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Technické služby nasadili do ulíc všetku dostupnú techniku
V stredu 4. januára sme sa v Žiari
zobudili do poriadne zasneženého
rána. Snežilo celý deň, pracovníci
technických služieb tak mali o prácu
postarané.
Snehová nádielka mnohých prekvapila,
za posledné obdobie sme boli zvyknutí
skôr na suchšiu zimu. Aj keď deti radosť zo
snehu neskrývali, pracovníci mestských
Technických služieb dostali zabrať.
„Na zmiernenie následkov zimy nie sú
dané žiadne intervaly, keďže situácia je
vzhľadom na poveternostné podmienky
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Dominik
je prvým Žiarčanom
narodeným v roku 2017

Na prvé tohtoročné bábätko
si v žiarskej nemocnici počkali
do pondelka 2. januára.
„Malý
Dominik
sa
narodil
ráno pred 10.00 hodinou. Má
kráľovské miery 4000 gramov a
52 centimetrov. Chlapec aj mamička sú
v poriadku. Sú zo Žiaru,“ informoval Tomáš
Kráľ, hovorca spoločnosti Svet zdravia. Pre
rodičov Moniku a Maroša je Dominik ich
prvým dieťatkom.
V ostatných dvoch rokoch boli tiež
prvými narodenými žiarskymi bábätkami
chlapci, obaja Tobiaskovia, ktorí prišli na
svet rovnako 2. januára. V roku 2014 bolo
prvým žiarskym bábätkom dievčatko
Hanka, ktoré sa narodilo až 7. januára. (li)

od.
vením
ným a iným

Do ulíc sa dostali aj malé traktory.

vždy iná,“ približuje Peter Jagoš, vedúci
prevádzkového úseku technických
služieb a konkretizuje, akú techniku
nasadzuje spoločnosť do ulíc Žiaru: „Vždy
sa nasadzuje veľký sypač Iveco, traktor so
sypačom John Deere a na chodníky dva
malé traktory John Deer a dve multikáry.
V prípade kalamitných situácií sa ďalej
využívajú traktory na odhŕňanie snehu
so zadnou radlicou a nakladač Caterpillar
na dočisťovanie chodníkov. Okrem toho
využívame aj externé kapacity.“

Žiarčania môžu využívať
Linku zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby určuje
časti mesta, ktoré sú pri odhŕňaní
či posýpaní miestnych cestných
komunikácií prioritné. „Na prvom
mieste sú komunikácie zaisťujúce
hromadnú
autobusovú
dopravu,
príjazd k zdravotníckym zariadeniam
a nebezpečné miesta, ako napríklad
svahy. Potom nasledujú ostatné
komunikácie a chodníky v meste. Až za
nimi sú medziblokové priestory, vedľajšie
chodníky, uličky a odstavné plochy,“
spresňuje Peter Jagoš. To znamená,
že napríklad príjazdy k zdravotníckym
zariadeniam musia byť prejazdné vždy,

Traktor so sypačom bol nasadený aj do ulíc na IBV.
ostatné časti prichádzajú na rad až potom,
čo býva v prípade snehovej kalamity
niekedy až v ďalšie dni. Pre obyvateľov
mesta je k dispozícii aj Linka zimnej
údržby, ktorá je vždy zapnutá. Žiarčania
môžu teda na telefónne číslo 0915
317 044 volať v prípade otázok ohľadom
zimnej údržby cestných komunikácií
a chodníkov, ako je odhrabávanie snehu
či posýpanie. „Na IBV si zabezpečujú

odhŕňanie chodníkov vlastníci bytových
jednotiek a rodinných domov. Rovnako
je to aj na Partizánskej ulici, kde sa
udržiava pravá strana svahu a chodníka
smerom k pomocnému ihrisku, chodník
popred vodárov k autobusovej zastávke
Tŕstie. Ostatné časti si udržiavajú vlastníci
domov na tejto ulici,“ prízvukuje na záver
Peter Jagoš.
(li)

Výťažok z vianočného punču pre 80-ročnú dôchodkyňu
V rámci Vianočných trhov, ktoré
trvali od 5. do 22. decembra, sa
uskutočnilo
viacero
podujatí.
Žiarčanov na námestie prilákalo
varenie vianočnej kapustnice či predaj
charitatívneho punču.
Predaj Charitatívneho vianočného
punču sa už v našom meste stal
tradíciou. Pracovníci mestského úradu,
a v popoludňajších hodinách aj primátor
so svojím zástupcom, podávajú tento
symbolický vianočný nápoj Žiarčanom
za jedno euro. Okoloidúci mohli
tentokrát opäť ochutnať aj chlieb
s masťou a cibuľou. Suma je každoročne

venovaná na dobročinné účely a inak
tomu nebolo ani teraz. Pracovníčky
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
navrhli 80-ročnú dôchodkyňu pani
Máriu, ktorá žije na hranici životného
minima, dokonca bola prednedávnom
aj okradnutá. Celkovo sa v pondelok
19. decembra predalo viac ako 60 litrov
punču, na ktorý prispeli Žiarčania sumou
280 eur.

Súťaž vo varení vianočnej
kapustnice

V stredu 21. decembra sa žiarskym
námestím niesla vôňa vianočnej
kapustnice, ktorú v kotlinách varilo
osem tímov. Sily si zmeral tím primátora,
poslancov MsZ, žiarskeho gymnázia,
nemocnice, autoškoly Luto, Šášovčanov,
Jan Pal Trans a SAkon stavebné práce.
Víťazom sa nakoniec stal tím Jan Pal
Trans, na druhom mieste skončil tím
primátora a tretie miesto obsadil
nováčik súťaže, tím SAkon stavebné

Pani Mária žije na hranici životného minima.
280 eur jej primátor odovzdal ešte v decembri.
práce. O víťazoch rozhodla porota
zložená z obyvateľov mesta. Počas
varenia kapustnice stihol primátor Peter
Antal „pokrstiť“ charitatívny kalendár
s fotkami psíkov zo žiarskeho útulku.

Kalendár spolu s brožúrkou ste dostali za
finančný príspevok pre útulok. Súčasťou
podujatia bolo aj hudobné vystúpenie
speváčky Ivany Kováčovej a kapely Otto
voce.
(li)

Nová pobočka pošty v našom meste
Slovenská pošta plánuje zriadiť
v našom meste ďalšiu pobočku.
Sídliť by mala nad autobusovým
nástupišťom.
„V Žiari nad Hronom už od roku 2013
hľadáme vhodné miesto na ďalšiu
pobočku, avšak žiadne doposiaľ nespĺňali
nami zadané kritériá,“ hovorí na úvod Milan
Šimkovič, samostatný referent oddelenia
prevádzky pobočkovej siete Slovenskej
pošty a dodáva, že momentálne je

vybraté ako vhodné miesto Obchodné
centrum nad centrálnou autobusovou
zastávkou. „Táto lokalita je už vybratá,
Slovenská pošta čaká na posúdenie
z Poštového regulačného úradu,“
dodáva Šimkovič s tým, že po tomto
posúdení budú nasledovať stavebné
úpravy priestorov. „V novej pobočke,
ktorá bude mať 95 metrov štvorcových,
by mali byť 3 pracoviská, a teda 3
priehradky a pošta zamestná 6 ľudí. Táto

pobočka bude otvorená v pracovné dni
od 8,00 do 17,00 hodiny, nebude však
poskytovať všetky služby,“ upresňuje
Šimkovič a dodáva, že pôjde napríklad
o službu „výber oznámených zásielok“,
ktorú si budú môcť Žiarčania vybrať len
na pošte na námestí. Nová pobočka
by mala byť otvorená v prvom polroku
2017. Hlavný dôvod jej zriadenia je
zvýšenie kvality v poskytovaní poštových
služieb.
(kr)

2II.

Mestské noviny | 12. január 2017

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení obyvatelia mesta Žiar nad
Hronom, milí spoluobčania, opäť sme
raz o rok starší a verím, že aj múdrejší.
Na prahu nového roka 2017 vám
všetkým prajem, aby nasledujúcich
12 mesiacov znamenalo pre vás
obdobie zdravia, radosti, spokojnosti
a úspechov, či v pracovnom, alebo
v osobnom živote.
Pri spätnom pohľade na rok 2016
môžem s radosťou konštatovať, že
pre Žiar nad Hronom to bol pozitívny
rok a mesto napísalo ďalšiu úspešnú
kapitolu do svojej histórie. Napriek
tomu, že presný hospodársky výsledok
nám bude definitívne známy až na konci
prvého štvrťroka, už dnes vieme, že
sme hospodárili s vysokým prebytkom
bežného rozpočtu. Vykázaný prebytok
bude presunutý do rezervného fondu,
z ktorého budú následne financované
významné investície do mestského
majetku, napríklad aj na dobudovanie
zimného štadióna. O úspešnom roku
môžeme hovoriť najmä z toho dôvodu, že
mesto dokázalo hospodáriť s prebytkom,
napriek tomu, že sme v priebehu jedného
roka urobili viaceré významné investície.
Dokážeme šetriť aj popri tom, že do
rozvoja mesta vynakladáme značné
finančné prostriedky. Prostredníctvom
mestskej spoločnosti Technické služby
sme v minulom roku zrealizovali
investičné akcie za takmer 1,6 milióna
eur.
Najrozsiahlejším a najnákladnejším
projektom, ktorý sme v roku 2016 začali
realizovať, je rekonštrukcia futbalového
štadióna, do ktorej bolo v minulom roku
investovaných takmer 1 mil. eur . Určite
ste už na vlastné oči zaregistrovali, že
v našom meste vzniká malý moderný
štadión s kapacitou 2300 miest na
sedenie, ktorý poskytne divákom
kultúrne prostredie a športovcom nové
a kvalitné zázemie. Na túto akciu sme
vyčlenili 1 milión eur z rozpočtu mesta,
pričom od SFZ sme získali ďalších
750-tisíc eur vo forme dotácie.

roku sme otvorili dve oddychové zóny.
Na Svitavskej ulici vznikol areál, ktorému
dominuje dráha pre inline korčuliarov,
s atrakciami a prvkami pre trávenie
voľného času detí a mládeže. Oddychovú
zónu Etapa nám oficiálne otvoril
prezident SR Andrej Kiska. V júli sme do
prevádzky spustili novú oddychovú zónu
na Námestí Matice slovenskej. Volá sa síce
Letný pavilón, no využitie našla aj teraz
v zime, počas Vianočných trhov. Obidve
oddychové zóny predstavovali investíciu
približne 300 tisíc eur. V minulom roku
sme skutočne investovali do možností
na trávenie voľného času. Okrem
oddychových zón sme vybudovali
pumptrackovú dráhu na priestranstve pri
Hviezdoslavovej ulici. Taktiež sme znova
vytvorili bežeckú dráhu a iné atletické
zázemie v školskom dvore na „Jednotke“
a za pomoci jedného z občianskych
združení dve streetbalové ihriská na
„Dvojke“. V Parku Štefana Moysesa
vznikol rozprávkový lesík pre deti,
ktorý tvorí drevená perníková chalúpka
s lanovou dráhou a príslušenstvom.
Na sídlisku Sever sme vybudovali nové
detské ihrisko. Nemôžeme zabudnúť
na kontinuálnu rekonštrukciu ciest
a chodníkov na území nášho mesta,
ktorá bude, samozrejme, pokračovať
aj v tomto roku. V minulom roku sme
vyriešili problém parkovania pri ZŠ
na Ul. Dr. Janského a vybudovali nové
parkovisko za takmer 40-tisíc eur. Opäť
sme investovali do estetizácie kúpaliska.
Určite ste pred niekoľkými týždňami
zaregistrovali, že sme vymenili za novú aj
vianočnú výzdobu v centre mesta.

Celý rok sa niesol v znamení
770. výročia od udelenia
mestských práv
Rok 2016 bol nielen o investičných
akciách a rekonštrukciách. V minulom
roku naše mesto oslávilo 770. výročie
udelenia mestských práv. Počas celého
roka sa uskutočnilo viacero podujatí
pod záštitou tohto jubilea. Hneď vo
februári sme zorganizovali veľkolepé
oslavy na Svätokrížskom námestí,
ktorými sme sa symbolicky prihlásili
k histórii mestečka Svätý Kríž, na ktorého
základoch bol vybudovaný Žiar nad
Hronom. V dnešnej dobe globalizácie je
mimoriadne potrebné starať sa o svoje
tradície a odkrývať vlastné korene. Pre
Žiar nad Hronom, moderné mesto, ktoré
expandovalo kvôli spusteniu výroby
hliníka pred viac ako 60 rokmi, je to ešte
dôležitejšie. Aby mladá generácia vedela,
že naše mesto nie sú len paneláky, ale

Na rekonštrukciu futbalového štadióna sa z rozpočtu mesta vyčlenil 1 milión eur.
že kedysi to bolo administratívne sídlo
bystrickej diecézy a obchodné centrum
regiónu. Že sa u nás križovali všetky
dôležité cesty a naša história je bohatá
na udalosti. Aj z tohto dôvodu, oživovať
zabudnutú históriu Svätého Kríža, sme
zriadili Svätokrížsky dom. V roku 2016
v ňom bola zrekonštruovaná hospodárka
časť a v tomto roku sa chystáme
renovovať obytnú časť. Výsledkom by
mal byť dom, zariadený v duchu 19.
storočia, ktorý názorne pripomína, ako
sa u nás žilo takmer pred 200 rokmi.

Veľkú pozornosť a finančné prostriedky
budeme venovať vybudovaniu viac ako
50 nových parkovacích miest v úplnom
centre mesta, čo prispeje k vyriešeniu
nedostatku parkovacích miest v tejto
časti mesta, najmä v úradných
a otváracích hodinách. Som toho názoru,
že spoplatnenie parkovania v centrách
mesta nevyrieši problém s parkovaním,
ba práve naopak, sťaží parkovanie
v medziblokových priestoroch.

Ako bude vyzerať rok 2017
v Žiari nad Hronom

V tomto roku začneme pracovať na
troch veľkých projektoch. Chceme
modernizovať vnútroblokové priestory
na sídlisku Pod vŕšky. Dvory panelákov
by tak mali dostať nový vzhľad a ich
obyvatelia nové príležitosti na trávenie
voľného času. Tento projekt je závislý od
toho, či budeme úspešní pri získaní dotácií
z eurofondov. Podobným projektom je aj
cyklokomunikácia cez celé mesto – od
sídliska Sever až po priemyselný park.
Chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj
mestskej cyklodopravy, teda vytvoriť
cyklokomunikáciu, ktorá bude slúžiť
výhradne cyklistom. Aj v tomto prípade
bude realizácia závisieť od prípadného
úspechu pri získavaní dotácie. Ďalší veľký
projekt, ktorý nás čaká, je rekonštrukcia
krytej plavárne. Tento objekt si už
vyžaduje modernizačný zásah, jednak do
technológie a úpravy bazéna a jednak do
fasády budovy. Rozsah prác, ktoré bude
potrebné vykonať, ako aj celkovú výšku
investície, ešte nepoznáme. Isté je, že ak
má v budúcnosti plaváreň poskytovať
svoje služby, musíme ju rekonštruovať.
V súčasnosti pripravujeme projekt
jej modernizácie a budeme o ňom
informovať. Väčšou investíciou bude
aj rekonštrukcia mestského úradu, kde
realizačný projekt je už pripravený ako
podklad žiadosti o poskytnutie podpory,
na zníženie energetickej náročnosti tejto
budovy. Z môjho pohľadu dôležitým
v tomto projekte je aspekt zachovania
súčasnej podoby tejto budovy, ktorá má
svoju architektonickú hodnotu.

Rok 2017 je tu a my sa pozrime, čo nás
v ňom čaká. Dokončíme rozbehnutú
rekonštrukciu futbalového štadióna
a verím, že ešte v tomto roku budeme
v novom futbalovom stánku navštevovať
zápasy nášho klubu. V tomto roku chceme
začať s prácami na dokončení zimného
štadióna s jeho opätovným spustením. Na
tomto projekte je potrebné kompletne
vymeniť
technológiu
chladenia,
ukončiť opláštenie a izoláciu objektu
a postaviť novú tribúnu a zázemie
štadióna. Na komplexnú rekonštrukciu
potrebujeme približne 3 milióny eur.
Takúto rozsiahlu rekonštrukciu však
sami financovať nezvládneme. Preto už
dlhodobo hľadáme zdroje a možnosti
dotácií. Podľa toho, aké množstvo
peňazí sa nám podarí naakumulovať,
budeme vedieť povedať, do akej miery
rekonštrukcie sa pustíme. Aj v prípade,
že by sme nezohnali žiadne iné zdroje,
sami sme schopní zafinancovať výmenu
technológie chladenia a dopláštenie
štadióna. Preto môžem obyvateľov
mesta ubezpečiť, že zimný štadión ostáva
medzi našimi prioritami a môj sľub
spustiť ho v tomto volebnom období
naďalej platí. Urobím všetko preto, aby
tak tomu bolo už túto zimnú sezónu.

Nové služby ako materské
centrum či SOS hlásky

Otvorili sme dve oddychové
zóny a privítali prezidenta SR
Začiatkom roka sme dokončili výmenu
všetkých svietidiel na verejnom osvetlení
za LED technológiu, ktorá okrem lepšie
osvetleného mesta priniesla aj úsporu
finančných prostriedkov. Dovolím si
povedať, že sme jedno z prvých miest,
ak nie úplne prvé, ktoré na všetkých
svietidlách verejného osvetlenia používa
modernú LED technológiu. V minulom
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Tri veľké projekty

Prezident SR na oficiálnej návšteve Žiaru nad Hronom.

V súvislosti s odkrývaním histórie nášho
mesta, plánujeme v tomto roku opraviť
a sprístupniť domček v Parku Štefana
Moysesa, pochádzajúci z 18. storočia,
ktorý už dlhé roky chátra. Po jeho obnove
bude objekt slúžiť na komorné umelecké
podujatia alebo malé výstavy. Medzi
nové služby, ktoré v tomto roku chceme
v meste poskytovať, bude patriť nové
materské centrum, ktoré otvoríme na Ul.
Dr. Janského vo februári a ktoré verím, že
zaujme všetky mamičky s deťmi. Ďalšou

službou, ktorá má posilniť bezpečnosť
ľudí v uliciach, bude signalizačný systém
SOS hlások. Pôjde o niekoľko zariadení
na území mesta, ktoré sú vybavené
kamerou a SOS tlačidlom. V prípade, že
sa človek ocitne v núdzi, alebo je obeťou
trestného činu, a stlačí signalizačné
tlačidlo, na zariadení sa rozsvieti maják,
spustí zvukový signál a zároveň sa
aktivuje kamera, ktorá sníma okolie ako
aj toho, kto stlačil tlačidlo a na miesto
je automaticky vyslaná hliadka mestskej
polície. Verím, že nový signalizačný
systém posilní pocit bezpečnosti
obyvateľov nášho mesta v miestach, ako
je napríklad autobusová stanica.
V roku 2017 nás čaká aj množstvo
kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí, na ktorých sa možno aj osobne
stretneme. Zvlášť významné budú
Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike,
ktoré sú na programe 22. až 25. júna.
Myslím, že podujatie takéhoto rozsahu
sa v našom meste ešte nekonalo. Očakáva
sa účasť celej cyklistickej špičky z Čiech
a Slovenska, na čele s Petrom Saganom.
Zároveň sa očakáva aj účasť približne
20-tisíc divákov. Bude to podujatie, ktoré
určite preverí organizačné schopnosti
nášho mesta, no verím, že to zvládneme,
a pripravíme nielen pre domácich
návštevníkov zaujímavé podujatie.
Vážení spoluobčania, v minulom roku
som sa stal poslancom NR SR za stranu
Most – Híd. Tak ako som deklaroval po
nástupe počas predvolebnej kampane,
rovnako tak pri nástupe na poslanecký
mandát, tak deklarujem aj teraz, že
v prvom rade sa cítim ako primátor Žiaru
nad Hronom a naše mesto je pre mňa
absolútnou prioritou. Môžem povedať,
že aj počas mojej neprítomnosti, v čase,
keď sa zúčastňujem schôdzí parlamentu,
mesto bez problémov funguje a to, čo
si plánujeme, sa realizuje bez väčších
problémov. Chcem poďakovať všetkým
svojim spolupracovníkom za ich výkony
a samotnú prácu pre mesto. Taktiež
ďakujem všetkým zamestnancom
a poslancom mesta Žiar nad Hronom.
Spoločne sa podieľame na rozvoji nášho
mesta, na jeho živote, premenách a na
jeho úspechoch.
Ďakujem
všetkým
partnerom
a podporovateľom mesta, bez ktorých by
sme mnoho vecí nevedeli realizovať. Či
už je to Nadácia ZSNP a Slovalco, alebo
veľké spoločnosti ako je Slovalco, Nemak,
Veolia, Remeslo, ŽHS, Fagor, Bring, alebo
menší sponzori, ktorí finančne alebo
inou formou podporujú množstvo
aktivít mesta Žiar nad Hronom a jeho
organizácií. Ďakujem všetkým ľuďom,
ktorým záleží na tom, ako naše mesto
vyzerá, alebo akým smerom sa uberá
a najmä tým, ktorí sa k tomu dobrovoľne
pripoja. Všetkým vám prajem radostný
a úspešný rok 2017, nech je to rok pokoja
a spokojnosti.
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SPRAVODAJSTVO

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

Richtári
– správcovia nášho
mesta
Ako je známe, v roku 1246 dňa
6. apríla zemepán, ostrihomský
arcibiskup Štefan Vanča, udelil
osade Kríž mestské výsady.
Vykonal tak pre podporu
rozvoja obchodu a hospodárskej
prosperity osadníkov.
Avšak mestečko a jeho obyvatelia
naďalej podliehali správe jeho
úradníkov na čele s dvorským
špánom, sídliacim v meste.

Mestské privilégium Kríža
z roku 1246 a potvrdené
v roku 1668.

Privilégiami však mesto dostalo
značnú slobodu v niektorých
otázkach rozhodovania o svojich
záležitostiach, a to ako v oblasti
hospodárskej, tak aj v právnej. Na čele
mesta stál občanmi volený richtár. To
bolo jedno z významných privilégií,
ktoré vyplýva z bodov mestských
výsad, v ktorých sa v bode č.12 píše:
„Richtára mestečka si obyvatelia volia
spomedzi seba...“ a v nasledujúcom
bode č. 13 sa zase spomínajú práva
richtára: „Väčšie spory a to nad jednu
hrivnu, bude súdiť dvorský špán
s richtárom...“ a opäť v bode č. 14:
„Keby chceli richtára mestečka pre
jeho priestupky odstrániť, odstránia

Motivujúca talkshow. Štart UPs po žiarsky
Zaujímajú vás príbehy známych
lokálnych podnikateľov? Chceli by
ste začať podnikať, len neviete ako
na to, či odkiaľ vziať na rozbehnutie
vlastného biznisu peniaze? Chcete si
vypočuť príbehy mladých úspešných
ľudí z mesta Žiar nad Hronom, či si
radi posedíte v príjemnej atmosfére
a vypočujete častokrát úsmevné
príbehy hostí? Tak práve pre vás je
pripravená motivujúca talkshow.
Vo štvrtok 26. januára o 17.30 hod. sa
v priestoroch Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom uskutoční
motivujúca talkshow s inšpiratívnymi
ľuďmi, ktorá vás zaručene nakopne.
Podujatie Štart UPs je talkshow
o podnikaní v regiónoch Slovenska,
v ktorej vystúpia lokálni podnikatelia,
ktorí sa s vami podelia o svoje skúsenosti
a zážitky z ich cesty za úspechom, ale

aj zástupcovia štátnych a súkromných
spoločností a inštitúcií, ktorí vám poradia,
ako získať financie na rozbehnutie
vlastného podnikateľského nápadu.
Na podujatí vystúpia aj úspešní ľudia
z mesta Žiar nad Hronom, ktorí sa venujú
nezvyčajnému biznisu, o ktorom ste
možno ani netušili, že existuje. Podujatie
sa bude niesť v uvoľnenej atmosfére. O
chutné a zdravé občerstvenie sa postará
výrobca zdravých rastlinných potravín.
Podujatie je súčasťou roadshow Štart
UPs po Slovensky, ktorá sa koná od mája
2016 do februára 2017 v okresných
mestách banskobystrického kraja.
Ak by ste mali záujem na podujatí
odprezentovať svoj podnikateľský
nápad/startup, nechať si poradiť porotou
zloženou z odborníkov na podnikanie
a zasúťažiť o zaujímavé ceny, tak
neváhajte a napíšte do 24. januára e-mail

Mgr. Peter Mosný, archeológ

v prevádzke počas dní, keď bude
mrznúť. Vstup je voľný pre každého.
Na dočasnom klzisku bude aj dozor,
ktorý plochu otvorí a počas dňa ju
skontroluje. Obmedzenia platia pre
tých, ktorí chcú hrať hokej, keďže
mantinely na športoviskách na to nie
sú prispôsobené. Klziská slúžia výlučne
korčuliarom.
(li)

na adresu: info@cescape.org.
Na
podujatí
bude
vystavený
a odprezentovaný aj svetový unikát slovenský drevený počítač Xerry. Vstupné
je dobrovoľné.
Organizátormi
projektu
sú
Stredoeurópske startup centrum – CESC
a Business Innovation Center Banská
Bystrica v spolupráci s mestom Žiar nad
Hronom.
(r)

hliadke mestskej polície stotožniť tento
priestupok s konkrétnym páchateľom,“
podotýka náčelník.

Minizoo s novými prírastkami
Žiarska Minizoo sa opäť rozrástla
o nové zvieratká. Park Štefana
Moysesa sa stal domovom pre dve
„dámy“ – mini poníky.
Pre mini poníky pripravili pracovníci
technických služieb novú maštaľ, ktorá
bola dokončené ešte v decembri.
K oslíkom, klokanom, kozičkám,
prasiatkam či zajačikom tak pribudli
začiatkom roka aj mini poníky, z ktorých

Šteniatko ako nechcený
vianočný darček

Za zmienku určite stojí smutná udalosť
zo dňa 25. decembra, kedy v ranných
hodinách hliadka MsP asistovala
príslušníkom policajného zboru pri
ohliadke miesta činu na Sládkovičovej
ulici. „Jedna pani ukončila svoj život
vyskočením z okna z výškového
paneláku z 11. poschodia,“ približuje
tragickú udalosť Róbert Šiška. Počas
sviatkov tiež ľudia nosili na stálu službu
mestskej polície nájdené veci, ktoré
niekto stratil alebo niekde zabudol, ako
napríklad tašku s dokladmi či mobily. „Ku
koncu roka sme zaznamenali zvýšený
výskyt túlavých a zabehnutých psov,
ktorých hliadky operatívne odchytávali
a umiestňovali v útulku. Na Nový rok
sme tiež našli šteniatko psíka, ktoré bolo
priviazané o strom na Námestí Matice

ťažkej a náročnej funkcii zhostili
úspešne, je ťažké zhodnotiť a ani
sa o to nebudeme snažiť. Chceme
len v niektorých častiach prispieť
s faktografickými správami o tých,
o ktorých sa informácie zachovali.
Keďže históriou je už aj doba
nedávna, pokúsime pripomenúť
v chronologickej rade všetkých
„otcov nášho mesta“. Je potrebné,
aby obyvatelia Žiaru nad Hronom
mali toto povedomie. Sú to a boli
ľudia, ktorí významnou mierou
prispeli k rozkvetu a ochrane mesta
v časoch, ktoré si to vyžadovali.

Mesto sprístupnilo dočasné klzisko
Začiatok roka sme privítali ako sa
na zimu patrí. Deti potešila nádielka
snehu, ale aj poriadne mrazy. Mesto
sa preto rozhodlo opäť pripraviť
plochu na korčuľovanie.
Poriadne mrazy udreli prvý januárový
týždeň a pri tejto príležitosti mesto
pripravilo opäť plochu na korčuľovanie,
a to na ihrisku na Oddychovej zóne
Hviezdoška. Dočasné klzisko bude

Mestská polícia riešila počas sviatkov bežné priestupky aj tragickú udalosť
Vianočné sviatky a silvestrovské
oslavy trávime väčšinou so svojimi
blízkymi v pohodlí domova. Príslušníci
mestskej polície však voľno nemali,
služby mali nepretržite počas celých
sviatkov. Počas nich museli riešiť
niekoľko priestupkov.
Hliadky Mestskej polície v Žiari nad
Hronom riešili prevažne priestupky,
ktoré sa nevymykali bežnému štandardu.
„Z pohľadu mestskej polície išlo počas
vianočných sviatkov a silvestrovských
osláv o štandardný výkon služby,“
informuje náčelník žiarskej MsP
Róbert Šiška a ako konkretizuje,
bežný štandard je napríklad statická
doprava, odchyt zatúlaných psov,
rušenie nočného pokoja, porušenie
zákazu
požívania
alkoholických
nápojov či nerešpektovanie zákazu
fajčenia. Vyskytli sa však aj prípady
nahlásenia neoprávneného použitia
zábavnej pyrotechniky mimo VZN-kom
povoleného časového intervalu. „Ani
v jednom prípade sa však nepodarilo

ho len s naším vedomím.“ Z tohto
vyplýva, že občania Kríža získali
významnú slobodu voľby vlastného
richtára. Mal právo súdiť menšie
priestupky, väčšie už za účasti
dvorského špána. Dátum vydania
mestských práv zároveň môžeme
považovať aj za oficiálny dátum
vzniku funkcie richtára (starostu,
primátora) v našom meste.
Začína sa dlhá a nepretržitá
historická „cesta“ správcov nášho
mesta, ktorí konali podľa doby,
v ktorej žili, a jej požiadavkami, ale
aj podľa vlastného uváženia, no
vždy s ohľadom na blaho mesta
a jej obyvateľov. Či sa však tejto

budú mať najväčšiu radosť najmenší
Žiarčania. Okrem toho technické služby
pred zimou všetkým zvieratkám v
Minizoo kompletne vyčistili príbytky
a nastlali slamou a senom na zimné
obdobie. Zvieratká však žiadne
vianočné špeciality nemali. Dostali však
väčšie vianočné dávky jedla, najmä
počas tuhých mrazov.
(kr)

slovenskej vedľa pošty. Išlo zrejme o
nechcený vianočný darček,“ uzatvára
bilanciu náčelník žiarskej MsP Róbert
Šiška.
(li)

Malí remeselníci. Tvorivé dielničky pre malé a veľké rómske detičky
Celý rok 2016 od januára až do
decembra, dvakrát do mesiaca, sa
skupinka rómskych dievčat a chlapcov
zo Špeciálnej základnej školy v Žiari
nad Hronom venovala objavovaniu
tradičných a rómskych remesiel.
Hlavným organizátorom projektu Malí
remeselníci bolo Pohronské osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom. Podľa
spracovaného harmonogramu, tak ako
v minulosti od fašiangov až do Vianoc,
spoznávali deti ročné zvykoslovie
a tradičné predmety, viažuce sa
k jednotlivým obdobiam. Najviac sa
pracovalo s prírodným materiálom, ale
aj textilom a drôtom. Chlapcov najviac
zaujímali činnosti, kde sa tvorilo z dreva
alebo drôtu. Dievčatá zas obľubovali
prácu s textilom, cigánske tkaničky,

tkanie na krosnách i rámikoch, ale
darilo sa im aj pri maľovaní kraslíc.
Najväčší úspech však mali pletené
korbáče, košíky, kvietky a vyrezávané
bačovské palice. Prekvapením boli
pekné sklomaľby, kde deti maľovali
pestré ornamenty a iné výjavy zo života
jednoduchých ľudí. Posledné dielničky
boli venované tvorbe zo šúpolia,

slamy a maľovanému betlehemu, aby
sme si pripomenuli najkrajšie sviatky
kresťanského roka, Vianoce. Výsledkom
celoročného snaženia bola výstava
z detských prác Malí remeselníci, ktorá
bola v Pohronskom osvetovom stredisku
inštalovaná od 9. do 14. decembra 2016.
Záver roka deti z projektu Malí remeselníci
spoločne oslávili na Špeciálnej základnej
škole v Žiari nad Hronom v rámci
podujatia Rómske Vianoce spolu so
svojimi kamarátmi, rodičmi a učiteľmi,
kde odprezentovali 14. decembra aj
svoju tvorbu.
Celoročný projekt Malí remeselníci
bol realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.
Helena Soboslayová

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 26. január
2017 (t.j. štvrtok) o 9.00 hodine
do zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.

3. Správa z vykonaných kontrol HKM.
4. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
ZH pre rok 2017.
5.
Vyhodnotenie
Kalendára
športových podujatí mesta ZH
za rok 2016 a informácia o príprave
Kalendára športových podujatí mesta
Žiar nad Hronom na rok 2017.
6. Interpelácie poslancov.
7. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
8. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IV.
4

SPEKTRUM

Mestské noviny | 12. január 2017
e-mail: inzercia@echo.sk

Prehľad udalostí v roku 2016

Uplynulý rok priniesol so sebou množstvo zaujímavých udalostí, ktoré sa udiali priamo v našom
meste. Prinášame vám výber tých najzaujímavejších za jednotlivé mesiace. Mesto Žiar nad Hronom
v roku 2016 oslávilo významné jubileum – 770 rokov od svojho založenia. Toto výročie si mesto pripomínalo viacerými aktivitami počas celého roka.

JANUÁR

MÁJ

SEPTEMBER

Zima sa po prvýkrát prihlásila až 4. januára, kedy prvýkrát pokryla
snehová prikrývka cesty a chodníky v našom meste. Do ulíc techničiari
nasadili staršiu aj novú techniku, pomocou ktorej zmierňovali následky
zimy až do večera. Prvé mrazy udreli v polovici januára. Pri tejto
príležitosti mesto pripravilo plochy na korčuľovanie na ihriskách na
Hviezdoške a na ihrisku na „Jednotke“.

V stredu 18. mája navštívil Žiar nad Hronom prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska. Pri tejto príležitosti sa stretol s primátorom
mesta Petrom Antalom a študentmi Súkromnej strednej odbornej
školy technickej. Počas svojej návštevy aj oficiálne otvoril a dal
Žiarčanom do užívania Oddychovú zónu Etapa.

Od septembra je žiarsky primátor Peter Antal poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky. V parlamente je za stranu
Most – Híd. Svoju činnosť zahájila Žiarska komunálna spoločnosť,
ktorá zamestnáva dlhodobo nezamestnaných.

OKTÓBER
JÚN
FEBRUÁR

Pri príležitosti 770. výročia od udelenia mestských práv sa v piatok
5. februára uskutočnili celomestské oslavy. Súčasťou osláv bola
Slávnostná akadémia, na ktorej primátor odovzdal ocenenia 25
osobnostiam a jednej nadácii, podpísal partnerskú zmluvu s českým
mestom Svitavy a popoludní sa Žiarčania mohli zapojiť do historického
sprievodu mestom a pozrieť si hlavný program na Svätokrížskom
námestí.

K bezpečnosti v parku prispelo mesto zadebnením siedmych dverí
a jedného okna na pivniciach pod kaštieľom, ktoré už dlhšiu dobu
obývali miestni bezdomovci. Ešte predtým sa odtiaľ vyviezlo 2,5 tony
odpadu.
Žiarčania sa pokúsili vytvoriť slovenský rekord v čistení zubov. Rekord
z roku 2008 bol 834 účastníkov. Na žiarskom námestí si v júni 2016
umývalo zuby 1319 účastníkov.

Verejnosti bola oficiálne sprístupnená pumptracková dráha.
Určená je najmä pre bikerov, ale využívať sa bude môcť aj
v zimných mesiacoch ako kopec na sánkovanie. Celková dĺžka
dráhy je približne 150 metrov a skladá sa z troch okruhov.
Október patrí v meste už tradične jarmoku. Jarmočné špeciality
sa varili a piekli aj v priestoroch Svätokrížskeho dvora. Súčasťou
jarmoku bol po tretíkrát aj Žiarsky festival vína a lákavou atrakciou
bol určite aj vyhliadkový let helikoptérou.

NOVEMBER
JÚL
MAREC

1. marca bola oficiálne otvorená prevádzka Centra zhodnocovania
odpadov. Projekt s celkovými investičnými nákladmi 18,5 milióna
eur je najväčšou investíciou do odpadového hospodárstva, ktorú na
Slovensku zrealizovala samospráva.

Oddychovú zónu Letný pavilón sa podarilo postaviť za niekoľko
týždňov. Do užívania bola Žiarčanom odovzdaná v piatok 8. júla. V tento deň sa tu odohral aj prvý live koncert. Zóna bude prístupná od jari
do jesene.
Do Parku Štefana Moysesa pribudla krásna perníková chalúpka.
Poslúžila ako základ pre nové detské ihrisko, ktoré bude zamerané ako
rozprávkový les.

Od novembra majú rodičia detí na „Jednotke“ k dispozícii 20
nových parkovacích miest, ktoré vznikli na mieste starého chodníka.
Plocha celého parkoviska je 320 m2. V MsKC sa uskutočnila
premiéra interaktívneho predstavenia Z minulosti do prítomnosti
– Z histórie Svätého Kríža a Žiaru nad Hronom. Predstavenie dalo
bodku za celoročnými oslavami 770. výročia od udelenia mestských
práv. Dokončená bola aj výstavba basketbalových streetballových
ihrísk, ktoré sa nachádzajú v areáli žiarskej „Dvojky“. Prvý priechod
pre chodcov osvetlený LED gombíkmi je priechod na Bernolákovej
ulici. Tie budú blikať nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni.

APRÍL

Začalo sa s rekonštrukciou futbalového štadióna. Rozpočtové náklady projektu sú 1,25 mil. eur, 750-tisíc eur poskytnutých SFZ je určených
na výstavbu dvoch nových tribún.
Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Za veliteľa dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján Kobelár, ktorý je
zároveň profesionálnym hasičom.
Členmi dobrovoľného hasičského zboru budú aj niektorí ďalší
profesionálni žiarski hasiči, mesto však v budúcnosti počíta aj
s dobrovoľníkmi z radov občanov.

AUGUST

Začiatkom mesiaca sa uskutočnil najväčší mestský hudobný
festival City fest 2016. Jedenásty ročník festivalu navštívilo
8 531 platiacich návštevníkov, organizátori hovorili dokonca
o 10-tisícovej návštevnosti.
V auguste sa v parku uskutočnil aj 4. ročník obľúbeného pivného
festivalu Beer fest. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najlepšie
navarený kotlíkový guláš.

DECEMBER

Vianočné trhy začali v pondelok 5. decembra. Už tradične sa
počas ich trvania uskutočnilo aj varenie vianočnej kapustnice,
primátorského punču a nechýbal ani bohatý kultúrny program.
Vianočnú atmosféru v meste znásobil aj živý vianočný stromček
či nové biele LED osvetlenie. Premiéru mal tiež unikátny drevený
betlehem v životnej veľkosti, ktorý pre Žiarčanov vytvoril majster
Andrej Jánoška.

KULTÚRA/INFORMÁCIE/MsKC
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ROZŠÍRENIE STRÁNKOVÝCH DNÍ
A STRÁNKOVÝCH HODÍN NA POLÍCII
Na zabezpečenie jednotného postupu v oblasti vydávania dokladov
a vedenia evidencie vozidiel, Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upravilo stránkové dni
a stránkové hodiny na oddeleniach
dokladov a na oddeleniach evidencii
vozidiel okresných riaditeľstiev Policajného zboru a v klientskych centrách MV SR.
Úradné hodiny – Oddelenie
dokladov
(cestovné pasy, vodičské preukazy
a občianske preukazy)
Pondelok 08.00 – 15.00 hod.
Utorok 08.00 – 15.00 hod.
Streda 08.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 15.00 hod.
Piatok
08.00 – 14.00 hod.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý krok
pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na najväčšie
technologické dobrodružstvo histórie a priblíži
zložitú cestu, ktorá k nemu viedla. Program
doplní znázornenie aktuálnej oblohy pomocou
planetária so sprievodným slovom lektora
a za priaznivých poveternostných podmienok
pozorovanie objektov večernej oblohy
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 13. januára
o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária vás oboznámi
s vývojom vesmíru. Poskytne vám tiež pohľad na
nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia
a vysvetlí povahu niektorých úkazov. Po skončení
programu je za priaznivých poveternostných
podmienok pripravené pozorovanie večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 20. januára o 18.00 hod.
•Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku
Cestopisno-relaxačný program o Novom
Zélande. Ponorte sa spolu s nami za spevu
Maoriov do jeho histórie, spoznajte jeho prírodné
a kultúrne dedičstvo, zoznámte sa s krásami,
zaujímavosťami a inšpirujte sa pri vlastnom
objavovaní neprebádaných kútov našej planéty.
Dňa 26. januára o 19.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

12.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
13.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
14.1. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
15.1. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
16.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleuss
17.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
18.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
19.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
20.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
21.1. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
22.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus,
23.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
24.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
25.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
26.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

SAD PRIJME VODIČOV AUTOBUSOV
Slovenská autobusová doprava Zvolen, závod Žiar nad Hronom
príjme vodičov autobusov na plný úväzok s nástupom ihneď, dohodou.
Náplň práce: preprava cestujúcich v rámci MHD, prímestskej a diaľkovej
dopravy, starostlivosť o zverené vozidlo. Požiadavky na zamestnanca: vodičský preukaz
skupiny D, kvalifikačná karta vodiča, trestná bezúhonnosť, odolnosť voči záťaži a stresu,
slušné a príjemné vystupovanie.
Iné výhody: cestovné výhody pre zamestnancov a rodinných príslušníkov na linkách
spoločnosti, sociálny program (rekondično-rehabilitačné pobyty),
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, práca v stabilnej spoločnosti.
Kontakt: 045/5313301, 045/5313302, e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk.
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OZ Šášovčan hodnotí uplynulý rok
OZ Šášovčan bolo zriadené v roku 2005.
Od tohto dátumu sa snaží prispievať
ku kultúrno-spoločenskému dianiu
v Šášovskom Podhradí a okolí.
Združenie úzko spolupracuje so
speváckym súborom Šášov. Nový
rok otvorili spoločnou silvestrovskou
zábavou, ktorej sa zúčastňujú aj pôvodní
obyvatelia obce, čím prejavujú svoju
spolupatričnosť. Vo februári nechýbala
obnovená
tradícia
Fašiangového
sprievodu s pôvodnými ľudovými
maskami, ktoré si svojpomocne vyrobili.
Večerné pochovávanie basy s plačkami
končilo
ochutnávkou
klobásovej
praženice a šišiek. Úspechom bolo
zapojenie mladej generácie do šírenia
tohto miestneho zvyku. Pripravili aj
fašiangovú veselicu pre deti i dospelých.
V marci sme sa rozlúčili so zimou
a privítali jar, čo spojili členovia OZ so

zvykom vynášania Moreny. Divadelníci
prezentovali mesto Žiar nad Hronom
na regionálnej súťaži ochotníckych
divadiel v Osvete, kde boli nominovaní
na krajské kolo v Revúcej. Zúčastnili sa
aj Melekovej Novej Bani. S divadelným
predstavením sa prezentovali aj v Dolnej
Trnávke a v Lutile. V Šášovskom Podhradí
pripravili
prezentáciu
miestnych
„cukrárok“ na súťaži Veľkonočný zákusok,
ktorý končí každoročne vzájomným
degustovaním a výmenou receptov.
Mužská porota vymenovala a ocenila aj
hlavných výhercov. Zvládli aj každoročný
veľkonočný turistický výstup na Suť.

v Trhových Svinách v Českej republike,
kde nadviazali spoluprácu s divadelným
súborom Rolnička z Hoříc na Šumavě
a organizátormi podujatia. V júli do
prípravy Šášovských hradných hier
zapojili mládež, ktorá pripravila scenár,
súťaže i masky na Strašidelný les.
Strašidlá tvorili miestne strašidelné
postavy, ale aj slovenské poverové
bytosti.
Na
podujatie
vytvorili
v spolupráci s miestnym stolárom
mučiaci nástroj – kladu, historickú kulisu.
Na prípravu podujatia zorganizovali aj
viacero brigád, počas ktorých pravidelne
odstraňujú náletové dreviny a trávnaté
porasty a pripravujú Podsad na hradné
hry. V auguste pre Šášovčanov pripravili
prezentáciu Z truhlice starých materí
V apríli sa členovia OZ zúčastnili s Ľudkou Pulišovou, ktorá čerpala
ako hostia na Krajskej postupovej poznatky a fotodokumentáciu aj zo
prehliadke
vidieckych
divadiel Šášovského Podhradia a Ladomerskej

Do Šášovských hradných hier
zapojili aj mládež

Viesky. V októbri sa zúčastnili
turistického výstupu na Veľkú Svišťovku
vo Vysokých Tatrách. Súčasťou
stretnutia bolo aj divadelné sústredenie
s výberom novej hry a rozdelením
hereckých rolí. Pripravili aj stretnutie
s našimi najstaršími v kultúrnom dome
k Mesiacu úcty k starším, kde nechýbali
milé básničky, piesne, ale aj vystúpenie

skupiny Sekera. V kultúrnom dome
privítali aj kolegov divadelníkov z Českej
republiky Rolnička, ktorí mali možnosť
vidieť krásy Šášovského hradu, Banskej
Štiavnice a Sklených Teplíc. V decembri
pre najmenších pripravili stretnutie
s Mikulášom, nechýbali čert, anjel
a balíčky plné sladkostí.
Anna Janeková, štatutár OZ Šášovčan

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKA

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 25. decembra sme si
pripomenuli 6 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás opustila
naša drahá a milovaná mamička,
stará mama a prastará mama
Zdenka Môcová.
Dňa 19. januára si pripomenieme
6 rokov 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.

SPOMIENKA

Život v spomienkach
je večný,
tak si môžeme
uchovať našich
milovaných nastálo...
Deň 10. január je smutný
pre našu rodinu, lebo sme si
pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka
Ladislava Balogha.
S láskou a úctou spomína celá
smútiaca 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 14. januára si pripomíname
30. 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.

SPOMIENKA

Prestalo srdiečko biť,
ústa sa smiať,
budeme,
dedko, drahý,
na teba spomínať.
Dňa 8. januára sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Jozef Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 19. januára
uplynú 2 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný
Andrej Köszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaci pozostalí.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po rokoch
tvoj hlas.
Mala si rada život,
my teba a ty nás.
Čas plynie a nevráti,
čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
To, že sa rana zahojí,
to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 31. decembra 2016
uplynulo10 rokov,
čo nás náhle opustila
naša drahá
manželka, mama
a sestra
Melánia Príhodová,
rod. Lovčičanová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel Bohuš,
dcéra Diana s rodinou
a sestra Želka.
Je ťažké nevedieť
o čo dobré je ľahší svet.
SPOMIENKA

Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 3. januára sme
si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Mária Litrichová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.

Dňa 6. januára
sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
otec a starý otec
Ľudovít Lalo.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami.
SPOMIENKA

Čím bol si nám,
to vie len ten,
kto stráca,
čím bol si iným,
Boh ti to už spláca.
Dňa 29. decembra 2016
uplynulo 19 rokov
od odchodu
nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás nečakane
a bez rozlúčky opustil
vo veku 67 rokov.
Spomínajú manželka,
dcéry s rodinami,
vnučky a vnuci
a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Dňa 10. januára
sme si pripomenuli
3. 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 ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

Odchádzam
za svetlom,
kdesi v diaľke
splyniem s ním.
Tým, ktorých
milujem, na cestu posvietim...
Dňa 29. decembra 2016
uplynuli štyri roky od chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
mamka
Evka Bačinská.
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar
pokoja, kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKA

Dňa 4. januára
uplynul rok
od smrti nášho
milovaného dedka,
otca a manžela
Ing. Tarzícia Klimenta.
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
bude stále žiť.
S láskou spomínajú
manželka Mária,
deti Marián
a Lívia s rodinou.

SPOMIENKA

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na vás nikdy nepominie.
Dňa 2. januára uplynulo 18 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec a svokor
Štefan Švec
a
dňa 2. marca si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama, starká, svokra
a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára si pripomíname
23 rokov od úmrtia
nášho drahého brata,
uja a švagra
Jaroslava Šveca.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im s nami
tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce drahej
mamičky,
odišla na večnosť spať,
mamička drahá,
zostaneš s nami,
vo večných spomienkach.
Dňa 9. januára sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša milovaná
Terézia Forgáčová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína dcéra, vnuk, smútiaca
rodina, susedia a známi.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich spomienkach budeš stále žiť.
Dňa 4. januára sme si pripomenuli 9 rokov od chvíle,
keď nás vo veku 56 rokov opustil náš milovaný otec, manžel,
brat, švagor a kamarát
Ján Líška, rodák z Horných Opatoviec.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka Ľubica, synovia Tomáš a Pavel, dcéry Ľubica a Klaudia
s rodinou, sestry Marta a Emília a ostatná rodina.
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Športový prehľad udalostí v roku 2016
Rok 2016 bol v Žiari nad Hronom
bohatý aj na množstvo športových
udalostí. Obrazom vám niektoré
z nich pripomenieme.
Wintercup Berlin

Pohár primátora v tanečnom športe patrí
medzi najstaršie športové podujatia
v meste. Na XXV. ročníku v 17 tanečných
triedach súťažilo 8 párov z TŠK Stella.
Žiarčania získali v konkurencii 240 párov
zo Slovenska, Poľska a Maďarska 1 zlatú,
2 strieborné a 3 bronzové medaily.
Najúspešnejší športovci mesta

Už 11. ročníka turnaja sa zúčastnilo Žiarska U13 víťazom medzinárodného
300 pretekárov z 37 klubov z celého turnaja v Lučenci
Slovenska. Karatisti z MŠK Žiar nad
Hronom nastúpili v celej svojej sile –
od prípravkárov až po ostrieľaných
pretekárov a opäť zabojovali. So
ziskom 13 zlatých, 7 strieborných a
11 bronzových kovov sa umiestnili v
medailovej štatistike na 1. mieste.

Bežec nášho atletického klubu Lukáš
Muha bol po úspešnom zvládnutí
Majstrovstiev Slovenska v atletike mužov
a žien nominovaný do výberu atletickej
reprezentácie. Slovenskú republiku
reprezentoval
na
medzištátnom
stretnutí juniorov v atletike.
Žiarčania Holic a Paulík majstrami
Slovenska

MS v plesových choreografiách
Chlapci v kategórii U13 potvrdili,
že v našej krajine sú kvalitné liahne
futbalových talentov. Po napínavých
súbojoch sa na medzinárodnom turnaji
ŠK Novohrad Cup z celkového prvenstva
tešili mladíci z Pohronia.

Mladší žiaci BK MŠK Žiar nad Hronom
sa zúčastnili v Berlíne prestížneho
medzinárodného
mládežníckeho
turnaja. Žiarčania nakoniec získali v
silnej konkurencii, kde nechýbali tímy
Nemecka a Francúzska, strieborné
medaily za 2. miesto.
Z ME v karate priniesla Dominika Ocenenie Športovec mesta si prevzali
najúspešnejší športovci, družstvá,
Veisová bronz
tréneri a funkcionári za rok 2015.
Z celkového počtu 112 športovcov
boli ocenených 33 jednotlivcov, 73
športovcov v kolektíve, 2 tréneri a 4
funkcionári.
Detská tour Petra Sagana

Žiarskemu mestskému polmaratónu
Poslednú augustovú nedeľu sa v Tepličke
dominovali bežci z Kene
nad Váhom už tradične uskutočnili
M-SR v časovke dvojíc žiakov a žiačok a
družstiev kadetov a juniorov v cyklistike.
V kategórii mladších žiakov patrili medzi
favoritov naši Holic a Paulík, ktorí po
bojovnom výkone na trati napokon v
V sobotu 7. mája sa uskutočnil už
cieli boli najrýchlejší a získali titul.
19. ročník Majstrovstiev Slovenska
v plesových choreografiách, exhibíciách
Adrián Foltán na MS v Katare
a showdance 2016. Skvelým Žiarčanom
sa po prvýkrát v histórii podarilo zvíťaziť V sobotu 14. mája sa uskutočnil už
vo všetkých disciplínach, v ktorých siedmy ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu. Účasťou to bol rekordný
súťažili.
ročník, na štart polmaratónu a štafiet sa
Majstrovstvá
stredoslovenskej postavilo až 270 pretekárov.
oblasti v plávaní
Streetball

Veľký úspech pre žiarske karate.
Dominika Veisová získala bronz na
Majstrovstvách Európy v kategórii
junioriek do 48 kg.
XXV. Pohár primátora v tanečnom
športe
V areáli Základnej školy na Jilemnického
ulici uskutočnilo 2. kolo cyklistickej
súťaže Detská tour Petra Sagana. Deti
súťažili v kategóriách baby, mikro, mili,
mini, mladší žiaci a starší žiaci. Na štart
sa v Žiari postavilo 363 pretekárov,
z ktorých prišlo do cieľa 343.

ATLETIKA

Nikola Bahnová, žiarska atlétka,
sa v utorok zúčastnila chodeckej
ligy v Banskej Bystrici. V skvelej
konkurencii skončila na 3. mieste v
dorasteneckej kategórii. Týchto
pretekov sa zúčastnili na trati 5000 m
aj reprezentanti Slovenska v chôdzi
– Matej Tóth a Anton Kučmín, obaja
pretekajúci za VŠC Dukla Banská
Bystrica.
(ap)

Muha v atletickej
Slovenska

reprezentácii

Plavci z plaveckého klubu MŠK Žiar nad
Hronom reprezentovali naše mesto na
jarných Majstrovstvách stredoslovenskej
oblasti. Aj napriek tomu, že niektorí
Žiarčania plávali prvýkrát vo svojej
kariére v 50 m bazéne, rozhodne sa
nestratili. Domov sa vrátili s bilanciou
3 zlaté, 6 strieborných a bronzových
medailí.

Memoriál Jozefa Juhaňáka

Bahnovej sa na chodeckej
lige darilo

Jubilejný 20. ročník turnaja v Streetballe
sa uskutočnil v sobotu 18. júna. Sily si
v ňom zmeralo 37 družstiev zo Žiaru, ale
aj širokého okolia.

Cyklistický junior Adrián Foltán,
ktorý obliekal dres žiarskeho CK
MŠK, reprezentoval Slovensko na
Majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike
v katarskej Duahe. Zo slovenských
reprezentantov skončil najlepšie práve
Adrián, a to na 38. priečke.

Najskôr výhra, na druhý deň prehra po tuhom boji
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK MŠK
Kežmarok 84:62 (27:14, 16:19, 20:19,
21:10)
Body: Tkáč 22, Minárik 19, Vrtík 18,
Kašša 7, Mokráň 7, Javúrek 4, Dolník 2,
Oravec 2, Novosádek 2, Galovič 1.
Prvý zápas sme začali dobre a prvú
štvrtinu sme dominovali hlavne v útoku.
Potom sme však sa nepochopiteľne
prispôsobili tempu hry súpera a odohrali
sme snáď najhoršie dve štvrtiny pred
domácim hľadiskom za celé tri sezóny.
Naša hra nemala iskru a chýbalo nám
nasadenie tak v obrane, ako aj v útoku.
Hrali sme pomaly a staticky a takáto
hra nám vôbec nesvedčí. Našťastie sme
sa aspoň trochu spamätali a v štvrtej
štvrtine sme odskočili súperovi na
20 bodov a v zápase som mohol dať
možnosť zahrať si všetkým hráčom.
Tak napriek tomu chcem pogratulovať

čo malo za následok 16-bodovú stratu
svojim hráčom k jasnému víťazstvu, čo 19:18, 22:23)
bolo dnes asi najpozitívnejšie z celého Body: Vrtík 26, Tkáč 15, Kašša 14, Mokráň na súpera po prvej štvrtine. Druhá
štvrtina však už bola z našej strany
11, Dolník 4, Javúrek 4, Novosádek 4.
nášho vystúpenia.
o niečom inom. Chlapci začali konečne
MŠK BK Žiar nad Hronom – PU Opäť sme otvorili zápas vo vlažnom viac tlačiť na súpera v obrane, zvýšili sme
Akademik Prešov 78:84 (11:27, 26:16, tempe , bez energie a bez tlaku v obrane, tlak na hráča s loptou a zdvojovaním
súperovho pick and rollu sme získali
niekoľko lôpt a dosiahli sme ľahké koše
po ziskoch. A tak sme druhú štvrtinu
vyhrali o 10 bodov a podstatné bolo,
že sme sa vrátili do zápasu. Od tejto
časti bol zápas vyrovnaný. My sme hrali
hru, ktorá nám svedčí tlak v obrane na
perimetri a z toho rýchly prechod do
protiútoku. V závere sme rozhodnutie
o zápase mali vo svojich rukách, ale,
bohužiaľ, 30 sekúnd pred koncom za
egálového stavu sme spravili tri špatné
rozhodnutia pri zakončení, a tak sme
súperovi darovali výhru.
Karol Kučera, tréner
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Mládežnícke kategórie FK Pohronie bilancujú rok 2016
S koncom roka 2016 sa skončila
aj futbalová sezóna. My sme o jej
zhodnotenie požiadali Rastislava
Urgelu, športového manažéra mládeže.
Sezóna je za nami. Ako ju hodnotíte?
Musím povedať, že predchádzajúca sezóna
sa nám celkom vydarila. Hodnotil by som ju
najmä z pohľadu výchovy hráčov, ktorá je
pre nás dôležitejšia ako samotné tabuľkové
umiestnenia. A, samozrejme, naplnenie
všetkých vekových kategórií dostatočnými
počtami. To je pre nás v klube prioritou!
Sme radi, že v prvom tíme sa postupne
začínajú presadzovať naši odchovanci
ako Pittner, Blahút, Gregáň, do kádra sa
prebojoval brankár Lehocký. To by malo
byť výzvou a motiváciou pre všetkých
hráčov dorasteneckých tímov. Tam
musíme ešte zapracovať. Tabuľkovo boli
na tom horšie starší chlapci z U19 ako
U17. S tou môžeme vysloviť spokojnosť.
Žiacke tímy U15 až U12 sa nám slušne
stabilizovali za posledné roky. Myslím,

že najmä v jesennej časti urobili výrazný
posun vo výsledkoch, aj v hernom prejave
kategórie U14 a U12. U15 je nosným
pilierom celej našej mládeže a všetci
veríme, že zachováme 1. ligu aj pre
nasledujúce sezóny. Sklamanie, ani nie
tak výsledkové ako herné, je trošku z U13.
Tam nás čaká ešte veľa „roboty“. Radosť
robia tiež prípravkárske družstvá, ktoré
reprezentujú v Lige prípraviek SsFZ (U11,
U10, U9) a na rôznych turnajoch po celom
Slovensku či v zahraničí. K nim sa pridávajú
pomaly U8 s U7 a už tretí rok nám funguje
Futbalová školička FK Pohronie, v ktorej sa
venujeme všeobecnej športovej príprave
detičiek vo veku od 4 do 6 rokov.
Čo by ste vyzdvihli?
Vyzdvihol by som hlavne prácu všetkých
trénerov a ich realizačných tímov, ktorá
nám postupne začína prinášať ovocie
a verím, že spoločne vychováme ešte
veľa hráčov, ktorí sa uplatnia v našom
A-tíme alebo nám budú robiť radosť

V sezóne sa darilo aj futbalovej U14.
v prvoligových kluboch či v reprezentácii jednotlivých trénerov. Chceme pracovať
hlavne na dobrej príprave jednotlivcov,
(Škriniar, Nemec, Tesák, Kupec, Šimko).
pretože fanúšikovia sú zvedaví hlavne
na osobnosti a individuality, ktoré dobre
Na čom treba ešte popracovať?
Samozrejme, na stálom dopĺňaní kategórií ovládajú to guľaté čudo, za ktorým sa
kvalitnými hráčmi do budúcna, nastavení všetci naháňame. V našom slovenskom
koncepčnej, jednotnej metodiky do futbale nám práve technické a rozdielové
tréningového procesu a vzdelávaní typy hráčov najviac chýbajú. Len tie

Vynikajúci úspech hráča Pohronia Samuela Urgelu
V športovej hale na Štiavničkách
v Banskej Bystrici sa v polovici
decembra konal už 23. ročník
medzinárodného halového turnaja
žiakov vo futbale o Pohár docenta
Jozefa Vengloša.
Jeho víťazom sa stali mladí futbalisti
Slovana Bratislava a najlepším
hráčom talentovaný odchovanec
žiarskeho futbalu Samuel Urgela,
ktorý je kapitánom tímu FK
Pohronie U14. Turnaja sa zúčastnili
žiacke výbery Stredoslovenského
a Východoslovenského futbalového
zväzu, FK Dukla Banská Bystrica,
Futbalová škola Mareka Hamšíka Jupie, FK Sigma Olomouc a ŠK Slovan
Bratislava. Samuel Urgela hral za
výber Stredoslovenského futbalového
zväzu. V ňom pôsobí už druhý rok
a pravidelne sa zúčastňuje všetkých
akcií ročníka narodenia 2003. Tréner
a zároveň otec v jednej osobe Rastislav
Urgela k oceneniu svojho syna povedal:
„Ťažko mi je hodnotiť celý priebeh
turnaja a Samkove výkony, pretože
som mohol vidieť iba dva jeho zápasy
z piatich, keďže som musel po nich
odcestovať. Ale musím povedať, že sa
mi v obidvoch páčil. Hral s chuťou, na
palubovke pôsobil suverénne, snažil

sa, bojoval. Veľmi sa teším, že sa mu
darilo. Musím pochváliť taktiež výkony
jeho klubového spoluhráča Adriána
Pivarčiho. Ten hral tiež výborne.“ A aká
bola jeho sezóna a aké sú od neho
očakávania v roku 2017? „Myslím, že
ju môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
Trénuje a na zápasy nastupuje

so skvelými spoluhráčmi v klube
v kategórii U14, kde tvoria výbornú,
zohratú partiu už 7 sezónu. Pravidelne
hrajú na špici svojej súťaže spolu
so Žilinou a Ružomberkom, vyhrali
medzinárodný letný turnaj v Lučenci
a určite patria do TOP 10 na Slovensku
ročníka 2003. Bez svojich spoluhráčov
by určite ale nemohol byť tam, kde
momentálne je. Teší nás aj záujem
viacerých zahraničných skautov, ktorí
ho sledovali v jesennej časti, dokonca
ja na spomínanom Venglošovom
pohári. Boli sa neho pozrieť z Anglicka,
aj zo Španielska, dlhodobo ho
sleduje viacero prvoligových klubov
na Slovensku. Dostali sme už aj dve
konkrétne ponuky na zmenu klubovej
príslušnosti do dvoch najlepších tímov
u nás, myslím si však, že jeho čas ešte
neprišiel. Keď bude zdravý, poctivo
trénovať a individuálne sa zlepšovať,
určite sa tomu nebudeme v budúcnosti
brániť. Ale stále má ešte len 13 rokov.
V jarnej časti by sa mal posunúť na
viacero zápasov do kategórie U15
s niektorými spoluhráčmi a pomôcť jej
k pokojnej záchrane v 1. lige. Veríme,
že sa nám to v klube spoločne podarí.
To je naším cieľom číslo jeden.“
(r)

pritiahnu na štadióny väčší počet divákov.
Veď šport a futbal sa robia práve pre nich.
Toto by mala byť naša cesta. Veď futbal
spája.
A vaše ambície?
Z dlhodobého hľadiska vychovávať
v dorastoch hráčov pre seniorský futbal,
prilákať na náš štadión čo najviac mladých
športovcov, ktorí nám budú robiť dobré
meno. V žiackych súťažiach hrať pravidelne
prvú ligu a súperiť s najlepšími. Myslím, že
cieľavedomou prácou s 12 mládežníckymi
tímami by sa nám tieto ciele v budúcnosti
mohlo dariť napĺňať. Na záver by som
chcel poďakovať všetkým za jesennú
časť aj uplynulú sezónu. Trénerom,
vedúcim tímov, funkcionárom, rodičom.
Sponzorom a mestu Žiar nad Hronom za
vytvorené podmienky pre futbal v našom
meste a taktiež všetkým zainteresovaným,
ktorí sa podieľajú na prestavbe starého
futbalového štadióna na pekný športový
stánok. Všetci sa naň tešíme.
(r)

Tréner Foltán: Spravíme všetko pre záchranu
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Miloš
Foltán
prevzal mužstvo
po štyroch kolách
s hrozivým skóre
a nulou na konte.
Napriek
tomu
Pohronie zimuje
na ôsmej pozícii.
Keďže po tomto
ročníku sa plánuje
reorganizácia
súťaží, istotu účasti
v druhej lige si
zabezpečí
len
prvých šesť tímov. Zaujímavá pre Pohronie
však je aj siedma priečka, ktorá by mu zaistila
baráž. Pohronie má momentálne 24 bodov
a na siedmu Žilinu B stráca šesť a šieste Nové
Mesto nad Váhom päť bodov. Na jar sa budú
dohrávať už len štyri kolá, v ktorých však
Pohrončania vyzvú prijateľných súperov.
Martin a Banská Bystrica sú v dolnej časti
tabuľky, Trnava B figuruje na treťom mieste.
Zaujímavý však bude hlavne domáci súboj
proti Novému Mestu nad Váhom, ktorý by
mohol byť priamym súbojom o postup. „V
prvom rade ďakujem za celú jesennú časť
hráčom. Boli sme v ťažkej situácii, ktorú
sme ustáli. Bolo mi cťou viesť toto mužstvo
v jesennej časti, pre mňa je to zážitok na celý
život. Toto mužstvo ukázalo, že má silu a na

jar spravíme všetko preto, aby sme zachovali
druhú ligu pre tento región,“ po poslednom
zápase uviedol na tlačovej konferencii tréner
Miloš Foltán. Cez zimnú prestávku si chcú
Pohrončania hlavne poriadne oddýchnuť
a potom sa začnú pripravovať na kľúčovú
jar. „Verím, že nám fanúšikovia odpustia, keď
v prípravnom období nebudeme hrať na
výsledky. Chceme načasovať formu na jarné
obdobie, ktoré bude veľmi dôležité. Sme
stále v hre a súťaž je postavená tak, že aj to
siedme miesto je pre nás zaujímavé. Mužstvo
má svoju silu, a tak budeme bojovať až do
konca,“ dodal. Tréner spolu s vedením klubu
plánujú aj zmeny v kádri, s určitosťou nastane
pohyb troch až štyroch hráčov. „O tom je zatiaľ
skoro hovoriť. Brankárska opora Urminský sa
zranil, no isté je, že s ním rátame aj do jarných
bojov,“ prezradil. Prípravu začali Pohrončania
9. januára, odohrajú aj niekoľko zápasov,
v ktorých tréner otestuje hráčov pred dôležitou
jarnou časťou. „Musím ešte raz povedať, som
veľmi rád, že sme stále v hre. Urobíme všetko
preto, aby sme druhú ligu pre tento región
udržali,“ zopakoval. Ak by Pohronie obsadilo
siedmu pozíciu, v baráži by sa za aktuálnych
podmienok stretlo so Zvolenom. „Mali sme
tu Skalicu, silnú Žilinu. Trúfame si preto na
každého, ale je to ešte veľmi ďaleko,“ uzavrel
tréner Pohronia Miloš Foltán.
Zdroj: www.mskziar.sk

V tíme starších žiakov chýbajú stabilní lídri. Na Prievidzu sme nestačili
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad Hronom
83:69 (26:24, 43:45, 60:64, 83:69)
Body: Babiak 15 (1 trojka), Novák 13, Kucej
11 (2 trojky), Golebiowski 10 (7 doskokov),
Grochal 9 (1 trojka), Greguš 6, Kret 5.
V prvom zápase roku 2017 vycestovali
starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
za súperom do Prievidze. Zápas sa od
začiatku hral na vysokej úrovni, kde
predovšetkým dominoval útok.
Polčasové skóre 43:45 ukázalo, že to bude

vyrovnaný zápas. Potvrdila to aj tretia
štvrtina, ktorú Žiarčania vyhrali a so skóre
60:64 nastupovali do poslednej časti hry. Za
túto časť hry si chlapci zaslúžia pochvalu.
Od prvých minút štvrtej štvrtiny však na
palubovke bolo len jedno družstvo, ktoré
neustále napádalo, zdvojovalo rozohrávku
súpera, agresívne a bez zábran vnikalo
do koša, bojovalo o každú loptu. Bolo to
družstvo MBA Prievidza, ktoré ukázalo
Žiarčanom, že basketbal je predovšetkým
kolektívna hra a nedá sa hrať bez srdca,

sebazaprenia, bojovnosti a v neposlednej
rade aj radosti z hry. Na zvrat v zápase
a zastavenie hráčov Prievidze nestačilo
striedanie ani oddychové časy a pokyny
od trénera, ktoré nebol schopný realizovať
ani jeden hráč, ktorý zasiahol do hry. 32
stratených lôpt a len 12 získaných, 8 útočných
doskokov. To všetko hovorí o nesústredení
a nechuti sa pobiť o víťazstvo. Družstvo
je mladé a perspektívne, ale stále v ňom
chýbajú stabilní lídri, ktorí dokážu podržať
a viesť družstvo v ťažkých situáciách,

a to nielen v hernom prejave, ale hlavne
v motivácii a povzbudení, vyburcovaní
ostatných spoluhráčov. V najbližšej dobe
bude práve toto naša priorita. Nakoniec
ešte poďakovanie hráčom, ktorí absolvovali
prípravu cez zimné prázdniny (12
tréningových jednotiek) a veríme že sa to
ukáže už 17. januára v zápase proti Leviciam,
ktorý odohráme o 17.00 hod. v ZUS aréne.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Foto: Marcela Kretová.

