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Žiarsky zimák bude po dokončení patriť
k najmodernejším zimným štadiónom
Ani vianočné obdobie nezastavilo
práce na rekonštrukcii zimného
štadióna. V prípade, že pôjde všetko
plynule a práce nič nespomalí
a neskomplikuje, vedenie mesta
avizuje termín spustenia zimného
štadióna na jar tohto roku.
Práce na zimnom štadióne zdržali
viaceré komplikácie, s ktorými sa
nepočítalo. Išlo najmä o podmáčanie,
a preto bolo potrebné zabezpečiť
odvod podzemných a tečúcich vôd,
aby sa športovisko dlhodobo udržalo
v suchu. Oproti pôvodnému projektu
sa tiež zvýšil oporný múr, ktorý má aj
s časťou pod zemou päť metrov. Aj keď
dnes ešte nie je známa celková cena za
práce, určite to bude viac ako tri milióny
eur. Treba však pripomenúť, že jeden
milión eur dostalo mesto z Úradu vlády
SR, zvyšná časť sa zaplatí z mestského
rozpočtu a z úverových zdrojov.

obrazovky. Pokračovalo sa aj v náteroch
pôvodnej aj novej oceľovej konštrukcie.
„Som presvedčený, že to bude jeden
z najkrajších a najmodernejších zimných
štadiónov na Slovensku,“ konštatuje
primátor Peter Antal.

„

Nová rolba je plne
ekologická a funguje
na elektrický pohon.
Peter Antal, primátor mesta

Zimný štadión už má aj novú elektrickú
rolbu. Mesto ju kúpilo za 131 999 eur
a splácať sa bude päť rokov. „Je to asi
to najlepšie, čo sa dnes vyrába a je plne
ekologická, na batériu, ktorú budeme
dobíjať slnečnou energiou, ktorá je na
streche zimáku. Teším sa, že nám aj tento
športový stánok nadobúda konečné
rysy a že ho budeme môcť už čoskoro
Ešte v decembri sa budovalo opláštenie, otvoriť,“ dodáva Antal, podľa ktorého
a zároveň sa zosilnila strešná konštrukcia by sa mal štadión otvárať v marci tohto
na zavesenie kocky pre štyri kusy LED roku.

Všetky ihriská spája jednotný motív
rozprávkovej včielky Maje. Maja a jej
priatelia sú aktívnou súčasťou herných
prvkov obsiahnutých v rámci ihriska,
ktorého rozmery sú 20 x 16 metrov.
Skladbou je určené pre deti vo veku
od 2 do 12 rokov. Žihadielko zaručene

Nová rolba je ekologická.

(li)

Cyklotrasa je hotová, opravený je aj most ponad Hron
Projekt vybudovania cyklotrasy
naprieč mestom je oficiálne ukončený.
V rámci neho sa urobila aj oprava
mosta cez Hron, po ktorom budú
môcť cyklisti opäť chodiť do práce do
priemyselného parku.
Cyklokomunikácia dlhá 3,65 kilometra
začína na Etape a končí v priemyselnom
parku. Konkrétne ide cyklotrasa cez
ulice
Jilemnického,
Bernolákovu,
Svitavskú, Š. Moysesa, Námestie Matice
slovenskej a Hutníkov, pokračuje cez
Kortinu až k mostu ponad Hron. Odtiaľ
prechádza k priemyselnému parku.
Cyklokomunikácia má hlavnú trasu,
ale aj doplnkové cyklistické trasy.
Pozdĺž celej cyklotrasy je umiestnených
103 cyklostojanov a pribudnú aj
dva uzamykateľné prístrešky pre 20
bicyklov, a to pri Základnej škole na
Jilemnického ulici a pri plavárni. „Ak sa
chceme posunúť k modernejšej časti
Európy, tak toto je jeden zo spôsobov.
Ako som si vypočul vo Švédsku, tam to
trvalo 30 rokov, kým to zmenili a u nás

opätovné otvorenie vrátnice Kortina,
ktorá bude na cyklokomunikáciu
nadväzovať. „Chceme dosiahnuť, aby sa
do priemyselného parku dalo dostať aj
v popoludňajších či večerných hodinách,
čo ocenia najmä tí, ktorí pracujú na
smeny,“ dodal primátor Antal. Ohľadom
vybudovania cyklokomunikácie bola
aj petícia v priemyselnom parku, ktorú
podpísalo viac ako 500 ľudí, a to práve
v súvislosti s tým, že chcú bezpečnú
cestu do práce cez most na Kortine.
V rámci projektu sa opäť sprejazdní aj most na Kortine.
to asi tiež nebude menej,“ vyjadril sa na
margo niektorých negatívnych reakcií
k vybudovaniu cyklotrasy primátor Peter
Antal.
Aj keď trasa je určená všetkým
milovníkom
cyklistiky,
hlavnou
myšlienkou je uľahčiť dochádzanie do
práce tým Žiarčanom, ktorí pracujú

Opäť súťažíme o detské ihrisko Žihadielko
Mesto Žiar nad Hronom sa aj
v tomto roku zapojilo do súťaže
o detské ihrisko Žihadielko, ktorého
vyhlasovateľom je spoločnosť LIDL.

Po dokončení bude mať zimný štadión
kapacitu 2 100 miest na sedenie aj na
státie. Slúžiť bude nielen športovcom,
ale aj verejnosti a žiarskym školám
deväť mesiacov v roku. Návštevníci
štadióna budú mať k dispozícii aj
novovybudované parkovisko.

zaujme aj tých najmenších, ktorým
je určená časť pri vstupe. Nechýbajú
tu pružinové hojdačky, kolotoč či
domček. Samozrejmosťou je aj veľké
pieskovisko. Pre staršie deti je určený
veľký hrad so štyrmi vežami a dva
rôzne typy hojdačiek. Pri vstupe je
k dispozícii aj stojan na bicykle. Rodičia
si môžu oddýchnuť na lavičkách, ktoré
sú rozmiestnené v každej časti ihriska.
Hodnota jedného ihriska je 87 000 eur.

Ako hlasovať
Aby sme takéto ihrisko mali aj my v Žiari
nad Hronom, je opäť potrebné hlasovať.
Hlasovanie sa spúšťa v pondelok
14. januára.
- prihláste sa na stránke www.zihadielko.
lidl.sk (zadajte svoj mail a telefónne číslo)
- vyhľadáte Žiar nad Hronom a hlasujete
- hlasuje sa každý deň
- ak si zahráte hru so včielkou Majou,
môžete získať bonusový bod navyše
(r)

v priemyselnom parku. V areáli
v súčasnosti pôsobí približne 185 firiem
a za prácou tam dochádza minimálne
5 000 občanov mesta. A práve preto sa
pristúpilo aj k oprave mosta ponad Hron,
ktorým môžu občania, ktorí pracujú
v priemyselnom parku, dochádzať
bezpečne a plynulo na bicykli priamo do
areálu. V rámci projektu sa tiež pripravuje

Na projekt Zvýšenie atraktivity
cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
získala žiarska radnica dotáciu
z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vo výške
593 951,30 eur.
(li)
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Novoročný príhovor primátora mesta

Cyklotrasa vedie až do priemyselného parku.

chceme vytvoriť reprezentačné sídlo mesta Žiar nad Hronom, s dôstojnosťou, akú
si tento objekt zaslúži. Aktuálne začíname
s rekonštrukciou biskupskej sály s príslušnými miestnosťami, v budúcom roku sa
chceme, verím, že aj s podporou štátu,
pustiť do opravy fasády. V roku 2019 chceme vyriešiť, ktoré inštitúcie v budúcnosti
presťahujeme do kaštieľa a s tým súvisí
aj dispozícia priestorov objektu. Kaštieľ
určite chceme otvoriť verejnosti, aby bol
spolu s parkom skutočným srdcom nášho
mesta. Modernú prístavbu, v ktorej aktu-

žiada zrealizovať. Jedným z nich bude
aj spojenie Žiaru nad Hronom a Lutily
nespevnenou komunikáciou v blízkosti
Lutilského potoka. Táto cestička bude primárne určená cyklistom, chodcom alebo
rodinám s kočíkmi a bude príležitosťou na
peknú prechádzku či športové vyžitie sa.
Ak som hovoril o rekonštrukcii atletického
areálu na „Štvorke“, na „Jednotke“ chceme
v tomto roku zrenovovať telocvičňu. Ide
o našu najstaršiu školu, ktorej telocvične
sú využívané aj športovými klubmi. Na
tento projekt sme získali dotáciu a verím,

vo výške 1,8 milióna eur a ktoré v budú- že o mesto sa staráme so všetkou vážnoscom roku ešte vyčleníme, bez problémov ťou a snažíme sa zveľaďovať každú jeho
zvládne.
oblasť.
Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Dovoľte mi popriať vám všetkým do nového roka veľa zdravia, radosti, pokoja,
spokojnosti a mnoho úspechov. Znova
začíname novú etapu, ktorá na jeden
rok bude niesť číslo 19. Nech je tá 19–ka
pre každého dobrým a šťastným číslom
a nech je taký aj celý rok pre mesto Žiar
nad Hronom.

Rozsiahlym projektom, ktorý sa v našom
meste v minulom roku realizoval, bola
výstavba cyklokomunikácie, ktorá vedie
cez celé územie mesta a most na Kortine až do priemyselného parku. Cieľom
tohto projektu bolo vybudovať oficiálne
značenú komunikáciu, ktorá je vyhradená
výlučne pre cyklistov. Žiar nad Hronom sa
tak zaradil medzi moderné mestá, ktoré
podporujú rozvoj cyklodopravy ako ekologickej varianty mobility obyvateľov. Na
tento projekt sme získali dotáciu z eurofondov vo výške 600 tisíc eur. Niektoré
časti novej cyklokomunikácie boli novovytvorené a na niektoré boli využité časti
existujúcich chodníkov či ciest. Pribudol aj
mobiliár určený pre cyklistov.

Rok, ktorý práve skončil, bol pre mesto
Žiar nad Hronom ďalším z úspešných.
Úroveň našej ekonomiky a hospodárenia je dlhodobo stabilizovaná. Každý rok
hospodárime s prebytkami bežného rozpočtu, ktoré sa presúvajú do rezervného
fondu. Prostriedky z neho neslúžia len ako
rezerva na horšie časy, ale používame ich V roku 2018 sme zrealizovali asi najrozaj na financovanie náročnejších kapitálo- siahlejšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov
vých investícií. Ak hovorím o prebytko- v histórii mesta. Nový povrch dostali viavom hospodárení, vôbec to neznamená,
že len šetríme, aby sme na konci roka
s radosťou konštatovali, koľko peňazí nám
ostalo. Naopak, prioritou nášho hospodárenia je zveľaďovanie mestského majetku a investície do mesta. Aj pri týchto
nie malých výdavkoch a fakte, že v meste
sa stále veľa robí, sa nám darí hospodáriť
Masívna oprava ciest a chodníkov
rozumne.
si vyžiadala takmer 400-tisíc eur.

Zimný štadión je jeden z najväčších mestských projektov.
Najväčším projektom, do ktorého sme sa
v roku 2018 pustili, je určite rekonštrukcia
zimného štadióna. Aj v tomto období sa
na ňom intenzívne pracuje. Jeho činnosť
by sme chceli spustiť na jar tohto roku.
Pôjde o moderný štadión s kapacitou viac
ako 2000 miest pre divákov a verím, že
tak ako v prípade futbalového štadióna,
výsledkom bude športový stánok, ktorý
budú obdivovať, navštevovať a chváliť
ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Slúžiť
bude verejnosti, rekreačným hokejistom
a, samozrejme, hokejovému klubu, ktorý má obnoviť v Žiari nad Hronom svoju
činnosť. Finančne ide o náročný projekt
a bude to určite najnákladnejšia rekonštrukcia športoviska v našom meste. Som
však presvedčený, že mesto to aj s už
poskytnutou dotáciou z Úradu vlády SR
vo výške 1 milión eur a prostriedkami
z rozpočtu mesta, ktoré sme už vyčlenili

mestské noviny

ceré cesty a chodníky v každej časti mesta.
Dohromady sme zrekonštruovali 25 tisíc
m2 ciest a 3700 m2 chodníkov a stálo nás
to takmer 400 tisíc eur. Aj to svedčí o tom,

Ako ďalší zásadný krok realizovaný v roku
2018 považujem projekt ozelenenia námestia. Chceli sme priniesť viac stromov,
kvetov a zelene do kruhovej betónovej
časti námestia, ktorá vznikla v 90-tych
rokoch ako pešia zóna, a preto sme tam
na jeseň vysadili vzrastlé stromy, ktoré
už počas najbližšieho leta prinesú ľuďom
očakávaný tieň a zeleň. Ešte na jar sme
v tejto časti námestia vytvorili niekoľko
trvalkových záhonov, ktoré taktiež skrášlili pohľad na námestie. Projekt pokračuje
druhou fázou a v súčasnosti sa pripravuje
dokumentácia na konceptuálne ozelenenie celej Ulice Š. Moysesa, teda celého
centra mesta.
Aj keď v minulom roku sme nepostavili žiadnu oddychovú zónu či ihrisko pre
deti, do modernizácie detských ihrísk
sme investovali 40 tisíc eur. Nový hrad
pribudol na Etape v detskom ihrisku Vetrík, nové prvky taktiež v detskom ihrisku
Guliver a rozšírili sme aj mobiliár rozprávkového lesíka v Parku Štefana Moysesa.
Okrem rekonštrukcií a investícií, ktoré
smerujú do budúcnosti mesta, nezabúdame ani na históriu nášho mesta. V minulom roku sme vydali monografiu o Žiari
nad Hronom, vôbec prvú knihu tohto druhu, ktorá o našom meste vznikla. Sú v nej
zachytené vývoj a súčasný stav všetkých
oblastí nášho mesta, história Svätého
Kríža ako aj moderná história Žiaru nad
Hronom. Takýto druh publikácie doposiaľ
o našom meste chýbal a som skutočne
rád, že sa nám ju podarilo vydať. Kúpiť sa
dá v Informačnom centre mesta v MsKC,
ktorého činnosť sme tiež v minulom roku
iniciovali.
Ak hovorím o histórii mesta, jej neoddeliteľnou súčasťou a najväčším symbolom
dejín nášho mesta je určite kaštieľ. Ako
všetci viete, bývalé biskupské sídlo sme
v minulom roku získali do majetku mesta
a dostali tak túto najväčšiu historickú pamiatku pod kontrolu mesta. Verím, že to
bude aj do ďalekej budúcnosti. Z kaštieľa

Ako prvé sa na námestí zazelenali záhony, pribudli aj vzrastlé stromy.

S kaštieľom má mesto veľké plány.
álne ešte sídli škola, chceme využiť ako
sídlo nového domova dôchodcov a denného stacionára pre seniorov. V roku 2019
pripravíme projektovú dokumentáciu
a budeme sa uchádzať o finančné prostriedky na tento účel. Využitie kaštieľa
spojené s jeho rekonštrukciou bude veľká
výzva pre nás a pre mesto, no verím, že to
v najbližších rokoch zvládneme a Žiar nad
Hronom a jeho obyvatelia tak budú mať
krásny historický, a zároveň využiteľný
objekt.
V tomto roku začneme pracovať aj na rekonštrukcii mestskej plavárne. Opäť pôjde
o náročný projekt. Jeho cieľom je zníženie
energetických nákladov na jeho prevádzku, ako aj modernizácia bazénovej časti
a ostatného interiéru. Verím, že Žiarčania
budú s výsledkom spokojní a zrekonštruovaním plavárne uzatvoríme kapitolu
rekonštruovania športovej infraštruktúry
a staneme sa pravdepodobne 1. mestom
na Slovensku, ktoré zmodernizovalo všetky svoje športoviská. Už o niekoľko týždňov začnú práce na dlhšie avizovanom
projekte rekonštrukcie vnútroblokových
priestorov na sídlisku Pod vŕšky. Získali sme naň dotáciu vo výške 475 tis. eur
a našim zámerom je zrekultivovať dvory medzi panelákmi v tejto časti mesta.
Vznikne nové detské ihrisko, športovisko,
nová zeleň či mobiliár. S príchodom vhodného počasia v jarných mesiacoch začneme a verím, že v tomto roku sa obyvatelia
Pod vŕškov budú tešiť z nových príležitostí
na trávenie voľného času.
Ďalším projektom z oblasti investícií do
športovej infraštruktúry, do ktorého sa
pustíme v roku 2019, bude výstavba atletického štadiónu v areáli ZŠ na Jilemnického ulici. Vznikne moderná 300 m bežecká dráha z tartanu a ďalšie podmienky
pre ostatné atletické disciplíny. Nový areál
bude slúžiť pre potreby školy, no, samozrejme, aj pre potreby Atletického klubu
MŠK. V tomto roku budeme realizovať aj
niekoľko menej finančne náročných projektov, ktoré si však verejnosť už dlhšie

že s výsledkom bude spokojná škola a aj
športovci. Už som spomínal projekt ozelenenia centra mesta. V tomto roku vám
bude predstavený a daný na pripomienkovanie. Paralelne s ním chceme pripravovať aj projekt ozelenenia Ul. SNP. Našim
zámerom je vysadiť vzrastlé stromy v okolí štvorprúdovej komunikácie. Znížime tak
nežiaduce dopady prehustenej dopravy
na tomto hlavnom cestnom ťahu, a zároveň ešte viac skrášlime mesto zeleňou.
Úspechy mesta Žiar nad Hronom v roku
2018 neboli len v realizácii investičných
projektov, ale aj v hodnoteniach rôznych
organizácií a inštitúcií. Medzi inými spomeniem hodnotenie finančného zdravia
od inštitútu INEKO, v ktorom Žiar dostal
známku „výborné“, celkové 5. miesto
v transparentnosti miest Slovenska od
Transparency International Slovensko,
1. cenu za verejné obstarávanie a elektronické nákupy na medzinárodnej konferencii alebo hodnotenie od štátnych či
privátnych inštitúcií, že naše mesto je aktuálne jednotkou v oblasti SMART riešení
medzi mestami na Slovensku.
Úspechy sú vždy výsledkom dlhodobej
snahy a tvrdej práce a ja som rád, že o našom meste sa hovorí v superlatívoch.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na
úspechoch mesta, či už sú to predstavitelia, alebo zamestnanci mesta, alebo
ľudia z privátnej sféry, športovci, umelci,
nadaní žiaci a študenti, jednoducho všetci, ktorí robia Žiaru nad Hronom dobré
meno. V mene nášho mesta vám ďakujem
a v mene svojom ako aj v mene ľudí, ktorí
pre mesto pracujú prehlasujem, že aj naďalej budeme s nasadením pracovať na
rozvoji nášho mesta a na udržaní dynamiky pozitívnych zmien, ktoré sme v uplynulých rokoch urobili.
Ešte raz všetkým vám prajem v roku 2019
len to najlepšie a rovnako to najlepšie
spoločne prajme aj mestu, v ktorom žijeme.
Peter Antal, primátor mesta
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Kaštieľ

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Do jari by malo byť jeho
okolie presvetlené
Začíname nový rok 2019 a
ako je zvykom, dávajú sa nové
predsavzatia, plány a aj osobné
ciele, ktoré nám určujú, čo a ako
v nastávajúcom roku.
Dlhodobé predsavzatia sú väčšinou
splnené len čiastočne, a to preto, lebo
počas roka sa vyskytnú situácie, ktoré
ich pozastavia, alebo úplne zmenia.
Preto by sme chceli pripomenúť, čo
by sa malo v relatívne krátkom čase
spraviť na našej najvýznamnejšej
kultúrnej a historickej pamiatke mesta,
na kaštieli.
Už je reálne, a v najbližších dňoch aj
realizované, odstránenie – vypílenie
náletovej vegetácie okolo budovy
kaštieľa. Náš návrh Pamiatkový úrad
schválil, a tak do jari by sa už okolie
kaštieľa malo presvetliť. Nechceme
povedať, že úpravy prinavrátia okolie

Výskum omietok.
do pôvodnej barokovej podoby.
To ešte nie, to bude trochu dlhšie
trvať, ale je to začiatok, lebo aj okolie
kaštieľa, ako aj iných stavebných
pamiatok, je ich súčasťou.

Koncom minulého roka a začiatkom
tohto roku prebiehajú jednania
s Pamiatkovým úradom ohľadne
úpravy fasády kaštieľa, ktoré sú

Srdce
dobrovoľníka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníkov, ktorý je v decembri,
usporiadalo Centrum voľného času v
Žiari nad Hronom – Infobod o dobrovoľníctve ešte v decembri v spolupráci
s MsKC 2. ročník oceňovania dobrovoľníkov v našom meste. Podujatie sa
konalo pod záštitou primátora mesta
Petra Antala.
Snahou mesta Žiar nad Hronom a Centra
voľného času v Žiari nad Hronom ako
Infobodu dobrovoľníctva je vyzdvihnúť
a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a
ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre
ostatných. Takto môžeme zvýšiť status
dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho
prestíže, ale aj samotný rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Nominovaných a ocene-

v dezolátnom stave. A to počúvame
na každom kroku, že kaštieľ veľmi
chátra. Nuž, treba povedať, že
posledné väčšie úpravy boli až v 60–
tych rokoch minulého storočia a od

vtedy len čiastočné, aj to funkčné
úpravy, ktoré kaštieľu a jeho vzhľadu
skôr uškodili ako pomohli. Vytvorením
tímu na obnovu kaštieľa, o ktorom
sme už v minulosti písali, sa pristúpilo
ku komplexnému bádaniu o histórii
a vývoji architektúry kaštieľa, ktoré
v minulosti neboli realizované
a všetky doteraz publikované správy
či poznámky o historickom vývoji
sú prezentované väčšinou len na
základe úvah. To všetko sa zmení a po
ukončení výskumu bude vypracovaný
písomný prameň, ktorý podá fakty
a nie domnienky. To bude,ako všetci
chceme a dúfame, pramenný materiál,
z ktorého budú čerpať historici,
archeológovia, architekti a dúfame, že
aj pedagógovia oboznamujúci svojich
študentov s dejinami nášho mesta.
Zanecháme tak našim potomkom
nielen zachovanú pamiatku najstaršej
histórii mesta, ale aj poznatky o nej,
z ktorých budú čerpať.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Odišla osobnosť žiarskej kultúry Irenka Novotná
dlaňou a vždy s dobrou radou. Obdivovali na nej schopnosť povzbudzovať aj
tých, ktorí neboli talentom príliš obdarení. Ona neučila, ona bola príkladom.
Jej blízki a známi nikdy nezabudnú na
jej úsmev, v ktorom bola vždy nádej
a pohladenie.

ných bolo 13 dobrovoľníkov: Eva Lujza
Prochocká, Adam Prekopp, Lenka Búciová, Richard Antal, Veronika Hulinová,
Valéria Barcíková, Renáta Bahnová, Katarína Kvoriaková, Matej Piatrik, Veronika
Kmeťová, Dušan Kováč, Dušan Bombek
a Michal Ivanec. Oblasti, ktoré na poli
dobrovoľníctva prevládajú, sú sociálne

a zdravotnícke služby, kultúra a umenie.
Oceneným dobrovoľníkom sme verejne
poďakovali, motivovali ich a ukázali verejnosti, že si dobrovoľnícku prácu nesmierne vážime. Ochota pomáhať jeden
druhému predurčuje morálne hodnoty
našej spoločnosti.
CVČ – Infobod o dobrovoľníctve

Prvé narodené bábätko dostalo nezvyčajné meno
Vždy s príchodom nového roka očakávame, kedy sa narodí prvé bábätko
v roku. Tohtoročné prvenstvo v žiarskej nemocnici patrí chlapčekovi s netradičným menom.
Ako prvý sa v roku 2019 v žiarskej nemocnici vypýtal na svet chlapček Zoran.
„Narodil sa mame Kataríne z Humenného v utorok 1. januára o 11.03 hodine,“ informovala Jana Fedáková zo spoločnosti
Svet zdravia s tým, že jeho miery boli pri
narodení 3 650 gramov a 52 centimetrov.
V tejto súvislosti nás zaujímalo, koľko
bábätiek sa v žiarskej nemocnici narodilo v roku 2018. „Narodilo sa spolu 707
detí, z toho 363 chlapcov a 344 dievčat.
V jednom prípade sa mamičke narodili
aj dvojičky,“ konkretizovala Fedáková
a prezradila aj niektoré netradičné mená:
„Z tých nezvyčajných môžeme spomenúť napríklad Tiffany, Vivien, Felicity, Ta-

mia či Matii.“
Na meno prvého žiarskeho bábätka si
ešte budeme musieť chvíľu počkať. Aj
keď 5. januára prišla v žiarskej nemocnici
na svet malá Dianka Majtánová, nemusí
byť prvým Žiarčanom narodeným v tomto roku, pretože mamičky zo Žiaru chodia
do pôrodníc aj do iných miest a tie informácie na žiarsku matriku posielajú aj niekoľko týždňov pozadu.
Podľa informácií z matričného úradu k
31. decembru 2018 malo mesto 18 152
obyvateľov, pričom sa k nám vlani prisťahovalo 274 obyvateľov, odsťahovalo sa
389 a zomrelo 174 obyvateľov. Naopak,
narodilo sa 75 dievčatiek a 113 chlapcov.
Rodičia im vyberali tradičné mená ako
Adam, Matej a Samuel a v prípade dievčat Nela, Natália a Michaela.
(li)

Dňa 31. decembra 2018 navždy dotĺklo
srdce Mgr. Irenky Novotnej, spoluzakladateľky a propagátorky tvorivej dramatiky na Slovensku. Až do odchodu
na dôchodok učila v ZUŠ Z.S. Parákovej
literárno-dramatický odbor. Tvorila a
režírovala inscenácie v detskom divadelnom súbore ATĎ, ktorý úspešne
reprezentoval naše mesto na celoštátnych prehliadkach, ale aj na festivaloch
v zahraničí. V roku 1994 divadelný súbor
ATĎ vystúpil na Svetovom festivale detského divadla v Lingene v Nemecku ako
prvý súbor zo Slovenska a reprezentoval
tak mladú Slovenskú republiku. Irenka
Novotná vychovala desiatky úspešných
recitátorov, redaktorov a talentovaných
hercov. Mnohí, ktorí ju poznali, na ňu
spomínajú ako na vždy usmiatu a láskavú druhú mamu, vzdelanú, inteligentnú,
s obrovským dobrým srdcom a horúcou

V noci z 2. na 3. januára 2019 sa jej v liste,
na ktorý už nikdy nedostal odpoveď, prihovoril aj jej priateľ prof. Belo Felix, hudobný skladateľ a vysokoškolský učiteľ.
Okrem iného jej v ňom napísal: „Aj keď
som starší ako ty, ja som bol v pozícii žiaka; mala si mimoriadny prehľad o próze
i poézii pre deti, čo sa stalo hlavným inšpiračným zdrojom aj mojej tvorby. Tvoj
prístup k deťom som vždy obdivoval –
bola si im nielen vynikajúcim pedagógom, ale aj priateľkou, dokonca matkou.
Vizualizácie.
Tvoja invencia vo vymýšľaní
rozmanitých cvičení, etúd bola nekonečná, deti
ťa preto milovali a nielenže plnili tvoje
náročné požiadavky, ale samy vymýšľali nové, často náročnejšie. Vždy si našla
ten správny spôsob, ako rozvinúť ich
osobnosti, ale vedela si ich aj pozorne
počúvať, pomôcť, pofúkať ich boľačky,
ktorých vždy bolo, najmä u tých, čo dospievali, dosť. Nie, nezbohatla si pri detskom divadle, aj keď bohatstvo, ktoré
si rozdávala, nemožno vyčísliť v nijakej
mene. Vštepila si svoju lásku k ľuďom,
potrebu pomáhať nielen dvom svojim
krásnym a múdrym dcéram, stovkám
žiarskych detí, čo predtým v tomto meste nikto neurobil, ale “nakazila“ si tým
aj nás, dospelých. To všetko tu po tebe
zostalo. A ak je človek definovaný najmä
tým, čo vykonal, nie tým, o čom hovoril
a čo plánoval, potom si vlastne spomedzi nás neodišla. Tvoj duch, tvoje myšlienky a názory sú tu s nami, v každom
z nás sa uhniezdil čriepok z tvojej lásky.
Vďaka ti, Irenka, za všetko a za všetkých.“

Výťažok z vianočnej kapustnice a punču opäť s charitatívnym podtónom
Varenie vianočnej kapustnice či primátorského punču sa už v našom
meste stalo tradíciou. Výťažok z ich
predaja aj tentokrát poputoval na charitatívne účely.
Do súťaže o najlepšiu vianočnú kapustnicu sa aj v roku 2018 prihlásilo viacero
súťažných tímov. A hoci bola každá kapustnica vynikajúca, porota po dlhom
ochutnávaní 11 anonymných vzoriek
rozhodla o víťazoch. Prvé miesto získal
AB team a MET-KOV, druhé miesto patrilo

Poslancom a tretie miesto Dobrovoľným
hasičom. Varil aj primátor mesta spolu so svojím tímom. Výťažok z predaja
mestskej kapustnice, ktorý bol tentoraz
246,72 eur, išiel tento rok na podporu
osamelej matky (otca), ktorý má v opatere zdravotne postihnuté dieťa.
Pred Vianocami sa pomáhalo aj druhýkrát, a to predajom vianočného punču.
O predaj sa počas celého dňa starali
pracovníci mestského úradu, poslanci

a v podvečerných hodinách aj primátor
mesta. Výťažok z predaja pomohol subjektu, ktorý vykonáva činnosť v sociálnej
oblasti, konkrétne je to OZ Okáčik. Združenie prostredníctvom voľnočasových
a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež
vytvára priestor, kde môžu tráviť svoj
voľný čas bezplatne a ponúka im aj širokospektrálne zaujímavé aktivity. Vďaka
predaju obľúbeného zimného nápoja
poputuje združeniu 330,20 eur.
(li)

Česť jej pamiatke!

I NZERCIA
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Oslavy príchodu
jari a samotné Veľkonočné sviatky sa po
prvýkrát konali vo
Svätokrížskom dome.
Žiarčania si mohli pozrieť prácu remeselníkov a nechýbala ani
pravá veľkonočná oblievačka.

Apríl

Január

STALO SA V ROKU 2018 - Prehľad udalostí vo fotografiách

V ovocnom sade v Parku Štefana Moysesa sa uskutočnil prvý ročník ovocinárskeho kurzu. Záujemci sa dozvedeli, ako založiť
korunu, venovali sa aj vrúbľovaniu a záchrane starých odrôd.

V prvom mesiaci po relatívne teplom závere roka opäť udreli mrazy a počasie nám
doprialo aj snehovú nádielku. Technické služby, ktoré majú na starosti zimnú údržbu, mali
plné ruky práce a zabrať dostala aj zimná technika.
Mesto otvorilo Informačné centrum. Návštevníci mesta, ale aj jeho obyvatelia si v ňom môžu kúpiť
propagačné predmety, knihu o meste či občerstvenie do kina. Nachádza sa budove Mestského kultúrneho centra.

Oficiálne otvorili novú mestskú tržnicu.
Predáva sa tu nielen ovocie či zelenina, ale
aj farmárske výrobky ako med alebo vajíčka.

K zápisu do prvého ročníka prišlo vlani
224 predškolákov. Po prvýkrát sa stavanie
Mája uskutočnilo nielen na námestí, ale aj
pred Svätokrížskym domom. Počas tohto
dňa si Žiarčania mohli vyskúšať drevený
košíkový kolotoč.

14
Máj

Február

Začalo sa s masívnou rekonštrukciou
miestnych komunikácií. Opravy sa
postupne dotkli všetkých častí mesta, kde
boli komunikácie najviac poškodené.

Priniesli sme prvé informácie
o získaní dotácie na projekt revitalizácie
vnútroblokových priestorov na sídlisku
Pod vŕšky. Dotáciu vo výške 475-tisíc
eur získalo mesto z Integrovaného
regionálneho operačného programu.

25

Uskutočnil sa prvý ročník obnoveného
vínneho festivalu Víno v parku – Žiarska
slávnosť vína. Okrem ochutnávky kvalitných
vín si prišli na svoje aj milovníci dobrého
jedla a príjemnej hudby.

Dobrovoľníci vysadili v Parku
Štefana Moysesa 880 kusov rastlín
a vytvorili tak kvitnúce pásy z rôznych
druhov byliniek. V čase zberu sa budú
bylinky dodávať do školských jedální
žiarskych škôl, ale natrhať si bude môcť
aj široká verejnosť.

Jún

Marec

Fašiangy priamo vo dvore Svätokrížskeho domu mali opäť
u Žiarčanov úspech. Zažili pravú domácu zabíjačku, ochutnali domáce
kapustníky či pečené sladké dobroty z kysnutého cesta. Zabíjačkové
špeciality mohli návštevníci zapíjať medovinou a inými chutnými teplými
i studenými nápojmi.

Mesto sprístupnilo výbehy pre psov
a agility park. Ten je súčasťou výbehu na
Hviezdoslavovej ulici. Pre štvornohých
miláčikov sú tu k dispozícii rôzne prekážky,
psí tunel či skokové prekážky. Nechýbajú
ani tzv. ocikávacie stĺpiky.

Tím FK Pohronie začal používaj
neformálny názov. Vybrali ho samotní hráči,
realizačný tím a vedenie klubu. Neoficiálne
sú naši futbalisti nazývaní aj Pohronské osy.

V meste pribudla nová ulica, ktorá
vznikla na okraji Žiaru s piatimi rodinnými
domami. Pomenovaná je po tragicky
zosnulom lekárovi Jánovi Strakovi. Oficiálny
názov je Ulica MUDr. Straku.

3

Mesto ako prvá samospráva urobila
nákup prostredníctvom Dynamického
nákupného
systému.
Elektronický
systém pre verejné obstarávanie využíva
nielen mesto, ale aj jeho organizácie
ako základné školy, Technické služby,
CVČ a MsKC. Výhodou systému je nielen
transparentnosť, ale aj rýchlosť, zníženie
administratívnej zaťaženosti a zníženie
nákladov.

Mesto dostalo od majiteľov Slovalca
finančný dar vo výške 600-tisíc eur. Peniaze
sa použijú na rekonštrukciu krytej plavárne,
konkrétne na opravu hliníkovej fasády,
presklených stien, okien a dverí, čím sa zníži
energetická náročnosť objektu.

6

5
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Júl

Do Parku Štefana
Moysesa pribudli k piatim kamerám ďalšie dve.
Jedna otočná bude dohliadať na sad a jedna
statická bude monitorovať priestor grilovacej
zóny.

Október

STALO SA V ROKU 2018 - Prehľad udalostí vo fotografiách

Žiarsky zimný štadión zaradili do áčkovej
kategórie. Slovenský zväz
ľadového hokeja mestu
pomôže s financovaním nových mantinelov.
Primátor tiež dohodol
zaujímavý projekt. Za
asistencie trénerov SZĽH
sa budú žiarske deti z materských a základných
škôl učiť korčuľovať.

Šášovské hradné hry
sa niesli v duchu osláv
šermiarskej skupiny. Prvá
časť podujatia sa niesla vo
folklórnom duchu a v druhej
časti hrali hlavnú úlohu
šermiari. Súčasťou podujatia
bol aj tradičný výstup na
hrad Šášov.

August

Mesto kúpilo historický kaštieľ. Na jeho
kúpu si zobralo úver vo výške 2 800 000
eur. Zámerom mesta je urobiť z kaštieľa
dôstojné centrum, a zároveň ho otvoriť
verejnosti. Presunie sa sem aj Galéria
Júliusa Považana či Pamätná izba Štefana
Moysesa. Svoje miesto tu v budúcnosti
nájdu aj seniori, pre ktorých chce mesto
zriadiť mestský domov dôchodcov.

10

Začalo sa s výsadbou
vzrastlých stromov priamo na
námestí v jeho kruhovej časti.
S vysádzaním zelene sa začalo
ešte na jar, kedy sa zrušili štrkové
plochy a nahradili ich zelené
záhony. Radikálnou zmenou
prešlo aj samotné námestie.
V kruhovej časti sa vysadili dva
druhy stromov, ktoré budú v lete
vytvárať príjemný tieň. Postupne
sem pribudnú aj lavičky na
oddych.

November

7

Žiarsky jarmok potvrdil povesť najväčšieho jarmoku
v regióne. Celkovo si rozložilo stánky 370 predajcov
spotrebného tovaru, 90 stánkov bolo s občerstvením,
63 remeselníkov, 24 kolotočov, 3 koníky, jedna veľká
nafukovačka a elektroautíčka.

Začalo sa s výstavbou cyklokomunikácie, ktorá vedie z Etapy do priemyselného
parku. Popri cyklomunikácii sa postavia prístrešky a stojany na bicykle.
Žiar ako prvé
mesto na Slovensku
začalo testovať inteligentné parkovanie.
V testovacej prevádzke bude 18 mesiacov.
Špeciálne snímače sú
zatiaľ nainštalované
na 120 parkovacích
miestach.

V rámci osláv 100. výročia vzniku
Československa sa uskutočnil futbalový
zápas internacionálov Slovenska a Českej
republiky. Bývalí reprezentanti si zmerali
sily na novom futbalovom štadióne.

September

V areáli Základnej školy na Jilemnického ulici sprístupnili
dve nové športoviská.
Na nových ihriskách
sa bude hrať najmä
florbal a volejbal.
Celková suma za obe
ihriská bola viac ako
18-tisíc eur.

Začalo sa s osádzaním
nových smetných košov. Do ulíc
mesta pribudlo 48 kusov košov,
pričom ide o prototypy vyrobené
podľa požiadaviek mesta. Nový
smetný kôš je rozdelený na
dve časti – jedna slúži na zber
zmesového odpadu, druhá na
triedené zložky.

9

11

December

8

V novembrových komunálnych voľbách sme si volili primátora aj poslancov MsZ. Pozíciu prvého muža mesta obhájil
s takmer 77 % Peter Antal. Žiarčania do MsZ zvolili aj piatich nových poslancov.

Do života bola uvedená nová
monografia o meste. Knihu „krstil“
primátor mesta Peter Antal zeminou
z nádvoria kaštieľa a hliníkovými pilinami.
Nová monografia je vôbec prvou knihou
tohto druhu o našom meste.
Mesto získalo dotáciu 30-tisíc eur na
kúpu elektromobilu. Ten budú pri výkone
svojej služby využívať mestskí policajti. Pre
tento účel bola tiež priamo pred mestským
úradom vybudovaná nabíjacia stanica pre
elektromobily.

12

6
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Blaho elanie k iv n mu jubileu
Predseda OO SZPB v Žiari nad Hronom

Jaroslav Bulko

sa v minulých dňoch dožil životného jubilea 75 rokov.
Ako vojak v armáde slúžil viac ako 41 rokov,
kde dosiahol vysokú dôstojnícku hodnosť.
Rodák z Trenčína, po skončení vojenskej školy slúžil
vyše 20 rokov vo vojenských posádkach dnešnej ČR.
Svoju vojenskú kariéru ukončil na Slovensku
v Žiari nad Hronom.
Je nositeľom viacerých vojenských vyznamenaní.
Za prácu v SZPB získal medailu M. R. Štefánika III. a II. stupňa,
medailu kpt. Nálepku a pamätnú medailu Za obetavú prácu.
Ako člen SZPB najskôr vykonával funkciu podpredsedu ZO, neskôr predsedu
a už 4. volebné obdobie je predsedom OO Žiar nad Hronom ako aj člen ÚR.
Veľkou oporou je aj pre základné organizácie v rámci oblasti,
ktorým je nápomocný pri riešení rôznych problémov.
Je dušou a organizátorom spomienkových osláv v okresnom meste ako aj oblasti.
Svoje organizačné schopnosti a vedomosti veľmi dobre využíva pri pomoci
členom v ich oprávnených požiadavkách pre pozostalých.
Pri príležitosti tohto vzácneho životného jubilea vyjadrujeme osobitné
poďakovanie za aktívnu činnosť ako predsedovi oblastnej organizácie a želáme mu
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu blízkych a priateľov.
Za OV Valéria Lehoczká, tajomníčka OV a Ing. Mária Števková, ZO ZC
K blahoželaniu sa pripája aj naša redakcia, s ktorou Jaroslav Bulko pravidelne už
niekoľko rokov spolupracuje a je ajj pravidelným
pravideln prispievateľom.

Robiť dobro
nás baví
Vianoce sú sviatkami pokoja a lásky, sú
časom, kedy sa stretáva rodina. Všetci
sme k sebe akýsi láskavejší a máme
k sebe bližšie. Vianoce sú časom
zázrakov a dobrých skutkov. My na
„Dvojke“ sme sa opäť rozhodli potešiť
opustených starkých a starké, ktorí

Prekvapenia
na „Jednotke“
Na benefičnom koncerte, ktorý Základná škola na Ul. Dr. Janského predviedla 11. decembra, sa spievala záverečná pieseň od skupiny Smola a
Hrušky s názvom Na Vianoce patríme
k sebe. Slová v tejto piesni boli, sú a,
dúfajme, že aj budú, zázračné.
Veď vďaka dobrým ľuďom sme mohli
finančne podporiť našu zdravotne znevýhodnenú žiačku Moniku, a to sumou
vo výške 880 eur, ktorá bola finančným
výťažkom z neho.
Ďalším prekvapením bol deň 17. decem-

museli kvôli rôznym okolnostiam tráviť
najkrajšie sviatky roka v domovoch
dôchodcov. Už druhýkrát sme sa
zapojili do vianočnej pošty Pohodovo.
Tohto roku preto žiaci 4. A a 4. B triedy
vyrobili a rozposlali vianočné pozdravy
opusteným starkým do Dolného
Kubína a Sečoviec. Veríme, že pozdravy
vyrobené z lásky vyčarili dedkovcom
úsmev na tvári.
Martina Polachová
a Lucia Šípková, pedagogičky

ber. V tento deň prišiel do školy poslanec
mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom a člen rady školy Emil Vozár.
Keďže pozná veľa dobrých ľudí, tak aj
s ich finančnou podporou mohol rozdávať radosť a aspoň malým darčekom
pomôcť. Dokonca sa stretol aj s „dobrým
anjelom”, s ktorým pripravil malé posedenie a prišiel odmeniť deti za ich príkladnú
prácu.
Mať srdce na správnom mieste, urobiť niečo len tak, pre dobrú vec a mať z toho úžasný pocit. To
už chce človeka s veľkou dávkou empatie, ohľaduplnosti, odhodlania a niekedy aj človeka s dobrými organizačnými
schopnosťami. A tak mohlo vzniknúť
tretie prekvapenie. Ďakujeme opäť Emilovi Vozárovi, poslancom mestského za-

stupiteľstva a všetkým, ktorí prispeli na
dobrú vec. Finančný výťažok vo výške
400 eur z predaja mestskej kapustnice
venovalo mesto Žiar nad Hronom na
charitatívny účel, teda na podporu osamelého rodiča, ktorý má v opatere zdravotne oslabené dieťa, a to žiačku “Jednotky” Moniku. Finančný výťažok slávnostne
odovzdali poslanci mestského zastupiteľstva Emil Vozár, Mária Biesová a Veronika Balážová.
Vaša „Jednotka“

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľnosti
- pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
časť CKN parcely č. 666 – ostatné plochy
s výmerou 9 335 m2 evidovanej na LV č.
1136, a to plochy na prenájom orientačne v časti s výmerou 84,15 m2, ktorá sa
nachádza pred bytovým domom súp. č.
398 na Jiráskovej ul. v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
- cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, za-

Poďakovanie od
klientov Útulku v Žiari
nad Hronom

stúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. bou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ne- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
bytových priestorov v znení neskorších neskorších predpisov,
predpisov (ďalej len „záujemca“),
- záujemcovia môžu svoje cenové po- účel nájmu: vybudovanie spevnených nuky doručiť najneskôr do 25.1.2019 do
plôch, na účel parkovania celkom 6-tich 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
osobných motorových vozidiel vyhra- Hronom - Odbor životného prostredia a
dených pre užívateľov bytov a nebyto- infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
vých priestorov v dome súp. č. 398 a č. obálke s nadpisom „Priamy prenájom pozemok CKN parcela č. 666 - neotvá404,
rať“.
- doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
dňom účinnosti zmluvy,
právo zmeniť podmienky priameho
- cena nájmu: minimálna ročná sadzba prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smerni- Bližšie informácie záujemcovia získajú
ce č. 12 – Zásady hospodárenia s majet- na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
kom mesta Žiar nad Hronom vo výške – Odbor životného prostredia a infraš1 €/spevnenú plochu,
truktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch
od 7.30 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71
- záujemca je povinný s cenovou ponu- 43.
kou doručiť vyhlásenie, že nie je oso-

Veľké ďakujeme patrí ľuďom, ktorí ukázali, že majú srdce na pravom mieste
a za ich finančnej a materiálnej pomoci
si mohli klienti zariadenia sociálnych
služieb - Strediska Útulok v Žiari nad
Hronom sadnúť k bohatému štedrovečernému stolu a po večeri si našli pod
stromčekom aj balíček.
Poďakovanie patrí poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Veľké ďakujem patrí aj spoločnostiam Nemak, Tremco Illbruck a Jánovi Markovi zo Slaskej.
Vďační klienti a zamestnanci Útulku
v Žiari nad Hronom

Jarný salón 2019
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom organizuje 31. ročník
regionálneho kola neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Jarný salón 2019.
Ide o regionálne kolo Výtvarného
spektra 2019.
Bližšie informácie spolu s prihláškami
nájdete na www.osvetaziar.sk, v sekcii
Umelecká tvorba, podsekcia Neprofesionálna výtvarná tvorba. Uzávierka je
25.1.2019.

Komunitné centrum pripravilo svojim klientom bohaté Vianoce
V mesiaci december komunitní pracov- kračuje: „Začiatkom mesiaca december
níci pripravili niekoľko prekvapení pre aj k nám zavítal Mikuláš. Priniesol sladkú
odmenu pre všetky deti, ktoré predviedli
deti a ich rodičov.
a ukázali, ako dokážu spievať a tancovať.
„Začali sme celkom tradične ako každý Prezlečení komunitní a terénni pracovníci
rok, prípravou vianočnej výzdoby. Celý za Mikuláša, anjela a čerta obišli niekoľko
mesiac sme spolu s deťmi a matkami častí mesta, konkrétne Jadran, Kortínu,
tvorili a vyrábali rôzne vianočné ozdoby budovu STS a nevynechali aj Špeciálnu
a dekorácie, napríklad vianočné hviezdy základnú školu. Do budovy STS prišiel
či reťaze,“ približuje Ivana Pruknerová, od- Mikuláš trošku oneskorene, ale o to raborný garant Komunitného centra a po- dostnejšie ho deti privítali. Dostali nielen

sladkú odmenu, ale vyčaroval im aj úsmev bou aj hodnotné darčeky, ktoré im venovali rodiny z Apoštolskej cirkvi z rôznych
na tvári.“
krajín. Chceli takto poukázať na dobré
Tesne pre Vianocami Komunitné centrum zvyky, tradície, ale aj na vieru a konanie
v Žiari nad Hornom v spolupráci s KC Sta- dobrých skutkov nielen počas sviatkov,
rá Kremnička a KC Cinobaňa zorganizo- ale aj počas celého nasledujúceho roka
valo výchovný koncert pre deti a mládež 2019. Deti zo sociálne znevýhodneného
z chudobných rodín zo Žiaru nad Hronom prostredia boli odmenené balíčkami za
a Starej Kremničky. Koncert si pre deti účasť na výchovnom koncerte. Na záver
pripravilo Komunitné centrum Cinobaňa. nasledovalo vianočné posedenie pri tra„Pracovníci KC Cinobaňa priniesli so se- dičnej vianočnej kapustnici,“ konkretizuje

ďalej Pruknerová s tým, že deti rozbaľovali
darčeky a tešili sa z toho, čo v nich našli.
Spolu s nimi sa tešili aj pracovníci Komunitného centra a rozprávali sa o tom, či sa
naplnili ich prania a túžby a čo by chceli
dostať na Vianoce od svojich rodičov.
„Takto sme slávili mesiac december a spolu s deťmi sme si navzájom darovali o čosi
krajšie a výnimočnejšie Vianoce,“ dodáva
Ivana Pruknerová.
(li)
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Neznámi páchatelia opäť skúšali dôverčivosť seniorov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade
s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b)
v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, ktorej
predmetom je nehnuteľnosť – pozemok,
nachádzajúci sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie
identifikovaný Geometrickým plánom
č. 44562578-095/2018, vyhotoveným
vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.
r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej
č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44
562 578, úradne overeným Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
novovytvorená CKN parcela č. 1149/68
– zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2,
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odčlenená:
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 –
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 –
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 –
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy
na predaj pozemku výlučne za účelom
výstavby bytového domu/bytových
domov s potrebnou technickou
infraštruktúrou v súlade so záväznými
časťami platného Územného plánu
mesta Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je
situovaný v zastavanom území mesta
Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod
vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a

Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa.
Bližšie informácie navrhovatelia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
- Odbor ekonomiky a financovania
(oddelenie správy majetku mesta),
kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od
1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod.
(vrátane). Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod., najneskôr dňa 31.5.2019 do 12.00
hod. (vrátane). Ponuka predložená po
uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Prípadov, kedy je zneužívaná dôvera
starších ľudí, napriek upozorneniam
od polície neustále pribúda. Pri dokonaných skutkoch pritom nešlo o
„malé“ peniaze.
Niekoľko prípadov zaznamenala polícia
za posledné dni aj v okrese Žiar nad Hronom. V dvoch prípadoch išlo o pokusy
zo strany podvodníkov, pri ktorých si seniori informácie najskôr overili u svojich
príbuzných, a tak zistili, že ide o pokus
získať od nich podvodným spôsobom
peniaze. A to je jeden zo správnych spôsobov, ako postupovať v prípade, že vám
zavolá cudzia osoba na pevnú linku alebo mobil.
Podvodníci však môžu používať rôzne
iné „finty“. Napríklad v stredu 2. januára
zatelefonoval na pevnú linku 79-ročnej
dôchodkyne muž, ktorý sa vydával za jej
synovca a oznámil jej, že je práve v banke
a potrebuje požičať nejaké peniaze, ktoré
jej vráti, len čo si ich vyberie z banky. Poškodená, keďže ho považovala za svojho
príbuzného, povedala, že mu môže poskytnúť 8-tisíc eur, ktoré má doma. Krát-

ko na to aj vyšla pred bytovku, kde však
neprišiel synovec, ale neznámy muž. Dôverčivej žene oznámil, že synovec prísť
nemôže, že sedí u riaditeľa v banke, a že
on mu peniaze odovzdá. 79-ročnej žene
dal k telefónu osobu, ktorá jej toto potvrdila a neznámemu mužovi v obálke odovzdala 8-tisíc eur. Vzápätí však osobne
zašla do pobočky banky, kde zistila, že sa
stala obeťou podvodníkov.
Nevpúšťajte takéto osoby do svojich
príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide
o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich
zamestnávateľa či na mestskom úrade,
alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe
takejto osoby do vášho príbytku. V žiadnom prípade nedávať peniaze osobe,
ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že
ju poslal váš príbuzný. Nikdy na takéto
či podobné požiadavky nepristupujte,
vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami. Ak máte čo i len podozrenie, že by
mohlo ísť o podvodníkov, kontaktujte
ihneď políciu na čísle 158.
(r)
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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 31.1.2019 na mestský
úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2019
Daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2019 podáva
občan:
•ktorý nadobudol do osobného
vlastníctva (kúpa, darovanie...)
nehnuteľnosť v roku 2018,

•ktorému v roku 2018 zaniklo
vlastníctvo nehnuteľnosti (predaj,
darovanie, zámena....)
•u ktorého nastala v priebehu roka
2018 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 2018 (alebo skôr) a v priebehu
roka 2018 nadobudol ďalšiu
nehnuteľnosť, podáva do 31.1.2019
čiastkové daňové priznanie k dani
z nehnuteľností.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Ďakujeme všetkým
príbuzným,
priateľom, kolegom,
kolegyniam a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste našu
drahú manželku, mamu, omamu,
švagrinú a tetu
Mgr. Irenu Novotnú, rod. Králikovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 31. decembra 2018
vo veku 76 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým úprimne ďakujeme.
Manžel Michal a dcéry
Natália a Tatiana
s rodinou.
POĎAKOVANIE
Jediné srdce na
svete sme mali,
čo dokázalo nás
milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú mamičku a starkú
Janku Szabovú,
ktorá nás náhle opustila
dňa 17. decembra 2018
vo veku 70 rokov.
Ďakuje dcéra Janka
a vnúčatá Lucka a David.
SPOMIENKA
Dňa 10. januára
sme si pripomenuli
5. 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
Je ťažké zabudnúť
na niekoho,
kto ti dal toľko
dôvodov,
aby si si ho pamätal...
Dňa 11. januára
uplynuli 2 roky od
smutnej chvíle, kedy nás opustil náš
drahý
Ján Bitter.
S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste odprevadili
Ladislava Hurtíka,
ktorý nás navždy
opustil dňa 22. decembra 2018.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý.
Dňa 2. januára uplynulo 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, starý otec
a svokor
Štefan Švec
a
dňa 2. marca si
pripomíname
4 roky od smutnej
chvíle,
keď nás navždy
opustila
naša drahá mama,
starká, svokra
a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára si
pripomíname
25 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
V spomienkach
zostávaš
navždy v našich
srdciach.
Tichou spomienkou
sme si 10. januára
pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil
môj manžel, ocino a dedko
Ladislav Balogh.
S láskou a úctou spomína
celá naša rodina.
SPOMIENKA
Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 14. januára si
pripomíname
32. 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.

VÝBEROVÉ KONANIE

- fotokópiu platného zbrojného preuvýkonu činnosti príslušníka polície
Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 3
kazu
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce Iné kritériá a požiadavky
Ponúkaný plat: v zmysle zákona
- dobré komunikačné, organizačné
vo verejnom záujme v znení neskorších
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
schopnosti, profesionálne vystupredpisov vyhlasuje výberové konanie
verejnom záujme a zákona
povanie
na pozíciu príslušníka mestskej
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niek- osobnostné a morálne predpoklady
polície.
torých zamestnancov pri výkone
- ovládanie práce s PC
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
práce vo verejnom záujme.
- platný vodičský preukaz minimálne
kvalifikačné predpoklady
skupiny „B“
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie K prihláške do výberového konania je Prihlášku s požadovanými dokladmi do
výberového konania doručte so spätpotrebné pripojiť
- vek nad 21 rokov
nou adresou uchádzača v zalepenej
- prihlášku do výberového konania
- bezúhonnosť
- profesijný životopis a motivačný list obálke s označením „Výberové konanie
- zdravotná, telesná a duševná
- kópiu dokladu o najvyššom dosiah- MsP – neotvárať“ (poštou alebo osobne)
spôsobilosť
najneskôr do 28.2.2019 na adresu:
nutom vzdelaní
- znalosť úradného jazyka slovom
- výpis z registra trestov nie starší ako Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965
a písmom
19 Žiar nad Hronom. Termín a miesto
3 mesiace
- výhodou - odborná spôsobilosť
- lekárske potvrdenie o zdravotnej konania výberového konania oznámi
v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb.
spôsobilosti na výkon práce mest- vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom,
o obecnej polícií v znení neskorších
ktorí splnia podmienky zaradenia do
ského policajta
predpisov
- fotokópiu platného vodičského výberového konania najmenej 7 dní
- výhodou - zbrojný preukaz na
pred termínom jeho konania.
preukazu
držanie zbrane a streliva za účelom
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Nestoj pri mojom
hrobe v slzách.
Nie som tam.
Nespím.
Som tisíc vetrov,
čo dujú.
Som ligot drahokamu
na snehu....
Som slnečný lúč na zrelom obilí.
Som jesenné mrholenie.
Keď sa zobudíš do raňajšieho ticha,
som hmýrenie sa tichých vtákov
krúžiacich na nebi.
Som mäkké svetlo hviezd v noci.
Nestoj pri mojom hrobe v slzách.
Nie som tam. Ja som nezomrel.
Dňa 29. decembra uplynulo 21 rokov
od odchodu nášho drahého manžela,
otca, starého otca, svokra a brata
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
Spomínajú manželka,
dcéry s rodinami, vnučky,
vnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Do neznámeho
sveta odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Dňa 19. januára
uplynú 4 roky, keď
nás navždy opustil
náš milovaný
Andrej Köszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaci pozostalí.
SPOMIENKA
Dňa 6. januára sme
si pripomenuli
4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý otec
a starý otec
Ľudovít Lalo.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Veronika
s manželom a vnučka Martinka.

SPOMIENKA
Dňa 4. januára sme si
pripomenuli
11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel a otec
* 14. august 1951
Ján Líška.
Horné Opatovce
Tí, ktorí ste ho
† 4. január 2008
poznali, venujte mu
Banská Bystrica
tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomína
manželka, synovia a dcéry,
sestry a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť...
Dňa 3. januára
sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša drahá
Mária Litrichová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku.
Spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo 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 2018 uplynulo
6 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka
Evka Bačinská.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 25. januára si
pripomíname
22. výročie úmrtia
nášho otecka
Jána Kollára.
Za tichú spomienku
ďakuje syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Čas trhá dni sťa
vietor lístie,
s každým navždy
odletí.
Len spomienky nám
zostávajú
ukryté v srdci
a v našej pamäti.
Dňa 21. januára si pripomíname
10 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil pán
Václav Solák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Prestalo srdiečko
biť, ústa sa smiať,
budeme, dedko, drahý,
na teba spomínať.
Dňa 8. januára sme si
pripomenuli
3. 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
Dňa 20. januára si
pripomenieme
2 roky od chvíle, čo
nás navždy opustila
naša matka
Mária Šimková.
S láskou a úctou
spomínajú syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Tíško spíš a snívaš
si svoj večný sen.
Nám na teba zostala
už spomienka len.
Dňa 1. januára sme si
pripomenuli
13. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý otec
Jozef Kamenský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
synovia
s rodinami.

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

Vianočný volejbalový turnaj

Stolnotenisový turnaj seniorov

VOLEJBAL

Ku koncu roka 2018 zorganizoval VK
MŠK už tradičný Vianočný volejbalový
turnaj. Zúčastniť sa mohol prakticky
každý, a tak okrem aktívnych volejbalistiek sa na palubovke objavili aj
tréneri, rodičia a súrodenci hráčok,
rozhodcovia či fanúšikovia a priatelia
volejbalu.
Hoci jednotlivé družstvá podávali maximálne výkony, tak výsledky zápasov
neboli vôbec podstatné. Víťazom sa stala
dobrá nálada a radosť z pohybu. Počas
dňa sa v ZUS aréne premlelo približne 150
až 170 ľudí, ktorí si mohli pochutnať na výbornej kapustnici, zákuskoch, pagáčikoch
či tekutom občerstvení. O pohostenie sa
postarali všetci zúčastnení a veľká vďaka
patrí rodičom hráčok. Pri rozhodovaní
zápasov vypomohol Martin Hrčka a aj
extraligový rozhodca Dušan Daruľa. Celá
oficiálna časť skončila odovzdaním cien až
o pol deviatej večer. Víťazstvo na turnaji si

STOLNÝ TENIS

vybojovalo družstvo Šestka, ktoré nenašlo premožiteľa počas celého dňa. Vo víťaznom tíme hrali V. Kútniková, V. Gocníková,
S. Tončová, D. Krnčoková, V. Hurajová, E.
Kinková, V. Kukučka, P. Uhrovič, P. Stribula,
Beno a Pali.
Konečné poradie
1. Šestka (V. Kútniková, V. Gocníková, S.
Tončová, D. Krnčoková, V. Hurajová, E.
Kinková, V. Kukučka, P. Uhrovič, P. Stribula,
Beno a Pali)
2. Kuriatka (E. Rozenbergová, T. Čiliaková,
K. Tapferová, N. Šimovičová, T. Hurtíková,
V. Krajčiová, M. Šály, J. Štepánek, Marián a
Lukáš)
3. ZŤP (Z. Uhrovičová, V. Müllerová, T.
Ostášová, A. Čamajová, H. Matyášová,
M. Dobrovičová, V. Wagingerová, Marek,
Majo a Jakub)
4. Puberťáci (T. Forgáčová, L. Hrčková, V.
Kašiarová, P. Uličná, M. Hricová, V. Šestáko-

vá, J. Forgáčová a Juraj)
5. Šelmičky (V. Kazárová, L. Kukučková,
E. Hlaváčová, P. Uhrovičová, I. Fričová, R.
Krajčiová, J. Sedláková, S. Vanková, M. Kútniková, M. Krajči)
6. Štvorky (E. Krajčiová, K. Kašová, A. Králová, N. Kútniková, E. Podmanická, L. Batrfayová, M. Čiliak, J. Sekereš, R. Vanko, M.
Tončo)
Výsledky
ZŤP - Šestka 0:1 (21:25), Šelmičky - Kuriatka 0:1 (16:25), Puberťáci - Štvorky 1:0
(25:23), ZŤP - Šelmičky 1:0 (25:23), Šestka
- Štvorky 1:0 (26:24), Kuriatka - Puberťáci
1:0 (25:22), Šelmičky - Šestka 0:1 (25:20),
Puberťáci - ZŤP 0:1 (23:25), Štvorky - Kuriatka 0:1 (16:25), Šelmičky - Puberťáci 0:1
(24:26), Šestka - Kuriatka 1:0 (25:21), ZŤP
- Štvorky 1:0 (25:22), Puberťáci - Šestka 0:1
(23:25), Kuriatka - ZŤP 1:0 (25:11), Štvorky
- Šelmičky 0:1 (18:25)
Alena Bieliková, VK MŠK

darov a medailí. V kategórii mužov do
60 rokov sa stal víťazom Peter Dančo
z Brezna, 2. miesto obsadil Pavel Jób (ZH)
a 3. miesto Milan Kočalka (ZH). V kategórii
do 70 rokov zvíťazil Jozef Janič zo Žiaru
nad Hronom pred Júliusom Feješom
(Detva) a Jaroslavom Cúthom (Brezno).
Víťazom kategórie nad 70 rokov sa stal
František Bátovský z Vyhieň, 2. miesto
patrí Rudolfovi Mochnackému (Sliač)
a 3. miesto Ľubomírovi Čehovi (ZH).
Celkovým víťazom mužskej kategórie
bol Peter Dančo, ktorý získal pohár
mestského zastupiteľstva. V kategórii
ženy 1. miesto získala Anna Volková
(ZH), 2. miesto Mária Humenná (ZH
a 3. miesto Oľga Hradecká (Sliač). Seniori
naplnili heslo: Žiadny liek nenahradí
pohyb, ale pohyb nahradí každý liek.

Z poverenia Okresnej organizácie
JDS pravidelne už piaty ročník
zorganizovala ZO JDS Žiar nad
Hronom stolnotenisový vianočný
turnaj seniorov. Turnaj sa pravidelne
koná za účasti v kategórii mužov
a žien.
Muži súťažili v kategórii do 65, 70
a nad 70 rokov. Ženy bez kategórie.
Okrem domácich stolnotenisových
hráčov sa zúčastnili i muži a ženy
z Okresných organizácií JDS Detva,
Brezno, Zvolen a Žarnovica. Turnaj
mal vysokú úroveň a súťažilo 44
súťažiacich. Súťažilo sa podľa súťažného
poriadku stolnotenisového zväzu.
Organizátorom sa tento rok podarilo za
veľkého prispenia poslanca mestského
zastupiteľstva Emila Vozára dať ho
do športových akcií mesta Žiar nad
Hronom na príslušný rok. Toto veľmi
prispelo organizátorom na zakúpenie

Jaroslav Bulko,
predseda OO JDS Žiar nad Hronom

František Sitora ocenený na galavečeri
Zlatý pedál
Galavečer Zlatý pedál už tradične na
konci roka oceňuje najlepších cyklistov vo všetkých kategóriách. Okrem
toho oceňuje aj trénerov za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku.
Tento rok cenu získal aj dlhoročný tréner MŠK CK Žiar nad Hronom František
Sitora, ktorý za dlhé roky strávené pri
cyklistike vychoval nejedného majstra
Slovenska a niekoľko reprezentantov
Slovenska, účastníkov Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta. Jeho rukami
prešli stovky cyklistov a cyklistiek.
Poďakovanie mu patrí za jeho trpezlivosť a čas strávený s mládežou v Žiari
nad Hronom.
CK MŠK

Foto: jmphoto

Športovec mesta za rok 2018
Oceňovanie športovcov, trénerov, funkcionárov a kolektívov sa uskutoční
27. februára o 16.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC. Návrhy na ocenenie je potrebné
zaslať v zmysle schválených kritérií mesta
Žiar nad Hronom v termíne najneskoršie
do 15. januára 2019 v elektronickej podobe na e-mail adresu: jan.ziak@ziar.sk
alebo konatelmsk.ziar@gmail.com.
Kritériá oceňovania športovca mesta
Žiar nad Hronom
Rozdelenie športov:
• Olympijské športy - návrh podávajú športové kluby, oddiely...
• Školský šport (súťaže) - návrh
podávajú
školy
(ocenený
bude tréner klubu a učiteľ školy)
• Neolympijské športy (netradičné športy) - návrh podávajú športové kluby, oddiely...
Podmienky:
Oceňovanie športovcov bude len pre

členov športových klubov pôsobiacich • najúspešnejší športovci sa vyhlasujú
bez uvedenia celkového poradia podľa
v meste Žiar nad Hronom.
schválených kategórií
• vek oceneného športovca – 10 rokov
a starší (aj keď dovŕši 10 r. v príslušnom • športový kolektív musí mať svoje sídlo
v meste Žiar nad Hronom
roku)
• športovec má trvalé bydlisko v meste • členmi športového kolektívu nemusia
Žiar nad Hronom, alebo súťažil a bol čle- byť občania mesta Žiar nad Hronom,
nom športového klubu v meste Žiar nad môžu byť i zahraniční športovci
Hronom
• olympijské športy (jednotlivci) v ka• v individuálnych prípadoch môže byť tegórii do 15 rokov – umiestnenie na súšportovec ocenený cenou primátora ťažiach majstrovstiev kraja na 1. mieste.
V kategórii nad 15 rokov – na súťažiach
mesta
Majstrovstiev SR (len pódiové umiestne• súťaž je vyhlásená pre športovcov, kto- nie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH
rí súťažia v kategóriách žiaci-čky, dorast
(juniori-ky), dospelí, športový kolektív, • olympijské športy (kolektív) - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové
tréner klubu/oddielu...
umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME,
• k popisu športovca/dosiahnuté výsled- MS, SP, OH
ky – s uvedením dátumu a miesta, kde
športovec dosiahol úspech, je potrebné • školský šport - na súťažiach Majstrovdoložiť výsledkovú listinu, resp. diplom a stiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej
umiestnenie na M ISF, SU
pod. (fotokópia)

• neolympijské športy (jednotlivci) - na
súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové
umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME,
MS, SP,

2. Prezident klubu má právo navrhnúť na
oceňovanie športovcov z kolektívnych
športoch alebo v individuálnych športoch max. 3 športovcov. Návrh a posúdenie je na prezidentovi príslušného špor• neolympijské športy (kolektív) - na sú- tového klubu.
ťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové
umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, 3. Navrhnuté dosiahnuté úspechy v koEP, MS, SV
lektívnych alebo v individuálnych športoch posúdi Komisia pre šport a mládež
• najúspešnejšie športové kolektívy sa vy- pri MsZ a následne komisia predloží zohlasujú bez uvedenia celkového poradia znam na oceňovanie športovcov primátorovi mesta na posúdenie a schválenie.
Pomocné kritérium: konkurencie- Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch
schopnosť v jednotlivých športoch
Doplnené kritériá:
1. V prípade, že klub v olympijských športoch nebude mať pódiové umiestnenie
na súťaži Majstrovstiev Slovenska, tak
prezident klubu môže navrhnúť na oceňovanie svoj klub, ktorý dosiahol úspech
z úrovni majstrovstiev kraja, resp. oblastných majstrovstiev kraja.

Oceňovanie funkcionárov športových
klubov
• Vek oceneného funkcionára – 60 rokov
a starší
• Už neaktívny funkcionár
• Doba vykonávanej práce – 10 rokov
a viac
• Dosiahnuté výsledky klubu, oddielu...
počas jeho aktívnej činnosti
• Ocenenie IN MEMORIAM
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Proti súperom z východu boli Žiarčania lepším tímom
BASKETBAL - CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK Slovenský Orol Levoča 134:36 (30:9, 28:10,
41:9, 35:8)
Body: Kucej 29, Greguš 15, Holic 13, Šonkoľ 12, Švec 12, Golebiowsky 10, Truben
10, Žemla 10, Balogh 7, Dekýš 6, Bobok 6,
Grochal 4

FUTBAL

V utorok 8. januára sa náš tím stretol
na ihrisku. Štartuje zimná príprava.
Pred jarnou časťou sezóny odohrá
naše Áčko niekoľko prípravných duelov. Stretne sa s niekoľkými prvoligistami – Podbrezová, Ružomberok, ale
aj s tímami z nižších súťaží – Púchov,
Považská Bystrica. Tu je ich rozpis. Upozorňujeme, že časy niektorých zápasov
ešte nie sú dohodnuté, budeme ich
aktualizovať. Sledujte webovú stránku
www.fkpohronie.sk.

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves 88:59 (15:15, 20:16,
25:17, 28:11)
Body: Kucej 26, Grochal 12, Greguš 10, Király 10, Golebiowsky 5, Babiak 5, Truben 5,
Žemla 4, Švec 4, Holic 3, Bobok 2, Novák 2
V ďalších zápasoch celoslovenskej kadetskej ligy v sezóne 2018/19 družstvo
MŠK BK Žiar nad Hronom privítalo na
domácej palubovke súperov z východu.
V zápase proti družstvu z Levoče hneď
od začiatku Žiarčania dominovali vo všetkých basketbalových činnostiach. Súper
mal zložené družstvo z hráčov mladších
ročníkov, ktorí nemohli konkurovať fyzickejšie a technicky lepšie pripravenému
domácem družstvu. Gro minutáže v tomto zápase za domácich dostali hráči rok
narodenia 2003, a zároveň sme ho tiež
využili na rozohranie dvoch kľúčových
hráčov Kuceja a Golebiowského, ktorí boli
dlhodobo zranení. Do hry sa zapojili všetci hráči, ktorí sa dokázali okrem pekných

Termíny prípravných zápasov
FK Pohronie

Sobota 19. 1. 2019 15.00 hod. Nowy Targ
Streda 23. 1. 2019 čas upresníme Ružomberok

akcií aj bodovo presadiť.
V ďalšom zápase nastúpili Žiarčania proti Spišskej Novej Vsi. Zápas bol od začiatku veľmi vyrovnaný. Bojovalo sa o každú
loptu a polčasový 4-bodový náskok domáceho družstva ešte vôbec nebol rozhodujúci. No do druhého polčasu Žiarčania vstúpili s väčšou chuťou a agresívnou
obranou, čo sa prejavilo hneď na počte
získaných lôpt. Hra sa zo strany domácich
poriadne zrýchlila na čo súper nedokázal
zareagovať. Ľahké koše po rýchlych proti-

(1. liga) vonku
Sobota 26. 1. 2019 13.00 hod. Považská Bystrica
(3. liga) doma
Sobota 2. 2. 2019 13.00 hod. Púchov
(3. liga) doma
Sobota 9. 2. 2019 čas upresníme FK INTER
Bratislava (2. liga) vonku
Utorok 12. 2. 2019 18.00 hod. Šimonovany
(4. liga) doma
Sobota 16. 2. 2019 13.00 hod. Kalinovo
(3. liga) doma
Sobota 23. 2. 2019 13.00 hod. Oravské Veselé
(3. liga) doma
Sobota 2. 3. 2019 11.00 hod. D. Lužná
(3. liga) vonku

(r)

útokoch, zlepšená úspešnosť trojbodovej
streľby boli hlavné faktory úspechu a výhry našich kadetov o 29 bodov. Aj v tomto zápase sa do hry zapojilo všetkých 12
hráčov, z ktorých nie všetci predviedli
optimálny výkon, ktorý je už štandardom
v kadetskej kategórii. Týkalo sa to hlavne
zbrklého, nedôrazného zakončovania
spod koša a celkového vnímania a reagovania na vzniknuté situácie, či už v obrane, alebo v útoku.
Juraj Horváth, tréner a Július Kucej,
asistent

Na Vianočných plaveckých pretekoch dosiahli Žiarčania pekné výsledky
PLAVCI

V decembri sa na žiarskej Krytej plavárni uskutočnili Vianočné plavecké
preteky.
Pretekov sa zúčastnilo 14 klubov a celkovo 140 plavcov.
Žiarski plavci zaplávali 54 nových osobných rekordov. Najlepšie zlepšenie dosiahla Hana Kmeťová v disciplíne 200 m
voľný spôsob, ktorú zaplávala s časom
3:05.09.
Výsledky
Matej Gašparík: 2 x 3. miesto 25 m voľný
spôsob, 25 m znak, Juraj Hlavnička: 5.
miesto 50 m motýlik, Diana Karásková:
9. miesto 50 m motýlik, Eliška Klučková:
2 x 8. miesto 50 m znak, 50 m prsia, Hana
Kmeťová: 1. miesto 50 m prsia, 2. miesto

Štart žiarskych plavcov.

Rodinná štafeta.

Ema Prachárová.

100 m prsia, Jakub Kukučka: 2 x 1. miesto
200 m voľný spôsob, 100 m prsia, 3 x
2. miesto 50 m voľný spôsob, 50 m prsia,
100 m polohové preteky, 3. miesto
50 m motýlik, Adam Láska: 3. miesto 25
m motýlik, Viktória Maliková: 2 x 4. miesto
50 m znak, 100 m znak, Hana Pittnerová:
2 x 5. miesto 50 m znak, 100 m znak,
Ema Prachárová: 3. miesto 50 m motýlik, Melinda Ruislová: 2 x 4. miesto 50 m
prsia, 100 m prsia, Tamara Šabatová: 1.
miesto 50 m voľný spôsob, Filip Šurek: 2 x
1. miesto 25 m voľný spôsob, 25 m znak,
2. miesto 25 m motýlik, Ivana Šureková:
3 x 2. miesto 50 m voľný spôsob, 200 m
voľný spôsob, 50 m znak, 3. miesto 100

m znak, Peter Šurka: 2. miesto 25 m prsia,
3 x 3. miesto 25 m voľný spôsob,
25 m znak, 25 m motýlik, Marko Ťahún:
3. miesto 25 m prsia, Kornélia Ťahúnová:
5. miesto 25 m motýlik, Olívia Ťahúnová:
8. miesto 200 m voľný spôsob.

2. kategória: 1. rodina Kukučková, 2. rodina Hlavničková, 3. rodina Šurková,
4. rodina Gašparíková, 5. rodina Šureková

M-SR juniorov v krátkom bazéne
Na pretekoch v Trnave nás na M-SR juniorov v krátkom bazéne reprezentovali
Súčasťou pretekov bola aj rodinná štafe- traja plavci.
ta 2 x 25 metrov v nafukovacom kolese.
Po prvý raz štartovali dve mamičky (Gaš- Výsledky
Adam Jančok: 20. miesto 50 m prsia, Teparíková a Šureková).
reza Veselá: 14. miesto 100 m motýlik, Ši1. kategória: 1. rodina Ťahúnová, 2. Dia- mon Veselý: 12. miesto 200 m prsia.
na Karásková, Melisa
Martina Bartková, 3. rodina Prachárová,
Mia Mesárošová
4. rodina Šureková, 5. rodina Maliková

