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Malým pacientom v žiarskej nemocnici sa budú
venovať dobrovoľníci
Prečítajú im rozprávku, zahrajú
sa spoločenské hry, alebo budú
kreovať ozdoby v tvorivej dielničke.
Detským pacientom v Nemocnici Svet
zdravia Žiar nad Hronom budú chvíle
strávené v nemocnici spríjemňovať
dobrovoľníci.
Žiarska nemocnica slávnostne
a v predvianočnej nálade odštartovala
projekt dobrovoľníckych centier Krajší
deň a stala sa tak trinástou v sieti Svet
zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila.
Ambasádorom Krajšieho dňa v Žiari nad
Hronom sa stal spevák Tomáš Bezdeda.
„Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici
opustení. Ak sú deti hospitalizované
bez rodiča alebo ide o seniorov bez
príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas
po ukončení liečebno-diagnostických
procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje
ich psychickú pohodu a napomáha
liečebnému procesu. Aj preto sme sa
pred vyše troma rokmi rozhodli vytvoriť
tento dobrovoľnícky projekt, priniesť
na oddelenia viac pozitívnej energie
a podporiť tak pohodu a starostlivosť
o pacienta v nemocnici,“ hovorí Tatiana
Kosťová, autorka a garantka projektu
Dobrovoľnícke centrá Krajší deň v sieti
nemocníc Svet zdravia.
Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte
v roku 2016, kedy sa doň zapojili
prvé nemocnice siete Svet zdravia,
a to v Humennom a Banskej
Štiavnici. Postupne sa pridávali ďalšie

človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť
do projektu Krajší deň, ktorý je práve
o jednoduchých, no dôležitých dobrých
skutkoch,“ povedal spevák.

Ambasádorom projektu je Tomáš Bezdeda.

a v súčasnosti oficiálne projekt spustila
aj nemocnica v Žiari nad Hronom, a to
ako trinásta v poradí.
„Deti, hoci sú často sprevádzané
rodičom, zažívajú v nemocnici určitý
stres. Nachádzajú sa v cudzom prostredí
a musia podstupovať vyšetrenia, ktoré
sú pre nich nové, zaťažujúce a nikdy
predtým ich nezažili. Ich pozornosť preto
potrebujeme rozptýliť a je nesmierne
ľudské a krásne, ak nám v tom pomáhajú
dobrovoľníci. Zrieknu sa časti svojho
voľného času, aby ho venovali pacientom
a za to sme im veľmi vďační,“ uviedol
riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom Ivan Mokrý.
Svoju aktivitu dobrovoľníci v žiarskej

nemocnici zamerajú primárne na
pacientov na detskom oddelení. Celý
priebeh návštevy bude prispôsobený
ich predstavám a zdravotnému stavu.
Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor,
prechádzku, čítanie knihy či hranie
spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé
dielničky, v rámci ktorých dobrovoľníci
s pacientmi vyrábajú rôzne maličkosti,
ktorými potom obdarúvajú svojich
blízkych, alebo sa využívajú na skrášlenie
nemocničných priestorov. Okrem
individuálnej dobrovoľníckej práce
centrá organizujú aj spoločné akcie
pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš,
Vianoce či Veľká noc.

Ambasádorom projektu
sa stal Tomáš Bezdeda
Ambasádorom dobrovoľníckeho
projektu v Žiari nad Hronom sa stal
spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil
svojím hudobným vystúpením
pacientov aj zamestnancov nemocnice.
„Ak dokážeme na inej tvári vyčariť
úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť
trápenie, či urobiť niekomu krajší deň,
to je skutočná pomoc. Nemusíme
hneď tvoriť megalomanské veci a byť
hrdinami. Stačí, ak má naša podpora
veľký význam pre jedného konkrétneho

Kto príde do Žiaru v roku 2020
Strana 3

V rámci centra Krajší deň sa v žiarskej
nemocnici vyškolilo už 20 dobrovoľníkov.
V nemocnici im je k dispozícii jeden
zamestnanec ako ich koordinátor, ktorý
súčasne spolupracuje s inštitúciami
a s organizáciami v meste. Pomáha
dobrovoľníkom pri výbere vhodných
pacientov, predstaví dobrovoľníka
pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom
pri zabezpečovaní ich potrieb
vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici.
Najviac záujemcov o dobrovoľnícku
činnosť pochádza z radov študentov,
no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia
v produktívnom veku.
Odporúčaný profil dobrovoľníka
• vek 17 rokov a viac;
• dobrý zdravotný stav;
• správna dávka sebareflexie, empatie
a trpezlivosti;
• pozitívne naladený;
• ochotný aspoň jedenkrát do týždňa
navštíviť pacientov nemocnici na jednu
až dve hodiny.
V roku 2019 bolo počas prvých deviatich
mesiacov do projektu zapojených
celkovo 334 pravidelných, aktívnych
dobrovoľníkov, ktorí spoločne
odpracovali 3 200 dobrovoľníckych
hodín. Spolu pomohli 653 pacientom
na detských oddeleniach a 1 792
pacientom na oddeleniach dlhodobo
chorých, resp. geriatrických oddeleniach.
Okrem pravidelných dobrovoľníkov
do nemocnice prichádzajú počas
jednorazových akcií (napr. Mikuláš) aj
nárazoví dobrovoľníci.
Bližšie informácie vrátane potrebných
kontaktov na dobrovoľnícke centrá
Krajší deň pre záujemcov nájdete na
www.krajsi-den.sk.
(r)

Vianočná kapustnica a primátorský punč opäť pomáhali
Výťažok z predaja vianočnej
kapustnice a primátorského punču
sa opäť rozdelí na charitatívne účely.
V stredu 18. decembra sa na námestí
stretlo až dvanásť tímov, ktoré si zmerali
sily vo varení vianočnej kapustnice.
Tradičnú slovenskú vianočnú dobrotu
varili tímy „Štvorka“, hasiči, Igorkovci,
Svet zdravia - nemocnica, Kapustnica

zlého lovca, Poľnohospodárska
spoločnosť Farma Lutila, Basketbal
team, poslanci MsZ, mesto Žiar nad
Hronom, technická škola, Nikona a Fun
club Indián – Autoškola Luto. Okrem
toho, kolektív Mestského kultúrneho
centra varil boršč podľa receptu
Donských kozákov.

Grafikony MHD
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Do varenia kapustnice sa zapojilo 12 tímov.

Víťazmi Žiarskej kapustnice 2019 sú
všetky zúčastnené tímy, ale porota
určila poradie: 1. miesto Svet zdravia nemocnica, 2. poslanci MsZ, 3. hasiči.
Primátorský tím vyzbieral predajom
kapustnice 160 eur. „Tie odovzdáme
matke so zdravotne postihnutým
dieťaťom v ťažkej životnej situácii,“
informoval primátor Peter Antal. Hneď

na druhý deň sa na námestí podával aj
charitatívny punč. Jeho predajom sa
podarilo vyzbierať 573 eur. „Túto sumu
venujeme občianskemu združeniu
MOSTY, ktoré už dlhodobo pôsobí
v našom meste. Ďakujem všetkým, ktorí
pomohli,“ dodal Antal.
(li)
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Novoročný príhovor primátora Petra Antala

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Na prahu nového roka mi dovoľte
zaželať vám veľa zdravia, radosti, pokoja
a spokojnosti, aby nadchádzajúci rok bol
pre vás úspešný a pri jeho bilancovaní
ste mali viac dôvodov na radosť ako na
smútok.
Rok 2019 bol pre mesto Žiar nad
Hronom ďalším z úspešných rokov. Aj
v ňom sme zrealizovali alebo ukončili
viacero veľkých investícií a urobili
množstvo drobných projektov. Môžem
zodpovedne povedať, že sa nám stále
darí napĺňať cieľ a víziu, s ktorými som
išiel do funkcie primátora, meniť Žiar nad
Hronom na mesto, v ktorom sa ľuďom
žije dobre a kvalita života neustále stúpa.
Koncom augusta sme otvorili a do
užívania odovzdali zimný štadión. Bol tak
úspešne zavŕšený niekoľkoročný proces,
v ktorom sme zvládli veľké množstvo
prekážok a problémov a jeho výsledkom
je jeden z najkrajších štadiónov na
Slovensku. Stavba sa svojim dizajnom
a prevedením, ako aj rozsahom využitia,
ihneď stala jedným z centier pozornosti
obyvateľov Žiaru nad Hronom a širšieho
okolia. Verím, že bude dlhé roky slúžiť
k úžitku verejnosti ako aj hokejistom.
Súbežne s otvorením štadióna začal
svoju činnosť opätovne vyvíjať aj
hokejový klub.
V areáli ZŠ na Jilemnického ulici sme
v minulom roku vybudovali atletickú
dráhu s umelým povrchom, ako aj
zázemie pre iné atletické disciplíny.
Z areálu „Štvorky“ sa tak stal malý
a dôstojný atletický areál, ktorý, okrem
žiakov školy, bude naplno využívať náš
atletický klub, ktorý v ostatných rokoch
zaznamenáva veľmi dobré výsledky
v práci s mládežou.
Investície neobišli ani futbalový štadión,
aj keď už nie v takom rozsahu, ako keď
sa rekonštruoval v roku 2017. V lete sme
tam vybudovali turnikety a inštalovali
kamerový systém a v decembri inštalovali
vyhrievanie trávnika. Investície boli
nevyhnutnosťou pre udelenie licencie
na spôsobilosť hrať na štadióne najvyššiu
futbalovú ligu.
Koncom roka 2019 sa nám podarilo
ukončiť projekt úprav vnútroblokových
priestorov na sídlisku Pod vršky. Vďaka
tomuto projektu, na ktorý sme získali
dotáciu z eurofondov, sa do dvorov
medzi paneláky dostali väčšie príležitosti
pre hranie sa detí, športovanie a relax.
Taktiež pribudla zeleň a mobiliár pre
tamojších obyvateľov. Samozrejme,
možno ešte chvíľu potrvá, kým sa
vysadená zeleň a upravené priestranstvá
naplno adaptujú, no verím, že už v tomto
roku obyvatelia bytoviek ocenia a využijú
úpravu okolia ich domov.

V minulom roku sme začali aj práce
v kaštieli, ktorý mesto kúpilo na konci
roka 2018. Začali sme realizovať
zámer nového zariadenia pre seniorov
v modernej prístavbe kaštieľa.
Dokončený by mal byť do konca tohto
roku, tak aby v roku 2021 mohol začať
plniť svoju úlohu, poskytnúť domov
seniorom. Okrem toho sme v minulom
roku v kaštieli vymieňali radiátory
a rekonštruovali kúrenie a vynovený
vzhľad dostala aj Biskupská sieň, ktorá
bude plniť funkciu reprezentačnej sály
mesta Žiar nad Hronom. Renovovanú
Biskupskú sieň už čoskoro predstavíme.

na to tri dôvody. Prvým bol neskorší
termín dokončenia zimného štadióna,
kde sme smerovali všetku našu
pozornosť a pracovné sily. Druhým bola
zmena zámeru podoby nového bazéna.
Naprojektovaný sme mali nerezový
bazén, ale nakoniec sme sa rozhodli
pre klasický keramický bazén, ktorý
je vhodnejší pre športové plávanie.
A tretím dôvodom sú zmeny v projekte,
ktorými chceme dosiahnuť výraznú
úsporu nákladov na celú rekonštrukciu.
Práce by mali začať v tomto období
a plaváreň chceme mať zrekonštruovanú
do konca roka.

Koncom roka sme začali rekonštruovať
Mestskú knižnicu Michala Chrásteka,
čo je prístavba Mestského kultúrneho
centra. Na tento projekt sme získali
dotáciu z Envirofodu a knižnica tak
dostala novú fasádu, okná dvere a novú
strechu. Verím, že v budúcnosti sa nám
podarí zrenovovať celý objekt MsKC.

Pri takom objeme investícií do majetku
mesta, ktorý sme zrealizovali v priebehu
ostatných 5 - 6 rokov a značnom
náraste majetku mesta za toto obdobie,
môžem zodpovedne konštatovať, že
hospodárenie mesta je stabilné a stále
veľmi dobré. Každý rok vykazujeme
prebytky v rozpočte mesta, a tak tomu
bude aj za rok 2019. Tieto prebytky
potom používame aj na financovanie
rekonštrukcií nášho majetku alebo na
realizáciu nových zámerov. Preto ma
v minulom roku zarazilo a zamrzelo, že
sa začalo často hovoriť o veľkom zadlžení
mesta. Ak niekto hovorí o veľkom zadlžení
mesta, buď to robí z nevedomosti, že
nerozumie problematike, alebo to robí
zámerne, lebo sa snaží nekorektne
šíriť dezinformácie s účelom poškodiť
meno mesta. V oboch prípadoch však
ide o šírenie nepravdivých informácií.
Aktuálna dlhová služba mesta Žiar nad
Hronom je na úrovni približne 7,3 mil.
eur, čo predstavuje 31,19 % bežných
príjmov mesta, podľa metodiky
Ministerstva financií SR a zákona
o rozpočtových pravidlách. Maximálna
zákonná hranica dlhového zaťaženia je

V roku 2019 sme nezabudli ani na naše
školy. Na „Jednotke“ sme komplexne
zrekonštruovali telocvičňu, ktorá, až
na pár zásahov v minulosti, fungovala
v pôvodnom stave odvtedy, ako škola
pred 60-timi rokmi vznikla. Na „Štvorke“
sme počas leta vybudovali moderné
odborné učebne a prírodovedné odbory
a v druhej polovici roka sme na „Dvojke“
na bežeckú rovinku a dráhu na skok do
diaľky inštalovali umelý povrch.
O minulom roku môžeme hovoriť aj
ako o mimoriadne úspešnom v oblasti
športu. Dokonca historicky úspešnom.
Futbalovému klubu FK Pohronie, ktorý
svoje zápasy hráva na žiarskom štadióne,
sa podaril obrovský úspech, keď vyhral
II. ligu a postúpil medzi futbalovú elitu.
Verím, že v jarnej časti súťaže sa mu

Zrekonštruovaný zimný štadión.

podarí vo Fortuna lige zachrániť. Veľmi
úspešne odštartoval svoju činnosť
novovzniknutý hokejový klub a mužstvo
Indiánov, ktoré hrá aktuálne II. ligu.
Výsledkovo a herne sa tímu darí, no nás
hlavne teší, že jeho zápasy navštevujú
davy fanúšikov. Atrakciou sú určite
aj slovenské hokejové legendy Jozef
Stümpel a Marek Uram, ktoré sa podarilo
získať do nášho mužstva. Aj iné kluby,
združené v mestskom športovom klube,
dosahujú kvalitné výsledky, aj keď možno
sú tak trochu v tieni pozornosti, ktorá sa
aktuálne upiera na futbal a hokej. Určite
si však zaslúžia naše uznanie mládežníci
basketbalového klubu, atléti, karatisti,
strelci, volejbalistky, cyklisti či športovci
z iných klubov. Musíme skutočne uznať,
že na mesto našich rozmerov sa v Žiari
mimoriadne aktívne a úspešne športuje.
Keď sme pri športe a pri športoviskách,
spomeniem jeden z najväčších projektov,
do ktorého sa aktuálne púšťame, a tým
je rekonštrukcia plavárne. Začiatok prác
sme posunuli o niekoľko mesiacov. Boli

60 %, čiže dnes sa nachádzame niekde
v polovici povoleného intervalu. V roku
2017 bolo dlhové zaťaženie mesta
na úrovni 15,66 % príjmov bežného
rozpočtu. Nárast na 31 % spôsobil
úver na kúpu kaštieľa do majetku
mesta. Aj z týchto údajov je zrejmé, že
úverové zaťaženie je niekde na polovici
povoleného rámca a ten, kto tvrdí,
že mesto je veľmi zadlžené, nehovorí
pravdu a zavádza. Dlh a dlhová služba je
len jeden z ukazovateľov hospodárenia.
V celkovom kontexte je hospodárenie
Žiaru nad Hronom viacerými inštitúciami
hodnotené ako výborné.
Čo je najdôležitejšie - majetok mesta
Žiar nad Hronom sa v priebehu 6 rokov,
čiže počas môjho funkčného obdobia,
zhodnotil zhruba 1,5-násobne, čiže
jeho hodnota stúpla cca o 150 %. Vďaka
investíciám do majetku mesta má mesto
Žiar nad Hronom ako jedno z mála miest
v SR minimálny modernizačný dlh,
s čím, naopak, má väčšina miest veľký
problém. Mohol by som povedať, že

v modernizácii objektov a infraštruktúry
máme pred mnohými mestami náskok
min. 10 rokov. Aj preto sa neobávam
o budúcnosť Žiaru nad Hronom. Keď
zmodernizujeme plaváreň a podarí
sa nám v budúcnosti rekonštruovať
MsKC, bude sa dať povedať, že mesto
zmodernizovalo celý svoj majetok
a nemá žiadny modernizačný dlh, ktorý
ho do budúcna ťaží a viaže jeho finančné
prostriedky.
Špeciálnou kategóriou v tejto oblasti
bude kaštieľ. Jeho postupná obnova
bude napredovať takým tempom,
akým sa nám bude dať naň získavať
najmä externé zdroje. V roku 2019 sme
modernizovali Biskupskú sálu, v tomto
roku do kaštieľa chceme presídliť Galériu
Jula Považana, Izbu Štefana Moysesa a
archeologicko-etnografickú expozíciu.
V kaštieli by sme radi vytvorili priestory
pre kreatívno – umelecké centrum,
ktoré by mohli zdieľať skupiny umelcov
viacerých druhov umenia.
Najväčšou investíciou roka 2020 bude
spomínaný projekt rekonštrukcie krytej
plavárne. Verím, že po jej ukončení
a opätovnom otvorení budú jej
návštevníci spokojní s podmienkami
ako aj vzhľadom tohto športoviska. Po jej
otvorení budeme mať zmodernizovanú
celú sieť športovísk, čím sa v tomto
smere staneme určite prvým mestom
na Slovensku.
Ďalšou veľkou investičnou akciou mesta
tohto roka bude výstavba zariadenia
pre seniorov v areáli kaštieľa. V Žiari nad
Hronom je dlhodobo veľký dopyt po
pobyte v podobnom zariadení a domov
dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK nedokáže ani zďaleka prijať
všetkých záujemcov. Preto vytvoríme
nové príležitosti a nový domov pre
našich seniorov, ktorí už potrebujú pre
život podobné zariadenie.
V roku 2020 začneme realizovať projekt
vodozádržných opatrení. Pôjde o celý
rad opatrení na využívanie dažďovej
vody na verejných priestranstvách
a pri objektoch škôl či iných zariadení
mesta Žiar nad Hronom. Okrem toho na
území mesta vznikne viacero dažďových
záhrad a do zeme budeme inštalovať
viacero retenčných nádrží, v ktorých
budeme zhromažďovať vodu zo zrážok
a následne touto vodou polievať verejné
priestory.
Tak ako každý rok, aj v roku 2020
budeme rekonštruovať cesty a chodníky
v majetku mesta. Pozitívne môžem
hodnotiť, že úsekov ciest v zlom
technickom stave je na našom území
už nie veľa a je to aj zásluhou neustálej
pozornosti, ktorú venujeme stavu
komunikácií. Tak ako v minulých rokoch,
aj v tomto roku mestský rozpočet
počíta s menšími investíciami do našich

základných a materských škôl a do
oblasti verejnej zelene.
V roku 2019 sme pri dvoch vjazdoch do
mesta a výjazdoch z neho inštalovali
kamery, ktoré monitorujú prejazd
všetkých vozidiel a dokážu čítať
evidenčné čísla. V tomto roku chceme
takto zabezpečiť aj ostatné dva vstupy
a výstupy. Cieľom je jednak posilniť
bezpečnosť v našom meste, pretože
údaje o všetkých vozidlách, ktoré prešli
mestom, bude môcť využívať najmä
štátna polícia. V budúcnosti tento nástroj
chceme použiť aj na vylúčenie tranzitnej
prepravy cez územie Žiaru a odľahčiť tak
naše mesto od prehustenej dopravy.
Práca mesta a jeho organizácií sa
počas roka skladá hlavne z množstva
drobných, niekedy aj málo viditeľných,
no veľmi potrebných služieb, bez
ktorých by sme si fungovanie už ani
nevedeli predstaviť. Rozpočet mesta
je zostavovaný tak, aby dokázal všetky
tieto služby, realizácie, podujatia a akcie
udržať v požadovanej kvalite. Keďže
náklady na správu mesta nám každý rok
stúpajú, aj naše mesto sa v roku 2019
rozhodlo pristúpiť k menšiemu zvýšeniu
dane z nehnuteľností, okrem objektov
slúžiacich na podnikateľskú činnosť.
Čiže každý, kto vlastní byt, dom, garáž,
pozemky, zaplatí ročne v prepočte o 30
% viac ako doteraz. Pre vlastníkov bytov
to nie veľmi veľký nárast – ak priemerná
daň z bytu bola doteraz na úrovni 14
eur ročne, v roku 2019 by to malo byť
niekde na úrovni 19 eur. Verím, že to
obyvatelia pochopia a my aj naďalej
budeme udržiavať úroveň služieb mesta
na tak vysokej úrovni ako doteraz. Verte
mi, počas ostatných rokov som navštívil
mnoho slovenských miest a nie všade
je realitou to, čo je v Žiari štandardom.
Myslím počet kosieb, úroveň čistenia
verejných priestranstiev, vykonávanie
zimnej údržby, údržby verejnej zelene,
systém bezplatného parkovania v centre,
sieť detských ihrísk a športovísk.
Žiar nad Hronom sa zmenil na dobré
mesto pre život a verím, že sa bude
meniť k lepšiemu aj naďalej. Je to
výsledok práce stoviek ľudí, ktorí
sú integrovaní v štruktúrach mesta,
od vedenia mesta, cez poslancov,
zamestnancov úradu, technických
služieb, školstva... Všetkým im ďakujem,
tak ako ďakujem partnerom mesta Žiar
nad Hronom z verejnej i súkromnej sféry,
ktorí nám pomáhajú mesto robiť lepším.
Spoločne aj s obyvateľmi dokazujeme,
že aj v malom meste v strede Slovenska
sa dajú realizovať veľké veci, tak ako to
bolo v roku 2019, a verím, že tak to bude
aj v roku 2020. Spoločne nám všetkým
želám šťastný a úspešný rok v meste Žiar
nad Hronom.
Peter Antal, primátor mesta

Projekt revitalizácie vnútroblokov.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ na mapách
Počas dlhého obdobia, a hlavne
v posledných rokoch rezonuje
otázka počiatku stavby kaštieľa.
Je to veľmi zložitá otázka
a pravdepodobne nebude nikdy
dostatočne zodpovedaná. Pretože
častými prestavbami po jeho dobití
a následnými dobovými úpravami
menil svoju podobu, ale aj základnú
architektúru.
V neposlednom rade by sa musela
najprv zodpovedať otázka, či hľadáme
počiatky kaštieľa ako takého v jeho
dnešnej podobe, alebo počiatky
stavebnej činnosti na tomto mieste

ako opevneného panského sídla.
A či kontinuálne prerastali postupne
stavby navzájom. V poslednom čase
hľadám vizualizáciu stavby na mieste
kaštieľa, alebo, ak chcete, najstaršie
vyobrazenia kaštieľa. A prichádzam
na to, že tvrdenie, podľa ktorého
bol kaštieľ postavený či založený
koncom 16. storočia, alebo začiatkom
17. storočia, je zavádzajúci. Na starších
mapových podkladoch, na ktorých
je lokalizovaný St. Crux. (Sv. Kríž
či terajší Žiar nad Hronom), sa pri
názve nachádza aj jeho jednoduchá
skica. Áno, je to veľmi jednoduché
zobrazenie, len tak načrtnuté, možno
brkom, a preto aj tá kvalita. Niekto

Najčastejšími menami novorodencov na
Slovensku v roku 2019 sú opäť Sofia a Jakub

Poradie obľúbenosti mien detí sa
ani v tomto roku veľmi nemenilo.
Uvádza to vo svojej tlačovej správe
Ministerstvo vnútra SR.
V prvej desiatke mien dievčatiek
i chlapcov kraľujú mená ako Viktória,
Nela, Tamara, Michaela či Martin, Filip
a Samuel. Rovnako ako minulý rok je však
najpoužívanejším dievčenským menom
Sofia. Pre toto meno sa dosiaľ v tomto
roku rozhodlo 762 rodičov. U chlapcov
znovu zvíťazil Jakub, tých pribudlo do
matričných záznamov až 1229.
Druhým najpoužívanejším menom
pre dievča je v tomto roku Nina (738
nositeliek), tretím Ema (690 nositeliek).
U chlapcov v prvej trojke k zmenám
neprišlo. Hneď po Jakubovi prišlo na
svet najviac Adamkov (999 nositeľov)
a Michalov (873 nositeľov).

Ako vyberali žiarski rodičia
Rodičia v našom meste vyberali pre
svoje bábätká podobne ako na celom
Slovensku. Akurát poradie je trochu iné.
Môžeme tak povedať, že v Žiari máme
detské mená z každého rožku trošku.
Medzi chlapcami dominujú mená
Markus a Michal, na druhom mieste sú
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Adam a Jakub a na treťom Matúš a Lukáš.
Najobľúbenejším dievčenským menom
je Ema, po nej nasledujú Eliška a Sofia
a na treťom mieste je Laura.

Najpoužívanejšie dievčenské
mená v roku 2019
1. Sofia (762), 2. Nina (738), 3. Ema
(690), 4. Viktória (631), 5. Natália (589),
6. Eliška (583), 7. Nela (499), 8. Tamara
(452), 9. Laura (439), 10. Michaela
(434), 11. Kristína (427), 12. Hana
(417), 13. Karolína (406), 14. Mia (400),
15. Emma (386), 16. Sára (382), 17. Anna
(377), 18. Adela (362), 19. Diana (336),
20. Júlia (333)

Najpoužívanejšie chlapčenské
mená v roku 2019
1. Jakub (1229), 2. Adam (999), 3. Michal
(873), 4. Samuel (842), 5. Tomáš (819),
6. Martin (777), 7. Oliver (776), 8. Filip
(761), 9. Matej (707), 10. Lukáš (696),
11. Matúš (617), 12. Richard (599),
13. Peter (583), 14. Šimon (573), 15.
Dominik (514), 16. Dávid (506), 17. Tobias
(500), 18. Patrik (498), 19. Alex (496), 20.
Ján (472).
(li)

Na prvé bábätko roka si v žiarskej
nemocnici počkali 12 hodín

miest a hradov, sú každé iné vo svojej
základnej kresbe. Predpokladám,
že autor tie miesta aspoň videl. Na
mapách, kde sú tieto miesta všetky
rovnako zobrazené (jednoduchá veža,
dve veže a brána), predpokladám, že
autor sa architektúre jednotlivých
objektov nevenoval a označil ich ako
stavby bez autenticity.

namietne, že to nemôžem pokladať
za autentický pohľad. Súhlasím,
však trochu rozlišujem. Na mapách,
kde sú takto označené aj iné stavby

Preto som vyberal z tých prvých.
Neboli to presné kresby, ale nedá
sa uprieť jeden fakt, že aj keď veľmi
schematicky zobrazujú stavbu s vežou
alebo dvoma vežami, s krížom, bránou
a prístavbami či arkiermi a oknami.
Samozrejme, nie všetky na každom,

ale vždy sa niektorý z týchto prvkov
nájde. Čiže niečo vybudované tam už
stálo.
A tak je podložené, že tam v roku
zhotovenia mapy nejaká budova stála
a mala jednu vežu alebo neskoršie
dve veže, a bola jednoduchá, alebo
s prístavbou... To sa poprieť nedá. A tak
by som vám chcel v nasledujúcich
článkoch ukázať niektoré kresby,
prípadne z ktorej mapy sú a komu
v tom čase patrila pevnosť, kaštieľ?
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Pomôcť psíkom v útulku môžete aj vy
Psíkovia v žiarskom útulku sú
odkázaní na pomoc nás, ľudí.
Nepotrebujú veľa. Stačí im ľudská
láska, teplý domov a čo – to do
bruška. O ich pohodlie sa v útulku
starajú dobrovoľníci z občianskeho
združenia Strážni anjeli. Peňazí na
účte však nikdy nie je dosť, preto sa
pár ochotných ľudí rozhodlo, že im
prostredníctvom dobrej veci pomôžu.
Juraj Briedoň a Martin Hazucha sa
rozhodli zorganizovať multižánrové
vystúpenia hudobníkov, ktorí na
podporu psíkov v žiarskom útulku
odohrajú zaujímavé koncerty.
„V spolupráci s OZ Strážni anjeli,
Mestským mládežníckym parlamentom
a pivárňou Žiarčan organizujeme
v sobotu 25. januára o 19-tej hodine
hudobné koncerty niekoľkých umelcov.
Vstupné na podujatie je 1 euro, ale,
samozrejme, každý môže prispieť
aj vyššou sumou, podľa vlastného
uváženia,“ informuje Martin Hazucha
s tým, že celý výťažok z večera poputuje
na účet občianskeho združenia Strážni
anjeli.
Pomôcť psíkom však môžete aj
materiálne. „Útulkáči potrebujú deky,
vôdzky, misky, granule, pamlsky a potešia
sa určite aj nejakým tým hračkám,“

Hudobníci z Rocky´n´Roll.

konštatuje Martin a ako podotýka, počas
hudobného večera chcú vyzbierať čo
najviac finančných prostriedkov, ktoré sa
neskôr použijú na očkovania, čipovania
či kastrovanie psíkov. „Minulý rok sa nám
podarilo vyzbierať 870 eur. Ľudia si počas
koncertov prišli na svoje a prispeli aj na
dobrú vec. V tomto roku sme repertoár
doplnili o rôzne hudobné žánre,
takže okrem rockových či punkových
hudobníkov vystúpia aj raperi či folkoví
hudobníci. Pôjde o multižánrové
vystúpenia a chceme, aby každý, kto na
podujatie príde, si prišiel na svoje. Vlani

prišlo viac ako 300 ľudí, preto veríme, že
aj tento rok príde množstvo fanúšikov,“
uzatvára Martin.
Hlavným sponzorom podujatia
Úúútulkáči je žiarske Mestské kultúrne
centrum, ktoré sa postará o zabezpečenie
techniky. Počas večera sa predstavia
napríklad hudobníci ako Janko Kulich
& Kolegium, Karolína Šťastná a TRIO,
Rocky´n´Roll, ŠHT a mnohí ďalší. Celou
akciou bude hudobníkov sprevádzať
DJ Damian Customs z Balkon Records.
(li)

Kto príde do Žiaru v roku 2020
Aj tento rok môžete darovať svojim
blízkym vstupenky na top podujatia
roku 2020! Mestské kultúrne
centrum pre vás pripravilo množstvo
zaujímavých a atraktívnych akcií,
divadiel či koncertov.
V roku 2020 sa môžete tešiť na
Fašiangovú veselicu so Senzusom,
divadelné predstavenia Ťapákovci,
Na koho to slovo padne a Čo sa sníva
trpaslíkom v podaní Radošinského
naivného divadla, Skoromájovú veselicu
s Julom Viršíkom, detské programy
Fíha Tralala a pokračovanie Ťuki tour
Mira Jaroša. Nebude chýbať ani nový
koncertný program skupiny Kollárovci
či jubilejný program SĽUKu. A to nie je

ani zďaleka všetko.
Vstupenky si môžete kúpiť v Infocentre
v MsKC v Žiari nad Hronom.
(r)

Zber živých vianočných stromčekov
Prvým novorodencom tohto roka
sa v Nemocnici Svet zdravia Žiar
nad Hronom stalo dievčatko Linda.
Prišla na svet v stredu 1. januára
o 12. hodine a 20 minúte.
Pri pôrode vážilo dievčatko 3050 gramov
a meralo 49 centimetrov. Narodila sa
36-ročnej mamičke Zuzane z Banskej
Štiavnice.

Zranenia počas
silvestrovskej noci
Počas silvestrovskej noci boli v súvislosti

s použitím pyrotechniky v žiarskej
nemocnici ošetrení dvaja pacienti.
„Sedemdesiatročnému mužovi zasiahla
pyrotechnika oko a 32-ročný muž utrpel
pre zásah pyrotechnikou zlomeninu
čelovej kosti. Obaja boli po vyšetrení na
urgentnom príjme žiarskej nemocnice
prevezení na vyššie pracovisko do
Banskej Bystrice,“ informovala Jana
Fedáková, hovorkyňa spoločnosti Svet
zdravia.
(li)

Podľa platného VZN č. 2/2017
o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom majú obyvatelia nárok
na bezplatný odvoz vianočných
stromčekov v termíne do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.
Pre všetkých obyvateľov mesta (KBV
a IBV) sa tento rok odvoz vianočných
stromčekov uskutoční každý štvrtok
v januári, a to 16., 23. a 30. januára.
Obyvatelia bytových domov umiestňujú
živé vianočné stromčeky vedľa stojísk
zberných nádob odzdobené, bez
akýchkoľvek vianočných ozdôb.
Obyvatelia v mestských častiach IBV

umiestňujú vianočné stromčeky pred
svoje nehnuteľnosti. Okrem vyššie
uvedených termínov sa v častiach IBV
zrealizuje zber stromčekov aj v rámci
pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo
štvrtok 23. januára.
Takto vyzbierané vianočné stromčeky sa
ďalej zhodnocujú štiepkovaním. Z tohto
dôvodu žiadame obyvateľov, aby živé
vianočné stromčeky umiestňovali
k stojiskám zberných nádob alebo pred
svoje nehnuteľnosti bez vianočných
ozdôb. Ďakujeme za spoluprácu
a udržiavanie čistoty mesta, v ktorom
žijeme.
OŽP
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JANUÁR

APRÍL
Úžitkový automobil, ktorý využívali
úradníci na mestskom úrade, a nahradili
ho novým, venoval primátor Peter Antal
zdravotne postihnutému Michalovi. Vďaka
vyvýšenému podvozku sa mu bude do
automobilu dobre nastupovať a problém
nebude mať ani s prepravou invalidného
vozíka.

Oficiálne bol ukončený projekt cyklotrasy,
ktorá vedie naprieč mestom až do
priemyselného parku. V rámci projektu
sa urobila aj oprava mosta cez Hron.
Cyklotrasa je dlhá 3,65 kilometra a pozdĺž
nej je umiestnených 103 cyklostojanov
a dva uzamykateľné prístrešky pre bicykle.

Mestskí policajti začali jazdiť na novom
elektromobile. Spoločne s dodaním
elektromobilu bola spustená aj nabíjacia
stanica, ktorú dalo mesto vybudovať
priamo pred mestským úradom. Na kúpu
elektromobilu získalo mesto dotáciu
30-tisíc eur z Environmentálneho fondu.

Druhý ročník ovocinárskeho kurzu
v mestskom sade navštívilo približne
200 ľudí. Nechýbala prednáška
o historických odrodách stromov, ale ani
praktické ukážky vrúbľovania či očkovania.
Odmenou pre tých, ktorí do sadu zavítali,
bol aj vegetariánsky guláš.

FEBRUÁR
Mestská eseročka opäť rozšírila svoj vozový
park. Technické služby zmodernizovali
a doplnili vozový park o montážnu plošinu
Mitshubishi Canter s pracovným dosahom
18 metrov. Nová technika dorazila aj na
prevádzku zimnej údržby, kde spoločnosť
kúpila dvojkolesový ručne vedený traktor
Ferrari s radlicou a kefou na sneh a kolesový
traktor John Deere s radlicou a sypačom.

Novorodenecké oddelenie Nemocnice
Svet zdravia dostalo desať monitorov
dychu od Nadácie Križovatka. Monitory
kontrolujú dýchanie dieťaťa a varujú
v prípade jeho ohrozenia. Mamičky si ho
môžu požičať aj domov.

Na pokračovanie projektu poriadkovej služby získalo mesto príspevok z eurofondov. Pracovníci,
ktorými sú väčšinou Rómovia, pomáhajú aj mestskej polícii, a to najmä v osade Pod Kortinou.

MÁJ
Platan na nádvorí kaštieľa dostal nový šat.
Vďaka odbornému rezu dostal do konárov
potrebné živiny. Naposledy sa ošetrovanie
tohto viac ako storočného stromu robilo
pred takmer dvadsiatimi rokmi.

„Jednotka“ začala rekonštruovať
telocvičňu, na ktorú získalo dotáciu vo
výške takmer 64-tisíc eur. Zo získaných
prostriedkov sa v telocvični prerobilo
všetko od podláh až po ochranné steny
a náraďovňu.

MAREC
Začalo sa s výstavbou oddychových zón
na Pod vrškoch. Na projekt revitalizácie
vnútroblokových priestorov získalo mesto
dotáciu vo výške 475-tisíc eur.

FK Pohronie postúpilo do Fortuna ligy.
Najviac bodov, najlepšia obrana a piata
najlepšia ofenzíva, to je najstručnejšia
charakteristika víťaza II. ligy sezóny
2018/19 FK Pohronie. Triumf v súťaži
si hráči tímu zo stredného Slovenska
zabezpečili výhrou v Šamoríne 3:0. Naši
chlapci získali 61 bodov, čím zaslúžene
postúpili do Fortuna ligy.

JÚN
Žiarska nemocnica otvorila tri vynovené
ambulancie. Ide o ambulanciu
úrazovej chirurgie, cievnej chirurgie
a gastroenterologickú ambulanciu.
Všetky nájdu pacienti v bloku C na prízemí
nemocnice, v priestore bývalej pľúcnej
ambulancie.

Mesto posilnilo opatrovateľskú službu.
Na projekt získalo viac ako 270-tisíc eur.
Služba sa z 19 opatrovateliek rozšírila na
21. Projekt potrvá do marca 2021.

Mesto opäť vyčlenilo finančné prostriedky
na opravy miestnych komunikácií. V prvej
etape sa opravilo celkovo viac ako 14-tisíc
metrov štvorcových v sume 212 808 eur.

Na oslavy Dňa detí prišlo rekordných
viac ako tritisíc divákov. Na zabezpečenie
programu oslovilo MsKC profesionálnu
divadelnú agentúru, ktorá pripravila
pútavú Cestu rozprávkovým parkom.
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OKTÓBER
Na námestí pribudli nové netypické
lavičky. Osadené sú priamo pod stromami.
Vyrobené sú z červeného smreku, je na
nich sedenie s opierkou z dvoch strán
a aj ležadlové sedenie. Okrem týchto
lavičiek sú na námestí aj klasické lavičky
s operadlom.

Do vozidla mestskej polície pribudol
defibrilátor. Zariadenie je k dispozícii
všetkým obyvateľom mesta, ktorí ho budú
potrebovať. Mesto naň vyčlenilo zo svojho
rozpočtu 2 239 eur.

Začalo sa s výstavbou atletickej dráhy na
„Štvorke“. Moderná dráha z tartanu bude
slúžiť nielen samotnej škole a atletickému
klubu, ale aj verejnosti. Športový komplex
bude tvoriť 300-metrový bežecký ovál so
štyrmi dráhami dookola, chýbať nebude
ani šprintérska rovinka so 6-timi dráhami.

Mesto ponúklo pozemok na výstavbu
novej nemocnice s rozlohou približne
10 000 metrov štvorcových. Pozemok sa
nachádza na sídlisku Pod vršky, na lúke
pod Priorom. Ide o najväčšiu plochu
v meste, kde by nová nemocnica mohla
stáť.

Mesto schválilo podnikateľom podmienky pre vybudovanie vyhradených parkovísk. Podnikateľ,
ktorý má záujem o vybudovanie takéhoto miesta, musí vybudovať aj nevyhradené verejné
parkovacie miesto.

Na „Dvojke“ sa zrekonštruovala bežecká
rovinka dlhá takmer 77 metrov a sektor
skoku do diaľky. Projekt zahŕňa aj
revitalizáciu okolitého terénu.

AUGUST

NOVEMBER

Po dlhých desiatich rokoch otvorili zimný
štadión. Mesto prispelo na rekonštrukciu
zo svojho rozpočtu sumou 2,3 milióna
eur, od Vlády SR prišla podpora vo výške
1,5 milióna eur a od Slovenského zväzu
ľadového hokeja 46-tisíc eur na kúpu
mantinelov. Štadión nesie názov Slovalco
aréna.

Na území mesta sa vysadilo 90 kusov
pôvodných drevín. Ide o javor mliečny,
javor horský a hrab obyčajný. Výsadba
má podporovať biodiverzitu mesta
a zlepšovať pohlcovanie prašnosti
a hlučnosti pri hlavných komunikáciách.

Začalo sa s rekonštrukciou knižnice.
Zateplila sa strecha a na rad príde aj
oprava fasády. Upraví sa aj hlavný vstup
do knižnice. Na prednú a zadnú fasádu
knižnice sa osadia nové hliníkové okná
a vstupné hliníkové dvere. Pred vstupom
sa vymuruje nové schodisko a osadí rampa
pre imobilných a mamičky s kočíkmi.

V uliciach mesta pribudli dobré skrinky.
Ľudia v núdzi v nich nájdu trvanlivé
potraviny, knihy, oblečenie či kozmetiku.
Skrinky v meste osadili dobrovoľníci
z občianskeho združenia Helpi.

SEPTEMBER
Poslanci schválili odpredaj polovice Domu
kultúry. Mesto predajom získalo 600-tisíc
eur. Prostriedky použije na financovanie
realizácie nového domova pre seniorov
v prístavbe kaštieľa a na rekonštrukciu
kúrenia v bývalej kinosále a jej zázemia.

Vstupy a výstupy do mesta monitorujú kamery.
Dve kamery sú nainštalované pri kaštieli. Riadené
sú softvérom zameraným na alfanumerické čítanie
a ukladanie dát.

DECEMBER
Práce na výstavbe domova pre seniorov
v prístavbe kaštieľa sú v plnom prúde. Ako
prvé prišli na rad búracie práce, následne
na to sa začne so stavebnými prácami
v interiéri. V zariadení bude po dokončení
40 lôžok v 23 izbách. Prestavba by mala
byť dokončená do roku 2021.

V priestoroch Mestského kultúrneho
centra vznikol Klub mladých. Priestor
si vytvorili samotní mladí Žiarčania
vo svojom voľnom čase. Klub má tri
miestnosti.

V mestskom sade pribudol prvý včelí úľ.
Ten je umiestnený tak, že včely z neho
vyletujú priamo do sadu, kde opeľujú
ovocné stromy, trvalky a kvitnúce bylinky.

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi.
Prevzali si bronzové, strieborné, zlaté
a diamantové plakety MUDr. Janského.
Za sto odberov bola odovzdaná aj medaila
MUDr. Jána Kňazovického, ktorú si prevzal
Marián Šouc.
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Amazing team opäť skvelý
v regionálnom kole robotickej súťaže

Tím z „Dvojky“ potvrdil, že meno
nemá len tak. Opäť sa mu podaril
úžasný výkon v regionálnom kole FLL.
Do turnaja, ktorý sa konal 11. decembra
2019 v Žiari nad Hronom, sa zapojilo
11 tímov z celého Slovenska. Amazing
team v zložení Martin Doležal (9. A),
Adam Kováč (9. A), Marek Husenica (9. A),
Matúš Štefaňák (9. B), Michal Prekopp
(9. C), Hanka Ritterová (V. A) a Samko
Prekopp (4. C) ukázal nielen bojové
nadšenie v robot game, ale aj kreatívne
a umelecké nadanie vo výskumnom
projekte, v ktorom riešil zväčšenie
kapacity školskej jedálne.
Po absolvovaní všetkých disciplín
(Teamwork, Robot Desing, Výskumý

projekt a Robot Game) tím získal skvelé
1. miesto s postupom na semifinále
Slovensko – Česko do Žiliny. Pod
taktovkou Adama Kováča, kapitána tímu
a Matúša Štefaňáka, konštruktéra tímu,
sa im podarilo uspieť v každej disciplíne:
Teamwork – 1. miesto, Robot Desing
– 1. miesto, Robot Game – 1. miesto,
Výskumný projekt – 2. miesto, celkové
umiestnenie – 1. miesto.
Amazing team ďakuje všetkým, ktorí
mu pomohli dobrou radou a boli
ochotní zdieľať riešenie ich výskumného
projektu, predovšetkým pánovi
Slašťanovi.
Mgr. Dana Matušková, trénerka tímu

Vianočná pošta Pohodovo
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Srdce dobrovoľníka 2019
V mesiaci december majú svoj deň aj
dobrovoľníci. Preto Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom – Infobod
o dobrovoľníctve usporiadalo
19. decembra 2019 už 3. ročník
oceňovania dobrovoľníkov v našom
meste – Srdce dobrovoľníka 2019.
Podujatie sa konalo pod záštitou
primátora mesta Petra Antala,
ktorý osobne odovzdal ocenenia
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam.
Snahou mesta a Centra voľného
času, ako Infobodu o dobrovoľníctve
je poďakovať 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 ocenených bolo
12 dobrovoľníkov: Jaroslava Kánová,
Martina Boboková, Mária Stropková
a Karol Čalovský, Kristína Mazúrová
a Ivana Hudecová, Lívia Kráľová a Kristína
Gutyánová, Jana Mackovičová, Martin
Čamaj, Milan Škrobian a pedagogička
Anna Čamajová so svojim kolektívom
terajších piatakov zo ZŠ s MŠ Štefana
Moysesa v Žiari nad Hronom. Oblasti,

ktoré na poli dobrovoľníctva prevládajú,
sú sociálne a zdravotnícke služby, kultúra
a umenie. V tomto treťom ročníku
sme ocenili prvýkrát kategóriu Mladý
dobrovoľník do 30 rokov a Seniorská
dobrovoľníčka, Seniorský dobrovoľník.
Oceneným
dobrovoľníkom
a dobrovoľníčkam sme verejne
poďakovali, motivovali ich a ukázali

verejnosti, že si dobrovoľnícku prácu
nesmierne vážime. Ochota pomáhať
jeden druhému predurčuje morálne
hodnoty našej spoločnosti. Všetkým
nominovaných srdečne blahoželáme
a vyjadrujeme úprimné ďakujeme.
Kolektív zamestnancov CVČ
v Žiari nad Hronom

Slovenské Vianoce

Posedenie pri stromčeku v Klube dôchodcov
Vinšujeme, vinšujeme, na šťastie, na
zdravie, na ten Nový rok, že by sme
sa dočkali toho Nového roku v zdraví
a pokoji... sa ozývalo v predvianočnom
období aj v Klube dôchodcov v Žiari nad
Hronom, kde túto sviatočnú atmosféru
prišli seniorom spríjemniť žiaci Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika svojim
sviatočným kultúrnym programom.

Vianočná pošta Pohodovo je ďalším
skvelým projektom, do ktorého sme
zasvätili žiakov zo Základnej školy na
Ulici M. R. Štefánika.
Už tretí rok pred Vianocami posielame
vianočné pozdravy, ktoré majú počas
najkrajšieho dňa v roku rozžiariť smutné
očká opusteným starkým, ktorí tieto
sviatky netrávia v kruhu svojich blízkych,
v kruhu rodiny. Tento rok štafetu prevzali
malí prváci a na hodinách výtvarnej
výchovy vyhotovili krásne pozdravy,
do ktorých sa doplnil vianočný vinš

a vlastnoručný podpis detí. Takto
vyhotovené pozdravy od lienok z 1. B
putovali starkým do Domova sv. Jozefa
v Ivánke pri Dunaji a Centra sociálnych
služieb v Poprade. Mravčeky z 1. C svoje
pozdravy poslali do Domova jesene
života v Bratislave.
Veríme že úmysel projektu sa vydaril
a naše milé pozdravy potešili babky aj
dedkov.
L. Šípková, pedagogička

Spoločne s deťmi navštívili klub
v tento sviatočný čas aj zástupcovia
MsÚ, poslanci mesta, a to pod záštitou
ZPOZu na čele so Silviou Hlôškovou.
Do Pamätnej knihy mesta sa zapísali
zástupca primátora Ladislav Kukolík,
poslanci Mária Biesová a Emil Vozár.
Program spestrili malí koledníci svojim
predvianočným programom, ktorý
predviedli pod vedením učiteliek
Blanky Kleštincovej, Renáty Bahnovej
a hudobného doprovodu Blanky
Kuzminovej. Silvia Hlôšková svoje

spomienky rozšírila a hovorila, ako sa
udržiavali zvyky v minulosti cez Vianoce
a Nový rok.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí
si na seniorov spomenuli. Nemožno

nespomenúť aj spevácky zbor Seniori
Optimisti, ktorého speváci svojimi
koledami a záverečnou piesňou Tichá
noc, svätá noc zanechali u prítomných
seniorov aj slzičku v očiach.
Klubová rada
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / OZNAMY

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí
dňa 5. decembra
2019 odprevadili
na poslednej
ceste nášho
drahého ocka, starého otca
a prastarého otca
Ondreja Husára,
ktorý nás navždy opustil
3. decembra vo veku 82 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Duša ťa opustila,
srdce prestalo
byť, ale v našich
spomienkach
navždy budeš žiť.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí dňa 27. novembra
odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca
a dedka Vladimíra Krupu, ktorý
nás navždy opustil 23. novembra
vo veku 76 rokov.
Smútiaca rodina.

Zmĺkli ústa,
srdiečko prestalo
biť, ale živé
spomienky
na teba budú
stále v našich
srdciach žiť.
Úprimne
ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí svojou účasťou,
kvetinovými darmi, slovami
útechy zmienili náš hlboký žiaľ
pri poslednej rozlúčke s našim
milovaným manželom, otcom
a starkým Tiborom Bielikom, ktorý
nás opustil dňa 9. decembra 2019
vo veku 73 rokov.
Poďakovanie patrí aj MUDr.
Rozembergovej a MUDr. Riaško za
ľudský prístup a pomoc
v najťažších chvíľach jeho života.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 11.
januára sme si
pripomenuli
9. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a dedko Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie.
Už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Pri plamienku
sviečky na teba
myslíme
a spomíname.
Smutno nám je
bez teba,
veľmi nám, Peťko, chýbaš.
Je veľmi ťažké tu bez teba žiť,
v našich srdciach však budeš
navždy žiť.
Dňa 17. januára si pripomíname
prvý rok od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý mailovaný
syn a brat Peter Beňuška.
Za tichú spomienku spolu s nami
ďakujeme.
S láskou spomíname
a nezabudneme. Smútiaci rodičia
a brat s rodinou.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých, čo si
rada mala...
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 2019 uplynulo
7 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka
Evka Bačinská.
S láskou spomína celá rodina.

Uzávierka čísla 2, ktoré vychádza
27. januára, je v v utorok 21. januára.
Spomienky či poďakovania doručené
po tomto termíne budú uverejnené
až v ďalšom vydaní novín.

Ako tie lístky bez
vetra, nežné,
nemohúce,
tak nejak som ja
teraz, azda nie
navždy...
Prúd jeho života
prestal plynúť,
vlny jeho pocitov,
myšlienok stratili silu a kryli sa pod
hladinou času.
Dňa 7. januára sme si pripomenuli
15. výročie, kedy od nás odišiel
JUDr. Dušan Priehoda.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka Gabika a jeho blízki.

SPOMIENKA
Dňa
10. januára sme
si pripomenuli
6. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
matka, dcéra
a sestra Monika Gocníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel
Jozef, syn Marko, dcéra Monika,
mama Marta a brat Marek.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa medzi
nami, v našich
srdciach zostaneš
stále s nami.
Dňa 9. januára sme si pripomenuli
30. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, švagor
a strýko Vladimír Ivanič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s manželkou.

SPOMIENKA
Odišiel si na cestu,
kde každý chodí
sám,
len dvere
spomienok ostali
otvorené dokorán.
Dňa 25. januára
si pripomíname
23. výročie, kedy
nás navždy opustil náš otec
Ján Kollár.
Za tichú spomienku ďakuje dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám
bude tu bez
teba žiť...
Dňa 3. januára
2020 sme si
pripomenuli 5. 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
Sú vety, ktoré mu
už nepovieme.
Sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme.
Sú okamihy,
na ktoré si radi
spomíname.
Dňa 9. januára sme si pripomenuli
15 rokov, čo nás opustil náš drahý
Ondrej Kicko.
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
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POĎAKOVANIE OD KLIENTOV
ÚTULKU V ŽIARI NAD HRONOM

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

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.

• 13.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116,
OC Kaufland
• 14.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 15.1. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 16.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 17.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21
• 18.1. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 19.1. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 20.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116,
OC Kaufland
• 21.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 22.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 23.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 24.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 25.1. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 26.1. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Janského 19

Veľké ďakujem patrí spoločnostiam Nemak,
TREMCO ILLBRUCK, Jánovi Markovi zo
Slaskej, Petrovi Sládečkovi, Emilovi Vozárovi,
poslancovi
Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, zamestnancom MsÚ
v Žiari nad Hronom, žiakom a pedagógom
Súkromnej obchodnej akadémie DSA
v Žiari nad Hronom.
Vďační klienti a zamestnanci Útulku
v Žiari nad Hronom

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí na Vianočných
trhoch na „Dvojke“ podporili dobrú vec.
Obetiam nešťastia v Prešove posielame
výťažok z trhov v sume 3000 eur.
Vaša „Dvojka“

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 14. januára
si pripomíname
33. 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
Dňa
6. januára sme
si pripomenuli
5. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
otec a starý otec
Ľudovít Lalo.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Neviem, kam
odchádzajú tí,
ktorí zomrú,
ale viem, kde
zostávajú...
Dňa 11. januára
uplynuli 3 roky,
kedy nás navždy
opustil náš
milovaný Ján Bitter.
Stále sú chvíle, kedy nám tak
veľmi chýba, že by sme ho chceli
vytiahnuť zo svojich snov a
skutočne ho objať. Spomeňte si s
nami na jeho úsmev a láskavé srdce.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Sú vety, ktoré už
nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré radi
spomíname.
Dňa 29.
decembra 2019
sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás
opustil náš drahý Ing. Ivan Stojkov.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéra.

SPOMIENKA
OZNAM
Dňa
17. decembra
2019 nás navždy
opustila naša
drahá
Pavla Hricová,
rod. Janeková
vo veku 88 rokov.
Tí, ktorí ste ju
poznali, spomínajte na ňu s láskou.
Manžel Vojtech s rodinou.

Odišiel si tichúčko,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach ostáva
spomienka len.
Dňa 20. januára
si pripomenieme
10 rokov, keď nás
navždy opustil
Ivan Buzalka.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť
v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní,
soboty a nedele:
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
Každý deň, okrem sviatkov, sú v okrese Žiar nad Hronom
otvorené všetky lekárne podľa otváracích hodín.

SPOMIENKA
Úsmev mala na
perách, dobrotu
v srdci, lásku
v duši...
Dňa 31.
decembra sme si
pripomenuli
1. výročie úmrtia
Mgr. Ireny Novotnej,
rod. Králikovej,
prvej vedúcej detského
divadelného súboru ATĎ pri
ZUŠ v Žiari nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú
manžel Michal, dcéry Natália
a Tatiana s rodinou.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný, nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 2. januára uplynulo
21 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a svokor
Štefan Švec a dňa 2. marca si
pripomíname 5 rokov od smutnej
chvíle, keď
nás navždy
opustila naša
drahá mama,
starká, svokra
a prastarká
Emília
Švecová.
Dňa
20. januára si
pripomíname
26 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.

Z Majstrovstiev Slovenska sme do Žiaru priniesli bronz
ATLETIKA

Halová atletická sezóna už
tradične
začína
chodeckým
podujatím. V nedeľu 5. januára sa
v banskobystrickej atletickej hale
konali Majstrovstvá Slovenska
v chôdzi mužov, žien, juniorov,
junioriek, staršieho žiactva,
veteránov a veterániek.
Toto skvelé atletické podujatie podporili
svojou účasťou aj Matej Tóth a skvelým
oživením pretekov bola účasť Paulíny
Fialkovej, úspešnej olympioničky
v ženskom biatlone, aj celého vedenia
Slovenského atletického zväzu.
Náš Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
reprezentovala štvorica nádejných
chodcov. Ako prvý nastúpil ešte len
prípravkár Matúško Pluhár v kategórii
starších žiakov na 2000 m. Prvý kilometer
v tempe 6:20 min. sa držal statočne
v druhej polovici štartovného poľa,
potom však, pri jeho ešte neskúsenosti
s takto dlhou traťou, urobil niekoľko
pohybov proti pravidlám a preteky
nedokončil. Aj tak to bola pre neho veľká
skúsenosť, porovnávať sa so staršími
a skúsenejšími pretekármi. Keďže od
marca už budeme naplno trénovať na
našej novej tartanovej dráhe, veríme, že
aj Matúško sa začne rýchlo zlepšovať aj
na dlhších tratiach, ako je momentálne
jeho súťažná na 1000 m.
V kategórii starších žiačok v chôdzi
na 2000 m nás reprezentovala trojica

dievčat. Keďže okruh má len 170 m,
dievčatá boli rozdelené do dvoch
skupín po 12 pretekárok. V prvej
skupine nastúpila Lea Hudecová, ktorá
ako začínajúca pretekárka sa postupne
kolo po kole prepracovávala do vedúcej
skupinky, až do cieľa prišla na skvelom
3. mieste v čase 12:22,54 min.
V nasadenej A skupine 12 dievčat nás
reprezentovali Ema Černajová a Nikola
Ďuranová. Celá A skupina od prvého
kola nasadila fantastické tempo, hlavne
Ivana Dudová z AK ZŤS Martin, ako
najlepšia chodkyňa z roku 2019 na tejto
trati. Keďže si po prvom kole urobila
dostatočný náskok, zvyšok štartovného
poľa už bojoval len o druhé a tretie
miesto. V tejto skupine sa držala aj
naša Ema Černajová. Pre našu tretiu
pretekárku Nikolu Ďuranovú to boli
tiež prvé preteky na tak dlhej trati a pri
jej veľkej snahe vyrovnať sa najlepším
„prepálila“ svoje tempo a nakoniec
nedokončila preteky po 1200 m.
Boj o druhé a tretie miesto vyvrcholil
až v poslednom 12. kole, kde naša
Ema Černajová nasadila svoj tradičný
finiš a získala v cieli bronzovú medailu
v novom osobnom výkone 10:32,65 min.
Je to vynikajúci vstup do novej sezóny,
pretože Ema minulý rok z rôznych
zdravotných problémov prakticky
netrénovala až do začiatku októbra.
Veríme, že sa už nebude opakovať

minulý rok a tento rok sa bude môcť
plno venovať tréningu.
Poradie prvých troch v cieli
1. miesto: Ivana Dudová, AK ZŤS Martin,
čas: 09:48,74 min.
2. miesto: Kristína Zámečníková, ŠK BCF
B. Bystrica, čas: 10:28,73 min.
3. miesto: Ema Černajová, AK MŠK Žiar
nad Hronom, čas: 10:32,65 min.
Miroslav Rybársky, tréner AK MŠK

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK
Viktoria Žilina 44:34 (16:2,6:9,15:15,7:8)
Body: Roško 12, M. Huraj 9, Barniak 6,
Dekýš 5, Mališ, Golebiowski 3, A. Huraj,
Tapfer, Kvačkaj 2. Hrali: Repiský, Oťapka,
Polák.
Dňa 14. decembra 2019 odohrali
starší mini tretie kolo súťaže 1. ligy

Stred v Bánovciach nad Bebravou.
Odohrali dva zápasy, ktoré boli
diametrálne odlišné. S Bánovcami
sme nezopakovali zápas z B. Bystrice.
Neskutočné množstvo stratených lôpt,
nezodpovedný prístup k obrane a 40
stratených lôpt prispelo k tomu, že sme
prehrali (v jednej štvrtine sme nedali ani
kôš). V šatni sme si prebrali jednotlivé
chyby a zápas so Žilinou bol už v inej
réžii. Vyšlo zopár rýchlych protiútokov,
hrali sme v pohode a zápas sme vyhrali.
V. Fridrichová

Víťazi
1. DREAM Team
2. BULK
3. JÁJ

MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC
Bratislava 69:75 (26:20, 10:23, 11:17,
22:15)

a už nám do konca zápasu nedali šancu
na víťazstvo.
Nedeľný zápas sme odohrali s favoritom
súťaže Interom Bratislava. Prvá štvrtina
bola v útoku celkom vyrovnaná, ale
v obrane sme zlyhávali a súper nás
trestal lacnými košmi. Už od začiatku
bolo zrejmé, že naši chlapci dostanú
v tomto zápase opäť príučku a vysoký
bodový náskok súpera stále narastal.
Ďalší priebeh zápasu bol hlavne
v rukách nášho súpera a ten nás porazil
veľmi ľahko.

Body: Šonkoľ 23, Balogh 16, Žemla 9,
Bobok 9, Holic 7, Ďurica 5. Hrali: Kňažko.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Inter
Bratislava 61:122 (17:36, 33:65, 42:94,
61:122)
Body: Žemla 15, Šonkoľ 14, Kňažko 12,
Balogh 7, Holic 4, Bobok 3, Ďurica 3,
Janek 3.
Cez víkend 14. a 15. decembra 2019

nepochopiteľný skrat a my sme dokázali
dať len 10 bodov. Zlyhávala nám obrana,
ale aj útok a týmto sme dali súperovi
voľnosť na ihrisku. Dokázali to využiť

Chlapci majú na jednej strane obrovskú
chuť na sebe pracovať a trénovať, ale,
bohužiaľ, v zápasoch sa prejavuje slabá
koncentrovanosť a zrejme malá chuť po
víťazstve.
Július Kucej, tréner
a Eduard Frický, asistent

1. SLOVENSKÁ LIGA – JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves 63:89 (33:37)
Body: Novák 20, Truben 16, Golebiowski
9, Švec 8, Grochal 4, Babiak 3, Király 3.
Juniori dokázali držať krok so svojim
súperom len 1. polčas a je veľká
škoda, že v druhej časti hry sme sa
nechali súperom zo Spišskej Novej Vsi
úplne prevalcovať. Po pár minútach

hry v druhom polčase sme úplne
stratili akúkoľvek šancu na dobrý
výsledok. Vyprodukovali sme niekoľko
strát, ktoré umožnili Spišiakom dať
ľahké koše. My, naopak, sme zle
zakončovali a nepremieňali sme aj
vyložené šance spod koša. Začali
sme sa so svojim súperom pretekať,
naša hra stratila organizáciu a mali
sme zle rozhodnutia pri zakončovaní.

Vyprodukovali sme veľké množstvo
neúspešných streleckých pokusov
či už z vymedzeného územia, alebo
z perimetra. Chýbal nám ešte aj útočný
doskok a v druhom polčase aj energia,
bez ktorej sa nedá vyhrávať.
Karol Kučera, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

DREAM Team: Hana Matyášová,
Erika Hlaváčová, Agáta Králová, Eliška
Podmanická, Peter Kollárik, Katarína
Kukučková, Eva Kováčová, Igor Pasiar
DETVA: Klaudia Kašová, Ema Kinková,
Laura Vencelová, Vivien Kašiarová,
Daniel Frič, Vladimír Kukučka, Monika
Hurajová, Ivana Hlaváčová
Ľadové medvede: Ema Krajčiová,
Vladimíra Müllerová, Viktória Kútniková,
Marek Hlaváč, Pavel Király, Andrej Zaťko,
Milan Bugár, Miroslava Králová
BULK: Dominika Šikeťová, Timea
Hurtíková, Alexis Futáková, Daniela
Zaťková, Katarína Krajčiová, Jakub Švec,
Branislav Beňo, Peter Uhrovič
SHREKOVCI: Romana Krajčiová,
Karolína Tapferová, Mário Čiliak ml.,
Marek Grochal, Jarmila Sedláková,
Zdeno Šimko, Dušan Karásek, Kristína
Poljaková
NEVIEM: Vanesa Hurajová, Sára
Jenatová, Katarína Kováčová, Veronika
Wagingerová, Vladimír Barbora, Matúš
Tesák, Pavol Debnár, Zuzana Uhrovičová
st.
JÁJ: Sabína Debnárová, Sandra
Ďuricová, Ivana Fričová, Eleonóra
Uhrovičová, Barbora Barborová, Beáta
Šikeťová, Štefan Huraj, Dávid HricMatúška
BRUMÍCI: Viktória Topoľanová, Timea
Vallová, Viktória Šimková, Alex Huraj,
Pavol Kollárik, Valéria Šestáková, Mário
Čiliak st., Rudolf Hlaváč

Zostavy
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

žiarski kadeti privítali na domácej
palubovke dve bratislavské družstvá.
V sobotu sme odohrali zápas
s družstvom BSC Bratislava. Do zápasu
nastúpili chlapci s odhodlaním zvíťaziť
a prvú štvrtinu sa nám podarilo aj vyhrať
o 6 bodov. V druhej štvrtine prišiel ale

V piatok 27. decembra 2019 sa
v žiarskej ZUS aréne konal už tradičný
vianočný volejbalový turnaj. Aj
tento rok sa ho okrem volejbalistiek
našich družstiev zúčastnili aj rodičia,
príbuzní, fanúšikovia, tréneri
a priatelia žiarskeho volejbalu.
Aktívne zasiahlo do hry takmer 100
volejbalových nadšencov, ktorí boli
náhodne rozdelení do 10 družstiev.
Svojich vyvolených povzbudzovalo
ďalších asi 90 divákov. Všetky zápasy
boli veľmi vyrovnané, bojovalo sa až
do samého konca. Neľútostné súboje
prebiehali hlavne v zápasoch, kde na
jednej strane bola hráčka MŠK a na
druhej rodič. Pre všetkých zúčastnených
sa stala víťazom dobrá nálada a radosť
z pohybu.
O občerstvenie sa postarali všetci
účastníci, takže jedálny a nápojový
lístok bol neskutočne pestrý. Hráči
aj diváci si pochutnali na výbornej
kotlíkovej fazuľovici, plnených lokšiach,
chlebíčkoch, zákuskoch, ovocí...
Najpodstatnejšie však bolo, že si to
kompletne všetci v ZUS aréne užívali.
Zatiaľ najvydarenejší ročník sa oficiálne
ukončil odovzdaním cien vo večerných
hodinách.
VK MŠK

STARŠÍ MINI – 1. LIGA STRED

Body: Tapfer, M. Huraj 4, Barniak, Roško
3, Golebiowski, Dekýš 2, A. Huraj, Mališ 1.

Vianočný volejbalový turnaj
vyhral DREAM Team
VOLEJBAL

Basketbalový sumár
BK MŠK Žiar nad Hronom – BBK
Bánovce nad Bebravou 20:53 (7: 9,6:18,
7:14, 0:12)
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AB Team: Lucia Kukučková, Nikola
Kútniková, Zuzana Uhrovičová, Martina
Hricová, Bianka Štefanková, Sandra
Poljaková, Branislav Vlha, Pavol Stribula

MY: Terézia Čiliaková, Viktoria
Gocníková, Petra Uhrovičová, Vanesa
Kazárová, Max Huraj, Alexandra
Slančoková, Miroslav Krajči, Karol Tapfer

Zelinová je vicemajsterka Slovenska
CYKLISTIKA

Ešte začiatkom decembra sa konali
Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose.
V Krupine čakala na všetkých
pretekárov technicky náročná trať,
k čomu dopomohlo aj počasie. Na
štart sa postavili aj pretekári CK MŠK
Žiar nad Hronom.
Do rána poriadne primrzlo a tak pretekári
zažívali veľmi krušné chvíle. Neskôr, keď
vyšlo slniečko, trať rozmŕzala a menila sa
na šmykľavé bahno. Mnohí sa často ocitli
na zemi a bojovali s nástrahou trate.
Juniorka Vladimíra Zelinová bola našim
najhorúcejším kandidátom na zisk
medaily, čo potvrdila výbornou jazdou
a vybojovala striebornú medailu pre
MŠK CK Žiar nad Hronom. Majsterkou
sa stala T. Kurnická z ŠG Trenčín. Tretie
miesto a bronz putuje do Popradu
zásluhou B. Cvoligovej.
Stúpajúcu výkonnosť potvrdili aj starší
žiaci. Jakub Benča obsadil 8. miesto, Filip
Záhorec 9. a Alex Antal 11. miesto. Kadet
Patrik Antal sa tiež nevyhol problémom
na ťažkej trati, ale zabojoval a vynieslo
mu to 9. miesto. Samuel Ihring skončil
na 12. mieste, Róbert Jackuliak a Félix

Štanceľ na 14. mieste. Junior Jakub Vlčák
po bojovnom výkone obsadil 10. miesto.
Mladší žiak Alex Jelža obsadil 37. miesto
a žiačka Tereza Ďuríková finišovala na
19. mieste.
CK MŠK
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Nenápadná hviezda v našom drese

Do prípravy sa zapojili aj noví hráči

ĽADOVÝ HOKEJ

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Bezmála 900 zápasov v extralige,
bronz z Majstrovstiev sveta do
20 rokov, dva majstrovské tituly,
to je len zlomok z úspešnej kariéry
Tomáša Nádašdiho, ktorý oblieka náš
indiánsky dres s číslom 31.
V uplynulých dňoch sme pozorne
sledovali dianie na juniorských
Majstrovstvách sveta a fandili našim
budúcim hokejovým hviezdam. Málokto
však vie, že aj Tomáš Nádašdi bol
členom úspešného výberu juniorských
reprezentantov v roku 1999. V Kanade
zažili naši mladí reprezentanti veľký
úspech a vybojovali pamätné bronzové
medaily. Dresy tímu vedeného Jánom
Filcom obliekali aj takí hráči ako Ján
Lašák, Rastislav Staňa, Branislav Mezei,
Ladislav Nagy či Marián Gáborík a spolu
s nimi aj Tomáš Nádašdi. Do zostavy
bol nominovaný aj Marián Hossa, ktorý
však tesne pred šampionátom odišiel
zabojovať o miesto v zostave prvého
tímu Ottawy Senators.
Je to obrovská osobnosť slovenského
hokeja a my sme veľmi hrdí a vďační
za jeho výkony, ktoré podáva u nás

Tomáš Nádašdi.

v Žiari nad Hronom. Strávil 6 sezón
v tíme HC Košice, s ktorými sa tešil aj
zo svojho prvého majstrovského titulu.
V sezóne 2002/2003 si zahral zápas
najväčších hviezd slovenskej a českej
extraligy. Neskôr obliekal dresy Popradu,
Žiliny (2. majstrovský titul), Nitry
a Liptovského Mikuláša. Počas svojho
pôsobenia v českej extralige obliekal

dres Kladna a bol vyhlásený za nováčika
sezóny 2007/2008.
Aj exkluzívny dres Tomáša Nádašdiho je
v našej dražbe vianočných dresov, ktorá
potrvá do 14. januára, do 20.00 hod.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Vyhrievanie trávnika takmer dokončené
Elektrické vyhrievanie trávnika je
jednou z podmienok, ktorú dostal
náš klub pri vstupe do Fortuna ligy. Na
jeho realizáciu sme však mali odklad.
Tá prebiehala práve počas tejto
zimnej prestávky. Viac nám povedal
hlavný trávnikár Maroš Pažout.
Kedy sa začalo s prácami na vyhrievaní
trávnika?
S prácami sa začalo po poslednom
majstrovskom zápase jesennej časti
sezóny. V prvej fáze sa dávali káble
do hĺbky 16 – 18 cm po celej ploche,
pozdĺžne v šírke takmer 22 cm. Celá
plocha je rozdelená na 4 sekcie, kde
sa súčasne, tak ako inde, budú môcť
pustiť naraz len dve. Je potrebné ešte
dokončiť uloženie káblov do zeme medzi
všetkými koncami vyhrievacích káblov
a elektrickými rozvádzačmi. Toto je ale už
mimo hracej plochy, za bránou od parku.
Po týchto prácach sa nasialo celé ihrisko

a zakrylo sa celé plachtou. Najskôr však
rastú korienky do zeme a väčšinou sa
zakorenili, tak uvidíme.
Kto robil tieto práce?
Prácu realizovali mestské Technické
služby. Mali sme aj problémy, vzhľadom
na podklad pod tribúnou, kde je
neustále tieň a problematické miesta sú
aj v päťkách, ale nakoniec sme to zvládli.
V akom stave je trávnik v súčasnosti?
Trávnik, vzhľadom na to, že je zima,
nemá regeneračnú schopnosť, čiže tráva
nerastie a drny sa tiež nedajú použiť.
Momentálne je plocha krivá, v podstate
sa išlo za pluhom, poza ktorý išiel kábel,
takže je celá rozrytá. Treba zatrávniť ryhy,
ale ako som spomínal, nie je to teraz
v zime možné. Plochu treba vyrovnať
valcovaním, ale tým pádom sa opäť
zhutní pôda. Riešenie je pieskovanie, ale
ak zapieskujeme v tomto období, tráva

nie je schopná sa zodvihnúť, čiže by sme
ju zadusili. Musíme počkať, kým odmrzne
pôda, bude teplejšie, zapieskujeme
a trávička prerastie opäť. Urobili sme
maximum, aby to bolo v poriadku, aj
napriek zimnému obdobiu. V prvom
rade však musí odmrznúť zem, aby sa
s ňou dalo pracovať.
Bude ihrisko pripravené na začiatok
jarnej časti, kedy by sme prvý domáci
zápas mali odohrať už 22. februára
proti Žiline?
Úprimne si myslím, že na majstrák to asi
ešte nebude v poriadku, keďže sa má hrať
prvý domáci zápas 22. februára a týždeň
na to ďalší. Ale všetko závisí od počasia,
preto je to stále otvorené. Vzhľadom na
počasie a vegetačné obdobie trávnik nie
je v zlom stave.
Čo sa týka financovania, prostriedky
išli z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
Celkové náklady na realizáciu
vyhrievaného trávnika boli vo výške
120 000 eur.
Oproti druhej lige, kde bola prestávka
približne štyri mesiace, vo Fortuna lige
je tento čas o polovicu kratší. A práve
v tomto čase je potrebné „pomôcť“
hracej ploche, hlavne koreňovému
systému, aby nebola pôda premrznutá.
To znamená, že sa nevykuruje okolie
hracej plochy, ale len samotná plocha.
Môžeme to prirovnať k chladeniu
ľadovej plochy na zimnom štadióne,
akurát v tomto prípade ide o vyhrievanie
trávnika na futbalovom štadióne.
(kr)

Športovec mesta
Streda 19. februára o 16.00 h v Hlavnej sále MsKC.
Oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2019.
Rozdelenie športov: olympijské športy, školský šport,
neolympijské športy.

V pondelok 6. januára sa po zimnej
pauze stretol náš káder a zahájil
prípravu pod vedením trénera
Mikuláša Radványiho a asistenta
Jozefa Pavlíka. Do prípravy sa zapojili
aj títo hráči.
Prvým, ktorý už poctivo zarezáva
s našimi chalanmi, je 21-ročný brankár
z Ukrajiny Vadym Shevchuk. Tento
gólman je reprezentant U21, ale aj
nižších mládežníckych kategórií.
Na tréningu a v prípravných zápasoch
uvidíte aj 34-ročného stopéra
z Chorvátska Marka Radića. Ten jarnú
časť odohral v Opave, ale pozná aj
slovenskú Fortuna ligu, hrával za MFK
Ružomberok.
Ďalším hráčom je 23-ročný stredný
záložník Michal Horodník, ktorý hrával

za Bardejov, ale aj za Poprad či Košice.
Spolu s ním sa do prípravy zapojil aj
19-ročný krídelník Kristián Mihálek.
Tento hráč patril do širšieho kádra
reprezentácie U21 a pôsobil v kádri FC
Spartak Trnava.
Z Lipian, kde odišiel na hosťovanie,
sa k nám vrátil aj mladý stopér Mário
Jacko. Do prípravy sa však zapojili aj
štyria naši dorastenci. Uvidíme, ako sa
budú chalani javiť počas tréningových
jednotiek i vstupných testov, ktoré
ich čakajú, trénerovi Radványimu
a ktorý z nich sa stane súčasťou nášho
kádra. Samozrejme, tieto mená nie
sú definitívne, rokuje sa aj s ďalšími
hráčmi, ktorých mená vám postupne
prezradíme. Prestupové okno sa totiž
otvára až 25. januára.
(kr)

Zlepšenie vstupu na štadión,
pribudnú priestory pre pokladne
Od posledného zápasu, kedy žiarsku
Slovalco arénu navštívilo viac
ako 1800 hokejových fanúšikov,
nepretržite pracujeme na skvalitnení
systému predaja vstupeniek
v pokladniach štadióna, ako aj ich
kontroly pri vstupoch.
Primátor mesta Peter Antal, riaditeľ
Technických služieb Igor Rozenberg,
spolu s vedením klubu, vynakladajú
nemalé úsilie na to, aby sa zjednodušil
vstup fanúšikov na štadión, ale aj
zefektívnil a zrýchlil predaj vstupeniek
v pokladniach. Na štadióne pribudnú

samostatné priestory, v ktorých budú
umiestnené pokladne a pri vstupoch
budú posilnení pracovníci so skenermi,
aby vstup so vstupenkou trval čo
najkratší čas. Fanúšikovia, ktorí využijú
možnosť kúpy vstupeniek vopred, tak
nebudú musieť čakať v dlhých radoch
medzi fanúšikmi bez vstupenky. Všetky
tieto zmeny určite odstránia doterajšie
nedostatky a veríme, že prvýkrát ich
pozitívne pocítia fanúšikovia už na
najbližšom zápase.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Muži doma prvýkrát prehrali
1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica
76:80 (23:28, 40:45, 61:65)
Body: Mokráň 19, Haviar 13, Dolník 10,
Vrtík 10, Kádaši 8, Mátych 7, Obert 7,
Supuka 2. Hrali: Fábry, Medveď.
Po dobrom úvode sme išli do vedenia
a vyzeralo to tak, že zápas budeme
kontrolovať.
Na konci prvej štvrtiny sme dovolili
hráčom z Považskej Bystrice streliť tri
trojky po sebe, a tak zápas vyrovnali.
Od tejto chvíle boli hostia vždy
o kúsok bližšie k víťazstvu. Nám sa
nedarilo hlavne strelecky z perimetra,

keď trojkovú streľbu sme mali veľmi
neúspešnú, až 28/5, čo je slabučké
percento úspešnosti. Okrem toho sme
mali malú úspešnosť premieňania
trestných hodov, a preto sme nevyhrali.
Napriek tomu sme v samotnom závere
siahali na víťazstvo a nebyť niekoľkých
smolných situácií, keď sme už už mali
loptu vo svojich rukách, ale tá napokon
skončila u súpera a ten pohodlne
skóroval, sme mohli aj vyhrať. Videli sme
však výborný mužský basketbal a z toho
sa treba tešiť.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

