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Mesto zvyšuje počet spojov MHD k vlakom na železničnú stanicu
Od 11. decembra budú posilnené
priame spojenia autobusmi Mestskej
hromadnej dopravy (MHD) zo
železničnej stanice. Žiarska radnica
sa pre tento krok rozhodla na základe
opakovaných požiadaviek obyvateľov
mesta.
Po dohode s SAD Zvolen, závod Žiar
nad Hronom a Železničnou spoločnosťou
Slovensko sa od 11. decembra posilňujú
priame spojenia autobusmi MHD
zo zastávky na Tajovského ulici po
trase linky č. 1 na železničnú stanicu
s pokračovaním na zastávky Agrostav,
Závod SNP, prípadne Slovalco a naspäť.
„Mesto sa pre tento krok rozhodlo na
základe opakovaných požiadaviek
svojich obyvateľov a v záujme lepšej
dostupnosti a prepojenia mesta, jeho
priemyselnej časti a železničnej stanice,“
informuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a ako podotýka,
oproti súčasným dvom spojom bude po
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Nový cestovný poriadok
platný od 11. decembra

Prevádzku MHD financuje mesto Žiar
nad Hronom z vlastného rozpočtu.
„Jedným z cieľov bola maximálna
efektívnosť rozšírenia autobusových
spojov pri minimálnych alebo žiadnych
výdavkoch oproti existujúcemu stavu.
Tieto zmeny tak mohli byť realizované
len za súčasného zrušenia iných spojov,“
vysvetľuje ďalej Martin Baláž. Preto od
dátumu platnosti nových cestovných
poriadkov MHD, čo je od 11. decembra
2016, nebudú v pracovné dni premávať na
linke č. 2 spoje č. 1 (odchod zo SAD o 4.45
hod. s príchodom na zastávku Benzinol
o 4.53 hod.) a č. 2 (odchod zo zastávky
Benzinol o 4.55 hod. s príchodom na
Slovalco o 5.07 hod.). „Tieto spoje by
obyvateľom mesta chýbať nemali, keďže
sú v približne rovnakej časovej relácii
vedené iné, prímestské autobusové
spoje,“ hovorí Baláž a ako konkretizuje,
takýmito spojmi sú napríklad Kosorín
– Slovalco s odchodom zo zastávky
Benzinol o 5.02 hod. a príchodom na
Slovalco o 5.12 hod. „Obdobne nedôjde
ani ku finančnému zaťaženiu cestujúcich,
keďže cena cestovného je totožná
s cenou MHD,“ dodáva na záver Martin
Baláž.
Nový grafikon spojov nájdete
na strane IV.
(li)

Mesto vyjednalo pridanie priamych spojov
zo železničnej stanice.

Zastávka na Tajovského ulici
– smer železničná stanica
Pracovné dni
Nedeľa

7.00 hod. 9.00 hod. 11.00 hod. 14.20 hod. 15.02 hod.
17.50 hod.

Týmito spojmi sa môžu obyvatelia mesta dopraviť ku vlakovým rýchlikom
v smere na Bratislavu: Tajov o 7.20 hod., Sitno o 9.20 hod., Tekov o 11.20 hod.,
Urpín o 15.20 hod. a v nedeľu ku rýchliku Skalka o 18.12 hod. V smere na Zvolen
bude obsluhovaný rýchlik Bystrica o 14.39 hod.

Železničná stanica
– smer zastávka MHD na Tajovského ulici
V smere zo železničnej stanice do mesta na zastávku MHD na Tajovského ulici
budú odchádzať autobusy od vlakov zo smeru od Zvolena: od expresu Hron
o 6.33 hod., osobného 5702 o 14.50 hod. a od rýchlika Slatina v pracovné dni
o 17.32 hod. a v nedeľu o 17.37 hod.
Zo smeru od Bratislavy to budú autobusy MHD od vlakov: rýchlik Sitno
o 10.50 hod., osobný 5761 o 14.50 hod. a rýchlik Bystrica tiež o 14.50 hod.

Basketbalové streetballové ihriská sú hotové
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novom na tejto trase premávať jedenásť
spojov.

Výstavba basketbalových streetballových ihrísk, ktoré sa nachádzajú
v areáli žiarskej „Dvojky“, bola v týchto
dňoch dokončená. Finančné prostriedky vo výške 20-tisíc eur na ne získalo
Občianske združenie Šport a mládež
ŽIAR od Ministerstva financií SR.
Súčasťou basketbalových streetbalových
ihrísk sú štyri prenosné streetballové koše,
z nich jeden je poloprofesionálny a tri
klasické streetballové. Súčasťou ihrísk sú
aj dve streetballové podlahy. Finančné
prostriedky v celkovej výške 20-tisíc
eur poskytlo občianskemu združeniu
Ministerstvo financií SR, 10 percentami
sa na financovaní podieľalo aj samotné

združenie. Na doplatenie jednej podlahy
prispelo aj mesto Žiar nad Hronom, a to
sumou 5 366 eur.
Podlaha ihrísk je osadená na pevno,
v prípade potreby však bude možné ju
odmontovať a premiestňovať. Ihrisko má
najmenšie možné oficiálne rozmery a môžu
sa na ňom organizovať aj medzinárodné
zápasy a oficiálne turnaje. Hracia plocha je
15 x 11 metrov a na každú stranu sú povinné
metrové výbehy. Celá plocha tak má 17 x 11
metrov. Podlaha je vyrobená zo špeciálneho
tvrdeného materiálu, ktorý má záruku
10 rokov. Za toto obdobie by sa nemala
zničiť pri akýchkoľvek poveternostných
podmienkach.
(li)

Nové streetballové ihriská sú v areáli „Dvojky“.

Prvý priechod pre chodcov osvetlený LED gombíkmi
Ešte do konca tohto roka a v priebehu
nadchádzajúceho roka plánuje mesto
zvýrazniť
prítomnosť
trinástich
najviac frekventovaných priechodov
pre chodcov. Tieto priechody budú
vybavené aktívnymi LED dopravnými
gombíkmi bielej farby.
Pre osvetlenie vybraných priechodov
pre chodcov sa mesto rozhodlo v záujme
zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky
a zvlášť ochrany chodcov pri používaní
cestných komunikácií. Zároveň sa takéto
označovanie priechodov uskutoční aj
v súvislosti s národným programom
projektu Bezpečný priechod pre chodcov.
„Ide o osem priechodov pred základnými
školami, jeden priechod pred materskou
školou, tri priechody pri autobusových
zastávkach a jeden priechod cez Ulicu

od.
vením
ným a iným

M. Chrásteka k Svitavskej ulici,“ informuje hmotnosti,“ približuje ďalej Miloslav
Miloslav Baranec z Mestského úradu Baranec s tým, že umiestnené budú pol
v Žiari nad Hronom.
metra od bočného okraja vodorovného
dopravného značenia a v polovičnom
profile cesty v smere jazdy. Dopravné
gombíky budú elektrickou energiou cez
Priechody pre chodcov by mali deň napájané z akumulátorovej batérie,
byť vybavené, v závislosti od v noci zo zdroja verejného osvetlenia.
šírky komunikácie, aktívnymi LED „Prvým priechodom pre chodcov
dopravnými gombíkmi bielej farby. s aktívnymi dopravnými gombíkmi,
Tie budú blikať nepretržite 24 hodín ktoré budú cez zimné obdobie fungovať
sedem dní v týždni. „Tieto dopravné v skúšobnom režime, je priechod na
gombíky budú zapustené do vozovky Bernolákovej ulici,“ dodáva na záver
s prečnievaním nad jej úroveň max. Miloslav Baranec
3 centimetre tak, aby neboli prekážkou Prevádzka dopravných gombíkov bola
pri prejazde motorových vozidiel ani zahájená 8. novembra 2016 za finančnej
pri zabezpečovaní čistenia komunikácií. podpory Nadácie ČSOB v sume 3-tisíc eur.
(li)
Zároveň budú odolné nápravovému
tlaku vozidiel nad 25 ton celkovej

Nepretržité blikanie 24 hodín
7 dní v týždni

Priechod pred chodcov s LED gombíkmi na Bernolákovej ulici.

2II.

Mestské noviny | 18. november 2016

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

Vianočné trhy tento rok už od 5. decembra
Po ostatné roky boli Žiarčania
zvyknutí, že Vianočné trhy v meste
sa konali posledný týždeň pred
Vianocami. Tento rok začnú už
v pondelok 5. decembra.
Predajné
stánky
budú
počas
Vianočných trhov opäť na Námestí Matice
slovenskej, tentoraz však v blízkosti
pavilónu. „Stánky sa zosúladia s farbami
pavilónu, natreté budú odtieňom
jazmínovej farby,“ informuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž
s tým, že trhom bude prispôsobená aj
vianočná výzdoba pavilónu. Namiesto
rokmi zaužívaného umelého vianočného
stromčeka, ktorý sa osádzal priamo do
Vianočné trhy budú tento rok v blízkosti pavilónu.
fontány, budú mať tento rok Žiarčania
živý vianočný stromček. Ten bude
umiestnený v priestore, kde stáva Máj. priestoru na Ulici Š. Moysesa a rovnako bude biele LED osvetlenie,“ konkretizuje
„Živý stromček bude z vnútroblokového ako nové osvetlenie v meste, aj na ňom ďalej Baláž s tým, že nové osvetlenie

Z pavilónu v parku je kultúrna pamiatka

vyjde mesto na približne 10 až 15-tisíc
eur. Mesto inovovalo vianočné osvetlenie
naposledy pred siedmimi rokmi. Nové
osvetlenie bude inštalované na stĺpoch
verejného osvetlenia na Ulici Š. Moysesa
a na Námestí Matice slovenskej. Umelý
vianočný stromček sa tento rok umiestni
na voľnú plochu pred Mestské kultúrne
centrum.

Súťaž vo varení kapustnice
aj charitatívny punč

Tradičné varenie vianočnej kapustnice
sa tento rok uskutoční vo štvrtok 15.
decembra. „Súťažiť bude opäť niekoľko
tímov. Svoj tím postaví aj primátor
mesta či žiarski poslanci. V tomto období
sa uskutoční aj predaj charitatívneho
punču,“ dodáva Martin Baláž. Ďalšou
novinkou počas vianočných sviatkov

valcom,“ približuje Ľubomír Kupči,
vedúci údržby technických služieb
s tým, že spolu sa opraví viac ako
120 m2 výtlkov. Na ich opravu sa použije
teplá obaľovaná asfaltová zmes, ktorú
technické služby dovážajú z Bzenice
alebo Prievidze. V prípade priaznivého
počasia budú práce ukončené do konca
novembra. „Motoristov obmedzíme
minimálne. Miesta pri opravách výtlkov
budú označené dopravným značením,
preto žiadame vodičov motorových

Pavilón sa podarilo zaradiť medzi kultúrne pamiatky.
Moysesa, ktorý je kultúrnou pamiatkou,
avšak medzi pamiatky doteraz oficiálne
zaradený nebol. „Preto sme vyvinuli
iniciatívu a vďaka spolupráci s Krajským
pamiatkovým úradom sa podarilo
pavilón (v Registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok uvádzaný ako
„altánok“) zaradiť medzi kultúrne
pamiatky,“ dodal Baláž. Mesto plánuje
ešte v decembri tohto roku požiadať
o dotáciu na obnovu pavilónu. „Chceli
by sme obnoviť okná, dvere, vonkajšie
i vnútorné omietky, podlahy, zaviesť do
objektu elektroinštaláciu a zvýrazniť aj
dominantný krov,“ hovorí ďalej Baláž
s tým, že upraviť by sa mal aj exteriér
pavilónu. V prípade získania finančnej
dotácie by sa obnova pavilónu mohla
realizovať v druhej polovici budúceho
roku.
(kr)

Na pavilón už pracovníci TS
inštalujú novú LED výzdobu.

V meste opravia 120 m2 výtlkov
V stredu 9. novembra začali
mestské Technické služby s opravou
výtlkov na území mesta. Pred
zimným obdobím sa tak opraví viac
ako 120 m2 výtlkov.
Výtlky opravujú technické služby
klasickou metódou. To znamená,
že poškodenú časť vozovky vyrežú
a vybúrajú, vyčistia a napenetrujú.
„Takto pripravenú plochu vyplníme
teplou asfaltovou zmesou a nakoniec
ju zhutníme vibračnou doskou alebo

Mesto plánuje využívať pavilón
v Parku Štefana Moysesa na
príležitostné
výstavy,
komorné
recitály či na stálu expozíciu fotografii
historického Svätokrížskeho sídla
biskupov – kaštieľa.
Mesto pripravuje projekt, ktorým
pavilón obnoví tak, aby prezentoval
historické obdobia, ktoré sa na pavilóne
odzrkadlili. Vďaka tomu, že sa pavilón
podarilo oficiálne zaradiť medzi
nehnuteľné kultúrne pamiatky, môže
mesto požiadať Ministerstvo kultúry SR
o dotáciu na obnovu pavilónu v rámci
programu Obnov si svoj dom. „Skúmaním
sme zistili, že pavilón či jeho časti
pochádzajú z gotiky, baroka i neogotickej
éry,“ uvádza vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a dodáva, že pavilón
je síce umiestnený v Parku Štefana

bude drevený Betlehem v životnej
veľkosti, ktorý pre mesto vytvoril sochár
Andrej
Jánoška.
Neodmysliteľnou
súčasťou Vianočných trhov bude aj
atraktívny kultúrny program na Námestí
Matice slovenskej, ktorý pripravuje
žiarske Mestské kultúrne centrum. (li)

Opravené výtlky pred parkoviskom za MsKC.

vozidiel
o
zvýšenú
opatrnosť
pri prejazde okolo pracovníkom
technických služieb, ktorí budú výtlky
na cestách opravovať,“ upozorňuje
Ľubomír Kupči.

Opravovať sa bude na území
celého mesta

Výtlky sa budú opravovať na území
celého mesta. Ide pritom o tieto časti:
Dukelských hrdinov – pred penziónom,
Ulica Hutníkov, križovatka ulíc Hutníkov
a Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa smerom ku
„Kockám“, Ulica A. Hlinku – horná časť
po Šoltésovej ulicu, Šoltésovej ulica od
Ulice A. Hlinku po Krížnu ulicu, križovatka
ulíc Štúrovej a Rudenkovej, Rudenkova
ulica po Krížnu ulicu, spodok Ulice A.
Hlinku, ulice Novomeského, Svitavská,
Hurbanova, Rázusova, Dr. Janského,
Tajovského, Bernolákova,
Hollého,
chodník na Vansovej ulici – na
parkovisko, cesta do škôlky za tzv.
Čínskym múrom, Chrástekova ulica
pred políciou smerom ku parkovisku
za MsKC, severná časť Ulice Š. Moysesa,
Sládkovičova ulica od polikliniky, Ulica
A. Dubčeka do podchodu, chodníky
na uliciach A. Dubčeka a Komenského,
parkovisko pred BD 284 a 285 na
Hviezdoslavovej ulici, Šášov – Píla, dvor
za mäsiarom Tauris a cesta ku plavárni.
Na opravy výtlkov bola z mestského
rozpočtu vyčlenené čiastka v hodnote
3 804,94 eur.
(li)

Pri garážach na Kortine osadili 19-metrový plot

Obnovou by mali prejsť aj okná či omietky.

mestské noviny

V utorok 8. novembra pribudol pri
garážach na Kortine 19-metrový plot.
Konštrukcia 19-metrového plota je
z profilovej ocele a trapézového plechu.
„Dĺžka plota je určená vzdialenosťou
dvoch blokov garáží,“ vysvetľuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor
Rozenberg a konkretizuje: „Konštrukcia
je vyhotovená z mechanicky pevného
materiálu, pričom brána má veľkosť
presahujúcu tri metre a je uzamykateľná.“
Oceľ je pritom upevnená v betónovom
základe a je opatrená ochranným
náterom. „Vybudovali sme plot s vyššou
mechanickou odolnosťou v porovnaní
napríklad s bežným pletivom,“ dodáva
Rozenberg. Cena za takto osadený plot
je 2 018.06 eur s DPH.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kamenárstvo v mestečku
Žiarska kotlina a okolité vrchy boli
vždy zásobárňou kvalitného kameňa.
Už v dobe laténskej (mladšia doba
železná) bol ryolit z tejto oblasti známy
a zásobovalo – obchodovalo sa s ním
v širokej oblasti.
Malé žarnovy (mlecie kamene) sa používali
v osadách na mletie zrna. Hlavne ryolitová
hornina z okolia Žarnovice a Hliníka nad
Hronom sa zistila počas archeologických
výskumoch v osídlených oblastiach, tak
na južnom Slovensku, ako aj v severnejšie
položených sídlach. Kameň sprevádzal
ľudí po celý ich život, ako v minulosti,
tak aj v nedávnom období. Mestečko
Svätý Kríž veľmi dobre prosperovalo
v tejto oblasti kamenárskeho priemyslu

z miestneho limnokvarcitu, ktorý sa ťažil
v povrchových lomoch na polohe Hŕbok,
kde sa aj opracovával. Doteraz pozornému
človeku neuniknú stopy vo forme nízkych
stien po výlomkoch, ako aj haldy odštepov
vytvárajúce celé terasy. V týchto lomoch
sa kamenné bloky opracovávali do tvaru
veľkých mlecích kameňov na drvenie rudy.

Kameň na dláždenie
ulíc a chodníkov

V čadičových lomoch sa zase opracovávali
kamenné kocky na dláždenie ciest. Údajne
sa ročne vyprodukovalo aj 12 000 m3
kameňa na dláždenie ulíc a chodníkov. Ešte
v minulom storočí sa dali nájsť stopy po
tých prácach. Pri prieskume okolia Žiaru
nad Hronom som v lesíku medzi Lutilou
a Žiarom nad Hronom, v hustom lesnatom
poraste, narazil na takéto pozostatky. Dlhé

Foto: M. Slamka.
a úzke do kameňa vysekané chodbičky
pretínali mierne kamenné návršia vytvorené
vystupujúcim kamenným podložím. Na
viacerých miestach v týchto „lomoch“ som
našiel už rozpadajúce sa drevené sudy
vyplnené kamennou drťou. V ich blízkom

Za parkovanie v areáli nemocnice zaplatíme
Nové parkovisko pred budovou
polikliniky priamo v areáli nemocnice
začala spoločnosť Svet zdravia stavať
v máji. Parkovanie na týchto miestach
však bude spoplatnené.
V areáli nemocnice pribudlo celkovo
28 nových parkovacích miest, pričom
dve z nich sú vyhradené pre imobilných
pacientov. S výstavbou parkoviska
pristúpila spoločnosť aj k rekonštrukcii
cestnej infraštruktúry a chodníkov.
Spoločnosť Svet zdravia zároveň
informovala, že tieto parkovacie miesta
budú spoplatnené. Akou sumou, na to
sme sa opýtali hovorcu spoločnosti,
Tomáša Kráľa: „Stále čakáme na
kolaudačné
rozhodnutie.
Nové pre verejnosť, zatiaľ v neregulovanej
parkovacie plochy sú sprístupnené podobe.
Konkrétne
podmienky

parkovania zverejníme až po získaní
kolaudačného rozhodnutia, určite však
ešte pred samotným spustením.“
Ak ste teda pacientom žiarskej
nemocnice a navštevujete ju svojim
vozidlom, pripravte sa na to, že za
parkovanie v areáli nemocnice budete
platiť. Svet zdravia už má parkovné
v niektorých svojich nemocniciach
zavedené. V Spišskej Novej Vsi je
základná sadzba parkovného 0,50 eur
za hodinu, pričom prvých 15 minút
je parkovanie bezplatné. Bezplatné
parkovanie majú v čase od 7.00 do 15.30
hod. aj návštevníci nemocnice, ktorí sú
držiteľmi preukazu ZŤP a darcovia krvi
v deň darovania.
(li)

Parkovisko pri „Jednotke“ tesne pred dokončením
Parkovisko pri Základnej škole na
Ulici Dr. Janského je už v týchto dňoch
tesne pred dokončením. Rodičia detí
tak budú mať k dispozícii 20 nových
parkovacích miest.
S výstavbou parkoviska sa začalo 13.
októbra. Na mieste starého chodníka
je dnes vybudovaných 20 parkovacích
miest s kolmým státím. Plocha
celého parkoviska je 320 m2. Okrem
parkovacích miest vznikla aj nová časť
oplotenia základnej školy a istá úprava
spôsobu prechodu pre peších. Chodník
pre peších, široký 1,5 metra, obchádza
parkovisko a pôjde medzi parkoviskom
a oplotením. Vsadené parkovisko
presunie teleso chodníka tak, ako je to
okolo celého areálu školy. Tým bude
zachovaná bezpečnosť prechodu pre

Parkovisko sa už bude môcť
čoskoro využívať.

S prácami sa začalo v polovici
októbra.

peších a vodiči budú cúvať priamo na
cestu. Týmto riešením sa zjednoduší,
a hlavne sprehľadní dopravná situácia
na mieste zvýšeného pohybu detí pri
základnej škole.
(li)

okolí sa nachádzali ešte ojedinelé pohodené
dláždiace kocky. V niektorých sudoch boli
zabodnuté železné sekáče a kladivo –
perlík, ktoré už malo zotletú drevenú rúčku.
Bol to dôkaz z ešte nedávnej minulosti
o spracovaní kameňa.
Prednedávnom M. Slamka poslal fotografiu
veľmi pekne zachovalého mlecieho kameňa
na drvenie rudy. Samotného ho to zaujalo
a ako píše: „Je to celkom zaujímavé, keďže
Križania boli skôr známi ako dobrí roľníci.
Toto ich však posúva omnoho ďalej dosť
podstatne. Vzhľadom na veľkosť lomu
participovali pri priemyselnej činnosti
okolitých banských miest, ktoré uvedené
kamene potrebovali.“ No ako vidno ešte aj
dnes, keď ste trochu pozorný a máte záujem
o históriu, môžete urobiť jedinečný objav.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Žiarska mládež nafotila kalendár pre psí útulok
predstavenie kalendára, k dispozícii
bude neskôr aj na mestskom úrade
a v žiarskom útulku. Počas týchto dní sa
v žiarskych školách uskutoční výtvarná
súťaž pre žiakov, ktorí prostredníctvom
farbičiek a farieb zobrazia svoj vzťah ku
psom. Výstava týchto prác sa uskutoční
v pavilóne na námestí tiež počas varenia
kapustnice.
Z fotenia do kalendára.
Foto: Klaudia Cudelková.
Mestský mládežnícky parlament a OZ
Strážni anjeli pripravujú charitatívnu
zbierku pre žiarsky psí útulok. V týchto
dňoch finišujú s prípravou kalendára
psíkov, ktorého cieľom je zvýšenie
adopcií psov v žiarskom útulku.
Do kalendára sa dostali psíkovia, ktorí
na svoju novú rodinu čakajú v útulku
najdlhšie. „Nafotením kalendára chceme
zvýšiť záujem o adopciu psov v žiarskom
útulku,“ vysvetľuje koordinátorka práce
s mládežou Dominika Švecová, ktorá
je zároveň autorkou myšlienky psieho
kalendára. „Ide o charitatívnu pomoc,
pričom záujemcovia o kalendár môžu
zaplatiť aj viac, ako bude stanovená
cena. Bude to dobrovoľný príspevok,“
informuje ďalej Dominika Švecová a ako
konkretizuje: „Kalendár bude verejnosti
po prvýkrát predstavený počas varenia
vianočnej kapustnice na námestí,
a teda 15. decembra. Počas prezentácie
kalendára sa uskutoční aj charitatívna
zbierka, kedy môžu Žiarčania psíkom
v útulku priniesť granulky, maškrty, ale
aj deky či hračky.“ Za príspevok dostanú
darcovia ku kalendáru aj brožúrku
dobrých príkladov adopcie. „Obsahovať
bude príbehy psíkov zo žiarskeho útulku
a ich šťastné adopcie,“ podotýka Švecová.
V prípade, že sa vám nepodarí prísť na

Vyzbierané peniaze poputujú
na zlepšenie podmienok
v útulku

V súčasnosti sa v útulku nachádza 44
psíkov, ktorí čakajú na svoje nové domovy.
„Veľmi vítame aktivitu žiarskej mládeže,
ktorá sa aj takýmto spôsobom rozhodla
pomôcť psíkom, ktorí sa nachádzajú
či už v útulku, alebo v dočasných
domovoch,“ hovorí predsedníčka OZ
Strážni anjeli Martina Polachová a ako
podotýka, všetky finančné prostriedky,
ktoré sa počas charitatívnej zbierky
podarí vyzbierať, poputujú výhradne
do útulku. „Finančné prostriedky, ktoré
sa z aukcie podarí získať, budú použité
výhradne pre psíkov, či už na zakúpenie
krmiva alebo na rekonštrukciu kotercov.
Tá je vzhľadom na prostredie, v ktorom sa
útulok nachádza, veľmi potrebná,“ hovorí
na margo zlepšenia podmienok psov
v útulku Polachová. V ostatných dňoch sa
dobrovoľníkom podarilo všetky koterce
v útulkovej časti obložiť novým obkladom
a začalo sa aj s maľovaním zadných
stien umývateľným náterom. Obklad
stien sa robil z dôvodu, aby boli koterce
ľahšie udržiavateľné, dezinfikovateľné
a aj na pohľad krajšie. „Momentálne
sme približne v polovici maľovania.
Po dokončení bude nasledovať nová
podlaha a náter mreží,“ dodáva Martina
Polachová.
(li)

Žiarska „Štvorka“ oslávila 30 rokov
Pri príležitosti 30. výročia vzniku
Základnej školy na Jilemnického ulici
sa vo štvrtok 10. novembra uskutočnil
slávnostný program. Vo viac ako
hodinovom programe sa nielen
spomínalo.
História školy sa začala písať v roku
1986 v dobe, keď do z časti ešte stále
rozostavaného komplexu vstúpili prví
žiaci a vyučujúci z ostatných žiarskych
základných škôl. Škola sa v čase svojho
vzniku špecifikovala medzi ostatnými
žiarskymi školami ako škola s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov. Neskôr, od
roku 1999, aj ako škola so zameraním na
športovú prípravu – basketbal chlapci,
volejbal dievčatá. V nasledujúcom
období k tomu pribudlo aj Športové
stredisko v karate.
Pozvanie na slávnostný program prijali
primátor mesta Peter Antal, jeho zástupca
Ladislav Kukolík, poslanci mestského
zastupiteľstva, rodičia detí, ale aj široká
verejnosť. Súčasťou programu bolo

aj spomínanie na všetkých riaditeľov
školy. Prvým riaditeľom bol Gejza Nagy,
ktorého vystriedala Mária Ulrichová.
V roku 1993 do roku 2004 viedol školu
opäť Gejza Nagy. Na stoličke riaditeľa ho
do roku 2009 vystriedal Jozef Schwarz.
Súčasným riaditeľom školy je od roku
2009 Marian Majzlík.

Prvé vyučovanie začalo
6. januára 1986

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal
v 13 triedach 1. – 4. ročníka od 6. januára
1986 so 406 žiakmi a v 8 triedach 5. – 8.
ročníka od 3. februára 1986 s 201 žiakmi.
Realizoval sa v sťažených priestorových
podmienkach, nakoľko škola ešte nemala
k dispozícii odborné učebne, dostatok
kabinetov, objekty pre vyučovanie
telesnej výchovy, ihriská, školský dvor,
športový areál. Tieto priestory boli vo
výstavbe a boli dávané do užívania
postupne. Od svojho zrodu sa škola začala
špecializovať na rozšírené vyučovanie

cudzích jazykov, neskôr úspechy v športe
priviedli vedenie a pedagogický zbor
k myšlienke a vytvoreniu športových
tried so zameraním na basketbal
a volejbal. Vo vzdelávaní športovo
nadaných žiakov sa pokračovalo až do
roku 2004. Všestrannosť detí a podpora
rozvoja všeobecne intelektovo nadaných
žiakov viedla v roku 2002 ku zriadeniu
prvej triedy projektu ERIN. Rok 2009
sa stal rokom športových návratov.
Škola opäť realizuje vzdelávanie žiakov
so športovým nadaním v športových
triedach, pričom pokračuje aj vo
vzdelávaní žiakov s intelektovým
nadaním. Tí sú v súčasnej dobe začlenení
do bežných tried.

Úspešní bývalí žiaci

„Na všetkých absolventov „Štvorky“
sme nesmierne hrdí,“ hovorí riaditeľ
školy Marian Majzlík a dodáva: „Mohli
by ste ich stretnúť medzi lekármi,
advokátmi, architektmi, IT odborníkmi,
manažérmi, ale i v SND či v sídle Svetovej

banky vo Washingtone. Nedajú sa
spomenúť všetci, no nakoľko žijeme
v povedomí mesta ako škola športová,
spomeniem aspoň niekoľko bývalých
absolventov,
dnes
vynikajúcich
športovcov a reprezentantov SR:
Jakub Kádaši – basketbalový talent,
v súčasnosti reprezentant nemeckého
basketbalového klubu, Ivana Zošiaková

– sympatická futbalistka, ktorá sa
prepracovala do najvyššej ženskej
súťaže, Milan Laurov – mladý karatista,
účastník Majstrovstiev sveta, Lukáš Muha
– atletický talent, niekoľkonásobný
majster SR či Adrián Foltán – cyklistický
talent, reprezentant SR v kategórii
juniorov, účastník Majstrovstiev sveta
v cyklistike v Qutarskej Dohe.“
(li)
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Interaktívne predstavenie o histórii mesta zožalo úspech
V pondelok 14. novembra sa
v Mestskom kultúrnom centre v Žiari
nad Hronom uskutočnila premiéra,
a zároveň aj derniéra interaktívneho
predstavenia Z minulosti do
prítomnosti – Z histórie Svätého
Kríža a Žiaru nad Hronom. Práve
toto predstavenie dalo bodku za
celoročnými oslavami 770. výročia
od udelenia mestských práv.
Predstavenie odohrali amatérski
herci zo zoskupenia Kopa 9, folkloristi
z Folklórneho súboru Hron a žiaci
zo Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej Parákovej. V dopoludňajších
hodinách si predstavenie pozreli žiaci
Atmosféra žiarskeho jarmoku v minulom storočí.
základných a stredných škôl, popoludní
aj širšia žiarska verejnosť. Scenár
k tomuto vydareného prevedeniu, hudby, hovoreného slova, fotografií, ale Peter Luptovský. Ten bol zároveň aj
v ktorom nechýbali ukážky tanca, aj krátkych kreslených filmov, napísal režisérom. Neodmysliteľnou súčasťou

predstavenia boli aj krátke kreslené
filmy Janky Gajdošíkovej, ktoré výstižne
dopĺňali celé podujatie a fotografie
žiarskeho fotografa Dušana Pethöoa.

História žiarskych jarmokov,
svetové vojny aj socializmus

Interaktívne podujatie mapovalo
históriu nášho mesta až po súčasnosť.
V podaní divadelníkov nechýbala ani
scénka, v ktorej odovzdal výsady mestu
Svätý Kríž ostrihomský arcibiskup
Štefan Vanča. Zahrali im k tomu žiaci
žiarskej ZUŠ-ky. Členovia Folklórneho
súboru Hron zase pútavo priblížili
atmosféru
tradičného
žiarskeho
jarmoku v minulom storočí. Následne
sa diváci vďaka krátkym kresleným
filmom presunuli cez prvú a druhú
svetovú vojnu do socializmu. Žiakov

základných škôl zaujala najmä módna
prehliadka z tohto obdobia. Tu sa opäť
divadelníci z Kopy 9 predviedli nielen
v pionierskych, ale aj žandárskych
uniformách či štrikovaných svetroch.
Scénka končila piesňou Sľúbili sme
si lásku v podaní žiakov ZUŠ, čím sa
diváci dostali až po súčasnosť. Ako
posledná prišla na rad séria fotografií zo
súčasného mesta Žiar nad Hronom.
Organizátorom
45-minútového
predstavenia bolo mesto Žiar nad
Hronom a Mestské kultúrne centrum.
Organizované bolo za finančnej
podpory BBSK.
(kr; li)

Mikuláš tohto roku rozsvieti na námestí živý vianočný stromček
Už iba niekoľko dní nás delí od
príchodu Mikuláša na žiarske
námestie. Mestské kultúrne centrum
pripravilo tohto roku jednu novinku,
ktorá poteší nielen malých, ale aj
veľkých.
Mikuláš zavíta do nášho mesta už
tradične 5. decembra. Predtým, ako
rozsvieti živý vianočný stromček, môžu si
detičky spolu s rodičmi pozrieť rozprávku
Zachráňte Mikuláša so začiatkom o
16.30 hodine. V rozprávke škriatkovia

hľadajú liek pre chorého Mikuláša a
cestou stretnú obrovské chodúľové
bytosti s veľkými maskami Poseidona –
vládcu morí, Bosorku Akné, čertovského
lekára Zuboťaha či anjela Daniela.
„Program Mikuláša budeme opäť
prenášať aj na veľkoplošné plátno, aby
ho videl každý,“ hovorí producent MsKC
Janko Kulich s tým, že do programu
Mikulášskych osláv vybrali interaktívnu
rozprávku Zachráňte Mikuláša v podaní
profesionálnych hercov. „Tu je treba

povedať, že v ponuke divadiel či agentúr
nahradili klasické rozprávky modernejšie
a pestrejšie predstavenia a klasiku
zastupujú už len postavy ako sú čert,
anjel alebo samotný Mikuláš. Nedá sa
vyhovieť každému, ale snažíme sa vybrať
vždy taký titul, ktorý poteší detského
diváka s ohľadom na naše tradície, ale
tiež s dôrazom na detskú fantáziu. Aj
touto cestou chceme poprosiť rodičov,
aby svoje detičky nabudili a pripravili na
to, čo sa bude diať na pódiu, aby poznali

obsah rozprávočky a mohli si ju tak užiť
naplno,“ dodal Kulich.
Príchod
samotného
Mikuláša
očakávame o 17.15 hodine, kedy
rozsvieti živý vianočný stromček.
„Novinkou bude fotenie s Mikulášom,
ktoré bude prebiehať priamo na pódiu
s peknou scénou, aby sme tak umožnili
rodičom urobiť kvalitnejšie zábery,“
dodáva producent s tým, že to bude pre
našich najmenších milý zážitok.
(kr)
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Blɪhɛ͆ɰlʋʜȲɏ
V knihe tvojho života
strana sa otvára,
pripíjame si s tebou
vínom z pohára.
Na tvoj život
spomíname
s vďakou
a v tichom dojatí,
kto z nás a kedy, drahý otecko,
ti všetku lásku oplatí?
Dňa 24. novembra sa dožíva krásnych
80 rokov náš ocko
Rudolf Štefík.
Veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania mu zo srdca želajú dcéry
Janka a Anka, syn Rudko
a celá ostatná rodina.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

17.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
18.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
19.11. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
20.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou –
Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária
vás oboznámi s vývojom vesmíru.
Poskytne vám tiež pohľad na nočnú
oblohu,
predstaví
najznámejšie
súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po
skončení programu je za priaznivých
poveternostných
podmienok
pripravené
pozorovanie
večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 18. novembra o 18.00 hod.
•Dežo Ursiny – Modrý vrch
Hudobno-biografický
program
v unikátnom hudobno-poetickom
spojení s majstrom slova Ivanom
Štrpkom. Dňa 24. novembra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Dominik
v mesačnom cirkuse
Kreslená rozprávka pre škôlkarov.
S modelmi v UFO sále si predvediete, ako
sa pohybujú telesá v slnečnej sústave
a za priaznivého počasia sa pozriete
na oblohu cez náš astronomický
ďalekohľad. Dňa 25. novembra o 16.00
hod.
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy
s pomocou planetária a sprievodným
slovo lektora. Za priaznivého počasia sa
uskutoční pozorovanie večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 25.
novembra o 18.00 hod.

21.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
22.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
23.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
24.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
25.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
26.11. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia

Univerzita tretieho veku
Mesto Žiar nad Hronom a Technická
univerzita vo Zvolene otvára záujmové
dvojročné štúdium Univerzita tretieho
veku v Žiari nad Hronom Anglický
jazyk pre začiatočníkov.
Lektor: PaedDr. Juraj Romer.
Vyučovanie: streda 14.00 – 15.30 hod.
Oficiálne otvorenie sa uskutoční v stredu
23. novembra o 14.00 hod. v Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad
Hronom, budova SO 01 prízemie – trieda
7. C.
Termíny zimný semester:
23. novembra, 30.novembra ,
7. decembra , 14. decembra, 21. decembra 2016, 18. január, 25. január, 1. február,
8. február, 15. február, 22. februára 2017.
Termíny letný semester: 8. marec, 15.
marec, 22. marec, 29. marec 2017.
Po dvoch rokoch štúdia čaká absolventov
slávnostná promócia v AULE na TU
vo Zvolene. Pre študentov UTV sú
pripravené exkurzie a aktivity v rámci
Slovenska, ale aj Európy. Študenti sa
majú možnosť zapojiť do národných aj
medzinárodných projektov. Ponúkame
viac ako 18 zaujímavých študijných
odborov. Máme najlepší Facebook
a Youtube pre seniorov v strednej
Európe. V prípade problémov a otázok
kontaktujte: Ing. Danica Klačková,
manažérka UTV, danica.klackova@tuzvo.
sk, 045/5206 599.
Výučba bude prebiehať v Žiari nad
Hronom - Základná škola, Ul. M. R.
Štefánika č. 17 – Budova č. SO O1
prízemie – trieda 7.C. www.tuzvo.sk/utv

HĽADÁM DOMOV
MAX
Max má približne
2,5 roka. Je to
kríženec menšieho
vzrastu. Je milej,
kontaktnej
a nekonfliktnej
povahy. S inými psami a sučkami sa znesie.
Vhodný je do rodinného domu aj do bytu.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

BETTY
Betty je mladá sučka,
má približne 1,5 roka.
S inými psami a sučkami
problém nemá. Je to
ideálny rodinný psík.
Ak by žila v rodinnom
dome so záhradou, svoje
územie by si vedela
ošteknúť. Naučila by
sa aj na život v byte pri
aktívnych ľuďoch, ktorí
by jej dopriali dostatok vychádzok a pohybu.
Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

TEO
Teo je 3-mesačné šteniatko.
Je to krásny ušatý kríženec,
v dospelosti predpokladáme
stredný až väčší vzrast. Má
staršie zranenie na jednej
prednej labke, používa ju
však bez problémov. Je to
zdravé a životaschopné šteniatko. Na adopciu
pôjde očkovaný a čipovaný. Podmienkou
adopcie je kastrácia po dosiahnutí pohlavnej
dospelosti (cca 1 rok).

PUPY
Pupy je 6-mesačná
sučka. Je to veselé
hravé šteniatko, má
rada ľudí aj deti. Je
menšieho vzrastu,
kríženec čivavy
a maltezáka, takže
je to ideálny bytový psík. Keďže doteraz žila
v byte, má aj hygienické návyky. Očkovaná
a čipovaná. Adopcia je podmienená kastráciou
po dosiahnutí pohlavnej dospelosti.

LADY
Lady je
nekonfliktná
a kontaktná sučka,
ktorá s inými psami
nemá žiadny
problém. Hľadáme
pre ňu domov,
v ktorom bude mať
ďalšieho psieho kamaráta alebo psiu kamarátku.
Lady je mladá a aktívna sučka, preto je vhodná
skôr do rodinného domu. Rada sa hrá a behá
za loptičkou. Je vhodná aj k deťom. Očkovaná,
čipovaná, kastrovaná.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte
na telefónne čísla 0908 661 737 alebo 0948
082 206 počas pracovných dní v čase od 9.00
do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
HĽADÁM DOMOV

20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
27.11. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
28.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
29.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
30.11. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
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Imatrikulácia prvákov na „Dvojke“

Jubilejný 20. ročník Stredoškoláka
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov
na jubilejný 20. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl pod názvom
Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov
8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, ktorý sa
uskutoční 22. novembra 2016 od 9.00
do 15.00 hod. v Mestskom kultúrnom
centre v Žiari nad Hronom.
Ponúkame:
•prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne,
•aktuálne informácie o študijných
a učebných odboroch otváraných
v školskom roku 2017/2018,
•informácie o štúdiu priamo od pedagogických zamestnancov a študentov
35 zúčastnených stredných škôl, o podmienkach štúdia, profile absolventov,
uplatnenia na trhu práce a možnostiach
ďalšieho vzdelávania,
•profesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
•možnosť vyskúšať si počítačový program, ktorý vám pomôže v rozhodovaní

Vo štvrtok 3. novembra sa
v
popoludňajších
hodinách
v priestoroch žiarskej „Dvojky“
konala imatrikulácia prvákov.
Slávnostná imatrikulácia prvákov
bola akými symbolickým prijatím
prvákov zo štyroch tried do „cechu
žiackeho“. Skôr ako starší žiaci
pasovali za prvákov svojich nových

a orientácii pri výbere štúdia na strednej
škole,
•informácie o situácii na trhu práce
v regióne od zamestnancov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Záujmom organizátorov podujatia je
poskytnúť aktuálne informácie o nových
študijných a učebných odboroch
a formách vzdelávania (napr. duálne
vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom
a pedagógom, ale aj širokej verejnosti

spolužiakov, tí museli splniť niekoľko
úloh. Prítomným rodičom, učiteľom
či svojim vychovávateľom zaspievali
a zatancovali. Následne museli
obehnúť kužele a na symbol priateľstva
zložili zelený štvorlístok. Chýbať
nemohol ani slávnostný sľub. V ňom
prváci sľúbili nielen vzorné učenie, ale
aj poslušnosť pani učiteľkám.
(kr)

a pomôcť im zorientovať sa v spleti
ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.
Viac informácií získate na telefónnom
čísle: 045/673 22 80, mobil: 0948 422 987,
e-mail: pppzh @stonline.sk.
Podujatie finančne podporila Nadácia
ZSNP a Slovalco v Žiari nad Hronom.
CPPPaP v Žiar nad Hronom

RIADKOVÁ INZERCIA
POĎAKOVANIE

Neplačte,
že som odišiel,
ten kľud a zmier
mi prajte,
len večné
svetlo spomienky
mi stále zachovajte.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom,
pracovníkom SAD a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého
Cyrila Čerťaského,
ktorý nás navždy opustil
dňa 16. októbra 2016
vo veku 70 rokov.
Ďakuje manželka Viera,
dcéry Eva a Miroslava, syn Cyril,
vnuk Slavomír a
ostatná smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste našu drahú manželku, mamu
a starú mamu
Máriu Urblíkovú
z Ladomerskej Viesky,
ktorá nás opustila dňa 24. októbra
2016 vo veku 57 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové
dary ďakuje manžel a synovia
s rodinami a smútiaca rodina.
SPOMIENKA

V očiach si odišla,
v srdciach si zostala.
Dňa 19. novembra
uplynul rok, čo nás
navždy opustila
naša drahá manželka a matka
Mária Čaklošová.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...
Dňa 19. novembra
si pripomíname
1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Pavel Šonkoľ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka
a synovia s rodinami.
SPOMIENKA

Aj keď už nie sú medzi nami,
v našich srdciach žijú stále s nami.
Dňa 17. októbra
a 2. decembra si pripomíname
30 rokov od smutnej chvíle,
keď nás opustili
naši rodičia a starí rodičia
Alžbeta Bárdiová a Ján Bárdi.
Mali sme vás radi, a preto
nezabudneme.
Spomínajú nevesta Viera,
vnúčence Monika a Vladko
s rodinami.
SPOMIENKA

Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám
bude tu bez teba žiť.
Dňa 16. novembra uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec,
svokor, brat a švagor
Marián Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca
manželka,
deti s rodinami,
vnúčatá
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

S tichou spomienkou
k vášmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku sviečky
sa za vás modlíme.
V týchto dňoch si pripomíname
16 rokov od chvíle, keď nás opustila
naša drahá mama a stará mama
Cecília Šaranská
a 20 rokov od chvíle,
keď nás opustil náš drahý otec a starý
otec
Štefan Šaranský.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si spolu s nami. Spomína
dcéra so synom,
vnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKA

V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť
stále trápi,ale teba nám
už nikto nenavráti. Len slzy
v očiach, v srdci žiaľ, čo drahé sme
mali, to osud nám vzal.
Dňa 5. novembra uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša
milovaná babinka
Júlia Pittnerová.
S láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami, vnúčence
a pravnúčence.
SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal ...
Dňa 22. novembra
si pripomenieme
1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec
František Štyri.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
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 15. novembra uplynulo
10 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
Emil Schwarczbacher.
Všetci na neho spomíname.
SPOMIENKA

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. novembra 2016
si pripomíname 1. výročie
tej smutnej chvíle, kedy nás
navždy náhle opustil milovaný
partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami
na jeho úsmev,
radosť zo života a dobré srdce.
S láskou spomína
partnerka Viera a syn Peter.

SPOMIENKA

Zhasli oči plné lásky,
našej drahej
mamičky.
Nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše spomienky.
Dňa 25. novembra
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mamička
Mária Štefíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Srdce, ktoré tak
veľmi nás milovalo,
nečakane zlyhalo.
Bolesťou unavené
srdce prestalo biť,
nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.
nebo
Ako si ticho žila, tak si ticho odišla,
skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej láske a dobrote.
Prázdne miesto v rodine,
v očiach slzy, v srdci žiaľ,
každý deň je ťažší bez teba pre nás.
Dňa 17. novembra si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy a nečakane
opustila naša milovaná
mama a stará mama

Helena Michalíková.
Odpusť mi, mami,
želala si si zomrieť doma,
zlyhala som, mala som rýchlejšie konať.
17.11.2015 som si išla po teba,
ale bola si už mŕtva.
Mne zostala len výčitka nemá.
Tak náhle odišla tvoja duša.
V najťažšej chvíli si bola sama.
Ale ty predsa žiješ v nás.
Mama bude stále s nami.
Kto v srdci žije, neumiera.
S tichou spomienku
k tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku sviečky
sa za teba modlíme.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme, je naša útecha.
Keď život rany rozdáva. Len dúfaš,
čo ti zostáva.
A dvíhaš dlane s prosbou k nebu.
Keď pocítil si súženie.
Bolesť a stratu, lúčenie.
Obrátiš sa opäť srdcom k nebu.
Keď prebdených je nocí pár.
Strach a bolesť ti ničí tvár.
Pomôže snáď obrátiť sa k nebu.
Keď život rany rozdáva. Buď silný,
veď láska zostáva.
Keď ocitneš sa na druhom brehu.
Obráťme sa spolu s prosbou k nebu.
Aleluja...
S láskou spomína
dcéra Helena a smútiaca rodina.
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Vysoké víťazstvo na domácej pôde proti Liptovskému Mikulášu
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV – STRED - ŽIACI

Žiarski plavci na jesenných Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti
PLAVCI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 92:25 (24:7, 26:6,
21:8, 21:4)
Body: Holic 18, Balogh 14, Ďurica, Tončík
po 11.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 85:16 (12:6, 24:2,
29:2, 20:6)
Body: Balogh 24, Ďurica 14, Holic 11.
Žiarski chlapci - žiaci nastúpili na svoj
v poradí druhý zápas tejto sezóny,
tento raz na domácej palubovke. Už
od začiatku zápasu súpera prevýšili
či po basketbalovej, ale aj kondičnej
pripravenosti.
Chlapci hnaní vpred túžbou po víťazstve
a s podporou domáceho publika si už
v začiatku zápasu vypracovali náskok, dôraz v útoku a bojovnosť mladíkov sa opäť viac priblížili k postupu na M-SR.
ktorý sa nám pohodlne darilo udržiavať nám na konci oboch zápasov zaslúžene
Marek Marko,
po celý zápas. Slušná práca v defenzíve, priniesla ďalšie body do tabuľky, čím sme
tréner a Jozef Oravec, asistent

V dňoch 5. a 6. novembra plavci
z plaveckého klubu Delfín MŠK
Žiar nad Hronom vycestovali
reprezentovať naše mesto do
Handlovej na jesenné Majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti.
V konkurencii 300 plavcov dokázali,
že pravidelné tréningové úsilie môže
priniesť „sladké ovocie“, ocenené
v tomto prípade medailou. Domov sa
vrátili s bilanciou 4 zlaté, 10 strieborných
a 8 bronzových medailí.
Zlatú medailu si vo svojej vekovej
kategórii vyplávali: Ema Barančoková
v disciplíne 50 M a 200 M znak, Ján
Kolár v disciplíne 100 M znak a Melinda
Ruislová 100 M motýlik.
Strieborné medaily si vyplávali: Ema

Posledné kolo jesennej časti
FUTBAL -U10

7. kolo: FK Pohronie - Jupie Podlavice
Badín 11:13
Výsledky:
FK Pohronie žltí - Jupie Podlavice
Badín 2:3 (Sekerka, Kabina)
FK Pohronie modrí - Jupie Podlavice
Badín 2:4 (Kocian 2)
FK Pohronie žltí - Jupie Podlavice
Badín 2:4 (Sekerka, Kabina)
FK Pohronie modrí - Jupie Podlavice
Badín 5:2 (Kocian 3, Suchoň, Suchý)
Zostava: žltí: Bujňák - Pittner, Sekerka,
Vanka, Kabina, Čerťaský, Bugár, Kučera,
Figa.
Modrí: V. Kršiak - Líška, Laurov, Suchý,
Kocian, Suchoň, Perháč, Sukop, Doležal.
Posledné kolo jesennej časti ligy
prípraviek sa uskutočnilo na domácom
štadióne FK Pohronie. Našim súperom
boli chlapci z futbalovej školy Mareka
Hamšíka - Jupie Podlavice.
Naše mužstvo nastúpilo na zápas

Ján Kolár (vpravo).

Barančoková v disciplíne 100 M znak,
Andrej Holos v disciplíne 50 M znak
a 100 M voľný spôsob, Diana Karásková
100 M motýlik, Hana Kmeťová 50 M
prsia, Tereza Veselá 100 M znak a 200
M motýlik a Šimon Veselý 50 M prsia,
100 M prsia a 200 M prsia.
Bronzové medaily si vyplávali: Ema
Barančoková v disciplíne 100 M voľný
spôsob, Andrej Holos 100 M znak, Hana
Kmeťová 100 M prsia, Ján Kolár 100 M
prsia, Alexandra Koštová 50 M znak a
50 M prsia, Jakub Siheľský 100 M
motýlik a Matej Siheľský 200 M prsia.
Výsledky ostatných plavcov: Adam
Jančok: 4. miesto - 200 M znak,
8. miesto – 50 M znak, Viktória Maliková:
5. miesto – 100 M znak, 6. miesto – 50 M
znak, Hana Pittnerová: 5. miesto – 50 M
motýlik, 5. miesto – 50 M znak.
PK Delfín

Remíza s Podbrezovou, stratili sme dva body
FUTBAL -U14

s odhodlaním súpera poraziť, ale,
bohužiaľ, nedôsledné obsadzovanie
hráčov pri defenzívnej činnosti mužstva
a lacné góly v našej sieti znamenali
prehry v prvých zápasoch. Dohovor pred
druhými zápasmi sa pozitívne prejavil na
mužstve modrých, ktorí výrazne zlepšili
hru a rýchlym napádaním súpera dosiahli
prevahu na ihrisku, ktorú korunovali aj
peknými gólmi. Mužstvo žltých hralo
aj v druhom zápase nevýrazne a chyby
v defenzíve zabránili nášmu mužstvu

pobiť sa o lepší výsledok.
Tréner Ľuboš Laurov hodnotí jesennú
časť ligy prípraviek: „Až na dva slabé
výkony proti Banskej Bystrici a Detve sme
v tejto súťaži obstáli so cťou. Príležitosť
zahrať si dostali všetci chlapci nášho
kádra a určite to boli pre nich cenné
skúsenosti. Jesenná časť súťaže dokonale
odhalila naše slabiny, na ktorých musíme
počas zimy popracovať a už teraz sa
tešíme na jarné odvety.“
(KRP)

Cenné víťazstvo z Podbrezovej po čiastočne
uspokojivom výkone
FUTBAL -U12

ŽP Podbrezová – FK Pohronie 3:5 (A:
0:2, 0:0/B: 1:2, 2:1)
Góly: Obertáš 2x / Petro 2x, Solga.
Asistencie: Jakab 2x / Bartošík 2x,
Varecha.
Zostava A: Hromádka - Pilník,
Obertáš,
Mihálik,
Jakab,
Legíň,
Škultéty,
Pacalaj,
Tatár.
Zostava B: Vendlek - Slašťan, Boháč,
Dovec, Dovčík, Solga, Varecha, Bartošík,
Petro.
Na ihrisku papierového favorita
zápasu v Podbrezovej sme bodovali
naplno vďaka kombinácii kvalitného
herného prejavu na jednom ihrisku
a bojovnosti a odhodlaniu na ihrisku
druhom.
Do zápasu sme nastúpili sústredene.
Obojstranne sa družstvá nepúšťali
do jasných gólových príležitostí a
prevažne sa hralo o stred ihriska. V
poslednej desaťminútovke polčasu
sme na obidvoch ihriskách získali
miernu prevahu vďaka spresnenej a
zrýchlenej hre, z čoho vyplynuli 4 góly
do brány domácich. Domáci skórovali
po našom prepadnutí v útočnej fáze a
nedôslednosti pred vlastnou bránou.
V druhom polčase pokračovala zostava

Ema Barančoková (vľavo).

hráčov základnej zostavy (Urgela
a Pivarči - U15, Beňo - choroba)
sme tento zápas mali dotiahnuť do
víťazného konca, lebo príležitosti
sme na to mali. Potrebujeme však v
posledných zápasoch kopec šancí na
strelenie gólu (tak tomu bolo v Žiline
aj doma s Ružomberkom). Musíme na
S organizovaným súperom sme stratili tom neustále pracovať v tréningovom
zbytočne dva body v domácom procese a zlepšovať sa.
Rastislav Urgela, tréner
prostredí. Napriek absencii troch
10. kolo: FK Pohronie U14 - ŽP Šport
Podbrezová U14 1:1 (0:1)
Gól: Ščepko.
Zostava : Žember - Netolický, Šuster,
Novosad, Kukučka - Ščepko, Skučka,
Tatár, Rosenberg - Sučák, Krčmár.
Striedali: Beran, Foltán, Tabernaus

U-19ka prezimuje na deviatom mieste
FUTBAL -U19

A v zlepšenom výkone a vytvárala si
miernu územnú prevahu, ale najmä
množstvo gólových príležitostí, z ktorých
sme však žiadnu nepremenili. Domáci
taktiež zvýšili v druhom polčase obrátky
a tak sa striedali pekné akcie na oboch
stranách.
Na druhom ihrisku nás domáci od
úvodu zatlačili svojou aktívnou hrou,
z čoho rezultovali 2 góly v našej sieti
(jeden z pokutového kopu) hneď v

úvode. Hráči sa nenechali zlomiť a na
druhý gól odpovedali okamžite po
inkasovaní z ojedinelého protiútoku. Do
konca zápasu sme sa väčšinou bránili
a nedokázali dlhšie podržať loptu. V
hre s loptou sme boli málo aktívni a
robili sme veľa nepresností. Hráči to
však nahradili svojou bojovnosťou a
koncentrovanosťou až do poslednej
minúty.
www.fkpohronie.sk

Z posledných štyroch súťažných
stretnutí jesennej časti odohrali
dorastenci Pohronia až tri zápasy
na domácej pôde a raz cestovali na
ihrisko posledného mužstva tabuľky
do Stráže.
Paradoxne sme nezvládli domáce
zápasy, v ktorých sme podľahli
postupne Lučencu 1:4, Podlaviciam
0:2 a v poslednom kole jesennej časti
aj lídrovi súťaže zo Zvolena v pomere
0:6. Malou útechou bola výhra 4:1 na

pôde Stráže, mužstva, ktoré uzatvára
tabuľku súťaže. Treba povedať, že pod
tieto výsledky sa podpísala hlavne
maródka a katastrofálna účasť hráčov
na tréningoch. 19-ka FK Pohronia tak
prezimuje na deviatej priečke tabuľky
a na jar sa pokúsime vylepšiť nielen
tabuľkové postavenie mužstva, ale
hlavne aj jeho herný prejav, ktorý nebol
príliš presvedčivý a hodný družstva II.
ligy staršieho dorastu.
www.fkpohronie.sk
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Žiarski karatisti aj naďalej vo výbornej forme
KARATE

Po
úspešných
septembrových
a októbrových ťaženiach v Chorvátsku,
Slovinsku a Poľsku našich karatistov
z MŠK Žiar nad Hronom čakal v októbri
ešte turnaj v Maďarsku. Dňa 16. októbra
sa v Budapešti konal prestížny turnaj
Hungarian Open.
Pre našich starších pretekárov to bola
možnosť vybojovať si body na štart na
najbližších Majstrovstvách Európy, ktoré sa
budú konať vo februári 2017 v Bulharsku.
V konkurencii takmer 700 pretekárov
z 8 krajín (Bulharsko, Srbsko, Rumunsko,
Maďarsko,
Slovensko,
Chorvátsko,
Bielorusko, Rakúsko) sa Žiarčanom opäť
darilo.
Prvú medailu, a to bronzovú, vybojovala
Patrícia Vanková v športovom zápase 10
– 11-ročných dievčat do 40 kg. V kategórii
dorastencov do 52 kg opäť exceloval Aris
Nikolas Čela, ktorý nenašiel premožiteľa,
a tak si vybojoval zlato. Nina Jelžová

v kategórii junioriek nad 59 kg predviedla
taktiež nádherný výkon, keď v boji o bronz
porazila úradujúcu majsterku Európy.
Medailovú štatistiku uzavrela striebrom
Dominika Veisová v kategórii junioriek do
48 kg.

Slovenský pohár

Ďalším októbrovým turnajom bolo
1. kolo Slovenského pohára dorastencov
a juniorov, ktoré sa konalo 22. októbra
v Sabinove. Za účasti 280 pretekárov zo
48 klubov z celého Slovenska sa bojovalo
o postup na Majstrovstvá Slovenska, ale
i o body do celkového rebríčka. Žiarskym
karatistom opäť vyšiel deň, keď sa ako
klub v medailovej štatistike umiestnili na
3. mieste.
Aris Nikolas Čela predviedol skvelú formu,
keď v športovom zápase kadetov do 52 kg
opäť nenašiel premožiteľa. V kadetkách
si podobne počínala Natália Rajčanová

vzácny bronz sa postaral Michal Výrostko
v kategórii juniorov do 68 kg, ktorým snáď
pretrhol smolu z posledných turnajov.

Bronz z Majstrovstiev sveta
pre žiarsku odchovankyňu

Na konci októbra celá karatistická obec
upriamila svoju pozornosť na prebiehajúce
Majstrovstvá sveta seniorov, ktoré sa konali
v dňoch 26. až 30. októbra v rakúskom
meste Linz. Najväčšia pozornosť Žiarčanov
sa sústredila na výkon Dominiky Tatárovej,
ktorá svoje prvé karatistické kroky urobila
práve pod hlavičkou žiarskeho karate
klubu. Naša bývalá členka sa postarala
o veľkú senzáciu, keď si v kategórii
športový zápas žien nad 68 kg vybojovala
Natália Rajčanová v akcii.
na Majstrovstvách sveta bronzovú
medailu! Dominike srdečne gratulujeme
v kategórii do 47 kg, kde si vybojovala v juniorkách nad 59 kg. O poslednú
a ďakujeme, že je pre ostatných našich
zlato. Žiarčania boli správne rozbehnutí, zlatú medailu sa postarala Dominika
pretekárov obrovskou motiváciou.
(ľs)
a tak ďalšie zlato vybojovala Nina Jelžová Veisová v juniorkách do 48 kg. O nemenej

Domáca výhra a postup do 3. kola Slovenského pohára
BASKETBAL – MUŽI – SLOVENSKÝ POHÁR

2. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠPD
Rožňava 92:57 (24:18, 26:17, 25:9, 17:13)
Body ZH: Minárik 26, Vrtík 21, Kašša 21,
Javúrek 18, Tkáč 4, Páleník 2.
Hrali: Ladislav Galovič, Ľubomír Kuchár,
Dávid Novosádek
Body RV: Lichvár 20, Beshir 12, Halko 10.
Trestné hody: ZH: 14/28, RV: 9/12.
Fauly: ZH: 21, RV: 22.
Odvetný zápas druhého kola
Slovenského pohára sme začali dobre,
dvoma úspešnými trojkami a jednou
dvojkovou strelou sme sa dostali do
úvodného vedenia.
Potom sme však nepremenili niekoľko
striel spod koša a Rožňava sa dostala
do mierneho 5-bodového vedenia.
Nasledoval oddychový čas, v ktorom
sme si pripomenuli veci, ktoré sme
chceli dodržovať v obrane a hlavne vyšší
dôraz do zakončenia a dať do hry viac
energie. Potom v našej hre nastal obrat

a už prvú štvrtinu sme dokázali vyhrať.
V druhej štvrtine sme ďalej pokračovali
v dobrom výkone hlavne v obrane, keď
sme kolektívnou obrannou hrou dokázali
eliminovať najlepšieho hráča a strelca
hostí a tým sme udržali hosťujúci tím na
polčasových 35 bodov a vytvorili sme si
15-bodový polčasový náskok. V druhom

polčase sme udržali tempo hry. V tretej
štvrtine sme dovolili súperovi streliť len
11 bodov a náš náskok tým postupne
narastal. V štvrtej štvrtine sme už udržali
postupový výsledok, do hry sa zapojili
aj ostatní hráči a zápas sme dohrali vo
víťaznej pohode. „Chcem pogratulovať
svojim hráčom. Podali výborný kolektívny

výkon. Dodržali veci, na ktoré sme sa
v tréningovom procese počas celého
týždňa pripravovali. Družstvo z Rožňavy
bolo pre nás počas oboch zápasov veľmi
dobrým súperom a je fakt škoda, že tímy
z 2. ligy nehrajú celoslovenskú prvú ligu,
ktorá by tým nabrala na kvalite a väčšej
konkurencii. My sa tešíme na ďalšie zápasy
o Slovenský pohár. V treťom kole nás čaká
určite kvalitný súper,“ zhodnotil po zápase
tréner Karol Kučera. Vedúci družstva
a hráč Peter Kaňa videl zápas takto: „Do
odvetného zápasu Slovenského pohára
mužov sme nastúpili veľmi dobre, keď
nám padli dve trojky a jedna strela za 2
body. Za stavu 11:5 si naši hráči mysleli, že
nám padne všetko, ale opak bol pravdou.
Vtedy náš súper využil naše zaváhanie
a zúročil našu nepresnú hru a spravil si
náskok o 4 body. Za tohto nepriaznivého
stavu pre nás, 11:15, tréner zobral timeout, po ktorom naši hráči začali opäť
dodržiavať taktické pokyny, čo sa zúročilo

v dobre organizovanej hre a prvú štvrtinu
sme vyhrali 24:18. Druhú štvrtinu sme
pokračovali v našej dobre organizovanej
hre a pomaly sme zvyšovali náskok, ktorý
sa do polčasovej prestávky zvýšil na 15
bodov. Do tretej štvrtiny sme nastúpili
veľmi dobre, kde sme nášmu súperovi
nedali šancu na zvrat zápasu a našou
húževnatosťou a organizovanou hrou
sme túto štvrtinu vyhrali o 16 bodov.
S pohodlným náskokom sme vstupovali
do poslednej štvrtiny, kde sme si už
víťazstvo nenechali ujsť a dostali šancu
zahrať si aj ostatní hráči. Za odvedený
výkon hráčom ďakujeme a tešíme sa
z postupu do ďalšieho kola Slovenského
pohára mužov, kde nás bude čakať opäť
atraktívny súper. Chcem poďakovať
aj fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť
a vytvorili perfektnú domácu atmosféru,
ktorá nám pomohla k dôležitému
víťazstvu.“
(r)

Neprehrali sme šiesty zápas, na domácej pôde sme zdolali Žilinu
FUTBAL – DOXXBET LIGA – II. LIGA

16. kolo: FK Pohronie – Žilina B 3:0 (2:0)
Góly: 36., 69. Nurkovič, 44. Frimmel.
Zostava FK Pohronie: Urminský (11.
Packo) – Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni,
Frimmel, Nurkovič (86. Sekereš), Garaj,
Paraj, Sojka, Blahút (68. Gregáň).
V šestnástom kole privítali futbalisti
Pohronia pred uzimenými divákmi
Žilinu B.
Pri Hrone uzimených 327 divákov videlo
výborný futbal, keď domáci sa perfektne
pripravili na rezervu Žiliny a za celý
zápas ju nepustili do šance. Už v 11. min.
sa zranil nešťastne brankár Urminský
a nastúpil Packo. V 15. min. dal center
Blahúta tesne vedľa z voleja Frimmel.
V 25. min. vyrazil priamy kop Pelegríniho

Mandous. V 31. min. dal center Pelegríniho
hlavou nad Nurkovič. V 36. min. prehodil
Paraj na prsia do behu Nurkovičovi, ktorý
si loptu spracoval a bez prípravy prepálil
Mandousa - 1:0. Podobná akcia sa zrodila
v 43. min., zas Paraj uvoľnil na ľavej strane
Frimmela a ten z uhla trafil k žrdi - 2:0. Aj
druhý polčas začali Pohrončania šancou,
keď na krásny center Frimmela nedočiahol
Blahút hlavou. V 69. min. po rohu sa krásne
zavesil do vzduchu Nurkovič a vymietol
hlavou pavučinu - 3:0. V 81. min. vypálil
Nurkovič a lopta lízala brvno. Pohrončania
zaslúžene zvíťazili, pretože boli bojovnejší
a technických hostí nepustili do ich typickej
kombinačnej hry. Zverenci trénera Foltána
si tak pripísali už šiesty zápas bez prehry.

FOTO: Štefan Hubinák

V Seredi to opäť nevyšlo

17. kolo: ŠKF Sereď – FK Pohronie 3:0 (1:0)
Góly: 35. Krč, 60. Loduha, 79. Morong.
Zostava FK Pohronie: Packo – Nosko,
Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel (72.
Gregáň), Nurkovič, Garaj, Paraj, Sojka,
Turčák (81. Blahút).

V sedemnástom kole cestovali
Pohrončania do Serede, s ktorou sa
poriadne trápia.
Ako vždy, Pohrončanom to v Seredi
nevyšlo. V prvom polčase hrali proti vetru,
no vytvorili si veľmi dobrú šancu. Nurkovič
zasekol na šestnástke a krásnu strelu pod
brvno vyrazil brankár Šálka. Domáci si
svoju prvú strelu na bránu vypracovali až
v 35. min., kedy Krč z 23 metrov zakončil od
žrde do siete. To bolo zo strany domácich
všetko, ale do prestávky vyhrávali 1:0.
V druhom polčase chceli hostia stav otočiť,
hrali s vetrom a mali prevahu. Nosko
vyviezol loptu, no padol a domáci Loduha
dal do otvorenej obrany druhý gól. Pri
treťom góle vyzvŕtal Laura pri čiare Noska
a sám Morong na päťke nezaváhal – 3:0.

Škoda, pretože prvá šestka sa Pohroniu
výrazne vzdialila.
Stanislav Neuschl
Tabuľka po 17. kole
MFK Skalica
17 10
FC ŠTK 1914 Šamorín 17 9
ŠKF Sereď
16 9
AFC N. Mesto n. Váhom17 8
FC Spartak Trnava B 17 8
FC Nitra
17 9
MŠK Žilina B
17 7
FK Pohronie
16 6
ŠK Slovan BA B
17 3
MŠK Fomat Martin 17 2
FK Dukla BB
17 2
ŠK Sv. Jur
17 3

5
4
3
6
5
2
6
3
5
6
4
1

2
4
4
3
4
6
4
7
9
9
11
13

30:7
25:17
34:19
26:16
33:24
32:23
33:21
19:26
17:35
20:36
15:35
15:40

35
31
30
30
29
29
27
21
14
12
10
10

