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V mestskom ovocnom sade vysadili prvé stromy
Žiar má ďalšie prvenstvo. Na
ploche väčšej ako jeden hektár
vytvoril prvý mestský sad starých
odrôd na Slovensku. S vysádzaním
prvých stromov sa začalo v pondelok
6. novembra. Ruku k dielu priložil
primátor mesta Peter Antal aj deti
z našich škôl.
Prvý strom v mestskom ovocnom
sade, ktorý sa nachádza v zadnej časti
Parku Štefana Moysesa, za asistencie
školákov vysadil primátor mesta.
„Postupne vysadíme až 91 stromov
a nejaké liesky, ktoré budú umiestnené
po okrajoch. Chceme založiť sad, ktorý
tu už bol kedysi v minulosti a o stromy
v ňom sa staral Štefan Moyses,“ povedal
počas vysádzania Antal a ako ďalej
podotkol: „Verím, že keď pôjde niekto
okolo týchto stromov aj o sto rokov,
tak si z nich bude vedieť odtrhnúť
ovocie.“ Prvé stromy by mali začať rodiť
až o niekoľko rokov, no už teraz sa vie,
kde ovocie z nich skončí. „V budúcnosti
chceme vypestované ovocie dodávať do
jedální našich materských a základných
škôl, aby sme vedeli, že deti jedia
skutočne zdravé ovocie, v bio kvalite,“
priblížil ďalšie zámery primátor a dodal:
„Verím, že budeme inšpiráciou aj pre
iných starostov a primátorov. Všetko je
pominuteľné, ale práve tieto stromy tu
po nás môžu byť aj o sto rokov, lebo sú
to dlhoveké stromy.“
Ovocný sad vznikne na ploche
približne 12-tisíc metrov štvorcových,
čo je viac ako jeden hektár. „Sme radi, že
sa nám projekt podaril a vysadíme staré
odrody stromov. Sad však bude slúžiť
aj ako rekreačná a oddychová plocha,“
informovala Marcela Gendiarová,
odborníčka na zeleň MsÚ s tým, že do
sadu sa časom umiestnia aj včelstvá
na opeľovanie stromov a postavia sa
prírodné lavičky či chodníky. Bežnú
údržbu sadu, akou je napríklad kosenie
okolo stromov, zabezpečia mestské
Technické služby. O základný výchovný

o storočných stromoch,“ dodal na
záver Ľudovít Vašš s tým, že v prípade
žiarskeho sadu pôjde o rozvoľnený sad
a pripomínať bude skôr park.

Prvý strom v sade vysadil primátor Antal za asistencie školákov.
rez sa postará skúsený ovocinár. „Našou
prioritou je vypestovať ovocie, ktoré
nebude obsahovať žiadne postreky
a chemikálie, teda na biobáze,“
zdôraznila Marcela Gendiarová.

„

Ide nám aj o chuťový
zážitok a pestrosť. Do sadu
sa preto vyberali najkrajšie
stromy a odrody, ktoré starnú
pomaly.
Ľudovít Vašš,
krajinný geológ a ovocinár

Výnimočnosťou sadu je, že jeho
stromy budú dlhoveké, naštepené na
divokých koreňoch, resp. na planých
podpníkoch. „V žiarskom sade nebudú
žiadne duplicity. To znamená, že pôjde
iba o naštepené odrody, ktoré sú
lokálne, z tohto územia, čiže krajové
odrody,“ priblížil krajinný geológ

a skúsený ovocinár Ľudovít Vašš. Ako
ďalej podotkol, sad bude takpovediac
zásobáreň génov odrôd, lebo stromy
vyrastú priamo v ňom. „Sad bude
výnimočným aj tým, že bude verejný,
čo je unikát na Slovensku. Zároveň by
mal byť akýmsi odrazovým mostíkom
aj pre iné iniciatívy a mal by nastaviť
istý štandard kvality, ktorý, žiaľ,
dosiaľ nemáme, lebo na Slovensku
je absencia mladej výsadby takýchto
stromov,“ vysvetlil ďalej Vašš a ako ďalej
zdôraznil: „Za normálnych okolností
by aj tieto stromy rodili veľmi skoro.
Tým, že sa presádzajú, tak prežijú istý
druh stresu a majú tendenciu vstúpiť
veľmi rýchlo do plodnosti. Lenže my
toto nemôžeme dovoliť, pretože by sa
stromy vyčerpali a neužili by si svoje
„detstvo“, kedy majú možnosť koreniť.
My im zapestovaním koruny doprajeme
silný rast a „detstvo“, kedy zakorenia
a až potom, keď budú pripravené,
vstúpia do plodnosti. Životnosť stromu
bude naozaj dlhá a bez preháňania, pri
niektorých odrodách, môžeme hovoriť

Keďže v prípade vzniku ovocného
sadu ide aj o chuťový zážitok a pestrosť,
vyberali sa najkrajšie stromy a odrody,
ktoré starnú pomaly. Ako nám skúsený
ovocinár prezradil, z jabloní sa vysadili
homolky, citrónky, niekoľko druhov
kožoviek, turecké valienky, z hrušiek
muškatelky, ovesnačka, krvavnička
a zo sliviek klasická duranzia či stará
wangenheimova odroda. Bystrická
slivka sa nesadila, lebo ju decimuje
šárka. Pri výsadbe sa použila aj ovčia
vlna, ktorá je ekologická a vďaka
nej sa strom neodiera o kôl. Vlna
je tiež úkrytom pre rôzny užitočný
hmyz, napríklad ucholáky, ktoré sú
biologickým predátorom pre vošky.
Výsadba mestského sadu sa
realizovala z dvoch zdrojov. Nadácia
ZSNP a Slovalco poskytla 15-tisíc eur
a časť financií sa použilo aj z mestského
rozpočtu.
(li)

Ľudovít Vašš sa postará aj
o základný výchovný rez.

Silný vietor polámal stromy. Odfúklo aj strechu zo starej futbalovej tribúny
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Ku koreňom mesta 7
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Náporu vetra, ktorý sa v nedeľu
29. októbra prehnal aj Žiarom,
nedokázalo čeliť viacero stromov na
území mesta. Množstvo polámaných
konárov sa odstraňovalo aj v Parku
Štefana Moysesa.
Následky silného vetra sa prejavili aj
v našom meste. Výsledkom sú polámané
vŕby, smreky a konáre niekoľkých
stromov. „Hneď v pondelok v ranných
hodinách sme urobili obhliadku mesta,
aby sme zistili škody, ktoré na stromoch
napáchal silný vietor,“ približuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na zeleň z
MsÚ a konkretizuje, kde všade a ktoré
stromy vietor polámal: „Vŕba je strom
s krehkým drevom a práve týmto
stromom najviac ublížila nepriaznivá
poveternostná situácia. Vŕby zlomilo
na uliciach Jiráskovej, Novomeského
a Š. Moysesa. Vietor vyvrátil aj smrek
na Ulici Cyrila a Metoda, ktorý spadol
na strechu bytového domu. Vrch
smreku odtrhlo aj na Ulici A. Dubčeka.“

Našťastie, všetky stromy sa nachádzajú
vo
vnútroblokových
priestoroch,
preto nepopadali na autá a čo je
najdôležitejšie, nikto nebol ohrozený
na živote. „Postupne v spolupráci
s mestskými Technickými službami
odstraňujeme konáre a vzniknuté
škody, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí
a majetku,“ dodáva Marcela Gendiarová.

strechu zo starej drevenej tribúny a
narobila poriadnu paseku v priestoroch
servisu, kde dopadla na odstavené
vozidlá. Oslovili sme majiteľa jedného
z vozidiel odstaveného v autoservise.
Ako nám potvrdil, odfúknutá strecha
z futbalovej tribúny dopadla aj na jeho
auto a spôsobila mu škodu za viac ako
500 eur. Vozidlo je podľa slov majiteľa
úplne nepojazdné.

Vplyvom silného vetra zaznamenal
škodu na majetku aj majiteľ žiarskeho Následky silného vetra odstraňovali aj
autoservisu, ktorý sídli pri pomocnom žiarski hasiči, ktorí zasahovali nepretržite
futbalovom ihrisku. Víchrica odfúkla od nedele 29. októbra a aj počas pon-

delku 30. októbra. „V nedeľu 29. októbra vykonali príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Žiari nad Hronom v súvislosti
s víchricou celkom 12 výjazdov, z toho
6 v okrese Žiar nad Hronom,“ približuje
situáciu Jozef Rozemberg, vedúci prevádzkovo-technického oddelenia OR
HaZZ v Žiari nad Hronom a konkretizuje:
„V Hornej Ždani išlo o upchatý priepust
a situáciu so spadnutými stromami sme
riešili v Kremnici, Hliníku nad Hronom,
Prochote, Žiari nad Hronom a Sklených
Tepliciach. Priamo v Žiari odstraňovali
hasiči aj odtrhnutý plech zo strechy
paneláka na Sládkovičovej ulici, odtrhnutý prístrešok nad stojiskom na
Hviezdoslavovej ulici a opretý strom
o bytový dom na Ulici Cyrila a Metoda.“
Okrem toho žiarski hasiči odstraňovali
aj spadnuté stromy v okrese Banská
Štiavnica a dva výjazdy mali aj do okresu
Žarnovica, kde tiež odstraňovali spadnuté stromy.
(li)
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Evanjelici v Žiari už majú svoj vlastný kostol
Nový evanjelický kostol v Žiari nad
Hronom slúži svojim veriacim od
nedele 29. októbra. Pri príležitosti
500. výročia reformácie ho posvätil
biskup Západného dištriktu Milan
Krivda. Dcérocirkev v Žiari zastrešuje
Kremnický evanjelický zbor.
Myšlienkou postaviť vlastný Boží
stánok v okresnom meste sa začali
veriaci zaoberať po revolúcii v roku 1989.
Spoločné zhromaždenia evanjelikov
a silnejúca túžba po vlastnom kostole
začala naberať reálne kontúry v roku
2011, kedy sa začalo s prípravnými
prácami
na
výstavbe
kostola.
K posväteniu základného kameňa však
prišlo už oveľa skôr, ešte v roku 2006.
Na výstavbu kostola bolo potrebných
približne 300-tisíc eur, ktorými prispeli
sponzori, cirkevné zbory, veriaci
a dobrovoľní brigádnici, ktorí pomáhali
pri stavebných prácach. „Som vďačný,
že sa to podarilo. Kostoly, ktoré sú touto
dolinou, sú tak pomimo, v Banskej
Štiavnici či Leviciach, ale od Zvolena po
Nitru žiadny nie je, takže kostol v Žiari

Veriaci evanjelického vierovyznania už
nemusia na bohoslužby dochádzať.
má svoje opodstatnenie, aj keď pôvodne
evanjelici v Žiari neboli a dostali sa sem
až s rozvojom priemyslu v 50-tych rokoch
minulého storočia,” priblížil evanjelický
farár Jozef Pacek a ako podotkol, kostol
je síce ako taký hotový, potrebné je však
ešte dokončiť terénne úpravy v jeho
okolí.

„

Výstavba kostola
vyšla veriacich na takmer
300-tisíc eur.
Kým nebol kostol dokončený, žiarski
evanjelici sa stretávali napríklad aj
v priestoroch Pohronského osvetového
strediska a bohoslužby sa konali
v budove Gymnázia Milana Rúfusa. Nový

dve organizácie v rámci špeciálneho
ocenenia Impact HUB-u. O tom, ktoré
3 projekty v rámci Banskobystrického
Ak sa to podarí, na Etape
kraja budú z grantu realizované,
vysadíme 39 kusov drevín môžete rozhodnúť prostredníctvom
stránky www.komunitnegranty.sk do
V našej Oddychovej zóne Etapa 19. novembra aj vy.
chceme doplniť existujúcu alejovú
výsadbu o 39 kusov drevín. Aleja Výsledok je v rukách verejnosti
by plnila nielen estetickú funkciu, Šancu, ktorú dáva Nadácia VÚB,
ale prínosom bude aj ochrana tentokrát využilo 152 organizácií,
pred prachom a hlukom z blízkej ktoré sa zapojili do iniciatívy
cesty. Mladým dáme priestor na Komunitné granty svojou žiadosťou
vlastný tvorivý prejav na ploche a vypracovaným projektom. Zo
betónového plotu, ktorá bude všetkých prijatých návrhov vybrala
súčasťou priestoru mesta, kde to odborná komisia pre každý z 8 krajov
žije.
Slovenska 6 najlepších projektov.
Nadácia VÚB spustila verejné O tom, ktorých 24 organizácií na
hlasovanie o to, ktoré užitočné Slovensku získa 3000 eur na realizáciu
nápady na zlepšenie života v rôznych svojich nápadov v komunitách,
kútoch Slovenska získajú finančnú môže rozhodnúť ktokoľvek svojim
podporu na svoju realizáciu. Deje hlasom prostredníctvom stránky
sa tak v rámci tretieho ročníka www.komunitnegranty.sk, kde je
grantového programu Komunitné k dispozícii popis projektu a fotografie
granty s podtitulom 80 000 eur pre dokresľujúce celkový obraz projektu.
komunity, kde to žije. Práve túto Hlasovanie o 3 víťazné projekty
sumu Nadácia VÚB prerozdelí medzi z každého kraja prebieha od 6. do 19.
24 víťazných projektov z celého novembra 2017. Podporte náš projekt
Slovenska, ktoré získajú najväčšiu hlasovaním. Každý môže hlasovať
priazeň miestnych obyvateľov a 8 000 jedenkrát.
eur z nej poputuje ako odmena pre
(r)

Hlasujte za projekt!

kostol, ktorý sa nachádza na Ulici Cyrila
a Metoda, má kapacitu približne 150
ľudí. Veriaci dúfajú, že jeho dostavbou
a vysvätením sa ešte viac zviditeľní
Evanjelická cirkev v našom okolí
a porastie počet veriacich.
Posvätenia nového evanjelického
kostola sa zúčastnil aj primátor
mesta Peter Antal, ktorý pri tejto
príležitosti povedal: „Som rád, že veriaci
evanjelického vierovyznania už nebudú
musieť za bohoslužbami dochádzať do
iných miest, prípadne ich navštevovať
v improvizovaných priestoroch. Pre naše
mesto je to ďalší krok v jeho rozvoji,
pretože aj evanjelická viera má oddnes
v Žiari nad Hronom svoje oficiálne
a dôstojné miesto a mesto aj novú
dominantu.“
(li)

Mikuláš príde do Žiaru s orchestrom
Mikuláš zavíta do nášho mesta
v utorok 5. decembra. So sebou
si prinesie aj svoj orchester, ktorý
pred jeho príchodom o 16.30 hodine
zahrá detičkám krásnu rozprávočku
s názvom Mikulášsky orchester.
Dirigent škriatok chce začať dirigovať,
no podivný zloduch čert Hlucháň
všetko prekazí a unesie všetky hudobné
nástroje. Úlohou detí a mikulášskeho
škriatka je nájsť a zachrániť všetky
obrovské
hudobné
nástroje
z mikulášskeho orchestra a zachrániť tak
najkrajšie sviatky v roku. „V predstavení
uvidia deti chodúľové nadrozmerné
postavy – čerta Hlucháňa, Anjelskú harfu,
Mikulášsky klavír a dokonca aj obrovský
Kontrabas,“
informuje
producent
žiarskeho Mestského kultúrneho centra
Janko Kulich.
Ak sa podarí detičkám zachrániť
Vianoce a nájsť všetky hudobné nástroje,

tak o 17.15 hodine príde Mikuláš, aby príbeh rozprávočky vašim detičkám začiatku a užiť si ju naplno.“ Rozprávku „Sú to profesionáli, ktorých predstavenia
rozsvietil Vianočný stromček v meste.
ešte predtým, ako ju uvidia naživo. opäť, ako aj minulý rok, odohrá môžete vidieť po celom Slovensku. Sú
Pomôžete im tak porozumieť jej hneď od profesionálne divadlo Creative shows. zábavné, nadrozmerné a herci dokážu aj
Nebude chýbať fotenie
veľmi dobre improvizovať a zapájať deti
do programu,“ dodáva na záver Janko
s Mikulášom na jeho
Kulich.
Počas vianočných sviatkov bude opäť
červenom kresle priamo
pre verejnosť sprístupnený aj drevený
na pódiu.
Betlehem, ktorý vytvoril majster Andrej
Jánoška.
(li)
Céčko tiež pripravuje obľúbené fotenie
s Mikulášom na jeho krásnom červenom
kresle, ktoré bude opäť prebiehať
priamo na pódiu, aby si to detičky užili
a rodičia odfotili. „Vopred prosíme
rodičov, aby boli trpezliví. Mikuláš
s anjelom a čertom budú tiež rozdávať
drobné sladkosti, ktoré nám poskytol
partner podujatia COOP Jednota
Žarnovica,“ približuje ďalej Kulich
a zároveň podotýka: „Máme ešte jednu
prosbu k rodičom detí. Rozpovedzte

„

Novým predsedom Banskobystrického kraja sa stal Ján Lunter
V sobotu 4. novembra sme
si v župných voľbách volili
svojich zástupcov do krajských
parlamentov a nových šéfov žúp.
V Banskobystrickom kraji prišlo
k volebným urnám 212 360 voličov,
čo predstavuje volebnú účasť
40,29 percenta, najvyššiu zo všetkých
krajov.
V Banskobystrickom kraji (BBSK)
boli podľa predvolebných preferencií
najhorúcejšími kandidátmi na župana
Marian Kotleba a Ján Lunter. Víťazom
sa s podielom platných hlasov
48,53 percent stal nakoniec Ján Lunter.
V obvode Žiar nad Hronom dopadli
voľby rovnako ako v kraji. Víťazom sa stal

mestské noviny

Ján Lunter s 2922 hlasmi, čo predstavuje
50,95 percent. Ako druhý skončil
Marian Kotleba s 1405 hlasmi, čo je
24,50 percenta. Na treťom mieste
s počtom hlasov 579 skončil Igor Kašper
a na štvrtom Martin Juhaniak s 547
hlasmi.

Ako sme volili v Žiari

Ladislav Kukolík, ktorý v Žiari získal 2608
hlasov, čo predstavuje 13,80 percenta.
Druhý najvyšší počet hlasov získal Daniel
Gelien, a to 1653, čo je 8,75 percenta.
Na treťom mieste skončil Vladimír Flimer
s 1438 hlasmi (7,61 %) a na štvrtom
Božena Kováčová s 1412 hlasmi (7,47 %).

Kosťová s počtom hlasov 2486,
za ňou Alexander Ferenčík s 2421
hlasmi, Emil Vozár s 2380 hlasmi a
Andrea Žiaková s 2366 hlasmi.

Voličská účasť v jednotlivých
okrskoch Žiaru
V Žiari nad Hronom sa volilo v 16
volebných okrskoch. Najväčší, s počtom
zapísaných voličov 1882, je 7. volebný
okrsok s volebnou miestnosťou v ZŠ na
Ul. Dr. Janského. Naopak, najmenším
je 16. volebný okrsok s volebnou
miestnosťou v KD v Šášovskom Podhradí.
Tu je na zozname zapísaných 238 voličov.
Najviac voličov prišlo k volebným urnám
prvá
v 8. volebnom okrsku do volebnej
Šouc

Poradie podľa počtu získaných
hlasov v celom kraji

Okrem predsedu sme si vo voľbách volili
aj poslancov. Za obvod Žiar nad Hronom
budeme mať štyroch zástupcov. O tento
post prejavilo záujem 24 kandidátov. 1. Ladislav Kukolík 5849
Prekvapenie sa nakoniec nekonalo. Svoje 2. Božena Kováčová 4036
pozície obhájili staronoví poslanci, ktorí 3. Daniel Gelien 3901
nás v kraji zastupovali aj posledné štyri 4. Vladimír Flimer 3611
roky.
Tesne pod čiarou, ako
Z kandidátov s prehľadom zvíťazil náhradníčka, skončila Lívia

miestnosti na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.
Z celkového počtu zapísaných voličov
942 prišlo svoj hlas odovzdať 431 voličov,
čo predstavuje 45,75 percenta.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 7

V čase rozvoja regiónov a ich hospodárstva vznikali kryštalizačné
centrá zabezpečujúce ochranu
a rozvoj sídiel a v neposlednom
rade aj centralizáciu ich správy.
Medzi také patrilo aj miesto Crux.
Predpokladáme, že tu na mieste
terajšej budovy kaštieľa stála pevnosť
– colnica, ktorá mala dobrú polohu
pri cestách a poskytovala aj prístrešie
pre pocestných. V prípade Cruixu
sa poukazuje na Castrum Susol ako
miesta existencie pevnosti, a to
v priestore terajšieho kaštieľa, ktorý
má všetky atribúty mýtneho miesta.
Hrad Šášov v tom čase neexistoval.
Jeho výstavba v 50-tych rokoch
13. storočia sa realizovala až po
pomerne dlhom období existencie
mýtneho miesta Crux. To značí, že

bežné povinnosti, ako údržba ciest
a jej pokračujúca výstavba, stavba
mostu, alebo udržiavanie brodu cez
rieku Hron a takisto poskytovanie
prístrešia pre cestujúcich, tieto všetky
funkcie muselo plniť mýtne miesto
v Kríži – Crux. Na zabezpečenie tejto
funkcie muselo mať vybudované
centrálne miesto – vežu, v ktorej bola
umiestnená posádka a správcovia.
Musel byť vybudovaný aj priľahlý
ohradený a obranyschopný priestor,
kde sa vykonávali každodenné práce,

ktoré boli súčasťou ubytovania alebo ak chceme povedať, obnove
a ochrany pocestných, strava a stajne. miesta, kedy bolo na starších
základoch
bývalej
pevnosti
Miesto mýtnice môžeme klásť vybudované honosné sídlo - kaštieľ.
na toto miesto aj z dôvodu, že K výstavbe kaštieľa sa vzťahuje rok
pevnosť v tomto čase kontrolovala 1631, kedy, ako hovoria kroniky,
cestu na Ponitrie, ktorá prechádzala na mieste „staršieho opevneného
v bezprostrednej blízkosti pod panského sídla“ dal ostrihomský
opevnením, ako aj popod severnú arcibiskup, kardinál Peter Pazmáň,
stranu opevnenia, vedúcu centrálnu postaviť renesančno - barokový
komunikáciu Horným Pohroním kaštieľ. Ešte v starších záznamoch
s odbočkou na Kremnicu. V tomto z roku 1452, pri dohode medzi
období vznikali v blízkosti ciest a bojujúcimi stranami Jána Zápoľského
ich križovatiek kontrolné miesta a Jána Jiskru z Brandýsa, dohoda
s opevnením a posádkou, ktoré plnili hovorí o podmienke pre Jána Jiskru,
nielen kontrolnú a ochrannú úlohu, ktorý v tom čase držal Crux, aby
ale vytvárali aj zisk, a to vyberaním zbúral pevnosť v nej vybudovanú,
poplatkov – mýta pre feudála. k čomu, samozrejme, nedošlo, keďže
Existenciu staršieho opevneného dohody sa málokedy plnili. Pevnosť
sídla potvrdzujú aj niektoré písomné bola umiestnená na veľmi dobrom
záznamy vzťahujúce sa k výstavbe, strategickom bode. Pravdepodobne

Horná Dolná. „Juraj je veľmi šarmantný,
zábavný a skvelý moderátor. Navyše sa
diváci môžu tešiť aj na jeho stand up
comedy šou, ktorú určite v rámci večera
predvedie,“ dodáva Pribilincová.

„

Bál Žiarčanov patrí medzi
najobľúbenejšie podujatia
žiarskeho Céčka.
Michaela Pribilincová,
riaditeľka MsKC
Jednou z najdôležitejších častí večera
je však hudba. „Rozhodli sme sa, že
upustíme od DJa a celý večer, resp. noc
bude v réžii hudobnej skupiny,“ približuje
ďalej producent Céčka Janko Kulich
a konkretizuje: „Vybrali sme si skupinu
Pollux z Rajca, ktorá má dlhoročnú
tradíciu, hráva mestské i firemné plesy
a ich repertoár či prevedenie sú na
vysokej profesionálnej úrovni. Hrajú
všetko, od ľudoviek až po najnovšie
svetové hity, a preto sme presvedčení, že
si s nimi naši diváci užijú kopec zábavy.“
Ako ďalej Kulich podotýka, tanečné
kolá budú predelené 15-minútovými
prestávkami s reprodukovanou hudbou
a programovými vstupmi.
Špeciálnymi hosťami budú tentokrát

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Žiarski kriminalisti našli v podkroví domu
takmer 6 kíl marihuany

6. Bál Žiarčanov v znamení Let´s dance
Aj keď Bál Žiarčanov sa pravidelne
koná až v januári, žiarske Mestské
kultúrne centrum spustilo predaj
vstupeniek už v novembri. Žiarčania
sa opäť môžu tešiť na bohatý kultúrny
program, známeho moderátora
a zaujímavých hostí.
Bál Žiarčanov sa uskutoční v piatok
12. januára 2018 od 19.00 hodiny v
Hlavnej sále Mestského kultúrneho
centra už po šiestykrát. „Sme veľmi radi,
že táto akcia patrí medzi najobľúbenejšie
a že si získala svojich fanúšikov aj medzi
mladšími ročníkmi,“ hovorí riaditeľka
žiarskeho Céčka Michaela Pribilincová
a ako podotýka: „Snažíme sa každoročne
urobiť program čo najpútavejší, vybrať
dobrú hudobnú skupinu, známeho a
zábavného moderátora a, samozrejme,
aj nejakých špeciálnych hostí.“ Úlohu
moderátora večera prijal tentokrát skvelý
komik a herec Juraj ŠOKO Tabaček,
známy z televíznych šou, ale aj zo seriálu

podľa iných v tom čase vybudovaných
opevnených
miestach,
mohla
pozostávať z drevenej palisády, ktorá
vrcholovú plošinu chránila s jednou,
možno dvoma kamennými stavbami.
Ostatné stavby tak hospodárskeho
charakteru, ako aj obytné stavby
boli budované z dreva a mohli sa
nachádzať aj mimo opevnenia. Tento
predpoklad potvrdzuje aj nálezový
materiál zo zberov, ktorý sa realizuje
na celom území nášho mesta.
Posledné nálezy poukazujú na silné
osídlenie v období vrcholného
stredoveku na ploche terasy
v blízkosti kaštieľa.
Širšie poznatky však môže priniesť
len systematický archeologický
výskum.

Moderátorom 6. ročníka bálu
bude komik Juraj ŠOKO Tabaček.
tanečníci. Ale nie hocijakí. „Oslovili
sme našu Dominiku Roškovú, ktorá sa
predvedie nielen so svojím tanečným
partnerom Jarom Oboňom, ale taktiež
zatancuje aj s populárnym hercom
Braňom Deákom, s ktorým tvorili tanečný
pár v známej tanečnej šou Let´s dance,“
dodáva Janko Kulich.
Samozrejmosťou na Bále Žiarčanov je
aj predpolnočná tombola s atraktívnymi
cenami a kvalitné občerstvenie formou
švédskych stolov. Vstupné na ples však
bude o čosi vyššie ako po minulé roky.
Cena lístka bude 28 eur, a to z dôvodu
neustále sa zvyšujúcich nákladov či už na
techniku, program a hlavne catering.
Vstupenky budú v predaji od
13. novembra v pokladni MsKC a v
Knižnici M. Chrásteka. Rezervovať si ich
môžete aj online na webovej stránke
www.mskcentrum.sk.
(li)

Polícii v Žiari nad Hronom sa
podarilo objasniť obzvlášť závažný
prípad drogovej trestnej činnosti.
V utorok 7. novembra vykonali
kriminalisti v jednom z rodinných
domov na Šoltésovej ulici v Žiari
nad Hronom domovú prehliadku,
pri ktorej bola v jeho podkroví
nájdená sušina zelenohnedej farby
charakteristického zápachu, a to
vo forme sušiacich sa rastlín a tiež
vo forme voľne kvitnúcich rastlín.
Polícia počas prehliadky našla aj
sušinu zelenohnedej farby uschovanú
vo viacerých nádobách i škatuliach.
„Nájdené podozrivé látky boli zaistené
a následne zaslané na expertízne
skúmanie za účelom zistenia ich
pôvodu,“ informuje krajská policajná
hovorkyňa
Petra
Kováčiková
a konkretizuje: „V stredu 8. novembra
bolo z obzvlášť závažného zločinu
nedovolenej
výroby
omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi vznesené

obvinenie 43-ročnému mužovi zo Žiaru
nad Hronom. Zo strany vyšetrovateľa
bol podaný aj podnet na vzatie
obvineného do vyšetrovacej väzby.“
V prípade dokázania viny hrozí
obvinenému mužovi trest odňatia
slobody na 15 až 20 rokov. Vykonaná
expertíza totiž preukázala, že v prípade
zaisteného rastlinného materiálu
išlo o omamnú a psychotropnú látku
canabis, pričom podľa predbežných
výsledkov, množstvo zaistenej sušiny
predstavovalo takmer 6 kilogramov.
„Podľa doterajšieho expertízneho
skúmania je možné zo zaisteného
množstva sušiny vyrobiť viac ako
25-tisíc obvykle jednorazových dávok.
Kriminalistickí experti však budú
vyhodnocovať aj nevysušené časti
zaistených rastlín, no v tomto prípade
sa bude môcť analýza vykonať až po ich
vysušení,“ dodáva na záver Kováčiková.
(li)
Foto: zdroj Polícia SR.

Nórsky deň pod záštitou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva
V utorok 28. novembra sa opäť
uskutoční obľúbený Nórsky deň,
na ktorom budeme môcť stráviť
príjemný deň s bohatým kultúrnym
a
spoločenským
programom.
Organizátorom
podujatia
je
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
v Slovenskej republike, mesto Žiar nad
Hronom a spoločnosti priemyselného
parku Slovalco a SAPA, ktoré majú
nórskych vlastníkov.
Nórsky deň sa uskutoční opäť
v priestoroch žiarskeho Mestského
kultúrneho centra. Program bude
rozdelený na dve časti. V prvej,
dopoludňajšej časti sa uskutoční seminár,
ktorého sa zúčastní veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva Inga Magistad,
primátor mesta a poslanec NR SR Peter
Antal, Milan Chrenko, generálny riaditeľ
Sekcie environmentálnej politiky, EÚ
a medzinárodných vzťahov Ministerstva
životného prostredia SR, Ján Košturiak
zo spoločnosti IPA Slovakia, generálny
riaditeľ spoločnosti Slovalco Milan
Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti
SAPA a František Simančík, manažér pre
vedu a výskum v Slovenskej akadémii
vied. „Súčasné grantové obdobie grantov
EHP a Nórska má program zameraný na
inovácie a zelený priemysel. Práve toto
chce nórske veľvyslanectvo na seminári

o zelených inováciách a energetickej
efektivite priblížiť odbornej aj laickej
verejnosti,“ informuje David Winkler
z nórskeho veľvyslanectva.
Návštevníci podujatia sa s Nórskom
budú
môcť
bližšie
zoznámiť
v popoludňajšom programe, kedy sa
uskutoční niekoľko zaujímavých aktivít.
„Pripravujeme kvíz o Nórsku a o separácii
odpadu. Pri tejto príležitosti bude
k dispozícii aj stánok zameraný na
výchovu o separovaní odpadu,“ približuje
Winkler s tým, že okrem toho nebudú
chýbať ani tvorivé a pohybové aktivity,
spevácke vystúpenia, premietanie filmov
či ukážka nórskej mytológie. Chuťové
bunky návštevníkov podujatia určite
pošteklia severské špeciality typické
pre túto severskú krajinu. „Podávať sa
bude nórsky losos a waffle. Prekvapenia
pripravujeme aj pre deti, a to v podobne
darčekových balíčkov,“ dodáva na záver

David Winkler.
Podujatia sa každoročne zúčastňuje
aj primátor Peter Antal: „Sme veľmi radi,
že sa v tradícii organizovania nórskych
dní v Žiari nad Hronom pokračuje. Je to
približovanie dvoch kultúr, slovenskej
a nórskej, ktoré sú na prvý pohľad od
seba veľmi vzdialené. Keďže nórske
spoločnosti sa už natrvalo usídlili
v našom priemyselnom parku, napríklad
spoločnosť Norsk Hydro, ktorá tu
v súčasnosti vlastní spoločnosti Slovalco
a SAPA, oboznamovanie sa s nórskou
kultúrou aj medzi širšími vrstvami
obyvateľstva má veľký zmysel. Osobne
chcem vyzdvihnúť veľmi aktívnu úlohu
pani veľvyslankyne Inge Magistad,
ktorá nad týmto podujatím prebrala
osobnú záštitu a na druhej strane sa aj
aktívne podieľa na organizovaní tohto
podujatia.“
(r)

Mladá vodička nafúkala viac ako 2 promile
Neprimeranou rýchlosťou narazila do autobusu
Polícia v Žiari nad Hronom
vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá
sa stala v pondelok 30. októbra
v dopoludňajších hodinách na
Priemyselnej ulici.
„Dvadsaťdvaročná vodička osobného
motorového vozidla Škoda Octávia
z Lutily na Priemyselnej ulici v Žiari
nad Hronom jazdila neprimeranou
rýchlosťou. Následkom toho čelne
narazila do zadnej časti pred ňou
jazdiaceho autobusu, ktorý viedol
39-ročný vodič zo Žiaru nad Hronom.
Vodičke pri dychovej skúške namerali
1,32 mg/l alkoholu, čo je v prepočte
2,75 promile,“ informuje krajská

policajná hovorkyňa Mária Faltániová
a ako dodáva, u vodiča autobusu
alkohol zistený nebol. Škoda na
vozidlách je odhadnutá na 3500 eur.
Polícia už vodičku obvinila z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.
(r)
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21. 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 21. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl pod názvom
Stredoškolák.
Servis profesijných informácií pre
voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov

ZŠ a ŠZŠ sa uskutoční 21. novembra •profesijné poradenstvo od odborných
od 9.00 do 15.00 hodiny v Mestskom zamestnancov Centra pedagogickopsychologického poradenstva
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 2018/2019,
•informácie o štúdiu priamo od
pedagogických zamestnancov
a študentov 37 stredných škôl,
o podmienkach štúdia, profile
absolventa, uplatnenia na trhu práce
a možnostiach ďalšieho vzdelávania,

a prevencie,
•možnosť vyskúšať si počítačový
program, ktorý vám pomôže
v rozhodovaní a orientácii pri výbere
štúdia na strednej škole,
•informácie o situácii na trhu práce
v regióne od zamestnancov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

„

Stredoškolák poskytuje
aktuálne informácie o nových
študijných odboroch
a formách vzdelávania.

Záujmom organizátorov podujatia je
poskytnúť aktuálne informácie o nových
študijných odboroch a formách
vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie)
nielen žiakom, rodičom a pedagógom,
ale aj širokej verejnosti 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 Žiari nad Hronom

Učíme deti triediť odpady pomocou hier a aktivít
Ešte na konci októbra sa Ivana
Martincová z Odboru odpadového
hospodárstva Mestského úradu v Žiari
nad Hronom stretla so žiakmi druhého
ročníka Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika, aby im formou hier a aktivít
priblížila tému odpadov a dôležitosti
triedenia.
Na úvod dvojhodinovky porozprávala
pracovníčka Odboru odpadového
hospodárstva (OOH) deťom príbeh
o čarovnom lese, v ktorom žijú škriatkovia
a zvieratká. „Je to o príbeh o tom, ako
jedného dňa začnú chodiť za škriatkom
Bubom zvieratká, ktoré si poranili nôžku,
zamazali chvostík a škriatok zisťuje,
čo sa deje. Pri obhliadke lesa zistí, že
ľudia nechali v lese odpad, ktorý im
znečisťuje a ohrozuje ich prostredie.
Škriatok teda zvolá lesnú radu, aby sa
rozhodli, čo urobiť, aby tento odpad
z lesa zmizol a aby sa opäť takáto situácia
už neopakovala,“ vysvetľuje Martincová
s tým, že tu príbeh končí a nastupujú

deti, ktoré sa stávajú lesnou radou a
v skupinách kreslia riešenie, ako odpad
dostať z lesa a zabrániť opätovnému
znečisteniu zo strany človeka. Žiaci
2. A triedy si ďalej zahrali hru na triedičov,
kde vytriedili zmiešaný odpad podľa
jednotlivých druhov (papier, plasty, kovy,
zelený biologicky rozložiteľný odpad).
Pracovníčka OOH im vysvetlila, čo kde
dávať a nedávať. Upozornila ich aj na
odpady, ktoré nie sú bežne tvorené a
s ktorými sa stretávame menej často,
ako napríklad batérie, elektroodpady,
pneumatiky, drevo, textil či šatstvo.

kreslenie) dozvedeli o téme odpadov,
dôležitosti ich minimalizácie a
predchádzania ich vzniku, triedenia
a správneho nakladania. Zistili však
aj to, že jeden obyvateľ Slovenska
vyprodukuje za rok toľko odpadu, ako
váži 1 dospelý tiger, a teda približne
330 kíl. „Deti boli počas celého stretnutia
aktívnou súčasťou, odpovedali, kreslili
a na záver sme sa navzájom ohodnotili,“
hovorí ďalej Ivana Martincová a dodáva,
že pri ďalšom stretnutí, ktoré bude
nadväzovať, deti ukážu individuálne
práce, v ktorých napíšu a nakreslia, čo si
odniesli z prvej hodiny. „Takéto stretnutia
Druháci sa
by sme chceli organizovať pravidelne
urobiť prierez jednotlivými zložkami
prostredníctvom hier, aktivít aživotného
prostredia a poukázať na ich
vzájomnú previazanosť. Rovnako by
a názorných ukážok učili
sme chceli túto envirovýchovu hravou
správne nakladať s odpadom. formou priblížiť aj deťom v škôlkach,“
Žiaci druhého ročníka sa tak formou dodáva na záver Ivana Martincová z OOH
hier, aktivít a názorných ukážok Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
(kr)
(plagát, obrázky, fyzické odpady,

„

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 aj za účasti žiarskej
Súkromnej obchodnej akadémie
Aj tento rok Súkromnú obchodnú
akadémiu v Žiari nad Hronom
študenti hrdo reprezentovali na
15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných
firiem krajín Vyšehradskej štvorky.
Veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil
v dňoch 19. a 20. októbra v Košiciach.
Účasť jubilejného veľtrhu bola počas
tohto ročníka veľkolepá. Pozvanie
prijalo 50 cvičných firiem zo Slovenska,
Česka, Maďarska a Poľska. Rozmanitosť
jednotlivých firiem bola zabezpečená
nielen zaujímavými predmetmi činnosti,
ale aj osobitnými zvykmi krajín. Pred
silnou konkurenciou sa snažili byť o krok
vpred aj študenti zo Žiaru, zástupcovia
III. A triedy Lukáš Repiský, Dominika
Malá, Matúš Beňo a Pavla Píšová,
s tradičnou cvičnou firmou Happy Milk,
s. r. o., zaoberajúcou sa distribúciou
mlieka a mliečnych výrobkov.
„Pravidlom každého veľtrhu je
obchodovanie medzi zúčastnenými
firmami,“ približuje Lukáš Repiský z
III. A triedy a ďalej konkretizuje: „Obhájiť
zámer svojej firmy, zaujímavo predostrieť

dizajn firemného stánku, nadviazať
nové obchodné vzťahy, podnecovať
potenciálnych zákazníkov svojimi
produktmi, zaujímavými propagačnými
materiálmi ako katalóg či cenník,
využívať všetky marketingové nástroje
a odbornú komunikáciu je cieľom, ktorý
sa každý kolektív danej cvičnej firmy
snaží 100 % dosiahnuť.“ Veľtrhy cvičných
firiem ponúkajú možnosť študentského
rozvoja v rámci podnikateľského
vzdelávania a osobnostného vzrastu.

„

Pravidlom každého
veľtrhu je obchodovanie
medzi zúčastnenými firmami.
Všetky náležité predispozície sa
hodnotili v rôznych disciplínach. „Každý
tím sa usiloval o prosperitu v súťaži
o najlepšiu cvičnú firmu, najlepší
firemný stánok, najlepšiu elektronickú
prezentáciu, najlepší katalóg, najlepšie
logo a najlepší slogan,“ vysvetľuje
ďalej Lukáš s tým, že sa súťažilo aj
o výhru v individuálnych kategóriách:

o najlepšieho reprezentanta/tku, o cenu
Inovujeme.sk pre najinovatívnejšiu firmu
či novú disciplínu 60 sekúnd (Elevator
pitch).
Tento ročník MVCF krajín V4 v Košiciach
bol pre cvičnú firmu Happy Milk, s. r. o.
obzvlášť úspešný. „Vrátane nádherného
8. miesta v celkovom umiestnení
kvalifikačná porota rozhodla, že
firemný slogan „Mlieko, čo ma drží nad
vodou“ si zaslúži za svoje dokonalé
vyjadrenie myšlienky činnosti firmy
1. miesto v súťaži o najlepší slogan
spomedzi cvičných firiem veľtrhu. Okrem
oficiálnych ocenení Happy Milk, s. r. o.
zaujala hodnotiaci tím aj svojím pútavým
stánkom, zaujímavým spracovaním
katalógov, cenníkov a propagačných
materiálov. Porota ocenila aj vysokú
úroveň odbornej komunikácie pri
prezentácii cvičnej firmy,“ uzatvára Lukáš
Repiský.
Poďakovanie
študentov
patrí
v neposlednom rade aj Drahomíre
Vengrínovej, pod ktorej vedením pracujú
v cvičnej firme.
(r)

Medzinárodný deň vojnových veteránov

„Na poliach flámskych kvitnú maky
divé, rad za radom lemujú biele kríže
clivé. Tu ležíme. My už však nevstaneme
a je to možno zdanie, že včera ešte žili
sme a teraz len ticho ležíme na tejto
flámskej pláni. Len divé maky červené
ďalej rastú na poliach flámskych“.
Táto báseň spolu s rozkvitnutým
červeným kvetom sa stala prvým
symbolom Medzinárodného dňa
vojnových veteránov. Jedenásteho
novembra 1918 o jedenástej hodine
a jedenástej minúte zaznela posledná
delostrelecká salva pri podpise
prímeria v Compiegne vo Francúzsku,
ktorým sa skončila prvá svetová
vojna. Táto vojna trvala viac ako štyri
roky. Straty na ľudských životoch,
ktoré si vyžiadala, nemali dovtedy
obdobu v celých ľudských dejinách.
Bolo zmobilizovaných 65 miliónov
vojakov všetkými bojujúcimi štátmi
a 8 miliónov bolo zabitých a ďalších
21 miliónov zranených alebo doživotne
zmrzačených. Hrôzy a útrapy z tejto
vojny boli hlboko vryté do vedomia ich
účastníkov.
Bezprostredne na to, ako skončila prvá
svetová vojna, bol jedenásty november
vyhlásený za deň vojnových veteránov.
Tento deň je venovaný všetkým
obetiam ozbrojených konfliktov dvoch
svetových vojen, a to bez rozdielu, či

patrili k víťazným, alebo porazeným
armádam, vyznávali rôzne náboženstvá,
boli rôznych národností alebo rás.
Druhým symbolom tohto dňa je hlas
dvadsaťdva tonového Zvonu mieru
nad mestom Rovereto. Vyrobili ho
z iniciatívy miestneho katolíckeho
farára Dona Rosaro zo zbraní a munície,
ktoré zostali na bojisku. Zavesený je
na oceľovej konštrukcii a okolo stoja
stožiare zo 114-tymi vlajkami štátov.
Na počesť tejto udalosti sa dňa 11.11.
o jedenástej hodine a jedenástej minúte
rozozvučí hlas zvonu na päť minút.
V kostoloch kresťanských cirkví sa slúžia
omše za všetky obete vojen. Táto tradícia
v západnej Európe trvá už desiatky
rokov. Postupne prichádza aj k nám na
Slovensko a sám autor tohto článku
sa snažil cestou banskobystrického,
žilinského,
vojenského
biskupa
a predsedu biskupskej konferencie
Slovenska, aby sme vzdali úctu,
rozozvučali zvony a slúžili omše.
Odpovede zo strany biskupov neboli
žiadne.
Tretí symbol tohto dňa pridali európske
štáty. Sú to plamienky horiacich sviečok,
aby svietili nielen na pamiatku padlým,
ale aj nám živým na cestu k mieru
a porozumeniu medzi ľuďmi celého
sveta.
Jaroslav Bulko,
predseda OO SZPB, Žiar nad Hronom
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Z pera čitateľa
Dňa 1. novembra odznelo v Slovenskom
rozhlase na tému Spomíname si na
blízkych počas roka, ktorí už nie sú
medzi nami.
Aj počas všedných dní si spomínam na
mojich blízkych, ktorí sú už nie medzi
nami a hlavne na mojich rodičov, ktorí
veľmi trpeli za totality. Boli vo väzení.
Otecko bol popravený na Pankráci
v Prahe dňa 28.3.1953 a mamička dostala
doživotie. A prečo? Môj otecko previedol
cez hranice švagra a preto ho popravili.
Vôbec neviem, kde je jeho hrob. Bola som
na cintoríne v Dábliciach pri Prahe dňa
15.4.1992, ale oteckov hrob som nenašla.
Cintorín bol samé tŕnie a iba zapichnutý
štítok Milade Horákovej v zemi som
videla.
Dozvedela som sa od vedúceho cintorína,
že všetky údaje o pochovaných boli
zničené. Viem, že je v spoločnom hrobe
s tromi politickými väzňami, a to s.
J. Hikadom, J. Melkusom a G. Smetanom.
Žiadna truhla, iba „pytel“ je vo vreci.
Chcel veľmi žiť a pichal si hrdzavý klinec
do nohy a museli mu nohu amputovať, ale
aj bez jednej končatiny ho popravili. To
boli praktiky komunistického režimu.
Margita Zimanová, rod. Valentová

Beʃȵɰȱʑʛɨ

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

Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella

Testovacia prevádzka
digitálneho planetária
V mesiacoch november a december
bude prebiehať testovacia prevádzka
digitálneho projekčného systému.
V týždni od 6.11. bude prebiehať
príprava študentov reprezentujúcich
Slovensko na IOAA 2017. Vopred
objednané školské exkurzie môžu
planetárium navštíviť od 10.11. Dátum
a hodina najbližšieho programu bude
zverejnené v priebehu nasledujúcich
dní.

Škôlkari nakladali kapustu
Aby deti ochutnali túto mimoriadne
Takúto zábavu spojenú s ochutnávkou
hodnotnú potravinu, sa pani učiteľky
si pripravili pani učiteľky pre
rozhodli, podľa osvedčeného receptu,
škôlkarov. Deti strúhali, korenili,
pripraviť spolu s nimi klasickú kyslú
nakladali a nakoniec ochutnávali
kapustu. Takú, ktorá neobsahuje žiadne
kapustu.
konzervanty. Deti strúhali, nakladali do
Obľúbenou pochúťkou v zimných
pohárov, pridávali koreniny a ochutnali
mesiacoch je kvasená kapusta.
aj kapustu v pôvodnom stave. Nakladali
Nakladanie a prírodné kvasenie je
červenú aj bielu kapustu a v sklenenom
starobylý spôsob uchovávania zeleniny,
pohári pozorovali celý proces kvasenia
používaný takmer na celom svete. Je
a sfarbovania sa. Po týždni bola kapusta
jedným z dôležitých prvkov zdravej
hotová a mohli ju spoločne ochutnať.
a prirodzenej výživy hlavne pre svoj
nezastupiteľný obsah probiotických buduje zdravá črevná mikroflóra, veľmi Bola výborná a deti s hrdosťou ponúkli aj
svojich rodičov.
(kr)
baktérií, vitamínov a enzýmov, čím sa dôležitá pre imunitný systém.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Druhý ročník súťaže Miss bábika
V piatok 3. novembra sa na pôde
Špeciálnej základnej školy v Žiari
nad Hronom uskutočnil 2. ročník
súťaže Miss bábika. Organizátorom
tohto zážitkového podujatia bolo
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom.
Súťaže sa zúčastnilo deväť žiačok.
„Na tomto zábavnom podujatí
súťažiace ukázali pozitívny vzťah k
hre a svojim hračkám, konkrétne k
bábikám. Nechýbal ani priestor pre
kreativitu,“ informuje Mária Lancková
zo žiarskeho CVČ s tým, že dievčatá sa
prezentovali rôznymi vystúpeniami speváckymi, tanečnými či recitačnými.
„O víťazke rozhodovala porota. Tá
rozhodla, že 1. miesto udelí Salome
Cibuľovej a Klaudii Sikoraiovej. Na
2. mieste sa umiestnili Michaela
Hollerová a Lucia Kaločajová a 3. miesto
patrilo Klaudii Kaločaiovej. Titul Miss
sympatia si odniesla Vanesa Šarköziová,“
konkretizuje Mária Lancková a ako

na záver dodáva, súťaž sa stretla
s veľkým ohlasom nielen u žiačok, ale
aj u pedagogických zamestnancov
školy. „Všetkým oceneným srdečne
blahoželáme a veríme, že aj budúci
rok sa zrealizuje ďalší ročník tejto
súťaže.“
(r)

16.11. 20.00 – 21.00 hod. lek.Flora
17.11. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
13.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
18.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
19.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
20.11. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
21.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
22.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
23.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
24.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
25.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
26.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
27.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
28.11. 20.00 – 21.00 hod. lek.Flora
29.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
30.11. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max

POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY LSPP

pre stomatológiu zabezpečuje dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
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„Dvojka“ to dokázala. Relaxačnú miestnosť využívajú všetky cieľové skupiny
Základná škola na Ulici M. R.
Štefánika sa v mesiaci apríl
zapojila do vyhláseného grantu
Slovenskej sporiteľne Inovantívna
základná škola. Spomedzi 88
projektov bolo vybraných 24,
medzi ktorými sa nachádzal aj
projekt „Dvojky“ pod názvom Aj
my to dokážeme.
Po schválení projektu sa relaxačná
miestnosť doplnila o komponenty
a pomôcky zo Snoezelenu (snúzelen
– multisenzorické prostredie, ktoré
ponúka širokú škálu podnetov
pre všetky zmysly). „Snoezelen má
zakaždým vzbudiť pozitívny zážitok
a skúsenosť,“ vysvetľuje Miroslava
Žiaková, špeciálny školský pedagóg
a spresňuje: „Miestnosť sa využíva

u všetkých cieľových skupín: žiaci
s rôznym druhom postihnutia,
poruchami správania, poruchou
pozornosti a poruchou pozornosti
s
hyperaktivitou,
vývinovými
poruchami učenia a v neposlednom
rade aj u intaktných žiakov.“ Od
septembra sa relaxačná miestnosť
využíva na aktivity pre žiakov
základnej školy v starostlivosti
školského špeciálneho pedagóga,
žiakov školského klubu detí formou
voľnočasových aktivít, pre deti
materských škôl v spolupráci
so
špeciálnym
pedagógom
a v neposlednom rade pre mládež
a dospelých z občianskeho združenia
Mosty. „Relaxačná miestnosť slúži
na uvoľnenie napätia, sústredenia,

pozornosti, rozvíjanie zrakového a
sluchového vnímania, rozvíja sa hmat,
chuť aj čuch. Aktivity sú zamerané
na určitú tému a v účastníkoch
majú vyvolať príjemné pocity,“
konkretizuje ďalej Miroslava Žiaková
a vymenúva aktivity, ktoré žiaci
a deti v mesiacoch september a
október absolvovali: „Les, Jeseň,
Farebnosť a Fantázia. V mesiaci
november pripravujeme ešte aktivity
na témy Jesenné plody a Hýbeme
sa. Keďže relaxačnú miestnosť si
môžeme tematicky upraviť podľa
ročných období, v spomienkach sa
vrátime aj do krásnych slnečných dní
strávených pri mori a na lúke plnej
kvetov,“ uzatvára pedagogička.
(li)
SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo nás
milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve
sa nám viackrát,
zmĺklo, stíchlo, už išlo spať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, známym,
bývalým žiakom a kolegom, ktorí
spolu s nami odprevadili
na poslednej ceste
našu milovanú manželku, mamu,
sestru, starú a prastarú mamu
Editu Černajovú
zo Žiaru nad Hronom,
ktorá nás navždy opustila
2. novembra 2017
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme tiež
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ
nad stratou milovanej osoby.
S láskou a úctou spomína
brat Alexander s rodinou,
synovia Daniel, Dušan a Ivan
s rodinami
a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
roky sa míňajú,
spomienky
na teba zostávajú.
Dňa 19. novembra
uplynú 2 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Pavel Šonkoľ.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomínajú manželka
a synovia s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 15. novembra
uplynulo dvadsať rokov,
čo nás navždy opustila
Mária Putišová.
S vďakou a láskou na ňu sp
spomína
dcéra s rodinou.

Uzávierka čísla 24, ktoré
vychádza 1. decembra,
je 24. novembra.

SPOMIENKA
Zhasli oči plné
lásky,
našej drahej mamičky.
Nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše
spomienky.
Dňa 25. novembra si pripomíname
2. 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
Dňa
20. novembra
si pripomíname
7. výročie od úmrtia
našej mamy a starej
mamy
Alžbety Barbory
Moravčíkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Stíchlo navždy srdce
zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť.
Dňa 16. novembra
uplynuli 3 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
Odišiel si rýchlo,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach stále
žiješ spomienkami.
Dňa
11. novembra sme
si pripomenuli
3. výročie úmrtia manžela, otca,
starého otca
Michala Šprocha.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď matkino oko sa
navždy zatvára.
Matka zarmúti
svoje deti len raz,
keď umrie.
Srdce, ktoré tak
veľmi nás milovalo, nečakane zlyhalo.
Ako si ticho žila, tak si ticho odišla.
Dňa 17.11.2017 si pripomíname
2. výročie, čo nás navždy
a nečakane opustila naša milovaná
mamička a stará mama
Helena Michalíková.
Neúprosný osud,
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok,
prázdny domov a spomienky .
„Prebývaj vo vlasti, svetla a pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Ale ty predsa žiješ v nás.
Mama bude stále s nami.
Kto v srdci žije, neumiera.
Spi ticho tichúčko, dosnívala si svoj sen,
a cestou bolesti odišla si tam,
kde je pokoj a láska len.
V teba Pane, som dúfala.
Nevzala ma smrť, povolal ma Boh.
Moje srdce úbohé, prijmi,
Bože láskavo,
naveky chcem tvojou byť
a žiť v tvojej oslave.
Je ťažké podať, ruku osudu.
Ku krížu položiť kvet, zapáliť sviečku.
Nad hrobom bezmocne stáť
a s vetrom sa rozprávať.
Žijeme život bez teba,
ale predsa s tebou.
Chýbaš nám, ale v srdci každého
z nás miesto máš.
Mamička, buď našim anjelom
a na zemi nás chráň.
S úctou a láskou spomína dcéra
Helena a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 15. novembra
uplynuli dva smutné
roky, čo nás navždy
opustil manžel, otec, syn, brat
a priateľ
Radoslav Jakubík.
Kto ste ho poznali,
spomeňte si naňho s nami.
S láskou spomínajú manželka
s dcérou Hankou, rodičia, sestra
s rodinou a svokrovci.

SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynulo šesť rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustila
manželka, naša
mama a stará mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestra
s rodinou.
SPOMIENKA
Dňa
20. novembra si
pripomíname
2. výročie od
smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý otec, prastarý otec a brat
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si zostala.
Dňa 19. novembra
si pripomíname
2 roky, 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
Tak ťažko je bez
teba, smutno je nám
všetkým,
už nič nebude také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Kto ťa poznal – spomenie si,
kto ťa mal rád – nezabudne.
Dňa 7. novembra uplynul rok
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil manžel,
otec a starý otec
František Beňo
zo Starej Kremničky.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

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

SPOMIENKA
Tak ťažko je bez
teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nebude také,
aké bolo predtým.
Tak náhle
odišla duša tvoja,
nestihol si povedať: Zbohom,
rodina moja.
Teraz si vysoko a my tak nízko,
oči tvoje zvedavé sa navždy zavreli,
srdce, ktoré všetkých milovalo, už
prestalo biť,
stále však veríme, že žiješ s nami
a stále cítime, že si medzi nami.
Dňa 3. decembra si pripomíname
3. smutné výročie, kedy nás náhle
opustil drahý manžel, otec, brat
a švagor
Vojtech Dombai.
S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a vnúčatá.
SPOMIENKA
Vždy príde ten čas, keď spomienka na vás oživí sa v nás,
tíško ste zaspali a zanechali všetkých,
čo vás milovali,
spite sladko, snívajte svoj večný sen,
my na vás spomíname každý deň...
Dňa 22. októbra
uplynulo 21 rokov,
keď nás navždy
opustil náš drahý
ocko a starý otec
Ján Kúš
a
dňa 16. novembra
si pripomíname
1. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila
naša drahá
mamička, babka
a prababka
Anna Kúšová.
S úctou a láskou spomínajú
dcéry s rodinami, vnúčence
a pravnúčence.
SPOMIENKA
Dňa
25. novembra si
pripomenieme
15. výročie od
smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš drahý otec,
starký a prastarký
Jozef Kúdela.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú synovia, vnučky
s rodinami a smútiaca rodina.
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Piatym kolom sa skončil Banskobystrický pohár v plávaní. Bodovali aj žiarski plavci
PLAVCI

V sobotu 4. novembra sa v Rimavskej
Sobote konalo záverečné 5. kolo
Banskobystrického pohára v plávaní.
Bola to celoročná súťaž, ktorej sa
pravidelne zúčastňovali aj pretekári
žiarskeho Plaveckého klubu Delfín.
Jednotlivých kôl sa zúčastňovalo priemerne
8 – 9 klubov Slovenska. Po bodovom
vyhodnotení najlepších výkonov sa celkovo
umiestnili naši plavci po 5. kolách takto:
Martina Melisa Bartková: 200 m prsia
3. miesto, Katarína Hamarová: 50 m
voľný spôsob 7. miesto, Juraj Hlavnička:
50 m motýlik 3. miesto, 100 m motýlik
2. miesto, 200 m polohové preteky
1. miesto, Andrej Holos: 100 m motýlik
3. miesto, Adam Jančok: 200 m polohové
preteky 3. miesto, Diana Karásková:
100 m motýlik 7. miesto, Eliška Klučková:

200 m znak 5. miesto, Hana Kmeťová:
50 m prsia 1. miesto, 100 m prsia
3. miesto, 200 m prsia 3. miesto,
200 m polohové preteky 2. miesto, Ján
Kolár: 100 m znak 3. miesto, 200 m znak
3. miesto, 50 m prsia 2. miesto, 100
m prsia 3. miesto, 100 m polohové
preteky 3. miesto, Alexandra Koštová:
100 m znak 4. miesto, Jakub Kukučka:
100 m voľný spôsob 3. miesto, 200 m
voľný spôsob 3. miesto, 100 m prsia
2. miesto, 200 m prsia 2. miesto, Viktória
Maliková: 50 m voľný spôsob 3. miesto,
50 m znak 2. miesto, 100 m znak 2. miesto,
200 m znak 1. miesto, Hana Pittnerová:
50 m znak 3. miesto, 50 m motýlik
3. miesto, Ema Prachárová: 50 m motýlik
3. miesto, 100 m motýlik 3. miesto,
200 m polohové preteky 3. miesto,

BASKETBAL

Kondra 2, Ščepko 2, Herich 2. Hrali:
Lupták, Olajec, Juhász.

Úspešní plavci Šimon Veselý a Ivana Šureková
s trénerkou Martinou Bartkovou.

Melinda Ruislová: 200 m prsia 4. miesto,
Jakub Siheľský: 100 m motýlik 4. miesto,
Ivana Šureková: 50 m znak 2. miesto,
100 m znak 1. miesto, 200 m znak
1. miesto, Tereza Veselá: 100 m
prsia 2. miesto, 200 m prsia 1. miesto,
50 m motýlik 3. miesto, 100 m motýlik
1. miesto, 200 m polohové preteky
2. miesto, Šimon Veselý: 50 m prsia
2. miesto, 100 m polohové preteky
2. miesto.
V
juniorskej
kategórii
získali
Ema
Barančoková
a
Šimon
Veselý
bronzový
pohár.
V kategórii A (2003 – 2004) získal
Dominik Meliš strieborný pohár.
V kategórii C (2007 – 2008) získala Ivana
Šureková bronzový pohár.
Miroslava Mesárošová

Žiarski atléti balia kufre
na Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu

Starší žiaci doma
s prehrou i výhrou

ATLETIKA

BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci víťazne
nad Prievidzou
MLADŠÍ MINIŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 74:55 (40:23)
Body: Horváth 25, Valent 17, Herich
10, Barcík 8, Ďurčov 5, Ivan 4, Šimovič
2, Chrobák 2, Tapfer 1. Hrali: Juhász,
Dibdiak, Škriniar, Gendiar, Kovalčík.

Starší minižiaci potvrdili
úlohu favorita vysokým
víťazstvom nad domácou
Bystricou
STARŠÍ MINIŽIACI

Oblastné majstrovstvá krajov STRED
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom
39:91 (39:89)
Body: Ondrík 16, Kartík 14, Danko 12,
Barcík 8, Valent 8, Melaga 8, Horváth
8, Kret 6, Kaša 5, Herich 2, Kondra 2,
Ščepko 2. Hrali: Lupták, Olajec, Juhász,
Truben, Kňažko.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 58:64 (14:21, 27:40, 43:53)
Body: Dekýš 14, Holic 12, Ďurica 11,
Balogh 9, Šonkol 6, Sirotný a Ziman po
2, Herich, M. Kosmeľ po 1. Hrali: Tončík,
Žemla, Bobok.
MŠK BK Žiar nad Hronom – TJ Strojár
Malacky 74:57 (22:6, 44:23, 62:44)
Body: Dekýš 17 (5 trojek), Ďurica
a Šonkol po 9, Sirotný 8, Tončík 7,
Balogh a Ziman po 6, Holic 5, Žemla 4,
Bobok 2, Herich 1. Hrali: M. Kosmeľ.

Kadetom sa na východe
nepodarilo získať ani bod
BASKETBAL – KADETI

– Celoslovenská liga kadetov
BK 04 AL LB SNV – MŠK BK Žiar nad
Hronom 77:54 (20:11,38:27,54:40)
Body: Greguš 12, Golebiowski 10,
Kucej 7, Novák 7, Grochal 7, Király 4,
Švec 3, Babiak 2, Kotlárik 1, Lehotský 1.
Hrali: Truben.

BKM Iskra SVIT – MŠK BK Žiar nad
Hronom 80:70 (25:11,44:24,65:43)
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar Body: Kucej 22, Novák 15, Golebiowski
nad Hronom 32:82
11, Kotlárik 7, Greguš 4, Babiak 4,
Body: Ondrík 10, Kartík 8, Danko 8, Grochal 4, Király 2, Švec 1. Hrali: Truben,
Horváth 8, Barcík 8, Melaga 8, Valent Lehotský.
6, Truben 6, Kňažko 6, Kret 4, Kaša 4,

Zadný rad zľava: tréneri Adam Pajunk, Karol Palášty, Ivan Čillík – riaditeľ pretekov, Miroslav Rybársky.
Spodný rad zľava: Natália Bieliková, Lenka Líškayová, Katka Kubovčíková, Hanka Kubovčíková, Janko
Kolár, Ivan Šlúch, Natanael Sklenka, Patrik Cabánik.
V nedeľu 12. novembra sa v Banskej
Bystrici konalo postupové kolo detskej
atletiky družstiev v cezpoľnom behu
zmiešaných družstiev – dvaja chlapci
v behu na 500 m a 1000 m a dve
dievčatá v behu na 500 m a 1000 m,
ročník nar. 2005 a mladší. Súťaže sa
zúčastnilo 16 najlepších družstiev zo
SsAZ. Náš atletický klub MŠK Žiar nad
Hronom reprezentovali dve družstvá
chlapcov a dievčat. Súťaž prebiehala
na trávnatom povrchu s umelými
prekážkami.
Ako prvé nastúpilo do súťaže A družstvo
v zložení Natálka Bieliková (500 m), Lenka
Líškayová (1000 m), Natanael Sklenka
(500 m) a Ivo Šlúch (1000 m). Natálka
Bieliková nastúpila vo vysokom tempe,

keď štafetu predávala ako prvá, Lenka
Líškayová na svojom úseku zvýšila náskok,
Natanael Sklenka udržal náskok a Ivo
Šlúch skvelým finišom zvýšil náskok pred
druhým družstvom a do cieľa dobehli ako
víťazi prvého behu. V druhom finálovom
behu nastúpili naše nádeje z atletickej
skupiny, ktorá trénuje od apríla 2017 pri
ZŠ v Hliníku nad Hronom v zložení Hanka
Kubovčíková (500 m), Katka Kubovčíková
(1000 m), Janko Kolár (500 m), Patrik
Cabánik (1000 m). Skúsenejšie dievčatá
nastúpili vo veľkom štýle na svojich
úsekoch a chalani sa ku nim skvele pridali,
keď nakoniec dobehli do cieľa ako prvé
družstvo vo svojom finálovom behu.
V celkovom poradí zúčastnených štafiet
zvíťazilo A družstvo AK MŠK s náskokom

27 sekúnd pred družstvom z Banskej
Bystrice a na treťom postupovom mieste
sa umiestnilo družstvo z Revúcej. Naše
družstvo atletických nádejí z Hliníka nad
Hronom obsadilo perfektné 5. miesto, keď
im na postupové tretie miesto chýbalo 5
sekúnd. Tento fantastický úspech našich
atlétov je o to cennejší, že v oboch
družstvách nastúpili deti ročníkov 2006 2007 proti súperom s väčšinou s ročníkom
narodenia 2005.
Finále pretekov Detský cezpoľný beh
M-SR zmiešaných štafiet sa bude konať
9. decembra v športovom komplexe
v Šamoríne, ako predprogram ME v
cezpoľnom behu.
Miroslav Rybársky, tréner AK-MŠK

Množstvo nepremenených šancí rozhodlo o remíze s Bardejovom
15. kolo: FK Pohronie – Partizán
Bardejov 1:1 (1:0)
Góly:
Zostava FK Pohronie: Urminský - Župa,
Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni, Ďungel,
Garaj, Pavúk, Paraj, Blahút, Sekereš,
Hudák, Sojka, Packo.
V piatok 3. novembra sme na
futbalovom trávniku privítali súpera z
Bardejova.
Pre oba celky našej druhej najvyššej
futbalovej súťaže to bol v piatok prvý
vzájomný zápas v histórii. Mrazivé
novembrové popoludnie prilákalo na
štadión 592 divákov, ktorí videli rýchle,
bojovné stretnutie s množstvom šancí na
oboch stranách.
V 20. minúte sme boli svedkami
nádhernej futbalovej akcie, keď Pittner
krátkou prihrávkou predĺžil na Paraja,

ten sa bleskurýchle otočil, potiahol loptu
k súperovej šestnástke a milimetrovou
krížnou prihrávkou našiel nabiehajúceho
Petra Ďungela, ktorý loptu usmernil do
brány hostí a otvoril skóre stretnutia. V
44. minúte sa mohlo skóre meniť v náš
prospech, keď Patrik Blahút vysunul
prihrávkou pomedzi obrancov Lukáša
Pelegríniho, ale ten sa ocitol v ofsajde
a do šatní tak naši chlapci odchádzali s
jednogólovým náskokom.
Hneď od úvodu hostia pohrozili
nátlakovou hrou, ktorá im priniesla
viacero príležitostí, ktoré naši obrancovia
ešte dokázali odvrátiť. Ubrániť ale
nedokázali útok hostí v 57. minúte, kedy
lopta preletela pozdĺž celej brány, hráč
pri zadnej žrdi ju vrátil pred bránu, tam
ju tiesnený obrancami usmernil Staško
a vyrovnal na 1:1. Definitívne mohol o
víťazstve rozhodnúť v 88. minúte opäť

Lukáš Pelegríni, ktorého na hranici
pokutového územia výborne našiel
Peter Ďungel, ale Lukáš bránu tesne
minul. Záver stretnutia bol poznačený
kúskovaním hry striedaniami na oboch
stranách, ale skóre sa už nezmenilo.

Po dramatickom závere
ostávajú všetky body doma

16. kolo: FK Pohronie – MFK Tatran
Liptovský Mikuláš 2:1
Góly: 7. Frimmel, 89. Pavúk - 71. Očenáš.
Zostava FK Pohronie: Urminský - Župa,
Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni (C),
Ďungel, Frimmel, Nurkovič, Pavúk, Paraj,
Sekereš, Garaj, Sojka, Packo.
Zápas napriek chladnému počasiu
začal vo svižnom tempe. Hostia boli
hneď od prvých minút aktívnejší
a nepúšťali našich futbalistov do

celistvejších kombinácií. V 7. minúte
sa ale po chybe obrancov Mikuláša
ocitol pred brankárom Marek Frimmel a
premenil prvú šancu zápasu na gól. Od
tohto momentu oba tímy výrazne ožili
a futbal sa začal prelievať zo strany na
stranu. V 44. minúte prešprintoval po
pravej strane Ďungel, prihral na Pavúka,
ale ani po jeho strele sa skóre nezmenilo.
Do šatne sme teda odišli spokojnejší s
jednogólovým náskokom.
V 71. minúte prekvapil všetkých, vrátane
Lukáša Urminského, Očenáš, ktorý
šikovne zatočil strelu letiacu ďaleko
spoza pokutového územia a tá skončila
až v našej sieti, čím vyrovnal na 1:1.
V 86. minúte Lukáš Urminský svoju
predchádzajúcu chybu dokonale odčinil,
keď vyrazil prísne odpískaný pokutový
kop Dušana Kucharčíka. Záver stretnutia
bol naozaj dramatický, hostia po

vyrovnaní cítili možnosť siahnuť na plný
bodový zisk, čo im však naši futbalisti
nechceli v žiadnom prípade dopriať a
o všetkom rozhodla až 89. minúta, keď
sa ku strele odhodlal mladík Pohronia
Daniel Pavúk a svojím dlho očakávaným
gólom rozhodol o mimoriadne cenných
3 bodoch v prospech nášho tímu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Slovenská futbalová reprezentácia obhájila Challenge Trophy na žiarskom štadióne
FUTBAL

Slovensko U23 – Anglicko „C“ 4:0 (1:0)
Góly: 37. Oršula, 46. Ivan, 52. Faško, 68.
Herc.
ŽK: Skovajsa.
ČK: 42. Cartwright.
Hlavný rozhodca: H. Jonasson (Island),
2215 divákov.
Zostava Slovensko U23: Jakubech
(46. Greif) – Skovajsa, Valjent, Niňaj,
Šatka – Huk – Oršula (46. Faško), Chrien
(57. Herc), Ivan (75. R. Černák), Paur –
Šafranko (66. Tupta).
Zostava Anglicko „C“: G. Smith (82. Hall)
– Cartwright, Wynter, L. John, D. Ferguson
– Rees (46. D. Johnson), Croasdale,
Gallagher (67. Powell) – Okenabirhie (76.
Afalayan), Ferrier, Barratt (46. Ward).

nás, do siete Angličanov. Autorom gólu
bol Filip Oršula, ktorý nabehol na center
z ľavej strany a nasmeroval to priamo
do brány Anglicka. Robotu v bráne mal
však po strelách súpera aj náš brankár
Jakubech, ktorý sa v prvej polhodine
blysol dvomi efektnými zákrokmi. V
40. min vbehol odvážne do pokutového
územia Skovajsa a po strete s obrancom
nariadil rozhodca penaltu. Na strieľanie
išiel Paur, bránu však minul a lopta sa
len zľahka obtrela o brvno súperovej
brány. V závere prvého polčasu neunikol
hlavnému rozhodcovi zbytočný tvrdý
zákrok Cartwrighta na Ivana. Obranca
súpera videl červenú kartu a odobral sa
tak predčasne do kabíny.

V stredu 8. novembra hrali slovenskí
futbalisti do 23 rokov vo finále turnaja
Challenge Trophy proti „céčkovému“
výberu
Anglicka.
Futbalové
reprezentácie týchto krajín sa proti
sebe postavili na trávniku nového
žiarskeho Mestského futbalového
štadióna o 17-tej hodine. Prvenstvo
spred dvoch rokov obhájili v turnaji
naši sokolíci, ktorí deklasovali
Angličanov vysoko 4:0.
Futbalový sviatok si na žiarskom
štadióne nenechalo ujsť 2215 divákov.
Fanúšikovia, ktorí prišli povzbudiť našich
mladých reprezentantov, odchádzali
po zápase spokojní. Nechýbala radosť
z pekných gólov ani oslava zisku cennej
trofeje.
Slovenský výber viedol skúsený tréner
Pavel Hapal. Ešte pred samotným duelom
sa vyjadril, že v našej šatni panuje
predzápasový pokoj v duši a že svojmu
mančaftu verí. Slovenská reprezentácia
nastúpila v takejto zostave po prvýkrát
a naposledy.

Do druhého polčasu nastúpili Angličania
oslabení o jedného hráča. Diváci sa
ešte nestihli ani poriadne usadiť na
svojich sedadlách a už z prvej akcie
spoza šestnástky sa podarilo skórovať
Davidovi Ivanovi, ktorý zvýšil na 2:0. Už
o šesť minút na to unikol obrane súpera
Michal Faško, obstrelil si brankára Smitha
a zvýšil na, pre Angličanov hrozivých,
3:0. Fanúšikov potešil v 68. minúte
aj nováčik v našom tíme Christián
Herc, keď si nabehol na center Šatku
a zvýšil na konečných 4:0 pre slovenskú
reprezentáciu. Naši futbalisti predviedli
ešte skvelú akciu v závere stretnutia,

kedy po osi Faško – Černák – Tupta
zakončoval Tupta, ale tesne vedľa. Krásna
strela z diaľky v 89. minúte do spojnice
brvna a žrde však gól nepriniesla.
Vďaka kombinačnej hre nášho tímu na
nás ostrovania nestačili, počas celého
zápasu sme boli jednoznačne lepším
družstvom a nestačilo ani ich odhodlanie
zvíťaziť. Naša chuť po víťazstve bola
silnejšia. Trofej pre víťaza Challenge
Trophy 2015 -2017 tak nakoniec zdvihol
nad hlavu Hapalov tím, ktorý ako jediný
tím v histórii turnaja dokázal obhájiť
prvenstvo a v súťaži zvíťazil dvakrát.

Povedali po zápase
Pavel Hapal, tréner: „Angličania
hrali klasický ostrovný futbal, plný
osobných súbojov, vytvorili sme si
veľké množstvo gólových šancí a strelili

Zo začiatku hrali oba tímy ustráchaný
futbal, opatrný na oboch stranách.
Po prvýkrát sme mali blízko ku gólu v
18. minúte, kedy po rohovom kope
Paura hlavičkoval Šatka. Prvý gól však
padol až v 37. minúte hry. Našťastie pre

pekné štyri góly. Je pekné obhájiť trofej
a pravdepodobne nám zostane natrvalo,
pretože o Challenge Trophy sa viac
hrať nebude. Tí chlapci, ktorí pôsobili v
21-ke v minulosti, vytvorili výborný mix
s mladšími, chlapci futbalovo rastú, je to
prísľub pre slovenský futbal. Zápas by
bol náročnejší, ak by súper nedohrával
bez vylúčeného hráča, ale my sme sa
zaslúžili zvíťaziť. Pred zápasom som bol
absolútne pokojný, vedel som o sile
tohto tímu, čo sa potvrdilo aj na ihrisku.“
Filip Oršula, autor prvého gólu: „Tréner
Hapal ma pozval do tohto tímu a ja som
sa snažil odvďačiť dobrým výkonom. Teší
ma, že som mohol prispieť aj gólom.
Bolo príjemné pobudnúť v tomto tíme
niekoľko dní, cítim z neho pozitívnu
energiu, chalani vytvorili v krátkom čase
silnú partiu.“
Jakub Paur, strelec penalty: „Vyhrali
sme, na penaltu sa zabudne. Áno, mrzí ma

Výhra nad silným Lučencom
BASKETBAL – MUŽI – 1. SLOVENSKÁ LIGA – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Lučenec 74 :
67 (12:22, 34:39, 60:54)
Body: Vrtík 17, Dolník 16, Fábry 12, Oravec
12, Supuka 8, Nemčok 5, Treml 4. Hrali: Kaňa,
Medveď, Páleník, Šály.
V zápase proti Lučencu sme ukázali veľký
tímový charakter. Bol to pre nás veľmi
náročný zápas.
Na začiatku sme umožnili súperovi mierne
odskočiť, hlavne kvôli tomu, že sme boli slabší na
obrannom doskoku. Nedodržiavali sme obranné
zásady a pustili sme súpera do otvorených striel,
ktoré premieňal. Vtedy si Lučenec vypracoval
až 14-bodový náskok. Hráčom slúži ku cti, že
do polčasu, hlavne zásluhou zlepšenej obrany
pick and rollu, dokázali tento rozdiel znížiť na
prijateľných 5 bodov a vrátiť sa do zápasu.

Druhý polčas sme otvorili veľmi dobre. Hra
sa začala vyrovnávať. Napriek piatim zlým
prihrávkam v rýchlom slede sme dokázali
zrovnať skóre a postupne sme prešli do
mierneho vedenia. Zápas bol potom vyrovnaný
až do samotného záveru, ktorý sme bravúrne
zvládli a dotiahli ho do víťazného konca. „Dnes
sme si išli postupne za svojim cieľom. Pomalými,
ale istými krokmi. Udržali sme nasadené tempo
hry, ktoré sme dokázali hlavne v závere zvýšiť
najmä svojou vysokou bojovnosťou a kvalitnou
obrannou a aj útočnou hrou. Disciplinovane
sme odohrali množstvo útočných herných
kombinácii, z čoho sme dosiahli potrebné body.
Treba hlavne poďakovať všetkým našim hráčom,
aj tým, ktorí nenastúpili do hry. Každý si na ihrisku
odrobil svoje a veľkou mierou prispel k víťazstvu
nad silným súperom,“ povedal po zápase tréner
mužov Karol Kučera.
(r)

to, dôležité však je, že sme dokázali skóre
navýšiť a doviesť zápas do víťazného
konca. Súper by hrýzol určite viac, keby
nedohrával bez vylúčeného hráča, no
futbal sa na keby nehrá. Po druhom góle
sme hrali svoju hru a potešili fanúšikov
peknými akciami. Dnes sme zaslúžene
zvíťazili.“
Branislav Niňaj, kapitán: „Nebolo to tak
jednoduché, ako by sa na prvý pohľad
možno zdalo. Zápas ovplyvnila zaslúžená
červená karta. V poslednej polhodine
sme už pevným krokom kráčali k zisku
trofeje. Vypracovali sme si šance a strelili
štyri pekné góly.“
Martin Chrien: „Vyhrali sme 4:0, tešíme
sa z trofeje. Teším sa na posedenie, bude
na čo spomínať. S touto partiu sme
odohrali európsky šampionát, zostanú
nám krásne zážitky, na ktoré nikdy
nezabudnem.“
(li)

