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V tomto čísle:


Odpad, ktorý odovzdáte
káričkárom, končí na čiernej
skládke v osade

Poslanci schválili celoročné hospodárenie mesta
Do rezervného fondu ide viac ako jeden milión eur
celý štadión. Pre budúci rok plánujeme
rekonštrukciu krytej plavárne, ktorá bude
vyžadovať nemalé finančné prostriedky.
Veľkou výzvou pre nás ostáva budova
Mestského kultúrneho centra. To však
len v prípade, ak dokážeme nájsť spôsob
financovania, pretože je to nad sily mesta
a potrebná bude pomoc štátu alebo
fondov.“
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Najviac podnetov prijala
mestská polícia v piatok


Mesto sa zapojilo
do kampane Hodina Zeme.
Na 60 minút vypneme
verejné osvetlenie
Strana II


Letná učebňa priamo
vo dvore žiarskej školy
Strana III

mesta z výsledku hospodárenia vo výške
1 228 839,94 eur. „Chcem poďakovať
za takéto hospodárenie a zodpovedný
prístup k financiám nášho mesta. Verím,
že takýmto spôsobom pôjdeme až
do konca nášho volebného obdobia,“
uviedol počas rokovania primátor Peter
Antal a dodal: „Takéto hospodárenie
nám vytvára predpoklad pre tento rok
na investície do nášho majetku. Práve
prebytok hospodárenia sa má používať
na zhodnocovanie a zveľaďovanie
majetku mesta. O tom, do čoho
budeme investovať, sme už verejnosť
oboznamovali. Z väčších investícií je to
určite zimný štadión, pokiaľ nájdeme
model, ktorý nám dovolí prefinancovať

V piatok 17. marca sa uskutočnilo
2. riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho 16
poslancov.
V úvode zasadnutia si prítomní minútou
ticha uctili pamiatku zosnulého poslanca
Michala Žurava. Krátko na to zložil
poslanecký sľub jeho náhradník, ktorým
sa po žrebovaní stal Peter Sládeček.
Po informáciách o kontrole plnenia
prijatých uznesení a správe o vybavovaní
sťažností a vykonaných kontrolách
hlavného kontrolóra mesta, prišiel
na rad záverečný účet mesta a správa
audítora. Poslanci schválili celoročné
hospodárenie mesta za rok 2016 bez
výhrad a tvorbu rezervného fondu

O novom poslancovi rozhodol žreb

Svoj koncert odohrá
v Žiari legendárny
Jaromír Nohavica
Strana III


Vandali opäť vyčíňali.
Odhalili ich mestské kamery
Strana II


Odkrývame históriu mesta:
Rok 1638 – richtár Michal
Súkeník
Strana III

Po úmrtí Michala Žurava zostalo
voľné miesto poslanca mestského
zastupiteľstva. Na jeho miesto
musel zasadnúť náhradník. Rovnaký
počet hlasov však mali dvaja, preto
o novom poslancovi musel rozhodnúť
žreb.
„Po prvýkrát riešime situáciu, kedy
majú dvaja kandidáti na post poslanca
rovnaký počet hlasov,“ uviedol vedúci
kancelárie primátora mesta Martin
Baláž s tým, že obaja kandidáti prejavili
záujem o uplatnenie mandátu poslanca
mestského zastupiteľstva. Michal Žurav
bol poslancom za 5. volebný obvod, čo
je IBV a Šášovské Podhradie. V tomto
volebnom obvode získali po 153 hlasov
Juraj Krátky (nezávislý) a Peter Sládeček
(SIEŤ). „Podľa zákona, v takomto prípade
rozhoduje žreb,“ vysvetlil ďalej Baláž.
Žrebovanie sa uskutočnilo vo štvrtok
16. marca, deň pred zasadnutím
mestského zastupiteľstva. Nového
poslanca vyžrebovala predsedníčka
mestskej volebnej komisie Magdaléna

Poslanci na marcovom zasadnutí
schválili aj II. zmenu rozpočtu a použitie
rezervného fondu mesta na krytie
kapitálových výdavkov v sume 93 500
eur. Predloženým návrhom na II. zmenu
rozpočtu sa rieši finančné krytie viacerých
rozpočtových výdavkov. Ide napríklad
o zvýšenie rozpočtových prostriedkov
o sumu 10-tisíc eur v súvislosti
s vybudovaním Lanovej dráhy v Parku
Štefana Moysesa a z dôvodu rozšírenia
verejného osvetlenia v parku sa zvýšili
rozpočtové prostriedky o sumu 3 500
eur. Správu o činnosti mestskej polície
za rok 2016 predniesol náčelník Róbert
Šiška. Celkovo bolo v predchádzajúcom
roku 7447 prípadov, kedy niekto nejakým
spôsobom využil služby mestskej polície.
„Z pohľadu štatistického rozloženia
podľa dní v týždni bolo najviac oznámení,
podnetov a informácií prijatých spolu

v piatok (1 311) a najmenej v nedeľu
(548), a to telefonicky aj osobne,“ uviedol
náčelník počas rokovania.

Žiar sa pridal k Iniciatíve
stredné Slovensko

Správu o prevádzkovaní pohrebísk
predložil konateľ spoločnosti GRREI
Dušan Reiter. Za predchádzajúci rok
boli príjmy za nájom hrobových miest
vo výške 7 019 eur, z toho za Žiar 6 858
eur a za Šášovské Podhradie 161 eur.
„Aj napriek našej veľkej snahe, počet
dlhodobo nezaplatených hrobov znovu
narástol. Ku dňu 28. februáru 2017
je dlh na nájomnom viac ako 10-tisíc
eur,“ uviedol Dušan Reiter s tým, že
dlhodobo nezaplatených je celkom 255
hrobových miest. Poslanci schválili aj
zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu
mesta a VZN o jeho záväzných častiach.
K tomuto kroku pristúpilo mesto na
základe viacerých žiadostí od právnických
a fyzických osôb o zmenu územného
plánu mesta. V závere zasadnutia poslanci
odsúhlasili účasť mesta v združení
s názvom Iniciatíva stredné Slovensko.
Hlavným cieľom združenia je zabezpečiť
koordinovaný postup členov združenia
pri presadzovaní spoločného záujmu
dobudovania dopravnej infraštruktúry
regiónu stredné Slovensko.
(li)

Zaparkovať v centre mesta
bude jednoduchšie
Pribudnú nové parkovacie miesta

Peter Sládeček (vpravo) pred
zložením poslaneckého sľubu.
Jánošková. Stal sa ním Peter Sládeček,
ktorý zložil poslanecký sľub a stal sa
tak právoplatným členom mestského
zastupiteľstva.
(li)

V pondelok 20. marca začalo
mesto rekonštruovať už existujúce
parkovacie miesta na Ulici Š. Moysesa.
Nové miesta na parkovanie vzniknú aj
na stredovom ostrovčeku.
Nové parkovacie plochy vzniknú z už
existujúcich pozdĺžnych. Ako prvé sa
začalo s rozoberaním dlažby oproti
mestskému úradu. „Z existujúcich
ôsmich pozdĺžnych parkovacích miest
vznikne dvanásť šikmých, ktoré budú
pod 45-stupňovým uhlom,“ informuje
Miloslav Baranec z MsÚ. Takým istým
spôsobom sa ďalšie parkovacie plochy
vytvoria v úseku pred lekárňou Alpinia
aj na opačnej strane vozovky. „V časti
pred lekárňou vytvoríme trinásť šikmých
miest na parkovanie a na vozovke
oproti pätnásť. Šikmé státie môžeme
vybudovať len za podmienok, že

zasiahneme do zelených pásov. Úplne
nové parkovacie miesta vytvoríme na
stredovom ostrovčeku, kde ich vznikne
sedem,“ konkretizuje ďalej Baranec
s tým, že ďalšie parkovacie miesta
pribudnú aj v časti pod VÚB-kou. Práce
majú na starosti mestské Technické
služby, hotové by mali byť do polovice
mája. V tomto období sa totiž začne
s asfaltovaním Ulice Š. Moysesa až po
Ulicu A. Dubčeka v oboch smeroch. (li)

Kultúrna udalosť roka!

Kulich & Kolegium & Banáš

Jaromír Nohavica premiérovo v Žiari!

Kultové Špeciálny prvoaprílový program
folkrockovej skupiny a populárneho spisovateľa

11. mája o 19.00 hod.
v Divadelnej sále Domu kultúry
Vstupenky v predaji už od 20. marca!
Hostia koncertu: Robert Kuśmierski (PL) a Pavel Planka (CZ)

Pesničky, rozprávanie o knižkách
a pravá aprílová zábava plná humoru a vtipov

1. apríla o 17.00 hod. v žiarskom MsKC
Vstup na podujatie je zdarma!
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Počas dní čistoty nedávajte
odpad káričkárom!

Žiarsky kaštieľ je na predaj
Majiteľ žiarskeho kaštieľa ponúka
túto historickú pamiatku na predaj.
Inzerát sa už objavil na stránkach
niektorých realitných agentúr.
Majiteľom kaštieľa je spoločnosť Males.
V historických priestoroch mala kedysi
svoje sídlo aj stredná škola. Dnes sa
študenti učia už iba v prístavbe kaštieľa.
„Predaj kaštieľa nebude mať vplyv na
pôsobenie školy. Máme k dispozícii
minimálne dva objekty, a to Pavilón
a Školské výpočtové laboratórium.
Fungovanie školy tak zostáva naďalej
bez zmeny,“ uviedla riaditeľka
Súkromnej obchodnej akadémie Helena
Halová.
Primátor Peter Antal vníma kaštieľ
ako symbol mesta. „S pánom Sekerom
zo spoločnosti Males som na tému
kaštieľa už raz hovoril. Ponuku na predaj
som ale teraz nezachytil, je to pre mňa
novinka. Určite však majiteľa oslovím
a vyvolám rokovanie. No obávam sa,
že naše cenové predstavy sú veľmi
ďaleko od seba,“ reagoval na informáciu
o predaji budovy primátor a podotkol:
„Myslím si, že kaštieľ je určitým
symbolom nášho mesta a bola by škoda,
ak by sa dostal do rúk, ktoré by ho nikam
neposunuli. Je jedno, či tam bude hotel,

V osade z neho vznikajú nelegálne skládky

štátna správa, alebo mestský úrad,
dôležité je, aby kaštieľ zostal zachovaný.“
Ako však Antal priznal, nevie, z čoho
by mesto samotnú kúpu a následnú
rekonštrukciu financovalo. „Viem si
predstaviť, že by tu sídlil mestský úrad.
V kaštieli sú krásne sály na obrady a iné
príležitosti. Toto sú predstavy, ktoré
mám, no nemám predstavu, z čoho
by sme to financovali. Je však mojou
povinnosťou osloviť majiteľa a vyvolať
rokovanie,“ dodal žiarsky primátor.

Kontaktovali sme aj majiteľa
spoločnosti Males Martina Sekeru. Ten
priznal, že momentálne je kaštieľ na
predaj. A aký je dôvod? „Skúšame, či ho
niekto kúpi,“ zareagoval na našu otázku
a dodal: „Zatiaľ je to čerstvé, nemáme
ešte žiadneho záujemcu o kúpu.“ Cenu,
ktorú by jeho spoločnosť chcela za
objekt, nám Martin Sekera nepovedal.
Tú vraj prezradia až pri samotnom
jednaní so záujemcom.
(li)

Obyvatelia mesta, ktorí sa zbavujú
odpadu počas dní čistoty, mnohokrát
oslovia, či požiadajú tzv. káričkárov,
aby im tento odpad pomohli vyniesť.
V mnohých prípadoch však neskôr
končí v osade Pod Kortínou, kde
z neho vzniká nelegálna skládka. Za
jej odstránenie musíme platiť všetci.
Niektorí
Žiarčania
počas
dní
čistoty odovzdajú odpad sociálne
neprispôsobivým
občanom,
tzv.
káričkárom, priamo od vchodu. „Mnohí
si povedia, že veci, ktoré už sami
nepotrebujú, odovzdajú niekomu, kto ich
ešte zužitkuje. Z takto dobre mienenej
myšlienky však vzniká problém, pretože
títo ľudia nosia všetko na Kortinu, kde
potom vznikajú veľké čierne skládky
z odpadov najmä ako je šatstvo, starý
nábytok či elektrospotrebiče. Tie
potom musíme na náklady mesta a nás
všetkých likvidovať,“ upozorňuje Ivana
Martincová z Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ a ako ďalej podotýka,

ľudia z osady zužitkujú iba minimálnu
časť z odovzdaných vecí. Žiarčania by
sa preto mali zamyslieť a rozhodnúť, čo
týmto ľuďom odovzdajú. „Keď odpad
odovzdajú do kontajnera, je tam cesta
legálneho nakladania s odpadom.
Pretože ak sa človek nejakej veci (látky)
zbavuje, je to odpad a mal by ho
odovzdať na dané stanovené miesto,“
prízvukuje Ivana Martincová s tým,
že odpad je potrebné odovzdať, buď
na legálne nakladanie podľa VZN,
alebo oficiálne na niektorú charitu. Pri
legálnej ceste nakladania sa odpad ďalej
preberá, vyseparuje sa a posúva ďalej
na zhodnotenie, a to čo nie je možné
zhodnotiť, ide na zneškodnenie. Všetok
odpad tak nekončí na skládke odpadov.
„Nelegálne skládky majú negatívny
vplyv na životné prostredie a sú to
ďalšie náklady nielen mesta, ale pocítia
to aj naše peňaženky,“ uzatvára Ivana
Martincová.
(li)

Na Sládkovičovej ulici pribudne
nové dopravné značenie aj parkovacia plocha
Mesto
pristúpilo
k
zmene
dopravného
značenia
na
Sládkovičovej ulici pri zastávkach
autobusov. Dôvodom sú opakované
kolízie medzi chodcami a vozidlami.
Ku kolízii medzi vozidlami a chodcami,
ako aj vozidlami samotnými, dochádza
najmä pri vychádzaní z parkoviska či pri
prechádzaní peších cez priechod pre
chodcov. „Z dôvodu nedisciplinovaného
odstavovania motorových vozidiel,
ktoré bránia v rozhľade iným účastníkom
cestnej premávky, sme navrhli na
časti miestnej komunikácie osadiť
dopravné značenie Zákaz zastavenia,“
informuje Miloslav Baranec z MsÚ a ako
konkretizuje: „Predmetné dopravné
značenie by malo svojim významom
odstrániť z tejto časti ulice odstavené
motorové vozidlá, zvýšiť bezpečnosť
všetkých účastníkov cestnej premávky,
ako aj jej priepustnosť a preventívne
tak zamedziť vzniku škody na ich zdraví
a majetku.“
Na Sládkovičovej ulici v týchto dňoch
pribudnú aj nové parkovacie plochy,
a to v areáli materskej školy. „Rozhodli
sme sa využiť možnosť vybudovania
odstavnej plochy za účelom vytvorenia

Takto končí odpad na Kortine, ktorý Žiarčania
neodovzdajú do kontajnerov, ale priamo káričkárom.

Na časti tohto úseku pribudne dopravné značenie Zákaz zastavenia.
vyhradených
parkovacích
miest
pre zamestnancov školy. Týmto sa
uvoľní miestna komunikácia od
odstavených vozidiel pred jednou
z najfrekventovanejších križovatiek
v meste,“ spresňuje Miloslav Baranec
a dodáva: „Vytvorí sa tu celkovo šesť
kolmých parkovacích miest, ktoré budú

vyznačené vodorovným dopravným
značením. Tým, že miesta budú
vyhradené pre zamestnancov školy len
počas ich pracovnej doby, dosiahne sa
možnosť ich využitia mimo obmedzenú
dobu verejnosťou.“

Starú krytinu darovali
Svätokrížskemu domu
Súčasťou prerábky strechy Pamätnej
izby v Šášovskom Podhradí je aj výmena
strešnej krytiny. Obdobný objekt
vznikol aj v meste Žiar nad Hronom,
a to Svätokrížsky dom v starej časti
mesta, ktorý postupne prechádza
rekonštrukciou. Združenie na záchranu

hradu Šášov sa rozhodlo pôvodnú
krytinu z pamätnej izby venovať mestu
Žiar nad Hronom, ktoré za účelom
výmeny azbestovej krytiny na dome
zháňa staršie historickejšie škridle.
S výmenou krytiny pomáhali pracovníci
Žiarskej komunálnej spoločnosti.
(r)

(li)

Vandala, ktorý poškodil perníkovú chalúpku, už chytili
V stredu 15. marca v čase o 19.25
hodine si operátor Monitorovacieho
kamerového
systému
všimol
počínanie trojice mladých ľudí
pri drevenej chalúpke v Parku
Štefana Moysesa. Obľúbenú detskú
atrakciu poškodil 26-ročný Marek
G. z Pitelovej.
Už prvú marcovú sobotu (4.3.)
z chalúpky zmizli drevené, ručne
vyrezávané, ozdoby - srdce a čierny
havran, ktoré niekto jednoducho
zo zábradlia vytrhol. Aby to nebolo
málo, o jedenásť dní neskôr, a teda
v stredu 15. marca, sa ten istý mladík na
miesto vrátil a pokračoval vo vyčíňaní.

mestské noviny

Vandali odtrhli aj ručne
vyrezávaného havrana.
Odlomil drevené zábradlie a závoru
na dverách. Vďaka kamerovému
systému, ktoré monitoruje celé
priestranstvo Rozprávkového lesíka

v parku a rýchlemu zásahu mestskej
polície, bol páchateľ chytený priamo
na mieste.
26-ročný Marek G. z Pitelovej sa pod
ťarchou dôkazov k dvojnásobnému činu
priznal. V prvom prípade mu asistovali
aj 16-ročný Rastislav S. z Pitelovej
a 17-ročná Eva V. zo Žiaru nad Hronom,
ktorí boli prinajmenšom svedkami jeho
vystrájania. V oboch prípadoch vyčíňanie
výtržníka zachytila aj bezpečnostná
kamera, ktorá je priamo na uvedenom
mieste nainštalovaná. Prípad je v štádiu
šetrenia, výška spôsobenej škody, od
ktorej závisí trest pre páchateľa, nie je
zatiaľ vyčíslená.
(r)

Archív ZnzhŠ.
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na panovníkov.
Spájali sa aj pri žiadostiach voči
iným pánom a mýtnikom, ku
ktorým mali rôzne výhrady, alebo
sťažnosti, či upozornenia v prípade
nedodržiavania dohôd alebo ich
porušenia. Na týchto písomnostiach
bola umiestnená vlastná pečať mesta
Kríž.
Tieto vzťahy nám potvrdzuje aj
listina so žiadosťou o konfirmáciu
z 3.1.1638, v ktorej výsady Kríža
potvrdzuje
vtedajší
zemepán

ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Rok 1638: richtár Michal Súkeník
Potvrdenie výsad mestu Svätý
Kríž bolo aj v záujme okolitých
obcí, ktoré sa v sporných otázkach
odvolávali na vrchnosť v Kríži
(panských úradníkov), keďže obce
patrili do tohože arcibiskupstva.
Mesto Kríž združovalo tieto obce
spolu s panskými úradníkmi sídliacimi
v Kríži, a to sa prejavovalo aj pri
pripojení sa richtárov okolitých obcí
k žiadostiam Kríža voči požiadavkám

arcibiskup Imrich Lósy (1637 –
1641), na základe žiadosti richtára
mesta Kríž Michala Sukeníka
a miestoprísažného notára Abraháma
„Colini“, k žiadosti sa pripojil aj richtár
Slaskej Petráš Sedmák. A boli to v tom
roku ťažké časy pre obyvateľov Kríža.
To sa po povstaní Gabriela Betléna,
dotýkajúceho sa značnou mierou
aj Kríža, len veľmi pomaly zviechalo
z hospodárskeho a spoločenského
úpadku, čo boli následky obsadenia
Kríža vojskami vzbúrencov, ktorí

Letná učebňa priamo na školskom dvore
Základná škola na Ulici Dr. Janského
začala pred niekoľkými dňami na
školskom dvore budovať letnú
učebňu. Okrem miest na sedenia
pribudne aj hracia časť a záhrada
s prvkami pre učenie.
Práce na vytvorení letnej učebne
majú na starosti pracovníci Žiarskej
komunálnej spoločnosti. „Letná učebňa
bude mať zaujímavý kruhový tvar okolo
už zasadeného stromu,“ približuje
zástupkyňa riaditeľa školy Oľga Berkešová
a ako ďalej konkretizuje, umiestnených
tu bude päť odpočinkových lavičiek
a jedna lavička objímajúca kmeň stromu.
Bez problémov sa tu tak bude môcť
v prípade priaznivého počasia učiť až 25
žiakov. Povrch letnej učebne bude tvoriť
betónová dlažba, čiže žiadny pôvodný

asfalt. „Letná učebňa je umiestnená
v strede väčšej plochy, kde sa na
jednej strane nachádza detské ihrisko
s niekoľkými hernými prvkami a z druhej
strany bude realizovaná záhrada podľa

projektu Záhrada, ktorá učí,“ dodáva
Oľga Berkešová s tým, že okrem sedenia
tak na školskom dvore pribudne aj hracia
časť aj záhrada s prvkami pre učenie.
(li)

Jaromír Nohavica v Žiari
Vstupenky sú už v predaji
Český folkový pesničkár a osobitý
spevák Jaromír Nohavica odohrá svoj
dvojhodinový koncert aj v našom
meste. Stane sa tak už 11. mája.
Vstupenky sú v predpredaji od
pondelka 20. marca.
O koncert Jaromíra Nohavicu sa žiarske
Mestské kultúrne centrum usilovalo
niekoľko rokov. „Jeho koncert si totiž
organizátor nemôže objednať. Sám si
vyberá kam a kedy príde, bez ohľadu na
ponúknutú výšku honoráru,“ prezrádza
producent MsKC Janko Kulich a dodáva,
že: „Sme radi, že do pripravovaného
turné zaradil aj Žiar a našu Divadelnú
sálu v budove školy SPSA EBG na
Námestí Matice slovenskej, ktorá má
dokonalú akustiku a ponúka požadovanú
kapacitu.“

Jaromír Nohavica na dvojhodinovom
koncerte odohrá svoje najväčšie hity, ale
i novšie piesne. Predpredaj vstupeniek
začal v pondelok 20. marca v dvoch
cenových kategóriách, a to 25 a 28 eur.
S Jaromírom Nohavicom prídu
a vystúpia aj dvaja hostia – Robert
Kuśmierski z Poľska
a Pavel
Planka z Českej republiky. „Jeho hostia
budú poľský akordeonista a perkusionista
zo skupiny Nerez, ktorí vystúpia spolu
s Jarkom,“ dopĺňa producent MsKC,
ktorého sme sa opýtali aj na špeciálne
požiadavky českého pesničkára. „Nemá
žiadne požiadavky, respektíve nikdy
nezverejňuje informácie zo súkromia
a zákulisia,“ dodáva Kulich.

Mgr. Peter Mosný, archeológ

pozícii vedúceho odboru krízového
riadenia na Okresnom úrade
v Banskej Štiavnici. Okrem pracovnej
a profesijnej dráhy sa venoval športu
a angažoval sa aj v politickom
živote. Bol členom Klubu slovenských
turistov do roku 2006 a v roku 2015
bol členskou základňou v Žiari nad
Hronom zvolený za prezidenta
žiarskeho klubu slovenských turistov.
Svojím pôsobením v politickej oblasti
a angažovanosťou dosiahol pozíciu
predsedu Okresnej organizácie
Slovenskej národnej strany v Žiari
nad Hronom, ktorú zastával od roku
2008. Jeho politická pôsobnosť bola
však pre lokálpatriotov významná
z hľadiska jeho pôsobenia ako
poslanca Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Ako poslanec
za SNS volený ľuďmi pracoval tretie
volebné obdobie. Ako poslanec
rozlohou najväčšieho volebného
obvodu IBV a Šášovské Podhradie
sa často s ľuďmi stretával, počúval
ich a snažil sa ich potreby realizovať
v spolupráci s mestom Žiar nad
Hronom.
Po bolestnom údere a strate
manželky mu osud doprial aj kúsok
osobného šťastia. Posledných osem
rokov svojho života kráčal spoločne
so svojou partnerkou, priateľkou
a láskou Juditou, ktorá ho do
posledných chvíľ života podporovala
a v boji s chorobu povzbudzovala.
Ani táto sila vzájomného boja
s chorobou, ani podpora celej rodiny,
ani enormná snaha lekárov v Banskej
Bystrici a v Žiari nad Hronom však
nestačili a jeho srdce poslednýkrát
šeplo 11. 3. 2017 o 7.20 hodine ráno.
Česť jeho pamiatke!

(kr)

3. apríla do piatka 7. apríla Dni jarnej
čistoty 2017, v rámci ktorých majú
obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa
objemného odpadu.
Veľkokapacitné kontajnery budú
rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu, od
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci 10.00 do 18.00 hodiny.
s Technickými službami – Žiar nad Kontajnery slúžia na zber starého
Hronom, a.s. organizuje od pondelka nábytku (ako postele, sedačky, matrace,

Dni jarnej čistoty

V sobotu 11. marca nás navždy,
po dlhej chorobe, opustil poslanec
mestského zastupiteľstva Michal
Žurav.
Michal Žurav sa narodil v Košiciach.
Do Žiaru ho od rodného mesta zaviala
jeho láska k manželke Elene, s ktorou
mali dvoch synov. Jeho profesijná
kariéra sa od roku 2002 do roku 2005
uberala smerom zabezpečovania
komunálnych služieb v meste, kedy
pracoval ako vedúci prevádzky
v spoločnosti Technické služby
s. r. o. Tu pracoval do roku 2005, kedy
nastúpil ako riaditeľ prevádzky EBA
v Lukavici. V roku 2006 sa opäť vrátil
do spoločnosti Technické služby Žiar
nad Hronom ako vedúci prevádzky.
Vedomosti získané štúdiom na
Trenčianskej univerzite mu pomohli
získať aj novú prácu na Obvodnom
úrade v Žiari nad Hronom vo funkcii
vedúceho organizačného odboru,
dočasne ekonomického odboru
a určitú dobu pracoval aj na odbore
civilnej ochrany a krízového riadenia.
V júni 2007 prišiel po ťažkej chorobe
o svoju milovanú manželku. Od roku
2013 až po súčasnosť pracoval na

plienili a vraždili v širokom okolí.
A na dôvažok všetkého, v tomto
roku 1638 na mestečko udrela
morová epidémia, ktorá z časti
vyľudnila Kríž. Zostali opustené
domy a hospodárstva, niektoré
rodiny úplne vymreli. A tak opäť je
na počudovanie, že sa z toho Kríž
zviechal. Určite na tom mal nemalú
zásluhu aj richtár s osadenstvom
mesta.

koberce a pod.) a umývadlá, keramika
a iná sanita.
Upozorňujeme občanov, že je
zakázané do kontajnerov umiestňovať
drobný stavebný odpad a pneumatiky!
Drobný stavený odpad je možné za
poplatok odovzdať na Zbernom dvore,
ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari
nad Hronom. Ďalej do kontajnera
je zakázané ukladať triedené zložky

odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo),
bioodpad, zmesový komunálny odpad.
Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného
odpadu
a
elektroodpadu (modrý kontajner) bude
celý týždeň v stanovených hodinách
k dispozícii na jednom stanovišti – pred
ZŠ na Ulici M. R. Štefánika v čase od
10.00 do 18.00 hodiny.
V prípade akýchkoľvek otázok sa

môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ
- Odbor odpadového hospodárstva
045/678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú
zmenu stanovišťa veľkokapacitného
kontajnera v záujme operatívneho
riešenia v prípade vzniku nepredvídanej
situácie.
OOH

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV POČAS DJČ 2017
PONDELOK 3. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Jilemnického ulica – parkovisko pred IV. ZŠ
Hurbanova ulica/Svitavská ulica
Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
Svitavská ulica – parkovisko
Pártošovej ulica – parkovisko
Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
Ulica M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
UTOROK 4. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
Jiráskova ulica – parčík za „knihou“

Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
Ulica A. Dubčeka – Rolvis
Ulica Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 075/1
Ulica Hollého č. 7
Ulica SNP č. 143 – oproti Slovnaftu
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
STREDA 5. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
Ulica A. Kmeťa – za bufetom
Hviezdoslavova ulica č. 1
Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa

Svätokrížske námestie
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
ŠTVRTOK 6. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
Krížna ulica – pri Stavite
Rudenkova ulica/Družstevná ulica
Lúčna ulica
Medzi vodami
Partizánska ulica č. 115
Partizánska ulica – ZUS aréna
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ

PIATOK 7. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

Šášovské Podhradie – Valašský šenk
Šášovské Podhradie – časť Píla, pod mostom
Šášovské Podhradie – stred dediny
Šášovské Podhradie – pod hradom
Kutinky
Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku
Kukučínova ulica – parčík
Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
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Dcéra politických väzňov Margita Zimanová: Odpúšťame, ale nemôžeme zabudnúť
Život
Margity
Zimanovej,
rodenej Valentovej, bol poznačený
prenasledovaním,
väzením
a utrpením. Mala iba deväť rokov,
keď jej oboch rodičov zatkli. Jej
otca vtedajší eštebácky režim
nespravodlivo odsúdil a popravil. Aj
keď sa pani Margita snaží na udalosti
zo svojho detstva zabudnúť, dovolila
nám nahliadnuť do svojej minulosti.
Pavel Valent, otec pani Margity,
bol v roku 1946 zamestnaný
v Rádiotechnickom úrade v Bratislave.
Do ŠtB vstúpil v roku 1948, kedy bol
pridelený k rádioelektrickej službe
v Bratislave. V roku 1949 ho preradili
do technického oddelenia, kde pôsobil
vo funkcii skladníka až do svojho
zatknutia. Margitina mama sa starala
o tri deti. „Oboch rodičov zatkli v januári
1952,“ začína rozprávanie pani Margita
a pokračuje: „Otca odsúdili na smrť,
pretože umožnil svojmu švagrovi
a ďalším ľuďom prechod cez štátnu
hranicu do Rakúska. V marci 1953 ho
popravili v Prahe na Pankráci. Vo väzení
bol veľmi mučený. Na popravu išiel
na vozíku, lebo mu amputovali nohu.
Mamičku odsúdili najskôr na doživotie,
po odvolaní jej trest zmenili na 20 rokov
odňatia slobody. Z väzenia sa vrátila
v roku 1959. Tiež bola pri výsluchoch
mučená a pred súdom musela hovoriť
iba to, čo jej oni napísali. Na doživotie
boli odsúdení aj starý otec a mamin brat.
O mňa a súrodencov sa starala v tom
období babička, ktorá žila v obci Ladomer

Margita Zimanová.
pri Žiari nad Hronom.“ Po skončení
základnej školy nemohla Margita ďalej
študovať. Pracovala v čadičových
kameňolomoch, neskôr ako inšpektorka
v predajniach zeleniny. Po revolúcii
v roku 1989 ako poisťovacia agentka.
Je matkou dvoch detí. „Moju maminku
v roku 1968 rehabilitovali a v roku
1990 založila pobočku Konfederácie
politických väzňov Slovenska v Žiari nad
Hronom,“ hovorí ďalej pani Margita, ktorá
sa po smrti matky tiež aktívne angažuje
v spomínanej organizácii.

Svedectvo o utrpení pretavila
do vlastnej knihy

Životný osud rodiny pani Margity
sa nepriamo spája aj s blahoslavenou
sestrou
Zdenkou.
Ako
hovorí,
Cecília Schelingová, sestra Zdenka
z Kongregácie milosrdných sestier sv.
Kríža, je Božia služobnica. „Poznala som
ju z rozprávania Helenky KordovejWildeovej. Cecília Schelingová prišla

Helenka Kordová – Wildeová.
na svet 25. decembra, v deň, kedy si
cirkev pripomína príchod Krista na tento
svet. Sestra Zdenka sa mu podobala
nielen dátumom narodenia, ale aj tým,
aby v živote niesla bremeno kríža,“
približuje pani Margita a prezrádza,
s kým z jej života je spojený životný osud
sestry Zdenky: „Veľmi dobre poznám
politickú väzenkyňu Helenku Kordovú –
Wildeovú. Práve ona počas troch týždňov
opatrovala sestru Zdenku, keď bola po
vážnej operácii rakoviny prsníka. Toto
rakovinové ochorenie bolo následkom
neľudského mučenia. Práve Helenke sa
sestra Zdenka zdôverila s krutosťami,
ktoré prežila vo väzení. Rozprávala
jej, ako do štátnej nemocnice priniesli
rímskokatolíckeho
kňaza
Štefana
Koštiala, ktorý sa tam mal liečiť pod
dozorom člena ŠtB. Z 19. na 20. februára
1952 mu pomohla Zdenka utiecť tak,
že v tú noc nasypala strážnikovi do
horúceho čaju uspávací prášok. Kňaz
sa zotavoval z ťažkých zranení, ktoré

utrpel pri výsluchoch, pretože bol
týraný. Sestra Zdenka sa o neho starala.
Keď sa dozvedela, že kňazi pôjdu na
Sibír alebo ich postrieľajú, rozhodla sa
konať. Za tento čin obetovala aj svoj
vlastný život. V roku 1952 bola Štátnym
súdom odsúdená na 12 rokov. Po tri
a polročnom pobyte vo väzniciach,
ako 39-ročná, na následky mučenia
zomrela.“ A aký je vzťah medzi Helenkou
Kordovou – Wildeovou a rodinou pani
Margity? „Helenka bola spoluväzenkyňa
mojej mamičky, ktorá mi často o rodine
Kordových hovorila. Helenka bola
odsúdená na 14 rokov, vo väzení strávila
10 rokov. Osobne som sa s ňou stretla
v roku 2004 na Ružinovskom cintoríne.
Keďže bola s mojou mamičkou vo väznici,
požiadala som ju, aby mi napísala zážitky
z väzenia o mojej mame,“ približuje
pani Margita s tým, že pani Helenke do
Anglicka, kde sa vydala, posielala články
a aj nahrávky. „Bola mi veľmi vďačná
za to, čo robím pre politických väzňov,
že predkladám celému Slovensku, ako
veľmi trpeli ľudia vo väzení, ale nielen
oni, ale aj ich rodinní príslušníci.“ Margita
Zimanová sa dnes aktívne angažuje
v organizácii politických väzňov, kde
pôsobí ako okresná predsedníčka za Žiar
nad Hronom. Svedectvo o utrpení, ktoré
si na vlastnej koži prežila, preniesla aj na
papier. Kniha s názvom Utrpenie rodiny
Valentovej a Dankovej v 50-tych rokoch
vyšla v náklade približne 500 kusov
v roku 2015. „Za totality mnoho ľudí
trpelo za svoje demokratické, duchovné

Mama Margita so synom Petrom,
otec s dcérou Helenkou a uprostred
dcéra Margita v Bratislave (1951).
a národné postoje, keď minulý režim
využíval krajné prostriedky donucovania,
zastrašovania nielen proti ľudskej
dôstojnosti, ale siahol aj na ľudský život.
Želám si, nech sa nikdy nezabudne na
krvavé utrpenie nášho ľudu. Áno, sme
kresťania. Odpúšťame, ale nemôžeme
zabudnúť,“ odkazuje na záver Margita
Zimanová.
(li)

Zľava súrodenci Helenka, Peter,
Margita a mama Margita s babičkou Augustínou Dankovou
v Ladomeri (1950).

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Nápad oslavovať MDŽ vznikol na
Medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910. Tento deň, ktorý patrí
všetkým ženám, si pripomenuli aj
v Oblastnej organizácii Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.
V Oblastnej organizácii SZPB v Žiari
nad Hronom sa stalo tradíciou, že si
pripomíname
MDŽ.
Funkcionárky
a zaslúžilé členky SZPB, ktorých je
v súčasnosti 41, pozval predseda
oblastnej organizácie na spoločenské
posedenie spojené s pohostením
a odovzdaním darčekov za prítomnosti
prednostky Okresného úradu v Žiari
nad Hronom Andrei Žiakovej. Je
veľa prirovnaní, ktoré hovoria, že ste
pracovité, kamarátske, starostlivé,
trpezlivé, obetavé, láskavé, milujúce,
odpúšťajúce, oddané, skrátka - ste
krásne. Ak hovoríme o žene ako nositeľke
života, tak hovoríme, že je pilierom
rodiny, najlepšie sa vedia postarať
o deti, o starých a chorých aj za cenu

nesmiernej obety. Dovoľte mi napísať
niekoľko slov o podobenstve ženy.
Biblické podobenstvo ženy hovorí, že
keď boh stvoril svet, zamyslel sa a zistil,

že na svete chýba človek. Zobral preto
hlinu, sformoval z nej muža a vdýchol
mu život. Aby nebol sám, jeho rebro
použil a vytvoril ženu. Je veľa prirovnaní

v histórii ľudstva o žene. Už starí grécki
bohovia tvrdili, že pri zrode ženy
spojili oblosť mesiaca, chvenie trávy,
štíhlosť prútia, vôňu kvetov, prítulnosť

a veselosť slnečného lúča, slzy rosy,
jemnosť páperia, plachosť vtáčaťa,
sladkosť medu, hrkútanie hrdličky, ale
aj márnivosť páva. Sviatkom MDŽ vám
vzdávame úctu, lásku a vďaku. Práve 8.
marec, deň MDŽ, je pre nás príležitosťou,
aby sme sa aspoň na chvíľku zastavili
v našom uponáhľanom živote a pozorne
sa pozreli okolo seba. V takýchto chvíľach
aj my, muži, vidíme a cítime prítomnosť
tých, ktoré kráčajú celý život vedľa nás.
Milé ženy, aj keď o tom často nehovoríme,
uvedomujeme si, že bez žien by náš
život vyzeral úplne inak. Žena vytvára
teplo domova, je matkou našich detí,
oporou, keď máme pocit, že je toho na
nás priveľa. Zvládate oveľa viac ako my
a nesťažujete si a ešte stihnete aj dobre
vyzerať. Želáme vám predovšetkým
zdravie, hrdosť na to, že ste ženy, matky,
babičky a niektoré aj prababičky, aby
ste z úst svojich potomkov počuli,
len milé slová „ďakujem ti za všetko.“
Jaroslav Bulko

Pripomíname si 72. výročie oslobodenia mesta
II. svetová vojna kruto zasiahla aj do
života rodín bývalého mestečka Svätý
Kríž nad Hronom. Preto nezabúdame
na krviprelievanie a obete, ktoré
lemovali cestu k víťazstvu, na našich
blízkych, ktorí v boji proti fašizmu
prežili nesmierne utrpenie a položili
na oltár slobody to najcennejšie, čo
mali – svoje životy.
1. apríla bude 72 rokov od doby, keď
skončili vojnové udalosti, kedy pre
občanov vtedajšieho nášho mestečka
skončilo utrpenie a jeho obyvatelia
si s úľavou mohli vydýchnuť. Miestni
historici zaznamenali, že ťažké boje
v okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom
trvali niekoľko dní a na Veľkonočnú
nedeľu 1. apríla 1945 nadránom sa objavil
čelný predvoj oddielov 133. divízie
vtedajšej sovietskej armády a s ním vojaci
rumunskej divízie 53. armády. Nastala
doba obnovy, veď takmer 90 % domov

Po vojne zostalo vo Sv. Kríži poškodených takmer 90 % domov.
a inej infraštruktúry bolo poškodených
alebo zničených. Žiaľ, vojnová doba
zanechala aj veľa stratených ľudských
životov – padlých, vyvraždených aj

odvlečených
do
koncentračných
táborov. Miestne štatistiky uvádzajú,
že celkovo zahynulo 84 občanov.
Ak uvedieme, že esesácka jednotka

vyvraždila 24 rómskych obyvateľov
zo Slnečnej stráne a 63 obyvateľov
židovského pôvodu bolo odvlečených
bez návratu, tak tento počet je určite
vyšší. Víťazným vstupom vojsk Červenej
armády – najmä druhého ukrajinského
frontu a spojeným vojskám, sme pred 72
rokmi dostali šancu pre nový začiatok.
Žiaľ, oslobodenie od nacizmu neprinieslo
ešte do našej krajiny želanú slobodu
myslenia, rozhodovania a konania. Ale
to je iná história. Posolstvo 1. apríla je
teda pre nás predovšetkým dňom, keď
vzdávame úctu, tichú spomienku, ale
súčasne ospravedlnenie všetkým, ktorí
verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša
vďaka im patrí za oddanosť a najvyššiu
obetu. Okrem tejto spomienky na
hrôzy II. svetovej vojny považujeme
za potrebné zdôrazniť varujúci odkaz
vojny a význam spoločného mierového
úsilia Európy o jednotu a spoluprácu.

Lebo zmysel protifašistického zápasu
neslobodno zabudnúť ani podceniť.
Sami sme svedkami, že v našej republike
i v iných štátoch Európy znova počuť
hlasy
neonacistov,
obhajujúcich
fašizmus a jeho pohlavárov. Hlasy
hnutí popierajúcich základné ľudské
práva a slobody. Dokonca vyzývajúcich
k násilným zmenám povojnových
hraníc. Snahy o popieranie výsledkov
II.
svetovej
vojny,
glorifikácia
predstaviteľov fašistického slovenského
štátu podkopávajú hodnotový základ
súčasnej Slovenskej republiky, ktorá
nenadväzuje na vojnový Slovenský štát,
ale na demokratické tradície boja proti
fašizmu v II. svetovej vojne, tradície
boja za slobodu a mier, ako aj tradície
demokratického Československa.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPZ Žiar nad Hronom
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Spomienková slávnosť pri
príležitosti
oslobodenia mesta
Mestský úrad a Základná
organizácia Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov
v Žiari nad Hronom
organizujú dňa 31. marca
o 11.00 hodine spomienkovú
slávnosť pri príležitosti
72. výročia oslobodenia
mesta na Námestí Matice
Slovenskej spojenú
s kladením vencov.
Aj touto cestou pozývame
obyvateľov mesta a okolia,
aby si prišli uctiť pamiatku
padlých v II. svetovej vojne.
VEREJNÉ OSVETLENIE NA POD VŔŠKOCH
VYPNEME NA JEDNU HODINU
Mesto Žiar nad Hronom
sa v tomto roku zapojilo
do kampane Hodina Zeme.
Pri tejto príležitosti bude v sobotu 25. marca v čase od 20.30
do 21.30 hod. v časti mesta
Pod vŕšky vypnuté verejné osvetlenie. Obyvateľov sídliska
preto prosíme o zhovievavosť
a trpezlivosť.
POZVÁNKA PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV
Primátor mesta Peter Antal pozýva v Žiari nad Hronom.
vyhradené parkovanie).
predsedov bytových spoločenstiev Program:
4. Diskusia.
na stretnutie s predstaviteľmi mesta 1. Otvorenie stretnutia.
5. Záver stretnutia.
Žiar nad Hronom s hlavnými témami 2. Aktuálny stav a smerovanie od- Hostia stretnutia:
z oblasti odpadového hospodárstva padového hospodárstva v Žiari nad •Technické služby – Žiar nad Hronom,
a životného prostredia, ktoré sa Hronom.
a. s.
uskutoční dňa 27. marca v čase od 3. Životné prostredie a infraštruktúra •Technické služby Žiar nad Hronom,
16.00 do 18.00 hod. v zasadačke MsKC (problematika výrubov drevín, spol. s r. o.
KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ORGANIZÁTORA: IVANA MARTINCOVÁ, TEL.: 045/678 71 24 – 25, E-MAIL: IVANA.MARTINCOVA@ZIAR.SK

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

Výzva na hlasovanie ocenenia verejnosti
Základná škola na Ulici M.R. Štefánika v Žiari nad
Hronom sa zapojila do celoslovenskej čitateľskovýtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3 pre žiakov
2., 3. a 4. ročníka. Z každého ročníka sa zapojilo
do súťaže viac ako 8000 žiakov. Odborná
komisia v jednotlivých ročníkoch vybrala po 333
výtvarných prác, ktoré teraz čakajú na ocenenie
verejnosti. Medzi 333 vybranými výtvarnými
prácami sa nachádzajú aj práce žiakov z 3. A
triedy - Adam Mališ, Miška Haffnerová, 3. B triedy
- Terézia Pepichová a 4. C triedy - Michaela
Sedliaková. Hlasovanie prebieha na Facebooku do
ly/4-rocnik, vyhľadať zobrazený výkres a potvrdiť
31. marca.
Stačí kliknúť na odkaz stránky RAABE - 3. likeom. Ďakujeme, že podporíte našich žiakov
Mgr. Eva Adamcová, PhD.
ročník: http://bit.ly/3-rocnik, 4. ročník: http://bit. v súťaži.
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Zážitky z jarných prázdnin v CVČ

Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom aj tento rok pripravilo pre
deti škôl pestrý program v jarnom
prímestskom tábore.
Prvý deň sa mohli deti prostredníctvom
veselých a zaujímavých hier vzájomne
zoznámiť a popoludní spoznali novú
techniku na výrobu kŕmidiel pre vtáčiky
z recyklovateľného materiálu. V utorok
súťažili v rôznych disciplínach, aby
preukázali svoju šikovnosť v kuchyni.
Na začiatku vyhlásenej súťaže Master
chef CVČ si vyrobili kuchárske čiapky a
biele zásterky. Niektoré deti si prvýkrát
samé ošúpali mandarínku bez pomoci
rodiča, či prvýkrát držali v rukách
škrabku na ovocie a zeleninu. Ako
správni chefkuchári zabavili sa aj pri
tvorbe jedálnička pre svoju reštauráciu.
Vyvrcholením kuchárskej súťaže bola

disciplína o najkrajšiu palacinku. Veselí
kuchári si po dobrej práci oddýchli
relaxom pri plávaní v mestskej plavárni i
pri hrách na dvore. Deťom sa veľmi páčil
výlet do Banskej Bystrice, cestovanie
vlakom, vlastné vreckové minuté
v hračkárstve a nakoniec filmové
predstavenie.

Dva dni tábore Protech

Centrum voľného času už 11 rokov
realizuje aktivity smerujúce k rozvoju
technických vedomostí a zručností u detí
základných škôl. Medzi tieto aktivity
patrí aj tábor ProTech, ktorý tento rok
trval dva dni. V pondelok 27. februára
mali účastníci tábora k dispozícii výstavu
Technika – vedecká hračka, ktorá
priblížila techniku a niektoré jej pojmy,
javy a fenomény prostredníctvom
vedeckých hračiek. Originálnu výstavu

tvorilo okolo 60 vedecko-technických
exponátov, ktoré boli zakúpené vo
viacerých štátoch, alebo boli vytvorené
v denných táboroch tvorivosti. Vystavené
exponáty bolo možné vyskúšať,
oboznámiť sa s nimi, pohrať sa s nimi. V
rámci výstavy bol workshop, na ktorom
si účastníci tábora vyrobili 5 vlastných
„vedhračiek“. Počas druhého dňa
tábora účastníci z II. stupňa ZŠ strávili
dopoludnie na Súkromnej strednej
odbornej škole technickej v Žiari nad
Hronom. Najskôr si žiaci v priestoroch
špecializovaného
multimediálneho
laboratória vypočuli pútavú prednášku
venovanú elektrotechnike. Neskôr,
v učebni priemyselnej informatiky,
ktorá je vybavená výukovým systémom
pre
počítačom
podporované
vzdelávanie, meranie a prípravu
v oblasti elektrotechniky a informatiky,
mali účastníci tábora možnosť
zábavnou formou preniknúť do tajov
elektrických obvodov. Prostredníctvom
systému UniTrain získali žiaci základné
zručnosti v oblasti zapájania a 2D
simulácie dejov v rôznych obvodoch. Pre
účastníkov tábora z I. stupňa boli v druhý
deň tábora pripravené aktivity vo forme
súťaží, v ktorých mohli preukázať nielen
svoju rýchlosť, ale najmä technické
zručnosti a tvorivosť. V priestoroch
CVČ sa všetci účastníci tábora mohli
oboznámiť so softvérom 3D tlačiarne,
mali možnosť robiť návrhy pre 3D
tlač či návrhy pre aktivity v projekte.
Kolektív
CVČ

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Ďakujeme
všetkým,
Ď
Ďa
ku
ktorí sa dňa
15. marca 2017
zúčastnili
poslednej
rozlúčky
po
o
drahým
s našim
n
Ing.
Michalom
Ing
In
g. M
ichhalo Žuravom,
ic
ktorýý nás
kt
á po ťažkej chorobe
navždy opustil vo veku 48 rokov.
Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Partnerka Judita, rodičia,
brat Ivan s rodinou
a synovia Michal a Martin.

SPOMIENKA
Odišla
si bez rozlúčky,
O
čo nikto nečakal.
Už len kytičku ti
nna hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať
m
a s láskou spomínať.
Dňa 28. marca
si pripomíname
13 rokov, čo nás
navždy opustila dcéra, sestra,
teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.

POĎAKOVA NI E
Ako tíško žil, tak tíško odišiel,
skromný vo svojom živote,ale veľký v láske a dobrote.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym
a susedom, ktorí sa dňa 15. marca prišli rozlúčiť
s naším drahým manželom,otcom a starým otcom
Vincentom Sojkom
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme za prejavysústrasti a kvetinové dary.
Manželka Mária a deti s rodinami.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.
Mama.
To slovo je cennejšie ako hocijaké iné
na svete. Keď ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.

SPOMIENKA
Všetko zmizne, len stopy
tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 31. marca
si pripomíname 10 rokov
od chvíle, keď nás opustil
náš drahý otec a starý otec
Rastislav Štefunko.
S láskou spomína
dcéra s rodinou
a syn s rodinou.
SPOMIENKA
Mama. To slovo je
cennejšie ako hocijaké
iné na svete.
Keď ťa už niet,
rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj
večný sen, v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 26. marca 2017
by sa dožila
72 rokov naša
drahá mamička
Emília Jančovičová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27. marca si pripomíname
24 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý otec,
svokor, starý otec a švagor
Jozef Dubravec.
Dňa 2. apríla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustilanaša drahá mama,
svokra, stará mama, sestra a švagriná
Františka Dubravcová.
Spomínajú synovia
Jozef a Pavol s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 20. marca
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec
a starý otec
Marian Schmidt.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manželka Mária,
synovia Marcel a Tóno,
dcéra Alena s rodinou
a dcéra Marianka s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa 3. apríla uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička,
babička a prababička
Júlia Jančoková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Spomína na ňu celá rodina.
SPOMIENKA
More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba zostáva v nás.
Dňa 19. marca sme si pripomenuli
4 roky, keď nás navždy opustil
náš drahý
Pavol Môc
vo veku 39 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, neter
Tamarka, sestra Lenka, teta Hela,
Andrea a Zdeno s rodinou.
Paľko, veľmi nám chýbaš.
Ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Dňa 6. marca sme si
pripomenuli
1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka,
deti a vnúčatá.
SPOMIENKA
V očiach slzy,
v srdci žiaľ,
to najdrahšie
nám osud vzal.
Priala by som
si aspoň nakrátko
návštevné hodiny v nebi,
aby som ťa mohla ešte raz objať
a povedať ti, že ťa veľmi ľúbim.
Dňa 27. marca si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný vnuk
Marek Ostáš.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomínajú babina, starký,
teta, mama, brať Maťko, krstní
rodičia, sesternice Tinka a Ninka.

SPOMIENKA
Dňa 15. marca
sme si pripomenuli
1. výročie,
keď nás navždy
opustila naša mama,
sestra, švagriná, teta
a kmotra
Ľudmila Janovská.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína syn Miloš,
sestra Daniela s rodinou,
švagor Pavol s rodinou
a kmotra Milada.
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Medzinárodný úspech Lindy Majerčíkovej na stolno-tenisovom turnaji

Prehry proti Banskej Bystrici

STOLNÝ TENIS

Linde Majerčíkovej, žiačke Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika,
sa podarilo získať 3. miesto
na medzinárodnom stolno-tenisovom
turnaji Slovak Malacky Open 2017
v kategórii družstiev mini mini
kadetiek.
Turnaj sa konal v dňoch 10. až 12. marca
a celkovo sa ho zúčastnilo 191 pretekárov
z 12 krajín (Maďarsko, Bielorusko, Litva,
Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Česká
republika, Mexiko, Belgicko, Holandsko)
v kategóriách mini kadeti a mini mini
kadeti. V súťaži družstiev štartovala
Linda spolu s Igazovou z Topoľčian.
Najprv v skupine vyhrali obidva zápasy,
keď porazili družstvá zo SR a Španielska.
V pavúku sa im podarilo zvíťaziť
nad silným družstvom z Lotyšska a
v semifinále prehrali s neskoršími
víťazkami zo Španielska. V dvojhrách
Linda ako desiata nasadená hráčka svoju
skupinu vyhrala, keď porazila Dzienczovú

BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI – STRED 2016//2017

BK MŠK Žiar nad Hronom – BBC
Banská Bystrica 44:52 (21:24)
Body: Kňažko 13, Štefanča 9, Koppl 7,
Melaga 7, Galko 4, Považan 4.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BBC
Banská Bystrica 35:53 (17:28)
Body: Kňažko 13, Koppl 7, Galko 6,
Melaga 4, Štefanča 3, Jozefčák 2.

zo SR a Španielku Conchillo. V pavúku
Linda vypadla s neskoršou víťazkou a
suverénkou turnaja - Írkou Irwayovou.
Linde budeme najbližšie držať palce na
Slovenskom pohári mládeže v kategórii
mladších žiačok, ktorý sa uskutoční

Mladší žiaci odohrali v piatok
17. marca svoje odvetné zápasy
proti súperovi z Banskej Bystrice.
Do zápasu nastúpili s cieľom
zvíťaziť, aj keď v zostave chýbali
2 hráči základnej zostavy.
Prvý polčas bol vyrovnaný a aj keď
ho prehrali o 3 body, boli aktívnejší
ako súper. V druhom polčase však
ďalší dvaja hráči nemohli pokračovať
v hre zo zdravotných dôvodov, čo sa
ukázalo ako zlomový moment, keďže
nemohli podať v obrane optimálny

22. apríla v ZUS aréne. Takisto veríme, že
Linda nebude chýbať v bojoch o medaile
na MSR 2017 v kategórii najmladších
žiačok. Majstrovstvá Slovenskej republiky
sa uskutočnia v Žiari nad Hronom
v dňoch 17. a 18. júna.
(r)

Výhry proti Považskej Bystrici

Dôležitú výhru proti Interu zatienila vysoká prehra s Prievidzou

BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 63:22
(32:6)
Body: Kňažko 21, Galko 11, Barcík
8, Melaga 8, Považan 3, Štefanča 3,
Bielik 2, Kvak 2, Koppl 2, Jozefčák 2,
Vonkomer 1.

BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BPSA Inter
Bratislava 65:63 (40:30)
Body: Greguš 14, Grochal 14,
Golebiowski 12, Novák 10, Kret 9, Švec 2,
Šonkoľ 2, Balogh 2.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
Hronom 109:56 (58:30)
Body: Kret 18 (9 doskokov), Golebiowski
14 (9 doskokov), Novák 6, Grochal 5,
Babiak 5, Greguš 3, Truben 2, Bajnok 2,
Šonkoľ 1.
čím eliminovali ich najvyššieho hráča
Sedláka (207 cm). To však využili jeho
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom spoluhráči, ktorí bodovali úspešne
v dňoch 18. a 19. marca odohrali spoza trojklového územia. V dramatickej
ďalšie dva zápasy nadstavbovej časti koncovke chlapci zabojovali zo všetkých
celoslovenskej súťaže starších žiakov. síl a v dôležitom zápase dokázali vyhrať.
V sobotu 18. marca privítali v ZUS V druhom zápase starší žiaci vycestovali
aréne družstvo z hlavného mesta Inter do Prievidze. Už v príprave sme vedeli, že
Bratislava. Do zápasu Žiarčania vstúpili to bude veľmi ťažký zápas, keďže súper
suverénne a prvú štvrtinu vyhrali sa od zápasu k zápasu zlepšuje, o čom
o 17 bodov. Súper sa však nevzdal svedčia jeho posledné vysoké výhry. Od
a do polčasu znížil náskok domáceho začiatku zápasu sa súper veľmi ľahko
družstva na 10 bodov. V tretej štvrtine sa presadzoval a využil každú jednu chybu
hra ešte viac vyrovnala aj zásluhou slabej Žiarčanov. Po stratených loptách, ktorých
úspešnosti streľby domáceho družstva sme vyprodukovali 39, súper rýchlym
zo strednej a dlhej vzdialenosti. Do prechodom prečíslil žiarsku obranu
poslednej štvrtiny nastupovali chlapci a ľahko zakončoval spod koša. Keď
s 9-bodovým náskokom. Žiarčania k tomu pridal aj 11 premenených trojok,
veľmi dobre vypĺňali priestor šestky, bolo o zápase rozhodnuté. Naopak,

výkon. Aj napriek snahe sa im
nepodarilo zápas otočiť a poslednú
štvrtinu už len odtrpeli a prehrali
o 8 bodov. Druhý zápas pokračovali
okresanej zostave, čo sa prejavilo aj
na skóre, keď si Bystričania vytvorili
do polčasu 11-bodový náskok.
Chlapci sa snažili, čo im sily stačili, ale
ani strelecky sa im vôbec nedarilo.
Celý druhý polčas sa snažili bodovo
sa dotiahnuť na súpera, ale postupne
im začali dochádzať sily a Bystričania
si nakoniec víťazstvo ustrážili. Obidva
prehraté zápasy značne ovplyvnila
absencia viacerých hráčov. Pozitívom
bolo, že tí ktorí boli schopní hrať,
sa nevzdávali a bojovali. Predviedli
veľa pekných akcií a bolo vidieť, že
v družstve začína fungovať tímová
chémia a že sa hráči zlepšujú od
zápasu k zápasu aj po technickej
stránke. Za bojovnosť si zaslúžia
pochvalu všetci chlapci.

Žiarčania nedokázali premeniť ani jeden
trojbodový kôš (5/0) a streľbu zo strednej
vzdialenosti mali tiež katastrofálnu (9/1).
Bojovnosť a snaha o zvrat sa chlapcom
nedala vyčítať, čo však najviac mrzí, že
aj napriek taktickým pokynom pred
zápasom, ako aj počas oddychových
časov, neboli hráči schopní dodržiavať
hernú disciplínu a dohodnutú stratégiu.
Viacmesačná práca v tréningovom
procese pri nacvičovaní útočných
kombinácií do zóny a zónového presingu
v tomto zápase vyšla navnivoč. Medzi
svetlé momenty zápasu patril výkon
Golebiowskeho a Kreta, ako aj zapojenie
všetkých chlapcov do zápasu.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent
Foto: Marcela Kretová.

BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 46:24
(33:10)
Body: Melaga 8, Kňažko 6, Barcík 5,
Bielik 4, Jozefčák 4, Koppl 4, Kvak 4,
Galko 3, Fáber 2, Pavol 2, Považan 2,
Šmondrk 2.
Mladší žiaci privítali v sobotu
18. marca na domácej palubovke
súpera z Považskej Bystrice.
Prvý zápas začali naši chlapci
proti slabšiemu súperovi celkom
dobre, keď si už v prvej štvrtine
vypracovali 20-bodový náskok.

Cieľom bolo, aby si zahrali všetci
hráči, a to sa aj podarilo. Chlapci
si z chuti zahrali a konečne sa im aj
strelecky darilo. Celý zápas sme viedli
rozdielom triedy a bola len otázka
koľko súperovi naložia. Nakoniec
poľahky zvíťazili o 40 bodov. Druhý
zápas mal podobný priebeh, ale
keďže súper bol naozaj o triedu slabší,
tak chlapci poľavili v obrane a akoby
solidárne dovolili súperovi, aby si tiež
zahral. Celý zápas mali pod kontrolou
a v podstate sa len tak zabávali.
V zápase si opäť zahrali všetci hráči
a väčšina sa aj bodovo presadila.
V obidvoch zápasoch Žiarčania hrali
pekný basketbal a konečne si to užili
na ihrisku. Za predvedený výkon a
bojovnosť si zaslúžia pochvalu všetci
chlapci.
Július Kucej, tréner a Ladislav
Balogh, asistent
Foto: Adriana Kňažková.

Na Banskobystrickom plaveckom pohári sa predstavili aj naši najmenší plavci
PLAVCI – BANSKOBYSTRICKÝ PLAVECKÝ POHÁR

V sobotu 11. februára sa na plavárni
v Banskej Štiavnici uskutočnilo
1. kolo 13. ročníka Banskobystrického
plaveckého pohára. Zúčastnili sa ho
aj plavci z Plaveckého klubu MŠK Žiar
nad Hronom. Podujatia sa celkovo
zúčastnilo 175 plavcov z 10 klubov.
Po vianočnej prestávke to boli prvé
preteky v roku 2017. Pre niektorých z nich
dokonca prvé preteky v živote. Z nášho
klubu sa pretekov zúčastnilo 24 plavcov.
Keďže ide o dlhodobú súťaž zloženú
z piatich kôl, medaily sa podľa pravidiel
súťaže odovzdávajú len najmenším
plavcom (8-roční a mladší), starší plavci
súťažia o body a sú vyhodnotení na konci
po poslednom kole. Aj napriek tomu,
našim plavcom motivácia nechýbala
a vyplávali niekoľko pekných výsledkov.
Výsledky: Ema Barančoková: 50 m VS
3. miesto, 100 m voľný spôsob
3. miesto, 50 m znak 3. miesto, 100 m znak
2. miesto, 50 m prsia 3. miesto,
50 m motýlik 3. miesto, Melisa Martina

Bartková: 50 m znak 8. miesto, 50 m prsia
10. miesto, 200 m prsia 5. miesto, Adam
Bungyi: 25 m VS 6. miesto, 25 m znak
1. miesto, 25 m prsia 4. miesto, 25 m
motýlik 3. miesto, Ema Dávidová: 25 m
VS 3. miesto, 25 m znak 2. miesto, 25 m
prsia 2. miesto, 25 m motýlik 3. miesto,
Andrej Holos: 50 m VS 4. miesto, 100
m voľný spôsob 5. miesto, 50 m znak

3. miesto, 100 m znak 3. miesto, 50 m
motýlik 4. miesto, 200 m PP 3. miesto,
Adam Jančok: 50 m VS 9. miesto, 100 m VS
8. miesto, 400 m VS 5. miesto, 50 m znak
6. miesto, 50 m motýlik 7. miesto, Diana
Karásková: 400 m VS 9. miesto, 50 m
znak 10. miesto, 50 m motýlik 9. miesto,
Eliška Klučková: 50 m znak 8. miesto,
200 m prsia 4. miesto, Hana Kmeťová:

100 m znak 7. miesto, 50 m prsia 4. miesto,
200 m prsia 3. miesto, 50 m motýlik
6. miesto, 200 m PP 5. miesto, Ján
Kolár: 50 m znak 3. miesto, 100 m znak
3. miesto, 50 m prsia 5. miesto, 50 m
motýlik 6. miesto, Alexandra Koštová:
50 m VS 10. miesto, 100 m voľný spôsob
10. miesto, 50 m znak 6. miesto, 100 m
znak 9. miesto, 50 m prsia 5. miesto,
50 m motýlik 8. miesto, Jakub Kukučka:
200 m PP 1. miesto, 100 m znak
4. miesto, 50 m prsia 4. miesto, 200 m prsia
2. miesto, Dominik Meliš: 50m VS
3. miesto, 50 m prsia 2. miesto, 200 m
prsia 2. miesto, 50 m motýlik 2. miesto,
200 m motýlik 1. miesto, 200 m PP
1. miesto, Hana Pittnerová: 50m VS
8. miesto, 100 m VS 6. miesto, 50 m
znak 3. miesto, 50 m prsia 4. miesto,
50 m motýlik 5. miesto, 200 m motýlik
1. miesto, Ema Prachárová: 50 m prsia
10. miesto, 50 m motýlik 3. miesto,
200 m PP 4. miesto, Melinda Ruislová:
400 m VS 8. miesto, 50 m prsia 5. miesto,

200 m prsia 8. miesto, 50 m motýlik
8. miesto, Ivan Šabata: 50 m znak
8. miesto, 100 m znak 9. miesto,
50 m prsia 3. miesto, Tamara Šabatová:
100 m VS 8. miesto, 50 m prsia 7. miesto,
50 m motýlik 7. miesto, Filip Šurek: 25 m VS
1. miesto, 25 m znak 5. miesto, 25 m
prsia 6. miesto, 25 m motýlik 2. miesto,
Ivana Šureková: 50 m VS 4. miesto,
100 m VS 3. miesto, 100 m znak 1. miesto,
50 m prsia 13. miesto, 50 m motýlik
9. miesto, Peter Šurka: 25 m VS 7. miesto,
25 m znak 6. miesto, 25 m prsia 7. miesto,
25 m motýlik 3. miesto, Olívia Ťahúňová:
50 m VS 10. miesto, 50 m znak 5. miesto,
100 m znak 5. miesto, 50 m motýlik
6. miesto, Tereza Veselá: 50 m VS
8. miesto, 50 m znak 4. miesto, 50 m prsia
3. miesto, 50 m motýlik 5. miesto, 200 m
motýlik 2. miesto, 200 m PP 1. miesto,
Šimon Veselý: 50 m VS 2. miesto, 100 m
VS 2. miesto, 400 m VS 2. miesto, 50 m
prsia 2. miesto, 50 m motýlik 3. miesto,
200 m PP 2. miesto.
( PK MŠK)
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Skvelé výkony žiarskych atlétov

Po urputnom boji sme Nové Mesto zvládli
FUTBAL – DOXXBET LIGA – II. LIGA

ATLETIKA

V sobotu 18. marca sa uskutočnil Beh
oslobodenia obce Sielnica. Nechýbali
na ňom ani atléti žiarskeho Atletického
klubu MŠK.
Z atlétov AK MŠK sa ako prvé postavili
na štart v kategórii detí MŠ Paťka Bieliková
a Zdenka Líškayová. Paťka tieto preteky
suverénne vyhrala, Zdenka dobehla
na 3. mieste. Veľký úspech sme dosiahli
v kategórii mladších žiačok na 350 m
trati, ktorú vyhrala Natálka Bieliková,
ktorá zdolala aj vicemajsterku Slovenska
na nedávnych halových M SR, Alžbetku
Gargulákovú zo Sliača. Tretie miesto vybojovala Johanka Briešková, 4. miesto Lenka
Líškayová, 5. miesto smoliarka podujatia
Mia Marčišinová, ktorá približne 20 m pred
cieľom spadla a na 6. mieste dobehla Sárka
Marušková.
V nasledujúcej kategórii starších žiačok
na 650 m striebornú medailu získala
Nicol Kováčová, tretia dobehla Ninka
Krajčíková, na 4. mieste Viktória Beňová
a piata Aďka Knapová. Nicol Kováčová

20. kolo: FK Pohronie – Nové Mesto
nad Váhom 1:0 (1:0)
Gól: 5. Sojka.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko,
Prikryl, Pelegríni, Frimmel (88. Sekereš),
Garaj (84. Pittner), Hudák, Paraj, Gregáň
(46. Ďungel), Sojka, Blahút.

a Ninka Krajčíková si svoje umiestnenia zopakovali aj medzi dorastenkami
na 900 m trati. V kategórii starších žiakov
na 650 m trati Maťo Hudec finišoval
na
2.
mieste.
V
hlavnej

kategórii mužov na 5400 m
2. miesto obsadil Michal Kováč, takisto
2. miesto obsadil medzi mužmi nad 35. rokov Daniel Matis a v hlavnej kategórii žien
Nicol Kováčová obsadila 4. miesto. (ZL)

Víťazný víkend Žiarčanov

V Dolnej Ždani sa hral veľmi dôležitý
„šesťbodový“ zápas.
Súboj susedov v tabuľke bojujúcich
o postup začali Pohrončania výborne
a už v 5. min. po centri Pelegríniho
pretlačil loptu popod všetkých obrancov
i brankára Belica Sojka – 1:0. Druhú šancu
mali domáci v 14. min., avšak Nosko
zakončoval hlavou tesne vedľa. Potom
v 22. min. si na Sojkovu prihrávku nabehol Frimmel, ale napálil len do brankára.
Hostia pohrozili v 26. min., keď Kurtin
zakončoval ponad Urminského. V závere ešte bomba Gregáňa skončila tesne
vedľa. Druhý polčas bol o boji, dvakrát
zasiahol bravúrne, po zranení chytajúci,
Urminský. Pohrončania napokon ustáli
tlak Nového Mesta a do tabuľky si zapísali
veľmi dôležité tri body v boji o záchranu.

Fantastická výhra v Trnave,
sme už len krôčik
od záchrany

BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – 6. – 9. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia
Považská Bystrica 81:58 (26:10, 25:10,
15:23, 15:15)
Body: Vrtík 24, Minárik 15, Oravec 12, Fábry 10, Dolník 8, Kašša 5, Tkáč 5, Galovič 2.

21. kolo: Spartak Trnava B - FK
Pohronie 0:3 (0:1)
Góly: 36. Frimmel (11m), 82. Sekereš, 85.
Nosko.
Zostava FK Pohronie: Urminský – Nosko,
Prikryl, Pelegríni, Frimmel (74. Pittner),
Garaj, Hudák, Paraj, Gregáň (67. Ďungel),
Sojka (58. Sekereš), Blahút.

Zápas, v sobotu 11. marca, sme
otvorili veľmi dobre. Od začiatku sme
mali navrch.
Vytvorili sme tlak v obrane na súperových
hráčov, dostávali sme ich do ťažkých
a nepripravených streleckých pozícii.
Po neúspešnej súperovej streľbe sme sa
snažili o rýchly prechod do protiútoku,
z ktorého sme dosiahli pár ľahkých košov.
Postupne sme súperovi odskočili až na

Už v 1. min. mali domáci šancu, keď Urminský vytiahol strelu Dubeca. Z ďalšieho

polčasových 31 bodov a tým bol zápas
rozhodnutý. V druhom polčase sme už
nemali takú koncentráciu na hru a hlavne
sme stratili, a teda neudržali tempo hry.
Tým došlo k miernemu skorigovaniu nášho
náskoku, ale nakoniec sme zápas dohrali
v pohode a s prehľadom. Šancu zahrať si
sme dali aj mladým hráčom. Myslím, že sa
nestratili a za tých pár minút ukázali niečo
zo svojho basketbalového umenia.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK
Slávia Trnava 68:60 (13:15, 15:13, 25:14,
15:18)
Body: Fábry 19, Minárik 15, Vrtík 14, Dolník 10, Oravec 8, Tkáč 1b.
Nedeľný zápas bol od začiatku vyrovnaný.

tlaku mali domáci aj ďalšiu príležitosť,
Hrebík dal prudkú popred celú bránu,
avšak na loptu nedotiahol ani jeden
z domácich hráčov. Pohrončania ustáli
úvodný tlak a začali vystrkovať rožky.
V 35. min. brankár Strapák nezmyselne
vystrčil nohu a fauloval v šestnástke Sojku, za čo ho rozhodca vylúčil. Frimmel
upravil z jedenástky na 0:1. V 44. min. po
chybe hostí išiel Sedlák sám na Urminského, no splašil sa a dal vedľa. V druhom
polčase už hostia ovládli hru a domáci
skúšali šťastie len strelami z diaľky. V 59.
min. trafil Blahút brvno, v 67. min. chytil
brankár Takáč čistý gól Ďungelovi. V 80.
min. nepremenili hostia aj ďalšiu čistú
šancu po akcii Ďungel – Blahút, keď pokus
Garaja zastavil domáci brankár. V 82. min.
po hlavičke Sekereša vyhrávali hostia
rozdielom dvoch gólov. V 85. min. ušiel
Pelegríni, prudko nacentroval popred
bránu a Nosko pri zadnej žrdí zvýšil na
0:3. Futbalisti Pohronia tak zaznamenali veľmi dôležité víťazstvo, ktoré ich
posunulo do prvej šestky. Skvelú formu
však musia potvrdiť v derby s Banskou
Bystricou v nedeľu 26. marca o 15.30 hod.
na štadióne pri Hrone. Zverenci trénera
Foltána majú všetko vo vlastných rukách
a ak Duklu zdolajú, druhú ligu si s istotou
zahrajú aj v budúcej sezóne.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
TABUĽKA PO 21. KOLE
1. Skalica
2. Sereď
3. Šamorín
4. Nitra
5. Žilina B
6. Pohronie
7. Nové M./ Váhom
8. Trnava B
9. B. Bystrica
10. Slovan BA B
11. Martin
12. Sv. Jur

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
13
12
12
10
10
8
9
3
3
2
3

5
3
5
3
6
3
8
5
5
5
6
2

3 37:12
5 49:23
4 37:20
6 44:25
5 43:24
8 28:30
5 27:19
7 37:33
1319:42
1319:46
1322:55
1617:50

Trnava sa presadzovala hlavne pod košom,
kde disponovala 205 cm vysokým Vagom. Prvý polčas bol skôr o obranách,
padlo menej bodov. Nakoniec aj skončil
remízou a nižším skóre. Na začiatku tretej
štvrtiny sa nám podarilo zrýchliť hru a to
nám prinieslo 8 – 10-bodový náskok,
ktorý sme si dokázali udržať až do konca
zápasu. Záver bol trochu nervózny, ale
disciplinovanou hrou sme dosiahli druhé
víťazstvo v tomto víkende, čo nás potešilo.
Dňa 25. marca nás čaká posledný zápas
sezóny v domácom prostredí. Všetkých
fanúšikov žiarskeho basketbalu naň
srdečne pozývame.
Karol Kučera, tréner
Foto: Jana Kartíková.

BEH OSLOBODENIA
mesta Žiar nad Hronom
29. ročník
7. apríla v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici

Štart žiackych kategórií o 10.00 hod.

Kategórie
2011 a ml.
2010 – 2009
2008 – 2007
2006 – 2005
2004 – 2003
2002 – 2001
2000 – 1998

Chlapci
100 m
500 m
750 m
1500 m
3000 m
3000 m
3000m

Dievčatá
100 m
500 m
750 m
1500 m
1500 m
1500 m
1500 m

44
42
41
39
36
33
32
32
14
14
12
11

