestíny Melekovej.
Spomínajú dcéry, zať,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
Mamička
naša zlatá,
spomienka
na teba vždy
bude svätá,
v srdci nás
bude hriať.
Dňa 4. novembra
sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prababka
Marta Marková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Podvodníci, ktorí sa vydávajú za falošného policajta
Ďalším podvodom je prešpekulovaný
podvod, ktorý sa pácha po telefóne
a zneužíva aj dôveru a značku Polície SR.
Princíp podvodu spočíva vo využívaní
emócie strachu. Falošný policajt cez telefón tvrdí obeti, že sa ju niekto chystá
okradnúť a napadnúť. Odovzdaním peňazí „policajtovi“ budú peniaze v bezpečí.

Pamätajte, že policajti takto s občanmi
nekomunikujú. Policajti komunikujú
s občanmi striktne písomnou formou.
Výnimku sú situácie, kedy policajt zavolá
osobe za účelom dohodnutia si výsluchu
tak, aby jej časovo vyhovel v termíne výsluchu.

Takisto sme sa stretli s prípadmi, kedy
údajný policajt požadoval peniaze od
obete s tým, že je na ňu podané trestné
oznámenie a ak zaplatí, nič z toho nebude mať.

Ďalším podvodom sú z morálneho hľadiska asi najhoršie falošné charitatívne
zbierky. Pracujú totiž s psychikou človeka, ktorý chce pomôcť, keď nastane
krízová situácia.

Podvodníci
s falošnými zbierkami

Princíp podvodu je pracovať s ľudskou
emóciou. Falošný príbeh o chorom dieťati, ktoré potrebuje peniaze na liečenie
choroby, alebo vytvorenie účtu po katastrofe a zneužívanie dobrosrdečnosti
ľudí. V minulosti sme sa už stretli s falošnými zbierkami napríklad po výbuchu
a požiari v prešovskej bytovke, alebo aj
v prípade utečeneckej krízy v súvislosti
s vojnou na Ukrajine.
Overujte, či ide o zbierku s transparentným účtom. Transparentný účet funguje
ako bežný bankový účet, avšak všetky
jeho transakcie sú verejne dostupné na
stránke banky.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Indiáni potvrdzujú výbornú formu
Po majstrovi zdolali aj lídra súťaže
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom –
HK Brezno Knights 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

V stredu 26. októbra sa uskutočnilo
1. kolo školskej lige v stolnom tenise
pre ročník 2022/2023. Zúčastnilo sa
jej takmer 100 mládežníkov.
Spokojnosť s prvým kolom školskej ligy
netají ani predseda Stolnotenisového
klubu MŠK Žiar nad Hronom, Jozef Barniak. „Potešujúca je zvyšujúca sa účasť
detí. Prvého kola sa zúčastnilo 91 mládežníkov a tiež narastajúca herná kvalita,“ hodnotí Jozef Barniak a ako dáva
do pozornosti, druhé kolo školskej ligy
sa uskutoční 16. novembra opäť v Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari
nad Hronom.

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom: Petrík
– Gabri, A. Kobolka, Lopejský, M. Šeliga,
Pač, M. Hlinka, Nádašdi – Jakúbek, Fekiač,
Gašpar – Magdolen, Halama, Chlepčok –
Václav, Giertl, Kováč – Brumerčík, Adamčík, Kraut

Výsledková listina
(desať najlepších)
ani za stavu 7:0. Sedem strelených gólov,
dve využité presilovky, gól vo vlastnom
oslabení, tvrdé súboje, šarvátky, to všetko ideli diváci, ktorí prišli do Slovalco
arény.
HK MŠK Indián Žiar nad Hronom –
HC 19 Humenné 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

HK MŠK Indián Žiar nad Hronom –
Žilina 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly: 5. Gašpar (Fekiač, Šeliga), 6. Lačný (Markuš, Lenďák), 9. Kolenič (Fekiač,
Pač), 18. Lačný (Markuš, Horvát), 39. Kováč (Kolenič, Jakúbek), 41. Pač (Fekiač,
Jakúbek), 46. Vaško (Jacko)

Góly: M. Jakúbek (J. Kolenic, V. Fekiač),
N. Gašpar (P. Halama, R. Gabri), H. Kováč
(R. Gabri, O. Giertl), J. Chepčok (M. Šeliga, P. Halama), M. Jakúbek (V. Fekiač,
N. Gašpar), V. Fekiač (J. Kolenič, M. Jakúbek), P. Halama (N. Gašpar, M. Magdolen)

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Petrík
– Pač, A. Kobolka, Lopejský, M. Šeliga, Andersons, Nádašdi, M. Hlinka – Jakúbek,
Fekiač, Kolenič – Gašpar, Halama, Magdolen – Gabri, Adamčík, Chlepčok – Václav,
Giertl, Kováč

Vlani sme s vlkmi odohrali štyri zápasy,
ani raz sme nevyhrali a strelili sme im
len jeden gól. Poslednou výhrou Indiáni túto bilanciu nielen zmiernili, ale
výsledkom 7:0 negatívnu štatistiku doslova vygumovali. Duel bol dokonalým
obrazom tímovej bojovnosti, obetavosti
a najlepšou pozvánkou na zápas proti
Humennému. Hráči bojovali do poslednej sekundy a nevypustili jediný súboj

Pred zápasom sme vedeli, že nás čaká
doteraz najlepší tím súťaže, ktorý prehral iba raz. Vedeli sme, že to nebude
jednoduché, ale vôbec sme sa nezľakli!
Práve naopak, potvrdili sme, že víťazstvo nad Žilinou nebola vôbec náhoda
a tešíme sa zo štvorzápasovej série víťazstiev. Veľmi nás teší stúpajúca návštevnosť fanúšikov a veľmi si to vážime.
Je to naozaj pravda, že fanúšikovia sú

extra hráčom, ktorý nás ženie dopredu
a je to naozaj cítiť aj na ľade. Všetkým
veľmi pekne ďakujeme, veríme, že ste si
naplno užili parádne hokejové divadlo
a toto víťazstvo je opäť našim spoločným víťazstvom.
Norbert Javorčík, tréner domácich:
Odohrali sme súboj s ďalším náročným
súperom. Musím povedať, že zaslúžene
sú ašpirantami na víťazstvo v lige. Majú
veľmi kvalitne poskladaný tím a hrali iný
hokej, na aký sme doteraz boli zvyknutí. Ťažko sa nám, najmä v prvej tretine,
zvykalo na ich štýl, ale postupne sme
sa s tým dokázali vyrovnať. Dnes sme
dobre zahrali presilovky, trikrát sme
v presilovkách skórovali, čo bol veľmi
dôležitý moment. Hrali sme veľmi obetavo, aj keď nás to stálo viac zranených
hráčov. Pre nás to bol zatiaľ najťažší zápas sezóny, sme radi, že sme ho zvládli
a pripravujeme sa ďalej. Sezóna je ešte
dlhá. Máme za sebou len prvú štvrtinu
súťaže, máme už obraz o hre našich
súperov, ale aktuálne postavenie ešte
o ničom nevypovedá.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
Foto: Mário Bóna

Žiarski cyklisti reprezentovali
klub aj v zahraničí
CYKLISTIKA

Cez víkend 22. a 23. októbra sa na tradičnej trati v Topoľčiankach konalo
dvojkolo Slovenského pohára v cyklokrose. Obidva dni sa najlepšie darilo
kadetom.
V sobotu len tesne ušlo pódiové umiestnenie Filipovi Záhorcovi a po dobrom
výkone obsadil 4. miesto. Tesne za ním
prišili do cieľa s minimálnou stratou Do-

V prvom kole školskej ligy
súťažilo takmer sto mladých
stolných tenistov
STOLNÝ TENIS

Góly: 8. Gašpar (Jakúbek, Fekiač),
17. Kraut

Súboj vlaňajších nováčikov sme
zvládli bez inkasovaného gólu, o čo
sa postaral výborným výkonom Roman Petrík. Našu cestu za víťazstvom
odštartoval Nicolas Gašpar, ktorý
gólom oslávil svoje 26. narodeniny
a obrovskú chybu brankára hostí využil Matej Kraut.
Norbert Javorčík, tréner domácich: Snažili sme sa nadviazať na výkon z Martina
a zápasu s Modrými krídlami. Snažili
sme sa náš hokej postaviť na disciplíne,
organizovanosti a myslím, že sa nám to
v tomto ťažkom zápase darilo. Z môjho
pohľadu sme mali viac z hry, vytvárali
sme si viac šancí, ale nedokázali sme
odskočiť na väčší, ako dvojgólový, rozdiel. V defenzíve sme sa snažili byť na
dobrých pozíciách, vracať sa a robiť jednoduché veci, ktoré nás priviedli k víťazstvu, ktoré si veľmi vážime.
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minik Sochan na 7. mieste a Maroš Čerťaský na 9. mieste.
V nedeľu sa jazdil opačný okruh, ktorý
tak isto preveril kvality všetkých pretekárov. Výkon Dominika Sochana nakoniec
stačil na 6. miesto. Hneď za ním prišiel do
cieľa Maroš Čerťaský.

Na dvojkole v Topoľčiankach mala premiéru aj naša nová mladá posila mladších a starších žiakov v zložení M. Michaleje, T. Sklenka a T. Molota. Pre chalanov
to boli vôbec prvý štart na slovenskom
pohári v cyklistike, ktoré absolvovali.

Robo Jackuliak vo výbere
slovenskej reprezentácie
Farby klubu a mesta hájil v tíme slovenskej reprezentácie Róbert Jackuliak, ktorý štartoval na Svetovom pohári v cyklokrose v kategórii UCI C2 v poľskom
Mikolowe. Žiarsky cyklista podal perfektný výkon a pri konkurencii 38 pretekárov
prišiel do cieľa na 9. mieste.

Cyklokros v Rakúsku
V utorok 1. novembra si časť nášho tímu
odskočila na cyklokros do susedného Rakúska. Na pretekoch Kreuttal-CROSS obsadili naši kadeti Filip Záhorec 2. miesto
a Dominik Sochan 3. miesto. V kategórii
juniorov sa umiestnil Alex Antal na peknom 3. mieste.
CK MŠK
Foto: CK MŠK

1. Matúš Hudec
ZŠ s MŠ Š. Moysesa
2. Martin Kováč

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
3. Matúš Očovan
ZŠ na Jilemnického ulici
4. Luka Šedivý
ZŠ na Jilemnického ulici
5. Adrian Protúš
ZŠ na Jilemnického ulici
6. Jakub Oťapka
ZŠ na Jilemnického ulici
7. Samuel Hanzlík
ZŠ na Jilemnického ulici
8. Martin Vanka
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
9. Adrián Mlynárik
ZŠ Angyalova, Kremnica
10. Marek Ďuríček
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

(lt)
Foto: SteK
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Na postup do prvej ligy bude Patrik Blahút navždy spomínať
FUTBAL - ROZHOVOR

Chceme prilákať ľudí na štadión tak,
ako keď chodili na Pellegriniho, Tesáka, Jacka či Noska,” hovorí o aktuálnom projekte fungovania FK Pohronie jeho kapitán, Patrik Blahút.
Druhú ligu má 25-ročný krídelník
zmapovanú. Veď pred tromi rokmi vtedy
nenápadné FK Pohronie vypálilo rybník
favoritom MFK Skalica a najmä FK Poprad so Stanislavom Šestákom, dnes
športovým riaditeľom Tatrana Prešov.
Postup nečakal nikto, o to euforickejší
bol pre klub, sídliaci v Žiari nad Hronom
a Dolnej Ždani. „Bol to obrovský úspech,
postúpili sme s nižším rozpočtom, pretože sme boli skvelá partia a každý zápas
sme išli na krv. Sú to krásne spomienky,
navždy na to budem spomínať,” priznáva šikovný krídelník, ktorý s klubom po
postupe bojoval o udržanie klubu v najvyššej súťaži. „Samozrejme, aj záchrany
vo Fortuna lige sme oslavovali ako postup, Žiar je malé mesto a udržať v ňom
najvyššiu súťaž bude vždy náročné, aj
keď niektorí ľudia to brali ako niečo, čo
má byť samozrejmé. To však nikdy tak
nebude. Teda, ak do klubu nevstúpi nejaký arabský šejk,” dodáva so smiechom.
Najvyššiu súťaž sa v Pohroní udržať nepodarilo, no samotný hráč mal ponuky

ako Ďungel, Hrnčár, Abrahám, Pavúk
a ďalšími, ktorí sa neskôr rozutekali do
klubov Fortuna ligy. Skúsenosti mu zase
odovzdávali bardovia ako Pellegrini, Tesák či Hatok, ktorí už takisto v klube nepôsobia. Patrik Blahút však ostal a dnes
on je tým, kto mladých zaúča do tajov
profesionálneho futbalu a v tejto sezóne o špecifikách druhej ligy. „Určite sa
snažím s mladými hráčmi rozprávať, ale
musím povedať, že ma niektorí prekvapili. Sú to hráči, ktorí zbierajú prvé štarty
v mužskom futbale, ale dokázali sa slušne adaptovať a je na čom stavať,” hovorí
aktuálny kapitán FK Pohronie. A veru, že
hráčov, na ktorých sa do budúcnosti dá
stavať, je v klube požehnane.
na to, aby v nej zotrval. To by však znamenalo, že by musel presne po desiatich
rokoch opustiť FK Pohronie. „Priznám
sa, že som zvažoval prestup, mal som
ambíciu ostať v lige, ale žiadna ponuka
nebola taká, aby som Pohronie opustil,”
potvrdzuje črtu, ktorú badať pri viacerých hráčoch klubu. Vládne v ňom atmosféra, ktorá hráčov drží, až kým nepríde
skutočne významná ponuka. Prečo?
„Tých dôvodov je viac, to by sme tu boli
do rána,” smeje sa. A tak po zostupe sa

Pohronie a s ním aj Patrik Blahút opäť
ocitli v druholigovom pelotóne. „Za ten
čas sa veľa v súťaži nezmenilo, okrem
niektorých tímov. Stále je to vyrovnaná súťaž, v ktorej dokáže vyhrať každý
s každým,” dodáva.
Čo sa však možno zmenilo, je jeho pozícia v rámci tímu. Ako mladý hráč nemal v spomínanej postupovej sezóne
2018/2019 takú pozíciu, akú má dnes.
O miesto v zostave bojoval s hráčmi

Po pohronskom postupe do najvyššej
súťaže sa v klube vymenili viacerí investor, ktorí chceli viesť klub rôznymi
cestami, prevažne sa spoliehajúcimi
na zahraničných hráčov. Tí sa mali posúvať do ekonomicky silnejších líg, čo
malo klubu zabezpečiť jeho ekonomické fungovanie v najvyššej súťaži.
Čiastočne sa mu to možno aj darilo, veď
hráči z Pohronia sa dostali do Sheriffu Tiraspoľ, ktorý úspešne účinkoval v Lige
majstrov, či do klubov v Škótsku, USA
alebo v ďalších kluboch Fortuna ligy.

No výsledkový efekt častou obmenou
hráčov v najvyššej súťaži neprichádzal
a vo všetkých troch sezónach bojoval FK
Pohronie o záchranu. Až prišiel minulosezónny prehratý boj a zostup do 2FL,
po ktorom prišli v klubovom fungovaní
zmeny. Nielen personálne v rámci vedenia, ale aj v nastavenej filozofii. Pohronský klub sa zameral na mladých, talentovaných hráčov, z ktorých množstvo je
z regiónu či prešli mládežou v klube. Aj
Patrik Blahút sa medzi takých radí, veď
v klube pôsobí prakticky od pätnástich
rokov, a tak prirodzene kvituje aktuálne
fungovanie klubu. „Z môjho pohľadu je
správna cesta hrať s domácimi, slovenskými hráčmi. Iba tak môže napredovať
klub a slovenský futbal, ako taký. Nemám nič proti legionárom, ale musia byť
lepší ako domáci, a to v minulej sezóne
tu nebolo ani omylom, česť výnimkám.
Určite to je lepšie, hoci aj o súťaž nižšie,
no klub má priestor niečo vybudovať,
vychovať dobrých hráčov a prilákať ľudí
na štadión tak, ako kedysi chodili na Pellegriniho, Tesáka, Jacka, Jenča či Noska,”
myslí si odchovanec Voznice.
Zdroj: www.druhaliga.sk,
admin AK2FL

Skvelá Ema Okoyeocha priniesla
do Žiaru štyri zlaté medaily

Po 15. kolách Pohronie
na desiatom mieste

ATLETIKA

FUTBAL – II. LIGA

Časť našich atlétov z Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom už má ukončenú pretekársku sezónu. Patrí medzi
nich aj jedna z našich najúspešnejších
atlétok Ema Ijeoja Okoyeocha, ktorá
v tejto atletickej sezóne vybojovala
štyri zlaté medaily na Majstrovstvách
Slovenska.
Už na začiatku sezóny v bratislavskej
hale si vybojovala prvú zlatú medailu vo
vrhu 3-kilovou guľou s výkonom 12,22
m, čo je doteraz najlepší výkon v celoslovenských tabuľkách starších žiačok.
Postupne jej forma rástla a začala podávať stabilné výkony aj v hode diskom
a v hode kladivom. Na základe skvelých
výsledkov sa stala súčasťou slovenskej
reprezentácie starších žiačok. Slovensko reprezentovala na medzinárodných
atletických podujatiach vo Schwechate,
kde si vybojovala bronzovú medailu
vo vrhu guľou, v Székesfehervári a v jesennej časti súťaží na tradičnom štvorstretnutí medailistov z národných súťaží
(Slovensko, Slovinsko, Česko, Maďarsko),
ktoré sa tento rok konalo v Čechách. Na
toto skvelé podujatie sa nominovala po
vydarených Majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa konali v dňoch 17. a 18. septembra v Košiciach.
Na Majstrovstvá Slovenska odchádzala
v očakávaní trénera s víziou troch medailí, akejkoľvek farby. Na podujatí nezaváhala a postupne, ako nastupovala
na disciplíny v hode diskom, kladivom
a na druhý deň vo vrhu guľou, získavala
jednu zlatú medailu za druhou. Jednoducho to bol jej skvelý víkend a zaslúžene sa stala trojnásobnou majsterkou

Slovenska v kategórii starších žiačok.
Jej výkony v hode 1 kg diskom 30,91 m
a v hode 0,75 kg diskom 35,41 m, v hode
3 kg kladivom 41,14 m a vo vrhu 3 kg guľou 12,22 m sú najlepšie výkony starších
žiačok v atletickej sezóne 2022.

Čaká Emu účasť
na ISF U15 v Brazílii?
„Emka, ako žiačka Gymnázia Milana
Rúfusa v Žiari nad Hronom, je nielen
dobrý športovec, ale aj skromný človek,
s ktorým sa v jej veku veľmi dobre spolupracuje. Naše plány pre budúcu se-

zónu 2023 sú naučiť sa hádzať stabilne
kladivom na tri otočky, zatiaľ to zvláda
na jednu otočku. A osobné výkony vo
všetkých troch vrhačských disciplínach,“
hovorí Emin tréner Miroslav Rybársky
a ako dodáva: „Keďže v roku 2021 sa
vrátila zo svetových školských hier do
15 rokov, ktoré sa konali v Belehrade,
s bronzovou medailou vo vrhu guľou,
začíname sa pozerať aj na možnú účasť
na ISF U15 World School Games v Brazílii
na jeseň 2023.“
(r)
Foto: AK MŠK

14. kolo: MŠK Považská Bystrica –
FK Pohronie 2:2 (0:0)
Góly: 51. Miroslav Zhivkov Pushkarov,
62. Jakub Čunta - 55. Martin Matejčík,
86. Ondřej Hapal
Zostava FK Pohronie: Slančík – Čunta,
Pushkarov, Holub, Ožvolda, Krén, Steinhübel, Urgela, Barbora, Tatár, Blahút. Na
striedanie: Hogg, Abrahám, Šmatlák, Štrba, Netolický, Brodziansky, Laktionov.
V zápase s Považskou Bystricou naši hráči nabehali takmer 110 km na veľmi ťažkom teréne. Čo však v dnešnom futbale
je podstatnejšie ako objem, je intenzita.
V týchto individuálnych štatistikách
vynikli Vlado Barbora, ktorý okrem najväčšieho objemu kilometrov nabehal
1541 metrov vo vysokej intenzite, čo
predstavuje 13,13 % z celkového objemu
behu a oproti tímovému priemeru je to
takmer o 100 % viac vysokej intenzity.
Najviac metrov v šprinte už tradične
odbehal Paťo Blahút, ktorý našprintoval
435 metrov (tímový priemer bol 200 m).
Pre úplnosť dodáme, že beh vo vysokej

Ema s trénerom Miroslavom Rybárskym.

intenzite znamená beh s rýchlosťou
19,8 - 25 km/h a šprint máme definovaný
ako rýchlosť nad 25 km/h.
15. kolo: FK Pohronie – 1. FC Tatran
Prešov 0:1 (0:1)
Gól: 31. Marko Milunovič
Zostava FK Pohronie: Slančík – Čunta,
Klabník, Pushkarov, Krén, Ožvolda, Mateus, Barbora, Steinhübel, Tatár, Blahút. Na
striedanie: Hogg, Holub, Štrba, Netolický,
Brodziansky, Šmatlák, Laktionov, Abrahám.
Sobotňajší zápas proti lídrovi z Prešova
mal honor Zápas mesiaca. Nováčik z východu ťahal úctyhodnú sériu 12 zápasov
bez prehry, naše mužstvo neprehralo
osem ligových zápasov.
Napriek celozápasovej hernej prevahe
sme však nakoniec ostali bez bodu. Súper rozhodol exportným gólom Milunoviča. Naše obrovské šance v druhom
polčase ostali nevyužité, a preto Prešov
bral všetky body.
Zdroj: FK Pohronie

