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Nový futbalový štadión sľubuje vyšší komfort
pre hráčov aj divákov
Prvá informácia o pridelení dotácie
pre futbalový štadión v Žiari nad
Hronom bola zverejnená v novembri
2015. Koncom novembra sa Žiar nad
Hronom oficiálne stal členom skupiny
futbalových miest na Slovensku, ktoré
sú prijímateľom dotácie zo štátneho
rozpočtu. Vlani v júni sa tak mohlo
začať s rozsiahlou rekonštrukciou
futbalového štadióna.
Vláda SR už vo februári 2013
schválila financovanie rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových
štadiónov na roky 2013 – 2022. „Nám
sa o necelé tri roky neskôr podarilo po
odstúpení Dolného Kubína z projektu
byť posledným náhradníkom v projekte
ako tretí v poradí,“ hovorí primátor Peter
Antal a pokračuje: „O pár dní, na začiatku
decembra, mestské zastupiteľstvo
schválilo realizáciu projektu. Vo februári
2016 SFZ schválil rozsah miestnych
podmienok rekonštrukcie, v ktorej boli
zapracované všetky podmienky pre
štadión 2. kategórie a hranie 2. ligy.“
To znamená, že ide o najnižší stupeň
schválenej rekonštrukcie. Vyšší je 2.
kategória pre hranie 1. ligy, potom
3. kategória a nakoniec 4. kategória.
V tomto čase sa odštartovala aj príprava
projektovej dokumentácie. Reálne
sa s prácami začalo v júni minulého
roku.
„Predpokladaný
investičný
náklad je 2 milióny eur. Jeden milión
z rozpočtu mesta, 750-tisíc je dotácia
zo SFZ a 250-tisíc eur sú zatiaľ známe
sponzorské príspevky na podporu našej
investície. Sponzorom aj touto cestou
úprimne ďakujeme,“ dodáva primátor
Antal a ako konkretizuje, jediné, čo
opticky ostane na svojom mieste, je
hlavná tribúna a garáže. „Presúvame
o viac ako 20 metrov hraciu plochu
k hlavnej tribúne. Vzniknú nové miesta na
sedenie, nové komunikačné trasy, nové
oplotenia, parkovacie miesta, vstupné
brány. Zmení sa prakticky všetko podľa
štandardov UEFA,“ podotýka Antal. Okolo
futbalového štadióna vznikne dookola
cesta pre bezpečnostné zložky, súčasťou
štadióna sa stane aj priľahlé športovorekreačné zariadenie. Podľa predbežných
informácií, okrem dobudovania približne
50 parkovacích miest pre osobné
autá a dvoch parkovacích miest pre
autobusy, investor plánuje vybudovanie
pivovaru a hotelových kapacít. „Veríme,
že spoločná investícia urobí zo širšieho
územia parku miesto, ktoré povýši
myšlienku vybudovania moderného
futbalového stánku na myšlienku

športovo-relaxačnej zóny. Krásny park,
minizoo, plážové kúpalisko, miesto pre
kultúrne podujatia, piknik zóna, detské
prvky, perníková chalúpka, nové využitie
miesta známeho ako kaplnka, tenisové
kurty, futbalový štadión a športová hala
s plánmi investora nepochybne zvýšia
atraktivitu územia. Z nášho pohľadu ide
o významný súlad uvedených plánov s
dlhodobou koncepciou mesta,“ hovorí
v súvislosti s budúcnosťou nového
futbalového štadióna primátor.

Niektoré práce zrealizujú
vlastnou pracovnou silou

Rekonštrukcia futbalového štadióna
začala demontážou sedadiel a oceľových
konštrukcií na hlavnej tribúne,
odstránením vonkajších oceľových
konštrukcií vrátane oplotenia a predajom
trávy. „Možnosti pre realizáciu prác sú
obmedzené vonkajšími poveternostnými
podmienkami,“ hodnotí Igor Rozenberg,
riaditeľ mestských Technických služieb
a vysvetľuje: „V súčasnosti finalizujeme
vonkajšie tribúny, robíme prípravu
základov pre oceľové stožiare osvetlenia
hracej plochy, v objekte dokončujeme
búracie práce a máme dovezený murovací
materiál na hlavnú tribúnu. Pracujeme
aj na rôznych vylepšeniach projektovej
dokumentácie, ktoré prináša so sebou
realizácia”. Nie všetko však ide hladko
ako po masle. Ako Rozenberg priznáva,
popri plnení povinností vyplývajúcich
zo stavebného zákona musia paralelne
realizovať aj povinnosti vyplývajúce zo
zákona o verejnom obstarávaní. „Už po
prvých dňoch spustenia procesu sme
začali mať pochybnosti, či dokážeme
dosiahnuť vytýčený cieľ. Otázky
niektorých uchádzačov nás presvedčili,
aby sme verejnú súťaž zrušili. Zvolili
sme postup tzv. In-house metódu, kde
si dielo budeme realizovať vlastnou

Momentálne sa na štadióne pracuje na vybudovaní
pätiek pre osvetlenie.
pracovnou silou. To platí o rozsahu prác,
ktoré dokážeme zvládnuť vlastnými
pracovníkmi. Tie práce, ktoré zvládnuť
nedokážeme, si spolu s objednaním
materiálu obstaráme prostredníctvom
Elektronického kontraktačného systému.
Ide o štátom riadený výber dodávateľa
materiálu aj služieb. Teda oveľa
zložitejší manažment stavby s pridanou
hodnotou využitia vlastných pracovných
a manažérskych kapacít,“ konkretizuje
ďalej Igor Rozenberg.

Hlavná tribúna ako zázemie
pre hráčov, médiá
aj VIP návštevníkov

Rekonštrukciou prejde aj budova, ktorú
doposiaľ verejnosť nemala veľmi možnosť
využívať. „Hlavná tribúna je v prvom
rade určená ako účelové zariadenie
pre futbal. To sa ani po rekonštrukcii
nezmení. Budú v nej mať zázemie hráči,
médiá, VIP návštevníci a tzv. funkcionári.
To ale platí len počas majstrovských
domácich zápasov, ktoré bývajú zvyčajne

Nové tribúny sú už osadené.

každé dva týždne. V ostávajúcom čase
bude tento objekt slúžiť pre trénerov
mládežníckych
kategórií,
vedenie
futbalového klubu, bude v ňom veľká
zasadacia miestnosť pre hráčov na
rozoberanie zápasov s výhľadom na
hraciu plochu so samostatným vstupom
a miesto na občerstvenie pre hráčov
a rodinných príslušníkov, vrátane
verejnosti,“ vymenúva Rozenberg s tým,
že významná zmena nastane aj v časti
známej ako bufet. Táto miestnosť bude
väčšia a bude mať úplne nové sociálne
zázemie. Oproti minulosti však nepôjde
o miesto s obsluhou, na ktorom si
budeme môcť kúpiť napr. alkoholické
nápoje. Tie budú dostupné na „krátkej“
strane ihriska v priľahlom zariadení. „Toto
miesto má vyšší štandard. V miestnosti
budú inštalované, podľa funkčného
vzoru zo športovej haly, automaty
s teplými a studenými nápojmi, vrátane
malého občerstvenia. V porovnaní so
športovou halou neplánujeme okrúhle,
ale hranaté stoly so stoličkami, aby
sa počas zápasov mohli stoly zmeniť
na pulty s občerstvením. Táto zmena
by mala prispieť k lepšej dostupnosti
občerstvenia. Automaty nie sú závislé od
obsluhy a ponúkajú všeobecne cenovo
dostupnejšie produkty,“ spresňuje ďalej
Igor Rozenberg.
Mesto chce futbalový štadión dokončiť
a oficiálne otvoriť v júni. Zostáva ešte
zrekonštruovať hlavnú tribúnu, osadiť
2309 sedadiel, vybudovať podstávky pod
nové tribúny, dokončiť hraciu plochu
výsevom trávnika, vybudovať inžinierske
siete a komunikácie a zrealizovať
aj osvetlenie hracej plochy štyrmi
37-metrovými stožiarmi.
(li)

Fašiangová veselica

Balónová maškarná diskotéka

28. februára o 18.00 hod.

17. februára o 17.00 hod.

Hlavná sála MsKC
Vstupné: 7 €
Do tanca hrajú Black Band, FS Hron,
MSS Sekera a DJ

Hlavná sála MsKC
Skvelá zábava, diskotéka plná balónov,
obľúbení hrdinovia
a nafukovacia šúchala
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Mestské materské centrum
Úlik otvárame 15. februára

V Úliku je aj priestor na hranie, hračky či stolíky.
Mestské materské centrum Úlik
oficiálne otvárame už 15. februára.
Mamičkám bude k dispozícii štyri
dni v týždni.
Mesto
Žiar
nad
Hronom
prostredníctvom svojho Občianskeho
združenia ZaŽiar otvára Mestské
materské centrum Úlik. To sa nachádza
na Ulici Dr. Janského (pri lekárni)
a prístupné pre mamičky bude
štyri dni v týždni. „Otvorené bude
od pondelka do štvrtku, v čase od
8.00 do 12.00 hodiny, v stredu až do
16.00 hodiny,“ upresňuje správkyňa
centra Jana Rigová a dodáva, že tieto
otváracie hodiny sa budú upravovať
podľa potrieb a požiadaviek mamičiek.
Mamičkám budú k dispozícii dve
miestnosti, kuchynka a, samozrejme,
sociálne zariadenie. Detičky majú
v Úliku pripravený priestor na hranie,
hračky, stolíky i prebaľovací pult.
„Vstup do materského centra bude

za mesačný poplatok,“ vysvetľuje
vedúci kancelárie primátora mesta
Martin Baláž a dodáva, že prísť
môžu aj nečlenovia, ktorí zaplatia
jednorazové
vstupné.
Rovnako
tomu bude aj v prípade, že budú pre
mamičky s deťmi či budúce matky
pripravené rôzne akcie, ako napríklad
školenia, cvičenie pre tehotné či
kurzy. Aj v takomto prípade môžu
prísť mamičky, ktoré nie sú stálymi
členkami materského centra.
Dôvodom zriadenia takéhoto centra
bolo vytvoriť pre mamičky s deťmi
priestor, kde by sa mohli stretávať, tráviť
čas, vymieňať si skúsenosti, prípadne
sa vzdelávať prostredníctvom rôznych
kurzov, školení či prednášok. „Materské
centrum Úlik bude mať svoj program,
ktorý budeme uverejňovať na našej
facebookovej či webovej stránke,“
dodáva správkyňa centra Jana Rigová.
(kr)

Pred bytovým domom horelo auto
Páchateľ už sedí v policajnej cele
Z piatku 3. februára na sobotu
4. februára horelo na Komenského
ulici v Žiari nad Hronom osobné auto
zaparkované pred bytovým domom.
Vozidlo podpálil na objednávku
20-ročný mladík, ktorý už skončil
v policajnej cele.
Žiarski hasiči dorazili na miesto činu
krátko po nahlásení požiaru, kedy
už horelo celé vozidlo. V osobnom
automobile sa, našťastie, nikto
nenachádzal. Na uhasenie požiaru
nasadili hasiči jeden vysokotlaký prúd.
Ako sa podarilo zistiť, nešlo o technickú
poruchu vozidla, ale o úmyselné
podpálenie. „Polícia v Žiari nad Hronom
obvinila 22.-ročného Jakuba zo Žiaru
nad Hronom a 20-ročného Maroša
zo Bzenice z prečinu poškodzovania
cudzej veci spáchaného formou
spolupáchateľstva,“ informuje krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová
a pokračuje: „V piatok 3. februára
pred polnocou došlo k dohode,
kedy obvinený Jakub požiadal už
obvineného Maroša o podpálenie
osobného motorového vozidla Škoda
Octavia Combi, ktorého majiteľom je
23-ročný Marek zo Žiaru nad Hronom. S
ním mal objednávateľ Jakub problémy
a za podpálenie auta obvinenému

Marošovi prisľúbil odmenu vo výške
300 eur po vykonaní skutku. Maroš
tento skutok aj vykonal. V sobotu
4. februára o 00.35 hodine prišiel na
parkovisko pred bytový dom v Žiari
nad Hronom na Komenského ulici,
kde bolo toto vozidlo zaparkované.
Priniesol si v bandaske benzín, vozidlo
polial, následne zapálil a z miesta ušiel.“
Podľa polície, poškodenému Marekovi
spôsobil škodu odhadnutú na 8 500
eur. Obvinený Maroš je v súčasnosti
v policajnej cele, spracovaný bol

podnet na jeho vzatie do väzby. Podľa
informácií z polície, v tomto prípade
malo ísť o frajerku, ktorú mal 23-ročný
majiteľ auta prebrať 22-ročnému
Jakubovi. Ten si z pomsty objednal
podpálenie auta. „Obvinený Jakub je
ešte na slobode, polícia po ňom stále
pátra,“ dodala Mária Faltániová s tým,
že 20-ročný Maroš skončil v rukách
polície vďaka operatívnej pátracej
činnosti.
(li)
Foto: zdroj polícia.

Zo sprenevery peňazí obvinili bývalého konateľa MŠK

Finančná kontrola pokladne
Mestského športového klubu v Žiari
nad Hronom minulý rok preukázala
schodok vo výške približne
23 000 eur. Mesto preto podalo
trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa. Ešte v decembri

minulého roka obvinila polícia
zo sprenevery bývalého konateľa
spoločnosti.
Na nezrovnalosti v účtovníctve
upozornilo vedenie mesta po vykonaní
finančnej kontroly pokladnice, o ktorú
požiadala ekonómka spoločnosti.
Následne na to sa vykonala ďalšia
kontrola
za
účasti
viacerých
kompetentných osôb, ktorá potvrdila
zistenia prvej finančnej kontroly, a to
vykázaný schodok približne 23-tisíc
eur. Prípadom sa ešte vlani začal
zaoberať vyšetrovateľ vo Zvolene,
v prípade podozrenia zo sprenevery
figuruje ako obvinený bývalý konateľ
spoločnosti. „Vyšetrovateľ vo Zvolene

obvinil bývalého konateľa spoločnosti
zo Žiaru nad Hronom z prečinu
sprenevery a v prípade preukázania
viny mu hrozí trest odňatia slobody
na 1 až 5 rokov. Vyšetrovanie prípadu
pokračuje, vyšetrovateľ vykonáva
ďalšie procesné úkony,“ uviedla krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
Hoci
ex-konateľ
spoločnosti
ihneď po vykonanej kontrole prijal
zodpovednosť, obvinenia v tom
čase poprel. Ako uviedol, peniaze
z pokladne nezobral a necíti sa vinný.
Podľa ekonómky spoločnosti však
s finančnými prostriedkami disponoval
práve vtedajší konateľ spoločnosti.
(li)

Z januárového zasadnutia MsZ
Otváracie hodiny sa budú upravovať podľa potrieb a požiadaviek mamičiek.

Školáci si precvičili pamäť so seniormi

Vo štvrtok 26. januára zorganizovalo
Komunitné centrum v Žiari nad
Hronom v spolupráci s Domovom
dôchodcov a domovom sociálnych
služieb aktivitu s názvom Bystré
dopoludnie seniorov a mládeže.
Členovia komunitného centra sa s
klientmi Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb v Žiari nad Hronom

mestské noviny

pravidelne stretávajú v rámci rôznych
aktivít. „Na prvý mesiac v roku sme si
naplánovali stretnutie žiakov Špeciálnej
základnej školy v Žiari nad Hronom, detí
a mládeže z mesta a seniorov z domova,“
informuje Samuel Kováč, odborný
garant komunitného centra a ako
konkretizuje, deti, mládež a seniori si v
priestoroch zimnej záhrady zahrali rôzne
kartové, vedomostné a spoločenské hry.
„Prostredníctvom tejto aktivity sme sa
snažili u účastníkov precvičiť pamäť,
pozornosť či logické myslenie. Cieľom
aktivity bolo tiež u účastníkov odbúrať
bariéry, predsudky a stereotypy,“
uzatvára Samuel Kováč a ako dodáva,
prijemným doplnením aktivity boli
vzájomné rozhovory medzi účastníkmi
pri chutnom občerstvení.
(li)

Vo štvrtok 26. januára sa
uskutočnilo prvé riadne zasadnutie
MsZ v Žiari nad Hronom v tomto
roku. Zúčastnilo sa ho 15 poslancov.
V úvode rokovania schválili poslanci
1. zmenu rozpočtu pre rok 2017. Ako
uviedol hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník, predloženým návrhom
sa rieši finančné krytie niekoľkých
rozpočtových výdavkov. Ide o zvýšenie
prostriedkov bežného rozpočtu o sumu
7 045 eur z dôvodu zamestnania
pracovníka pre lokalitu Pod Kortinou,

zvýšenie dotácie pre FK Pohronie
o sumu 2 000 eur a zvýšenie príspevku
pre MsKC o sumu 57 650 eur z dôvodu
realizácie projektu výmeny sedadiel
v Kine Hron a valorizácie tarifných
platov zamestnancov MsKC. Kapitálový
rozpočet bol navýšený o sumu
40 000 eur na zakúpenie služobného
automobilu pre mestský úrad a o sumu
3 400 eur na vybudovanie svadobného
altánku v Parku Štefana Moysesa.
V rámci prvej zmeny rozpočtu sa
zvýšilo aj základné imanie spoločnosti
Technické služby z doterajšej výšky
1 642 000 eur na celkovú výšku 2
142 000 eur, čo je 500 000 eur. Táto
suma bola zastupiteľstvom schválená
ako minimálna výška spolufinancovania
Projektu Rekonštrukcia futbalového
štadiónu v Žiari nad Hronom pre
získanie tejto dotácie. Poslanci zmenu
rozpočtu schválili.
Informáciu o Kalendári športových
podujatí za rok 2016 a príprave
kalendára pre tento rok predniesol
konateľ MŠK Ján Žiak. Ako uviedol, rok

2016 bol pre žiarskych športovcov veľmi
úspešný. Darilo sa nielen jednotlivcom,
ale aj kolektívom športovcov. Tí
najlepší budú opäť ocenení na podujatí
Športovec roka, ktoré sa uskutoční
22. februára. Opäť sa v tomto roku
uskutočnia aj podujatia ako Žiarsky
mestský polmaratón, Beh SNP do vrchu
a Streetball. Vrcholom športových
podujatí však budú určite Majstrovstvá
SR a ČR v cestnej cyklistike za účasti
Petra Sagana, ktoré sa uskutočnia v júni
v našom meste.
V závere zasadnutia schválili žiarski
poslanci zmenu zástupcov mesta
v orgánoch obchodných spoločností
s majetkovou účasťou mesta.
Konateľom obchodnej spoločnosti
Žiarska komunálna spoločnosť sa stal
Daniel Šály, z pozície zástupcu mesta
vo funkcii konateľa spoločnosti FK
Pohronie bol odvolaný Jozef Tomčáni
a zástupcom spoločnosti Technické
služby s. r. o. sa stal Norbert Nagy.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Rok 1477:
richtár Peter Duonč
V období druhej polovice
15. storočia bola hospodárska
situácia mestečka Kríž celkom
dobrá. Občania boli oslobodení
od dávok panstvu v naturáliách,
ale odvádzali arcibiskupským
úradníkom cenzus. Okrem iného,
na Michala, spolu s okolitými
obcami, odovzdávali zemepánovi
40 zlatých dukátov (florénov).

40 florénov bola veľká suma,
za ktorú sa dalo kúpiť aj 10 koní,
čo bol veľký majetok. Už z toho je
jasné, že obyvateľom Kríža sa darilo,
na čom mal iste zásluhu richtár a

prísediaci mešťania, starajúci sa
o rozvoj mesta. A že sa im to darilo
vidno aj z toho, že v Kríži bolo
v tom čase 31, a to pravdepodobne
dobre prosperujúcich, usadlostí.
Nárast obyvateľstva na skoro
400 usadlíkov poukazuje na dobré
fungujúce a bohaté hospodárske
zázemie, ktorého základom bolo
obchodovanie s poľnohospodárskymi
výrobkami. Obyvatelia, ktorí sa
zaoberali obchodom, tak využívali
domáce jarmoky, a to hlavne na
výročia ako hody. Už vtedy predávali
na mestskom jarmoku, ale tovar
hlavne vyvážali a obchodovali s ním

Pozor na to, kam ukladáte objemný odpad
Objemný
odpad
predstavuje
nepotrebné,
opotrebované,
zastarané veci (odpad), ktorých sa
občania chcú a potrebujú zbaviť.
Je to odpad z domácností, ktorý
sa kvôli nadrozmerným rozmerom
a väčšej hmotnosti neukladá
do bežných zberných nádob určených
na komunálny odpad.
Ide napríklad o čalúnený a drevený
nábytok (postele, skrine, stoličky a pod.),
koberce či sanitárnu keramiku. Tento
druh odpadu sa nesmie ukladať do
zberných nádob v stojisku, kde by sa buď
nezmestil, alebo by zabral podstatnú
časť zbernej nádoby, ale ani do priestoru
stojísk na zberné nádoby ako aj mimo
stojísk a na verejné priestranstvá.
Mesto poskytuje svojim obyvateľom
niekoľko možností, ako sa takého
odpadu zbaviť v súlade s legislatívou
mesta. Dvakrát ročne, na jar a na jeseň,
organizuje zber a prepravu objemného
odpadu
vo
veľkokapacitných
kontajneroch, takzvané Dni jarnej
a jesennej čistoty. Objemný odpad je
možné okrem týchto dní odovzdať
bezplatne na Zbernom dvore, ktorý sídli
v areáli Technických služieb – Žiar nad
Hronom, a.s. na Ulici SNP 131. Zberný

dvor je pre vás otvorený v pracovné
dni od 8.00 do 19.00 hod a v sobotu
od 8.00 do 17.00 hod. V nedeľu a dni
pracovného pokoja je Zberný dvor
zatvorený. V prípade, že nemáte
možnosť odviesť odpad svojpomocne,
môžete si u oprávnenej osoby objednať
prepravu objemného odpadu na vlastné
náklady. Cena je v zmysle aktuálne
platného cenníka technických služieb.
Podnikateľské subjekty, právnické
osoby a organizácie si prepravu a zber
objemného
odpadu
zabezpečujú
celoročne na vlastné náklady.

Finančná podpora pre žiarsku knižnicu
literatúry sme kúpili 187 publikácií
tak do oddelenia pre dospelých, ako
aj rozprávkové knihy do detského
oddelenia,“
informuje
Miroslava
Kravárová, vedúca žiarskej knižnice
a ako ďalej konkretizuje, pribudlo
im aj päť počítačov s príslušenstvom
do internetovej miestnosti knižnice.
„Internetová miestnosť je prístupná
čitateľom knižnice každý deň počas
jej prevádzkových hodín,“ dodáva
Miroslava Kravárová. Prehľad všetkých
knižných noviniek nájdu čitatelia
žiarskej knižnice na stránke Mestského
kultúrneho centra alebo facebookovej
stránke knižnice.
(li)

Mestská knižnica Michala Chrásteka
v minulom roku získala financie z
verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia. Za tieto finančné prostriedky
sa nakúpila literatúra a počítače pre
čitateľov.
Z Fondu na podporu umenia sa
žiarskej knižnici podarilo získať 1 500
eur na nákup literatúry a 1 900 eur
na nákup počítačov pre čitateľov.
„Z financií určených na nákup

Porušovaním zákona a VZN
hrozí pokuta

Aj napriek tomu, že mesto poskytuje
viacero možností, ako legálne zlikvidovať
takýto druh odpadu, v meste, a to
najmä v stojiskách a pri stojiskách, sa
ukladá najmä nábytok a iné objemné
odpady. Týmto dochádza k porušovaniu
zákona o odpadoch, ako aj všeobecne
záväzného nariadenia mesta o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi č. 4/2016.
V prípade zistenia osoby zodpovednej za
nezákonné umiestnenie hrozí tomu, kto
sa dopustí priestupku, uloženie sankcie –

mestom Kremnica, dňa 19.12.1477
za užívanie kameňolomu a lesov. Túto
listinu potvrdil svojou prsteňovou
pečaťou. Taktiež potvrdil už v roku
1466, ako ešte ako krížsky mešťan,
pod mestskou pečaťou, svedectvo, že
poddaní obcí „Opatoucze, Wezka et
Hlotka“ neplatia mýto v „Hladomeri“
patriacemu hradu „Ssassow“. Listiny
sú písané Petrom Duončom, čo
dokazuje jeho vzdelanie a znalosť
písma v latinčine. Nie je preto divu,
že tak mestečku, ako aj obyvateľom
sa darilo. Veď múdra správa vecí
verejných je vždy na prospech ľudí.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

v okolitých mestách, kde sa im
darilo. Záznam o tom sa nachádza
v listinách o mýtnom.
Kríž mal aj významný zástoj
v oblasti rokovaní správy regiónu
„Kerestúr“. Arcibiskupskí úradníci
mali výsadné postavenie a právo
rozhodovať, tak v politickej, ako aj
hospodárskej oblasti panstva.
Medzi nich patril aj krížsky
mešťan Peter, syn Ladislava
Duonča (Duncz), ktorý bol v roku
1477 richtárom mesta Kríž, a zároveň
aj arcibiskupským úradníkom. Vieme
to z toho, že vydal potvrdenku
na 16 zlatých dukátov, zaplatených

blokovej pokuty do výšky 33 eur, alebo
v rámci priestupkového konania až do
výšky 1500 eur. V prípade nezistenia tejto
osoby musí mesto realizovať likvidáciu
tohto odpadu na vlastné náklady.
Mali by sme si uvedomiť, že takýmto
konaním sa nezodpovední obyvatelia
pričiňujú k všeobecnému neporiadku
na verejných priestranstvách, ako aj
zvýšeniu nákladov mesta na odpadové
hospodárstvo, čím znižujú úroveň kvality
života všetkým v našom meste. (OOH)

Štart UPs po žiarsky

V Žiari ako rečník vystúpil aj Martin Ľupták z Bring Trucking (vpravo).

Vo štvrtok 26. januára sa
v priestoroch žiarskeho Mestského
kultúrneho
centra
uskutočnila
motivujúca talkshow s inšpiratívnymi
ľuďmi Štart UPs po žiarsky. Pozvanie
prijalo niekoľko známych či menej
známych lokálnych podnikateľov, ale
aj mladí úspešní ľudia zo Žiaru.
Podujatie Štart UPs je talkshow
o podnikaní v regiónoch Slovenska,

v ktorej vystupujú lokálni podnikatelia,
ktorí sa podelia o svoje skúsenosti
a zážitky z ich cesty za úspechom.
Podujatia sa zvyčajne zúčastnia aj
zástupcovia štátnych a súkromných
spoločností a inštitúcií, ktorí poradia, ako
získať financie na rozbehnutie vlastného
podnikateľského nápadu. Na žiarskom
Štar UPse ako rečníci vystúpili Martin
Ľupták zo spoločnosti Bring Trucking,

Radoslav Michalisko z Meeto, Veronika
Beličková z Business innovation center,
Martin Pechovský a Ján Josua Tuhársky
z Xerry Slovensko, Jana Budajová
Filipčíková z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny a Peter Polák z Ecowpc.
Podujatie je súčasťou roadshow Štart
UPs po Slovensky, ktorá sa koná od mája
2016 do februára 2017 v okresných
mestách banskobystrického kraja.
(r)

Obyvatelia sídliska Sever môžu nakupovať v novom supermarkete
Vo štvrtok 2. februára bola oficiálne
otvorená nová predajňa potravín
a rozličného tovaru spoločnosti Coop
Jednota. Supermarket s predajnou
plochou 350 m2 vyrástol na sídlisku
Sever.
Výstavbu novej stavby predajne
realizovala žiarska spoločnosť Remeslo
stav, ktorá v roku 2014 na tomto sídlisku
postavila aj dva bytové domy so 48 bytmi.
Keďže do budúcna spoločnosť počíta
s výstavbou ďalších bytových domov,
vyžiadalo si to výstavbu supermarketu.
„Nová výstavba bytov v tejto časti Žiaru
nad Hronom vyvolala dopyt aj po takejto
službe, preto sa naša spoločnosť dohodla
na realizácii novej predajne s Coop
Jednota Žarnovica,“ informoval pred
časom vedúci obchodného oddelenia
spoločnosti Remeslo stav Marián Hybler.

Otvorenie bolo aj za účasti Ábela Tužinského (vľavo)
a Mariána Hyblera.

„V záujme skvalitnenia služieb pre
zákazníkov na sídlisku Sever, ktoré má
potenciál rozvoja bytovej výstavby,
s cieľom byť čo najbližšie k zákazníkovi,
bola naša hlavná myšlienka realizovať
tento projekt,“ uviedol predseda družstva
Coop Jednota Žarnovica Ábel Tužinský.
Prevádzková jednotka bude zaradená
do reťazca SUPERMARKET, v ktorej
spoločnosť zabezpečí dostupnosť
širokého sortimentu dennej potreby
Ponuku žiarskej spoločnosti vedenie – čerstvého tovaru ako chlieb, pečivo,
žarnovickej Coop Jednoty privítalo. mliečne výrobky, mäsové výrobky, mäso,
ovocie a zeleninu. „Okrem spomenutého

Sortiment dennej potreby
aj doplnkový tovar

pracovných miest. „Vedúca predajne je
už naša osvedčená pracovníčka, ktorú
sme presunuli z inej prevádzky a ona
si vybrala ďalšie predavačky. Máme tu
tak predavačky, ktoré v spoločnosti
pracujú dlhšie, ale prijali sme aj nové,“
uviedol počas otvorenia Ábel Tužinský.
Náklady na vybavenie prevádzky boli
pritom podľa vedenia Coop Jednoty vo

výške 166-tisíc eur. Pre zákazníkov bude
nový supermarket otvorený sedem dní
v týždni. Od pondelka do piatku v čase
od 6.00 do 18.00 hodiny a počas víkendu
od 6.00 do 12.00 hodiny. Pri objekte je
zákazníkom k dispozícii aj parkovisko.
Prví zákazníci si mohli v novej predajni
nakúpiť hneď po otvorení prevádzky.
(li)

si budú môcť zákazníci nakúpiť aj
potravinárske výrobky, chovateľský tovar
či drogériový sortiment. Počas akcií aj
vybrané druhy priemyselného tovaru,“
konkretizoval ďalej Tužinský s tým, že
chýbať nebude ani doplnkový tovar
a možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží,
ktoré spoločnosť počas celého roka
organizuje.

Otvorené sedem dní v týždni
V bývalom žiarskom okrese je to už
predajňa s poradovým číslom 100. S jej
otvorením sa zároveň vytvorilo desať

Supermarket zabezpečí dostupnosť širokého sortimentu.
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Otvorene o extrémizme – séria koncertov a diskusií
Vo štvrtok 16. februára sa v Mestskom
kultúrnom centre v Žiari nad Hronom
uskutoční séria koncertov a diskusií
občianskej iniciatívy Zabudnuté
Slovensko. Hlavným cieľom podujatia
je upozorniť na nebezpečenstvo
extrémizmu a intolerancie.
Obsahovou stránkou podujatia je
diskusia s verejne známymi osobnosťami
na témy slobody, extrémizmu, xenofóbie,
ale aj novodobej histórie Slovenska 20.
storočia. „Extrémizmus a intolerancia
v posledných mesiacoch viditeľne
narastajú v rôznych sférach spoločnosti
na Slovensku. Formou pokojnej diskusie
a koncertu chceme upozorniť na toto
nebezpečenstvo,“ informuje Michal
Karako, zástupca občianskej iniciatívy
Zabudnuté Slovensko a ako ďalej
vysvetľuje, takisto týmto podujatím
vyjadrujú podporu regiónom a ľuďom v
nich žijúcim, pretože: „Všetci sme súčasť
jedného celku, krajiny a mali by sme
byť jednotní a nedeliť sa podľa pôvodu,
spoločenskej vrstvy, vzdelania, etnicity či
nebodaj bydliska.“
Podujatie je rozdelené na dve časti.

Doobeda sa uskutoční premietanie
dokumentu o holokauste spojené s
diskusiou pre študentov. „Na diskusii
sa zúčastní aj Eva Mosnáková, preživšia
holokaustu, ktorú nedávno ocenil aj
prezident Kiska,“ konkretizuje Michal
Karako a ako spresňuje, v druhej časti
podujatia, od 18-tej hodiny, je podujatie
pre širokú verejnosť, pričom vstup je
voľný.

Odozva hostí je pozitívna,
reakcie návštevníkov sa rôznia

Žiar nad Hronom nie je prvé mesto,
v ktorom občiansky iniciátori vystúpia.
„Odozva od hostí je pozitívna. Či už sú to
hudobní hostia, alebo hostia do diskusií,
pretože každý z nich si uvedomuje, že
by mal jednak svojou troškou prispieť
k zmierneniu napätia v spoločnosti a
na druhej strane si hostia uvedomujú,
že by sa mali vyjadriť aj k takýmto
závažným spoločenským témam ako je
extrémizmus, intolerancia, nenávistné
reakcie na sociálnych sieťach a podobne,“
informuje ďalej Michal Karako. Ako
však priznáva, reakcie návštevníkov sú

sa tiež majú možnosť pýtať na rôzne
otázky a túto možnosť aj veľmi využívajú.
„Väčšina ich reakcií je ale po podujatí
pozitívna, takisto aj od ich učiteľov a
členov pedagogického zboru. Tí vítajú
takéto podujatie pre svojich študentov,“
hodnotí ďalej Michal Karako.

Študentov zaujíma aj súčasná
politická situácia

Eva Mosnáková prežila holokaust.
rôzne, pretože: „Na podujatia nechodia
len sympatizanti alebo ľudia, ktorí
akosi „lavírujú“ v názoroch a chcú
možno nájsť oporu v niektorých svojich
názoroch, ale aj názoroví oponenti.
Vždy sa však snažíme viesť diskusiu v
pozitívnom duchu a pokojnom tóne, aj
keď sú niekedy otázky z publika mierne
arogantné, alebo sú zo skupiny ľudí,
ktorí tento extrémizmus vyznávajú
a šíria.“ Osobitnou tému je diskusia so
študentmi. Tu majú organizátori spätnú
väzbu od nich priamo na podujatí, keďže

Najčastejšie
smerujú
otázky
diskutujúcich k dokumentu o holokauste
a dobe 2. svetovej vojny a slovenského
štátu v ňom. Zaujíma ich však aj
súčasná politická, a nielen politická,
napr. aj ekonomická, situácia u nás aj
vo svete, úloha demokracie v súčasnom
svete a ich budúcnosť. Spomínaný
dokument, ktorý sa premieta v prvej
časti podujatia, je o živote Magdalény
Robinsonovej. „Slovenky, ktorá prežila
holokaust. Najmä o jej čase strávenom
v koncentračnom tábore a o tom,
ako ju táto skúsenosť ovplyvnila. Ale
dokument je aj o jej detstve, dospievaní
a ďalšom žití v dospelosti. Napríklad
aj o čase po prevrate v roku 1989, keď

si myslela, že scény, slová a činy, ktoré
zažila počas vojnového slovenského
štátu a v koncentračnom tábore, by
sa mali navždy stratiť a vynárať sa
len v jej desivých spomienkach, ale
nestratili sa. Vrátili sa s rétorikou a
činmi niektorých ponovembrových
politikov, ale aj občanov Slovenska,
jej susedov a známych. A táto rétorika
a činy vystúpili výrazne opätovne na
povrch v posledných rokoch, na čo
chce občianska iniciatíva Zabudnuté
Slovensko upozorňovať a pomáhať ich
potláčať,“ dodáva na záver Michal Karako.
Podujatie Otvorene o extrémizme
sa uskutoční 16. februára od 18.00
hod. v MsKC. Ako hostia vystúpia Eva
Mosnáková a herečka Zuzana Kronerová.
Diskusiu bude viesť a moderovať novinár
a fotograf Andrej Bán. Hosťom bude aj
historik ÚPN Patrik Dubovský, hudobnú
časť programu vyplní Katka Koščová
v sprievode Daniela Špinera. Hlavnými
zástupcami iniciatívy sú novinár Andrej
Bán a občiansky aktivista Michal Karako.
(li)Foto: archív Zabudnuté
slovensko.

Dotácie pre bytové spoločenstvá a právnické osoby
Od 15.4.2016 je účinné nové
Všeobecne
záväzné
nariadenie
mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
(VZN), v zmysle ktorého je možné
žiadať o poskytnutie dotácie na
podporu realizácie projektu, a to
v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia,
obnovy
verejných
priestranstiev či ochrany vonkajších
priestorov BD kamerovým systémom
alebo podporu verejnoprospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, ako aj na
podporu podnikania a zamestnanosti.

Podpora realizácie projektu

Oprávnenými osobami sú bytové
spoločenstvá so sídlom na území mesta
a právnické osoby vykonávajúce správu
bytového domu nachádzajúceho sa
v k.ú. mesta. Oprávnenej osobe môže
byť v príslušnom kalendárnom roku
poskytnutá len jedna dotácia, a to
najviac vo výške 70 % predložených
rozpočtových nákladov projektu, pričom
však nesmie byť vyššia ako 3 300 eur. 30
% rozpočtových nákladov je oprávnená
osoba povinná spolufinancovať vlastnými
prostriedkami. Spôsob zabezpečenia
spolufinancovania je potrebné uviesť
v samotnej žiadosti. Predložené žiadosti

posudzuje Komisia pre hodnotenie
projektov, ktorá je zložená z poslancov
MsZ a projektového manažéra mesta. Jej
odporúčania sú predložené primátorovi
mesta, ktorý o poskytnutí dotácie
rozhodne. O žiadostiach s požadovanou
výškou dotácie vyššou ako stanovuje
predmetné VZN rozhoduje mestské
zastupiteľstvo ako o dôvode hodného
osobitného zreteľa.
Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je
možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade
- Oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si
ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde
sú uvedené aj všetky ďalšie informácie
(kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA,

sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné výške 1 660 eur. O žiadostiach rozhoduje
doručiť na mestský úrad do 28.2.2017 so primátor mesta. V prípade požiadavky na
všetkými povinnými prílohami.
dotáciu vo výške vyššej ako stanovuje
predmetné VZN rozhoduje o schválení
mestské zastupiteľstvo.
Písomné žiadosti na poskytnutie
Oprávnenými osobami sú právnická dotácie so všetkými povinnými
osoba, ktorá má sídlo na území mesta, prílohami je možné predkladať mestu
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území v priebehu celého roka, najneskôr však
mesta alebo poskytuje služby obyvateľom do 30. novembra 2017 (potrebné je
mesta a fyzická osoba – podnikateľ uviesť adresu, telefón, mailový kontakt).
so sídlom, miestom podnikania alebo Ďalšie dôležité informácie sú uvedené
trvalým pobytom na území mesta. aj na webovej stránke mesta (kapitola
Oprávnenej osobe môže byť v príslušnom OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO
rozpočtovom roku poskytnutá len jedna VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadení.
dotácia na jeden účel, a to najviac vo
(r)

Podpora verejnoprospešných
služieb

Forenzná a kriminalistická environmentalistika,
nový odbor Technickej univerzity
Technická univerzita vo Zvolene je
v regióne Žiar nad Hronom najbližšou
univerzitou, ktorá ponúka uchádzačom
o vysokoškolské štúdium širokú paletu
atraktívnych študijných programov. Aj
podľa prieskumov univerzity sa najviac
záujemcov hlási z banskobystrického
kraja, čo svedčí o silnom regionálnom
prepojení.
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ako jedna zo štyroch fakúlt univerzity otvára
v nasledujúcom akademickom roku nový
študijný program Forenzná a kriminalistická environmentalistika (FKE), ktorý môže
pritiahnuť väčší počet záujemcov. „Tento
program vznikol ako spoločenská objednávka v spolupráci s odborom pre odhaľovanie
nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície
Prezídia policajného zboru SR,“ informuje
Marián Schwarz, prodekan zvolenskej univerzity s tým, že nový odbor je určený pre
všetkých, ktorých zaujíma ochrana prírody
a nie je im ľahostajný súčasný stav životného
prostredia. „V súčasnosti sme svedkami
nebývalého nárastu nielen priestupkov, ale
aj trestných činov voči životnému prostrediu, či už ide o nadmerné znečisťovanie jednotlivých jeho zložiek ako ovzdušie, voda,
pôda, alebo nepovolené zaobchádzanie
s chemickými látkami. Patrí sem aj nepovolené obchodovanie s chránenými rastlinami
a živočíchmi, nelegálny výrub stromov,
protizákonné ukladanie odpadov a nakladanie s nimi a ďalšie trestné činy, ako sú
pytliactvo, týranie zvierat, teroristická hrozba, šírenie nákazlivej choroby alebo iné

ohrozovanie zdravia, napr. potravinami
alebo geneticky modifikovanými organizmami,“ konkretizuje ďalej Schwarz. Ako
podotýka, neriešenie uvedených problémov
vedie k všeobecnej ekologickej kríze ako sú
zmena klímy, nekontrolované znečisťovanie
zložiek prostredia, poškodzovanie ozónovej
vrstvy, znižovanie biodiverzity organizmov,
neregulované využívanie biotických a abiotických zdrojov či nedostatok potravín,
a to nielen v lokálnom, ale aj v globálnom
meradle. Priestupky a trestné činy proti environmentu majú často cezhraničné dôsledky,
pretože znečisťovanie nepozná hranice, čo
poukazuje aj na obrovský medzinárodný
význam tejto problematiky.
Predkladaný nový študijný program sa
zaoberá riešením spomínaných problémov.

Jeho súčasťou sú preto na jednej strane
disciplíny kriminalistické a právnické, ale aj
prírodovedné a environmentálne. Preto by
mal mať budúci uchádzač dobré základy
z chémie, fyziky a biológie. „Študenti získajú počas štúdia zručnosti nielen z forenzných vyšetrovacích metód, ale aj znalosti a
skúsenosti z environmentalistiky, ekológie a
toxikológie, pričom získanie znalosti jazyka
(pozn.: angličtina je povinná) a informačných
technológií sa považuje za samozrejmosť,“
spresňuje Marián Schwarz. Program je v
súčasnosti akreditovaný v prvom stupni
vysokoškolského štúdia (bakalárskom)
s výhľadom akreditácie v druhom aj treťom
stupni v blízkej budúcnosti, a to ako v dennej, tak aj v externej forme štúdia. Bližšie
informácie o možnosti štúdia, prijímacom konaní, ako aj o predmetoch tohto
študijného programu získajú záujemcovia na
webových stránkach univerzity www.tuzvo.
sk/fee/. „Absolventi tohto programu nájdu
uplatnenie okrem útvarov kriminálnej polície aj v colnom kriminálnom úrade, inšpekcii
životného prostredia, ďalej v rôznych odvetviach priemyslu a verejnej správy, v oblasti
analýzy zložiek životného a pracovného
prostredia a hodnotenia rizík, na úseku
civilnej ochrany, hasičského a záchranného
zboru, štátnej ochrany prírody, na miestach
manažérov, vývojárov, technológov, poprípade súdnych znalcov pri posudzovaní
vplyvov výrob a vplyvov človeka na životné
prostredie, vrátane trestnej činnosti,“ uzatvára Marián Schwarz, prodekan Technickej
univerzity vo Zvolene.
(li)
Foto: internet.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu
k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom je nehnuteľnosť
zapísaná na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
a to:
•trojizbový byt č. 21 - s. B, nachádzajúci sa na 4. poschodí
obytného domu, súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, na Ul. J.
Kráľa v Žiari nad Hronom,
•spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu, súpisné číslo 1372, postaveného
na CKN parcele č. 1149/67, o veľkosti 8434/683947-tin,
•spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela
č. 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1299 m², na
ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti
8434/683948-tin (ďalej aj ako „byt“).
•Popis bytu: Byt pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorým
je kuchyňa, komora, predsieň, kúpeľňa, WC, pivnica č. 21 (pivnica sa
nachádza v suteréne bytového domu), spolu s celkovou rozlohou
84,34 m².
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj pôdorys bytu sú zverejnené na webovej stránke mesta www.ziar.
sk , a tiež sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom (Odd. správy majetku mesta, kancelária č. 17 na 1. poschodí MsÚ). Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná súťaž – Byt
č. 21 - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30
do15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 30.01.2017
do 31.03.2017 do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1
– V znamení mesačného králika
Audiovizuálny program vo Hviezdnej
sále. Dňa 10. februára o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej.
Dňa 17. februára o 18.00 hod.
•Mike Oldfield – majster tisícich plejbekov
Hudobno-biografické pásmo.
Dňa 23. februára o 19.00 hod.

9.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
10.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
11.2. 8.00 – 12.00 hod. lek.Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
12.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
13.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
14.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
15.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
16.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
17.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
18.2. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
19.2. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
20.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
21.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
22.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
23.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

LSPP pre
stomatológiu
zabezpečuje dočasne
LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod.
MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2,
Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod.
MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2,
Zvolen
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Miss bábika
V piatok 13. januára sa na
pôde Špeciálnej základnej
školy v Žiari nad Hronom
uskutočnil 1. ročník súťaže Miss
bábika. Organizátorom tohto
zážitkového podujatia bolo
Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom.
Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok.
Na tomto zábavnom podujatí
súťažiace
ukázali
pozitívny
vzťah k hre a svojim hračkám,
konkrétne k bábikám. Na súťaži
nechýbal priestor pre kreativitu.
Dievčatá sa prezentovali spevom

či recitáciou. Deti ukázali svoju
zručnosť pri obliekaní, kŕmení,
umývaní, prezliekaní alebo česaní
bábik. Členky poroty rozhodli
o nasledovnom umiestnení:
1. miesto - Sára Kaločajová
a Natália Kaločaiová, 2. miesto
- Patrícia Kaločajová a 3. miesto Agáta Oláhová. Titul Miss sympatia
si odniesla prváčka Dajana
Goralová. Súťaž sa stretla s veľkým
ohlasom nielen u žiačok, ale aj
u pedagogických zamestnancov
školy.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

Ponáhľajte sa domov radšej pomaly
V banskobystrickom kraji z pohľadu
dopravnej nehodovosti možno január
2017 považovať za tragický. Až 7 osôb,
prevažne vodičov, sa už nevrátilo
domov k svojim blízkym, pretože ich
život vyhasol následkom dopravnej
nehody.

NAJBLIŽŠIA UZÁVIERKA NOVÍN JE 17. FEBRUÁRA.

pohybovať sa chodcov a cyklistov?
•Správate sa na ceste zodpovedne
a ohľaduplne?
Zamyslite sa nad svojím správaním
v
cestnej
premávke,
pretože
len
zodpovedným
prístupom

a dodržiavaním dopravných predpisov
môžete predísť vážnym dopravných
nehodám a vrátiť sa v bezpečí domov.
Nezabúdajte, váš život a zdravie je to
najcennejšie, čo máte.
(r)

Vodiči, zamyslite sa preto:
•Dodržiavate maximálnu povolenú
rýchlosť?
•Prispôsobujete
jazdu
svojim
schopnostiam, stavu a povahe vozovky?
•Nepožívate pred jazdou alebo
počas jazdy alkoholické nápoje? Ani
príležitostne?
•Neriskujete
pri
predbiehaní?
Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.
•Používate bezpečnostné pásy?
•Telefonujete za volantom? Ak áno,
používate súpravu handsfree („voľné
ruky“)?
•Nepreceňujete
niekedy
svoje
schopnosti?
•Spomalíte, keď na vozovke vidíte

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Klesla ruka, ktorá tak
rada pracovala,
zmĺkli ústa,
ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak
milo pozerali,
sa navždy zavreli...
Dňa 11. januára 2017 nás
vo veku 83 rokov navždy opustil
náš milovaný
Jan Bitter.
Úprimne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste
a vzdali mu tým úctu a česť.
Kto ťa poznal,
ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 14. februára si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Mikuláš Kaločaj.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka,
dcéry a synovia s rodinami
a vnúčatá.

SPOMIENKA
Ťažko je bez vás,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Odišli ste od nás,
my zostali sme v žiali,
navždy budete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 12. februára si pripomenieme
smutné 10. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustili naša
milovaná maminka,
svokra, starká a babka
Anna Jedináková
a
dňa 27. marca
si pripomenieme
42. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustili
náš drahý otecko, svokor
a starký
Juraj Jedinák.
S láskou v srdci spomínajú
dcéra Mariana s manželom
Jožkom, Helenka s rodinkou,
vnúčatá a pravnúčatá.
Nikdy nezabudneme!
SPOMIENKA
Dňa 9. februára si
pripomíname 43 rokov,
kedy nás opustil
náš otec, starý
a prastarý otec
Eduard Štencl.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto mal vás rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale vás, drahí rodičia,
nám nikto nenavráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to osud nám vzal.
Dňa 17. februára
si pripomenieme
2. výročie
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša
drahá maminka, svokra,
starká a sestra
Anna Šovčíková
a
dňa 2. apríla
si pripomenieme
5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý ocinko,
svokor, starký a švagor
Jozef Šovčík.
S láskou v srdci spomínajú
deti Danka, Dodko, Juraj, vnúčatá
Jarinka, Dodko, Lukáško a sestry
a švagriné Mariana s rodinou
a Helenka s rodinou.
Spomíname a nikdy
nezabudneme!

SPOMIENKA
Dňa 5. februára sme si
pripomenuli
13. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša mamička
Margita Vigašová
vo veku 87 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú vďačné
dcéry Anna a Mária s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa 12. februára
si pripomenieme
2. výročie od smrti
našej milovanej manželky, mamy,
svokry a starej mamy
Emílie Sedliakovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára uplynie 31 rokov,
čo nás navždy opustil
Ľudovít Kováč.
S láskou na neho spomínajú manželka,
syn a vnučka s rodinou.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 12. februára si pripomíname
16 rokov od smutnej chvíle,
keď nás opustil náš drahý otec
a starý otec
Ján Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Spomíname v srdciach
stále na teba...
Dňa 8. februára sme si
pripomenuli 10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarký
Jozef Čaradský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry, syn,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Nepočuť tvoj hlas, nepočuť tvoj spev,
odišla si tíško.
Dňa 13. februára si pripomíname
30 rokov, ako nás navždy opustila naša
drahá manželka, matka a stará mama
Gizka Žemberová.
S láskou spomína manžel,
dcéra Ľubka a syn Štefan s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Junior Adam Foltán úspešný na Bielej stope Žiarčanom sa na Orava Cup darilo
KARATE

CYKLISTIKA

V sobotu 4. februára sa uskutočnil
v Dolnom Kubíne Oravský pohár
v karate OPEN - Orava Cup 2017.
Zúčastnilo sa ho 329 karatistov
zo 40-tich klubov. Žiarčania sa v
bodovaní klubov s počtom medailí
7 – 4 - 6 umiestnili na druhom mieste.
Výsledky:
Kata začiatočníci: 2. miesto - Karolína
Kortišová, 6 – 7 rokov, 3. miesto - Jozef
Šipkovský, 6 – 7 rokov, Nikola Kršiaková,
10 – 11 rokov.
Kumite: 1. miesto - Ariana Nikoleta
Čela, 8 – 9 rokov, + 32 kg, Šimon Sečkár,
10 - 11rokov, - 40 kg, Erik Sklenka, 14
– 15 rokov, - 57 kg, Zdenko Vanka, 14 –
15 rokov, - 70 kg, Nina Jelžová, 16 – 17
rokov, + 59 kg, Dominika Veisová, 16
– 17 rokov, - 53 kg, Michal Výrostko, 16
– 17 rokov, + 76 kg, 2. miesto - Jaroslav
Kalamár, 14 – 15 rokov, -57 kg, Miška
Ďurišová, + 18 rokov, - 61 kg, Milan

Michal Procner, Adam
Foltán a Peter Benický.
V sobotu 28. januára sa na Skalke
pri Kremnici uskutočnil 44. ročník
medzinárodného
podujatia
v
bežeckom lyžovaní s názvom Biela
stopa. Na štart pretekov sa postavil
aj reprezentant nášho Cyklistického
klubu MŠK junior Adam Foltán, ktorý
absolvoval preteky v rámci zimnej
prípravy.

Na 25 km dlhej trati voľnou technikou sa
Adamovi mimoriadne darilo. V cieli bol
klasifikovaný v kategórii muži od 17 do
35 rokov na výbornom 6. mieste. Na štart
pretekov sa spolu s Adamom postavili
aj dvaja členovia nášho klubu tréner
Michal Procner a sponzor Peter Benický.
Michal Procner obsadil v kategórii muži
17 - 35 rokov 11. miesto a Peter Benický

v kategórii muži 36 - 45 rokov 9. miesto.
Posledný
januárový
víkend
sa
uskutočnilo 2. krátkodobé sústredenie
cyklistov juniorov, kadetov, kadetiek
a starších žiakov v horskom stredisku
Skalka. Počasie bežeckému lyžovaniu
mimoriadne prialo, a tak mládežníci v
tréningovom procese dostali poriadne
zabrať.
(CK MŠK)

Pod prehru s Nitrou sa podpísalo 32 stratených lôpt
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom BKM SPU Nitra 65:69 (28:39)
Body: Greguš 18 (8 doskokov), Novák 12,
Grochal 11 (1 trojka), Babiak 11 (1 trojka),
Golebiowski 8 (12 doskokov), Švec 5.
V dohrávke celoslovenskej súťaže
starších žiakov v pondelok 30. januára
v ZUS aréne odohrali Žiarčania zápas
proti Nitre. Do prvého polčasu zápasu
boli zapojení všetci hráči, ktorí
nastúpili na zápas.
Aj keď sa nachádza Nitra v spodnej časti
tabuľky, na ich hre sa to vôbec neprejavilo.
Polčas Žiar prehral o 11 bodov.
Katastrofálna bola hlavne 2. štvrtina,
ktorú domáci prehrali 6:20. Nepomohlo
ani prestriedanie a zapojenie M. Nováka,
ktorý mal inak oddychovať. Rozbehnutá
Nitra dokázala vyhrať aj 3. štvrtinu, aj
keď len o 1 bod. V poslednej časti hry sa
chlapci snažili zvrátiť priebeh zápasu, no
súper dokázal vždy kontrovať, či už spod
koša, alebo z diaľky. Konto domácich
zaťažili v priebehu zápasu deviatimi
trojbodovými strelami. Aj keď súper
nehral celoplošnú agresívnu obranu
ani žiaden pressing, Žiarčania svojou
nekoncentrovanosťou a zbrklosťou
vyprodukovali 32 stratených lôpt (Babiak
9, Novák 7). Súper zaslúžene vyhral
a Žiar dostal lekciu z nasadenia, chcenia,
kolektívnej hry a zodpovednosti.

Spišiakom sme oplatili prehru,
bez bodu odchádzali
aj hráči Svitu
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves 86:56 (45:22)
Body: Golebiowski 18, Kret 16, Novák
11, Švec 9, Kucej 9 (1 trojka), Babiak 9,
Grochal 4, Greguš 3, Barcík 3, Lehotský 2,
Šonkoľ 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM Iskra
Svit 93:47 (60:21)
Body: Kucej 16, Greguš 13, Golebiowski

12 (1 trojka), Švec 9 (12 doskokov), Novák V druhom zápase si Žiarčania zmerali
9, Šonkoľ 6, Barcík 6 (2 trojky), Babiak 6, sily so Svitom. Do zápasu žiarski
chlapci nastúpili s veľkou chuťou. Od
Kret 6, Király 5, Balogh 4, Žemľa 1.
začiatku plnili dohodnutú taktiku hry,
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom čo sa odzrkadlilo na výsledku prvej
odohrali prvý februárový víkend dva štvrtiny, ako aj celého zápasu. Hráči
zápasy celoslovenskej súťaže v ZUS dokázali spolupracovať nielen v obrane,
aréne proti tímom zo Spišskej Novej ale aj v útoku, kde sa prezentovali
peknými akciami a zakončením, za
Vsi a Svitu.
V prvom zápase nastúpili už v kompletnej ktoré boli odmenení potleskom od
zostave proti Spišskej Novej Vsi, čo sa povzbudzujúcich domácich fanúšikov.
hneď odzrkadlilo na hre domáceho Okrem úspešných zakončení spod koša
družstva. Žiarčania vstupovali do zápasu s a strednej vzdialenosti zaujala aj 100
odhodlaním odčiniť pondelňajšiu prehru % úspešnosť spoza trojkového oblúka,
s Nitrou, ako sa aj revanšovať Spišiakom ktorou sa prezentoval náš rozohrávač S.
za smolne prehratý zápas u nich doma. Barcík (2/2), ako aj 12 doskokov ďalšieho
Do hry sa postupne zapojili všetci hráči, rozohrávača J. Šveca. Tak ako v piatok,
ktorí svojou rýchlou, kombinačnou opäť sa do zápasu zapojilo všetkých
hrou v útoku a celoplošnou osobnou 15 hráčov, z ktorých sa až 13 presadilo
agresívnou obranou, nedali súperovi bodovo.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
šancu. Rozdiel v skóre mohol byť aj
asistent
vyšší, keby hráči dokázali úspešnejšie
Foto: Marcela Kretová.
realizovať svoje zakončenia.

Laurov, + 18 rokov, - 75 kg, 3. miesto
- Šimon Ďurian, 8 – 9 rokov, + 32 kg,
Alexandra Kalamárová, 10 – 11 rokov, 35 kg, Patrícia Vanková, 12 – 13 rokov,
- 40 kg, Martina Tatárová, + 18 rokov, +
61 kg.
(r)

Proti Žiline prehra, s Považskou Bystricou
výhra po kolektívnom výkone
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK ŽU
Žilina 53:83 (14:16, 16:14, 13:29, 10:24)
Body: Kašša 15, Fábry 6, Dolník 6, Minárik
5, Javúrek 4, Oravec 4, Nemčok 4, Kaňa 4,
Páleník 3, Galovič 2.

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia
Považská Bystrica 79:59 (19:24, 26:16,
20:10, 14:9)
Body: Minárik 20, Oravec 17, Kašša 16,
Nemčok 12, Javúrek 10, Fábry 2, Páleník 2.

Poslednú januárovú sobotu privítali
Žiarčania na domácej pôde súpera zo
Žiliny. Začali sme dobre.
Úspešnou trojkou sme hneď viedli 3:0,
ale to bolo asi poslednýkrát. čo sme
v tomto zápase boli úspešní v streľbe
z perimetra. Napriek tomu sme so silným
súperom držali krok celý prvý polčas
na základe našej dobrej obrannej hry.
Polčasové skóre tak bolo nízke, ale pre
nás úspešné. V druhom polčase sme však
vyhoreli hlavne strelecky. Nedokázali sme
sa presadiť ani spod koša a ani streľba
z perimetra nebola pre nás úspešná. Zápas
sa rozhodol v tretej štvrtine, keď pri našej
streleckej impotenci náš súper premenil
4 – 5-trojkových pokusov a odskočil nám
na 14 - 16 bodov. Bohužiaľ, v 4. štvrtine
sme pokračovali v streleckej nemohúcosti,
a tak Žilina mohla pohodlne zvyšovať svoj
náskok až na konečných 30 bodov. My
sme hrali veľmi individualisticky, čo nám
nesvedčí, a tak súper zo Žiliny zaslúžene
vyhral.

Prvú štvrtinu druhého víkendového
zápasu sme dovolili nášmu súperovi streliť
koše z otvorených streleckých pozícii po
našej zlej rotácii v obrane. Potom sme
zmenili systém našej obrany, čo zjavne
hráčom Považskej Bystrice začalo robiť
problémy a my sme postupne zlikvidovali
ich mierny náskok. Do druhého polčasu
sme išli s miernym 5-bodovým vedením.
Boli sme to však my, kto rozhodol zápas
v 3. štvrtine vo svoj prospech. Naši hráči
podali dobrý kolektívny výkon a postupne
zvyšovali svoj náskok. V 4. štvrtine sa
Považská ešte raz pokúsila otočiť vývoj
zápasu, ale Žiarčania to už nedopustili
a pokračovali v zodpovednej hre. Na záver
sme tak mohli dať šancu zahrať si aj našim
kadetom, ktorí sa zúčastňujú pravidelne
tréningového procesu a tých pár minút
na ihrisku majú za ich snahu ako odmenu.
Chcem pogratulovať hráčom za výborný
kolektívny výkon, či už v obrane, alebo
v útoku. To je cesta, ako dosiahnuť ďalšie
víťazstvá v nasledujúcich zápasoch.
Karol Kučera, tréner
Foto: Jana Kartíková.
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Konfrontácia s kvalitnými zahraničnými tímami v Európskej lige mládeže
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK ZH – KK Mladost Zemun
(Belehrad, Srbsko) 48:75 (26-14, 1911, 15-9, 15-14)
Body: Greguš 12, Golebiowski 12, Grochal
7, Kret 7, Švec 3, Balogh 3, Babiak 2, Novák
2.
MŠK BK ZH – MMM Kremlin Bicetre
(Francúzsko) 80:65 (26-16, 20-9, 1325, 21-15)
Body: Golebiowski 19, Novák 16, Grochal
10 (10 dosk.), Greguš 10, Babiak 10, Kret
10, Balogh 3, Švec 2.
MŠK BK ZH – NH Ostrava Flames (ČR)
64:94 (16-16, 17-22, 18-31, 13-25)
Body: Novák 26, Greguš 12, Kret 10 (14
dosk.), Babiak 7, Grochal 7, Švec 2.
MŠK BK ZH – Soproni sportiskola
(Maďarsko) 55:93 (23-11, 27-10, 2215, 21-19)
Body: Novák 16, Balogh 9, Greguš 8, Király
6, Babiak 5, Grochal 4, Švec 3, Golebiowski
2, Lehotský 2.
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa
v dňoch 21. až 23. januára zúčastnili
2. kola Európskej ligy mládeže EYBL

(European Youth Basketball League) v
Maďarskom Soproni. V prvom zápase
Žiarčania nastúpili proti favoritovi našej
skupiny Zemunu mladosť zo Srbska.
Hneď od úvodu sa hral rýchly a dynamický
basketbal. Žiarčania veľmi dobre vypĺňali
priestor šestky, čím súperovi nedovolili
dávať ľahké koše z vnikov. No súper na
rozdiel od nášho družstva disponoval
veľmi dobrými strelcami zo strednej
a hlavne z 3-bodovej vzdialenosti.
Keď k tomu pridal aj zopár rýchlych
protiútokov, o zápase bolo rozhodnuté.
No aj napriek prehre to bol najlepší zápas,
ktorý chlapci odohrali v rámci 2. kola EYBL.
Do zápasu sa zapojili všetci hráči, ktorí
dokázali vyhrať poslednú štvrtinu nad
celkovým víťazom, ktorý počas celého
turnaja neokúsil horkosť prehry.
V druhom zápase nás čakal súper
z Francúzska, ktorý vo svojom družstve
nemal ani jedného belocha. Atleticky
veľmi dobre pripravené družstvo budilo už
na rozcvičke rešpekt. Hneď prvá štvrtina
však ukázala, že Žiarčania sú lepší vo
všetkých herných, ako aj individuálnych
basketbalových zručnostiach. Postupne
boli do hry zapojení všetci hráči, čo súper
v tretej štvrtine hneď využil a dokázal

znížiť náskok Žiaru. No aj napriek prehratej Žiarčania nastúpili proti domácemu
štvrtine chlapci doviedli s prehľadom družstvu Sportiskola Šoproň. Už od
zápas do víťazného konca.
prvých minút nám bolo zo strany arbitrov
naznačené, že domáci neprehrajú. V
priebehu pár minút 7 odpískaných faulov
na našej strane a ani jeden na súperovej
stačilo súperovi na získanie 12-bodového
náskoku, ktorý ešte navýšili v druhej
V treťom zápase bol našim súperom výber
štvrtine. Po polčase sa už zápas dohrával
Severomoravského kraja, ktorý nastúpil
a na ihrisku sa postupne vystriedali všetci
pod hlavičkou NH Ostrava Flames. Prvá
hráči okrem zraneného Kreta, ktorí sa aj
štvrtina, ako aj priebeh celého prvého
bodovo presadili.
polčasu bol viac ako vyrovnaný. Družstvá
Európska liga mládeže nám poskytla
sa striedali vo vedení a bojovalo sa o každú
konfrontáciu s kvalitnými zahraničnými
loptu. Zvrat nastal v druhom polčase,
kedy sa naši hráči nedokázali vysporiadať
so zónovým presingom, čo súper hneď
využil a bodovo odskočil. Aj napriek
taktickým pokynom pred zápasom ako
aj počas oddychových časov, neboli hráči
schopní dodržiavať hernú disciplínu
a dohodnutú stratégiu. 38 stratených
lôpt hovorí za všetko. Ešte sa k tomu
pridali zranenia dvoch kľúčových hráčov
M. Golebiowskeho (narazené koleno) a J.
Kreta (podvrtnutie členka), ktorí však so
zaprením odohrali tento zápas, za čo im
patrí vďaka.
V poslednom zápase celého turnaja

Získané skúsenosti využijú
tréneri aj v domácom
basketbalovom klube

tímami. Skúsenosti zo zápasov ako aj
trénerské informácie, o ktoré sa podelili
kolegovia tréneri, sa budeme pokúšať
aplikovať v rámci možností aj v našom
basketbalovom klube. Trend rýchleho,
dynamického a nesmierne atletického
basketbalu nám ukázali Francúzi. Školu
balkánskeho basketbalu nám predviedlo
družstvo zo Srbska, ktoré, mimochodom,
absolvuje počas 5 pracovných dní 10
tréningových jednotiek a každý víkend
hrajú súťažné zápasy.
Juraj Horváth, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

Podbrezová nás trestala za každú chybu
FUTBAL - DOXXBET LIGA

1. zápas: ŽP Šport Podbrezová – FK
Pohronie 3:0 (3:0)
Góly: 5. Polievka, 32., 36. Mikuš.
Zostava FK Pohronie: Packo – Sekereš,
Nosko, Prikryl, Pittner (70. Bugár), Hudák
(70. Nagy), Pelegríni (70. Orság), Garaj (70.
Kováč), Gregáň, Paraj, Ďungel.
Zverenci trénera Foltána odohrali
prvý prípravný zápas. Na umelej
tráve v Skalici nastúpili proti aktuálne
tretiemu mužstvu Fortuna ligy
z Podbrezovej. V prvom polčase ich
trestal za každú chybu.
Už v 5. min. sa Polievka uvoľnil cez obrancov
a vystrelil. Packo loptu vyrazil, ale Polievka
hlavou dorážku dokonal a otvoril skóre
- 1:0. V 24. min. napálil Kochan do žrde,
ale o päť minút po rohu domáci zabudli
na Noska a ten sám v strede brány hlavou
mohol vyrovnať. V 32. min. našiel Polievka
na šestnástke Mikuša, ktorý na dvakrát
zvýšil na 2:0. O štyri minúty po peknej akcii
a centri Polievku upravil zase Mikuš na 3:0.
Góly dávali len nové akvizície Podbrezovej.
V 39. min. v dobrej šanci prestrelil Garaj.
Ešte do prestávky nedotiahli Pohrončania
do konca dva dobré brejky. V 51. min. ušiel
Ďungel a jeho prihrávku slabo zakončil

Gregáň. Domáci si za druhý polčas čistú
šancu nevypracovali, aj keď držanie
lopty mali po celý zápas pod kontrolou.

Galanta nás vyškolila

2. zápas: FC Slovan Galanta – FK
Pohronie 4:0 (3:0)
Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Tatár Bahna, Sekereš, Prikryl, Hudák, Ďungel,
Paraj, Karvaš, Bugár, Ďanovský, Frimmel,
2. polčas: Packo - Karvaš, Sekereš, Prikryl,
Nagy, Gregáň, Hvolka, Malatinec, Frimmel,
Ďanovský, Ďungel.
V druhom prípravnom zápase prehrali
futbalisti Pohronia pomerne vysoko.
Na peknej umelej tráve v Galante za
nepríjemného zimného počasia utrpeli
Pohrončania vysokú prehru, keď dostali
príležitosť mladí chlapci, ktorí sa jej vôbec
nechopili. Už v 6. min. spravil hrúbku
Bahna a Pohronie prehrávalo 0:1. V 18.
min. si Ďungel narazil s Frimmelom, ale
dal nad. Domáci zvýšili cez stred obrany
pohodlne na 2:0 v 27. minúte. V 39. min.
pochybil Karvaš a domáci hráč sám na
Tatára zvýšil na 3:0. V druhom polčase už
v 50. min. stredom obrany domáci uzavreli
debakel na 4:0. Potom sa Pohrončania

snažili, najviac Frimmel, ale bez gólu
a snahou si zlý dojem zo svojho vystúpenia
nenapravili.

Gólové hody v prvom
domácom zápase

3. zápas: FK Pohronie – ViOn Zlaté
Moravce B 8:2 (4:1)
Góly: 7. Nosko, 13., 71. Kminiak, 20., 34.
Paraj, 55., 61., 71. Ďungel - 39. Kováč, 75.
Slamka.

FUTBALOVÁ DOXXBET LIGA

14. februára o 16.00 hod. FK Pohronie - Liptovský Mikuláš
21. februára o 16.00 hod. FK Pohronie - Zvolen

priniesol gólové hody, ktoré skončili
v prospech Pohronia v pomere 8:2.
Za pekného počasia odohrali Pohrončania
prvý zápas doma pred vlastným publikom.
Po celý zápas mali hru pod kontrolou a čo
je dôležité, dávali pekné góly. Už v 7. min.
po odrazenej lopte napálil Nosko pod
brvno - 1:0. V 13. min. po chybe brankára,
keď mu vypadla lopta, z uhla zvýšil na 2:0
Kminiak. Potom dvomi peknými strelami
zvýšil Paraj na rozdiel štyroch gólov.
Ďungel ešte trafil žrď a Hatori zahodil dve
šance. Hostia znížili po chybe Hudáka na
polčasových 4:1. Po prestávke prešiel do
útoku rýchly Ďungel a hetrikom zvýšil
na 7:1. V 72. min. pridal po Frimmelovom
centri Kminiak ôsmy presný zásah. Hostia
Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Lehocký korigovali v 75. min. na 8:2. V závere
– Karvaš (16. Gregáň), Nosko, Prikryl, trafil ešte Nosko hlavou brvno a šance
Hudák, Garaj, Ďungel, Paraj, Pelegríni, nepremenili Orság a Kminiak.
Hatori, Kminiak, 2. polčas: Lehocký Garaj, Nosko, Prikryl, Nagy, Gregáň, Paraj Program ďalších zápasov: sobota 11.2.:
(66. Orság), Blahút, Frimmel, Pelegríni (66. Podbrezová B – FK Pohronie, utorok 14.2.
o 16:00: FK Pohronie - L. Mikuláš, piatok
Kminiak), Ďungel.
17.2. o 13:00: Frýdek Místek – FK Pohronie
Futbalisti Pohronia sa po prvýkrát (hrá sa v Považskej Bystrici), utorok 21.2. o
v príprave predstavili na domácom 16:00: FK Pohronie – Zvolen, sobota 25.2.:
trávniku, na umelej tráve vyzvali Dunajská Lužná – FK Pohronie.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
rezervu ViOnu Zlaté Moravce. Zápas

ŠPORTOVEC ROKA
Hlavná sála MsKC
Vstup aj pre verejnosť!

22. februára o 16.00 hodine

