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Od začiatku roka rozšírilo mesto
Žiar nad Hronom svoju ponuku sociálnych služieb o sociálny taxík.
Služba je určená pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Títo obyvatelia mesta môžu využívať
sociálny taxík za jednotnú sumu jedno
euro v rámci katastrálneho územia
mesta. „Sociálny taxík odvezie seniorov
a zdravotne postihnutých na návštevu
u lekára, na nákupy alebo do kostola,“
informuje Martin Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta a spresňuje: „Mesto
spolupracuje s dvomi taxislužbami,
ktoré pôsobia na území mesta. Občan
si za službu zaplatí jedno euro, os-

tatné náklady hradí mesto zo svojho
rozpočtu. Na túto službu je v rozpočte
vyčlenených približne päťtisíc eur.“
Obidve taxislužby pritom od mesta dostávajú paušálne 200 eur. „Táto suma sa
však môže v budúcnosti zmeniť v závislosti od využívania služby zo strany
obyvateľov,“ podotýka Martin Baláž.
Aby mesto predchádzalo zneužívaniu
tejto služby, avizuje náhodné kontroly.

rokov, obyvateľom s nepriaznivým
zdravotným stavom poberajúcim invalidný dôchodok a fyzickým osobám
sprevádzajúcim invalidného občana
s preukazom ŤZP s doprovodom,“
konkretizuje Lívia Hricová z Mestského
úradu v Žiari nad Hronom. Sociálny
taxík sa využíva na prepravu osôb do
zdravotníckych zariadení v rámci územia
mesta, do zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb, na nákup potravín
a ostatných osobných potrieb, kultúrnych
podujatí, pošty, banky či úradov, a to po
železničnú stanicu, vrátane Šášovského
„Sociálny taxík je služba určená Podhradia. „Sociálny taxík bude premávať
občanom mesta, a to starším ako 62 šesť dní v týždni, od pondelka do soboty,

Pravidlá fungovania
sociálneho taxíka

Vianočná kapustnica sa vydarila,
vyprázdnili sa všetky kotlíky
Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) slávnostne otvorila nový úsek
rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat. Oficiálne odovzdanie
rýchlostnej cesty do užívania sa
uskutočnilo v pondelok 15. decembra.
Obchvat Žiaru nad Hronom prispeje
k zlepšeniu života v meste. Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku NDS, doposiaľ
bola celá doprava v smere od Prievidze
v oboch smeroch vedená po ceste I/50
cez intravilán mesta Žiar nad Hronom.
„Vybudovaním úseku rýchlostnej cesty
sa tranzitná doprava presunula z centra
Žiaru nad Hronom na rýchlostnú cestu
R2, ktorá slúži ako západný obchvat tohto mesta,“ informuje hovorca spoločnosti
Michal Fúrik.
(pokračovanie na strane II.)

V stredu 17. decembra sa konal prvý ročník súťaže vo
varení vianočnej kapustnice. Svoje kotlíky na námestí
rozložilo päť súťažných tímov.
Kapustnicu varila autoškola Luto, mestské Technické služby,
Mestské kultúrne centrum, Mestská polícia a svoj tím postavil aj
primátor so svojím zástupcom.
(pokračovanie na strane II.)

a to v čase od 7.00 do 16.00 hodiny. Jazda
na území mesta je spoplatnená sumou
jedno euro a jazda do Šášovského Podhradia sumou 1,50 eura,“ konkretizuje ďalej
Lívia Hricová. Každý, kto si sociálny taxík
objedná, je povinný preukázať sa vodičovi
platným občianskym preukazom a rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní
starobného, resp. invalidného dôchodku.
V prípade klienta, ktorý potrebuje doprovod, je potrebné preukázať sa preukazom
ŤZP s doprovodom.
Telefonický kontakt na sociálny taxík:
Ala Taxi - p. Šipkovský 0907 270 750 a
0904 496 400, p. Kicko 0907 250 316.
(li)

Mestské noviny od januára po novom
V minulom roku sme sa rozhodli, že od
roku 2015 spravíme v Mestských novinách
zmeny, ktoré ich kvalitu posunú o stupienok vyššie. Po deviatich rokoch existencie teda začínajú vychádzať farebne
a v novom formáte. Rozmer A-4 zmenili
na štandardný novinový formát. Zmenila
sa aj forma distribúcie. Budú do vašich
schránok prichádzať spoločne s inzertným
dvojtýždenníkom Žiarske echo. Noviny
nájdete vložené vždy v strede a môžete si
ich vybrať alebo prečítať spolu s „Echom“.
Čo sa nemení a ostáva aj naďalej je cena „zadarmo“ a dvojtýždenná periodicita vychádzania. Prioritou bude aj naďalej spravodajstvo
a aktuálne informácie z diania v našom meste. Svoje miesto si zachovajú aj rôzne úradné
oznamy, publicistické články, rozhovory so
zaujímavými ľuďmi, prehľad pripravovaných

kultúrnych podujatí a samozrejmosťou sú aj
športové strany.

Viac muziky za menej peňazí
Zmeny sú výsledkom verejnej súťaže na
plnofarebnú tlač a distribúciu Mestských
novín, ktorú vyhrala spoločnosť Petit Press.
Tá naše noviny po novom tlačí, a zároveň
distribuuje v rámci spomínaného inzertného
dvojtýždenníka. Dosiahli sme tak plnofarebné noviny v štandardnom novinovom formáte, pričom náklady na ich tlač a distribúciu
sú zhruba o 40 % nižšie, ako keby sme si ich
objednávali sami. Ponúknuť zvýšenú kvalitu
pri nižších nákladoch sa nám javí ako ideálne
riešenie pri tvorbe novín financovaných
z mestského rozpočtu.
Veríme, že zmeny naši čitatelia prijmú a ostanú nám verní aj naďalej.
Redakcia Mestských novín
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Novoročný príhovor primátora mesta
zimného štadióna a podobne. Už sme
vyčlenili 200-tisíc eur na financovanie
rekonštrukcie športovej haly, ktorú aktuálne začíname. Samozrejme, časť prostriedkov budeme viazať na ukončenie
projektu Centra zhodnocovania odpadov
a časť zostane v rezervnom fonde. Dobrým hospodárením budeme rezervný
fond tvoriť a plniť aj v budúcich rokoch,
aby mesto malo vždy prostriedky na svoj
rozvoj. Ako som spomínal, základom je
zdravá ekonomika mesta a tú udržíme.

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Je za nami obdobie najkrajších sviatkov
v roku. Verím, že ste si počas Vianoc užili
pokoja, radosti, že ste si v kruhu rodiny
a blízkych oddýchli, načerpali nové sily
do prvých dní roku, ktorý nám práve
začína.
Verím, že rok 2015 bude pokojným
a úspešným rokom. Pre mesto ako také,
tak ako pre každého z vás.
Ak by som mal v stručnosti zhodnotiť
minulý rok, bol celkom plodným. Základom je, samozrejme, zdravá ekonomika
a hospodárenie mesta. Za ostatné 3 roky
sme v meste vytvorili rezervný fond 2,3
milióna eur. Prebytok v hospodárení
bežného rozpočtu vykážeme aj v roku
2014, aj keď presné čísla ešte nepoznáme.
Vďaka tvorbe rozpočtových prebytkov si časť prostriedkov z rezervného
fondu budeme môcť dovoliť použiť na
plánované investície, ako napríklad nové
oddychové zóny, dostavbu a spustenie

dohromady viac ako 3 km chodníkov.
Potrebujeme zrekonštruovať naše
športoviská. Rekonštrukciu a rozšírenie
športovej haly už realizujeme, určite
chcem, aby sa v čo najkratšom čase
dostaval a spustil zimný štadión a aby
sme zrekonštruovali fasádu plavárne
a znížili jej energetickú náročnosť. V roku
2015 k tomu urobíme všetky prípravné
kroky.
Pozornosť budeme venovať aj našim
základným a materským školám, respektíve ich objektom, interiérom a areálom. Máme výhodu oproti mnohým iným
mestám, že exteriéry objektov už máme
Vizualizácia oddychovej zóny na Etape.
zrekonštruované. No modernizačný dlh
v interiéroch a infraštruktúre tlačíme
Čo sa týka investícií do mesta, v nasledu- stále pred sebou. A práve na toto sa mu- V budúcnosti by ďalšia oddychová zóna Preto budeme pracovať aj na posilňovaní
júcom roku, ale aj v celom štvorročnom síme v nasledujúcich 4 rokoch zamerať. mala vzniknúť na sídlisku Pod vŕšky identity Žiarčana u obyvateľov, viac
a mojim veľkým cieľom je prepojenie propagovať našu históriu a zvyky našich
období sa chceme zameriavať na viaceré
Žiaru a Lutily asfaltovou cestou popri predkov.
oblasti. V prvom rade musíme dostavať
Lutilskom potoku, ktorá bude môcť byť Milí Žiarčania,
a začať prevádzkovať projekt Centra
využívaná ako cyklotrasa. Začali sme na čaká nás rok veľkých výziev, či už
zhodnocovania odpadu. Keďže ide
tom pracovať a verím, že počas týchto 4 je to výzva ukončenia projektu CZO,
o technologicky a finančne mimoriadne
rekonštrukcie športovej haly, výstavby
náročný projekt, po jeho ukončení mestu Veľkou výzvou pre nás ostáva aj rokov to vieme zrealizovať.
spadne obrovské bremeno a môžeme sa rekonštrukcia
objektu
mestského Do funkcie primátora som nastúpil ďalšej oddychovej zóny a podobne.
viac zameriavať aj na iné oblasti. Dnes kultúrneho centra. V prípade možnosti, s pokorou a úctou k mestu a jeho Verím, že všetky ciele, ktoré sme si
môžem povedať, že po veľkých problé- že sa budú dať na tento účel čerpať obyvateľom. Tie chcem aj naďalej stanovili, splníme k spokojnosti vás,
moch, ktoré nám tento projekt priniesol, prostriedky z eurofondov, budeme sa demonštrovať svojou komunikáciou obyvateľov Žiaru nad Hronom.
je všetko na dobrej ceste a verím, že cen- to snažiť využiť a uchádzať sa o dotáciu a komunikáciou mesta s verejnosťou. Bu- V roku 2015 vám všetkým prajem veľa
dem aj naďalej presadzovať otvorenosť, zdravia, šťastia, tvorivých síl, aby každý
trum úspešne ukončíme a spustíme.
a objekt zmodernizovať.
Všetci dobre vieme, že veľká časť chod- Myslím si, že Žiar nad Hronom má už slušnosť, spoluprácu. Či už k poslancom, deň tohto roku bol pre vás úspešným.
níkov v meste je v dezolátnom stave. slušnú sieť detských ihrísk a športovísk, alebo ku všetkým obyvateľom, ktorí sa Nášmu mestu želám množstvo doPreto potrebujeme zrekonštruovať ich ktoré využíva široká verejnosť. Preto sa na mňa alebo samosprávne orgány ob- brých nápadov, ich úspešnú realznačnú časť, a taktiež niekoľko ciest. v tomto volebnom období chcem viac rátia. Chcem počúvať názory, návrhy, izáciu, ktorá bude odmenená vo forme
To je jedna z mojich priorít. Už v roku zamerať na nové príležitosti trávenia chcem sa s ľuďmi radiť a diskutovať spokojnosti našich spoluobčanov,
2015 investujeme okolo 200-tisíc eur do voľného času. O tom je projekt novej od- s nimi. Veľmi si prajem, aby obyvate- všetkých Žiarčanov. Ešte raz – všetko
chodníkov, pričom za tieto prostriedky dychovej zóny na Etape s in-line dráhou, lia Žiaru nad Hronom svojmu mestu najlepšie.
opravíme súvislým asfaltovým povrchom ktorý chceme realizovať v tomto roku. dôverovali, aby boli na svoje mesto hrdí.

Prioritou
sú chodníky a cesty v meste

Ďalšia oddychová zóna
či vybudovanie cyklotrasy

Vianočná kapustnica sa vydarila, vyprázdnili sa všetky kotlíky
obciam žiarskeho regiónu. Krst tohto
hudobného nosiča bol dotvorený vizuálnou šou Evy Aibazovej, kedy priamo
pred očami divákov vznikali obrazy
maľované pieskom. Výťažok z predaja CD
poputuje rovnako žiarskemu útulku pre
psov.
(li)

(pokračovanie zo strany I)
Kapustnica sa varila od jednej popoludní a ochutnávať sa začalo o tri hodiny
neskôr. Porotu tvorili speváci zo Sekery
a úlohu mali veru neľahkú. Nakoniec
najviac bodov získala kapustnica, tzv.
svadobnica, ktorú navarili tím autoškoly
Luto. Zvláštnosťou tejto kapustnice je,
že sa do nej pridáva napríklad aj veľká
fazuľa. Druhé miesto získalo družstvo
Mestského kultúrneho centra, kde bol
hlavným kuchárom známy herec a
komik René Štúr. Tretie miesto si „uvarili“ členovia tímu z Technických služieb.
Samozrejme, všetka kapustnica sa po
uvarení predávala, a to za symbolické
jedno euro. Výťažok z predaja 106 eur
venovali súťažné tímy žiarskemu psiemu
útulku.
Súčasťou pódiového kultúrneho pro-

Primátor rozdelil výťažok
z predaja punču

V tíme MsKC sa varilo pod taktovkou
herca Reného Štúra.
gramu počas varenia kapustnice bolo
aj krstenie CD Janka Kulicha a kapely
Kolegium. CD Žiarivé Vianoce symbolicky pokrstil víťaznou kapustnicou René
Štúr. Hudobné CD obsahuje vianočné
piesne, ktoré sú venované niektorým

Víťazným tímom sa stala
autoškola Luto.

Prvé bábätko zaplakalo v žiarskej nemocnici druhý deň v roku
Na prvé bábätká si v žiarskej 49 centimetrov a 2 900 gramov,“ spresnil
i štiavnickej nemocnici museli chvíľu informácie Tomáš Kráľ.
počkať. Chlapček a dievčatko sa naro- Na informáciu o tom, ktoré bábätko
sa stalo prvým tohtoročným Žiarčanom,
dili až na druhý januárový deň.
Prvé tohtoročné bábätko sa v žiarskej
nemocnici narodilo v piatok 2. januára
o 2 hodine a 52 minúte. „Prvým bábätkom v žiarskej nemocnici sa stal Tobiasko.
Pri narodení meral 46 centimetrov a vážil
2 610 gramov,“ informoval hovorca siete
nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.
Do siete Svet zdravia patrí aj
banskoštiavnická nemocnica. Tu prišlo
prvé bábätko tohto roku tiež na svet
v piatok 2. januára. „Dievčatko, ktoré dostalo meno Nela, sa narodilo ráno o 8.45
hodine. Pri narodení boli miery bábätka

si musíme ešte niekoľko dní počkať.
Mamičky totiž využívajú aj služby iných
nemocníc, a tak sa prvý Žiarčan mohol
narodiť mimo mesta.
(li)

Ilustračné foto. Zdroj: internet.

Tomáš Valach sa s primátorom stretol osobne.
V rámci Vianočných trhov sa už
tradične aj tento raz v decembri
uskutočnil charitatívny predaj
primátorského punču. Okrem pracovníkov mestského úradu sa za pult
postavili aj primátor Peter Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík.
Výťažok z predaja punču bol opäť
rozdelený na charitatívne účely. „Polovicu výťažku dostane OZ Mosty, ktoré
integruje hendikepované deti a druhú
polovicu Tomáš Valach,“ informoval
primátor Antal. Tomáš je mladý muž
s downovým syndrómom a mnohí
Žiarčania ho poznajú ako úspešného
plavca. Slovensko a naše mesto už nie
raz reprezentoval na medzinárodnej
úrovni. Pláva už od svojich štyroch rokov. V roku 2009 ho Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád nominovalo na

preteky v plávaní, ktoré sa uskutočnili
na Malorke. Tomáš vtedy odtiaľ priniesol na Slovensko a do Žiaru zlatú medailu. Na jar v roku 2014 sa zúčastnil
Majstrovstiev sveta v plávaní ZŤP v Monacu, odkiaľ priniesol striebro a bronz.
Okrem plávaniu sa Tomáš venuje aj
spoločenským tancom v OZ Mosty.
Občianske združenie Mosty vzniklo
v máji 2002. Jeho založenie iniciovali
rodičia postihnutých detí zo Žiaru nad
Hronom. Cieľom združenia je vyvíjať
aktivity podporujúce najmä sociálnu
integráciu detí a mládeže s telesným,
mentálnym, sluchovým, zrakovým,
rečovým, ale aj viacnásobným postihnutím.
Počas predaja punču sa podarilo
vyzbierať 306 eur.
(li)
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Motoristi už jazdia po obchvate mesta

Otvorenie obchvatu bolo aj za účasti premiéra Fica a ministra Počiatka (v strede).
regiónu a zlepší sa bezpečnostná situácia v samotnom meste. Kto pozná tento
región a chodil cez Žiar smerom na HanVýstavba takmer šesťkilometrového dlovú, vie, ako bol Žiar preťažený najmä
obchvatu Žiaru nad Hronom trvala nákladnou dopravou, ale aj osobnými
dva roky. Aj keď počas výstavby došlo autami,“ podotkol ďalej premiér.
k viacerým komplikáciám, ako napríklad
zosunutiu svahu, stavbu sa podarilo
dokončiť v súlade s harmonogramom.
Cena stavby je 26,1 milióna eur a financovaná je z Operačného programu Doprava. Ako počas otvorenia R2 uviedol Novovybudovaný úsek určite ocepremiér Róbert Fico, v súčasnosti je ro- nia nielen samotní Žiarčania, ale aj
zostavaných 13 úsekov, čo je historicky motoristi, ktorí cez náš región prenajviac. „Nový obchvat výrazne pomôže chádzajú. Obchvat im ušetrí nielen
náklady na jazde, ale ušetrí im aj čas.
Pre primátora Žiaru Petra Antala je však
najdôležitejšie zvýšenie bezpečnosti
v samotnom meste. „Rýchlostná cesta
výrazným spôsobom pomôže nášmu
mestu,“ konštatoval počas otvorenia
R2 Antal a dodal: „Doposiaľ išla všetka
tranzitná doprava Ulicou SNP, ktorá bola
vyhodnotená ako najnehodovejší úsek
v rámci Banskobystrického kraja. Otvorenie rýchlostnej cesty pomôže k odkloneniu tranzitnej dopravy a verím, že
(pokračovanie zo strany I)

Vybudovaním obchvatu
sa zvýšila bezpečnosť v meste

mesto Žiar nad Hronom sa stane tichším,
čistejším a ľudia pocítia na spomínanej
ulici väčšiu bezpečnosť. Myslím si, že
obyvatelia mesta to postrehnú najmä
v ranných hodinách. Budem čakať na ich
reakcie, verím však, že budú pozitívne.“
Ako ďalej primátor podotkol, časom sa
tiež uvidí, či bude v meste potrebných
toľko semaforov.

Predškolákov čaká zápis
do prvého ročníka
Zápis do základných škôl sa
každý rok koná od 15. januára do
15. februára. V našom meste to bude
opäť začiatkom druhého mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť
svoje dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Od jej
plnenia nie je možné nikoho oslobodiť.
Miesto a čas zápisu určuje VZN
č. 4/2008 mesta Žiar nad Hronom. „Mesto Žiar nad Hronom má
v zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy, a to na Ul. Dr. Jánského, Ul.
M. R. Štefánika a na Jilemnického ulici.
Okrem toho máme v meste aj cirkevnú
základnú školu,“ hovorí metodička
školstva, Adriana Giláňová a ďalej
špecifikuje: „Podľa zákona, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca
nerozhodne umiestniť ho do inej
základnej školy, čo mu zákon povoľuje.
Riaditeľ spádovej školy je však povinný
prednostne prijať na plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov, ktorí majú
miesto trvalého pobytu v jeho školskom
obvode, a to až do výšky maximálneho
počtu žiakov v triede.“
V prípade, že dieťa po dovŕšení

šiesteho roku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne
o odklade o jeden školský rok alebo
o jeho zaradení do nultého ročníka.
„Vždy je to však na žiadosť zákonného
zástupcu alebo na návrh materskej
školy, ktorú dieťa navštevuje,“ prízvukuje Giláňová. V takomto prípade
je zákonný zástupca dieťaťa povinný
znovu sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.
Ak rodič neprihlási svoje školopovinné
dieťa na zápis, dopúšťa sa priestupku.
„Za priestupok je možné uložiť pokutu
do výšky 331,50 eura,“ dodáva Adriana
Giláňová.
(li)
Termíny zápisu základných škôl
v meste
-Základná škola, Ul. Dr. Jánského č. 2
-Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17
-Základná škola, Jilemnického ulica č. 2
•8. február (nedeľa)
– od 10.00 do 15.00 hod.
•9. február (pondelok)
– od 9.00 do 16.00 hod.
- Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa č. 1
•2. február (pondelok)
– od 9.00 do 16.00 hod.

Informácie o stavbe
5 760 metrov dlhý úsek rýchlostnej
cesty R2 začína križovatkou Lovčica
Trubín. Pokračuje západne od mesta
Žiar nad Hronom a končí napojením na
rýchlostnú cestu R1 križovatkou Lovča.
Je súčasťou plánovanej trasy rýchlostnej
cesty R2 od križovatky s diaľnicou D1 pri
Trenčíne v smere na Bánovce nad Bebravou, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Zvolen,
Lučenec, Rožňavu až po Košice. V rámci
stavby je 5 mostov v celkovej dĺžke viac
ako 293 metrov. Zmluvná cena stavby
je 26,1 milióna eur a je financovaná
z Operačného programu Doprava.
(li)
Foto: archív MN.

Na zimnú údržbu využívajú technické služby niekoľko strojov
Zimná údržba je neodmysliteľnou
súčasťou prác mestských Technických
služieb. Patrí k nim odhŕňanie snehu,
posyp komunikácií a vo výnimočných
prípadoch aj odvoz snehu.
Kým minulú sezónu sme boli o sneh
ochudobnení, ku koncu uplynulého roka
a začiatkom roka 2015 bola snehová
nádielka na celom Slovensku poriadne
štedrá. „Prvú pohotovosť v súvislosti so
zimnou údržbou sme mali už 24. novembra a prvý výkon, kedy bolo potrebné
vytiahnuť aj stroje, v piatok 12. decembra,“ informuje Peter Jagoš z mestských
Technických služieb. Pracovníci technických služieb majú na starosti všetky mestské komunikácie a chodníky, okrem ulíc
A. Dubčeka, SNP a Partizánskej ulice. „Na
cesty a chodníky sa používa kamenivo
frakcie 0 – 4 a 4 – 8 a tiež aj posypová
soľ,“ konkretizuje Peter Jagoš a dodáva:
„Na údržbu ciest používame veľký sypač
Iveco, traktor John Deere so sypačom,

Aby všetci mali šťastné Vianoce

traktory s radlicami, UNC a k dispozícii
máme aj tri sypacie multikáry s radlicou.“
V prípade nespokojnosti so zimnou
údržbou, alebo ak chcete upozorniť na
časti, kde je potrebné vykonať úpravu

ciest či chodníkov, môžete využiť linku
zimnej údržby. „Všetky pripomienky je
potrebné adresovať na telefónne číslo
0917 317 044,“ dodáva na záver Peter
Jagoš.
(li)

Vianoce nie sú pre každého šťastné
a veselé, najmä nie pre sociálne
slabých a bezdomovcov. Terénni sociálni pracovníci sa aj vďaka mestu
Žiar nad Hronom postarali o spríjemnenie vianočnej atmosféry ľuďom,
ktorí to najviac potrebujú.
Vianočnú kapustnicu si tak tento rok
mohli dva dni pred štedrým večerom
vychutnať aj sociálne odkázaní ľudia.
„Mesto Žiar nad Hronom poskytlo
finančné prostriedky na charitatívnu
akciu, vďaka ktorým terénni sociálni
pracovníci mohli nakúpiť suroviny
na vianočnú kapustnicu,“ informuje
asistentka terénnych sociálnych pracovníkov, Adriana Šarkoziová. Kapust-

nicu terénni sociálni pracovníci rozdávali tým najchudobnejším. A nielen
kapustnicu. „Anjeli nežijú len v nebi,
ale aj tu, medzi nami. Svedčí o tom
skutočnosť, že súkromné fyzické osoby
podarovali prostredníctvom terénnych
sociálnych pracovníkov veľmi zachovalé hračky pre najmenšie deti z chudobných rodín, aby aj oni prežili čaro
krásnych Vianoc,“ konkretizuje Adriana
Šarkoziová a dodáva: „Ani sociálna kuratela a jej pracovníci nezabudli, že
Vianoce sú plné lásky a porozumenia.
Sociálna kurátorka, pani Štefanová,
napiekla pre detičky medovníky, ktoré
všetkým veľmi chutili a priblížili im
vôňu Vianoc.“
(r)

Odvoz vianočných stromčekov
Podľa platného VZN č. 4/2013,
ktorým sa mení Všeobecné záväzné
nariadenie č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Žiar nad Hronom, majú
obyvatelia mesta nárok na bezplatný odvoz vianočných stromčekov v
termíne do 31. januára príslušného
kalendárneho roka.
Pre všetkých obyvateľov mesta (KBV
a IBV) sa tento rok odvoz vianočných
stromčekov uskutoční každú stredu

v januári (21. a 28. januára) a posledný
zber sa bude organizovať v piatok 30.
januára 2014. Obyvatelia bytových
domov umiestňujú vianočné stromčeky
vedľa stojísk zberných nádob. Obyvatelia v mestských častiach IBV umiestňujú
vianočné stromčeky pred svoje
nehnuteľnosti. Okrem vyššie uvedených
termínov sa v častiach IBV zrealizuje zber
stromčekov aj v rámci pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo štvrtok 29. januára
2014.
OŽP

Deti z chudobných rodín okúsili chuť vianočnej kapustnice.
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Interpelácie zo zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Interpelácia poslanca predstavuje
otázku alebo pripomienku, ktorá
sa vzťahuje na uplatňovanie a
vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb
založených alebo zriadených mestom.
Poslanci interpelácie podávajú buď
písomne, alebo ústne na zasadnutiach
mestského parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2014,
podali poslanci nasledovné interpelácie, ktoré vám prinášame s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Stella Víťazková: 1. V dome smútku na
žiarskom cintoríne nie sú na sedadlách
žiadne podušky, ktoré by v zimnom období mali byť, keďže v objekte je zima.
Taktiež upozornila na čistotu priestorov
domu smútku, podľa nej ho správca cintorína dostatočne neupratuje.
2. Vodorovné značenie parkovacích
miest na sídlisku Pod vršky už nie je
dostatočne vidno.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Nespokojnosť so správou cintorína a sťažnosti na ňu sa nám stále
opakujú. Jedna z alternatív je, že mesto
ukončí vzťah s firmou, ktorá má správu
cintorína na starosti a zariadi sa inak.
Budeme opäť komunikovať so správcom cintorína a podľa ďalšieho vývoja sa
zariadime.
2. Dopravné značenie parkovacích miest by sa malo zrealizovať v roku 2015.
---------------------------------------------------Monika Kopčová: Kedy sa bude
upravovať okolie nových bytoviek
v obytnom súbore Sever? V bezprostrednom okolí sú ešte nánosy hliny a pod.
Zároveň sa zaujímala, či sú už všetky byty
obsadené nájomníkmi.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Oplotená časť pozemku medzi
hlavnou cestou a domami bude v r.
2015 staveniskom, keďže tu by sa mal
postaviť väčší obchod s potravinami.
Navozená hlina sa bude pravdepodobne

odstraňovať až pri výstavbe ďalších
domov. Žiaľ, toto je rozvojová lokalita, na ktorej sa ešte má stavať. Všetky
byty máme obsadené. Z pôvodne
vyžrebovaných nájomníkov si štyria byt
neprevzali, tak sme neskôr urobili ešte
dožrebovanie a dnes má všetkých 48 bytov svojho nájomníka.
---------------------------------------------------Norbert Nagy: Zaujímal sa, či mesto hľadá spôsoby, ako zvýšiť dosah
verejného osvetlenia a zlepšiť viditeľnosť.
Taktiež pripomenul, že na jar bude
potrebné vykonať kontrolu vozoviek na
sídlisku Pod vršky, na ktoré bol v lete nanesený emulzný náter, pretože niektoré
úseky bude potrebné reklamovať.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Na možnostiach zlepšiť verejné
osvetlenie pracujeme, máme už aj nejaké
ponuky a na nejaké ešte čakáme. Budem
o tom informovať, keď všetko skompletizujeme a vyhodnotíme, čo je u nás
reálne a čo nie. Smerujeme to k lepšej
svietivosti osvetlenia, a zároveň k ešte
väčšiemu ušetreniu prostriedkov za
energiu. Čo sa týka povrchu ciest – ja som
avizoval, že s dodávateľom sme dohodnutí, že po zime si prejdeme všetky úseky
a v rámci záruky budú opravovať všetky
poškodenia, ak sa vyskytnú.
---------------------------------------------------Veronika Balážová: 1. V súvislosti
s plánovanou výstavbou oddychovej
zóny na Etape vyjadrila požiadavku
obyvateľov, aby k tejto téme bola zvolaná verejná diskusia.
2. Asfaltový povrch medzi hlavnou cestou na Ul. SNP a objektom MsKC (najmä
časťou, kde je knižnica), by potreboval
rekonštrukciu. Je dosť zničený a aj vizuálne to vyzerá zle.
3. Požiadala primátora mesta, aby
rokoval s majiteľom kaštieľa o budúcnosti tejto kultúrnej pamiatky. Pretože
kaštieľ chátra a potreboval by nutne
rekonštrukciu.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Avizovali sme, že verejnú diskusiu k oddychovej zóne urobíme, tak

ako sme to urobili aj na Hviezdoslavovej
ulici.
2.
So
spoločnosťou,
ktorá
realizovala nákupné centrum pri MsKC
som sa dohodol, že časť tohto priestranstva opravia, nakoľko tam parkovali aj ich
autá, napriek tomu, že to nie je ani parkovisko ani odstavná plocha. Zatiaľ tak
neurobili, budem o to žiadať určite na jar.
3. S majiteľom som sa už rozprával.
Otvorene mi povedal, že nemá zámer
s kaštieľom, a zároveň, že by nemal
problém ho predať, ak by sa našiel záujemca. Otvorene hovorím, že keby sme
mali na to prostriedky, viem si predstaviť,
že mesto kaštieľ aj kúpi, len museli by
sme si povedať aj to, za čo ho potom
zrekonštruujeme a na čo by slúžil.
---------------------------------------------------Rastislav Uhrovič: Z voľného stavebného pozemku pri cirkevnej škole zmizlo
oplotenie. Ide sa tam niečo stavať alebo
realizovať? Má mesto nejaké informácie,
aký zámer sa tam pripravuje?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Oplotenie zmizlo najmä z našej
iniciatívy, pretože sme majiteľa požiadali,
či by sme ho mohli použiť do našej minizoo. Informoval ma, že nejaký zámer tam
pripravuje, ale nechám to na neho, aby
informoval, až keď to bude reálne.
---------------------------------------------------Mária Biesová: Opätovne žiadala vedenie mesta, aby zmonitorovalo frekvenciu vozidiel na Ul. Partizánskej a prípadne
vyvinulo aktivity, aby sme dosiahli odklonenie dopravy z tejto cesty, aby vozidlá
využívali predovšetkým vstup do mesta
z Priemyselnej ulice.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Otvorene hovorím, že to vyriešiť
nevieme. Viackrát sme žiadali ODI o dopravné obmedzenie alebo vylúčenie
dopravy na Ul. Partizánskej. Odpovedali
nám vždy, že to nie je možné. Je to podľa
mňa nešťastný vjazd do mesta, ktorý
zaťažuje obyvateľov Partizánskej ulice.
Podľa mňa by sa nestalo nič hrozné, keby
sa táto cesta úplne zaslepila a vozidlá by
využívali iba vstup z Priemyselnej ulice.

Hlasovací preukaz
Od štvrtka 8. januára v čase od
7.30 hod. do štvrtka 5. februára do
15.30 hod. sa budú vydávať hlasovacie preukazy na Referendum, a to
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Kancelária prvého kontaktu,
okienko č. 4
Oprávnený občan, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a v deň konania referenda nebude
môcť hlasovať v mieste svojho
trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname
oprávnených občanov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje
na zápis do zoznamu oprávnených
občanov v ktoromkoľvek inom okrsku
na konanie referenda.
Oprávnený občan môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t. j. najneskôr 5.2.2015) v úradných
hodinách obce. Ak oprávnený občan
žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou,
je potrebné zaslať žiadosť v takom
časovom predstihu, aby mu bolo
možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.
O vydanie hlasovacieho preukazu
môže oprávnený občan požiadať:
-osobne,
-prostredníctvom ním splnomoc-

nenej osoby (splnomocnenie nemusí
byť úradne overené); splnomocnená
osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
- písomne alebo elektronicky (emailom).
V splnomocnení oprávnený občan
uvedie svoje: meno a priezvisko,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu
(obec, ulica, číslo domu),meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu
osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie
hlasovacieho preukazu.
V písomnej žiadosti a v žiadosti
zaslanej elektronicky oprávnený
občan uvedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého
pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú
mu má obec hlasovací preukaz zaslať.
Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“.
Hlasovacie
preukazy
vydané
na základe písomných žiadostí
doručených poštou, resp. elektronickou poštou odporúčame zasielať
obci trvalého pobytu tak, aby zásielka
mohla byť žiadateľovi doručená do
konania referenda.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu elektronicky zasielajte
na e-mailovú adresu:
marcela.kretova@ziar.sk alebo
erika.rajcanova@ziar.sk
(r)

Ocenili najlepšie žiacke a študentské talenty zo Žiaru
V polovici decembra sa uskutočnil už
12. ročník oceňovania talentovaných
žiakov a študentov žiarskych škôl.
Symbolické šeky im odovzdali predseda správnej rady Nadácie ZSNP a
Slovalco Milan Veselý a člen správnej
rady Rudol Knapp.
Základné i stredné školy v meste
Žiar nad Hronom posielali nominácie
úspešných žiakov a študentov, ktorí
v oblastiach prírodovednej, humanitnej,
kultúrnej a technickej zaznamenali významné úspechy nielen v škole, meste,
kraji, ale i na úrovni celoštátnej a dokonca i medzinárodnej. Odmenení boli
nielen víťazi vo svojich kategóriách, ale
aj žiaci a študenti, ktorí síce neobsadili
víťazné pozície, jednako však svojimi
vedomosťami a snažením dosiahli významné úspechy v hodnotených oblastiach.
Najlepšie žiarske talenty boli
odmenené za dosiahnuté úspechy

Ocenenie z rúk Rudolfa Knappa.
Foto: archív.

a podporené vo svojej ďalšej činnosti
nadáciou vyššou finančnou hotovosťou.
V kultúrnej oblasti si ocenenia odniesla
Ivana Siekelová, študentka SOŠ obchodu a služieb, v humanitnej oblasti
Alžbeta Neuschlová, Nina Holičková,
Ema Zorkóczyová, Petra Rafaelisová,
Jakub Grajciar a Mária Knoppová z Gymnázia M. Rúfusa, Denisa Gluzeková zo
Súkromnej obchodnej akadémie a Patrícia Erdélyová zo SOŠ obchodu a služieb,
v prírodovednej oblasti Matej Ihring zo
ZŠ na Ul. Dr. Jánského, v technickej oblasti Matúš Hudec zo ZŠ na Ul. Dr. Jánského,
Boris Koka, Ľuboš Kováč, Roman Drevo,
Michal Šuster, Dominik Šadon, Zuzana
Hoffmanová, Dominik Potančok a Marek
Oslanec zo Súkromnej strednej odbornej
školy technickej.
Po druhýkrát v histórii oceňovania
sa najväčší dôraz kládol na úspechy
žiakov a študentov, ktorí boli úspešní
predovšetkým v technickej oblasti. (li)

UPOZORNENIE NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové
priznanie
k
dani
z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31. Januára 2015 na mestský
úrad.
Kto podáva daňové priznanie
k dani z nehnuteľností na rok 2015?

Daňové
priznanie
k
dani
z nehnuteľností na rok 2015 podáva
občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie, dedičstvo...)
nehnuteľnosť v roku 2014,
•u ktorého nastala v priebehu roka
2014 zmena vo výmere m²,

•u ktorého nastala zmena v charaktere
nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku
2014 (alebo skôr) a v priebehu roka
2014 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť,
podáva do 31.1.2015 čiastkové daňové
priznanie k dani z nehnuteľností.
(r)

OZNÁMENIE – MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Právnické
a
fyzické
osoby
oprávnené na podnikanie sú povinné
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
oznámiť
každoročne
do 15. februára mestu za každý
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie
údaje potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení

Bližšie informácie na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom, kancelária č. 10,
alebo na tel. čísle 045/678 71 24 u
Ing. Marcely Gendiarovej, alebo na
webovej stránke mesta Žiar nad
Hronom v sekcii: otvorená samospráva - ako vybaviť - životné prostredie - oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia bude uložená pokuta do
663,87 €.
(r)

Súťaž o CD Milo Kráľ Band
Vo vianočnom čísle Mestských novín sme
pre vás pripravili súťaž o hudobné CD od
Milo Kráľ Band. Stačilo správne odpovedať na
otázku: Koľko skladieb sa z koncertného programu dostalo na nové CD kapely? Správna
odpoveď je: 12 skladieb.
Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Máriu Branickú,
ktorá sa stáva majiteľkou nového CD Milo Kráľ Band aj s podpisom od Mila
Kráľa.
(r)
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Blahoželanie

k 65. výročiu sobáša

Dňa 15. januára 2015 oslavujú
Helena a Otto Šimonovičovci
65. výročie svadby.
Milí rodičia, pri príležitosti vášho
krásneho životného jubilea vám
srdečne blahoželajú syn, nevesta,
vnúčatá a pravnúčatá.

POĎAKOVANIE OD KLIENTOV
Z ÚTULKU

Veľké ďakujeme patrí ľuďom, ktorí
ukázali, že majú srdce na pravom
mieste a za ich finančnej a materiálnej pomoci si mohli klienti strediska
Útulok v Žiari nad Hronom sadnúť
k bohatému štedrovečernému stolu
a po večeri si našli pod stromčekom
aj balíček.
Poďakovanie patrí poslancovi VÚC
Danielovi Gelienovi, poslancovi VÚC
a viceprimátorovi mesta Žiar nad Hronom MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
poslancom Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom a spoločnosti Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska.
Veľké poďakovanie od vďačných
klientov a zamestnancov Útulku
v Žiari nad Hronom.

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

LITERÁRČENIE

Obľúbené literárčenie
tento raz so žiarskou spisovateľkou
Kristínou Falťanovou.
Literárčenie sa uskutoční v utorok
20. januára o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom.
Vstup na podujatie ja voľný.

•15.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
•16.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
•17.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
•18.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
•19.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
•20.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
•21.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
•22.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
•23.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
•24.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
•25.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
•26.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
•27.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
•28.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
•29.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod.Lekáreň v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
NA „ŠTVORKE“

Predsviatočný čas si spríjemnili zábavným programom
Detský zábavný program v Okáčiku
bol o okamihoch radosti, ktoré vychádzajú z tých najobyčajnejších
zázrakov, z lásky a priateľstva.
Deti sa predstavili tieňovým divadlom, netradične spracovaným
vianočným príbehom, tancom a spevom. V programe vystúpili aj deti zo
Súkromnej umeleckej školy z Hliníka
nad Hronom. Mikuláš v sprievode
svojich pomocníkov anjelov a čerta
mal pripravený darček pre každého.
Ďakujeme deťom za ich skvelé vystúpenia a vám všetkým, ktorí ste pomohli vytvoriť tak nádhernú atmosféru. Ďakujeme regionálnej televízii
ATV za záznam z podujatia. Vianočný
čas Okáčik spríjemnil svojím členom,
deťom a ich rodičom aj sériou ďalších
podujatí:
Medovníkový domček,
Vianočný turnaj v boccii, Darčekovanie,
na ktorých si deti a ich rodičia vychut-

nali atmosféru najkrajších sviatkov
roka. V uplynulom roku zažili členovia
Okáčika mnoho podujatí, ktoré sú silným svedectvom žitej radosti a lásky
v okáčikovskej rodine.
Ľubica Mokrošová
a kolektív OZ Okáčik

Riaditeľstvo Základnej školy na
Jilemnického ulici vás srdečne
pozýva na Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční v stredu
28. januára.
Program
Dopoludnia: 8.40 – 11.25 hod. –
otvorené hodiny v každej triede,
účasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese podľa ich záujmu,
prezentácia priestorov školy, interaktívne stretnutie pedagógov školy
a rodičov.
Popoludní: 15.00 – 18.00 hod.
– účasť rodičov a detí na činnosti
školského klubu detí, tvorivé dielne
pre predškolákov v školskom klube
detí, športové aktivity detí v priestoroch telocvične školy, prezentácia priestorov školy, stretnutie so
zástupcami školy.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA
HELLA

•Hrozba z nebies
Dňa 16. januára o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
Dňa 23. januára o 18.00 hod.
•Na streche sveta alebo prstom
na mape do Himalájí
Dňa 29. januára o 19.00 hod.

Novoročné želanie
Tak ako každý rok, aj teraz sme
sa tešili na najkrajšie sviatky roka
Vianoce. Sviatky pokoja a lásky. Sotva
sme stačili vychutnať čaro Vianoc
a už nám pomaly prichádzali ďalšie
sviatky. Keď na Silvestra hodiny odbíjali posledné minúty či sekundy,
v tom zazneli zvony slobody a práve
v tú chvíľu si starý rok s novým podali
ruky. Nový rok tak prebral štafetu od
starého roku. V tú chvíľu si podávali
ruky aj hodiny so želaním veľa zdravia, šťastia, lásky a mnoho ďalších
želaní. Zaznel tichý cvengot pohárov
naplnených šampanským. Starý
rok odchádzal oťažkaný mnohými
životnými skúsenosťami. Odchádza
ako starec, ktorý skončil svoju životnú
púť a odnáša so sebou mnohé tajomstvá. Ďakujeme i tebe, rôčik starý, že
sme ťa prežili v šťastí a zdraví. Pripájam sa teda so želaním:
Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
v žiali, tmách i beznádeje.
Do sŕdc i duší našich vloží radosť,
šťastie, pokoj Boží.
V novom roku radosť v oku,
úsmev v tvári,
pánu primátorovi nech sa darí,
radosť v práci, bez nadsázky
z vašej tvári nech vždy žiari.
Úspechov i zdravia veľa
redaktorom aj do pera,
dobrá správa nech nás spája.
Nech prežíva vždy váš domov,
šťastie, lásku, mier a pokoj.
V novom roku radosť v oku,
úsmev v tvári,
nech sa vám vždy dobre darí.
Úspechov i zdravia veľa, z úprimného srdca želá Viktor Obertáš.
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Domáca
lekáreň

Bazalka
Nakoľko je obdobie,
keď bylinky vonku
nezbierame, rozhodla
som sa pre rastlinku,
ktorú si môžeme
pestovať aj v zimnom
období na okne. Reč
bude o bazalke.
Bazalka patrí medzi bylinky, ktoré stále
viac využívame v našich kuchyniach.
Existuje viac ako stovka odrôd tejto
bylinky. Každá odroda má jedinečné
vlastnosti aj rôznu arómu pripomínajúcu

napríklad citróny, tymian, klinček,
gáfor, škoricu či aníz. Využívajú sa listy
aj semienka. Jej využitie sa datuje už
bezmála 5000 rokov! S obľubou ju
používajú najmä v talianskej kuchyni.
Najlepšie si rozumie s paradajkami a
olivovým olejom. Pridáva sa tiež do
šalátov, na špagety či pizzu. Bazalka sa
hodí na nakladanie do octu, ale aj do
oleja aj s inými druhmi korenia. Môžme
si z nej urobiť napríklad domáce pesto.
Liečivé účinky bazalky: v prvom rade
bazalka slúži na uvoľnenie všetkých
druhov kŕčov. Udržiava rovnováhu

črevnej flóry a pomáha pri hnačkovom
ochorení a nadúvaní. Podporuje trávenie
aj chuť do jedla, a preto ju pridávame do
jedál, ktoré sú ťažšie stráviteľné alebo
nafukujú. Ďalej pôsobí upokojúco,
na nervovú sústavu a je vhodná proti
kašľu. Zvyšuje vylučovanie moču, tak je
vhodná pri zápale obličiek ako podporný
liek. Silica, ktorá sa získava z rastliny, má
antimikrobiálny účinok. Napríklad čaj z
bazalky sa hodí pri žalúdkovej infekcii.
Použiť ju môžeme aj z vonku, napr. do
kúpeľa na osvieženie tela, prikladať na
ťažko hojace rany a dá sa s ňou aj kloktať

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEt
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa
11. decembra 2014
odprevadili
na poslednej ceste nášho milovaného
manžela, otca, starého otca a dedka
Júliusa Béreša.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
na teba spomínať.
Dňa 20. decembra uplynul 1 rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, starká a
prastarká
Mária Bulíková.

SPOMIENKAtkov
Dňa 10. januára sme si
pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša drahá
manželka, matka, dcéra a sestra
Monika Gocníková.

S láskou a úctou spomínajú manžel
Jozef, syn Marko, dcéra Monika,
mama Marta a brat Marek.
Tí, ktorí ste tu poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami a nevesta.
SPOMIENKAtkov
Zapáľte sviečku
na hrobe mojom,
to svetlo sviečky
je nádejou na moje
spasenie.
Oznamujeme celej
rodine, priateľom a známym, že
18. januára si pripomíname 20 rokov
od nečakaného a náhleho odchodu
nášho manžela, otca a starkého
Ladislava Svrčeka.

SPOMIENKAtkov

Čím bol si nám, to vie
len ten, kto stráca,
čím bol si iným,
Boh ti to už spláca.
Dňa 29. decembra
uplynulo 17 rokov od nečakaného
odchodu nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Júliusa Dobiasa,

ktorý nás nečakane a bez rozlúčky
opustil vo veku 67 rokov.
S láskou spomína manželka, dcéry
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. decembra sme si
pripomenuli 4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Ondrej Šouc.

Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami.Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka
na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 8. januára sme
si pripomenuli prvé výročie, keď
nás navždy opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká
Helena Áčová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Nezabudli sme, spomíname.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné
spomienky či poďakovania
ZADARMO
iba v našich novinách.

SPOMIENKAtkov

Len kytičku
kvetov vám
z lásky na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
vám priať,
modlitbu tichú
a s bolesťou v srdci
na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka vám, starkí, za všetkých nás.
Dňa 25. decembra sme si pripomenuli 4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás opustila naša drahá
a milovaná mamička, stará mama
a prastará mama
Zdenka Môcová.

Dňa 19. januára si pripomenieme
4 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
otec, starý otec a prastarý otec
Pavel Môc.

Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte
si s nami.
Spomína syn Pavel s rodinou, dcéra
Ilona s rodinou, vnúčatá a pravnučky
Tamarka a Simonka.

SPOMIENKAtkov
Sú vety,
ktoré už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré si radi spomíname.
Dňa 9. januára uplynulo 10 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý

SPOMIENKAtkov
Dni plynú
ako rieka prúd,
len smútok
v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 25. januára si pripomíname
18 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš otecko

Ondrej Kicko.

Za tichú spomienku ďakujú syn a
dcéra s rodinami.

S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Ján Kollár.

SPOMIENKAtkov
SPOMIENKAtkov

Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
ktorých si rada mala.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 29. decembra uplynuli 2 roky
od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka
Evka Bačinská.

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si
ani povedať
– zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu
bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. januára si pripomíname
1 rok a 7 mesiacov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný
Tomáš Holub

vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. januára uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Zuzana Holubová

vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.

Sú vety,
ktoré už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré si radi
spomíname.
Dňa 20. januára si pripomenieme
5 rokov, čo nás opustil náš drahý
Ivan Buzalka.

Ti, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Dotĺklo tíško
láskavé srdce,
navždy stíchol hlas,
mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 14. januára sme si pripomenuli
28. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Július Pavelka.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo mal rád,
zostáva v nás.
Dňa 27. decembra sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Varga.

S láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú
iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 19. decembra sme si pripomenuli 22. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ján Holub.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka.

pri bolestiach hrdla.
Skladovanie: Aby sme však jej vlastnosti
zachovali čo najdlhšie, je vhodné ju
zamraziť. Buď do plastového kelímka
alebo do ľadníka ich posekáme
a zalejeme vodou. Keď zamrznú,
vyklopíme do vrecúška a celý proces
môžeme opakovať (takto to robím aj
s kôprom, petržlenovými listami...). Ak
máte miesto na parapete a slnečné
miesto, môžete si ju zasadiť aj v zime.
Nezabúdajte však, že surová bylina je
vždy najúčinnejšia!
Valika Janičová

Dobrovoľníctvo
aj v roku 2015
Dobrovoľníctvo je oblasť, ktorá
nekončí jedným rokom. Každý, kto
má „srdce na dlani“ je tým pravým
človekom, ktorý nielen pomáha,
ale stáva sa strojcom šťastia pre
druhého človeka aj pre seba samého.
Infobod o dobrovoľníctve, ktorý pôsobí pri Centre voľného času v Žiari nad
Hronom od augusta 2014, sa zapojil
do projektu Týždeň dobrovoľníctva
v mesiaci september, ktorý organizovalo Centrum dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici. V našom meste sme
zorganizovali niekoľko prospešných
aktivít, v ktorých chceme pokračovať
a prizvať k spolupráci každého,
komu nie je ľahostajné jeho okolie. Okrem vynaloženého úsilia vás
chceme informovať o oceňovaní
dobrovoľníkov v banskobystrickom
kraji v roku 2014.
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným
centrom a Komunitnou nadáciou
Zdravé mesto ocenilo dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky už po ôsmykrát.
Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani
2014 bolo dňa 8. decembra 2014 v
Banskej Bystrici. Udelených bolo 12
ocenení vo viacerých kategóriách,
ako v kategórii dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách, za
dobrovoľníctvo v prospech životného
prostredia, v kategórii dobrovoľníctvo
v práci s deťmi a mládežou, ocenenie
v kategórii dobrovoľníctvo v kultúre
a umení, ocenenie za dobrovoľníctvo
vo vzdelávaní či v kategórii
dobrovoľníctvo v rozvoji komunity.
Okrem klasického systému nominácii sa v roku 2014 vytvorila špeciálna
kategória
projekt
Týždňa
dobrovoľníctva 2014, o ktorom mohli
hlasovať ľudia prostredníctvom webovej stránky Centra dobrovoľníctva.
Do hlasovania bolo vybratých 5 projektov z rôznych miest Banskobystrického kraja a s rôznymi témami.
Hlasovalo celkom 701 ľudí. Víťazným
projektom s 215 hlasmi sa stal projekt
realizovaný v Banskej Bystrici Natri
svoju lavičku! Nás teší, že na druhom
mieste s celkovým počtom 190 hlasov
sa umiestnil projekt Zneškodnenie
čiernej skládky a revitalizácia
detského ihriska, realizovaný v našom
meste Žiar nad Hronom. Poďakovanie
za aktívny prístup patrí všetkým
žiakom, pedagógom i študentskému
parlamentu, ktorí sa osobne podieľali
na aktivitách.
Rok 2015 otvára nové možnosti,
preto privítame každého, kto sa chce
realizovať, pomáhať a napredovať
prostredníctvom
dobrovoľníctva.
Možnosť registrácie na portáli Centra dobrovoľníctva je stále otvorená
pre každého, nielen pre organizácie.
Všetkým dobrovoľníkom želáme do
roku 2015 pevné zdravie a tešíme sa
na spoluprácu.
Infobod o dobrovoľníctve
pri CVČ Žiar nad Hronom
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Úspešný mládežnícky rok v FK Pohronie

Majstrovstvá Slovenska v plávaní

FUTBAL - MLÁDEŽ

PLAVCI

Porozprávali sme sa s Rastislavom
Urgelom, športovým manažérom
mládeže, ktorý zhodnotil uplynulú
sezónu.
Ako hodnotíte výsledky mládeže FK
Pohronie v roku 2014?
Myslím si, že v tomto roku sme sa
posunuli zase o kus ďalej vo výkonnosti viacerých mládežníckych tímov.
Z prípraviek nám robili radosť najmä
kategórie U7, U8 a U9, ktoré sa na turnajoch prezentovali peknou hrou a získali aj niekoľko pekných umiestnení.
U10 a U9 sa celkom dobre zhostili svojej
úlohy v Lige prípraviek SsFZ a odohrali
vyrovnané partie so všetkými tímami.
V žiackych kategóriách sa najviac darilo
U12, ktorej chlapci sa stali vicemajstrami
Slovenska v minifutbale mladších žiakov
a žiačok základných škôl. Okrem toho sú
suverénnym lídrom I. ligy ml. žiakov skupiny STRED bez jedinej prehry. Veľmi dobré výsledky dosahovali v jesennej časti
aj starší žiaci U15, ktorí zimujú na peknej 5.priečke. Trochu viac sme v súťaži
určite čakali od tímov U13 a U14. Veríme
však, že sa postupne aj tu prejaví dobrá
práca zanietených trénerov a chlapci sa
posunú výkonnostne vyššie. Družstvá
dorastov sa postupne budujú a mali by
v najbližších rokoch spĺňať najmä výchovnú funkciu a pripravovať hráčov pre seniorský futbal. Nesmieme zabudnúť aj na
naše žiačky, ktoré sú po jesennej turnajovej časti na výbornom druhom mieste.
Vďaka čomu sa vám darilo dosahovať
takéto výsledky?
Je to v prvom rade o práci všetkých
trénerov, ich realizačných tímov
a každodennom tréningovom procese,
ktorý sa snažíme ujednotiť a správne
metodicky nastaviť už od najmenších
kategórií prípraviek smerom hore. Prip-

Zľava: Š. Veselý, A. Karkuš,
K. Kminiaková, E. Barančoková a trénerka M. Mesárošová.

Úspešná futbalová U11. Foto: FK Pohronie
ravuje sa nová klubová metodika, ktorá
by mala prísť do platnosti od budúcej
sezóny 2015/2016. Postupne sa nám rozrastá mládežnícka základňa, začínajú
k nám prichádzať šikovní chlapci so
záujmom o futbal nielen z mesta, ale
už aj z okolitých dedín, pre ktorých je
lákadlom kvalitný a pravidelný tréningový proces pod odborným dohľadom
našich trénerov. Samozrejme, veľmi významným faktorom je aj zahrať si I. ligu
v žiackych kategóriách a konfrontovať
sa s najlepšími v regióne či na Slovensku. Aj týmto sa zvyšuje kvalita v jednotlivých tímoch a potom prichádzajú prvé
výsledky. Samozrejme, prioritou číslo 1 je
v klube výchova vlastných hráčov.
Ako funguje tá práca v klube?
Práca v klube začína postupne
napĺňať parametre tímov, ktorých dospelé A-tímy hrajú najvyššiu slovenskú
súťaž. Pomaly sa začíname čoraz viac
presadzovať na futbalovej mape Slovenska a viaceré mládežnícke kategórie
sa dokážu porovnávať s tými najlepšími.
Sú pozývané na rôzne turnaje, kde robia dobré meno klubu, mestu aj regiónu.
Momentálne máme už 13 mládežníckych
kategórií, kde od najmenších (Futbalová

školička FK Pohronie), cez prípravky,
žiakov, žiačky a dorasty pracuje v klube
cca 250 mladých športovcov. Nad týmto
všetkým je vrcholom pyramídy náš juniorský tím, ktorý sa snažíme postupne
pretransformovať na družstvo z vlastných odchovancov či šikovných hráčov
z okolia a, samozrejme, naše úspešné
A-čko, pôsobiace v II. lige.
Máte nejaké futbalové prianie?
Bol by som rád, aby boli všetci chlapci,
tréneri a ich realizačné tímy v budúcnosti zdraví. Potom môžu aktívne robiť
to, čo majú tak radi – športovať. Prial by
som si ešte, aby sa do športu celkovo
dostalo viac finančných prostriedkov,
zrekonštruovali sa postupne v meste
športoviská či pribudli nové. Keď budú
kultúrne, určite si na ne nájde cestu
stále viac a viac športových fanúšikov,
pretože šport sa robí hlavne pre nich.
Na záver by som chcel poďakovať vedeniu klubu, mestu Žiar nad Hronom,
všetkým sponzorom a aj rodičom,
ktorí výrazne podporujú náš klub FK
Pohronie, že spoločne vytvárajú veľmi
slušné podmienky na každodennú prácu
s mládežou v našom meste.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Zimná plavecká sezóna vyvrcholila Majstrovstvami Slovenskej republiky, ktoré sa konali počas decembrových predĺžených víkendov.
Medzi najlepších plavcov Slovenska
sa nominovala aj pätica Žiarčanov.
V silnej konkurencii sa im medaile
vyplávať nepodarilo, za svoje výkony sa
však hanbiť nemusia. Svojim súperom
ukázali, že napriek tomu, že majú oproti nim aj o polovicu menej tréningových možností, sú im plnohodnotnými
súpermi.
V Rimavskej Sobote sa na majstrákoch
mladších žiakov stretlo 171 pretekárov
z 36-tich klubov. Medzi nimi bojovala
Tereza Veselá, ktorá sa v prvej desiatke
najlepších plavcov umiestnila trikrát.
Najlepšie 8. miesto si vyplávala v disciplíne 200 m motýlik, dvakrát 10. miesto
drží v motýlikovej 100-ke a polohovke
na 400 m. Vo veľmi silnej konkurencii, aj napriek vylepšeným osobákom
v ostatných disciplínach, skončila
na 18. mieste (400 VS), 20. mieste
(50 VS) a 22. mieste (100 VS).
V Spišskej Novej Vsi sa stretlo
184 pretekárov zo 47 plaveckých
klubov na majstrovstvách starších

Na domácej palubovke sme Žilinu zdolali, Béčko však Žiarčanom nedalo doma šancu
BASKETBAL – MLADŠÍ MINIŽIACI – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

Strelci: Nagyová 6, Tončík 4, Kňažko 4,
Melaga 2, Galko 2, Barcík 1.
Victoria Žilina „B“ – MŠK BK Žiar nad
Hronom 56:30
Strelci: Tončík 19, Štefanča 2, Barcík
2, Kňažko 2 , Šarközi 2, Bielik 2, Galko 1.

4. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom –
Victoria Žilina „A“ 34:28
Strelci: Tončík 10 , Kňažko 6, Nagyová
4, Koppl 3, Galko 2, Barcík 2, Štefanča 2,
Vonkomer 2, Tokoly 2, Janek 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Victoria
Žilina „A“ 40:27
Strelci: Tončík 13 , Kňažko 8, Nagyová
po 8, Galko 4 , Barcík 3, Štefanča 2, Vonkomer 2.
Mladší minižiaci MŠK BK Žiar nad
Hronom odohrali ďalší majstrovský
dvojzápas Oblastných majstrovstiev
stred na domácej palubovke s ťažkým
súperom zo Žiliny.
V troch dvojzápasoch zatiaľ neokúsili
trpkosť prehry a po dôležitom víťazstve
s celkom Žilina „A“ si priblížili postup na
Majstrovstvá Slovenska svojej vekovej
kategórie.
Žilina bola tvrdý oriešok, ale s výkonom našich hráčov nemôžeme byť spokojní. V zápale hry robili veľké chyby v
obrane aj napriek pokynom trénerov.

Pribúdali pokazené lopty v prihrávkach
aj v driblingu. Pochváliť môžeme Emu
Nagyovú a Mateja Tončíka, ktorí svojou bojovnosťou podržali družstvo.
Dúfame, že táto výhra naštartuje aj
druhých hráčov k väčšej chuti pracovať
na sebe na tréningoch.
5. kolo: Victoria Žilina „B“ – MŠK BK
Žiar nad Hronom 50:19

Mladší minižiaci odohrali zápas aj na
súperovej palubovke v Žiline s tímom,
ktorý má „B“ iba v názve. Začiatok
zápasu nenaznačoval, že to bude
katastrofa, veď prvá štvrtina skončila
8:7 v prospech Žiaru. Potom sa karta
otočila a naši chlapci začali hrať „svoj“
basketbal – všetko to, čo sa trénovalo,
sa zabudlo. Súper nemal problémy,
lopty sme mu prihrávali jedna radosť
– v každom zápase vyše 30 stratených
prihrávok svedčí o všetkom. Nedoskakujeme pod košom, čakáme, kedy
nám lopta padne do rúk. Jednoznačne
o výsledku zápasov rozhodlo to, že sme
hrali so súperom, ktorý vedie stredoslovenskú súťaž a lepšia obrana súpera.
Valéria Fridrichová, trénerka

žiakov. Medzi nimi zabojovali štyria
Žiarčania. Do prvej desiatky najlepších
sa preplávali dvaja: Alex Karkuš a
Kristína Kminiaková. Najlepší výsledok
dosiahol Alex Karkuš, keď v disciplíne
100 m motýlik obsadil 6. miesto.
Zlepšením svojich osobákov sa ešte prebojoval na 7. miesto (100 PP), 8. miesto
(50 VS) a 9. miesto (100 VS). V ostatných
skončil za prvou desiatkou – 12. miesto
(200 VS) a 13. miesto (100 Z). Od letných majstrákov vylepšil všetky umiestnenia. Kristína Kminiaková skončila
najlepšie v disciplínach 200 m motýlik
a 400 m polohový pretek, kde v oboch
obsadila 9. miesta. V motýlikovej stovke
skončila 13-ta, ďalej 17. miesto (200 PP),
25. miesto (100 PP) a 32. miesto (50 VS).
Tesne za prvou desiatkou skončil Šimon
Veselý, ktorý si 11. miesto vyplával
v disciplíne 200 m motýlik. V ostatných
disciplínach obsadil 18. miesto (400 VS),
21. miesto (200 PP), 24. miesto (100 PP)
a 34. miesto (50 VS). Eme Barančokovej
sa najlepšie darilo v disciplíne 200 m
znak, kde obsadila 13. miesto. V znakovej stovke skončila 16-ta, 19. miesto
(400 VS), 24. miesto (50 VS) a 32. miesto
(100 VS).
PK MŠK Žiar nad Hronom

Proti Banskej Bystrici s výrazným náskokom
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

5. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom –
ŠKP Banská Bystrica 86:23 (43:13)
Strelci: Kucej 24, Greguš 20, Grochal
14, Novák 11, Barcík 6, Švec 4, Golebiowski, Babiak, Bajnok 2, Király1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
Banská Bystrica 84:18 (38:8)
Strelci: Grochal 17, Kucej, Greguš 13,
Golebiowski 12, Novák, Király 8, Švec 5,
Bajnok 4, Barcík, Babiak 2.
Aj mladší žiaci svojimi výkonmi
vážne ašpirujú na postup na finálový
turnaj Majstrovstiev Slovenska, na
ktorý postúpia prvé dva tímy Oblastných majstrovstiev stred. S dvomi
prehrami sú zatiaľ na treťom mieste
len pre menší počet odohraných zápasov.
Mladší žiaci privítali 13. decembra súpera z Banskej Bystrice.
Aj napriek tomu, že súper patrí
k slabším družstvám, nechceli sme
nič podceňovať a dohodli sme sa
pred zápasom, že nič nenecháme na

náhodu. Do prvého zápasu sme išli
s veľkou chuťou zabaviť sa, čo sa nám
aj darilo, keď sme Bystričanov vlastne
k ničomu nepustili. Vytvorili sme si
náskok, ktorý stále narastal. Prišlo ale
pár nesprávnych verdiktov rozhodcov, nakoľko nám neboli odpískané
fauly vo vyložených pozíciách a hra
sa často prerušovala. Chalani sa ale
napokon dokázali aj s tým vyrovnať
a pokračovali v hre na kôš. Predviedli
veľmi pekné akcie a mali radosť z hry.
Do druhého zápasu nastúpili s chuťou
a pokračovali v hre a súperovi vlastne
nedovolili nič. Darilo sa im po všetkých
stránkach, okrem trestných hodov,
čo pripisujem nervozite chalanov zo
súperovej hry. O výsledku však nebolo
od začiatku pochýb a náš náskok neustále narastal. Chlapci hrali kolektívny
basketbal a predvádzali pekné akcie.
V oboch zápasoch si z chuti zahrali
všetci. Pochvalu si zaslúžia za predvedený výkon všetci chlapci.
Július Kucej, tréner

Starší žiaci sa aj naďalej vezú na víťaznej vlne
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

Starší žiaci BK MŠK v dvojzápase
privítali v športovej hale súpera
z Lučenca. V prvom zápase domáci
hráči zaskočili súpera celoplošnou
obranou a neustálym tlakom a napádaním hráča s loptou.
Aj keď to bolo fyzicky náročné, naši
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK hráči sa s tým skvele vyrovnali. Súperovi
znemožnili ľahký prechod do útoku
Lučenec 74:68 (30:30)
Strelci: Šály 28, Bača 15, Mihálka 13, a nútili ho zakončovať z nepripravených tiútokov vychádzala aj kombinačná hra,
pozícii. Domácim okrem rýchlych pro- ktorou potešili oko diváka.
Boroš 8, Nagy 8, Medveď 3.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Lučenec 68:55 (33:28)
Strelci: Boroš 12, Štábel 12, Nagy 8,
Šály 8, Bača 7, Krajčovič 7, Šonkol 4, Mihálka 3, Vinarčík 3, Michalov 2, Mihál 2,
Šarkozi 2.

Do druhého zápasu nastúpil lepšie
súper, ktorý sa hneď od začiatku ujal
vedenia. Žiarčania sa len ťažko rozbiehali, čo sa ukázalo hlavne v obrane, ktorá
zďaleka nebola taká ako v prvom zápase. Až po viacnásobnom prestriedaní
a oddychových časoch si chlapci uvedomili, že bez nasadenia a tvrdej práce
v obrane sa zápas nedá vyhrať. Až v poslednej štvrtine začali domáci hrať svoju
hru a splnili do bodky pokyny trénera.

Znova bolo na ihrisku vidno dravosť,
agresivitu, spoluprácu a celkový kolektívny výkon. Keď sa darí v obrane, tak sa
darí aj v útoku, a to sa potvrdilo hlavne
v poslednej časti hry, kedy Žiarčania
zaznamenali 27 bodov a nadobro zlomili súpera z Lučenca. Poďakovanie
patrí hráčom, ktorí počas celého zápasu
dokázali hrať vo vysokom tempe a nasadení.
Juraj Horváth, tréner
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Karatisti na majstrovstvách republiky opäť medzi najlepšími
KARATE

Na sviatok svätého Mikuláša sa
konali v Trnave Majstrovstvá Slovenska pre vekové kategórie od 12 do 21
rokov. Účasť na toto vrcholové podujatie si vybojovalo 367 pretekárov zo
61 klubov z celého Slovenska. Žiarsky
klub reprezentovalo 14 pretekárov,
ktorí nastúpili v disciplínach športový
zápas kumite jednotlivci a športový
zápas kumite družstvá.
Žiarčania už na nominačných turnajoch ukázali, že na tréningy nechodia
oddychovať. Na otvorení súťaže boli
vyhlasovaní celkoví víťazi Slovenského
pohára pre jednotlivé kategórie. Do
Žiaru išli 3 poháre a odniesli si ich Nina
Jelžová, Michal Výrostko a Rastislav
Štyriak.
Turnaj začal vekovou kategóriou
starších juniorov 18 – 21 rokov. Tu nastúpil za žiarske farby Rastislav Štyriak,
ktorý našiel premožiteľa až vo finále.
V kategórii kadetiek 14 – 15 rokov sme
mali naše dve top kumiťáčky. Vo váhovke
nad 54 kg si Nina Jelžová vybojovala
bronz a vo váhovke do 54 kg nenašla
premožiteľku Dominika Veisová, a tak sa
stala majsterkou Slovenska. Obe dievčatá

nastúpili aj v súťaži družstiev, kde
družstvo doplnili ešte Kornélia Bugárová
a Dominika Bogárová (hosťujúca s KK Taiyó Kollárovo). Dievčatá vytvorili výbornú
partiu, ktorá turnajom prešla bez straty
jedinej výhry. Dievčatá sa oprávnene
stali majsterkami Slovenska.

Konečné 8. miesto
spomedzi šesťdesiatky klubov
Ani naši kadeti sa nedali zahanbiť. V
jednotlivcoch do 63 kg si bronz vybojoval Michal Výrostko. Spolu s klubovými
kolegami Milanom Laurovom a Matúšom
Matuškom vytvorili družstvo, ktoré
sa prebojovalo až do finále. Tu už na

súperov nestačili, no titul vicemajstrov
Slovenska určite potešil.
V juniorkách do 59 kg sa Martine Tatárovej podarilo vybojovať bronz.
Poslednými štartujúcimi boli starší
dorastenci 12 – 13 rokov. V kategórii do
45 kg sa do finále prebojoval Aris Nikolas Čela, ktorý si domov odniesol titul
vicemajstra Slovenska. Že sa bojovať
oplatí doslova do poslednej sekundy sa
presvedčil Zdenko Vanka, ktorý sa prebojoval do finále, kde víťazstvo vo svoj
prospech zvrátil doslova so záverečným
gongom. Ďalší titul majstra Slovenska
išiel do Žiaru. Poslednou medailistkou
bola Natália Rajčanová, ktorej sa v jednotlivcoch nedarilo podľa predstáv, no
ako hosťujúca členka družstva podporila
kamarátky z Karate klubu Farmex Nitra,
kde im dopomohla prebojovať sa k majstrovskému titulu.
Ďalší významný turnaj majú naši
pretekári za sebou. V celkovom hodnotení zo 63 klubov sa MŠK Žiar nad Hronom umiestnil na 8. mieste. Pretekárom
patrí vďaka za vzornú reprezentáciu
nášho klubu i mesta.
Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK

Vianočné plavecké preteky, celkom 30 medailí
PLAVCI

Predvianočnú sobotu sa na žiarskej
plavárni konali tradičné Vianočné
preteky, na ktorých sa tento rok stretlo 160 plavcov z 11-tich plaveckých
klubov.
Pretek je určený najmä pre malých
plavcov, pre niektorých to bol jeden
z prvých. Naše mesto reprezentovalo
31 delfínčat, najmladšími boli Ema
Dávidová (2009) a Juraj Hlavnička
(2008).
Najmenšie deti súťažili v disciplínach na
25 metrov – prsia, znak a voľný spôsob.
Zo všetkých troch disciplín si medaile
vyplávala Olívia Ťahúňová, dve zlaté medaily v disciplínach znak a voľný spôsob,
striebornú v znaku. Dvakrát sa na stupne
víťazov postavila Melinda Ruislová. Zlato
si vybojovala v prsiach a striebro v kraulovi, štvrtá skončila v znakovej disciplíne.
Ivana Šureková vybojovala striebro
v znaku, štvrtá doplávala v kraulovej disciplíne a ôsma v prsiach. Hana Kmeťová
zaplávala najlepšie prsiarsku disciplínu,
v ktorej získala bronzovú medailu, šieste
miesto obsadila v znaku a deviate v kraulovi. Diana Karásková si bronzovú medailu vybojovala v znakovej disciplíne, piate

– 50 VS, 100 VS, 50 P). Tamara Ľuptáková
bronzovú medailu získala v prsiarskej
100-ke, (4. – 50 Z, 5. – 50 P, 50 VS, 6. – 100
VS). Medailistov uzatvoril Patrik Ficka,
ktorý si bronz vybojoval v znakových disciplínach, (5. – 50 M, 6. – 50 VS, 100 VS).

Nové osobné rekordy
si vyplávala v prsiach a ôsme za kraul.
Bez medailí, ale s krásnymi osobákmi
doplávali: Dušan Hrmo – 6. miesto kraul
a prsia, 8. miesto znak, Ema Prachárová –
7. miesto prsia, 10. miesto kraul a 11.
miesto znak, Juraj Hlavnička – 10. miesto prsia a kraul, 11. miesto znak, Tomáš
Ľupták – 11. miesto prsia, 12. miesto kraul,
13. miesto znak a najmladšia Ema Dávidová 12. miesto znak a 13. miesto prsia.
Alex Karkuš až šesťkrát na stupni víťazov
Starší, ostrieľanejší pretekári plávali disciplíny na 50 a 100 metrov. Najčastejšie
oceňovaným bol už tradične Alex Karkuš,
ktorý sa na stupne víťazov postavil
šesťkrát. Päť zlatých medailí si vyplával
v disciplínach 50 VS, 100 VS, 50 Z, 50 P,
50 M a striebornú medailu v znakovej
stovke. Nezaostal ani Andrej Považan.
Dve zlaté medaily získal v 50 VS a 100
VS, dve strieborné v disciplínach 50 Z
a 100 P a jednu bronzovú za 50 P. Ema
Barančoková si zlato vyplávala v znakových disciplínach (50, 100 m), bronzová bola v oboch kraulových, (5. – 50 M,
6. – 50 P, 7. – 100 P). Stanislava Sivičeková
si zlato vyplávala v disciplíne 50 M, dve
bronzové medaily v znakových disciplínach, (4. – 50 P, 50 VS, 100 VS, 5. – 100 P).
Tereza Veselá získala bronzovú medailu
v znakovej 50-tke, (4. – 100 Z, 5. – 50 M, 6.

S novými osobnými rekordmi a novými
skúsenosťami doplávali: Šimon Veselý –
4. miesto 100 P, 5. miesto 50 P a 100 VS,
7. miesto 50 VS a 50 M. Samuel Beňo – 4.
miesto 50 M, 5. miesto 50 VS a 100 P, 7.
miesto 50 Z. Andrej Holos – 4. miesto 50
VS, 6. miesto 50 Z, 50 VS, 100 Z, 100 P, 7.
miesto 50 P. Soňa Hedvigyová – 4. miesto
50 P, 7. miesto 100 P, 16. miesto 50 Z, 18.
miesto 50 VS. Melisa Martina Bartková –
5. miesto 50 P a 100 P, 8. miesto 100 Z,
11. miesto 50 Z a 12. miesto 50 M. Šimon
Krajči – 5. miesto 100 P, 7. miesto 50 P, 12.
miesto 50 VS, 14. miesto 50 Z. Viktória
Máliková – 5. miesto 50 Z, 6. miesto 100 Z,
11. miesto 50 VS a 100 VS. Marek Kabina –
6. miesto 50 P a 100 P, 7. miesto 100 VS, 8.
miesto 50 VS a 50 M. Lívia Mikolášová – 6.
miesto 50 Z, 8. miesto 100 Z, 12. miesto
50 VS a 100 P, 15. miesto 100 VS, 22. miesto 50 P. Adam Jančok – 7. miesto 100 Z, 8.
miesto 50 P, 50 Z, 9. miesto 100 VS, 50 M,
10. miesto 50 VS. Alexandra Koštová – 7.
miesto 50 P, 8. miesto 100 P, 9. miesto 50
VS, 10. miesto 50 Z a 50 M. Dominik Meliš
– 7. miesto 100 P, 8. miesto 50 P, 9. miesto
50 Z a 100 VS, 10. miesto 50 VS. Simon
Szakszon – 7. miesto 100 P, 10. miesto 50
P, 13. miesto 50 Z, 15. miesto 50 VS. Hana
Pittnerová – 8. miesto 50 Z, 12. miesto
100 VS, 13. miesto 50 VS, 16. miesto 100 P.
PK MŠK Žiar nad Hronom
Foto: www.activeland.sk

Žiarčania jednotkami turnaja,
domov priviezli zlato
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI – BASKETBALOVÝ TURNAJ IBC SENEC

Úradujúci majstri Slovenska v basketbale, starší minižiaci BK MŠK
Žiar nad Hronom, sa stále snažia
konfrontovať s čo najväčším
počtom súperov. Veľmi vhod im
preto prišla pozvánka na basketbalový turnaj IBC Senec 2014 Winter
edition.
Výborne zorganizovaný turnaj sa
hral v troch vekových kategóriách za
účasti 13 mládežníckych tímov. Zápasy sa hrali v príjemnej vianočnonovoročnej atmosfére na troch paralelných basketbalových ihriskách
tenisovej haly pri Slnečných jazerách
v Senci.
Spoluorganizátorom turnaja bol
basketbalový klub MBK Karlovka
Bratislava, realizátor momentálne
veľmi úspešného projektu mužského
extraligového tímu zloženého len zo
slovenských hráčov, odchovancov
klubu a študentov vysokých škôl.
Počas večerných zápasov na kurtoch
č. 1 a č. 2 tak mohli mladé basketbalové nádeje sledovať na kurte č. 3 aj
tréning tohto extraligového tímu pod
vedením reprezentačného trénera
Milana Černického.
Na turnaji sa oba hracie dni malí
Žiarčania v zápasoch prezentovali pekným basketbalom. Skúsenosti,
ktoré si doniesli z turnaja v Litve na
tréningoch postupne pretavujú do
svojho herného prejavu. Basketbal
založený na dôraznej celoplošnej obrane a rýchlom prechode do útoku
s presnými prihrávkami je vysoko
efektívny, ale veľmi náročný na
kondíciu hráčov. Tú však Žiarčania
majú.

Marcus Ziman a Juraj Kret
vo výbere All Stars turnaja
V prvý hrací deň sa o tom presvedčili
hráči Nitry. Žiarčania sa do nich pustili
bez rešpektu a svojho súpera úplne
prevalcovali. V zápase proti Sencu sa
prejavila mierna únava z úvodného
zápasu, ale chlapci aj tohto súpera

dôraznou obranou a peknými prihrávkami nakoniec vysoko porazili.
V druhý hrací deň nastúpili žiarski
basketbalisti proti Karlovke Bratislava
s ešte väčším nasadením. Ich hra sa
postupne premenila na basketbalovú
exhibíciu, nad ktorou všetci prítomní
uznanlivo kývali hlavami. Rozdiel 80
bodov určite nehovorí o reálnom
pomere síl. Skôr o tom, že Žiarčania
hrali ako vo vytržení. V záverečnom
zápase so Žilinou sa opäť prejavila
únava, ale aj strata koncentrácie.
Zápas však chlapci pohodlne kontrolovali a po záverečnom hvizde sa
mohli tešiť z konečného 1. miesta na
turnaji. Domov si tak hrdo odniesli
zlaté medaily a dobrý pocit zo vzornej
reprezentácie svojho klubu. Hráči
MŠK BK Žiar nad Hronom Marcus Ziman a Juraj Kret sa dostali aj do All
Stars turnaja. Juraj Kret dokonca
získal cenu YOU ARE THE FUTURE!
ako najväčší talent na turnaji. To, čo
momentálne chalani na tréningoch
aj zápasoch predvádzajú, si zaslúži
uznanie a rešpekt. Nech im to čo
najdlhšie vydrží. Organizátorom treba na záver vysloviť veľké uznanie a
vďaku za výborne zorganizovaný turnaj.
Norbert Nagy, tréner
International Basket Cup
Senec 2014 Winter edition 28.
–29.12.2014
Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom:
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU
Nitra 90:18
MŠK BK Žiar nad Hronom – GABBO
Senec Karlovka 74:32
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Karlovka Bratislava 102:20
MŠK BK Žiar nad Hronom – Victoria
Žilina 53:29
Konečné poradie:
1. miesto MŠK BK Žiar nad Hronom
2. miesto GABBO Senec Karlovka
3. miesto BKM SPU Nitra
4. miesto MBK Karlovka
5. miesto Victoria Žilina

MŠK BK Žiar nad Hronom, starší minižiaci, víťazi turnaja IBC Senec
2014 Winter edition.
Horný rad zľava: Norbert Nagy - tréner, Marcus Ziman, Michal Kosmeľ, Patrik
Herich, Adam Dekýš, Sebastián Šonkoľ, Marian Sirotný, Ladislav Balogh - asistent
trénera.
Dolný rad zľava: Richard Kosmeľ, Patrik Ďurica, Martin Holic, Juraj Kret, Matej
Bobok, Ema Nagyová, Matej Krahulec.

