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V tomto čísle:
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Žiarčania kúpou punču pomohli
dobrej veci

Už vo februári sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka základných škôl. Žiarčania môžu
svoje deti zapísať do troch mestských škôl a
do jednej cirkevnej. Viac informácií na strane 4.
PREHĽAD UDALOSTÍ V ROKU 2013

Aj minulý rok bol bohatý na množstvo kultúrnych, spoločenských, športových či politických
udalostí, ktoré sa udiali v našom meste. Na dvojstrane vám prinášame prehľad tých najzaujímavejších. Strana 6 a 7.
ŽIARSKU NEMOCNICU
BUDE SPRAVOVAŤ PENTA

Stopercentným vlastníkom žiarskej nemocnice sa ešte v uplynulom roku stala investičná skupina Penta. Miestna klinika sa tak stane súčasťou
siete Svet zdravia. Strana 4.
NOVÝ PRÍRASTOK V ŽIARSKEJ MINIZOO

STRANA 3

Prvé bábätko
dve a pol hodiny
po polnoci
STRANA 3

Žiarska minizoo má od konca decembra nový
prírastok. Somárikovi Charliemu robí už niekoľko týždňov spoločnosť somarica Soňa. Žiarčania
sa tak možno dočkajú ďalšieho prírastku. Viac
na strane 5.

Od nového roka
zberný dvor
zadarmo
STRANA 3

Veľký maškarný bál
Žiar hľadá super hrdinu a super hrdinku
Maškarný bál s filmovými hrdinami
V nedeľu 23. februára o 16.00 hod. Hlavná sála MsKC
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PRÍHOVOR

Novoročný príhovor primátora mesta
siahla asi každého obyvateľa Žiaru a spôsob, akým
ho niekto poslal na druhý svet aj dnes naháňa
hrôzu. Verím, že v Žiari nad Hronom už nikdy nič
podobné nezažijeme. Pri tejto príležitosti vás prosím, aby ste pamiatke Mareka Rakovského venovali
krátku spomienku.

Stabilizovali sa ceny za odpad
aj za teplo
Peter Antal, primátor Žiaru.
Vážení obyvatelia Žiaru nad Hronom,
verím, že sviatočné obdobie Vianoc ste strávili
v kruhu vašich najbližších, v atmosfére pohody, radosti a lásky. Ak mám hovoriť o tom,
čo očakávať od nastávajúceho roku v našom
meste, musím sa v krátkosti obzrieť aj za rokom
2013.
V minulom roku sa mestu zmenil primátor.
Po abdikácii Ivana Černaja ešte na konci roku 2012
som vedenie mesta prevzal ako zástupca. Oficiálne
som do funkcie primátora mesta nastúpil až
po doplňujúcich voľbách 29. júna, v ktorých som
od obyvateľov dostal dôveru. Myslím, že výmena
hlavného predstaviteľa mesta prebehla bez problémov, ktoré by mali dopad na stav a vývoj Žiaru
nad Hronom. Dnes je mesto stabilizované, či
po ekonomickej alebo personálnej stránke.
Najväčší problém, ktorému sme v minulom roku
čelili, bola kríza dodávateľsko-odberateľských
vzťahov pri projekte výstavby Centra zhodnocovania odpadu. Keďže je to investícia z eurofondov
vo výške takmer 20 miliónov eur, jeho nezvládnutie by pre mesto znamenalo veľké dôsledky.
Projekt poznačili technické zmeny, ktoré by sme
nedokázali úspešne uskutočniť v rámci pôvodnej uzatvorenej zmluvy. Odstúpili sme od nej po
tom, čo sme sa presvedčili, že zo strany jedného
zo zhotoviteľov nie je vôľa uzatvoriť takú dohodu,
ktorá nám umožní pokračovať v projekte a dielo
dokončiť s týmito zmenami. V súčasnosti je projekt
zastavený a poverený tím ľudí intenzívne pracuje
na tom, aby nové verejné obstarávania dopadli
úspešne už na prvý raz. Ak chceme stihnúť termín
dokončenia, ktorý je stanovený na august 2014,
viac pokusov nemáme. Ja som presvedčený, že
to zvládneme a budeme medzi prvým mestom
na Slovensku, ktoré bude mať vlastnú fabriku na
spracovanie a zhodnocovanie odpadu. Jej pridanou hodnotou pritom bude najmä výroba elektrickej energie, plynu a tepla, ktoré budeme môcť
ďalej využiť podľa našich potrieb.
Minulý rok bol v našom meste poznačený aj
mimoriadne smutnou udalosťou. 2. júla nás za
tragických okolností opustil kolega poslanec
a mladý človek, Marek Rakovský. Táto tragédia za-

Avšak minulý rok bol aj o dobrých veciach.
Podarilo sa nám aj niekoľko krokov smerom
k obyvateľovi. Výsledkom rokovaní s dodávateľmi
strategických služieb pre žiarsku verejnosť bolo, že
sme stabilizovali cenu za zber a odvoz komunálneho odpadu na ďalších šesť rokov. Taktiež dodávateľ
tepla a teplej vody nebude v tomto roku cenu pre
našich občanov zvyšovať. Našim dôchodcom sme
vyšli v ústrety a 50 percentnou úľavou na dani z bytov a rodinných domov im chceme aspoň trocha
uľahčiť neľahkú ekonomickú situáciu.
Súčasťou mojej politiky vedenia mesta sú aj
investície do športovísk a iných príležitostí na
kultúrno-spoločenské vyžitie a oddych obyvateľov.
Preto sme v minulom roku posilňovali funkciu
parku ako centra prímestského relaxu obyvateľov
Žiaru. Rozvíjali sme minizoo, zaviedli rybolov
v jazierkach, vybudovali fitnescentrum v prírode,
miesta na grilovanie a zrekonštruovali fontánu,
ktorá od jarných mesiacov bude plne funkčná.
V starostlivosti o park budeme pokračovať. Už
nebudeme do neho sústreďovať nové atrakcie, no
posilňovať chceme zeleň, stromovú a kvetinovú
výsadbu, kultivovať jeho vzhľad.
Čo sa týka športovísk, pracujeme na rekonštrukcii
a rozšírení športovej haly. Verím, že už v tomto roku
ju opravíme tak, aby z nej mali úžitok športovci
a verejnosť, ktorí ju využívajú.
Na tzv. IV. ZŠ chceme vybudovať moderný atletický športový areál, a tým posilniť športovú profiláciu tejto školy. Malo by tu vzniknúť futbalové
ihrisko s umelou trávou, bežecká dráha, a tiež plnohodnotné atletické zázemie.
Rovnako avizovaný projekt oddychovej zóny na
Hviezdoslavovej ulici je stále aktuálny, pracujeme
na ňom a verím, že na jar by sme mali začať s realizáciou.

Pribudnú nové byty
V tomto roku chceme aktívne pracovať na
zvyšovaní počtu obyvateľov v Žiari nad Hronom.
Jedným z hlavných bodov je rozhýbanie bytovej
výstavby. Aktuálne sa stavia 48 nových bytov, ktoré
by sme mali odkúpiť z prostriedkov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a následne prenajať ľuďom.
V prípade záujmu obyvateľov budeme pripravení
vo výstavbe bytov pokračovať. Bytová výstavba je
jedným z kľúčov k rozvoju mesta. Objektívne treba
povedať, že doposiaľ v našom meste stagnovala.

Veď od začiatku deväťdesiatych rokov sa u nás
postavil len jeden bytový dom. Zato vo viacerých
okolitých mestách či obciach nové byty pribudli.
Podporovať chceme aj prípravu výstavby rodinných domov na území nášho mesta. Jednoducho,
musíme vytvárať podmienky, aby sa ľudia do Žiaru
sťahovali, nie naopak.
Ďalšou, veľmi dôležitou oblasťou nášho mesta je
dopravná infraštruktúra – cesty a chodníky, resp.
ich stav. Dôsledky minuloročnej zimy má snáď ešte
každý v pamäti. Výtlkov, ktoré vznikli v dôsledku
snehu a ľadu, bolo toľko, že sme ich rekonštruovali
ešte v letných mesiacoch. Preto sme sa v roku
2013 rozhodli, že musíme zmeniť celkový systém
údržby našich komunikácií, aby sa podobná situácia už nezopakovala. V najbližšom čase by naše
technické služby mali začať používať zariadenie,
ktorým dokážu výtlky opravovať priebežne. Tým
pádom predídeme situácii, kedy sú naše cesty posiate výtlkmi, ktorá sa opakuje každý rok po zime.
Samozrejme, budeme pokračovať v postupnej
rekonštrukcii chodníkov, ktoré sú v dezolátnom
stave.

Posilnila sa bezpečnosť v meste
V minulom roku sme urobili niekoľko zmien aj
v oblasti bezpečnosti, ale aj v práci mestskej polície. V nich pokračujeme aj v roku 2014. Posilnili
sme kamerový systém a na monitorovanie kamier
chceme zamestnať ľudí so zdravotným postihom
formou chráneného pracoviska. Systému práce
mestskej polície budem aj ja osobne venovať veľkú
pozornosť, pretože si želám, aby to bola inštitúcia,
ktorá budí u obyvateľov mesta dôveru a aby jej
členovia boli ozajstnými ochrancami poriadku,
bezpečnosti a majetku obyvateľov mesta.
To čo som v mojom príhovore spomínal, je len pár
vecí, ktoré by sme chceli v tomto roku rozbehnúť
alebo aj dokončiť. Veľa je však v štádiu príprav a rokovaní o ktorých vás včas budem informovať, keď
budú aktuálne.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí
pomáhajú nášmu mesta. Ďakujem všetkým partnerom mesta a organizáciám podieľajúcim sa
na rozvoji Žiaru nad Hronom. Ďakujem firmám
a spoločnostiam, ktoré podporujú mesto a ktoré
dávajú obyvateľom prácu. Som presvedčený, že
v našich obyvateľoch majú potenciál pre ich ďalší
rast, čo prispeje nielen k udržaniu, ale prípadne aj
k zvýšeniu zamestnanosti v našom meste. Taktiež
ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva za
prístup, ochotu a záujem. Rovnako ďakujem aj svojim kolegom a všetkým pracovníkom mesta Žiar
nad Hronom. A, samozrejme, ďakujem všetkým
vám, Žiarčanom, za podporu, ale aj kritické slová,
v oboch prípadoch je to pre nás motivácia. Všetkým
nám spoločne – šťastný a úspešný rok 2014.
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Vianočný punč
opäť pomohol

Prvá sa na svet vypýtala Miška
V žiarskej nemocnici sa narodilo v prvý deň
tohto roku hneď niekoľko bábätiek. Prvenstvo
však patrí dievčatku Miške.
Bábätko sa vypýtalo na svet po polnoci, práve
vo chvíli, keď bola matka na návšteve. Dievčatko
je už štvrtým dieťaťom mladej mamičky, ktorá je
Hlohovčanka. Otec je Žiarčan.
Malá Michaela, ktorá sa narodila spontánnym
pôrodom dve a pol hodiny po polnoci, vážila pri
pôrode 2470 gramov a merala 43 centimetrov.
Zisťovali sme aj meno prvého narodeného
Žiarčana alebo Žiarčanky v tomto roku. V čase
uzávierky novín však žiarska matrika narodenie prvého bábätka, ktoré bude mať trvalý pobyt v našom
meste, neevidovala. Dieťatko, ktorému bude patriť
tohtoročné prvenstvo v Žiari, sa totiž mohlo narodiť
v ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku.

Prvenstvo patrí Košickému kraju
Prvým novorodeniatkom na Slovensku je malá
Dorotka, ktorá sa narodila v košickej nemocnici jed-
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Foto: Dušan Minár.
nu minútu po polnoci. Po pôrode vážilo dievčatko
3430 gramov a meralo 51 centimetrov.
Zrejme
prvým
bábätkom
narodeným
v Banskobystrickom kraji je malý Paľko. Na svet
prišiel predčasne v 35. týždni dve hodiny a desať
minút po polnoci v bystrickej nemocnici. Po
narodení vážil 2,55 kilogramu.
(li)

Každoročne niekoľko dní pred Vianocami pracovníci Mestského úradu v Žiari nad Hronom
predávajú punč. Výťažok z jeho predaja je vždy
venovaný na dobročinné účely.
Tradíciu charitatívneho predaja punču mesto na
čele s primátorom Petrom Antalom a niektorými
poslancami MsZ neporušilo ani v decembri uplynulého roku. Finančná suma, ktorá sa z predaja
vyzbierala, aj tento raz putovala jednej zo žiarskych
organizácií. „Sumu 130 eur, ktorú sme predajom
vianočnému punču zarobili, sme venovali Asociácii
nepočujúcich Slovenska na podporu ich činnosti,“
informuje žiarsky primátor a dodáva: „Okrem toho
sme z výťažku podporili aj ťažko skúšanú rodinu.
Rovnaká suma putovala aj tejto rodine na podporu
riešenia krízovej situácie a ako pomoc v sociálnej
núdzi. Veríme, že sme im v ťažkej životnej situácii
aspoň trochu pomohli a aj takýmto spôsobom sme
im spríjemnili vianočné sviatky.“
(li)

Zberný dvor pre občanov mesta od januára zadarmo
Od januára môžu Žiarčania na zbernom dvore
odovzdávať všetky druhy odpadov zadarmo.
Takýmto spôsobom chce mesto predchádzať
vzniku čiernych skládok.
V zmysle zákona o odpadoch je mesto okrem
iných povinností povinné zabezpečiť priestor, kde
môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, tzv. zberný dvor. V meste Žiar
nad Hronom sa zberný dvor nachádza a prevádzkuje
v areáli spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. na Ulici SNP 131. Od januára 2014 mesto
Žiar nad Hronom spolu so spoločnosťou Technické
služby – Žiar nad Hronom, a. s. spustili prevádzku
zberného dvora pre všetkých občanov mesta bezplatne pre všetky druhy odpadov, ktoré zberný dvor
prijíma a na ktoré má zberný dvor platné oprávnenie od príslušného úradu verejnej správy. Takto nastaveným systémom sa dá efektívne zabraňovať vzniku čiernych skládok, znižovať náklady mesta, ako aj
udržiavať kvalitné životné prostredie nášho mesta.
Pre koho je zberný dvor určený
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu
z domácností pre občanov mesta Žiar nad Hronom, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah
k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž) na
území mesta Žiar nad Hronom. Zberný dvor nie je
určený pre živnostníkov, podnikateľské subjekty,
ktorých odpad je produktom ich podnikateľskej
činnosti.
Veľakrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad, ani do zberných nádob na
separovaný zber odpadu. Obyvatelia mesta sa často
rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením do
vnútra stojiska k nádobám, k stojisku z vonkajšej
strany, alebo len tak, uložením na verejné priestranstvo či do prírody. Najčastejšie ide o veľké kusy odpadu ako je starý drevený nábytok (skrine, stoličky,
postele), matrace, sanita (umývadlá), ale aj elektroodpad (staré počítače, chladničky či práčky). Takýto odpad však do stojísk, k stojiskám či do prírody nepatrí

a mesto v prípade, že sa nezistí pôvodca odpadu
v priestupkovom konaní, následne takýto odpad na
vlastné náklady (a teda náklady všetkých občanov)
musí zo stojísk zozbierať, odviesť a zhodnotiť, alebo
zneškodniť ho. Jednou z legálnych, ekonomicky
a environmentálne najvhodnejších možností, ako
sa rôznych druhov odpadu správne zbaviť, je ich
odovzdanie a uloženie priamo na zbernom dvore.
Kedy je zberný dvor otvorený
Prevádzková doba zberného dvora je od pondelka
do piatku v čase od 8.00 do 20.00 hod. a v sobotu
v čase od 8.00 do 18.00 hod.. V nedeľu a vo sviatky
je zberný dvor mimo prevádzky. Telefonický kontakt:
045/678 08 11.
Čo možno priniesť na zberný dvor
a bez poplatku
Vo všeobecnosti možno na zberný dvor priniesť
a odovzdať akýkoľvek druh odpadu, na ktorý má
zberný dvor oprávnenie (zoznam odpadov je uvedený na informačnej tabuli zberného dvora).
Od nového roku 2014 môžu obyvatelia mesta Žiar
nad Hronom uložiť na zbernom dvore bezplatne aj
drobný stavebný odpad a objemný odpad. Každý
obyvateľ mesta má nárok na bezplatné odovzdanie
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore
v množstve 1 m3/osoba/rok v zmysle zákona o odpadoch. V prípade množstva prevyšujúceho túto
hranicu si občan uhradí príslušný poplatok podľa
aktuálneho cenníka poplatkov zberného dvora.
Čo nepatrí a nie je možné odovzdať na zberný
dvor
Na zbernom dvore nie je možné odovzdať
najmä zmesový komunálny odpad a uhynuté zvieratá, ako aj iné druhy odpadov, na ktoré nemá zberný
dvor oprávnenie na zber. Zavedením bezplatného
odberu odpadu na zbernom dvore mesto Žiar nad
Hronom dáva možnosť každému občanovi sa bez
nákladov legálne zbaviť nepotrebného odpadu
počas celého roka, nielen v čase konania organizovaných dní čistoty.
Ivana Martincová (OŽP)
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Balónový Bál Žiarčanov

Mr. Toons.
Po minuloročnom úspechu sa už 17. januára
uskutoční druhý ročník Bálu Žiarčanov. Niekoľko
lístkov je ešte stále v predaji.
Druhý ročník bálu bude v balónovej výprave.
V čase uzávierky novín bolo predaných už takmer
200 vstupeniek. „Program bálu bude aj tento rok
naozaj pestrý,“ sľubuje producent žiarskeho Mestského kultúrneho centra, Janko Kulich a ďalej
pozýva: „Hostiteľom večera bude populárny herec
Maroš Kramár. Do tanca bude hrať výborná plesová skupina Smile band, ktorá sa bude striedať
s DJ-om. Samozrejmosťou sú tiež bohaté švédske
stoly a predpolnočná tombola o atraktívne ceny.“
Polnočný hosť žiarskeho bálu zavíta do nášho mesta
až z ďalekého Holandska. „V polnočnom programe
sa predstaví vynikajúci komik Mr. Toons so svojou
balónovou show, ktorá je známa aj z televíznej
talentovej šou,“ spresňuje Janko Kulich.
Ak ste doteraz váhali, no naša ponuka vás oslovila
a presvedčila, určite si druhý ročník Bálu Žiarčanov
nenechajte ujsť. Niekoľko lístkov je ešte stále v predaji, ktoré si budete môcť kúpiť aj v deň podujatia.
Bál sa uskutoční v piatok 17. januára o 19-tej hodine
v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra. Cena
jednej vstupenky je 25 eur.
(li)
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Žiarsku nemocnicu bude
po novom prevádzkovať Penta
Pred niekoľkými týždňami sa vlastníci
spoločnosti Nemocnice a polikliniky dohodli
s investičnou skupinou Penta na odpredaji
stopercentného vlastníckeho podielu, ktorý
majú v nemocniciach v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a v Rimavskej Sobote. Informáciu
potvrdil aj hovorca spoločnosti Penta Investments, Martin Danko.
Penta Investments síce v súčasnosti ešte nie je
právoplatným vlastníkom uvedených nemocníc,
ale už podala žiadosť na Protimonopolný úrad SR
o súhlas s transakciou a až po získaní súhlasu sa
spoločnosť môže ujať akcionárskych práv. „To, čo
môžeme v tomto štádiu vyhlásiť, je náš dlhodobý
záväzok zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regionálnych nemocniciach,“
uviedol Martin Danko a dodal: „Sme finančne silným investorom s viac ako 10-ročnou skúsenosťou
z pôsobenia v slovenskom zdravotníctve a chceme
ponúknuť pacientom lepšiu zdravotnú starostlivosť
a personálu stabilitu a dobré pracovné podmienky.
V roku 2014 budeme v uvedených troch nemocniciach plniť obchodno-investičný plán tak, ako je
navrhnutý a schválený súčasným vedením. Pred-

pokladáme, že v istom rozsahu dôjde k integrácii
nemedicínskych činností v rámci našej siete, ide
o činnosti ako je nákup, IT, účtovníctvo, kontroling
a podobne. Žiadne reštriktívne opatrenia vo vzťahu
k medicínskym činnostiam nemocníc neplánujeme. Podrobnejšie informácie o našich zámeroch
a plánoch bude vedieť poskytnúť manažment našej
siete Svet zdravia potom, čo sa budeme môcť ujať
akcionárskych práv a detailne sa oboznámime s fungovaním jednotlivých nemocníc.“
Do siete Svet zdravia v súčasnosti patrí osem nemocníc, ktoré sú väčšinou na východnom Slovensku.
(li)

Bezplatný odvoz vianočných stromčekov
Podľa platného VZN č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom majú obyvatelia mesta nárok na bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne
do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Pre všetkých obyvateľov mesta (KBV a IBV) sa
tento rok odvoz vianočných stromčekov uskutoční
každú stredu v januári, a to 15., 22. a 29. januára
a posledný zber sa bude organizovať v piatok 31.
januára 2014.

Obyvatelia bytových domov umiestňujú
vianočné stromčeky vedľa stojísk zberných nádob.
Obyvatelia v mestských častiach IBV umiestňujú
vianočné stromčeky pred svoje nehnuteľnosti (obdobne ako zelený biologicky rozložiteľný odpad
počas roka). Okrem vyššie uvedených termínov sa
v častiach IBV zrealizuje zber stromčekov aj v rámci
pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo štvrtok 30.
januára 2014.
(r)

Zápis do prvého ročníka

Každý rok prebieha zápis do základných škôl
od 15. januára do 15. februára. V základných
školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, sa opäť uskutoční počas dvoch dní.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Miesto a čas zápisu určuje
VZN č. 4/2008. Mesto Žiar nad Hronom má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy: ZŠ na
Ulici Dr. Janského 2, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 17 a ZŠ
na Jilemnického ulici 2.
Vo všetkých troch školách sa zápis uskutoční
v rovnaké dni, a to:

• 9. februára (nedeľa) od 10.00 do 15.00 hod.,
•10. februára (pondelok) od 9.00 do 16.00 hod.
Zápis v ZŠ s MŠ Š. Moysesa na Ulici A. Kmeťa 1 sa
uskutoční:
3. februára (pondelok) od 9.00 do 16.00 hod.
Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Podľa zákona žiak plní povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný
zástupca nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ spádovej
školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať
na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí
majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode
spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu
žiakov v triede príslušného ročníka.
Pokuta je viac ako 300 eur
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení do
nultého ročníka základnej školy. Zákonný zástupca
dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
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Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára
mestu za každý malý zdroj znečisťovania
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
Bližšie informácie na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom, kancelária č. 10, alebo na tel. čísle
6787124 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej
stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii:
•ako vybaviť
•životné prostredie
•ochrana ovzdušia
•oznámenie údajov potrebných pre určenie
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.
4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 € .
(r)

Upozornenie na podanie
daňového priznania
k dani z nehnuteľností
Kedy a kde sa podáva daňové priznanie
k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je
potrebné podať najneskôr do 31. januára 2014
na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2014?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok
2014 podáva občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie, dedičstvo...) nehnuteľnosť
v roku 2013,
•u ktorého nastala v priebehu roka 2013 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 2013 (alebo
skôr) a v priebehu roka 2013 nadobudol
ďalšiu nehnuteľnosť, podáva do 31. januára
2014 čiastkové daňové priznanie k dani
z nehnuteľností.
(r)

(odkladom) v predchádzajúcom školskom roku
je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok. Ak zákonný zástupca neprihlási
školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho
riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa §
37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za takýto priestupok možno uložiť
pokutu do výšky 331,50 eura.
(r)
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K piesni pre choré deti natočili videoklip
potešilo,“ dodáva Janko Kulich. Pieseň hráva Kolegium aj na svojich koncertoch ako duet so speváčkou
Simou Martausovou, s detským speváckym zborom
je to však podľa Janka Kulicha o niečo emotívnejšie.
„Členovia speváckeho zboru Holúbky z Kríža sú
skvelí speváci. Bolo to vidieť, a najmä počuť aj pri
nahrávaní, na ktoré sa poctivo pripravovali,“ nešetrí
chválami autor piesne.
Klip sa natáčal v žiarskej nemocnici.
Janko Kulich zložil so svojou kapelou Kolegium
pieseň pre onkologicky choré deti pod názvom
Len ty liek. V predvianočnom období natočili
k tejto piesni videoklip.
Pieseň vznikla približne pred rokom a jej autor ju venoval nadácii Dobrý anjel. „Chceme, aby
naša pieseň chorým pacientom v ťažkých časoch
pomohla a v tých dobrých potešila,“ hovorí autor
piesne, Janko Kulich. Videoklip k piesni sa natáčal
v žiarskej nemocnici a k spolupráci si hudobníci prizvali aj žiarske Holúbky z Kríža. „Od začiatku som mal
predstavu o tom, že chcem mať v piesni aj nejaký
detský zbor. Oslovil som preto vedúcu žiarskeho
zboru, Magdu Poloňovú. Súhlasila, čo ma nesmierne

Natáčali v žiarskej nemocnici
Keď prišla možnosť natočiť k emotívnej piesni
videoklip, hudobníci ani na chvíľu nezaváhali. „Klip
režíroval Peter Sihelský, ktorý už má s natáčaním
niekoľkoročné skúsenosti. Keď sme sa rozhodovali,
kde ho natočíme, voľba padla na žiarsku nemocnicu. Sme veľmi radi, že jej vedenie bolo ústretové
a súhlasilo. Keby sme mali natáčať na nejakom
onkologickom oddelení, asi by sme to po emocionálnej stránke nezvládli. Takto to bolo o niečo
jednoduchšie,“ priznáva Janko Kulich a dodáva: „Pre
každého je ťažké vidieť choré deti, ich bolesť a smútok a to, ako zo všadiaľ cítiť strach ich rodičov. Ani
my nie sme výnimky. Do klipu sme preto obsadili
deti z literárno-dramatického odboru Základnej

umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej v Žiari
nad Hronom.“
Videoklip si môžete pozrieť na webovej stránke
Dobrého anjela, ako aj na stránkach Spievankova či
Fíha Tralala.

Len ty liek
Pieseň Len ty liek vznikla už pred rokom. Zaujímalo nás, čo Janka Kulicha priviedlo k myšlienke,
aby zložil, naspieval a nahral práve takúto pocitovú
pesničku, ktorú venoval predovšetkým malým onkologickým pacientom. „Cestujem najmä autobusom,
kedy môžem svoje myšlienky ukladať na papier. Raz
som takto vo večernom čase prechádzal okolo nemocnice, kde som v oknách videl, ako sa postupne
zhasínajú svetlá na izbách. Predstavil som si zdravé
deti, zdravé rodiny, ktoré práve v takomto čase sedia doma pred televízorom. Naopak, v nemocnici,
na onkologickom oddelení, sa v takomto čase lúčia
rodičia so svojimi chorými deťmi, od ktorých musia
odísť a nechať ich samé. Sestrička im zhasne svetlo,
pritom oni sa boja tmy, boja sa zhasnutia svetla,
keďže nevedia, či bude aj nasledujúce ráno. Aj toto
ma motivovalo k zloženiu piesne,“ dodáva na záver
Janko Kulich.
(li)

Babinec, alebo ako to všetko začalo
Pred niekoľkými mesiacmi sme sa ako
ženy pracujúce vo vzájomnej blízkosti po
nekonečných debatách zhodli, že sa boríme
s rovnakou otázkou: Ako môžem žiť svoj život
lepšie a šťastnejšie, ako posuniem svoj život
ďalej tak, aby som naplnila nielen túžby svojho
okolia, ale aj svoje vlastné túžby?
Vlastne jednoducho – spločne spojíme potenciál
a schopnosti, budeme sa vzájomne podoprovať radiť
a motivovať, a to nám umožní rýchlejšie napredovať
vo svojom osobnom raste. A tak uzrel svetlo sveta
klub, ktorý sme nazvali Babinec. Prvé oficiálne
stretnutie sa uskutočnilo 16. septembra 2013, kde
sa prítomní dozvedeli nielen o filozofii Babinca,
ale aj o podmienkach členstva, o pripavovaných
podujatiach, aktivitách, a zároveň sa uskutočnila
aj prvá prednáška úspešnej podnikateľky Janky
Koczkášovej, ktorá pomáha nájsť ľuďom vnútorný
pokoj. Sama hovorí: „Keď nájdete samých seba, svoj
potenciál a odbúrate všetko, čo k svojhmu životu ne-

potrebujete, hlavne negatívne emócie, strach, hnev,
nízke sebavedomie, neúctu k samej sebe a snimi
spojených myšlienok, nastúpite na vami vysnívanú
životnú dráhu.“ Na stretnutí bolo prítomných 51
účastníkov. Nasledovali ďalšie stretnutia: októbrový
balačný kruh, kde 35 účastníčok skúmalo rovnováhu
vo svojom živote, novembrová prednáška na tému
Zelené potraviny a zmena životného štýlu, ktorú
zorganizovala Monika Kopčová či novembrový
workschop v oblasti podnikania, kde ženy mali
možnosť oboznámiť sa so skúsenosťmi úspešnej
podnikateľky Klaudie Valuškovej. V decembri predstavil Peťo Živý hry intuitívnej pedagogiky a v decembri sme si spestrili predvianočnú atmosféru
posledným stretnutím v roku pri vianočnom punči.
Aby sme naplnili všetky predsavzatia, ktoré sme
si ako zakladajúce členky v roku 2013 dali, poslali
sme žiadosť o registráciu Občianskeho združenia
Babinec na ministerstvo vnútra spolu so stanovami,
čo nám v budúcnosti umožní žiadať o pokytnutie

finančnej pomoci na svoju činnosť prostredníctvom
grantov. Touto chceme poďakovať všetkým, ktorí
nás podporovali, zúčastnili sa nami ponúkaných aktivít, a zároveň sa tešíme na ďaľšiu spoluprácu v roku
2014. Prvé stretnutie sa uskutoční 15.1.2014 o 16.00
hod. v mestskej obyvačke na plavárni. Bližšie informácie k jednotlivým akciám nájdete na facebooku/
Babineczh, alebo možete o ne požiadať e-mailom
na: babineczb@gmail.com.
Baby z Babinca

Somárik v minizoo má novú kamarátku

Z Charlieho a Soni sa stali okamžite kamaráti.

Žiarska minizoo v parku má nový prírastok.
Somárikovi Charliemu robí už niekoľko týždňov
spoločnosť somarica Soňa.
Somaricu Soňu priviezli do žiarskej minizoo až

od Fiľakova a za tých niekoľko týždňov sa už stihla poriadne adaptovať. „So somárikom Charliem
si rozumejú od prvého dňa. Možno sa tak čoskoro
dočkáme aj ich potomka,“ hovorí Peter Jagoš z mestskej spoločnosti Technických služieb, ktorá sa stará
o zvieratá v minizoo.
Okrem páriku somárikov je v žiarskej minizoo
aj niekoľko ďalších zvierat. Medzi nimi aj niekoľko
exotických. „Domov u nás našli africké prasiatka,
emu, kengury, ale aj zajačia rodina, holandské
minikozy, ktoré sa podobajú na kamzíky či čierne
kamerunské kozy,“ vymenúva Peter Jagoš a dodáva, že mesto chce osadenstvo minizoo aj naďalej
rozširovať.
Zverinec si obľúbili najmä rodinky s malými deťmi,
ktoré majú vo zvyku zvieratá prikrmovať. „V minulosti sa nám stalo, že niekoľko kozičiek uhynulo
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na prekŕmenie. Aj naďalej preto platí prísny zákaz
prikrmovania zvierat. V prípade, že by chcel niekto zvieratám priniesť nejaký pokrm, je potrebné
najskôr o tom informovať technické služby,“
zdôrazňuje Peter Jagoš. Hoci zima ešte poriadne
neukázala svoju zimu, zvieratá, a najmä tie exotické,
sú pod dohľadom veterinára. „Zvieratá majú teraz
skôr jar ako zimu, bez problémov ju preto zvládajú
aj kengury a emu, ktoré už u nás zimu zažili aj minulý
rok. Ak by však prišla tuhšia a silnejšia zima či mrazy,
sme pripravení. Do mínusových teplôt sme zvieratám zateplili a nanovo vystlali príbytky,“ dodáva Peter Jagoš.
Žiarska minizoo sa teší obľube dospelých i detí po
celý rok. Zadarmo tu totiž môžu vidieť a spoznávať
zvieratá, ktoré by možno inak videli iba na obrázkoch
v knihách, v televízii či na internete.
(li)
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PREHĽAD UDALOSTÍ V ROKU 2013
Január
Mesto Žiar nad Hronom sa v hodnotení samospráv na Slovensku umiestnilo na 5. mieste.
V roku 2013 sa uskutočnil prvý ročník Bálu
Žiarčanov. A to hneď vo veľkom štýle – najväčším
lákadlom boli Juraj Kemka, Lukáš Latinák a Daniel
Dangl, herci z Partičky.

Túto zimu sme sa snehu zatiaľ nedočkali. Naopak,
minulý rok poriadne snežilo aj v januári. O údržbu
mestských komunikácií sa starali mestské Technické služby, pričom len do januára minuli 300 ton
posypového materiálu.

služieb či digitalizáciu Kina Hron. Vtedy ešte zastupujúcemu primátorovi Petrovi Antalovi sa podarilo
splniť prvý bod svojej vízie – cena za komunálny
odpad bola stabilizovaná.

Marec
V žiarskych uliciach začal premávať nízkopodlažný
autobus s bezbariérovým nástupom pre vozíčkarov
a starších občanov.
Podľa správy o záverečnom účte hospodárilo
mesto v roku 2012 s prebytkom takmer 1,3 milióna
eur. Tieto finančné prostriedky sa stali súčasťou
rezervného fondu.
V uliciach mesta pribudli nové zberné nádoby
špeciálne určené na šatstvo. Do 20 nádob môžu
Žiarčania vhadzovať nepotrebné šatstvo, obuv,
textil či hračky.
V rámci 4. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu sa uskutočnili aj Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien.
Vedenie mesta uvoľnilo ďalšie finančné prostriedky na opravu komunikácií a opravu výtlkov.
Mesto sprístupnilo verejnosti takzvané zážitkové
izby. V nich si záujemcovia môžu sami na sebe
vyskúšať, aké je to byť znevýhodnenou osobou.
Pri príležitosti oslobodenia mesta sovietskou
armádou navštívil Žiar ruský veľvyslanec Pavol
Maratovič Kuznecov.

Apríl

Jún
Peter Antal ocenil športovcov a deviatakov za
úspešné reprezentovanie svojich škôl. Ocenení
boli minifutbalisti z „Jednotky“ a basketbalisti zo
„Štvorky“. Deviataci získali ocenenie za najlepšie
výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov.
V polovici júna začala letná sezóna na plážovom
kúpalisku. Okrem tradičného bazénu si návštevníci
po prvýkrát mohli užiť aj nový, 43-metrový tobogan.

Začiatkom apríla opäť sprístupnili Pamätnú izbu
Štefana Moysesa. Zásluhu na tom má MO Matice slovenskej, združenie Castrum Susol a žiarske
MsKC.

Február
Vo februári vznikla nová brožúrka o Žiari nad Hronom, v ktorej čitatelia môžu nájsť stručnú históriu
mesta s množstvom zaujímavostí.

Primátorské voľby jednoznačne vyhral Peter Antal. Svoj hlas mu dalo 1873 Žiarčanov.
Od apríla je všetkým milovníkom rybolovu k dispozícii rybník v Parku Štefana Moysesa. Každý víkend si tu môžete vlastnoručne vyloviť pstruha či
sivoňa.

Svetlo sveta uzrela aj monografia o Horných Opatovciach. Vo februári sme sa tiež dozvedeli mená
najúspešnejších športovcov mesta za uplynulý rok.
Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva. Poslanci na ňom schválili novú
zmluvu s akciovou spoločnosťou Technických

Máj
Mesto začalo s budovaním exteriérového fitnescentra v Parku Štefana Moysesa. Do parku tak chce
prilákať ľudí nielen za oddychom, ale aj si aktívne
zacvičiť.

noviny.ziar.sk

Uskutočnil sa tiež už 17. ročník obľúbeného
basketbalového podujatia Streetball, ktorého sa
zúčastnilo 140 súťažiacich.
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PREHĽAD UDALOSTÍ V ROKU 2013
Júl
V parku pribudla oddychová zóna s otvoreným
ohniskom a lavičkami. Pribudlo aj sedenie vedľa
altánku a veľký murovaný gril s prestrešením.
Na žiarskom kúpalisku padla rekordná
návštevnosť, keď od otvorenia prešlo jeho bránami
viac ako 30-tisíc návštevníkov.

Mesto otvorilo škôlku so špeciálnou výučbou.
V alternatívnej ekologickej škôlke s pracovným
názvom ALEŠ využívajú na výučbu špeciálny
učebný materiál a vyučovacie metódy sú zamerané
na rozvíjanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa.
Vodičov na rýchlosť upozornia merače, ktoré sú
nainštalované na komunikáciách pri ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika v oboch smeroch a pri ZŠ na Ul. Dr. Janského v smere od nemocnice.
Obyvatelia mesta sa môžu stať sponzormi výsadby zelene v meste. Každý, kto prejaví záujem, si
môže pri narodení svojho dieťaťa zasadiť strom.
Aleja nových Žiarčanov bude v Parku Štefana Moysesa.

November
Žiarčania rozhodli, že výťažok zo vstupného na
City feste chcú použiť na zrekonštruovanie a znovuspustenie starej fontány v Parku Štefana Moysesa. Fontána by mala byť v prevádzke už v jarných
mesiacoch.
Mesto rozšírilo kamerový systém. Nové kamery
pribudli nielen v uliciach mesta, ale aj v žiarskom
parku. V súvislosti s tým sa začali aj práce na zavedení wifi zóny do parku.
Ulica SNP prešla rekonštrukciou. Nový „koberec“
na frekventovanej ulici urobila Slovenská správa
ciest. Celková cena za uskutočnené práce bola
359 520 eur.

Október
Začalo sa s výstavbou dvoch bytoviek na konci
mesta. Výsledkom bude 48 nových bytov – jedno,
dvoj a trojizbové.

August
V polovici augusta sa uskutočnil obľúbený City
fest. Hviezdami večera boli napríklad Dara Rolins,
Buty, Janek Ledecký, Katka Knechtová či Kreyson.
Nechýbalo ani oceňovanie žiarskych umelcov
Made in ZH.
Socha Žiarskych hutníkov sa po niekoľkých rokoch opäť dostala do mesta. Svoje miesto našlo
súsošie pred Súkromnou strednou školou technickou.

Počas nórskeho dňa mohli návštevníci ochutnať
špeciality nórskej kuchyne, pozrieť si výstavu fotografií a zasúťažiť si.
Uskutočnili sa tiež voľby do VÚC. Dôveru
Žiarčanov dostali opätovne Božena Kováčová,
Ladislav Kukolík, Vladimír Flimer a Daniel Gelien.
Predsedom sa stal Marian Kotleba.
Mesto navštívila veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva, J. E. Inge Magistad. Do Žiaru pricestovala s cieľom spoznať nórske firmy na území priemyselného parku. Stretla sa tiež s vedením mesta.

December
Mestská eseročka Technických služieb zakúpila
techniku, ktorou bude možné výtlky v meste
opravovať priebežne už počas zimy. Cena stroja je
približne 12-tisíc eur a vozovku ním bude možné
opraviť aj v mínusových teplotách.

Žiarčania si môžu zabezpečiť Kartu Žiarčana,
s ktorou získajú cenové výhody pri nákupoch
v meste.

September
Uskutočnil sa už 22. ročník tradičného Žiarskeho
jarmoku. Svoj tovar na ňom ponúkalo viac ako 400
predajcov.
Z hotela Luna sa stalo moderné nákupné
a zábavné centrum. Novootvorená reštaurácia
bude otvorená 365 dní v roku 24 hodín denne.
V hoteli je k dispozícii aj 36 izieb a 100 parkovacích
miest.

noviny.ziar.sk

Do mesta zavítal Mikuláš. Spolu s pomocníkmi
a so Žiarčanmi rozsvietili vianočný stromček.
Dôchodcovia zaplatia na daniach z nehnuteľností
o 50 % menej. Na poslednom tohoročnom
zastupiteľstve to odsúhlasili žiarski poslanci. Úľava
na daniach sa týka stavieb na bývanie a bytov,
ktoré vlastnia občania starší ako 62 rokov a slúžia
im na trvalé bývanie.

8

MSKC

noviny.ziar.sk

14. január 2014 | Mestské noviny

Mestské noviny | 14. január 2014
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Jarný salón 2014
Vážení výtvarníci a neprofesionálni umelci, vzhľadom na doterajšiu výbornú spoluprácu v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby a vzhľadom k skorému termínu uzávierky
22. januára 2014 si vás dovoľujeme pozvať
do regionálneho kola postupovej súťaže pre
neprofesionálnych umelcov a výtvarníkov Jarný salón 2014, ktorý každoročne organizujeme.
Uzávierka súťaže: 22.1.2014.
Bližšie informácie nájdete na: www.osvetaziar.sk,
045/678 13 04.

14.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
16.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
19.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleu
22.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
24.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
25.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
27.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
28.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené
do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností
planetária je určený pre celú rodinu. Nechýba ani
prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej
oblohy. Za priaznivého počasia druhú časť večera
vyplní pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov
večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 17. januára o 18.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou
Náš pohľad na oblohu.
Dňa 24. januára o 18.00 hod.
Vesmírna galéria
Krátky film nám sprostredkuje pohľady do milióny svetelných rokov vzdialeného vesmíru, tak ako
ich nasnímal Hubbleov vesmírny ďalekohľad na
obežnej dráhe okolo Zeme. Tento unikátny prístroj,
pracujúci vo vesmíre od roku 1990 nám priniesol
mnoho fascinujúcich záberov a stal sa jedným z
najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie. Program je mozaikou tých najkrajších záberov
podfarbených hudbou bez slov, ktoré vám spolu
predstavia krásu a dokonalosť prírody v jej vlastných výtvoroch. Dňa 30. januára o 19.00 hod.

Z pera čitateľa

Puk, puk, puk, prásk...
Ozýva sa z ohniska, kde spaľujem odpad
z lúky. Spôsobujú ho obrovské červenohnedé
rastliny. Zvuky prichádzajú nečakane, nikdy
neviem, kedy sa komôrky v týchto rastlinách
nahrejú a puknú. Na lúke klčujem narastené
vŕby a agáty. Jedna vŕba mi dáva riadne zabrať.
Nie a nie odpíliť jej hrubé konáre. Sused z ľavej
strany pozemku mi vraví: „Netrápte sa s tým,
keď bude pekný čas, tak ja vám to odpílim reťazovou pílou.“ Potešil ma jeho záujem. Prešlo
pár dní. Počasie bolo pekné. No nič, vravím si
v duchu, sused si zo mňa chcel asi len vystreliť.
Pokúšam sa opäť znovu píliť nepoddajné vŕbové konáre. Prišiel ma pozrieť sused spoza cesty.
Ten mi vraví: „Teraz do obeda sa mi nedá vám
pomôcť, ale popoludní vám to popílim reťazovou pílou. Som na maródke, tak si musím dávať
pozor, lebo chodia často kontroly.“ Na druhý
deň ráno som bol príjemne prekvapený, haluze
boli na zemi. Keď som ich na káre viezol cez cestu k susedovi, tak mi tento prezradil, čo sa stalo,
keď ich začal píliť. Objavil sa tam sused z ľavej
strany a takto sa mu prihovoril: „To si nemusel
robiť, veď aj ja som sa práve chystal, že mu to
popílim.“ Schuti sme sa na tom zasmiali, mysliac
si o ňom svoje.
Teodor Komenda
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POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

18.1. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 17)
19.1. MUDr. Igor Račko, Dolná, Kremnica
(674 40 37)
25.1. MUDr. E. Považancová, Dr. Janského 15, Žiar
nad Hronom (679 09 48)
26.1. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
BABINEC

Prvé stretnutie Babinca sa uskutoční
15. januára o 16.00 hod. v Mestskej obývačke
v priestoroch Krytej plavárne. Bližšie informácie
k jednotlivým akciám nájdete na facebooku/Babineczh, alebo môžete o ne požiadať e-mailom
na adrese: babineczb@gmail.com.
CELOROČNÁ VEREJNÁ ZBIERKA
PRE PSÍKOV Z ÚTULKU

Aj počas roku 2014 môžete finančne pomôcť mestskému útulku pre psov v Žiari
nad Hronom.
Finančné príspevky môžete vhodiť do zapečatených pokladničiek, ktoré sú umiestnené v Chovateľských potrebách na Ul. A. Dubčeka, v Happy
Pets s. r. o. na Ul. A. Hlinku, v Azet – Zuzana Nagyová
na Ul. Jiráskovej a v Pizzerii Paluba na Ul. J. Kráľa.
Zapečatené pokladničky nájdete aj počas akcií
organizovaných OZ Strážni anjeli – Žiarsky chlpáč (jún/júl) a Vianočná zbierka (december).
Všetky finančné prostriedky budú použité
na nákup krmív, maškŕt a prefinancovanie operačných zákrokov, ošetrení či očkovaní.
Verejná
zbierka
h(č.
VZ
OU-ZH-OVVS-2013/03064) bola povolená Okresným úradom, Žiar nad Hronom – Odbor
všeobecnej vnútornej správy v čase od 1.1.
do 31.12.2014.
Všetkým darcom za finančné príspevky vopred
ďakujeme.
(r)
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Hľadám domov
AXEL

Axel je asi 3-ročný kríženec
nemeckého ovčiaka krásnej
čiernej farby. Je veľmi kamarátsky, bol by dobrým
strážcom a spoločníkom. Je
vhodný do rodinného domu
so záhradou, kde by sa mohol poriadne vybehať. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
FERDO

Ferdo je maličký asi 2-mesačný psík, zrejme kríženec. Je hravý a ubehaný. Je
vhodný do bytu alebo do
domu s prístupom do vnútra. Je očkovaný a čipovaný.
MAMBA

Mamba je asi ročná sučka
nemeckého ovčiaka, je čiernej farby. K ľuďom je veľmi
milá, znesie sa aj s inými
psíkmi. Je ešte trochu pojašená, ako každý mladý psík,
potrebuje veľa pohybu a
pozornosti. Je kastrovaná,
očkovaná a čipovaná.
DIEGO

Diego je mladý, približne
2-ročný psík veľmi milej a
priateľskej povahy. Vzdali
sa ho majitelia, on je teraz
v koterci veľmi smutný.
Je to asi kríženec bígla, je
rovnako veľký a má aj podobné sfarbenie. Veľmi rád
sa nechá hladkať a má rád ľudskú spoločnosť. Je
vhodný do bytu aj do domu, so psami je znášanlivý. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
BILBO

Bilbo je asi 2-ročný
nemecký ovčiak alebo
jeho kríženec (je o niečo menšieho vzrastu).
V minulosti zrejme býval zavretý v nejakom
uzavretom priestore
alebo na veľmi krátkej
reťazi. V koterci trpí, je
to mladý aktívny pes, ktorý potrebuje pohyb. Je
vhodný do rodinného domu so záhradou. S inými psami sa znesie bez problémov. Je očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu
Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstav1/1
com. T: 045/672 65 95
•Rozpredám rôzne veci z rodinného domu. Ceny
2/1
dohodou. T: 0944 166 939
•Predám stacionárny bicykel zn. K-Master Kruk.
Cena: 150 €, dohoda možná.
3/1
T: 0904 071 702, 045/672 62 37
•Predám zachovalý horský bicykel, vek: do 15 rokov. Nové brzdy, lanká. Cena: 80 €. T: 0908 407 696
4/1

•Predám 60 litrové akvárium s osvetlením a krytom. Filter, ohrievač, teplomer a iné doplnky. Cena:
5/1
50 €. T: 0908 407 696
•Predám detskú súpravu na lyžovanie, červenej
farby. Veľkosť: 130. Treba vyskúšať. Cena: 30 €.
6/1
T: 0908 407 696
•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk
7/1
1978 – 1980. Cena: 20 €. T: 0902 828 424
•Predám farebné kalendáre 60 x 42: N´Sync, Cliff
Richard, Bowie, G. Michael. Každý má 12 obrazo8/1
vých strán. Cena: 2 €. T: 0902 828 424
•Predám DVD hudba: M. Jackson, Chris de Burgh,
Roy Orbison, Burce Springsteen, Prince, Meat Loaf,
Europe, A. Cooper, Culture Club, Pražský Výběr 2,
Judas Priest 82, Ray Charles, R. Műller, Buty, M. Prokop, Wohnout, Spiritual Kvintet, Metal & Rock, Bratři Ebenů, Lásky čas – 16 Clips – ČSSR, Arakain, H.
Hegerová, Petr Kolář. Cena: 1,50 €/ks. Těžkej Pokondr, Bob Dylan, Good Charlotte, M. Lasica – Hot Serenaders. Cena: 0,70 €/ks. The X Factor – Ondřej Ruml,
AILX, Jiří Zonyga. Cena: 0,50 €/ks. T: 0902 828 424
9/1

Hard Man ex Sebastian Bach, Soul Motor, Ch. Spedding, Elvis, R. Stones, Crowbar, Discharge, Druhý
dych, Flamengo, Nick Cave, Moody Blues, Canned
Heat, Enya, Atoomic Rooster, Troogs, Clapton, 2 CD
Výber 70´s, Alan Persons Project. Cena: 2 – 2,50 €/
28/1
ks. T: 0902 828 424
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky,
dvojstránky) za 8 €. Predám zbierku spevákov
a skupín 1985 – 2005 za 10 €. T: 0902 828 424 29/1
•Predám detský kočík, 2-kombináciu Mutsy Evo v
bielej farbe, športová časť s možnosťou sklopenia
až do úplného ľahu, možnosť otočenia v smere i
v proti smere jazdy, kožená rukoväť, všetko vo výbornom stave. Pri rýchlom jednaní darujem modrú
podložku do kočíka v hodnote 20 €. Cena: 330 €.
37/1
T: 0944 149 918
•Predám 3/4 zimný kabát, J&B, 175/L, vnútorný
kožuch, kapucňa, vrecká, zapínanie na gombíky,
výložky, zipsy (JustBoys). Cena: 15 €.
30/1
T: 0902 828 424
•Predám pánske hodinky Eiger. Cena: 1,50 €. Predám vreckové hodinky s retiazkou Europa. Cena: 3
31/1
€. T: 0902 828 424
•Predám sedaciu súpravu 3+2+1 v horčicovej farbe, kožené kancelárske kreslo v čiernom prevedení a rozkladací bordový gauč s farebnými vzormi.
Cenu dohodneme pri osobnom stretnutí.
34/1
T: 0911 035 565
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám pozemok v obci Vyhne vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu.
11/1
T: 0905 255 386
•Predám 2,5-izbový byt, prípadne vymením
za 1-izbový. Pártošovej ulica, ZH. T: 0905 109 08237/1

•Predám VHS: Doors – In Europe, Genesis – The
Way We Walk – Live, Dire Stratis – Alchemy Live,
Madonna, skupiny 70´s, 80´s, B. Spears, heavy, rock,
10/1
pop. Cena: 2 €/ks. T: 0902 828 424

•Predám 1-izbový byt v centre ZH. Byt má 42 m2,
dve loggie a pivnicu. Je na 4. poschodí bez výťahu.
Bytový dom je zateplený, má plastové okná. Cena
12/1
dohodou. T: 0908 572 228

•Predám horský bicykel zn. Kellys. Vhodný pre
výšku 155 - 170 cm. Bicykel je vo veľmi dobrom
stave, predná vidlica je odpružená (odpruženie je
možné aj vypnúť). Cena: 230 €. T: 0907 149 549 21/1

•Predám slnečný 1-izbový byt v Žiari nad Hronom
na Námestí Matice slovenskej. Byt je na 4. poschodí bez výťahu, má 42 m2, dve veľké loggie a patrí
k nemu pivnica 2,79 m2. V zateplenom bytovom
dome s plastovými oknami. V izbe plávajúca podlaha, v kúpeľni, WC, chodbe dlažba. Zachovalá kuch.
linka s novým kombinovaným sporákom. Na chodbe sú pôvodné vstavané skrine. Nové radiátory.
13/1
Cena dohodou. T: 0908 572 228

•Predám cesnakové semeno. Mám k dispozícii
ešte 2 kilá. Cena za kilogram: 30 €. T: 0907 811 879
22/1

•Predám CD originály: M. Dietrich, Warriour Soul,
AKP, A. Myles, Andy Summers ex Police, Grabb Family, Julia Fordham, BJH, Amazing Grace Spiritualized, Jason Nevins ex DMC, Oleander, JulianZáhorský, KMFDM, Elán, Tomáš Savka, M. Žbirka, Race
Riot, Wides Pread Panic, Earl Slick, Fredro Starr ex
ONYX, Blue Nite, Jane Monhett, Tegan and Sara,
Stephen Jones, Masters Of Reality, Beatiful Creatures, Britny Fox, Pitchshifter, Gravity Kills, CCR, Last

•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore.
T: 0908 558 387

14/1

•Predám starší rodinný dom v Jalnej. Cena doho15/1
dou. T: 0944 166 939
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla vo vnútri rozsiahla rekonštrukcia.
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Cena dohodou. T: 0905 921 397

27/1

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt v Žiari nad Hronom na Svitavskej ulici. Cena:
280 € mesačne vrátane energií. T: 0915 068 880
17/1

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt
v Žiari nad Hronom. Slušný vchod, nezariadený.
Cena: 310 €/mesiac s energiami. T: 0905 320 616 18/1
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt
v Žiari nad Hronom. Slušný vchod, nezariadený.
Cena: 310 €/mesiac s energiami. T: 0905 320 616 19/1
•Hľadáme s priateľom 1 alebo 2-izbový byt do
podnájmu. Máme aj psíka, ktorý je bezproblémový.
Neciká, nekaká v byte a ani nešteká. Kontakt: marti32/1
na.miertusova@gmail.com
•Hľadáme do prenájmu 3-izbový nezariadený byt
35/1
v Žiari nad Hronom. T: 0911 831 993
•Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový
byt v Žiari nad Hronom, v centre. Zateplený. Cena:
36/1
290 € vrátane energií. T: 0908 194 154
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku na 3. až
5. poschodí v ZH na Etape, Ul. Chrásteka (okrem
20/1
Jadranu). Sms na číslo: 0917 867 454
•Kúpim súrne byt v Žiari nad Hronom.
T: 0905 909 908

33/1

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Predám RD v Starej Kremničke, 4 + 1, s veľkou
dvojgarážou, vo vnútri prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Poprípade je možná výmena za 2 alebo
3-izbový byt v ZH + doplatok. Cena dohodou.
16/1
T: 0905 921 397
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí. Prax mám.
Prípadne poupratujem váš byt alebo dom. Stačí za25/1
volať. T: 0908 896 138
•Invalidný dôchodca hľadá prácu. T: 0948 414 039
23/1

•Ponúkame prácu na Slovensku a v zahraničí.
Práca pre odborníkov v stavebníctve, strojárstve,
elektrotechnike a energetike, automobilovom priemysle, doprave a logistike. Pridajte si životopis na
www.fullindustry.com a stanete sa súčasťou sveta
24/1
profesionálov.
•Prijmem krajčírku. T: 0905 921 397

26/1

SLUŽBY

Ak sa potrebujete zbaviť kníh, kontaktujte: 0905
38/1
587 339
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SPOMIENKAtkov
Dňa 7. januára sme si pripomenuli 30 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil milovaný drahý manžel, otec a starký
Jozef Kukučka.
Spomeňte si spolu s nami.
Za spomienku ďakuje celá smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 14. januára si pripomíname
27. 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 manželka a dcéry
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 2. januára uplynulo
20 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás opustila naša mama, stará
mama a prastará mama
Julianna Rozenbergová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Marta,
Anka a syn Jozef s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Dňa 17. januára si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila náš drahý
Andrej Holečka.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami.
Spomína manželka a deti s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 10. decembra 2013 sme
si pripomenuli 15. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
svokor a starý otec
Emil Ruisl.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 20. januára si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Emil Ďuriš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.

Sviatok Troch kráľov a Hromnice
Ešte stále žijeme atmosférou Vianoc a už tu máme
nový rok. S ním sme si pripomenuli aj sviatok Troch kráľov, ktorí išli od východu do Betlehema, kde sa dozvedeli, že sa tu narodil spasiteľ sveta.
Traja králi sa tu poklonili malému Ježiškovi. Cestou sa im
zjavila hviezda, ktorá žiarila a dala im znamenie, aby ju nasledovali až do Betlehema. Nad Betlehemom sa hviezda zastavila a traja králi vošli do chudobnej maštaľky, aby sa poklonili
malému Ježiškovi a odovzdali mu vzácne dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Keď sa vracali domov, dostali znamenie, aby išli tou
cestou, ktorou išli do Betlehema.
Po sviatkuTroch kráľov prichádza ďalší cirkevný sviatok, a to
2. februára Sviatok Hromníc – obetovanie Pána. Sviatok sa
slávi 40. deň po narodení Ježiša Krista. Panna Mária so svätým
Jozefom priniesli Ježiška do jeruzalemského chrámu, aby
podľa Mojžišovho zákona ho obetovali Bohu. Tiež svätenie
hromničných sviec je symbolom Kristovho svetla a očisty za
naše hriechy. Sviece sa zapaľovali v čase búrok, aby ich ochránili pred hromom. Dávali sa aj do rúk umierajúcemu.

Na Hromnice je aj niekoľko pranostík:
Na Hromnice je koniec sanice. – Keď vo februári sa vtáča
z koľaji napije vody, voda v marci zamrzne. – Piateho februára, svätá Agáta býva na snehu bohatá. – Šiesteho februára je
svätej Doroty, bývajú metelice aj mrazy. – Dvadsiateho štvrtého februára Matej ľady láme, ak ich nenájde, tak ich narobí.
Imelo je podľa starej legendy ako zázračný liek. Keltov postihla epidémia, ľudia umierali vo veľkých bolestiach. Keltskí
kňazi hľadali liek, aby zachránili národ. Ich snaha bola márna.
Až sa jednému kňazovi prisnilo vo sne: videl veľkú postavu oblečenú v bielom rúchu a v ruke držala palicu, ktorou
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SPOMIENKAtkov
Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 8. januára sme si pripomenuli 13. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Štefan Trebula.
S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou
a vnuk Andrej a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační za lásku a obetavosť.
Dňa 5. januára sme si pripomenuli 3. výročie
od smutnej chvíle, keď nás náhle navždy opustila
drahá manželka, mamička a babička
Anna Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef,
dcéra Janette s priateľom Jánom
a vnuci Daniel a Samuel.

Spomeňte si na svojich najbližších
prostredníctvom MN

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
Zdroj: internet.

ukázala na imelo rastúce na strome. Povedala mu: to je liek,
ktorý hľadáš. Kňaz z imela pripravil nápoj. Všetci, ktorí ho pili,
sa rýchlo uzdravili. Od tej doby je imelo považované za posvätnú rastlinu obdarenú tajomným účinkom. Dodnes sa
výťažok z imela používa aj vo farmácii.

Novoročné želanie
Keď na Silvestra hodiny odbíjali posledné minúty či sekundy,
v tom si starý rok s novým podali ruky, aby nový rok od starého
prebral štafetu.
Práve v tej chvíli zaznel tichý cvengot pohárov naplnených
šampanským so želaním zdravia, šťastia i pohodu, aby mali
všetci ľudia robotu. Nech prežíva vždy váš domov šťastie, lásku,
hlavne pokoj. Úspechov i šťastia veľa redaktorom aj do pera,
dobrá správa nech nás spája. Z úprimného srdca želá
Viktor Obertáš

noviny.ziar.sk

ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
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Hoci sú sami v núdzi, pomohli iným

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Zmyslom
sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti.
V DD a DSS Žiar nad Hronom sa pri tejto príležitosti rozhodli
poďakovať ľuďom, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku
na akúkoľvek odmenu, pomáhajú spríjemňovať a spestrovať

Deň otvorených dverí na „Jednotke“
Chcete vidieť v priamom prenose výučbu metódou
CLIL? Zaujímajú vás aj iné inovatívne metódy? Chcete
so svojimi deťmi, ich učiteľmi a vychovávateľmi prežiť
zaujímavý deň? Potrebujete poradiť? Chcete si oprášiť
vedomosti a zaspomínať na školské časy?
Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 29. januára, a to v čase
od 7.45 do 13.15. hod., v popoludňajších hodinách v čase od
15.00 do 16.30 hod.
Ak máte záujem zapojiť sa do diania školy, na webovej
stránke školy a v určený deň aj vo vestibule školy nájdete všetky potrebné informácie. K dispozícii pre vás bude aj špeciálny
pedagóg a výchovná poradkyňa.Tešia sa na vás pedagógovia z„Jednotky“. Tešia sa na vás pedagógovia z„Jednotky“.

prijímateľom sociálnych služieb ich život v sociálnom zariadení, ale pomáhajú aj pri skrášľovaní a udržiavaní areálov
budov a exteriérov. Poďakovanie patrí aj klientom strediska
Útulok, ktorí, hoci sami v núdzi, ochotne priložili pomocnú
ruku k dielu pri rekonštrukčných prácach v budovách zariadenia – pomáhali zamestnancom pri sťahovaní miestností,
pri upratovaní a všade inde, kde bolo treba.
Osobne sa im za to poďakoval a odovzdal im tiež drobné
darčeky riaditeľ DD a DSS v Žiari nad Hronom, Peter Hlaváč.
Ako povedal:„Vzácni naši dobrovoľníci, každodennými skutkami potvrdzujete vieru v dobro človeka. Ďakujeme všetkým
vám. Prijmite od nás veľké poďakovanie za vaše dobré skutky,
za vaše dobré srdcia a ochotné ruky. Prajeme vám, aby vaše
šľachetné srdce vnímalo naplno radosť zo skutkov empatie
a lásky k potrebným. Z ich radosti nech šťastie príde k vám.“
Mgr. Anna Ivancová, manažér kvality DD a DSS ZH

Deň otvorených dverí na „Dvojke“

14. január 2014 | Mestské noviny

Zápis do prvého ročníka
CIRKEVNÁ ŠKOLA

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
na Ul. A. Kmeťa č. l v Žiari nad Hronom oznamuje rodičom detí narodených od l. 9. 2007 do 3l. 8. 2008 a pre deti
s odloženou školskou dochádzkou, že zápis do 1. ročníka
cirkevnej školy sa uskutoční 3. februára 2014, t. j. v pondelok, od 9.00 do l6.00 hod.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy,
alebo môžete využiť možnosť podať prihlášku online na
našej stránke www.zssmzh.edu.sk.
TEŠÍME SA NA NOVÝCH PRVÁKOV!

Deň otvorených dverí na „Štvorke“
Základná škola na Ul. M. R. Štefánika pozýva všetkých
budúcich prvákov, ich rodičov, ako aj priateľov školy
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok
16. januára v priestoroch školy v čase od 15.00 hod.
„Dvojka“

noviny.ziar.sk

Základná škola na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov,
ako aj priateľov a fanúšikov školy na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v stredu
22. januára, a to v čase od 8.45 do 11.25 hod. a v popoludňajších hodinách v čase od 15.00 do 18.00 hod.
Tešíme sa na vás.
Kolektív pedagógov a pracovníkov„Štvorky“.

Mestské noviny | 14. január 2014
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Mladí Žiarčania ovládli medzinárodný futbalový turnaj v Korni
FUTBAL – U11

Preleteli turnajom ako víchor, aj takouto vetou boli
okomentované výkony chlapcov z futbalovej U11 FK
Pohronie pri odovzdávaní medailí a pohára za prvé
miesto kvalitne obsadeného turnaja v nádhernej športovej hale s umelým trávnikom v Korni.
Organizátori, diváci a rodičia zúčastnených tímov nešetrili
chválami na krásnu hru malých talentovaných futbalistov,
ktorí suverénnym spôsobom získali celkové prvenstvo pred
oboma tímami Slovana Bratislava, Košíc či Slovácka z Čiech.
Turnaj bol čerešničkou na torte za vydarenou sezónou,
v ktorej sa chlapci prepracovali do absolútnej špičky na Slovensku, čo dokázali všetkým aj na ďalšom z kvalitných podujatí v tejto vekovej kategórii. Napriek dlhej ceste a skorému
vstávaniu hladko prešli základnou skupinou, oddýchli si a
vo finálovej skupine ukázali asi to najkrajšie z celej sezóny.
Najmä zápasy so Slovanom Bratislava boli ozdobou turnaja.
Za akcie, po ktorých padali góly, by sa nehanbili ani o 2 – 3
roky starší hráči. Hrali sme rýchlo, kombinačne, súperov dostávali pod neustály tlak a získali obdiv a rešpekt všetkých zú-

častnených tímov. Ukázali sme silu kolektívu, aj jednotlivcov.
Viacerí podali vynikajúce výkony a jeden z nich bol odmenený aj organizátormi. Za najlepšieho hráča celého turnaja
bol vyhlásený náš Adrián Pivarči, ktorý hral naozaj výborne a
patril medzi naše veľké opory v zadných radoch, pričom sa
aj 4xkrát strelecky presadil. Na záver roka to bola ďalšia paráda nášho výberu a obrovská reklama futbalu pre náš klub
aj naše mesto. Chcem sa chlapcom poďakovať za krásnu a
úspešnú sezónu, rodičom, fanúšikom za ich podporu, a tak
isto celému realizačnému tímu, bez ktorého by to nešlo.
Rastislav Urgela, tréner
FUTBAL ARÉNA CUP 2013, U11

Skupina C:
1. FK Pohronie – SFM Senec 8:0
Góly: Urgela (3), Rosenberg (2), Pivarči, Boška, Sučák.
2. FK Pohronie – KAC Jednota Košice 3:0
Góly: Rosenberg, Urgela, Bohuš.
3. FK Pohronie – FK Čadca 4:0
Góly: Urgela (2), Pivarči, Boška.
4. FK Pohronie – FC Petržalka 1898 1:1
Gól: Bohuš.
Štatistika: 4 zápasy: 3 - 1 - 0 so skóre 16:1, 9 bodov a postup
zo skupiny z 1. miesta.
Finálová skupina:
5. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava„B“ 5:2
Góly: Tatár (2), Skučka, Šuster, Rosenberg.
6. FK Pohronie – 1. FC Slovácko (CZ) 5:1
Góly:Tatár (2), Pivarči, Rosenberg, Sučák.
7. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava„A“ 4:0

Na Majstrovstvách Slovenska aj piati Žiarčania
PLAVCI

Počas troch decembrových víkendov sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní, na ktoré sa
zo žiarskeho plaveckého oddielu svojimi
časmi nominovali piati plavci. V konkurencii
takmer dvesto najlepších plavcov Slovenska
sa snažili zaplávať čo najlepšie.
Napriek tomu, že netrénujú toľko ako
ich súperi, nemajú možnosť dvoj až trojfázových tréningov, podali výkony,
za ktoré sa hanbiť nemusia.
Ako prvé sa konali majstrovstvá juniorov
a seniorov v Trnave, na ktoré sa nominoval v
troch disciplínach Martin Andreánsky. Najlepšie
umiestnenie si vyplával v disciplíne 50 m voľný
spôsob, kde obsadil 31. miesto. O jedno miesto
nižšie skončil v disciplíne 50 m motýlik, v kraulovej stovke bol 38.
Druhý decembrový víkend sa v Trnave konali majstrovstvá mladších žiakov, na ktoré sa
v štyroch disciplínach nominovala Stanislava
Sivičeková. Najlepšie sa jej darilo v disciplíne

Zľava Kristína Kminiaková, Ema
Barančoková a Alex Karkuš.

400 m polohový pretek, kde obsadila 8. miesto
a v disciplíne 200 m motýlik, kde skončila na
9. mieste. 16. miesto jej patrí v disciplíne 100
m voľný spôsob a 18. miesto v disciplíne
50 m voľný spôsob.

Karkuš štvrtý
Ako posledné sa v Dolnom Kubíne konali majstrovstvá starších žiakov, na ktoré sa nominovali
traja plavci: Alex Karkuš v siedmich disciplínach,
Ema Barančoková v piatich a Kristína Kminiaková v troch disciplínach. Najvyššie umiestnenie si vyplával Alex Karkuš, ktorý v disciplíne
200 m motýlik obsadil 4. miesto. V kraulovej
50-tke obsadil 5. miesto, 9. miesto v disciplíne
100 m znak a 10. miesto v motýlikovej stovke.
V ďalších troch disciplínach sa do prvej desiatky neprebojoval (11. miesto: 100 m
voľný spôsob, 14. miesto: 200 m voľný spôsob a 16. miesto: 100 m polohový pretek).
Kristína Kminiaková bola najúspešnejšia v
disciplíne 200 m motýlik, v ktorej si vyplávala 6. miesto. 8. miesto obsadila v disciplíne
400 m polohový pretek a 14. miesto v motýlikovejstovke.EmaBarančokováobsadila12.miesto
v disciplíne 100 m motýlik, dvakrát 13. miesto v
disciplíne 100 m znak a 400 m voľný spôsob,
16. miesto v disciplíne 50 m voľný spôsob a
18. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob.
PK MŠK Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

Góly: Tatár, Urgela, Rosenberg, Šuster.
8. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica 3:0
Góly: Tatár, Urgela, Pivarči.
9. FK Pohronie – KAC Jednota Košice 3:0
Góly: Rosenberg (2), Urgela.
Štatistika: 5 zápasov: 5 - 0 - 0 so skóre 20:3, 15 bodov a celkové 1. miesto.
Zostava: Žember, Krištof, Pivarči, Tatár, Šuster, Urgela,
Skučka, Bohuš, Rosenberg, Sučák, Krčmár, Boška, R. Beňo, T.
Kukučka.
Strelci gólov: Urgela (9), Rosenberg (8), Tatár (6), Pivarči
(4), Bohuš (2), Šuster (2), Sučák (2), Boška (2), Skučka.
Umiestnenie: 1. miesto: 8 - 1 - 0 so skóre 36:4, 25 bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. FK Pohronie, 2. ŠK Slovan
Bratislava „B“, 3. ŠK Slovan Bratislava „A“, 4. KAC Jednota Košice, 5. 1. FC Slovácko (CZ), 6. FK Jupie Banská Bystrica, 7. FK
Lokomotíva Trnava, 8. ŠKP Dúbravka, 9. FKM Karlová Ves, 10.
FC Petržalka 1898, 11. SFM Senec, 12. FK Spartak Bánovce n.
Bebravou, 13. MFK Frýdek Místek (CZ), 14. MŠK Námestovo,
15. MFK Zvolen, 16. FK Čadca.
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Vianočné plavecké preteky priniesli Žiaru 35 medailí
PLAVCI

Koncom decembra sa na žiarskej krytej plavárni konal
v poradí už 13. ročník Vianočného plaveckého preteku.
Obľúbenosť preteku potvrdzuje každoročne jeho účasť
rôznych plaveckých klubov Slovenska. Tento rok sa na
žiarskej plavárni stretlo 13 plaveckých klubov so 144
plavcami.Veľa z nich štartovalo po prvýkrát.
Naše mesto reprezentovalo až 33 plavcov od päť do štr-

násť rokov. Najmenší, päťročná Ema Prachárová a šesťročný
Dušan Hrmo, sa na štart postavili prvýkrát. Premiéru mali aj
Melinda Ruislová, Simon Szakszon, Lívia Mikolášová, Andrej
Holos, Dominik Meliš a Bronislava Vrbanová.
Najmladší pretekári súťažili v 25-metrových disciplínach
prsia, znak a voľný spôsob. Tri medaily si vyplávala Viktória Máliková, zlato v prsiarskej disciplíne, dvakrát striebro
v znaku a voľnom spôsobe. Striebornú medailu získala v
prsiarskej disciplíne Hana Pittnerová, bronzovú si vyplávala v znaku. Šimon Krajči si striebro vyplával v prsiarskej
disciplíne. Tesne za medailistami skončili Olívia Ťahúňová v prsiach a Ema Bittalová v kraulovi. Obe skončili na
4. mieste. Melinde Ruislovej sa najviac darilo v prsiarskej
disciplíne, získala 5. miesto, Dušan Hrmo si v znaku vyplával 9. miesto, Simonovi Szakszon v prsiach 9. miesto, Jakub
Siheľský tiež v prsiach 11. miesto a najmladšia Ema Prachárová bola v oboch disciplínach prsia a znak na 12. mieste.
9 zlatých, 16 strieborných a 10 bronzových medailí
Ostatní plavci súťažili v disciplínach 50 a 100 metrov. Najčastejšie, a to sedemkrát, sa na stupne víťazov postavil Alex
Karkuš, ktorý si vyplával päťkrát zlato (50 VS, 100 VS, 50 Z, 100
Z, 50 P) a dvakrát striebro (50 M, 100 P). So ziskom piatich medailí odišli Ema Barančková, zlato (50 Z) a štyrikrát striebro (50

VS, 100 VS, 100 Z, 50 M), Stanislava Sivičeková, zlato (50 M),
striebro (50 M) a trikrát bronz (100VS, 50 Z, 100 Z) aTerezaVeselá, štyrikrát striebro (50 M,100 Z,50 Z,100 VS) a jeden bronz
(50 VS). O jednu medailu menej má Andrej Považan: jedno
zlato (100 P), jedno striebro (50 Z) a dvakrát bronz (50 VS, 100
VS). Dve bronzové medaily si vyplával Šimon Veselý (100 VS,
50 M) a jednu bronzovú Kristína Kminiaková (100 P). Spolu s
malými medailistami pripísali klubu až 35 medailí, z toho 9
zlatých, 16 strieborných a 10 bronzových.
Aj keď sa ostatní plavci medailovo nepresadili, vyplávali si
svoje nové osobné rekordy a získali nové skúsenosti, ktoré im
pomôžu v nasledujúcom roku.
Najlepšie umiestnenia jednotlivých plavcov: 4. miesta: Samuel Beňo (50VS, 100 Z), Marek Kabina (50 M,100 P), Alexandra Koštová (50 M),Tamara Ľuptáková (100 Z), Dominik Meliš
(100 P), Fedor Stajník (50 M), Urban Patay (50 Z), 5. miesta: Melisa Martina Bartková (100 Z), Richard Černaj (100 VS), 6. miesta: Andrej Holos (50 Z), Adam Jančok (100 Z), 7. miesto: Sabína Kultánová (50 P), Bronislava Vrbanová (100 P), 13. miesto:
Ema Nagyová (50 P, 100VS), 16. miesto: Lívia Mikolášová (100
P), 18. miesto: Kristína Čechová (100 VS, 100 P).
PK MŠK Žiar nad Hronom

Kadetky na čele tabuľky
VOLEJBAL

Sumár výsledkov družstiev VK MŠK Žiar nad Hronom.
Kadetky čakal opäť šláger prvého s druhým. Aj tento
zvládli a súťaž vedú už so sľubným náskokom.
JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

8. kolo: TJ Slávia TU Zvolen – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (22, 12, 13)/2:3 (-25, -25, 23, 23, -14)
Zostava: Rajčanová, Šurková, Kružlicová, B. Hrončeková, K. Krajčiová, Drienková, Wágnerová, Schwarzová,
Silná. Trénerka Alena Bieliková, asistent Peter Rozinay.
Na prvý zápas nastúpili Žiarčanky bez blokárok základnej zostavy. Talánová do Zvolena necestovala a Silná
oznámila pred začiatkom zápasu, že jej je zle a hrať nejde.
V improvizovanej zostave naše volejbalistky na bojovne
hrajúci Zvolen nemali šancu a prvý zápas prehrali 3:0.
Do druhého zápasu nastúpila so sebazaprením Silná a, aj keď
len v dramatických koncovkách, viedli Žiarčanky 2:0 na sety.
Ďalšie dva sety však tesne prehrali 25:23. Do rozhodujúceho
piateho setu nastúpili odovzdane a prehrávali sme už 10:2.
Po získaní tretieho bodu prišla na podanie Wágnerová a sériou úspešných podaní stav vyrovnala a opäť v dramatickej
koncovke získali dievčatá set vo svoj prospech 16:14 a zápas
vyhrali 3:2.
(ab)

Z prvého stretnutia I. triedy mladších
žiačok Žiar nad Hronom – Hnúšťa (2:3).
Foto: Tomáš Gemza.

1. P. Bystrica 16 15 0 1
2. L. Hrádok 14 11 2 0
3. S. N. Ves
14 8 2 1
4. Žiar n. Hr. 14 4 3 2
5. Hnúšťa
14 6 0 2
6. Kežmarok 14 4 0 2
7. Zvolen
14 3 0 1
8. B. Bystrica 14 1 3 0
9. Žilina
14 2 0 1

0
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6
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10
10
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47:5
40:9
32:20
26:28
25:25
19:33
13:34
14:37
11:36

46
37
29
20
20
14
10
9
7

KADETKY – I. TRIEDA STRED

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Kúpele Brusno 3:1 (10, 12, -23, 23)/3:1 (20, -23, 18, 17)
Zostava: Rajčanová, Šurková, Drienková, Talánová, K. Krajčiová, Kupčiová, Kružlicová, B. Hrončeková, V. Krajčiová, Rihová, Schwarzová. Trénerka Alena Bieliková, asistenti Peter Rozinay a Peter Kollárik.
V súboji o lídra jesennej časti súťaže kadetiek naše dievčatá
po zodpovednom kolektívnom výkone zdolali družstvo
Brusna v obidvoch zápasoch zhodne po 3:1.
(ab)
1. Žiar n. Hr. 22 18 1 1 2 60:20 57
2. Hnúšťa
22 16 1 0 5 55:22 50
3. L. Hrádok 22 14 3 2 3 56:23 50
4. Brusno
22 16 0 1 5 53:21 49
5. Poltár
22 13 2 1 6 48:31 44
6. Krupina
22 11 3 1 7 47:35 40
7. VA Žilina
22 8 2 0 12 36:43 28
8. Detva
22 7 1 3 11 33:47 26
9. AC Žilina
22 8 0 1 13 29:46 25
10. KUVIK Žilina22 5 1 0 16 23:52 17
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11. B. Bystrica 22
12. Zvolen
22

2
0

0 3 17 22:61
0 1 21 5:66

9
1

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra
Hnúšťa 2:3 (-17, 20, -24, 16, -9)/3:0 (20, 11, 19)
Zostava: Kollárová, Čechová, Selecká, Sedláková, Adamová, Bieleková, Turčanová, Kapiašová, Rišňovská. Trénerka Beáta Šikeťová.
1. Brusno 22 19 2 1 0
2. Poltár 22 17 1 1 3
3. Krupina 22 16 1 0 5
4. B. Bystrica 22 14 2 4 2
5. Hnúšťa
22 11 2 2 7
6. Žiar n. Hr.
22 9 3 1 9
7. R. Sobota
22 9 2 2 9
8. Zvolen
22 8 1 1 12
9. Lovinobaňa 22 6 2 1 13
10. Brusno „B“ 22 4 0 2 16
11. Krupina „B“ 22 2 1 0
19
12. Hnúšťa „B“ 22 0 0 2 20

65:11
57:20
54:19
57:23
45:33
39:37
40:40
33:44
33:48
19:54
9:61
5:66

62
54
50
50
39
34
33
27
23
14
8
2
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Žiarčania ukázali súperovi, ako sa hrá basketbal
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

IMC Slovakia Považská Bystrica – BK MŠK Žiar nad
Hronom 29:86 (4:29, 9:17, 7:18, 8:22)
Strelci: Horváth 31, Bača 16, Mihál 12, Olajec 6, Golebiowski 6, Krajčovič 5, Šonkol 4, Novák 4, Babiak 2, Truben,
Hanuska, Király.
IMC Slovakia Považská Bystrica – BK MŠK Žiar nad
Hronom 31:69 (5:20, 10:13, 10:10, 7:26)
Strelci: Horváth 25, Krajčovič 9, Golebiowski 9, Bača 8,
Šonkol 6, Novák 5, Király 3, Hanuska 2, Babiak 2, Truben,
Mihál.
Mladší žiaci Basketbalového klubu Žiar nad Hronom ani
tento raz neokúsili horkosť prehry a jednoznačne zdolali
súpera z Považskej Bystrice.
Aj keď sa súper snažil a bojoval, nestačil na našich technicky vyspelejších a zohratejších chalanov. Darilo sa nám
v obrane a po chybách súpera, ktoré vyplývali práve z agre-

sívnej obrany po celom ihrisku a neustálom tlaku na hráča
s loptou sme získali veľké množstvo lôpt. Vychádzal nám aj
rýchly prechod do útoku, kde sme často zakončovali jedna
na nula. V postupnom útoku sme sa dostávali do veľmi
dobrých streleckých pozícií, ktoré dokázali Žiarčania využiť.
Pochváliť treba všetkých chlapcov za bojovnosť a chuť odovzdať na ihrisku všetko. Mrzí len zranenie Šonkola a Olajca,
ktorí mali výborne rozohrané zápasy, ale kvôli zraneniu
nedohrali.

Na domácej palubovke
odohrali vyrovnaný zápas
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež
46:53 (10:14, 10:6, 13:12, 13:21)
Strelc: Horváth 30, Krajčovič 6, Kuce 4, Bača 2, Mihál 2,
Golebiowski 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež
70:62 (13:22, 21:16, 25:13, 11:11)
Strelci: Horváth 40, Krajčovič 7, Šonkol 5, Bača 4, Novák 4,
Golebiowski 4, Kucej 2, Kotlárik 2, Babiak 2.
Mladší žiaci BK MŠK odohrali už aj prvé dva zápasy na
domácej palubovke. V športovej hale privítali súpera z Prievidze, s ktorým každoročne súperia o postup na Majstrovstvá Slovenska.
V prvom zápase dominoval súper, ktorý sa dokázal pre-

sadiť bez problémov hrou jedna na jedna a pohodlne
skóroval spod koša. Vychádzala mu aj streľba zo stredných
vzdialeností, ktorou trestal našich nedôrazných obrancov.
Naopak, naši chlapci pred početnou diváckou kulisou tento
zápas nezvládli. Množstvo stratených lôpt, zle načasované
prihrávky, katastrofálna streľba zo stredných vzdialeností
a miestami až nepochopiteľné zlyhanie niektorých hráčov
pri zakončovaní spod koša, to sa všetko pripísalo pod našu
prvú prehru.
Do druhého zápasu chlapci nastupovali s odhodlaním
zdolať súpera a zabudnúť na prvý zápas. Aj keď sa herný
prejav Žiarčanov zlepšil a do hry sa začali aktívne zapájať
všetci hráči na palubovke, stále to nestačilo na súpera, ktorý
vyhrával po polčase o 4 body. Snahu po víťazstve nemohol
našim chlapcom nikto uprieť a odzrkadlilo sa to aj v druhej
polovici zápasu, ktorú zvládli lepšie ako Prievidžania a zaslúžene si pripísali cenné body za víťazstvo.
Juraj Horváth, tréner

Úspešné vystúpenie žiarskych cyklistov na cyklokrosovom šampionáte
CYKLISTIKA

Vyvrcholením minuloročnej cyklokrosovej sezóny
boli v nedeľu 15. decembra v Bánovciach nad Bebravou
Majstrovstvá Slovenska, ktoré boli zároveň posledným
trinástym kolom dlhodobej súťaže Slovenského pohára
v cyklokrose.
Organizátorom Majstrovstiev Slovenska v cyklokrose boli
nadšenci cyklistiky z klubu x Road Bánovce na Bebravou
v spolupráci s MsKS a CK Banskou Bystricou. Vybraní cyklisti
MŠK Žiar nad Hronom už tradične štartujú na týchto pretekoch, ktoré sú dobrou prípravou na nadchádzajúcu sezónu
na ceste.
Majstrovská cyklokrosová trať viedla 2,2 km dlhým okruhom na sídlisku Sever v Bánovciach nad Bebravou. Prognóza
o rýchlej a technicky náročnej trati sa naplnila. Organizátori
šampionátu sa vyznamenali a pripravili ako pre pretekárov,
tak aj pre divákov pravý cyklokros. Každé cyklokrosové preteky sú iné a vyžadujú si zo strany pretekára obrovskú koncentráciu. Na rýchlej a technickej trati o to viac a hlavne značnú
technickú zručnosť. Na tohtoročnom šampionáte sa za každú chybičku tvrdo platilo a mnohí sa po chybách pripravili
o možnosť dobrého umiestnenia.
Cyklistický klub Žiaru najúspešnejším klubom šampionátu
Kategória starších žiakov absolvovala pretek na 20 minút
+ 1 kolo a po víťazstvách v posledných kolách Slovenského
pohára v cyklokrose bol horúcim favoritom na titul žiak MŠK
Žiar nad Hronom Adam Foltán. Foltán nesklamal a po bojovnom výkone, hlavne v druhej polovici preteku obsadil nakoniec druhé miesto a získal tak svoju prvú medailu na republikovom šampionáte vo svojej cyklistickej kariére. Majstrom
Slovenska v kategórii starších žiakov sa stal domáci pretekár
Michal Furdan. Ostatní starší žiaci MŠK obsadili Matúš Černek

ôsme a Lukáš Lajtoš desiate miesto.
Kategória kadetov absolvovala pretek na 30 minút + 1
kolo. V tejto kategórii bolo kandidátov na titul viacero, ale
najhorúcejšími boli Žiarčania Gajdošík, vedúci pretekár Slovenského pohára a talentovaný Adrián Foltán. Prognóza sa
potvrdila a po vynikajúcom výkone sa majstrom republiky
stal Ján Gajdošík a vicemajstrom Adrián Foltán. Všetci kadeti
MŠK odovzdali na trati svoje maximum a bola radosť sa na
nich pozerať. Jakub Varhaňovský obsadil piate miesto, Henrich Hasch siedme a Matej Foltán deviate. Kategória juniorov
absolvovala pretek na 40 minút + 1 kolo. Po suverénnom výkone systémom štart cieľ sa majstrom republiky stal cyklista
MŠK Žiar nad Hronom Juraj Bellan. Kristián Zimány obsadil
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Na záberoch majstri republiky
kadet Ján Gajdošík a junior Juraj Bellan.

tretie miesto a získal bronz. Majstrom Slovenska v cyklokrose mužov sa stal pretekár CK Banská Bystrica Martin Haring,
ktorý tak obhájil majstrovský dres z vlaňajška. Druhá priečka
patrila Róbertovi Gavendovi z DuklyTrenčínTrek.
Ziskom dvoch zlatých, dvoch strieborných a jednej bronzovej medaily sa Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom stal
najúspešnejším klubom šampionátu. V konečnom hodnotení dlhodobej súťaže Slovenského pohára v cyklokrose obsadili žiarski cyklokrosári tretie miesto.
F.S.
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Úspechy karatistov aj v poslednom mesiaci uplynulého roka
KARATE

Ani posledný mesiac v uplynulom roku nedoprial našim karatistom z MŠK Žiar nad Hronom oddych, keď sa
zúčastnili troch významných turnajov, z ktorých si opäť
doniesli cenné tituly a medaily.

Majstrovstvá republiky
starších dorastencov a juniorov
v karate
7. decembra sa v Trnave konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky starších dorastencov a juniorov. Z nášho klubu sa
nominovalo sedem pretekárov, ale pre choroby sa turnaja
nakoniec zúčastnili len piati. Nutnosť nominácie na tento turnaj je zárukou kvality, že v jednotlivých kategóriách štartujú
naozaj len tí najlepší pretekári z jednotlivých regionálnych
zväzov. Tento raz sa ich zišlo 249 zo 61 klubov z celého Slovenska.
Úvod turnaja bol venovaný vyhláseniu celkových víťazov
Slovenského pohára v jednotlivých súťažných kategóriách.
Aj tu mali žiarski karatisti svojich zástupcov. DominikaVeisová
sa stala celkovou víťazkou Slovenského pohára v kategórii
športový zápas starších dorasteniek do 54 kg, Michal Výrostko si prevzal pohár za víťazstvo v kategórii starších dorastencov do 57 kg a posledným žiarskym víťazom Slovenkého
pohára bol Rastislav Štyriak v kategórii starších juniorov do
68 kg.
Po ceremoniálnom otvorení turnaja sa začalo súťažiť.
Prvým štartujúcim bol Michal Výrostko. Tento raz sa mu nedarilo podľa predstáv a k medaile sa neprebojoval. Na vedľajšom tatami nastúpil minuloročný majster republiky Rastislav
Štyriak.Vraví sa, že obhájiť titul je ťažšie, než ho prvý raz získať,
no Rasťo touto skúškou prešiel na výbornú, keď ani tento
rok nenašiel premožiteľa, a tak sa stal opäť majstrom republiky, tento raz v kategórii starších juniorov do 68 kg. Týmto si
otvoril aj možnosť reprezentovať Slovensko na februárových
Majstrovstvách Európy v Lisabone.
V kategórii starších dorastencov do 63 kg sa predstavil Milan Laurov. Milan sa postupne prebojoval do semifinále, kde
aj zo začiatku vyhrával, no nakoniec sa postupu do finále tešil
jeho súper. Milanovi ostala šanca vybojovať si bronz, čo sa mu
nakoniec aj podarilo.
Posledné do bojov nastúpili Nina Jelžová a Dominika Veisová v kategórii starších dorasteniek do 54 kg. Nine sa tentoraz nepodarilo prebojovať k medaile. Dominika bola jednou
z favoritiek kategórie, čo ukázala aj vo vyraďovacích bojoch,
kde nenašla premožiteľku. Vo finále nastúpila proti slovenskej reprezentantke, kde už ťahala za kratší koniec. Jej druhé
miesto je však veľkým úspechom.
Medailová štatistika 1-1-1 nám v hodnotení klubov nakoniec pridelila 11.--12. miesto zo 63 zúčastnených klubov.

Medzinárodný turnaj Kachican Cup
8. decembra pokračoval súťažný víkend medzinárodným
turnajom v Nitre. Turnaja sa zúčastnilo takmer 400 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Ukrajiny. Na
turnaj nastúpili za žiarske farby hlavne mladší pretekári.

O najkrajší výsledok žiarskej výpravy sa postaral Šimon
Sečkár v kategórii súborné cvičenia kata chlapci do 9 rokov.
V tejto najpočetnejšej kategórii celého turnaja sa Šimon ukázal v najlepšom svetle, keď nenašiel premožiteľa a z turnaja si
odniesol krásny pohár za prvé miesto. Šimonovi sa darilo aj v
športovom zápase, kde sa umiestnil na treťom mieste.
Ďalším medailistom sa stal Aris Nikolas Čela, ktorý v kategórii chlapcov 10 – 11 rokov nad 35 rokov vo vyraďovacích bojoch narazil v druhom kole na neskoršieho finalistu, s ktorým
zápas prehral, no mal možnosť bojovať o tretie miesto v repasáži. Tam sa mu podarilo všetky zápasy vyhrať, a tak uzavrel
zbierku našich medailí z tohto náročného turnaja tretím
miestom. Pekný výkon podali aj ostatní pretekári výpravy, na
medailu to však tentoraz nestačilo.

Memoriál R. Farmadína
14. decembra 2013 sa konal v Nitre 3. ročník Memoriálu Rudolfa Farmadína. Doteraz bol turnaj len pre pozvaných pretekárov, medzi ktorými mali zastúpenie vždy aj Žiarčania.Tento
ročník bol už ale otvorený, a tak účasť na ňom bola o to väčšia.
Na turnaji sa súťaží len v disciplíne športový zápas kumite,
pričom sú pretekári podelení len vekovo, a tak súťažia v kategóriách bez rozdielu hmotnosti, čo je pre menších pretekárov vo všeobecnosti náročnejšie. Z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa tohto ročníku zúčastnili traja pretekári – Aris
Nikolas Čela, Marko Kováč a Nina Jelžová.
Arisovi sa darilo v kategórii chlapcov 10 – 11 rokov, keď sa
v nabitej kategórii prebojoval až do semifinále. Tu na neskoršieho víťaza kategórie nestačil, no v boji o tretie miesto nezaváhal a vyhral.
Marko Kováč natrafil hneď v prvom kole na oveľa skúsenejšieho súpera. Marko držal so súperom krok, keď nakoniec
zápas skončil remízou, no do ďalších zápasov rozhodcovia
nakoniec posunuli jeho súpera.
Poslednou štartujúcou bola Nina Jelžová. Jej kategória
bola nabitá skúsenými pretekárkami a štartovné pole pripomínalo vysokú úroveň zo Slovenského pohára. Nina prešla
prvým kolom hladko.V druhom kole remizovala s neskoršou
víťazkou. Vzhľadom na vyššiu aktivitu rozhodcovia posunuli
do ďalších bojov jej súperku. Nina tak postúpila do repasáže
o tretie miesto, kde už nenašla premožiteľku, a tak svojim tretím miestom uzavrela tohtoročnú medailovú zbierku nášho
klubu.
Chcem poďakovať všetkým pretekárom za predvedené
výkony v celom roku 2013. Poďakovanie patrí aj všetkým
tým, čo nás podporovali od ochotných rodičov, sponzorov,
cez samotné mesto Žiar nad Hronom a Mestský športový
klub Žiar nad Hronom. V neposlednom rade chcem poďakovať aj ZŠ na Jilemnického ulici a ZŠ v Hornej Ždani za
vytvorenie výborných tréningových podmienok, kolegom
trénerom a výkonnému výboru karate klubu za obetovaný
čas.Verím, že táto spolupráca pretrvá aj v nasledujúcom roku
2014 a my sa budeme opäť spoločne tešiť z výborných výsledkov našich pretekárov, ktorí nás ukážkovo reprezentujú
doma i v zahraničí.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate Klub MŠK Žiar nad Hronom.

