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Kultúrny program
počas Vianočných trhov
18.12. o 15.00 h:

O Maruške a 12 mesiačikoch
Divadelná rozprávka pre deti
v podaní Divadla Hotel Maria
z Banskej Bystrice.
19.12. o 15.00 h:
Koledovanie so Sekerou
Mužská spevácka skupina Sekera opäť
medzi vami s vianočnými piesňami
z nášho regiónu.
20.12. od 15.00 h:
Súťaž vo varení kapustnice
Hudobný hosť o 16.00 h: Rockovanka
- Tublatanka revival s programom
Poďme bratia do Betlehema.
21.12. od 15.30 do 17.30 h:
Živý betlehem
Opakované predstavenie v
podaní žiakov ZŠ s MŠ Š. Moysesa
a speváckeho zboru Holúbky z Kríža.
22.12. o 17.00 h:
Vianočný darček
Hudobné vianočné prekvapenie
pod stromček.

Na vybudovanie cyklotrasy získalo mesto dotáciu vo výške takmer 594-tisíc eur
V Žiari nad Hronom vznikne
cyklotrasa,
ktorá
prepojí
mesto s priemyselným parkom.
Na vybudovanie cyklochodníka
získalo mesto dotáciu vo výške
takmer 594-tisíc eur.
Ako
oznámil
primátor
Peter
Antal, cyklotrasa bude začínať
na Jilemnického ulici na Etape a ústiť
v areáli priemyselného parku cez
most na Kortine. Prepojené tak bude
celé mesto. Na cyklochodník dlhý
3,7
kilometra
získala
žiarska
radnica dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vo výške 593 951 eur. „Hlavným účelom
vybudovania cyklotrasy je dochádzanie
Žiarčanov do zamestnania,“ vysvetľuje
primátor Antal a ako podotýka: „V sume
je zahrnutá nielen cyklotrasa v potrebnej
šírke, ale aj oprava jestvujúceho
potrubného mosta a vybudovanie
novej lávky a novej cesty dolu
Kortinou, ktorá je z čadičových kociek.“
V súčasnosti realizuje svoju činnosť
v priemyselnom parku približne
185 firiem a za prácou sem dochádza
minimálne 5000 občanov mesta.
Cieľom vybudovania cyklotrasy z mesta
do priemyselného parku je preto aj
zvýšenie atraktivity cyklodopravy
v meste. Zabezpečí sa tak nielen
nemotorové prepojenie významných
mestských lokalít či uzlov, ale najmä

Cyklotrasa povedie z Etapy až do priemyselného
parku. Prechádzať bude cez Kortinu.
ekologické dochádzanie do práce,
za verejnými službami či inými
mestskými
bodmi. „Samozrejme,
vďaka cyklotrase odľahčíme motorovú
dopravu v meste a podporíme aj
ekologickú prepravu a samotné zdravie
občanov,“ prízvukuje ďalšie plusy Antal.

„

Hlavným účelom
vybudovania cyklotrasy je
dochádzanie Žiarčanov
do zamestnania.
Peter Antal, primátor mesta

Cyklotrasa bude v celej dĺžke
vedená po už jestvujúcich miestnych
komunikáciách, ktoré sa miestami
rozšíria do zelene. Súčasťou projektu by
malo byť aj osvetlenie pri priechodoch
pre chodcov a cyklistov krížiacich
frekventované miestne komunikácie.
Celková realizácia projektu by mala
podľa zverejnených informácií trvať
18 mesiacov. Začiatok hlavných aktivít
projektu je naplánovaný na január 2018.
„Verím, že cyklotrasu v meste ocenia
časom nielen samotní cyklisti, ale
vďaka menšiemu počtu áut aj motoristi
a v neposlednom rade aj zamestnanci
priemyselného parku, ktorí sa aj

takýmto spôsobom budú môcť zdravo
a ekologicky dopraviť do práce a späť
zadarmo,“ dodáva na záver primátor
Peter Antal s tým, že s vybudovaním
cyklotrasy tiež klesne potreba budovať
a udržiavať viac ciest pre pribúdajúce
vozidlá.
Cyklokomunikácia
bude
pravidelne udržiavaná a v prípade
potreby opravovaná.
(li)

Vianočné trhy od 11. do 22. decembra
Vianočné trhy sa v našom meste
stávajú tradíciou. Aj tento rok
potrvajú niekoľko dní. Ich súčasťou
bude aj súťaž vo varení kapustnice či
atraktívny kultúrny program v réžii
žiarskeho Mestského kultúrneho
centra.
Tohtoročné Vianočné trhy organizuje
mesto v dňoch od pondelka
11. decembra do piatku 22. decembra.
Stánky s predajným tovarom budú
otvorené v čase od 10.00 do 18.00
hodiny a stánky s občerstvením
od 10.00 do 20.00 hodiny. „Stánky budú
nainštalované opäť na námestí, okolo
pavilónu,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a ako
podotýka, trhom sa opäť prispôsobí aj
vianočná výzdoba pavilónu. „Súčasťou
Vianočných trhov budú už tradične
stánky s občerstvením, kde si môžu
obyvatelia kúpiť varené víno, punč,
medovinu, chlieb s cibuľou či čoraz
viac obľúbené poplamúchy pečené
priamo v peci,“ konkretizuje Martin
Baláž s tým, že predaj občerstvenia
bude zabezpečený už aj počas príchodu

Mikuláša v utorok 5. decembra. V období vlastnú kotlinu a inventár, kúpiť
Vianočných trhov sa uskutoční aj predaj si suroviny a variť. Ocenené budú
charitatívneho punču.
tri najlepšie kapustnice. Oficiálny
maximálny počet členov v tíme je 5,
počet pomocníkov sa neobmedzuje.
Predaj občerstvenia
Každý tím musí navariť minimálne
20 litrov kapustnice. Stoly, drevo a voda
bude zabezpečený
budú zabezpečené organizátormi.

„

už aj počas príchodu
Mikuláša
na námestie.

Tradičné varenie vianočnej
kapustnice
Opäť sa počas trhov bude súťažiť
vo varení vianočnej kapustnice, a to
v stredu 20. decembra od 12.00 hodiny.
Súťažné tímy sa môžu prihlasovať
najneskôr do 13. decembra, a to
e-mailom
na:
zcbalazova@gmail.
com, alebo na facebookovej stránke
Mestského kultúrneho centra cez
správu, prípadne telefonicky na čísle
0907 131 496. Podmienkou je vytvoriť
tím, dať mu meno, priniesť si svoju

Betlehem doplnený
o troch kráľov
Minulý rok po prvýkrát skrášlil naše
námestie drevený betlehem, ktorý
vytvoril žiarsky sochár Andrej Jánoška.
Ježiška v jasličkách, Máriu i Jozefa
tohto roku doplnia traja králi. Žiarsky
sochár Andrej Jánoška ešte v minulom
roku vytvoril dielo – drevený betlehem,
ktorý bol inštalovaný na žiarskom
námestí. V betleheme nechýbal Ježiško
v jasličkách, Mária, Jozef, pastier
s píšťalkou a jahniatkom pri nohách,
somárik, kravička, ovečka i anjel.
V priebehu júla až októbra tohto roku však
vytvoril sochár Jánoška aj troch kráľov.
Králi sú tak dokončením mestského

Andrej Jánoška doplnil
betlehem o troch kráľov.
betlehemu, čím by nadobudol konečnú
biblickú podobu. „Mestský betlehem
vnímam ako moje životné dielo a teší
ma aj skutočnosť, že ho dokončujem
v jubilejnom - sedemdesiatom roku
svojho života,“ hovorí Andrej Jánoška
a dodáva, že skontroloval a ošetril aj
tri plastiky betlehemu, vytmelil trhliny
na mieste ich uskladnenia. „Betlehem
je vo výbornom stave,“ dodáva sochár.
Drevený betlehem už aj s tromi kráľmi
bude inštalovaný začiatkom decembra
na Námestí Matice slovenskej rovnako
ako v minulom roku v drevenej
maštaľke.
(li, kr)
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Zrenovované kino s novými sedačkami otvoria už 4. decembra. Začne sa aj s predajom pukancov
pre jednotlivcov pribudnú aj dvojité je pokutovateľné, nemáme právo
kontrolovať vek svojich divákov a ani
miesta pre páry.
im zakázať vstup do kinosály s platnou
vysvetľuje
Michaela
Pred nejakým časom sa uskutočnila vstupenkou,“
anketa, v ktorej sa diváci mali vyjadriť, Pribilincová.
či sú za zavedenie predaja pukancov
v kine. Podľa očakávania, verejnosť je za Zamestnanci kina budú
zavedenie predaja pukancov v kine. Za
vyrušujúcich divákov
bolo 277 opýtaných respondentov a proti
114. Od januára si tak v Informačnom častejšie napomínať
centre budú môcť diváci kúpiť pukance
a nápoje vo vyhovujúcich nehlučných a dohliadať na poriadok
obaloch, s ktorými bude povolený vstup v kinosále.
do kinosály. V rámci ankety sa diváci
Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC
opakovane vyjadrili aj k vyrušovaniu
a hlučnosti mladších divákov na
premietaniach. „Viacerí nás vyzývajú
ku kontrolovaniu veku a nepúšťaní
mladistvých pod 15 rokov na filmové V októbri si jedna z filmových
premietania od 15 rokov. Radi by sme distribučných spoločností vybojovala
však vysvetlili, že uvádzaná prístupnosť u Združenia prevádzkovateľov kín
má informatívny charakter. Je iba na zvýšenie minimálneho vstupného.
svedomí a vedomí každého diváka, či Toto rozhodnutie museli akceptovať
túto prístupnosť bude rešpektovať. Hoci všetky kiná. Postupne k tomuto
sme ako prevádzkovateľ povinný túto kroku prechádzajú všetky distribučné
„Momentálne
ešte
prístupnosť uvádzať, a jej neuvedenie spoločnosti.
rokujeme s distribútormi, ale od
otvorenia nového kina sa zvyšovaniu
vstupného nevyhneme ani my. Divákom
ďakujeme za pochopenie, ale výška
vstupného skutočne nezávisí iba od
nášho rozhodnutia,“ podotýka Michaela
Pribilincová.
Na základe požiadaviek distribútorov
sa tak vstupné zvyšuje na 5 € a 4,50 €.
Zároveň sa mení výška ponúkaných zliav.
Pri vstupnom 5 € je možné uplatniť si 1 €
zľavu pre deti do 12 rokov, seniorov nad
62 rokov a študentov, 50 % ZŤP zľavu
a 1 € Nemak zľavu. Pri vstupnom 4,50 €
si deti do 12 rokov, seniori nad 62 rokov
a študenti môžu uplatniť zľavu 0,50 €,
ZŤP 50% a Nemak 1 €. Pri vstupnom 4 €
je možné uplatniť si iba ZŤP 50% zľavu
a 1 € zľavu Nemak. Od budúceho roka
väčšina distribútorov prejde na základné
vstupné 5 €.
Po novom bude v kine 159 miest na sedenie.

Zrenovované Kino Hron s novými
sedačkami otvárajú už v pondelok 4.
decembra. Diváci sa v rámci otvorenia
môžu tešiť na premietanie zadarmo.
Ako informuje riaditeľka žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Michaela
Pribilincová: “Divákom pri príležitosti
otvorenia
zrenovovaného
kina
ponúkame premietanie zadarmo.”
Zároveň prezrádza, na ktorý film sa
fanúšikovia môžu tešiť: „Rozhodli sme
sa pre akčný sci-fi thriller Blade Runner
2049. Nielenže ide o vysoko hodnotený
kvalitný film s hviezdnym obsadením.
Vybrali sme ho aj zo symbolických
dôvodov, keďže nám jeho uvedenie
v premiére ušlo doslova o chlp, pretože
kino sme z dôvodu renovácie zavreli
2. októbra.“ Z dôvodu miestenkového
sedenia a obmedzenej kapacity kinosály
je potrebné, aby si diváci v pokladni
vyzdvihli nulové lístky. Doteraz bolo
divákom k dispozícii 165 miest na
sedenie, po novom sa kapacita zníži na
159. Dve miesta budú vyhradené aj pre
vozičkárov. Okrem klasického sedenia

Zvyšovanie vstupného

Ďalší chodník dostal novú asfaltovú vrstvu
Mesto začalo s prácami na úprave komunikácii od Ulice M. R. Štefánika
ďalšieho chodníka. Opravy sa dočkala k Sládkovičovej ulici popri materskej
pochôdzková
vrstva
chodníka škole.
vedúceho
popri
jednosmernej Ako prvý sa odstránil starý asfalt a
hneď na to sa začalo s opravovaním
vzniknutých preliačin. „Upravili sa aj tri
plynové a vodovodné ventily do nivelity
budúcej novej asfaltovej vrstvy. Tá sa
pokladala pomocou finišera v hrúbke
štyroch centimetrov, približne 161
metrov v priemernej šírke 2,10 metra,“
spresňuje Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari
nad Hronom.
Práce by mali byť ukončené v priebehu
posledného novembrového týždňa. (li)

Živý vianočný
stromček
už postavili
Živý vianočný stromček na Námestí
Matice slovenskej už stojí. Pochádza
z areálu priemyselného parku, kde
jeho konáre zasahovali do vstupnej
brány výrobnej haly, a preto musel byť
vypílený. Výzdoba bude opäť ladená do
biela a spolu s dreveným betlehemom a
vysvieteným pavilónom bude vytvárať
krásnu vianočnú atmosféru.
(kr)
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Nové sedačky už montujú.

Program kina na najbližšie
týždne

Ladíme 3, českú komédiu Špindl či
muzikál Najväčší showman.“ Keďže
počas posledných 2 mesiacov žiarskemu
divákovi ušlo viacero zaujímavých
titulov, v prvých dvoch týždňoch
vynoveného kina prinesie na plátno aj
niektoré staršie tituly. „Zo snahy priniesť
divákom čo najpestrejší program
počas prvých 2 týždňov po otvorení
a pri obmedzených možnostiach
premietacích časov, upozorňujeme
divákov, že niektoré tituly uvádzame iba
raz, nenechajte si ich preto ujsť,“ dodáva
na záver Michaela Pribilincová, ktorá aj
touto cestou vyslovuje poďakovanie:
„Ďakujeme divákom za trpezlivosť,
Audiovizuálnemu fondu, mestu Žiar nad
Hronom a sponzorovi spoločnosti Nemak
Slovakia, všetkým za finančnú podporu,
bez ktorej by táto renovácia nebola
možná, rovnako tak výhernej spoločnosti
Gemex Slovakia za dobre a rýchlo
vykonanú prácu, s ktorou budú naši
diváci istotne spokojní a v neposlednom
rade aj technickému úseku Mestského
kultúrneho centra a vedúcej kina Lenke
Nitrayovej.“
(li)

Diváci sa určite môžu tešiť na
decembrové tituly. „V tomto roku
stihneme odpremietať český rodinný
vianočný film Tri želania, americkú
vydarenú komédiu Ocko je doma
2 a, samozrejme, aj očakávaný film
Star Wars: Poslední Jediovia, vo verzii
s titulkami aj slovenským dabingom, kde
práve dabing je prístupný od 7 rokov,
a preto ho odporúčame aj pre rodinnú
návštevu kina,“ vymenúva filmové tituly,
ktoré si môžete prísť pozrieť ešte tento
rok, Pribilincová. Ako podotýka, Kino Zmena otváracích hodín pokladne
Hron bude otvorené aj medzi sviatkami, MsKC
Od 1. novembra je pokladňa MsKC
samozrejme, s istými obmedzeniami.
„Takto sa nám podarí uviesť aj zvyšné otvorená pondelok až piatok od 15.00
decembrové tituly, a to animovanú do 19.00 hod. a cez víkend hodinu pred
rozprávku Ferdinand, dobrodružnú premietaním kina alebo pred iným
komédiu Jumanji, hudobnú komédiu podujatím MsKC. Lístky do kina a na
podujatia v MsKC si možno zakúpiť aj
v Mestskej knižnici Michala Chrásteka,
ktorá sídli v prístavku MsKC (vchod
oproti Prioru).

Okrem klasického sedenia pribudli
aj dvojité miesta pre páry.

Modernizáciu Kina Hron
podporil Audiovizuálny fond.

finančne

Aj vďaka vašim hlasom získame peniaze z Nadácie VÚB
Od 6. do 21. novembra bolo
možné hlasovaním prideliť svoj hlas
niektorému zo 48 projektov z rôznych
regiónov Slovenska – 6 z každého
kraja. Aj vďaka vašim hlasom sa
podarilo nášmu projektu umiestiť sa
v prvej trojke, a tým získať peniaze
z Nadácie VÚB.
Obyvatelia
miest
a
obcí
v Banskobystrickom kraji svojimi hlasmi
rozhodli, ktoré 3 nápady na zlepšenie
komunitného života v kraji dostávajú
zelenú na svoju realizáciu. O ich
finančnú podporu sa postará Nadácia
VÚB v rámci programu Komunitné
granty. Tá prerozdelí takmer 80 000 eur
medzi 24 víťazných projektov z celého

Slovenska. Tentokrát sa do verejného
hlasovania zapojil doposiaľ najvyšší
počet – až 61 932 podporovateľov.
Projektom plánovaným v rámci
Banskobystrického kraja poslali členovia
miestnych komunít a ich prívrženci
spolu 5 569 hlasov. Tri organizácie
z tohto kraja s najvyšším počtom hlasov
dostávajú od Nadácie VÚB grantový
príspevok do výšky 3 000 eur na základe
predloženého projektu, ktorý využijú
na skvalitnenie komunitného života
miestnych obyvateľov v priebehu
budúceho roka.

Ďalším z podporených projektov je
nápad od zvolenského občianskeho
združenia DysŠanca, ktorého cieľom
je vytvoriť náučno-relaxačný chodník
v rámci ZŠ Námestie mládeže vo
Zvolene.
Obyvatelia Banskobystrického kraja
svojimi hlasmi posunuli do prvej
trojky aj návrh Spoločnosti na pomoc
osobám s autizmom. V rámci neho si
budú môcť Banskobystričania počas
verejných podujatí vyskúšať svetovo
unikátny simulátor autizmu.
(r)

Víťazné komunitné projekty
z Banskobystrického kraja
Finančné prostriedky od Nadácie
VÚB pre svoj projektový zámer
putujú aj do mesta Žiar nad Hronom.
Vďaka grantu bude doplnená alejová
výsadba o 39 nových drevín v rámci
oddychovej zóny ETAPA - vyhľadávanej
lokality voľnočasových a športových
aktivít Žiarčanov. Nové stromy budú
plniť nielen estetickú funkciu, ale
ich prínosom bude aj ochrana pred
prachom a hlukom z blízkej miestnej
komunikácie. Mladí ľudia tu dostanú
tiež priestor na vlastný tvorivý prejav na
ploche betónového plotu, ktorá bude
integrálnou súčasťou tohto miesta.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 11. decembra 2017,
t.j. pondelok o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2.
Mgr. Peter Antal, primátor
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ku koreňom mesta 8

Vývoj sídla, pravdepodobne osady,
pokračoval v súvislosti s narastaním jej
významu, čo sa potvrdilo 4. februára 1246,
kedy ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča
(de Vancha) osade Sancta Crux (Svätý Kríž)
udelil výsady zemepanského mestečka pod
nemeckým právom. Tento krok bol aj v jeho
vlastnom záujme, a to posilnenia a nárastu
hospodárskeho významu ostrihomských
majetkov.
Vanča pozval na naše územie Nemcov
a usídľoval ich na svojom majetku pod názvom
Šúšoľ. „Terra Susolgi“ je územie nachádzajúce sa
východne od Hronského Beňadika, ktoré bolo
husto osídlené už v priebehu 9. – 10. storočia.
Jeho jadrom a najvýznamnejším miestom
bola Žiarska kotlina so svojím centrálne
umiestneným sídlom na mieste uvádzanom
v písomných dokladoch pod názvom Cruix.
A aj z tohto dôvodu udeľuje mestské práva
tejto osade, čím ju pozdvihuje na vyššiu
hospodársku, správnu a politickú úroveň. Veď
mestské výsady boli udelené v čase utvárania sa
miest v náväznosti na rozvoj území kráľovstva.
Je pre nás nanajvýš zaujímavé a lichotivé, že
patríme medzi mestá s najstaršími mestskými

miesto
stáleho
pobytu – bydliska
vlastníka
pevnosti
a majetku. Bolo to
skôr miesto, ktoré
združovalo viacero
funkcií, hospodársku
organizáciu
majetku a jeho
ochrany
spojené
s
vojenským
zabezpečením
Ostrihom – dobová kresba. v rámci povinnosti
pri ochrane štátu.
Jej
povinnosťou
výsadami. Veď naše privilégium je piate
bolo
budovanie
opevnení,
mať
stálu
posádku
v poradí na našom území. Kto sa tým môže
pochváliť? Z toho vyplýva, že István de genere a bola tu aj funkcia refúgia (miesto ochrany
Báncsa, arcibiskup, kardinál a primas Uhorska obyvateľstva) v prípade napadnutia a ochrany
sa stal zakladateľom rozvoja nášho mesta majetku a života pred nepriateľom v danom
priestore. Preto ich môžeme prezentovať
(Cruix), terajšieho Žiaru nad Hronom.
Ale ako to vlastne bolo, keď naše mesto ako „miesta správy panovníckeho eráru,
vstúpilo do dejín? Stredové opevnené lokality svetskej šľachty, ale i opevnené sídla v rukách
vznikali na základe spoločensko-organizačných cirkevných vlastníkov“.
a vojenských potrieb. V najširšom slova Štefanovi Vančovi sa pripisuje aj založenie
zmysle ich môžeme označiť ako sídla elít, od hradu Šášov, veď ho dali postaviť jeho bratia
11. storočia feudálne sídla. Pod týmto Vincent a Pavol Vančovci (de Vancha) za
označením si však nemôžeme predstavovať podpory Štefana. Práce na stavbe hradu

Na Stredoškolákovi sa tento rok prezentovalo 38 stredných škôl
V utorok 21. novembra 2017 sa
uskutočnil 21. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl Stredoškolák.
Ako už býva zvykom, aktuálne
informácie o nových študijných
a učebných odboroch a formách
vzdelávania prišli prezentovať stredné
školy nielen z blízkeho okolia.
Stredoškoláka
každoročne
pre
žiakov 8. a 9. ročníkov základných a
špeciálnych základných škôl pripravuje
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Žiari nad
Hronom (CPPPaP) v spolupráci so
žiarskym Mestským kultúrnym centrom.
Tento rok sa podujatia zúčastnilo 38
prihlásených stredných škôl. Ako nás
informovala riaditeľka CPPPaP Ľubica
Salayová, okrem stredných škôl z okresov
Banskobystrického kraja prišli na
podujatie aj stredné školy z Handlovej,
Levíc, Kalnej nad Hronom a z Piešťan.
„Toto podujatie umožňuje žiakom, ich
rodičom a pedagógom v rozhodovacom
procese pred prvou voľbou povolania
získať na jednom mieste a v jeden deň
veľa dôležitých profesijných informácií.
Zúčastnených žiakov, pedagógov a
rodičov školy informujú o obsahu a
rozsahu štúdia, o študijných a učebných
odboroch, ktoré otvárajú v príslušnom
kalendárnom roku, profile absolventa
školy, možnosti uplatnenia po ukončení
štúdia, ale i o možnostiach ďalšieho

vzdelávania. Súčasťou prezentácie
stredných škôl sú aj informácie ÚPSVaR
o možnostiach uplatnenia absolventov
v podnikoch a firmách v meste Žiar
nad Hronom a blízkom regióne a
informácie Okresného riaditeľstva PZ v
Žiari nad Hronom o možnostiach štúdia
za príslušníkov policajného zboru,“
približuje Ľubica Salayová.
Podujatie otvorili trubači na lesných
rohoch – študenti zo SOŠ lesníckej
v Banskej Štiavnici. S módnou
prehliadkou sa predstavili študenti zo SPŠ
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici,
folklórne vystúpenie si pripravili študenti
SOŠ služieb a lesníctva, tiež z Banskej
Štiavnice.
Spevácko-hudobným
vystúpením zase potešili študenti
zvolenskej PinkHarmony – komplex
škôl športu a umenia. O občerstvenie

účastníkov podujatia sa po celý deň
starali študenti SOŠ obchodu a služieb
v Žiari nad Hronom.
Podujatia sa okrem učiteľov a žiakov
zúčastnili aj rodičia detí. Tých zaujímali
najmä schválené študijné a učebné
odbory stredných škôl na školský rok
2018/2019. „Počas podujatia mali žiaci
možnosť využiť počítačový program
Cesta k povolaniu, ktorý im môže pomôcť
pri výbere strednej školy. Odborní
zamestnanci CPPPaP súčasne záujemcom
poskytovali profesijné poradenstvo.
V prípade profesijne nevyhranených
žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami ponúkame
možnosť komplexného profesijného
poradenstva v centre,“ dodáva Ľubica
Salayová.
(li)

začali v roku 1242 v roku vymenovania
Š. Vanču za ostrihomského arcibiskupa
a skončili v roku 1253. V listine z r. 1253 sa
ako majitelia hradu spomínajú ostrihomský
arcibiskup Štefan de Vanča (István de genere
Báncsa arcibiskup, kardinál 1242 - 1252) s
bratmi Petrom a Vincentom. Počas stavebných
prác, keď navštívili hrad, ktorý nebol ešte
obývateľný, sídlili v Kríži. Niektoré pramene
predpokladajú, že Š. Vanča sa podieľal aj na
výstavbe hradu Revište a pravdepodobne aj
založenia Teplického hradu, ale to sú zatiaľ
nepodložené správy. Treba však brať v úvahu
stav a politickú klímu tej doby. Rozvoj majetku
bol prvoradým, cirkev v tom období sa stáva
hospodársky a politicky veľmi silná. Jej moc
súperila a v mnohých prípadoch aj prevyšovala
vplyv panovníka. Preto kroky arcibiskupa
Vanču treba chápať aj v súvislosti k súpereniu
o toto územie s opátstvom v Hronskom
Beňadiku. Išlo o konkurenciu aj medzi nimi –
dvaja kohúti na smetisku a silnejší vyhráva.
A bol to Štefan Vanča, významný kardinál
a ostrihomský arcibiskup, prímas Uhorska,
Štefan II. (Sthepanus de Vancha), pôvodom zo
Slavonie, ktorý spravoval naše územie.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Folklórny súbor Hron oslávil 60 rokov

Svoje 60. výročie založenia si
Folklórny súbor Hron pripomenul vo
veľkom. Pre svojich bývalých členov
či fanúšikov si pripravil veľkolepý
galaprogram, ktorý sa uskutočnil
v bývalom Dome kultúry na námestí.
Program pri príležitosti okrúhleho
výročia súboru začal už v piatok
17. novembra slávnostnou svätou
omšou v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie, kde sa spevom predstavili
speváčky FS Hron. Už na druhý deň
sa uskutočnil galaprogram s názvom
Korene... tu sme ich zapustili.
Folklórny súbor Hron vznikol v roku
1957 a svoje meno dostal po rieke
Hron, ktorá preteká cez mesto Žiar
nad Hronom. FS Hron vznikol pôvodne
ako spevácky súbor, avšak netrvalo
dlho a súbor začal fungovať s tromi
plnohodnotnými zložkami – speváckou,
tanečnou a hudobnou. Aj vďaka

kvalitnému profesionálnemu vedeniu
patril súbor istú dobu medzi tie najlepšie
na Slovensku. Počas svojej existencie
navštívil množstvo festivalov a krajín,
napr. Holandsko, Srbsko, Bulharsko,
Belgicko, Chorvátsko a iné. Rpertoár
zachytáva bohatosť a rôznorodosť
regiónov Slovenska. V programe FS
Hron môžete obdivovať krásne kroje,
rôzne typy tancov ako aj zobrazovaných
tém. V súčasnosti má folklórny súbor
viac ako 30 členov vo veku od 13 do
50 rokov. Počas rokov sa v súbore
vystriedalo niekoľko stoviek členov.
Vďaka tomu, že si v súbore vytvorili
celoživotný vzťah k našim ľudovým
tradíciám, mnohí sa ani po odchode
zo Žiaru folklóru neprestali venovať
a pokračujú v pôsobení v ďalších,
aj špičkových, poloprofesionálnych
folklórnych súboroch.
Zdroj: www.fshron.sk

Netradičné tvorivé dielne pri príležitosti svetového Dňa cestovín
Na
takmer
každý
bežný
deň
v
kalendári
pripadajú
tie
najrozmanitejšie
svetové,
medzinárodné, európske a iné dni,
kedy ľudia v rôznych krajinách, a
tiež aj na Slovensku, oslavujú rôzne
sviatky. Takým je aj 25. október, ktorý
je od roku 1998 Svetovým dňom
cestovín.
Pracovníčky Komunitného centra
v Žiari nad Hronom sa pri tejto
príležitosti rozhodli, že sa tento inak
všedný deň pokúsia deťom zo Špeciálnej
základnej školy a klientom z Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb
v Žiari nad Hronom nejako ozvláštniť.
„V zimnej záhrade domova dôchodcov
sme pripravili netradičné tvorivé
dielne. Mnohí účastníci podujatia, ani
po vysvetlení „tajomstva“, nechceli
veriť vlastným očiam, že hlavnú rolu na
týchto tvorivých dielňach hrajú práve
cestoviny,“ približuje Denisa Boriková,
odborná pracovníčka Komunitného
centra a ako podotýka, niet sa čomu

čudovať, cestoviny boli totiž rôznych
tvarov i veľkostí, a navyše ozvláštnené
nástrekom rôznych metalických sprejov.
„Deti i seniori si tak mohli odskúšať
svoju šikovnosť, predstavivosť i fantáziu
pri výrobe obrázkových dekorácií
z cestoviny a strukovín a výrobe
cestovinovej bižutérie. Mnohých to tak
nadchlo, že si vyskúšali oba kreatívne
workhshopy,“ doplňuje Boriková. Na
záver, a tiež aj v priebehu podujatia tak,
ako je pri spolupráci centra a domova
dôchodcov dobrým zvykom, bolo
súčasťou podujatia nielen vynikajúce
občerstvenie, ale aj vzájomné živé
rozhovory účastníkov tvorivých dielní

na rôzne témy. „Sme veľmi radi, že si
tento deň znova všetci užili a odniesli si
so sebou nielen vlastnoručne vyrobené
výtvory, ale aj dobrý pocit z toho, že
opäť zakúsili niečo pozitívne, netradičné
a nové,“ uzatvára Denisa Boriková.

Halloweenska párty
Na halloweenskej párty je jedno,
či si malý, či chudý, pretože zahalení
maskou, sú si všetci rovní. Aj tak by
sa dala charakterizovať myšlienka

halloweenskej párty komunitného
centra, ktorá sa uskutočnila 6. novembra
v Pohronskom osvetovom stredisku.
„Podujatia sa zúčastnili deti, ktoré
navštevujú Komunitné centrum v našom
meste, žiaci Špeciálnej základnej školy
v Žiari nad Hronom a naši priatelia –
deti z Komunitného centra v Starej
Kremničke,“ približuje Denisa Boriková
s tým, že súčasťou bohatého programu
boli súťaž o najkrajšiu masku v rôznych
kategóriách, rozličné zábavné súťaže,

ktoré boli odmenené zaujímavými
vecnými cenami, halloweenske tvorivé
dielne, maľovanie na tvár, ale hlavne
veľká diskotéka so živou hudbou.
„Odmenu v podobe sladkostí však
nakoniec dostali všetky deti za snahu,
kreativitu a vyvinuté úsilie, keďže
podmienkou účasti na párty bol vstup
v karnevalovej maske, ktorá bola
aspoň z časti vlastnoručne vyrobená,“
spresňuje Denisa Boriková a dodáva:
„Za pomoc pri plánovaní, realizovaní
a priebehu tejto, pre deti sviatočnej,
udalosti, chceme poďakovať najmä
terénnym sociálnym pracovníčkam
Miške, Adrike a Inke, dobrovoľníkovi
Andrejovi, vychovávateľkám zo ŠZŠ
a pracovníčkam Komunitného centra
zo Starej Kremničky. Poďakovanie patrí
aj riaditeľke POS Helene Žňavovej za
poskytnutie priestorov a chlapcom zo
žiarskej hudobnej skupiny ŽiarBand za
hru na klavíri a spev počas diskotéky.“
(li)
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Nórsky deň na tému zelených inovácií v slovenskom prostredí
V utorok 28. novembra sa v Žiari nad
Hronom už po tretíkrát uskutočnil
Nórsky deň. Myšlienkou podujatia
je zbližovanie dvoch kultúr – nórskej
a slovenskej. Súčasťou Nórskeho
dňa bol aj odborný seminár na
tému Zelené inovácie – Energetická
efektivita a súčasné trendy.
Myšlienka uskutočniť Nórsky deň
v Žiari nad Hronom vznikla z iniciatívy
spoločností Slovalco, Sapa Profily
a Bring, ktoré majú nórsky kapitál

a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva
na Slovensku. Všetky tri spoločnosti
s nórskym kapitálom sú podstatnými
zamestnávateľmi v priemyselnom
parku, meste a regióne a okrem toho
aj významnými partnermi mesta Žiar
nad Hronom, pretože podporujú
viacero oblastí kultúrno-spoločenského,
športového a komunitného života
v
meste. Vďaka
organizovaniu
Nórskeho dňa majú aj obyvatelia
zo Žiaru a okolia možnosť spoznať

nórsku kultúru. Pri tejto príležitosti sa
pravidelne organizuje aj seminár či
konferencia na odbornú tému, ktorá
sa týka vzájomných vzťahov Nórskeho
kráľovstva a Slovenska. Pozvanie na
tretí ročník Nórskeho dňa opäť prijala
Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva na Slovensku, Milan Chrenko,
generálny riaditeľ environmentálnej
politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
z Ministerstva životného prostredia
SR, Ján Košturiak z IPA Slovakia

Celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby

udelených 34 ocenení a 7 uznaní. Hlavnú
cenu získala Soňa Bezúchová z Banskej
Bystrice.
Tohtoročná kolekcia súťažných prác
prezentovala tkané i netkané, tradičnými
technikami zhotovené a dekorované
textílie od úžitkových, dekoratívnych až
po zaujímavé textilné objekty a odevy.
V menšom zastúpení bola hračka a šperk.
Siedmy ročník priniesol aj nové autorky,
ktoré zaujali tvorbou a obohatili výstavu
netradičnými výrazovými prostriedkami,
hlavne vo výtvarnom spracovaní vlny –
plstenie, artex. Veľkým prínosom výstavy
boli práce študentov, ktoré v plnej
miere naznačili nadčasovosť a iný uhol
pohľadu na spracovanie tradičných

Popoludní, po seminári a panelovej
diskusii, bol program Nórskeho dňa
venovaný aj verejnosti. Rodiny s deťmi
mohli Nórsko spoznať prostredníctvom
kultúrneho,
kulinárskeho
a spoločenského programu. Viac
informácií z tohto podujatia prinesieme
v budúcom čísle novín.
(li)

Vianoce a capella

Textilná tvorba 2017
BBSK - Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS
– MMM Kremnica zorganizovalo
7. ročník celoslovenskej súťažnej
výstavy neprofesionálnej textilnej
tvorby pod názvom Textilná tvorba
2017. Inštalovaná bude v Galérii
múzea od 8. decembra 2017 do
31. januára 2018.
Výstava sa organizuje formou bienále
a súťaž je vyhlásená v dvoch skupinách
– študenti stredných odborných škôl
s textilným zameraním a neprofesionálni
autori. Súťažilo sa v kategóriách Úžitkové
predmety, Dekoratívne predmety, Šperk,
Objekt z textilu, Hračka a Odev, odevný
doplnok.
V rámci Slovenska sa do projektu
zapojilo päť stredných odborných
škôl, konkrétne SPŠ S. Mikovíniho
Banská Štiavnica, SŠÚV Kremnica, SUŠ
L. Bielika Levice, ŠÚV Ružomberok a
SŠÚV Topoľčany. Do súťaže sa prihlásilo
106 autorov s 239 prácami. Trojčlenná
odborná
porota
pod
vedením
Kataríny Chruščovej z Banskej Bystrice
odporučila vystaviť 209 prác od všetkých
zúčastnených autorov. Spolu bolo

a Audhild Kvamová, viceprezidentka
pre trhy z vládnej agentúry pre inovácie
a technológie.

Blíži sa čas adventu a s ním
spievanie vianočných piesní. Príďte
si čaro Vianoc vychutnať do žiarskeho
Pohronského osvetového strediska
v nádhernej atmosfére zborových
zoskupení a capella.
Už 4. ročník celoslovenskej nesúťažnej
prehliadky
vokálnych
zoskupení
a capella sa uskutoční v sobotu
2. decembra.
Prehliadky sa zúčastnia zbory z celého
Slovenska. Okrem vokálnych zoskupení

Inga Magistad, veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva.

a capella sa môžete tešiť aj na gospelové
zbory. Do Žiaru prídu Melódia pod
vedením Aleny Galbavej, Vox pod
vedením Zuzany Líškovej, Womanvocal
so Zuzanou Dirbakovou, Gaudeamus
pod vedením Denisy Matysovej, Zbor
sv. Faustíny a Vocalism pod vedením
Mariána Bunovského. Ako hudobný
hosť vystúpi Duo Bell Canto v sprievode
klavíra.
Podujatie je podporené Fondom
na podporu umenia a Národným
osvetovým centrom Bratislava.
(li)

textilných techník - zaujímavo poňatá
tlač tradičnej modrotlače a i. Jedinečnosť
celoslovenského projektu spočíva aj
v tvorivých dielňach, zameraných na
tradičné textilné techniky. Tento rok to
bola modrotlač, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom ešte
začiatkom apríla tohto roka, z tejto dielne
pochádzajú aj niektoré vystavené práce.
Celoslovenskú
súťažnú
výstavu
neprofesionálnej
textilnej
tvorby
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Helena Soboslayová,
POS Žiar nad Hronom

Na kupolu žiarskeho planetária už premietajú po novom

Takmer dva mesiace bola žiarska
Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella pre verejnosť
zatvorená. Dôvodom bola inštalácia
nových
technológií
v
troch
modernizovaných sálach zariadenia.
Modernizácia sa dotkla niekoľkých
priestorov. „Do dvoch sál určených na
prednáškovo-prezentačné
činnosti
pribudla doteraz chýbajúca vzduchotechnika,“ približuje Milan Šranko, odborný pracovník úseku špecializovaných
činností
a
ďalej
konkretizuje:
„Prednášková a UFO sála musia byť v čase
prítomnosti návštevníkov dostatočne
odvetrané a zároveň nevyhnutne zatemnené, čo vylučuje vetranie oknami.
Pri prebiehajúcich programoch, ktoré
trvajú niekedy aj viac ako polhodinu, sa
pri plnom kapacitnom vyťažení vzduch
rýchlo vydýchal. V sálach a na fasáde
budovy boli preto vykonané potrebné
stavebné úpravy a nainštalovaná vzduchotechnická technológia, ktorá
zabezpečí neustály prísun čerstvého vzduchu a príjemnú teplotu v týchto dvoch

pre nás dôležitých priestoroch v každom
ročnom období.“
Ako však Milan Šranko zdôrazňuje,
zásadnou premenou prešla najväčšia
Hviezdna sála, konkrétne jej projekčný
systém. Diváci to zaznamenajú priamo
nad svojimi hlavami v tom, ako a čo
sa bude premietať na jej v priemere
vyše desaťmetrovú kupolu – umelú
oblohu. „Vo Hviezdnej sále sa úplne
vymenil projekčný systém, ktorý
premieta audiovizuálny obsah. Doterajší
dokázal premietať len na obmedzený
obdĺžnikový výsek projekčnej kupoly,
ten nový umožní celo kupolové –
tzv. fulldome premietanie. Nielen to,
dokáže nahradiť aj projekciu hviezdnej
oblohy, ktorú doteraz vytváralo optickomechanické
planetárium
stojace
uprostred sály. Samotná kupola bola
vyčistená a znovu natretá špeciálnym
náterom, aby sprostredkovala divákovi
čo najlepší obrazový zážitok. Osvetľovať
ju bude nové efektové osvetlenie.
Súčasťou vynoveného systému je aj
priestorové ozvučenie, ktoré doteraz

absentovalo,“ vymenúva ďalšie novinky
v Hviezdnej sále.
Samozrejme, všetky zmodernizované
priestory môže navštíviť aj široká
verejnosť. „Návštevníci v exkurziách
alebo programových blokoch určených
pre verejnosť navštevujú sály podľa
príslušnej obsahovej náplne nimi
zvoleného programu,“ dopĺňa ďalej
Milan Šranko s tým, že v súvislosti
s modernizáciou sa tiež zvýšil komfort
pre návštevníkov: „Rozhodne sa
zvýši komfort pre návštevníkov
v hromadných exkurziách, ktorí priestory
prednáškovej a UFO sály zapĺňajú
takmer vždy na hranici ich kapacity a
zabezpečenie priebežného vetrania
v nich už bolo nevyhnutnosťou. Čo je však
najdôležitejšie, nový projekčný systém
Hviezdnej sály dostáva naše kultúrnovzdelávacie zariadenie po čase opäť
do kontextu moderných európskych
planetárií, kde návštevník môže očakávať
priblíženie astronómie a prírodných
vied
adekvátnymi
prostriedkami

prebiehajúceho 21. storočia,“ vyzdvihuje
prínosy modernizácie Šranko a ako ďalej
prezrádza, vybavenie prednáškovej sály
sa doplnilo aj o možnosť vizualizácie
v 3D: „Z grantových prostriedkov bolo
zakúpených 45 kusov 3D okuliarov,
ktoré návštevníkom pomôžu ešte viac
sa priblížiť realite, napríklad na iných
planétach slnečnej sústavy, alebo
spoznať jej ďalšie telesá aj v treťom
rozmere a umocnia vizuálny vnem
z prednášok alebo filmov, ktoré
uvádzame návštevníkom v tomto
priestore.“

„

3D okuliare pomôžu
návštevníkom ešte viac sa
priblížiť realite, napríklad
na iných planétach slnečnej
sústavy.

prevádzke a prijíma objednané školské
exkurzie. Od 24. novembra sa Žiarčania
ako i záujemcovia z ostatných končín
môžu opäť tešiť na tradičné piatkové
večery pod hviezdnou oblohou
so začiatkom o 18. hodine. „V rámci nich
uvedieme fulldome film Dobrodružstvo
slnečnej sústavy a lektor novým
spôsobom znázorní, aké súhvezdia a
ďalšie telesá či objekty môžme hľadať na
jesennej či zimnej oblohe. Tento program
každý piatok až do 15. decembra
za priaznivého počasia zakončí
pozorovanie objektov cez astronomický
ďalekohľad,“ uzatvára Milan Šranko,
odborný pracovník žiarskeho planetária.

Modernizácia planetária
za takmer 350-tisíc eur

V rámci skúšobnej prevádzky
zostáva v platnosti doterajší cenník
vstupného. Od budúceho roka, keď
Po modernizácii a rekonštrukcii prejde zariadenie do riadnej prevádzky
priestorov je planetárium v skúšobnej a projekcia vo Hviezdnej sále bude
v cieľovej kvalite, začne uvádzať aj ďalšie
fulldome tituly, dôjde aj k zvýšeniu
vstupného. O jeho výške ako i aktuálnom
programe sa záujemcovia o návštevu
dozvedia z webovej alebo facebookovej
stránky planetária či prostredníctvom
regionálnych médií.
Modernizácia
bola
financovaná
z
rozpočtových
prostriedkov
zariadenia pridelených zriaďovateľom
– Banskobystrickým samosprávnym
krajom. Nový projekčný systém
vo Hviezdnej sále z objemu určeného
na modernizáciu predstavuje 316 500
eur,
zavedenie
vzduchotechniky
v dvoch prednáškových sálach 30 500
eur. Zakúpenie 3D okuliarov bolo
financované z grantovej výzvy NBS
v hodnote 1 500 eur.
(li)
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OZNAM - SLOVENSKÁ POŠTA

Dočasná zmena hodín
pre verejnosť
S účinnosťou od 1. decembra 2017
do 31. marca 2018
bude mať Pošta Žiar nad Hronom 1
zmenené hodiny
pre verejnosť.
Pondelok - piatok 8.30 - 17.30 hod.
Sobota 8.00 - 11.00 hod.
Dôvodom dočasnej zmeny hodín
pre verejnosť je rekonštrukcia
priestorov pošty.
Počas uvedeného obdobia budú
služby zákazníkom poskytované
v náhradných priestoroch v budove.
POĎAKOVANIE

Aj prostredníctvom Mestských
novín by som sa rada poďakovala
firme Inštaltech s. r. o., pod vedením
p. Stanislava Bazalika.
V mesiaci október v našom
bytovom dome na Ulici Š. Moysesa
bola urobená celková rekonštrukcia
rozvodov. Pre túto firmu zákonite
platí heslo: „Náš zákazník, náš pán!“
Spokojná zákazníčka.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

1.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
2.12. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
3.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
4.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
5.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
6.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
7.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
8.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
9.12. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
10.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
11.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
12.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
14.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus

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

1. burza starožitností
Pozývame zberateľov starožitností, mincí, bankoviek, známok, pohľadníc,
nálepiek, odznakov, medailí, vyznamenaní, kníh, obrazov, porcelánu,
hodín, historických zbraní a iných zberateľských zaujímavostí.
Možnosť predaja vlastného materiálu pri zajednaní stola. Zajednanie je zdarma.
Kedy: 2. – 3. decembra 2017
Kde: Pohostinstvo Hutník (terasa), Dukelských hrdinov (oproti hvezdárni),
Žiar nad Hronom
O koľkej: 7.00 – 12.00 hod.
Bližšie info na čísle: 0944 686 025 (p. Majorossy)
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Záchrana som ja – víťazný projekt žiarskej „Štvorky“
V rámci projektu Záchrana
som ja chce Falck, nezisková
organizácia spolu s Nadáciou
Allianz vrátiť do škôl tému
prvej pomoci. Nosným pilierom
projektu bola súťaž pre
triedne kolektívy primárneho
vzdelávania základných škôl.
Zapojila sa aj naša Základná
škola na Jilemnického ulici.
Zo žiarskej „Štvorky“ sa do
projektu zapojila III. A trieda, ktorú

Z pera čitateľa
Dňa 14.11.2017 bude pre mňa
nezabudnuteľným dňom, lebo som obdržala
veľmi cenné listy zo dňa 27.3.1953 po 64
rokoch do mojich rúk osobne od pracovníčok
z Národného archívu z Prahy PhDr. Aleny
Šimánkovej a Mgr. Zory Machkovej. Listy
sú od môjho otecka Pavla Valenta, ktorý
bol dňa 28.3.1953 popravený na Pankráci
v Prahe. Pred popravou dňa 27.3.1953 napísal
4 strany pre deti a 4 strany pre mamičku
Margitu Valentovú, tiež politickú väzenkyňu,
ktorá bola odsúdená na doživotie.
Dňa 18.5.2017 ráno o 6.30 hod. mi vleteli
dve krásne lastovičky pri vetraní do bytu.
Jedna vyletela von sama a druhú sme chytili
a pustili von. Tieto dve lastovičky boli moji
rodičia – otecko a mamička a priniesli
mi zvesť dňa 23.5.2017 od Národného

reprezentovali práce žiačok Shelly
Janokovej a Lucii Kamenskej.
Úlohou súťažiacich bolo napísať
príbeh tematicky zameraný
na prvú pomoc, záchranu
života, prevenciu pred úrazmi
a bezpečnosť na cestách. V príbehu
mali byť zakomponované povinné
indície, medzi ktoré patrili rôzne
ilustrácie a výstupným formátom
bola vlastnoručne zhotovená
jednoduchá publikácia.

archívu z Prahy, že sa našli oteckove listy.
P. Šimánková ma začala hľadať a obrátila sa
na Ústav pamäti národa v Bratislave, kde ma
dobre poznajú, lebo podávam o mojej rodine
články a dali jej moju adresu a aj telefónne
číslo. Pani Šimánková, keď mi oznámila
túto zvesť, ktorú mi predpovedali lastovičky,
sa ma opýtala, že ako sa cítim. Ja som jej
odpovedala, že od 9. roku môjho života som
na takéto zvesti zvyknutá, ale v očiach som
mala slzy. Dohodli sme sa, že keď to vybavia
na úradoch, tak mi tieto listy – originály od
otecka prinesú osobne, lebo sa nespoľahnú na
poštu. Tak sa aj stalo.
Citujem z oteckovho listu: „Drahé moje dietky!
Dnešného dňa som sa osobne presvedčil, že
sa musíme navždy rozlúčiť. Vyučte sa remeslu
takému, ako sa Vám bude dať a ku ktorému
budete mať záľubu. Spomínal som na Vás deň
čo deň, keď som odchádzal k spánku a tak si
stále aj teraz myslím len v prvom rade na Vás,

Finančný trh z pohľadu praxe

Do celoslovenskej súťaže sa
prihlásilo spolu 376 kolektívov.
Naša „Štvorka“ bola jednou
z päťdesiatich víťazných škôl,
ktorá vyhrala zážitkové kurzy prvej
pomoci pre žiakov so záchranármi
a sanitkou, certifikované kurzy
prvej pomoci pre učiteľov a k tomu
automatický externý defibrilátor.
Prístroj prídu do školy záchranári
umiestniť 4. decembra, kedy sa
uskutočnia aj spomínané kurzy. (r)

že škoda, že musím umierať. Ako posledné Vás
musím varovať! Čítajte trestné veci, predpisy
a nikomu nič neberte, až by ste potrebovali,
radšej si pekne vypýtajte – čo Vám doprajú
tí, ktorí majú možnosť a majú záujem, aby
z dietok Pavla Valenta niečo viac vyrástlo.
Ľúto mi je, že sa strácam z povrchu zeme.
Týmto, drahé dietky, končím svoj posledný
list a bozkávam Vás na Vaše nevinné čielka
v dnešnom čase. Buďte verní bojovníkom, ktorí
Vám dávajú chleba.
Váš dobrý otecko odišiel do neznáma.
Margita Zimanová, rod. Valentová
Pozn.: M. Zimanová pripravila pre návštevu
dobrý obed a bola družná debata o 50tych rokoch a aj o súčasnosti. Starosta obce
Ondrej Bahno z Lovče tiež prispel darčekmi
pre pracovníčky a tiež aj p. Zimanová sa
poďakovala za návštevu a odovzdala im
darčeky.

Žijeme v dobe, kedy je potrebné vedieť
orientovať sa v problematike financií.
Čím je človek finančne gramotnejší,
tým kvalifikovanejšie sa vie rozhodovať
pri výbere vhodných produktov, ktoré
v súčasnosti ponúka finančný trh.
Neprichádza tak zbytočne o peniaze,
práve naopak, dokáže zabezpečiť, aby
peniaze pracovali pre neho.
Práve z dôvodu posilňovania kompetencií
v oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci
3. a 4. ročníka Súkromnej obchodnej
akadémie zúčastnili workshopu v
priestoroch Slovenskej sporiteľne v Žiari
nad Hronom.
Zamestnanci banky si pre nich pripravili
zaujímavé prezentácie, v ktorých im
priblížili, ako funguje bankovníctvo
v reálnej podobe, oboznámili ich so
základnými produktmi banky. Prednáška
bola zaujímavá aj tým, že žiaci mali
možnosť diskutovať so zamestnancami

o danej problematike, pretože mnoho
teoretických poznatkov získali už štúdiom
na Súkromnej obchodnej akadémii.
S finančným trhom a jeho produktami sa
oboznamujú v predmetoch Ekonomika
podniku, Makroekonómia, Ekonomické
praktikum, ale aj v novo zaradenom
predmete Finančná matematika. Žiaci
mali tiež možnosť zblízka si prehliadnuť
priestory pobočky. Uvedomili si,
že firemná kultúra je veľmi dôležitou
zložkou každej inštitúcie.
Spolupráca
Súkromnej
obchodnej
akadémie a Slovenskej sporiteľne
bude pokračovať ďalšími aktivitami. Aj
takýmto spôsobom rozširuje žiarska
stredná škola spoluprácu s odborníkmi
z praxe a zabezpečuje vysokú úroveň
vzdelávacieho procesu v škole.

SPOMIENKA
Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas,
ani smrť.
Dňa 6. decembra si
pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
starká a prastarká
Julka Feješová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa
24. novembra sme
si pri príležitosti
nedožitých menín
spomenuli na našu
drahú manželku,
mamičku, starú
mamu, sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou a švagrovia
Jozef, Ondrej a Peter
s rodinami.

Ing. Mariana Kováčiková,
vyučujúca odborných predmetov

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Žil som naplnený
život.
Cestoval som
po každej diaľnici.
A viac,
oveľa viac než to.
Urobil som to
po svojom.
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí spolu s nami odprevadili
na poslednej ceste
nášho drahého otca,
starého otca a prastarého otca
Daniela Černaja
zo Žiaru nad Hronom,
ktorý nás navždy opustil
10. novembra 2017
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme
tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ zo straty.
S láskou a úctou
spomínajú
synovia Daniel, Dušan a Ivan
s rodinami
a ostatná
smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Čas ubieha
a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta
a spomienky
v srdciach zostávajú.
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, známym,
bývalým kolegom,
ktorí spolu s nami
odprevadili na poslednej ceste
Jozefa Sedliaka,
ktorý nás navždy opustil
dňa 16. októbra 2017.
Ďakujeme tiež
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Priateľka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 1. decembra
si pripomíname
2 roky, keď
nás navždy opustil
Rudolf Garaj,
manžel a otec.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 6. decembra
si pripomíname
1. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec
*10.1.1949
Anton Baniari.
†6.12.2016
Tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka Viera a synovia
Peter a Pavol.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 9. decembra
uplynie 7 rokov, keď
nás opustil náš drahý
manžel, otec, starký a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami. Spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

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 si pripomíname
2. 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 láskavé srdiečko.
S láskou spomína partnerka
Viera a syn Peter.
SPOMIENKA
Aj keď zhasla
sviečka
tvojho života,
neodišiel si,
zostávaš v srdciach
blízkych.
Dňa 8. decembra si
pripomíname 3. výročie
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a dedko
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra
s rodinami.

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

SPOMIENKA
Lúčim sa ticho.
Nemo.
Neprevravím,
lebo reč moja
dýcha spánkom
pravým.
Nie plač a slzy
zanechávam.
Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len čo som rád mal, zanechávam.
Dňa 2. decembra
si pripomenieme 1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Dušan Kysela.
Žil si... bol si... zostal si...
Kto poznal – spomenie.
Kto ľúbil – nezabudne.
SPOMIENKA
Dňa 2. decembra
si pripomíname
2. výročie
od smutnej
chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Róbert Sámel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka, synovia,
nevesta a vnučka.

SPOMIENKA
Čas plynie, ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...
Dňa 22. novembra
sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás 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.

Uzávierka
čísla 25, ktoré vychádza
14. decembra,
mbra.
je 8. decembra.
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12 medailí do Žiaru z Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti
PLAVCI

V dňoch 11. a 12. novembra sa
v Rimavskej Sobote uskutočnili
Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti
v plávaní. Štartovali na nich aj plavecké
nádeje z plaveckého klubu Delfín Žiar
nad Hronom.
Na
Majstrovstvá
stredoslovenskej
oblasti súťažia dva kraje – Žilinský
a Banskobystrický. Celkovo bolo v súťaži 13
klubov so 103 účastníkmi.
Žiar na súťaži reprezentovali štyri dievčatá
a štyria chlapci. Naši plavci podali výborné
výkony a vybojovali 2 zlaté, 6 strieborných
a 4 bronzové medaily v kategóriách ročník
narodenia 2007 – 2009.
Okrem toho si zlepšili 26 osobných
rekordov. Veľké poďakovanie patrí hlavnej

trénerke Martine Bartkovej za prípravu na
preteky.
Výsledky žiarskych plavcov
Juraj Hlavnička: 100 m motýlik – 4. miesto,
Hana Kmeťová: 50 m prsia – 1. miesto,
100 m prsia – 2. miesto, Jakub Kukučka:
200 m voľný spôsob – 2. miesto, 50 m
prsia – 2. miesto, 100 m prsia – 2. miesto,
100 m polohové preteky – 2. miesto, Ema
Prachárová: 100 m motýlik – 1. miesto,
Tamara Šabatová: 100 m polohové
preteky – 2. miesto, Filip Šurek: 25 m voľný
spôsob – 3. miesto, 25 m znak – 3. miesto,
50 m znak – 3. miesto, Ivana Šureková:
200 m znak – 5. miesto, Peter Šurka: 50 m
prsia – 3. miesto.
Mia Mesárošová

Po dlhej ceste na východ sme podali slušný výkon

Na víťazstvo to nestačilo
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

Zľava Jakub Kukučka, Filip Šurek,
Hana Kmeťová, Ema Prachárová, Peter Šurka
a trénerka Mia Mesárošová.

Pred nástupom na preteky.

Územná prevaha ani bojovný výkon v zápase s Podbrezovou
na body nestačili
FUTBAL - II.LIGA

BK Košice „B“ – MŠK BK Žiar nad Hronom doma hostíme lídra našej súťaže, družstvo
z Banskej Bystrice, ktoré ešte neokúsilo
92:79 (28:15, 18:26, 29:15, 17:23)
Karol Kučera, tréner
Body: Treml 34, Vrtík 18, Supuka 10, Obert trpkosť prehry.
a Norbert Nagy, asistent
7, Oravec 7, Fábry 2, Šály 1. Hrali: Pavol.
Po dlhej ceste do Košíc sme začali zápas
s dobrým nasadením a koncentráciou.
Silný súper nám zo začiatku mierne
odskočil, ale naši chlapci dobrou a hlavne
rýchlou hrou v útoku dokázali zápas
vyrovnať a držať so súperom krok. Chýbalo
len málo, aby sme boli úspešní na konci
prvého polčasu a išli sme do vedenia.
V druhom dejstve sa však domáci dostali
do streleckej pohody, premenili niekoľko
otvorených streleckých pozícii a opäť nám
mierne odskočili. My sme práve v tejto
časti hracieho obdobia zahodili množstvo
jasných striel z vymedzeného územia
a o osude stretnutia bolo rozhodnuté.
Napriek sme nesklamali a chlapci svojim
výkonom potvrdili nárast našej výkonnosti.
Čakajú nás teraz dva ťažké domáce zápasy.
Hneď prvý v sobotu 2.12.2017 o 14.00
hod. Veríme, že nás naši fanúšikovia prídu
povzbudiť v čo najväčšom množstve, veď

FK Pohronie - FK Železiarne Podbrezová
„B“ 0:1 (0:0)
Gól: 60. Lukáčik.
Zostava FK Pohronie: Urminský - Župa,
Nosko, Pittner, Sekereš (C), Prikryl, Ďungel,
Frimmel, Nurkovič, Pavúk, Paraj - Pelegríni,
Hudák, Sojka, Antošík, Krahulec, Packo.
Súboj s aktuálne posledným tímom
tabuľky mal priniesť očakávané
víťazstvo a zabezpečiť tak nášmu
tímu pokojnú zimnú prestávku, čomu
nasvedčoval aj priebeh zápasu, ktorý sa
odohrával väčšinou na polovici súpera.
Naši futbalisti, žiaľ, nedokázali premeniť
hernú dominanciu na gólové príležitosti
a o výsledku rozhodla jedna z mála
streleckých príležitostí Podbrezovej.
Po góle hra výrazne ožila a naši hráči chceli
čo najskôr vyrovnať, vytvorili si množstvo
príležitostí, ale ich snahu zastavilo brvno
alebo pozorná obrana hostí. Hra sa v
závere pritvrdila, čo prinieslo tresty v
podobe žltých kariet na strane hostí,

ale naši futbalisti nedokázali ani jednu hostia už doviedli pozornou obranou
z ponúknutých príležitostí využiť na zápas do víťazného konca.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
vyrovnanie. Záver zápasu bol poznačený
taktickými striedaniami Podbrezovej a

štvrtina, kde náš súper dokázal najprv
znížiť náš náskok a v samom závere
zápasu využiť naše chyby, čo nás napokon
stálo dôležité víťazstvo. V nasledujúcom
zápase proti Považskej Bystrici sme už
nepripustili väčšie zaváhanie a naši chlapci
si po peknom a bojovnom výkone dokázali
napraviť chuť z predchádzajúceho zápasu,
pričom sa prvýkrát v tejto sezóne podarilo
aj všetkým našim chlapcom skórovať.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

Basketbalový sumár
Oblastné majstrovstvá krajov STRED
– mladší mini žiaci
MŠK BK Žiar nad Hronom - AKAPO
Lučenec 108:30 (52:20)
Body: Barcík 31, Horváth 28, Valent 18,
Herich 14, Ďurčov 8, Juhász 4, Roško
3, Dekýš 2. Hrali: Ivan, Tapfer, Dibdiak,
Chrobák, Kovalčík.
Mladší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
nastúpili na domáci zápas proti družstvu z
Lučenca. Súper v tejto sezóne len začína
získavať súťažné skúsenosti a hneď sa to
aj ukázalo v prvej štvrtine, keď sa len s
veľkou námahou dokázal dostať na útočnú
polovicu ihriska a štvrtinu sme vyhrali 32:2.
V ďalších štvrtinách náš náskok len narastal
za čo môžeme vďačiť kolektívnemu
výkonu našich hráčov. Všetci hráči dostali
príležitosť v zápase ukázať čo natrénovali
a do ďalších zápasov ešte musíme
zapracovať na tom aby každý jeden hráč
dokázal aj bodovať.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Oblastné majstrovstvá krajov STRED
– starší minižiaci
MŠK BK Žiar Nad Hronom - MBA
Prievidza 59:33 (24:4, 10:14, 15:7, 10:8)
Body: Kret 19, Ondrík 11, Horváth 8,
Melaga 8, Barcík 4, Kartík 4, Herich 3, Valent
2. Hrali: Juhász, Kaša, Kňažko, Olajec,

Ščepko.
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBA
Prievidza 66:47 (10:20, 13:5, 31:8, 12:14)
Body: Kret 16, Kartík 12, Ondrík 12,
Horváth 7, Barcík 6, Melaga 4, Herich 3,
Kňažko 2, Kondra 2, Valent 2. Hrali: Juhász,
Kaša, Olajec, Ščepko.
Žiarski chlapci privítali na svojej palubovke
jedného z ašpirantov na finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska, družstvo MBA
Prievidza. Oba zápasy sa vyznačovali
vysokým tempom a nasadením hráčov
oboch družstiev. Do oboch zápasov
zasiahli všetci hráči, ktorí predviedli
bojovný a kolektívny výkon.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

Oblastné majstrovstvá krajov STRED – žiaci
MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad
Hronom 84:52 (18:18, 21:14, 29:8, 16:12)
Body: Tončík 16, Jozefčák 12, Štefanča 9,
Vonkomer 8, Galko 3, Bielik 2, Pavol 2. Hrali:
Melaga, Barcík, Kňažko, Kvak.
MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad
Hronom 75:45 (18:16, 19:14, 18:11, 20:4)
Body: Tončík 13, Kňažko 10, Štefanča 6,
Pavol 5, Galko 4, Barcík 3, Jozefčák 2, Bielik
2. Hrali: Melaga, Vonkomer, Kvak.
Ďalšie majstrovské zápasy odohrali žiaci
vonku proti silnej Prievidzi. Náš súper bol

Celoslovenská liga kadetov
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 69:87 (16:19, 23:50, 44:67)
Body: Novák 22, Grochal 13, Greguš 13,
Babiak 7, Kucej 7, Holic 3, Švec 2, Király 2.
Hrali: Kotlárik, Truben, Lehotský, Dekýš,

po všetkých stránkach lepší. Prievidžania
dominovali v nasadení, agresivite, obrane a
hlavne na doskoku. Zvlášť skoro 2-metrový
Bakoš, kde bol veľký problém tohto hráča
ubrániť v útočnej činnosti a na doskoku.
Prievidza mala aj oveľa širší káder, kde sa
vystriedalo v hre všetkých 15 hráčov, čo
zohralo dôležitú úlohu v druhom zápase,
kde dominovali domáci hlavne kondične.
Miloš Slávik, tréner
a Peter Kaňa, asistent

nad Bebravou 73:81 (21:21, 38:34, 59:55)
Body: Holic 19, Balogh 15, Šonkol a Ziman
po 10, Ďurica 6, Dekýš a M. Kosmeľ a
Sirotný po 3, Herich a Žemla po 2. Hrali:
Bobok, R. Kosmeľ, Tončík.

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia
Považská Bystrica 104:41 (28:8, 60:18,
82:29)
Body: Holic 24, Balogh 21, Šonkol 11,
Tončík a Bobok po 10, Žemla 7, Sirotný 6,
Dekýš a Ziman po 4, M. Kosmeľ 3, Ďurica
a Herich po 2.
Starší žiaci U15 - Západ
Veľmi vyrovnaný zápas proti kvalitnému
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce
súperovi z Bánoviec rozhodla až posledná

V predohrávke celoslovenskej ligy kadetov
odohrali kadeti MŠK BK Žiar nad Hronom
na domácej palubovke zápas proti
družstvu MBA Prievidza. Žiarčania od
prvých minút držali krok zo súperom a hra
bola vyrovnaná. Nástup ako aj celú druhú
štvrtinu domáce družstvo vôbec nezvládlo
a prehralo ju 7:31. Po polčase nastala veľká
zmena v našej hre. Na palubovku nastúpili
tí chlapci, ktorí chceli poctivo a nebojácne
bojovať v obrane a pre ktorých nebola
žiadna lopta stratená. Zaslúžene vyhrali
tretiu (21-17) a aj štvrtú (25-20) štvrtinu, čo
však nestačilo na zvrat v zápase.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent
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Do Žiaru priniesli ďalšie dve medaily z Majstrovstiev Slovenska

Deväť titulov majstra kraja
putovalo do Žiaru

ATLETIKA

KARATE

Žiarske atlétky medailovo ukončili sezónu
V nedeľu 19. novembra sa v ŠamoríneČilistove
konali
medzinárodné
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu jednotlivcov a družstiev všetkých
vekových kategórií. V nádhernom
športovom
areáli
sprevádzalo
pretekárov chladné a daždivé počasie.
Náš atletický klub MŠK Žiar nad
Hronom reprezentovala skupinka 12
atlétov v žiackych kategóriách.
Ako prvé sa na trať dostalo trio
našich najmladších žiačok v zložení
Natália Bieliková, Lenka Líškayová a
Hanka Kubovčíková. Počas pretekov
si najlepšiu pozíciu v 3-člennom poli
pretekárok udržala Natálka Bieliková,
ktorá došprintovala 720 m kolo na
perfektnom 3. mieste a získala bronzovú
medailu z M-SR. Lenka Líškayová
dobehla na celkovom 18. mieste a Hanka
Kubovčíková na 24. mieste.
V kategórii mladších žiačok sme šli
na preteky s cieľom zisku medaily
v družstvách. Tento cieľ sa podaril
splniť pätici našich pretekárok
v zložení družstva Ninka Krajčíková,
Sofia Belinčinová, Katka Kubovčíková,
Pavlínka Galusová a Barborka Brnáková.
V tejto kategórii vybehlo na skoro 900
m trať 59 dievčat. V súťaži jednotlivcov
sa najviac darilo Ninke Krajčíkovej, ktorá

dobehla do cieľa na 10. mieste. Čo nás
však potešilo najviac, bolo vzácne tretie
miesto v súťaži družstiev.
V súťaži najmladších žiakov nás
reprezentoval Ivko Šlúch a začínajúci
bežec Natanael Sklenka. Ivo Šlúch
šprintoval do cieľa 25-členného poľa
v prvej pätici chlapcov. Do cieľa nakoniec
dobehol so stratou sekundy na štvrtom
mieste. Natanael dobehol na pre neho
skvelom 11. mieste. V kategórii mladších

žiakov štartoval náš šprintér Maťo Hudec.
Počas pretekov prepálil prvú polovicu
trate a nakoniec obsadil 24. miesto
z 34 bežcov. V kategórii starších žiačok
v behu na 1850 m tiež Nicolka Kováčová
prepálila prvú polovicu trate a do cieľa
dobehla z 33-členného poľa dievčat
na 18. mieste. Medzi mužmi míliarmi
obsadil v behu na 4,2 km perfektné
3. miesto odchovanec nášho klubu Peter
Kováč, ktorý momentálne preteká za STU
Bratislava.
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu sa konali na trati, kde sa
10. decembra uskutočnia Majstrovstvá
Európy v cezpoľnom behu. Z tohto
dôvodu si okrem našej bežeckej špičky
prišli vyskúšať trať aj medzinárodné
reprezentácie, čo zvýšilo kredit a
atmosféru celej súťaže. Súčasťou súťaží
Majstrovstiev Európy v cezpoľnom
behu bude aj národná súťaž
Majstrovstiev Slovenska detskej atletiky
štvorčlenných družstiev chlapcov a
dievčat. Náš Atletický klub a zároveň aj
stredoslovenský kraj bude reprezentovať
víťazné družstvo našich prípravkárov
v zložení Natálka Bieliková (500 m), Lenka
Líškayová (1500 m), Natanael Sklenka
(500 m), Ivan Šlúch (1500 m).
Miroslav Rybársky

So športovým riaditeľom FK Pohronia Mirom Poliačekom
nielen o smerovaní tímu
FUTBAL

Miroslav Poliaček pôsobí v klube FK
Pohronie od leta tohto roku ako nový
športový riaditeľ. Jeho cieľom je dostať
naše Áčko na špicu druhej ligy a zaplniť
tak miesta na tribúnach nášho nového
štadióna.
Od leta má FK Pohronie nového
športového riaditeľa, stal sa ním
ostrieľaný hráč Miroslav Poliaček. „Oslovil
ma predseda výkonnej rady FK Pohronie
Igor Rozenberg, ktorý na mňa dostal tip.
V tom čase som mal ešte profesionálnu
zmluvu v Poprade, ale tým, že som mal
zdravotné problémy s kolenami, vedel
som, že sa dohodneme na ukončení
zmluvy. Prišlo mi preto vhod, že môžem
plynule prejsť z hrania futbalu do funkcie.
Po našom stretnutí som ponuku aj prijal,“
hovorí na úvod Poliaček.
Ako športový riaditeľ má na starosti A-tím,
personálne obsadenie nielen v A-tíme,

ale aj v doraste a v klube celkovo. Zároveň
úzko spolupracuje s Rasťom Urgelom ako
športovým riaditeľom mládeže. „Rovnako
som vedel, že klub sa nachádza v určitej
finančnej kondícii, ktorá nepostačuje na
plány, ktoré chcem dlhodobo realizovať,
preto som sa rozhodol hľadať aktívne
aj sponzorov,“ vysvetľuje ďalej Miro
Poliaček, ktorý má s naším Áčkom smelé
plány: „Určite by som chcel, aby sme nový
žiarsky štadión viac zaplnili, aby sme hrali
minimálne špicu druhej ligy, rovnako by
som sa chcel aktívne venovať aj mládeži,
ktorá nie je v dobrom stave,“ prezrádza.
Nová posila nášho Áčka príde už
začiatkom decembra
Keďže sa v januári začína prestupové
obdobie, už teraz sa vyberajú hráči, ktorí
posilnia náš mančaft. „Teraz na jeseň sa
nám niekoľko hráčov zranilo a mali sme
s tým problém. Preto chceme nielen

posilniť, ale aj rozšíriť náš káder,“ hovorí
ďalej športový riaditeľ s tým, že nechce
brať do Pohronia chalanov, ktorí tu budú
len „dožívať“. „Naša úloha je nájsť aj
mladých futbalistov, ako napríklad Rišo
Župa či Dano Pavúk a keďže mám prehľad
o mladých hráčoch na Slovensku, chcem
ho využiť aj v Pohroní. Okrem mladých
hráčov, chceme mužstvo posilniť aj
o tých skúsenejších,“ hovorí ďalej Poliaček
a dodáva, že v prestupovom období chcú
prijať piatich hráčov. Už 4. decembra
začne kemp, kde by sa mali prísť ukázať
až ôsmi hráči. Konkrétne mená však
prezrádzať nechcel. „Jedno meno môžem
naznačiť, jedno veľké meno, futbalista
nie ďaleko z tohto regiónu, urobil
kariéru aj ako reprezentant. Momentálne
s ním rokujeme a verím tomu, že sa
dohodneme,“ prezrádza Poliaček.
Miro Poliaček, rodák z neďalekých
Bojníc, žije momentálne spolu so svojou
rodinou v Prešove. K futbalu pričuchol
už ako 6-ročný, na dedine, v Sebedraží,
kde vyrastal. Ako 12-ročný začal hrávať
za FK Mesto Prievidza, ako 16-ročný za
prievidzské Áčko. Potom prestúpil do
prvoligového českého klubu Hradec
Kráľové. Do Čiech sa neskôr vrátil, ale
do prvoligového FC Slovácko. Medzitým
strávil tri roky v Slovane Bratislava. Cudzí
mu nie je ani tím FK Pohronie. Sezónu
2015/2016 tu strávil ako stredopoliar.
(kr)

Kachican Cup. Úspešní katisti
Adam Hudec, tréner Ľubomír
Striežovský a Jozef Šipkovský.
November 2017 priniesol karatistom
z MŠK Žiar nad Hronom mnoho
cenných umiestnení, medzi ktorými
nájdeme aj tituly majstrov kraja či
víťazov Slovenského pohára.
V sobotu 4. novembra sa Trstenským
pohárom začal nový ročník pohára
Stredoslovenského zväzu karate.
Na 1. kole sa zúčastnilo 345 súťažiacich
z 33 klubov zo Slovenska, Poľska
a Maďarska. Pre vekové kategórie nad
11 rokov sa súťažilo aj o postup na
decembrové majstrovstvá republiky
či o tituly majster kraja. Žiarskym
karatistom sa opäť darilo, keď
v medailovej štatistike skončil MŠK Žiar
nad Hronom na prvom mieste.
O tituly majstrov kraja v kategóriách
nad 11 rokov sa postarali Aris Nikolas
Čela (kadeti do 63 kg), Nina Jelžová (U21
Open a juniorky +59 kg), Milan Laurov
(U21 do 67 kg a U21 Open), Šimon
Sečkár (kata ml. kadeti a ml. kadeti
do 45 kg), Zdenko Vanka (juniori nad
76 kg) a Michal Výrostko (U21 do 75 kg).
Aj v mladších vekových kategóriách
vystúpili naše pretekárky na najvyšší
stupeň. Zlato vybojovali Ariana Nikoleta
a Nikola Kršiaková.
O striebro sa na turnaji postarali
Kornélia Bugárová, Ivana Gahírová
a Zdenko Vanka. S bronzom odišli
domov Urban Beňo, Kornélia Bugárová,
Bibiana Černáková, Patrik Fuzák,
Karin Hanáková, Jaroslav Kalamár,
Timea Kučerová, Timotej Martykán,
Karolína Moravcová, Jakub Šimko,
Jozef Šipkovský, Mathias Uhrík, Patrícia
Vanková a Michal Výrostko.

Máme 5 celkových víťazov
Slovenského pohára
V sobotu 11. novembra vrcholil
Slovenský pohár pre vekové kategórie
od 12 do 21 rokov svojím záverečným
kolom. 344 pretekárov z 50 klubov
z celého Slovenska bojovalo o poslednú
možnosť nominovať sa na Majstrovstvá
SR. Žiarčania so ziskom 5 zlatých,

Nina Jelžová, Gregor Sukop,
Natália Rajčanová s trénerom.
2 strieborných a 2 bronzových kovov
skončili v medailovej štatistike klubov
na 2. mieste.
V kategóriách kata sa podarilo Šimonovi
Sečkárovi vybojovať zlato. Svoju skvelú
formu ukázal aj v športovom zápase
kumite, kde taktiež nenašiel premožiteľa.
Po sčítaní všetkých bodov sa Šimon
stal aj víťazom Slovenského pohára
v kategórii kumite ml. dorastencov
do 40 kg. Svoju dominanciu v kategórii
potvrdila aj Nina Jelžová, ktorá sa ziskom
zlata v kategórii kumite junioriek nad
59 kg taktiež stala víťazkou Slovenského
pohára. Kornélia Bugárová si v kategórii
U21 nad 68 kg vybojovala bronz, no
po sčítaní všetkých získaných bodov si
aj ona domov odnáša celkové víťazstvo
v Slovenskom pohári. Ďalšou celkovou
víťazkou Slovenského pohára sa stala
Natália Rajčanová v kategórii kumite
juniorky do 48 kg. Zdenkovi Vankovi
stačilo striebro zo záverečného kola,
aby sa aj on zaradil medzi celkových
víťazov Slovenského pohára.
Medailové umiestnenia si vybojovali
ešte Dominika Veisová (zlato), Aris
Nikolas Čela (striebro) a Patrícia Vanková
(bronz).

Medzinárodný úspech v Nitre
18. novembra zaplnili Mestskú športovú
halu v Nitre pretekári zo Slovenska,
Čiech, Maďarska a Poľska. Konal sa tu
14. ročník medzinárodného turnaja
v karate – Kachican Cup 2017. Žiarčania,
aj keď v oklieštenej zostave, sa opäť
zaradili medzi najlepších.
V kategórii kata chlapci 5 – 7-roční
exceloval Jozef Šipkovský, ktorý si
domov odniesol pohár a medailu za
1. miesto. V kata 8 – 9-ročných si bronz
vybojoval Adam Hudec.
V kategóriách športový zápas kumite
sa najviac darilo Nine Jelžovej, ktorá
s prehľadom zvíťazila v kategórii
junioriek nad 59 kg. Poslednú medailu
pridala Natália Rajčanová. Bol to bronz
v kategórii junioriek do 59 kg.
Ľubomír Striežovský, tréner

