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V tomto čísle:


Medzi ocenenými
osobnosťami sú lekári,
športovci, učitelia
historici či diakon
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Kino Hron
v plusových číslach,
pripravuje sa predaj
lístkov cez internet

Už 5. februára oslávi mesto 770 rokov od svojho založenia
Mestské práva získal súčasný Žiar nad Hronom
ako osada Kríž 4. februára 1246 od ostrihomského
arcibiskupa Štefana Vanču. Pri tejto príležitosti
pripravuje mesto celomestské oslavy, ktoré sa
uskutočnia už v piatok 5. februára.
Celomestské oslavy odštartujú o 13-tej hodine
Slávnostnou akadémiou v Mestskom kultúrnom centre,
počas ktorej primátor Peter Antal udelí ocenenia 24
osobnostiam mesta a jednej nadácii. Ocenenie Čestný
občan, Cena mesta Žiar nad Hronom, Cena primátora
mesta a Pamätnú plaketu si prevezmú osobnosti
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Žiarčania volia
tradičné mená,
nájdu sa však
aj exoticky znejúce

z oblasti umenia, medicíny, histórie, športu, ale aj
za dobrovoľnícku činnosť. Zároveň bude slávnostne
podpísaná a predĺžená zmluva s partnerským mestom
Svitavy, ktorá sa obnovuje každých päť rokov.

Stredoveký sprievod
od námestia po námestie

Svätý Kríž alebo ešte dávnejšie Kríž bol pôvodne
osadou. Svoju viac ako 700-ročnú históriu mesta začal
písať ešte v období stredoveku. Práve toto obdobie
chce súčasníkom priblížiť vedenie mesta počas
celomestských osláv, ktoré začnú po Slávnostnej
akadémii. Súčasťou programu bude aj stredoveký
sprievod, ktorý symbolicky povedie postava
ostrihomského arcibiskupa Štefana Vanču so svojimi
spoločníkmi. Nebudú chýbať heroldi s vlajkami,
ozbrojená stráž, rytieri na koňoch či iné stredoveké
postavy. Sprievod vyrazí z Námestia Matice slovenskej
o 15.30 hodine, pokračovať bude po Moysesovej
ulici, Ulici A. Kmeťa, cez Hviezdoslavovu ulicu až na
Svätokrížske námestie, kde o 16.30 hodine začne
hlavný program. Sprievod, s ktorým sa prenesieme do
13. storočia, si môžu Žiarčania nielen na vlastné oči
pozrieť, ale sa do neho aj priamo zapojiť.
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Klavírny virtuóz, Hex a ohňová šou



Samotné oslavy vyvrcholia historickým programom
na Svätokrížskom námestí, teda v pôvodnom Svätom
Kríži. Práve tu prebehne aj inscenovaná historická
scéna udeľovania mestských práv. V programe tiež
vystúpia klavírny virtuóz Jozef Hollý a obľúbená
popová skupina Hex. Na svoje si prídu aj malí diváci,
ktorým historická skupina zahrá rozprávku Ruža a meč.
Na záver programu je pripravená ohňová šou.

k vtedajšiemu stolovaniu. Po prvýkrát sa bude v meste
piecť býk, na ktorom si môžu návštevníci osláv
pochutnať. V rámci podujatia mesto opäť otvorí brány
Svätokrížskeho domu, v ktorom môžu ľudia ochutnať
napríklad aj tradičný tvarožník. Klobásy a hurky
k Svätému Krížu vždy patrili, bude tomu tak aj pri
oslavách 5. februára. To všetko môžete zaliať vínom či
medovinou, mladšie ročníky horúcim čajom.
V duchu osláv 770. výročia udelenia mestských práv sa
ponesú aj iné podujatia a akcie venované histórii mesta
(li)
Pripravené bude aj občerstvenie, ktoré sa priblíži v tomto roku.

Odkrývame
históriu mesta: Mesto
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Lákadlom je aj opekanie býka

Mestská polícia zvolila
originálny spôsob boja
proti fajčiarom
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V


Pri zrode revolučnej
čiapky stál aj Žiarčan
Marek Schweigert
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Aj v našom meste
môže vyrásť
nové detské ihrisko,
hlasujte každý deň!
Strana II

Žiarčania si obuli korčule
Aj keď zimu máme zatiaľ
na sneh chudobnú, poriadne mrazy udreli v polovici januára. Pri tejto
príležitosti mesto pripravilo plochy na korčuľovanie
na ihriskách na Oddychovej zóne Hviezdoška a na
ihrisku na Základnej škole
na Ul. Dr. Janského.
Dočasné klziská budú
v prevádzke počas dní, keď
bude mrznúť. Vstup je voľný

pre každého. Na prevádzku
dočasných klzísk dozerá stála
služba. Obmedzenia platia iba pre tých, ktorí chcú
hrať hokej, keďže mantinely
na športoviskách na to nie
sú prispôsobené. Klziská
slúžia výlučne korčuliarom.
Ako však primátor prisľúbil,
urobí všetko pre to, aby sa
už o rok mohol hokej hrať
aj na žiarskom zimnom
štadióne.
(li)

Žiarčania odchádzali z bálu až v skorých ranných hodinách
V piatok 15. januára sa v priestoroch Hlavnej
sály žiarskeho Mestského kultúrneho centra uskutočnil 4. ročník Bálu Žiarčanov.
O obľúbenosti podujatia svedčí takmer do
posledného miesta vypredaná sála.
Programom sprevádzal hostí populárny
a obľúbený Marián Čekovský, ktorý sa v Žiari
predstavil aj ako spevák. Návštevníkom bálu
hrala do tanca hudobná skupina Hit band so
speváčkou Dagmar Rostandt a DJ Fabo s DJkou
Sofi F. Nechýbala ani bohatá tombola a o polnoci
predviedla svoju magickú ohňovú a UV šou formácia Anti Agna.
„Predali sme 215 miest, takže bolo takmer vypredané,“ konštatuje riaditeľka MsKC Michaela
Pribilincová a pokračuje: „Ľudia sa bavili, tancovali už od prvej sklady. Väčšina z návštevníkov

odchádzala z bálu až okolo štvrtej hodiny ráno.
Asi najviac vyrážala dych UV show, ktorá vyplnila
parket rôznymi farbami a tvarmi. Po formácii
Anti Agna nasledovala pestrá a bohatá tombola, ktorú vtipne, tak ako aj celý bál, moderoval
Marián Čekovský. Z organizačného hľadiska
všetko prebiehalo hladko, a to od uvítacieho
welcome drinku až po odprevadenie posledného
návštevníka.“
Čo dodať, vydarený úvod plesovej sezóny v Žiari
nad Hronom tak máme za sebou. Po veselom
fašiangovom období nastáva čas útlmu, čiže pôstu. Ten začína na Popolcovú stredu, ktorá v tomto
roku pripadá na desiateho februára.
(li)
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Ocenenia pre významné osobnosti nášho mesta
Už v piatok 5. februára čakajú
mesto veľké oslavy pri príležitosti
770. výročia udelenia mestských
práv. Pri tejto príležitosti bude mesto
udeľovať ocenenia významným
ľuďom, ktorí v rôznych oblastiach
dosiahli vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky. Návrhy na
udelenie jednotlivých ocenení sú na
základe návrhov primátora mesta
a členov jednorazovej komisie,
ktoré muselo schváliť mestské
zastupiteľstvo.
Ocenenia udelí na Slávnostnej
akadémii mesta primátor Peter Antal
práve v piatok 5. februára. Jednotlivé
ocenenia a ich kategórie vychádzajú
z Všeobecne záväzného nariadenia č.
4/1999 o udeľovaní čestného občianstva
mesta, mestských vyznamenaní a cien
mesta Žiar nad Hronom.

schválilo, že toto ocenenie si odnesie
profesor Belo Felix, ktorý sa venuje
komponovaniu v oblasti populárnej
hudby, najmä však tvorbe pre deti a
pre spevácke zbory. V rokoch 1960
až 1987 pôsobil ako učiteľ vo Velkej
Lehote, Hronskom Beňadiku a v Žiari
nad Hronom. Prevažnú časť tohto
obdobia pritom strávil v Žiari nad
Hronom, kde začínal na „Jednotke“ a
neskôr pôsobil v Základnej umeleckej
škole v literárno-dramatickom krúžku,
kde robil korepetície k pohybu a bol aj
autorom viacerých hudobných zložiek.
Aktívny bol aj pri spolupráci s detským
folklórnym súborom Hrončatá v jeho
Čestné občianstvo môže byť začiatkoch. V bývalom Závodnom klube
udelené aj takým osobám, ktoré nie tiež komponoval hudbu pre divadelný
sú obyvateľmi mesta, ale zaslúžili sa súbor dospelých.
o rozvoj a zveľadenie mesta významným
spôsobom, alebo napríklad obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými Na Cenu mesta, ktorá sa okrem
výkonmi.
Mestské
zastupiteľstvo iného udeľuje napríklad za vynikajúce

Čestné občianstvo

Cena mesta

tvorivé výkony a významné výsledky
vo viacerých oblastiach a činnostiach,
bolo navrhnutých päť osobností. In
memoriam ju za celoživotný prínos
pre rozvoj priemyslu a mimoriadny
prínos v oblasti odkrývania historického
dedičstva mesta a regiónu získa Richard
Kafka. Za mimoriadny prínos v oblasti
vedy a za osobitnú angažovanosť pri
vzniku Krajskej hvezdárne a planetária
Maximiliána Hella bude ocenená
Ľubomíra Šeševičková. Cenu si odnesú
aj dvaja bývalí vynikajúci lekári, a to
bývalý primár detského oddelenia a
vynikajúci pediater Josef Řídký, ktorý
sa zaslúžil o rozvoj detského lekárstva
nielen v Žiari, ale aj na Slovensku.
Druhým ocenením lekárom bude Ján
Kolár, ktorý celý svoj aktívny život
venoval práci na internom oddelení
v našom meste. Piatym ocenením bude
uznávaný filmový a seriálový režisér
Ján Sebechlebský, ktorý profesijne

pôsobí v Prahe. Posledné ocenenie
v tejto kategórii bude za významnú
podporu pri rozvoji vzdelávania,
kultúry, spoločenského života v meste
a za významnú podporu rozvojových
projektov mesta udelené Nadácii ZSNP
a Slovalco.

Cena primátora

O udelení Ceny primátora mesta
rozhoduje samotný primátor. Za
vytvorenie
zoznamu
pamiatok
a pamätihodností mesta a ich
rekonštrukciu sa ju rozhodol udeliť
Petrovi Mosnému, za rozvoj tanečného
športu v meste Stelle Víťazkovej,
za celoživotný prínos v oblasti
zdravotníctva a lekárskej služby
Ladislavovi Kukolíkovi, za dobrovoľnícku
činnosť spojenú so záchranou
a propagáciou zrúcanín Šášovského
hradu Rastislavovi Uhrovičovi, za
rozvoj cyklistiky a prácu s mládežou
Františkovi Sitorovi, za celoživotný
prínos v stredoškolskej pedagogickej
praxi Jánovi Adámikovi, za prínos do
rozvoja slovenskej literatúry Kataríne
Gillerovej, za celoživotný prínos v oblasti
uchovávania folklórnych tradícií in
memoriam Dušanovi Záhorcovi a za

mimoriadny športový úspech, ktorou
bola účasť na zimných Olympijských
hrách 2010 vo Vancouveri, hokejovej
brankárke Monike Kvakovej.

Pamätná plaketa mesta

Poslednou kategóriou, v ktorej sa
bude oceňovať, je udelenie Pamätnej
plakety mesta. Za mimoriadny prínos do
obnovy kultúrneho dedičstva na území
mesta ju primátor odovzdá pedagogičke
Zuzane Kohútovej a členke záujmového
združenia Castrum Susol Zuzane
Denkovej, za prínos do duchovného
života lekárovi a diakonovi Štefanovi
Paľúchovi, za celoživotnú publicistickú
činnosť a propagáciu futbalu v meste
a regióne Milanovi Barniakovi, za aktívne
vedenie speváckeho súboru Seniori
optimisti Valérii Barcíkovej, za založenie
a vedenie súboru Seniori optimisti Márii
Halenárovej, za dobrovoľnícku činnosť
spojenú s uchovávaním histórie mesta
Ľudmile Pulišovej, za mimoriadny prínos
pre rozvoj basketbalu Miroslavovi
Bučekovi, za mimoriadny prínos pre
rozvoj volejbalu Dimitrijovi Utešenému
a za mimoriadny prínos pre rozvoj
hokeja Vladimírovi Vargovi.
(li)

Mestskí policajti bojujú proti fajčiarom originálnym spôsobom Žiarčania dávajú svojim deťom prevažne
Mestskí policajti v Žiari nad Hronom sa rozhodli ešte intenzívnejšie
bojovať proti fajčiarom na verejnosti.
V priestoroch zastávok vylepili žlté reflexné nálepky upozorňujúce na zákaz
fajčenia.
Ako nás informoval náčelník MsP Róbert
Šiška, ide výslovne o preventívnu iniciatívu
Mestskej polície v Žiari nad Hronom. „Žlté
reflexné nálepky sme umiestnili na všetky
zastávky MHD v meste, ako aj v priestoroch
Centrálnej autobusovej stanice na Ulici
SNP,“ vysvetľuje Róbert Šiška a konkretizuje dôvod: „Rozhodli sme sa tak na základe
rastúceho množstva priestupkov na úseku
ochrany nefajčiarov. Našim cieľom je
ešte intenzívnejšie upozorňovať fajčiarov
v priestoroch zastávok, že ignorovaním
zákazu a svojím nezodpovedným prístupom poškodzujú zdravie ostatných ľudí
čakajúcich na autobusy. Takáto vizuálna
informácia o zákaze fajčenia všade v bezprostrednom okolí nástupíšť dáva tým,
ktorí zákon porušujú, len veľmi málo
priestoru na výhovorky.“

Porušením zákona riskujete
finančnú pokutu priamo
na mieste

V roku 2015 riešila mestská polícia na
území mesta 143 prípadov porušenia
zákona o ochrane nefajčiarov, čo je značný
nárast oproti predchádzajúcim rokom.
Z toho až 91 priestupkov bolo zazna-

menaných na autobusovej stanici. Deväť
sa vyriešilo hneď na mieste v blokovom
konaní a 81 bolo napomenutím. „Celkovo
sme na autobusovej stanici zaznamenali
125 priestupkov, a teda väčšina z nich, čo
je takmer 73 percent, bola priestupkom
porušenia zákazu fajčenia,“ podotýka
náčelník. Pre príklad, v roku 2014 zaznamenala mestská polícia 96 prípadov porušenia
zákona a v roku 2013 ešte menej, 77 prípadov. „Ide predovšetkým o porušenie
zákazu fajčenia na zastávkach MHD
a prístreškoch, otvorených nástupištiach,
v zdravotníckych zariadeniach, v školách,
predškolských a školských zariadeniach
a tiež v priestoroch detských ihrísk. Z toho
bolo vlani 14 priestupkov riešených
blokovou pokutou na mieste a 128
priestupkov sme riešili napomenutím.
V jednom prípade sme priestupok odstúpili na priestupkový referát,“ konkretizuje
ďalej Róbert Šiška a upozorňuje na výšku
pokuty: „Za fajčenie na autobusových
zastávkach a nástupištiach môže byť

priestupca na mieste pokutovaný do
výšky 33 eur. V správnom konaní mu však
môže byť uložená pokuta až do výšky
331 eur. Keďže si uvedomujeme, že aj tí,
ktorí porušujú tento zákon a čakajú na
príchod autobusu, a často sa tak pri odhalení a riešení priestupku ocitajú v časovej
tiesni, snažíme sa vec riešiť napomenutím,
a teda bez finančnej sankcie.“ Ale pozor, ak
sa dopustíte priestupku opakovane, pokuta vás neminie.

Nálepky pribudnú
aj na ďalších miestach v meste

V súvislosti s odhaľovaním priestupkov
treba určite vyzdvihnúť prínos mestských
bezpečnostných kamier a prácu operátorov Monitorovacieho kamerového systému, ktorými sú zamestnanci chránenej
dielne zriadenej našim mestom. „Z celkového počtu 143 priestupkov na úseku
ochrany nefajčiarov bolo 90 zistených
a nahlásených operátormi, čo predstavuje takmer 63 percent. Všetky boli pritom
zistené na autobusovom nástupišti a jeho
priľahlom okolí, a to prostredníctvom
kamery, ktorá monitoruje túto lokalitu,“
spresňuje na záver Róbert Šiška.
Ku dnešnému dňu mestská polícia
umiestnila približne 90 nálepiek. V budúcnosti sa uvažuje o rozšírení ich umiestnenia aj do priestorov škôl a predškolských
zariadení a na verejné detské ihriská
a športoviská.
(li)

tradičné mená, nájdu sa však aj výnimky
Vlani sa v Žiari nad Hronom
narodilo viac ako päťsto detí.
Niektoré z nich dostali tradičné
mená z kalendára. Nájdu sa
však aj také, ktorým rodičia
dopriali exoticky znejúce mená.
V minulom roku sa v Žiari nad
Hronom narodilo 566 detí, z toho
299 chlapcov a 267 dievčat.
Najčastejšími
chlapčenskými
menami za uplynulý rok sú Matej,
Adam, Richard, Samuel a Tobias.
Dievčatám kraľujú mená ako
Hana, Emma, Timea, Nela a Lucia.
Našli sa však aj takí rodičia, ktorí
si zrejme povedali, že ich deti
budú výnimočné už len tým, že
rovnakého menovca tak skoro
nestretnú. Takými menami sa
môžu pýšiť napríklad Eduardo,
Benn, Florian, Matteo či Zoe.
Keď sa však pozrieme na
celkovú
štatistiku,
medzi
Žiarčanmi naďalej prevládajú
tradície. Spomedzi mužských
mien sú najviac zastúpené Ján,
Jozef, Peter, Štefan, Martin, Pavel
aj Pavol, Miroslav, Jaroslav, Jakub,
Stanislav, Vladimír, František,
Michal, Juraj, Adam a Marek.
Ani medzi ženskými menami na
prvých priečkach nenájdeme

exotiku. Prvenstvu sa teší Anna,
nasledujú Mária, Eva, Katarína,
Emília, Jana, Zuzana, Andrea,
Helena, Elena, Monika, Veronika,
Lucia a Alžbeta. Aj medzi staršími
sa však nájdu takí, ktorých
meno si len ťažko zmýlime. Veď
posúďte: Chancelle, Santiago,
Jeffry, Jimena, Seval, Andromeda
či Graciella.
Do stavu manželského sa
vlani rozhodlo vstúpiť 88 párov.
Pre cirkevný aj civilný sobáš
sa rozhodlo rovnako 44 párov.
U dvoch párov išlo o sobáš
s cudzincom.
Štatistika za uplynulý rok
však hovorí aj o tých, ktorí nás
navždy opustili. Vlani umrelo 473
Žiarčanov, z ktorých 244 bolo
mužov a 229 žien.
(li)

Žiarčania, hlasujte každý deň, aby sme získali nové ihrisko!
Naše mesto sa zapojilo do súťaže,
v ktorej máme šancu vyhrať nové
krásne detské ihrisko. Tento projekt Ihrisko Žihadielko nám prináša
spoločnosť Lidl, ktorá v tomto roku
vybuduje v desiatich slovenských
mestách jedinečné ihriská. Tak by
sa aj naše deti mohli hrať v svete
obľúbenej Včielky Maje a jej kamarátov.
Ako môžeme vyhrať? Prihláste sa na
stránku www.zihadielko.sk a každý deň
hlasujte za naše mesto. A povedzte o

mestské noviny

tom svojím príbuzným a kamarátom.
Miest na šantenie pre naše deti nikdy
nie je dosť!
Pravidlá: O desať ihrísk budú súperiť
mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít
prejavilo záujem zúčastniť sa súťaže
96 miest. Podľa počtu obyvateľov sú
rozdelené do piatich kategórií s cieľom
umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To bude prebiehať v rámci týchto
kategórií, pričom ihrisko získajú prvé
dve mestá z každej z piatich kategórií.

Hlasovanie bude prebiehať od 21.1. do
29.2.2016. Každý registrovaný účastník
bude môcť raz za 24 hodín zahlasovať
za naše mesto. A jeden hlas navyše

môžete každý deň získať, ak na stránke
zvládnete aj jednoduchú online hru.
Priebežné poradie bude zverejnené
a pravidelne aktualizované na stránke
www.zihadielko.sk. Či sa nám podarí získať nové ihrisko, sa dozvieme
najneskôr 14. marca.
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti
od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x
20 metrov a bude sa na ňom nachádzať
osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí
– 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú

prispôsobené aj dopadové plochy: pre
menšie deti to je EPDM liata guma, pre
väčšie štrk. Deti sa budú môcť zahrať na
dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči,
hojdačkách či prevažovadlách. Všetky
herné prvky sa nesú vo veselých
a hravých motívoch s podobizňami
Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku
sa budú nachádzať aj lavičky a stojan na
bicykle.
Spojme sa a hlasujme za naše mesto!
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Udelenie mestských práv
obci Kríž

Za vlády uhorského kráľa Belu
IV. z rodu Arpádovcov ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča
udelil dňa 4. februára 1246 mýtnej osade Kríž (Cruix) mestské
výsady. Tým sa poddaní žijúci v
osade stali mešťanmi a význam
Kríža politicky, ale aj hospodársky
výrazne narástol, čím sa posilnilo
jeho postavenie voči okolitým obciam. To aj bolo cieľom tohto aktu.
V období po tatárskom vpáde
krajina výrazne utrpela a bolo
vo veľkej miere zničené jej
hospodárstvo a tým aj rozvoj krajiny.
Zakladanie mestských aglomerácií
pri významných lokalitách, ako boli
hrady, kláštory a hospodársky silné
miesta, malo obnoviť prosperitu
zeme. Toto bolo nielen v záujme
povznesenia a zľahčeniu života
poddaných, ale hlavne kráľ
a šľachta spolu s cirkovou si tak
zabezpečovala príjmy z rozvoja
obchodu a remesiel.
Miesto Kríža, ako mýtnej osady,
bolo významné nielen z hľadiska
zisku z výberu poplatkov, ale
zároveň bolo miestom s kľúčovým
významnom vo vzťahu ku
komunikačným trasám, ktoré viedli
v bezprostrednej blízkosti pevnosti
ako správneho centra oblasti
Šúsoľ. Táto skutočnosť bola jednou

z hlavných príčin udelenia výsad
a tým posilnenia pozície lokality.
V pevnosti sídlil dvorský špán,
ktorý spravoval hospodárstvo celej
oblasti. Preto povýšenie na mesto
bolo len logickým dôsledkom
zabezpečenia
významného
hospodárskeho, kultového, ale aj
politického miesta. Veď pod ním
viedli cesty z Bojníc na Pohronie,
cesty na Banskú Štiavnicu a ku
Skleným Tepliciam a v neposlednej
rade spojnice na Kremnicu, Banskú
Bystricu a prechod na Dolné
Pohronie. Kontrolovala vodnú cestu
po Hrone, ktorá bola taktiež trasou,
po ktorej sa dopravoval tovar. Preto
nastala situácia, ktorá vyžadovala
zaistenie miesta aj zo strany
posilnenia významu lokality.
Mestské práva boli udelené
na základe domáceho práva
Uhorského, s niektorými právami
práv nemeckých. Ich význam bol
nemalý vo vzťahu ku slobode
podnikania a správy vlastného
majetku. Dávali možnosti na tú dobu
veľmi významné a oslobodzovali
mešťanov od povinností, ktoré
zväzovali a neumožňovali rozvoj.
Tieto
výsady
umožnili
mešťanom voľné narábanie so
svojim majetkom, ako aj slobodné
sťahovanie, ktoré bolo obmedzené
len poplatkom 12 denárov
a zákazom zbúrania alebo iného
poškodenia miesta, ktoré opúšťal.

Svoj majetok mohol predať podľa
svojho rozhodnutia. Tak veľmi
významné v časoch, keď sťahovanie
obyvateľstva bolo veľmi ťažké a bolo
možné len so zvolením zemepána.
Nariadenie o zanechaní domu a jeho
voľného predaja mal zabezpečovať,
aby sa mesto rozvíjalo aj v rámci
mestskej aglomerácie. Každý
novoprichádzajúci, ktorý sa usadil
v meste, bol oslobodený na dobu
troch rokov od všetkých poplatkov.
Po tejto dobe obyvateľ, ktorý vlastnil
usadlosť, platil ročnú daň štvrtinu
hrivny striebra dvorskému špánovi
a na poli nechával desiatu čiastku
svojej úrody.
Na základe práva odpadá povinné
pohostenie dvorského špána, za to
mu však patrí ročný poplatok od
každého jedného pol hrivny striebra.
Mešťan už neslúžil svojmu pánovi,
ale poplatkami si zabezpečoval
postavenie slobodného človeka.
Obyvatelia mesta mali významnú
výsadu slobody, mohli si sami

Strážni anjeli našli vlani domov takmer 140 psíkom

Aron si našiel domov v Žiari.

V minulom roku prijalo OZ
Strážni anjeli do žiarskeho
útulku 174 psíkov. Ako vyplýva
zo štatistiky útulku, rok 2015
bol pozitívny najmä pre psíkov,
ktorý čakali na nový domov aj
niekoľko rokov. Dnes už majú
svojich majiteľov.
Psíkovia, ktorí sa ocitnú v útulku,
sú odchytení hliadkou mestskej
polície, vzdali sa ich pôvodní majitelia, alebo boli odobraní z osady
Pod Kortinou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou
správou či členmi občianskeho
združenia. „Vlani sme do útulku
prijali 174 psíkov. Adoptovať sa
podarilo 137 chlpáčov, ktorí sa
stali členmi nových rodín a dostali tak druhú šancu na lepší život,“
informuje vedúca OZ Strážni
anjeli Martina Polachová a pridáva ďalšie čísla: „Dvadsaťjeden
psov sa zabehlo a vrátili sme ich
pôvodným majiteľom. Tu chcem
zdôrazniť význam čipovania,
keďže psík je pri prijatí kontro-

lovaný a pri začipovaní vieme
okamžite cez Centrálny register spoločenských zvierať
kontaktovať majiteľa. Zabehnutý psík tak môže byť doma do
niekoľkých hodín. Stane sa však,
že aj keď je začipovaný, nie je
zaregistrovaný. Preto je dôležité,
aby si majiteľ túto skutočnosť
overil.“ Dobrou správou je, že
počas minulého roka v útulku
neuhynul ani jeden pes. „Bohužiaľ,
kvôli zdravotným problémom
sme jedného museli humánne
utratiť,“ netají Martina Polachová,
a zároveň pridáva ďalšiu pozitívnu informáciu: „Rok 2015 bol
dobrý najmä pre stálice útulku.
Nový domov si našla sučka Pia,
ktorá bola do útulku prijatá vo
februári 2013. Rovnako sa šťastie
usmialo aj na Chuckyho, ktorý
na svoju rodinu čakal od októbra
2012 a dočkal sa.“ Vďaka obchodnému reťazcu, ktorý sa nachádza
aj v našom meste, sa podarilo
nájsť domov aj staršiemu psíkovi
Harrymu, ktorý by mal inak malú
šancu dožiť svoj život s milujúcou
rodinou.

Dobrovoľníci hľadajú
venčiarov i dočaskárov

Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa
o psíkov v žiarskom útulku starajú,
najviac zarezonoval príbeh troch
šteniatok. „Pôvodný majiteľ ich
nechal pred útulkom uväznené

vo vreci spolu s ich mamou, ktorá
splašene pobehovala v okolí a sledovala nás. Dnes sú, našťastie,
všetci štyria úspešne adoptovaní,“
podotýka Martina.
Aj naďalej sú všetci, ktorí chcú
akoukoľvek formou pomôcť,
vítaní. „Potrební sú najmä tzv.
venčiari, aby sa počas otváracích
hodín, kedy je útulok sprístupnený
verejnosti, vyvenčilo čo najviac
psov. Veľkou pomocou by pre nás
boli aj dočaskári, keďže niektoré
psíky dlhší pobyt v útulku psychicky zle znášajú. To sa potom
podpíše aj na ich zdravotnom
stave,“ vysvetľuje ďalej vedúca
občianskeho združenia.
V súčasnosti sa v útulku
nachádza 28 psov, v dočasnom
domove je ich umiestnených 9.
„Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
počas celého uplynulého roku
akoukoľvek formou podporili
našu činnosť a pomohli psíkom,“
dodáva na záver Martina Polachová.
(li)

z nehnuteľností na rok 2016
podáva občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie...) nehnuteľnosť v roku
2015,
•ktorému v roku 2015 zaniklo
vlastníctvo nehnuteľnosti ( predaj, darovanie, zámena....)
•u ktorého nastala v priebehu
roka 2015 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 2015 (alebo skôr)
a v priebehu roka 2015 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, podáva do 31.01.2016 čiastkové
daňové priznanie k dani
z nehnuteľností.
(r)

dcére.
Trestná moc a naplnenie
rozhodnutia súdu bola zabezpečená
drábom,
ako
vykonávateľom
rozsudku a trestu. Zároveň väznil
trestaných až do rozhodnutia súdu
a vykonania trestu. Za to mu bolo
vyplácaných 40 denárov. Je patrné,
že mesto vykonávalo brachiálnu
moc prostredníctvom na to
určených osôb. Výsady boli udelené
s predpokladom rastu a prosperity
tak mesta, ako aj jeho obyvateľov,
preto sa spomína v nariadení. Že
ak sa obyvateľom mesta bude dariť
a v hojnosti sa budú rozmnožovať,
nech vždy pohostia zemepána, keď
príde do mesta. Podmienkou mesta
bolo vybudovanie námestia – rínok,
ktoré bude miestom obchodu
a všetkého riadenia obyvateľov
a správy ich majetku. Rínky boli
stredobodom činnosti a života v
meste, tu sa uzatvárali obchody,
súdilo sa a bola tu umiestnená aj
radnica. Na potvrdenie trestného
práva stál na námestí aj stĺp hanby.
Dozvedáme sa to z listín, keďže pri
požiaroch často zhorel. Bol totiž
drevený.
Tento akt udelenia mestských
práv obci Kríž bol z rozhodnutia
zemepána, aby sa dnešným, ale aj
budúcim pokoleniam mesta darilo
vzrastať a bohatnúť k sláve svojej
a svojho pána.
Peter Mosný

Kino sa pripravuje
na predaj lístkov cez internet
War, Warcraft, X-men či Návrat do sveta
Harryho Pottera. Z animovaných filmov
sa divák môže tešiť na Kungfu Pandu 3,
Angry Birds, Hľadá sa Dory, Dobu ľadovú
5 a na Červeného kapitána, ktorý bude
podľa knižnej predlohy. Okrem bežného
premietania divákom v tomto roku určite
ponúkneme aj filmový festival, priamy
prenos zo zahraničného divadla alebo
opery a opäť možno aj celodňový filmový
maratón,“ sľubuje Lenka Nitrayová.

Potrební sú najmä venčiari.

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 31.01.2016
na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2016?
Daňové priznanie k dani

voliť richtára spomedzi seba a
podľa svojej vôli. Richtár mal
moc riešiť majetkové spory do
hodnoty jednej hrivny. Spor ujmy
nad jednu hrivnu súdi špán, ale
spolu s richtárom a za účasti
predstavených mesta. Právomoc,
ktorá veľmi výrazne posilnila práva
obyvateľov a zabezpečovala ich
práva a ochranu. Richtár ako volený
predstaviteľ mesta bol rešpektovaný
aj zo strany zemepána a požíval jeho
ochranu, čo sa prejavilo aj v článku,
ktorý hovorí, že keby obyvatelia
chceli odstrániť richtára pre
priestupky nezhodujúcimi sa s jeho
zástojom, môžu to vykonať len so
zvolením zemepána. Pri porušení
zákona sa mesto riadilo uhorským,
čiže domácim právom. Za zločin
manžela, ak manžel ujde, manželka
nie je súdená, ale slobodne so
všetkým majetkom môže ďalej
nakladať a zostať v meste, ani
dvorský špán ju nemôže hnať
k svedectvu. Pri sporoch miestnych
občanov nemôže cudzí svedčiť
proti nim, kým jeden alebo dvaja z
nich nie sú účastní konania. Tak sa
zabezpečila objektivita súdneho
konania - rozsudok.
Pri úmrtí dvorský špán si vyberie
jednu vec z majetku zomierajúceho
podľa svojej vôle, s ostatným
sa naloží podľa poslednej vôle
zomretého. Ak ju nezanechal,
majetok zostáva manželke alebo

Kino Hron má za sebou úspešný
uplynulý rok. Navštívilo ho takmer
11-tisíc divákov.
Vrátane všetkých festivalov a projektov,
ktoré Kino Hron vlani organizovalo, bola
návštevnosť spolu 10 882 divákov. Divácky
najväčší záujem bol o snímky Mimoni
(1 146 divákov), Päťdesiat odtieňov sivej
(637), Sedem zhavranelých bratov (452),
Hry o život – Drozdajka 2. časť (447),
Rýchlo a zbesilo 7 (444), V hlave (407),
Hotel Transylvánia 2 (387), Avengers 2:
Vek Ultrona (314), Jurský svet (258) a Fakju
pán profesor 2 (243). „Ak nepočítame
animované rozprávky, tak u diváka sú
najviac obľúbené jednoznačne horory,
sci-fi a fantasy a komédie,“ informuje
vedúca žiarskeho kina Lenka Nitrayová
a konkretizuje podujatia, ktoré sa v rámci
kina zrealizovali: „Okrem bežného
premietania sme zrealizovali aj filmové
festivaly ako Expedičná kamera, Snow
Film Fest či festival Jeden svet, záznam
divadelnej hry priamo z Veľkej Británie,
ale aj celodňový filmový maratón so
sprievodnými aktivitami.“ Aj vďaka bohatej
a pestrej ponuke sa tak čistá tržba kina
vyšplhala na sumu vyššiu ako 15-tisíc eur,
čím kino splnilo svoj plán rozpočtu na rok
2015.

V ponuke medzi novinkami
nechýbajú fantasy filmy
či animáky
Aj tento rok bude bohatý na veľké filmové
ťaháky a nepríde o ne ani žiarsky divák.
„Pripravujeme fantasy filmy ako Batman
vs. Superman, Kapitán Amerika: Civil

Oproti väčším mestám výhoda
nižšieho vstupného
Okrem nákupu filmových noviniek sa
bude investovať aj do zmodernizovania
priestorov či techniky. „Budeme sa snažiť
získať sponzora na spolufinancovanie
projektu nových sedačiek do kinosály
a odhlučnenie sály, aby mohlo kino
premietať zároveň aj s inými podujatiami
v budove, ktoré nám v súčasnosti
bránia
častejšiemu
premietaniu.
Chceli by sme tiež zaviesť predaj
lístkov cez internet na miestenkové
sedenie,“ prezrádza ďalej vedúca kina.
Výhodou zdigitalizovaného Kina Hron
oproti kinám v okolitých väčších mestách
je určite nižšia cena vstupného. „Lístok do
kina stojí 4 eurá, niektoré sú dokonca za
3,50 eura. Momentálne vieme poskytnúť
zľavu zo vstupného len na Kartu Žiarčana,
ktorá je 10 percent, avšak rokujeme
s distribútormi filmov, ktorí nám určujú
výšku vstupného, o zľavách pre študentov,
seniorov či ZŤP osoby,“ dodáva na záver
Lenka Nitrayová.
Ak sa rozhodnete navštíviť žiarske kino,
lístky si môžete vopred rezervovať na
webovej stránke www.kinohron.sk, predaj
je však zatiaľ možný len v pokladni MsKC.
Aktuálne sa však kino pripravuje na systém
umožňujúci platbu za lístky vopred cez
internet.
Digitalizáciu tohto kina finančne podporil
Audiovizuálny fond v rámci projektu,
realizovaného vďaka finančnej podpore
predsedu vlády Slovenskej republiky.
(li)
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Nové podmienky pri prepise vozidla na nového držiteľa
Od 1. januára nadobudla
účinnosť
novela
zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a doplnení niektorých zákonov.
Okrem
iného
sa
zmenili
podmienky pri prepise vozidla na
nového držiteľa.
Najdôležitejšou
zmenou
je
prítomnosť nového držiteľa na
dopravnom inšpektoráte, kde sa
vozidlo odhlasuje. V prípade, že nový
držiteľ nie je osobne prítomný pri
prepise vozidla, musí byť doložené
jeho splnomocnenie, pričom toto
splnomocnenie musí mať overený
podpis. Splnomocnenie môže
nahradiť kúpno-predajná zmluva,
na ktorej bude overený podpis
kupujúceho.

Toto neplatí len v prípade,
že sa jedná o prepis vozidla
na osobu blízku. Osoba blízka
sa rozumie – rodič, prarodič,
potomok, súrodenec, manžel
alebo manželka. Taktiež netreba
predkladať splnomocnenie, pokiaľ
nový držiteľ vozidla zaslal orgánu
Policajného zboru plnomocenstvo
prostredníctvom
elektronickej
služby zavedenej na tento účel.

Pôvodný držiteľ musí pri
odhlasovaní vozidla na nového
majiteľa predložiť osvedčenie
o evidencii časť I. aj II. To znamená, že
musí predložiť tzv. veľký technický
preukaz aj malý – plastovú kartičku.
Ďalšou novinkou je, že pokiaľ sa
nový držiteľ vozidla nedostaví na
príslušný dopravný inšpektorát za
účelom zápisu údajov do dokladov
ani po 60 dňoch odo dňa odhlásenia
vozidla pôvodným držiteľom, budú
osvedčenia o evidencii časť I. a II.
(malý a veľký technický preukaz)
a tabuľky s evidenčným číslom
evidované ako odcudzené a budú
dané do pátrania.
pplk. Mgr. Július Remenár,
riaditeľ ODI v Žiari nad Hronom

Fórum O duálnom vzdelávaní pre základné školy
InTech Žiar nad Hronom z. p. o. a Súkromná
stredná odborná škola technická na Ul. Dr.
Janského v Žiari nad Hronom vás pozývajú
na Fórum O duálnom vzdelávaní pre základné školy, ktoré sa uskutoční 10. februára od
13.00 do 15.00 hod. v Zasadacej sále MsKC
v Žiari nad Hronom s nasledovným programom:
1. Otvorenie
PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ InTech Žiar nad
Hronom z. p. o., RNDr. Beáta Tóthová, riaditeľka
SSOŠT
2. Duálne vzdelávanie a jeho význam pre žiaka
Ing. Ladislav Kováč, zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
3. Postup pri prihlasovaní na duálne vzdelávanie, Ing. Pavel Žabenský, zástupca
riaditeľky SSOŠT

4. Predstavenie ponuky učebných miest
v regióne firmy z regiónov ZH, ZC, BŠ, ZV
5. Diskusia
Účastníkmi fóra budú základné školy, CPPPaP,
odbory školstva, zástupcovia firiem, zástupcovia SOPK, SOŠ z regiónov ZH, ZC, BŠ, ZV. Viac
informácií získate e-mailom na: ssos.intech@
gmail.com alebo tel. č.: 045/673 33 94.

PREDSTAVUJEME ÚSPEŠNÝCH Žiarčanov

Čiapka odolná voči signálu je jediná svojho druhu na svete. Pri jej zrode stál aj mladý Žiarčan Marek
Zakladatelia slovenskej značky
Shield prišli na trh s čiapkou,
ktorá je nielen štýlová, ale ukrýva v sebe aj modernú technológiu. Tá vám zabezpečí ochranu hlavy voči nebezpečným
signálom vyžarovaným z každého
elektrického zariadenia, mobilov,
wifi vysielačov alebo zo satelitov.
Jedným z troch zakladateľov značky
Shield je aj Žiarčan Marek Schweigert. Spolu s kolegami Martinom a
Igorom boli úspešní aj v Kickstarter
kampani a na rozšírenie čiapky do
celého sveta vyzbierali viac ako
18-tisíc eur.
Kampaň Kickstarter pomáha umelcom,
hudobníkom, filmárom, dizajnérom
a ďalším tvorcom nájsť prostriedky
a podporu, aby mohli svoje nápady
zrealizovať. K dnešnému dňu boli
takýmto spôsobom uvedené do života
desaťtisíce tvorivých projektov.
Zakladatelia značky Shield a tvorcovia
revolučnej čiapky Marek, Martin
a Igor sa nechali inšpirovať rodinným
známym, ktorý mal problém zaspať
niekoľko nocí za sebou a prisudzoval
to všetkým mobilom a wifi sieťam.
Hoci on si všetky zariadenia na noc
vypínal, jeho susedia nie. Pôvodne tak
išlo iba o nápad vymyslieť čiapku na
spanie. Po hlbšej štúdii ju však trojica
chalanov rozšírila aj na všeobecné
použitie. Keď sa zapojili do kampane
Kickstarter, mali 30 dní na to, aby získali
finančné prostriedky na svoj projekt.
„Kampaň sme zavŕšili úspešným
koncom 7. januára ako vôbec prví
Slováci v histórii na Kickstarteri.
Podarilo sa nám našu kampaň
nafundovať na 106 percent a vyzbierať
tak 13 834 libier, čo je približne 18 580
eur,“ informuje Marek Schweigert
a približuje fungovanie kampane:
„Spustením kampane sa začal kolotoč
vecí, ktoré treba riešiť a o ktorých sme
pred tým ani netušili. Mysleli sme si,
že sme pripravení na všetko, ale pri
takom veľkom trhu a produkte sa to
ani nedalo. Bol to naozaj rýchlokurz
globálneho marketingu a podnikania.“

Kampaňou sa zaoberali
aj známe zahraničné médiá
ako New York Times
či Daily Male

Už v prvé tri dni sa chalanom podarilo
nafundovať 20 percent z cieľovej sumy,
čo nebolo až tak zlé. Hovorí sa, že kto
nevyužije prvé tri dni, kedy kampaň
zažíva takzvané momentum, tak vo
finále zlyhá a nedotiahne kampaň do
úspešného konca. „Aj decembrové
štatistiky Kickstarteru išli proti nám,
keďže tento mesiac je najhorší v roku,

Čiapku si vyskúšal aj Marek (vpravo). Foto: archív Shield.
čo sa týka úspešnosti projektov, čo je
spôsobené najmä sviatkami. Po troch
dňoch prišiel víkend a počas neho
sme zaznamenali len štyri príspevky.
Vtedy sme si mysleli, že kampaň je
už v koncoch. Nevzdávali sme to však
a zapojili sme ďalšie marketingové
kanály, spustili novú vlnu komunikácie
a reklamy a už po víkende začala
kampaň rásť opäť sviežim tempom,“
vracia sa do nedávnej minulosti Marek
a prezrádza aj negatívnu skúsenosť:
„Keď sme dosiahli 60 percent, začali
sa prebúdzať chronickí sťažovatelia
alebo v novodobom slangu trolleri,
ktorí začali šíriť nenávistné statusy
po celom internete, že naša čiapka
je hlúposť a čudujú sa, že Kickstarter
niečo také vôbec dovolil spustiť.
Skúmali naše súkromie, písali o nás
články, robili video blogy, tweetovali,
alebo nás priamo napádali cez
súkromné správy na Kickstarteri.
Jednoducho sa začali báť, že tú kampaň
dotiahneme do konca.“ Práve vtedy
chalani zistili, že otvorili Pandorinu
skrinku. Ich revolučná čiapka pre
neprajníkov symbolizovala alobalovú
čapicu, prostredníctvom ktorej vraj
chcú využiť strach a dôverčivosť ľudí
a obohatiť sa na nich. „Na podnet
týchto ľudí nás tri dni pred štedrým
dňom Kickstarter vyzval dokázať naše
tvrdenia a funkčnosť čiapky s tým, že
ak tak do 48 hodín neurobíme, tak
nám zruší kampaň. Rýchlo sme teda
museli natočiť video, kde sme čiapku
rozrezali a urobili jednoduchý test
s mobilom. Toto video sme okamžite
nahrali do našej kampane. Kickstarter
nám pustil kampaň ďalej. Bol to
obojstranne výhodný obchod, pretože
naša kampaň dotiahla na Kickstarter
nových ľudí, ktorí tam ešte nikdy neboli
a taktiež sme robili jednu z najvyšších
návštevností v decembri,“ približuje
ďalej Marek a podotýka, že práve toto

všetko ich kampaň spopularizovalo
natoľko, že sa ňou začali zaoberať aj
renomované denníky a magazíny, ako
napríklad NY Times alebo Daily Male.
„Tí napísali pozitívny článok o našej
čiapke s vlastným výskumom, ktorý
potvrdzoval naše dohady. Vieme, že
naša čiapka je kontroverzný produkt
a keby sme s ňou prišli tak pred piatimi
rokmi, tak nás všetci zmietnu zo stola.
Podľa nás však bude o päť rokov úplne
bežným trendom a ľudia sa budú viac
chrániť voči elektromagnetickému
smogu.“

Do kampane prispievali
ľudia z celého sveta

Ako rástol počet spomínaných
neprajníkov, začali sa k Marekovi,
Martinovi a Igorovi pridávať ľudia, ktorí
ich aj obhajovali. Naďalej prekvapivo
stúpal počet prispievateľov aj počas
vianočných sviatkov a na nový rok.
Štyri dni pred koncom kampane
sa dvojici podarilo dosiahnuť cieľ.
„Potom sme už len čakali, kedy toto
dobrodružstvo skončí. Samozrejme,
zaviazali sme sa produkt dodať. Teraz
sme tak vo fáze kontaktovania ľudí,
aby nám zadefinovali farby a veľkosti.

Neskôr pripravíme produkciu a čiapky
rozpošleme všetkým podporovateľom.
Toto je najťažšia fáza celej kampane,
na ktorej množstvo projektov zlyhá.
Ak chceme udržať značku, ktorej
prestíž sme krvopotne vybudovali
za instantných 30 dní a pozná ju celý
svet, musíme sa k tejto fáze postaviť
zodpovedne,“ vysvetľuje ďalej Marek
a konkretizuje krajiny, z ktorých majú
najviac prispievateľov: „Zo Slovenska,
Švajčiarska, Nórska, Nemecka, USA a
Kanady. Taktiež sa tam objavujú ľudia
z krajín ako je Malajzia, Austrália alebo
Thajsko. Táto kampaň nás naučila
naozaj veľa. Od flexibilnosti stratégie
reklamy a jej efektívnosti, cez krízovú
komunikáciu až po samotnú business
intelligence, ktorá sa týka cenotvorby,
vývoja či výroby, a to všetko
v instantnom čase jedného mesiaca.“

Na spustenie výroby
čiapok potrebujú vyzbierať
20-tisíc dolárov

S revolučným nápadom, ktorý zatiaľ
nemá konkurenciu, chce trojica
pokračovať ďalej. K čiapke chcú
pridať aj iné produkty a prehĺbiť
tak odolnosť voči signálu hlbšie do
komerčnej módy. „Sme prví a chceme,
aby to tak aj ostalo. Uvedomujeme
si, že náš produkt sme riešili najmä
z dizajnérskeho a marketingového
hľadiska, čo sa nám dokonale podarilo.
Z vedeckého hľadiska sme to riešili
len okrajovo, kedy sme sa spoliehali
na certifikáciu a účinnosť látky, ktorú
používame.“ Ľuďom však toto nestačí
a chcú vedieť viac, stále sa pýtajú
prečo. Preto ešte počas kampane
zašli za expertom, ktorý sa téme
elektromagnetického smogu venuje
v súkromnom a aj profesionálnom
živote. Dvojici pomáhal účinnosť
čiapky odmerať a vedecky odôvodniť.
„Potvrdilo sa, že čiapka funguje
a signály takmer spoľahlivo eliminuje.
V spolupráci naďalej pokračujeme
a bude tak aj pri ďalších produktoch,“

Čiapka Shield je odolná aj voči signálu z mobilu.

sľubuje Marek a prezrádza, na
čom zakladatelia značky Shield
v súčasnosti pracujú: „V súčasnosti
hľadáme ďalší nápad na produkt,
ktorý by sme spustili opäť na
Kickstarteri. Teraz, keď už vieme ako
na to, cítime, žeby sme to dokázali
urobiť ešte lepšie. Samozrejme,
vyžaduje si to aj veľké finančné
investície a kopec času, ale koniec
koncov sa to vráti v skvelom pocite,
že sme niečo dokázali a zaujalo to
celý svet.“ Trojica zakladateľov značky
za sebou nemá žiadneho investora
a projekt si financuje a pripravuje
sama. Aby sa na Kickstarter vôbec
dostali, museli založiť spoločnosť
v Británii, čo im spôsobilo najväčšie
zdržania. Na spustenie výroby a
predaja čiapok potrebujú vyzbierať
20-tisíc eur, čo znamená predať okolo
700 čiapok. „Keď chce niekto vedieť, či
sme na tom zarobili, tak odpoveď je
nie. Vyzbieranú sumu musíme zdaniť,
odrátať z nej 10 percent, ktoré idú
Kickstarteru, taktiež vyplatiť podiely
blogerom, ktorí naše čiapky promovali
a koniec koncov musíme čiapky ešte
vyrobiť, precliť, zdaniť a odoslať. Takže,
keď to tak spočítame, sme na nule
alebo v slabom mínuse. Stálo to však
za to,“ dodáva na záver Žiarčan Marek
Schweigert.
(li)
Značka Shield kladie dôraz na vysokokvalitný dizajn, komfort a štýl. Aby
čiapka odolala signálom, používa
špeciálnu striebornú látku, pôvodne
vyvinutú pre armádne účely. Tá tiež
zabezpečuje antibakteriálne, antimikrobiálne, antizápachové a antistatické vlastnosti čiapky. Unikátnou vlastnosťou je, že chráni hlavu
pred škodlivými signálmi. Precízne
a dôkladné vpracovanie striebra
do čiapky ochráni pred žiarením
z mobilov či wifi routerov a vo
všeobecnosti redukuje negatívne
efekty elektromagnetickej radiácie.
Podľa dostupných štúdií je radiácia
z mobilu a wifi vysielačov zodpovedná za množstvo chorôb, ako napr.
nespavosť, nesústredenosť alebo degenerácie buniek, ktorá môže viesť
až k tragickým zdravotným komplikáciám. Je dokázané, že vystavenie
podobným žiareniam môže zvýšiť
šancu tumoru v mozgu. Výhodou
čiapky Shield je preto v prvom rade
ochrana. Materiál čiapky je kvalitný
a pohodlný. Skladá sa z čistej bavlny a čistého striebra. Cena čiapok
sa začína na 25 eurách pre detskú
veľkosť, na 30 eurách pre dospelú
veľkosť a na 32 eurách pre šiltovku.
K dispozícii sú štyri farebné kombinácie a dva typy šiltoviek.
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Blahoželanie

Vaša láska prekonala
všetky nástrahy
života a vy stojíte
stále pevne pri sebe,
aby ste boli jeden druhému oporou.
Prijmite našu úprimnú gratuláciu
k vášmu krásnemu výročiu.
Dňa 15. januára sa naši rodičia

Valéria a Gabriel
Kokovci
dožili diamantovej svadby
– 60 rokov spoločného života.
Úprimne im ďakujeme
a želáme ešte veľa zdravia.
Ďakujeme vám za to, že sme.
Ďakujú dcéry a syn s rodinami.
ŠPECIÁLNE CVIČENIA S DEŤMI,
TELESNE A MENTÁLNE POSTIHNUTÝMI
Pozývame vás na cvičenia s deťmi, telesne a mentálne postihnutými, chorými
či autistami v sprievode zákonného
zástupcu. Organizujeme aj cvičenia detí
predškolského veku s problematickým
držaním tela, na rozvíjanie hrubej motoriky a individuálne cvičenia detí s nadváhou a obezitou. Všetky tieto cvičenia sú
pod odborným dohľadom špeciálneho
pedagóga. Každú sobotu a nedeľu vo
fitku v strednej Kocke oproti autobusovému nástupišťu. Potrebné je vopred sa
objednať na čísle 0915 806 784.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
ZA MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA
OVZDUŠIA
Právnické a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie sú povinné v zmysle
§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
oznámiť
každoročne
do 15. februára mestu za každý
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie
údaje potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení.
Bližšie informácie získate 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 otvorená samospráva/ako vybaviť/
životné prostredie/oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Za nesplnenie povinností uvedených
v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí
mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia bude uložená
pokuta do 663,87 €.
(r)
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

KNIŽNÉ VYDANIA
ĽÚBOSTNEJ BÁSNE MARÍNA
Nezisková organizácia kúpi knižné
vydania ľúbostnej básne Marína
od Andreja Sládkoviča, obsahujúce
akékoľvek rukou vpísané venovanie,
vyznanie alebo odkaz.
Preferujeme staršie vydania. Kontakt:
beatrix@marina-sladkovic.sk, ,
0903 639 200
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom vesmíru. Dňa 29. januára
o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Multimediálny program s využitím
možností planetária o príbehu nevšednej
cesty ľudského poznania o hlbinách vesmíru. Dňa 5. februára o 18.00 hod.
VÝVOZY KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2016
Z dôvodu nejasnosti určenia párnych
a nepárnych týždňov vytlačených
v kalendároch v roku 2016 upresňujeme
vývozy komunálneho odpadu v meste
Žiar nad Hronom nasledovne:
Fyzickým osobám sa komunálny odpad
vyváža vždy nepárny týždeň (to znamená,
že v januári je prvý nepárny týždeň od 4. 1.
do 10. 1. 2016),
Právnickým osobám sa komunálny odpad vyváža vždy párny týždeň (to znamená, že v januári je prvý párny týždeň od
11. 1. do 17. 1. 2016.
Tieto informácie sa týkajú tých
fyzických a právnický osôb, ktoré
majú nastavenú frekvenciu vývozov komunálneho odpadu jedenkrát
za 14 dní.
(r)
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Drevený reliéf majstra Jánošku bude súčasťou kaplnky
Počas ukončenia a bilancovania
včelárskeho roka v Lutile 5.
decembra bol posvätený aj drevený
reliéf sv. Ambróza, patróna včelárov.
Jeho autorom je žiarsky umelec
Andrej Jánoška. Reliéf sv. Ambróz
bol aj súčasťou výstavy Rezbárske
pastorále, ktorá bola koncom roka
inštalovaná v žiarskom Mestskom
kultúrnom centre.
Lutilskí včelári chcú tento rok na jar
zhotoviť kaplnku sv. Ambróza, ktorá
bude súčasťou náučného chodníka.
Ten by mal byť vybudovaný vo
včelárskej osade Jelšiny, ktorú včelári

Na fotografii zľava včelár
Peter Imriš, umelec Andrej
Jánoška a františkán páter Peter Ján Pružina.

využívajú už viac ako pol storočia. Svoje
miesto bude mať v kaplnke aj drevená
plastika majstra Jánošku. Lutilskí
včelári si takto chcú uctiť nielen svojho
patróna sv. Ambróza, ale aj prispieť
k oslavám 525. výročia vysvätenia
Kostola sv. Ladislava v Lutile. Spolu
s kaplnkou budú súčasťou náučného
chodníka
informačné tabule
o histórii včelárenia v Lutile a miesto
na posedenie. Včelári svoj projekt
uskutočnia aj vďaka finančným
prostriedkom, ktoré sa im podarilo
získať z grantu.
(r)

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čis a v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.
v § 20 nasledovne:
Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do

50 kW

1.

spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína

bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov

2.

spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína

s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov

3. spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to
nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112
www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB

OZ Okáčik a žiarske gymnázium
pomohli mladej rodine
Sú dni, keď sa obyčajné chvíle menia na jedinečné okamihy. Dni, kedy
žijete naplno, dni ktoré zanechajú
krásne spomienky. Také boli aj dni na
pobyte Vianočný úsmev v Sklených
Tepliciach prvý januárový týždeň.
OZ Okáčik ho každoročne organizuje
pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a ich rodičov.
Prináša podnetné činnosti na prehlbovanie sebapoznania a sociálnych
zručností. Zmysluplnými aktivitami
sústreďuje úsilie aj na individuálne
a skupinové terapie, motivačné hry,
ktoré umocňujú pocit spolupatričnosti.
Dôležitou súčasťou pobytu sú liečebné
procedúry a termálny bazén. Vďaka
kolektívu pedagógov z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom sa tohto
pobytu mohla zúčastniť aj zdravotne
ťažko postihnutá Lenka Gregáňová
s dcérkou. A tak si malá dva a pol ročná
Laurika užila radosti, pretože možnosti
v rodine sú obmedzené. Jej ocko je
nevidiaci a mama na vozíku. „Keď nám
zavolala riaditeľka Dana Paálová, že sa
rozhodli výťažok z vianočnej kapustnice
80 eur venovať nášmu združeniu, hneď
sme vedeli, koho na pobyt zoberieme.
Lenku poznáme veľmi dlho, ešte z čias,
keď bola v DSS Hrabiny a chodila do
Špeciálnej školy pre telesne postihnuté deti a mládež v Novej Bani. Práve
so Spojenou školou, ktorej súčasťou je
aj CŠPP, má naše združenie dlhodobú
spoluprácu. Zameriava sa na odborné
poradenstvo ZŤP, a zároveň ponúka systematické riešenia pomoci,“ približuje
Ľubica Mokrošová, predsedníčka OZ
Okáčik. Varenie vianočnej kapustnice na

žiarskom námestí je dobrá vec. Zmeralo
si v ňom sily až osem tímov a vieme, že
aj primátor dal tomuto podujatiu charitatívne poslanie. „Úprimne ďakujeme
kolektívu učiteľov z gymnázia v mene
Lenky Gregáňovej za vaše prejavy
solidarity a za vaše dobré srdcia. Ak
chceme v živote niečo dokázať, musíme mať zázemie. Rodinu, priateľov,
na ktorých sa môžeme spoľahnúť.
Ďakujeme vám, že sme pre mnohých tým zázemím. Spolu rastieme,
učíme sa, pomáhame si a dávame si
tie najvzácnejšie dary. Spolu buďme
tí, ktorí svojou radosťou potešia iných a ktorí sa stanú darom pre iných. Vďaka rokom praxe s realizáciou
kolektívnych charitatívnych podujatí
sme si uvedomili, že skutočne efektívne sa dá hendikepovaným ľuďom
pomôcť aj takouto formou, keď sa
spojí viac ľudí. Nech je takýchto podujatí čím viac. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomáhate,“ uzatvára Ľubica
Mokrošová.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, mamička
drahá,
stále na teba spomínať.
Opustila nás náhle a bez rozlúčky.
Veľmi sme ťa milovali,
nesmierne nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým
príbuzným a priateľom,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu milovanú mamu,
starú mamu, prastarú mamu
a sestru
Emíliu Jančovičovú,
ktorá nás navždy opustila
27. decembra 2015
vo veku 70 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov

Dal si nám všetko,
čo si nám mohol dať
a my už môžeme
na teba len s láskou
spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, známym
a bývalým spolupracovníkom, ktorí
sa zúčastnili na poslednej rozlúčke
s naším drahým
Jozefom Kúšom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 8. januára 2016.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka,
dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.
Dňa 2. januára uplynulo 17 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, starý otec
a svokor
Štefan Švec
a
dňa 2. marca si pripomíname 1 rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, starká,
svokra a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára sme si
pripomenuli 22 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.

SPOMIENKAkov

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 12. januára
sme si pripomenuli 20. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Viliam Eliáš.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
Spomína manželka, dcéra, syn,
vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Odišiel si dávno
od nás,
ale všetko vzácne,
čo si nám dal,
ostalo v nás.
Dňa 20. januára uplynulo 15 rokov
od smutnej chvíle, keď nás opustil
náš drahý manžel, otec,
starý otec a brat
Ján Dubravský.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry s rodinami a sestra s rodinou.
Tých, ktorí ho poznali, prosíme
o tichú spomienku.
SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej
rieky prúd...
Len smútok v srdci
zostáva
a nedá zabudnúť.
Aj keď nie si medzi nami,
v spomienkach žiješ stále s nami.
Dňa 23. januára uplynuli 3 roky od
chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Helenka Balážová
z Trnavej Hory – Jalnej.
S láskou a vďakou na ňu spomínajú
dcéra, syn s rodinou a príbuzní.

SPOMIENKAkov

Dňa 5. februára
si pripomíname
12. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša mamička
Margita Vigašová
vo veku 87 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú vďačné
dcéry Anna a Mária s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Dňa 15. januára
sme si pripomenuli
20. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
náš drahý
Ing. Milan Višňanský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Neplačte nado mnou,
len tichý sen mi prajte,
len spomienku si na
mňa v srdci uchovajte.
Dňa 3. februára si
pripomíname 2. smutné výročie,
odkedy nás navždy opustila
naša milovaná dcéra, mama,
sestra a švagriná
Beáta Kozová.
S láskou a úctou spomínajú deti,
mama a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKAkov

Vyhasli oči plné lásky
našej drahej mamičky,
nevyhasnú však
nikdy na ňu
v srdciach
naše spomienky.
Dňa 27. januára sme si
pripomenuli 9. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša mama a starká
Filoména Krajčiová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína syn Milan
a dcéra Ľubomíra s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie žiť,
ale v našich srdciach
budeš žiť.
Dňa 25. januára sme
si pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
drahá manželka, matka, svokra,
starká a prastarká
Viera Rečlová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú manžel Alojz, dcéry
Drahuška a Vierka s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, drahý
otecko, stále na teba
spomínať.
Dňa 18. januára
sme si pripomenuli 27. výročie,
keď nás navždy opustil
Július Dobiaš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
manželka Ľudmila
a dcéry Helena a Darina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 21. januára
sme si
pripomenuli
20 rokov
od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
Mária Koková,
rodáčka z Horných Opatoviec.
Ani diaľka, ani čas,
ani smrť nedovolí zabudnúť...
S láskou spomínajú
netere Mária a Ľudmila s rodinami.
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Fašiang CUP 2016 sa blíži. Predstaví sa šestnásť tímov
Šestnásť mužstiev sa v hale Relax
centra na Skalke predstaví v štyroch
skupinách, do druhého hracieho
dňa sa z každej prebojujú najlepšie
tri. Hrať sa bude cez víkend 13. a 14.
februára.

Triumf obhajuje Tigers United

Víťazstvo z minulého ročníka bude
obhajovať banskobystrický tím Tigers
United, ktorý vo finále minulého ročníka
zdolal Inter Hornú Ves. „Tešíme sa na
atmosféru výborne zorganizovaného
turnaja v kvalitnej hale, kde si môžeme
zmerať sily s kvalitnými tímami. Turnaj
je pre nás vzácny aj preto, že tímy
bojujú o najvyššie priečky dva dni,“
povedal kapitán víťazov Ivan Širka.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je
sobotná zábava, ktorá sa pre mnohých
končí v nedeľu nadránom. „Verím, že aj
tento rok sa s partiou dobre zabavíme.
Dúfam, že uhráme čo najlepší výsledok,
ktorý bol pred rokom aj napriek väčšine

Foto: Ivan Širka.
nevyspatých hráčov, prekvapujúci a
šťastný,“ dodal Širka.

Tímy z celého Slovenska

Zosadiť z role šampióna sa Tigrov
pokúsia tímy z rôznych kútov Slovenska,
zastúpenie bude mať Nová Baňa,
Lučenec, Trnava, Banská Bystrica,
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica,
Prievidza, Kremnica či Zvolen. Víťaz
si okrem putovného pohára odnesie
ďalšiu cennú trofej a mnoho vecných
cien. Podobne budú odmenené prvé
štyri tímy, vyhlasovať sa bude i najlepší
strelec, hráč a brankár turnaja. „Tešíme

sa priazni mužstiev, už teraz sa nevieme
dočkať úvodného výkopu. Celkovo sa
predstaví šestnásť tímov, i keď záujem
bol väčší. Z kapacitných dôvodov
sme však turnaj pre tento ročník
nerozširovali,“ uviedol spoluorganizátor
Vladimír Širáň, ktorý dodal: „Na akciu
pozývame nielen hráčov, ale i fanúšikov.
Bude sa na čo pozerať.“
ÚČASTNÍCI FAŠIANG CUPU 2016

Tigers Utd., Inter Horná Ves,
Internacionáli Nová Baňa, KERAM
Lučenec, Lesná Zver Trnava, Hradec
BB, ChaĽaŇi, Pema, Driapači, Legionári,
Hyeny, Koma, NG-Team, Xanto Zvolen,
Doublestar team, Načo názov.
VÍŤAZI POSLEDNÝCH ROČNÍKOV

2010 – No Fear Bystricoviny, 2011 – ŠK
Stará Kremnička, 2012 – All Stars, 2013
– Legionári, 2014 – Internacionáli Nová
Baňa, 2015 – Tigers United.
(im)

Milan Škriniar má namierené
do talianskeho klubu Sampdoria Janov
FUTBAL

Futbalový klub MŠK Žilina predáva
ďalší veľký talent. Do Sampdorie
má namierené Milan Škriniar,
odchovanec žiarskeho futbalu.
Ako informuje portál www.serieanews.
com, vážny záujem o slovenského
stredného obrancu MŠK Žilina Milana
Škriniara má taliansky futbalový klub
Sampdoria Janov. Podľa spomenutého
zdroja sa obidva kluby už dohodli.
Reprezentant SR do 21 rokov, rodák
zo Žiaru nad Hronom, sa v prípade
príchodu na Apeninský polostrov
stretne so svojím o 15 dní mladším
krajanom Dávidom Ivanom. Ten začal
v tejto sezóne dostávať šance, doteraz
odohral 13 ligových stretnutí a už sa
stihol zapísať aj do streleckej listiny.
(r) Foto: www.aktuality.sk

BASKETBALOVÉ VÝSLEDKY

Dohrávka na bratislavskej pôde
DORASTENECKÁ LIGA KADETI – SKUPINA ZÁPAD

B.S.C. Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 69:57 (19:23, 13:8, 26:13,
11:13)
Body: Jaroslav Pavol 15b., Ľuboš Kuchár
13b., Matúš Šály 12b., Jakub Boroš 8b.,
Marek Vinarčík 7b., Jakub Nagy 2b.
Súperovi z hlavného mesta sme
podarovali víťazstvo. Až 21 stratených
lôpt a množstvo nepremenených
ľahkých striel z vymedzeného územia
bolo príčinou našej prehry. Prvý polčas
sme odohrali so súperom našej úrovne
vyrovnanú partiu, ale zlým vstupom do
druhého polčasu sme nechali súpera
odskočiť na 10 bodov a tento mierny
náskok si náš súper udržiaval až do
konca zápasu.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent

Prekvapujúce víťazstvo
nad skúsenejším súperom
MLADŠÍ MINI ŽIACI
– OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 52:40
(5:7, 21:18, 40:26)
Body: Marian Kartík 16 b., Jakub Barcík
10 b., Matej Danko 9 b., Adam Štefanča
9 b., Viktor Kvak 4 b., Matej Kret 2 b.,
Patrik Olajec 1 b., Filip Horváth 1 b.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 10:2
(zápasy 3 x 3)
Žiarski mladší mini žiaci nastúpili
proti súperovi z Považskej Bystrice
v zrekonštruovanej žiarskej športovej
hale, kde absolvovali pred zápasom
len jeden tréning. Chlapci sa však hneď
zorientovali a zo skúseným súperom,
ktorý hráva súťažne už druhú sezónu,
držali vyrovnanú partiu. Do druhej
štvrtiny nastúpili ďalší hráči, ktorým
sa poctivou hrou podarilo vytvoriť
3-bodový polčasový náskok. V šatni
si s prvou päťkou povedali, v čom sa

zlepšiť, hlavne priamočiarejší ťah na
kôš a v spolupráci pri vyvážaní lopty.
Chlapci to na palubovke realizovali a po
tretej štvrtine sme viedli už o 14 bodov,
čo sme v štvrtej štvrtine bez problémov
udržali. Negatívom v zápase bolo veľké
množstvo nepremenených trestných
hodov, čo bolo zapríčinené absenciou
tréningov v hale. V hre 3 x 3 sme súpera
prevalcovali. Všetci chlapci dostali
príležitosť, aby vedeli, na ktoré činnosti
sa majú na tréningu zamerať.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent, asistent

Po nezvládnutom druhom
polčase druhého zápasu
prekvapivo s jednou prehrou
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI
– OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
Hronom 34:44 (8:12, 6:15, 13:9, 7:8)
Body: Balogh 15b., Holic 10b., Šonkoľ
9b., Kosmeľ M. 4b., Sirotný 3b., Tončík
2b., Dekýš 1b.,
Hrali: Baláž, Bobok, Galko, Herich, R.
Kosmeľ.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
Hronom 64:48 (14:16, 8:24, 20:2, 22:6)

Body: Balogh 12b., Sirotný 10b., M. hrali v útoku pomaly, do postavenej
Kosmeľ 8b., Holic 6b., Dekýš 4b., Bobok obrany súpera. Nedokázali zastavovať
2b., Galko 2b., Herich 2b., Šonkoľ 2b.
protiútoky domácich. Nepomáhali
timeouty, ani burcovanie z lavičky.
Mladší žiaci vycestovali do Prievidze Súper vyhral úsek za 13 minút 28:2!
s vidinou ľahkého víťazstva. Po Na hráčov zrejme oveľa viac, ako sme
vysokých víťazstvách na domácej si tréneri pripustili, doľahla obrovská
palubovke nikto nečakal vážnejší únava. Iné vysvetlenie neexistuje. Hrať
odpor Hornonitrianskych hráčov. Opak dva zápasy 4X8minút hneď po sebe
však bol pravdou. Domáci nastúpili je skutočne veľmi kondične náročné.
v plnej zostave. Zraneniami sužovaní A hlavne pri basketbale, ktorý svojim
Žiarčania vybehli na palubovku bez chlapcom vštepujeme, založenom na
svojho zraneného kapitána Ďuricu, maximálnom dôraze a nasadení.
najvyššieho hráča Kreta, chýbal im Norbert Nagy, tréner a Ladislav Balogh,
aj Ziman, hráč základnej hráčskej asistent
rotácie. Že to bude naozaj ťažký
dvojzápas, ukázali už základné päťky
Šancu dostali aj hráči
oboch tímov. Prievidžania boli na
štyroch postoch vyšší, z toho na troch
z mladšieho kádra
postoch skoro o hlavu! Jediné, v čom
BASKETBAL – STARŠÍ MINI
mohli Žiarčania na ihrisku dominovať,
MŠK
BK
Žiar nad Hronom –
tak bola agresívna obrana po celom
Banská
Bystrica
67:18
ihrisku a rýchly prechod do útoku, do ŠKP
nezorganizovanej prievidzskej obrany. (17:0,17:6,7:8,26:4)
Tá s obľubou pri postupnom útoku Body: Adam Štefanča 19, Matej Tončík
hostí zapchávala šestku a púšťala ich 17, Filip Krestianko 10, Adam Galko
len do veľmi ťažkých striel. Streľbu 7, Jakub Barcík 6, Adam Vonkomer,
z poľa mali hostia katastrofálnu. Stačí Miroslav Bielik, Andej Barcík, Šimon
spomenúť trestné hody v druhom Melaga po 2.
zápase: 14/0! V prvom zápase ale
dokázali Žiarčania plniť taktické MŠK BK Žiar nad Hronom –
Banská
Bystrica
57:11
pokyny, na ktorých sa na lavičke ŠKP
dohodli. Behali, bojovali o každú loptu. (8:5,22:2,16:4,11:0)
Rýchlo zakončovali a súpera výbornou Body: Matej Tončík 15, Adam Štefanča,
agresívnou obranou do ničoho Adrián Kňažko po 9, Adam Vonkomer,
nepustili. Kontrolovali vývoj zápasu Andrej Barcík, Filip Krestianko po 4,
a náskok vytvorený v druhej štvrtine Šimon Melaga 3, Adam Galko, Aleš
si udržali. Podobne sa začal vyvíjať aj Pavol, Tomáš Fáber, Andrej Považan po
druhý zápas. Hlavne v druhej štvrtine 2, Dávid Köppl 1.
sa behajúci a agresívne brániaci
hostia dokázali dostávať do rýchleho Takmer po mesačnej prestávke
a presného zakončenia a vytvorili starší mini basketbalisti odohrali
si až 18 bodový náskok. Cez polčas ďalší majstrovský zápas na domácej
sa však nepochopiteľne uspokojili palubovke. Privítali hráčov z Banskej
so svojim náskokom. Prestali behať, Bystrice. Nakoľko sme v Bystrici jeden
zápas prehrali, očakávali sme väčší tlak
súpera. V šatni sme si presne povedali,
čo budeme hrať. Chlapci zodpovedne
pristupovali k zápasu, akcie mali hlavu
aj pätu. Prakticky súperovi nedali šancu.
Do karát nám zahralo aj to, že súper
prišiel v oklieštenej zostave. Vzhľadom
k tomu sme dali šancu aj pendlujúcim
hráčom z mladších mini, ktorí sa medzi
staršími nestratili.
Valéria Fridrichová, tréner a Peter
Vívoda, asistent

Body: Marek Grochal 11, Maxim
Matuška 11 (1), Matej Golebiowski 7,
Jakub Babiak 7, Marek Novák 6, Juraj
Greguš 4, Boris Balogh 4.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 61:51 (26:24)
Body: Marek Novák Marek 15 (7
doskokov), Matej Golebiowski 13 (8
doskokov), Maxim Matuška 12, Marek
Grochal 9, Juraj Greguš 3, Jakub Babiak
3, Richard Truben 2, Jakub Švec 2, Boris
Balogh 2.
V ďalšom dvojzápase nastúpili žiaci
MŠK BK na domácej palubovke proti
súperovi z Handlovej. Aj keď družstvo
z Handlovej hrá mimo súťaž, nakoľko má
na súpiske viacerých starších chlapcov,
Žiarčania nastupovali do zápasov
s jediným cieľom, a to zdolať súpera.
Prvý zápas bol jednoznačne v réžii
domácich, ktorí celoplošnou obranou
a neustálym tlakom na súperovho
hráča s loptou eliminovali väčšinu ich
pokusov na zakončenie. V druhom
zápase Žiarčania nezachytili úvod
zápasu a až tesne pred koncom prvého
polčasu sa dostali do tesného vedenia.
Dobrou
obranou
kompenzovali
miestami až katastrofálne zlyhania
v útoku, kde nepresnými prihrávkami,
a hlavne nepresným zakončením úplne
spod koša, dávali šancu súperovi na
zvrat v zápase. Naopak sa chlapcom
darilo v doskakovaní (I. zápas 32 a II.
zápas 37), v získavaní súperových
lôpt (I. zápas 25 a II. zápas 26) a tiež
v skórovaní z trestných hodov, kde
hráči dokázali v II. zápase premeniť 29
z 39 pokusov. Aj druhý zápas Žiarčania
zaslúžene vyhrali a nebyť menších
zlyhaní, rozdiel v skóre mohol byť oveľa
väčší. V zápase sa bodovo presadilo
väčšina hráčov a v rotácii sa vystriedali
všetci hráči, ktorí nastúpili na zápasy.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Zaslúžená výhra
proti Handlovej
BASKETBAL – ŽIACI
– OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

ŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 50:34 (33:9)
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Žiarske karatistky na Majstrovstvá Európy
KARATE

Poslednou možnosťou zabojovať
o
miestenky
na
juniorské
Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať 5. až 7. februára na Cypre v
meste Limassol, bol turnaj Grand Prix
Croatia, ktorý sa konal v chorvátskom
meste Samobor 16. a 17. januára
2016.
Z Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom sa do užšieho výberu
reprezentácie Slovenskej republiky na
predchádzajúcich súťažiach prebojovali
Nina Jelžová a Dominika Veisová. Keďže
išlo posledný veľký medzinárodný
turnaj pred Majstrovstvami Európy, na
turnaji sa stretlo 1 648 štartujúcich z 23
štátov (Chorvátsko, Rakúsko, Bielorusko,
Bosna a Hercegovina, Kosovo,
Bulharsko, Holandsko, Egypt, Nemecko,
Maďarsko, Irán, Izrael, Taliansko, Litva,
Luxembursko, Macedónsko, Čierna
Hora, Dánsko, Srbsko, Slovensko,
Slovinsko, Švajčiarsko, Anglicko).
Nina Jelžová nastúpila v kategórii
kadetiek 14 - 15 rokov nad 54 kg. V
konkurencii 45 pretekárok sa jej darilo,
keď cestou do finále vyradila Srbku,
tri Talianky a Bosnianku. Vo finále
na ňu čakala domáca pretekárka. V

Pre Ninu Jelžovú (vľavo) bude štart
na ME najväčším
podujatím v kariére.
časovom limite sa ani jednej nepodarilo
zabodovať, a tak sa rozhodovalo na
aktivitu, kde sa nakoniec z víťazstva
tešila Chorvátka. Druhé miesto však
Nine otvorilo štart na Majstrovstvá
Európy, ktoré budú pre ňu najväčším

podujatím v jej pretekárskej kariére.
Dominika Vesová v kategórii junioriek
16 - 17 rokov do 48 kg vyhrala v prvom
kole nad Taliankou, no v druhom kole
po vyrovnanom súboji plnom zvratov
postupovala ďalej naša súperka
z Bosny a Hercegoviny. Získané
body z predchádzajúcich turnajov
však Dominike pomohli k štartu na
Majstrovstvá Európy. Po novembrovej
účasti na Majstrovstvách sveta v Malajzii
je to pre Dominiku druhé najväčšie
podujatie v jej športovej kariére.
Je to prvý raz v histórii žiarskeho karate,
keď sa na vrcholné podujatie, ako sú
Majstrovstvá Európy, prebojovali až dve
naše pretekárky. Dievčatám budeme
držať palce, aby sa im aj naďalej darilo a
aby vzorne reprezentovali naše mesto i
Slovenskú republiku.
Toto všetko by nebolo možné bez
podpory mesta Žiar nad Hronom, MŠK
Žiar nad Hronom, ZŠ na Jilemnického
ulici, Súkromnej strednej odbornej
školy technickej a v neposlednej rade
našich sponzorov, ktorí nám vytvárajú
podmienky na výchovu pretekárov,
ktorí ukazujú svoje vysoké kvality nielen
na Slovensku, ale i v zahraničí.
(ľs)

Na východe s polovičným úspechom
BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI – SKUPINA VÝCHOD

Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 105:68 (21:19, 31:12, 22:20,
31:17)
Body: Róbert Rozim 21b., Maroš Vrtík
15b., Jakub Kádaši 10b., Vladimír Kašša
7b., Lukáš Tkáč 6b., Matej Košťál 6b.,
Peter Kaňa 3b.
Zápas so silným súperom sme začali
veľmi dobre i napriek tomu, že sme
nastúpili v oklieštenej zostave.
Chýbali nám štyria hráči zo základnej
rotácie. V prvej štvrtine sme hrali
vyrovnanú partiu, veľmi dobre sme
bránili a premieňali strelecké príležitosti.
V druhej štvrtine začal byť súper
úspešnejší v streľbe za 2, ako aj za
3 body, kde začal náskok narastať
na polčasový výsledok 52:31. Druhý

polčas sme sa dokázali priblížiť na
rozdiel 14 bodov. Potom však nastal
zlom, nepremenili sme tutovky spod
koša a súper nás prevalcoval. Zápas sa
dohrával v pokojnej atmosfére.
PU Akademic Prešov – MŠK BK Žiar

nad Hronom 80:103 (15:32, 20:31,
19:27, 26:13)
Body: Róbert Rozim 50b.(3 trojky),
Jakub Kádaši 20b.(4 trojky), Maroš Vrtík
16b., Lukáš Tkáč 5b., Štefan Skladan
4b., Matej Košťál 3b., Jaroslav Pavol 3b.,
Vladimír Kašša 2b.
Proti Prešovčanom sme odohrali veľmi
dobrý zápas s výborným útokom,
ktorý pramenil z precíznej obrany. Boli
sme dobre strelecky disponovaní (11
košov za 3b.). Odohrali sme pohodový
zápas, kde rozdiel skóre narástol až na
40 b. V závere zápasu, po pár chybách
v obrane, dokázal súper skorigovať
rozdiel na 20 b.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent

Zlatým Moravciam sme boli viac ako vyrovnaným súperom
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Prípravný 2. zápas: ViOn Zlaté
Moravce – FK Pohronie 2:2 (1:0)
Góly: Chali, vlastný - Páleník, Hudák.
Zostavy:
1. polčas: Packo - Hatok, Sekereš,
Nosko, Leško, Garaj, Sojka, Poliaček,
Prikryl, Frimmel, Bališ.
2. polčas: Packo (70. Lehocký) - Hatok,
Nosko, Sekereš (75. Rišňovský), Leško,
Hudák, Sojka, Poliaček (60. Blahút), Na umelej tráve v Zlatých Moravciach
boli Pohrončania ligistovi viac ako
Prikryl, Frimmel (60. Páleník), Širáň.
vyrovnaným súperom. V prvom polčase
Druhý prípravný zápas odohrali domáci prevýšili hostí pohybom
zverenci trénera Štefana Zaťka v i kombináciami. V 23. min. si vypracovali
Zlatých Moravciach, kde bojovali jedinú šancu, keď oblúčik cez stred
proti domácemu zástupcovi Fortuna obranu spracoval Chali a popod Packa
rozvlnil sieť - 1:0. Druhý polčas začali
ligy. Súpera dokonale zaskočili.

Pohrončania so snahou vyrovnať. V 50.
min. ušiel obrane Širáň, ale dostal sa
až do uhla, z ktorého nezakončil. V 65.
min. ušiel Kupcovi Blahút a jeho center
zakončil gólovou hlavičkou Páleník 1:1. O dve minúty ľahký center Orávika
šuchol hlavou Sekereš a bol z toho
vlastenec - 2:1. V 73. min. našiel Blahút
v šestnástke Hatoka, ktorého bomba
z otočky skončila na žrdi. O minútu
po ľavej strane našiel Blahút na päťke
Prikryla, ale Kováč ho vychytal. V 80.
min. po prečíslení domácej obrany
prekrásne vystrelil pod brvno Hudák a
vyrovnal na 2:2. V závere strieľali ešte
nebezpečne Prikryl a Hudák.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Začal sa Slovenský pohár v zjazdovom lyžovaní, v prvých
pretekoch sa darilo aj Žiarčanke Zuzane Kolorédyovej
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – OBROVSKÝ SLALOM – SLOVENSKÝ POHÁR

Cez víkend 16. a 17. januára sa
uskutočnilo prvé a druhé preteky
Slovenského pohára zjazdového
lyžovania v obrovskom slalome.
Darilo sa na ňom aj Žiarčanke
Zuzane Nele Kolorédyovej, ktorá
v tomto ročníku súťaží v kategórii
starších predžiačok.
Prvé kolo Slovenského pohára sa
uskutočnilo v sobotu 16. januára vo
Veľkej Rači na veľmi náročnej trati za
hustého sneženia v silnej konkurencii
najlepších slovenských pretekárok
a za medzinárodnej účasti. Ešte pred
ním absolvovali pretekári dvojdňový
lyžiarsky kemp. Zuzke, ktorá súťaží
za Ski Race Team Banská Bystrica, sa
hneď v prvom kole darilo. Skončila na
skvelom 3. mieste so stratou iba 73
stotín sekundy na prvú pretekárku,

za čo získala cenných 60 bodov
v celkovom hodnotení pretekov
Slovenského pohára.
Druhé kolo sa uskutočnilo hneď
na druhý deň vo Vrátnej doline za
slnečného, ale mrazivého počasia
na veľmi dobre upravenej trati. So
stratou 64 stotín sekundy skončila na
4. mieste, za ktoré získala 50 bodov.
V každom kole zbierajú pretekári body
potrebné do hodnotenia Slovenského
pohára, ktorý má tento rok osem kôl.
Tretie kolo čaká Zuzku už 31. januára
v Jasnej.
(li)

Za 3. miesto získala Zuzka
cenných 60 bodov.

Náš výber na skvelom treťom mieste
FUTBALOVÝ TURNAJ

Výber Oblastného futbalového
zväzu Žiar nad Hronom štartoval
v sobotu 16. januára na tradičnom
turnaji výber oblastných zväzov
Banskobystrického kraja. Jednotlivé
zväzy sa rotujúcim spôsobom
striedajú v organizovaním turnaja.
Tohtoročný turnaj organizoval ObFZ
Banská Bystrica v športovej hale na
banskobystrických Štiavničkách.
V skupine nastúpil žiarsky výber
proti Rimavskej Sobote, ktorú zdolal
3:1. V druhom stretnutí remizoval s
Lučencom 2:2. Napriek tomu, že v
skupine naši neprehrali, horšie skóre
odsunulo náš výber do súboja o tretie
miesto. V ňom narazili na výber ObFZ
Veľký Krtíš, ktorý po gólovej prestrelke
zdolali 7:5. Víťazom turnaja sa stal
domáci výber ObFZ Banská Bystrica.
Nás teší, že najlepším strelcom turnaja
sa so štyrmi gólmi stal hráč výberu
nášho ObFZ Rudolf Hudec.
Výsledky turnaja výberov ObFZ
Banskobystrického kraja
Skupina A: ObFZ Banská Bystrica ObFZ Zvolen 7:1, ObFZ Zvolen - ObFZ
Veľký Krtíš 1:4, ObFZ Veľký Krtíš - ObFZ

Banská Bystrica 0:3.
Skupina B: ObFZ Žiar nad Hronom
- ObFZ Rimavská Sobota 3:1, ObFZ
Rimavská Sobota - ObFZ Lučenec
2:7, ObFZ Lučenec - ObFZ Žiar nad
Hronom 2:2.
O 3. miesto: ObFZ Veľký Krtíš - ObFZ
Žiar nad Hronom 5:7
Finále: ObFZ Banská Bystrica - ObFZ
Lučenec 6:0
Konečné poradie turnaja
1. ObFZ Banská Bystrica
2. ObFZ Lučenec
3. ObFZ Žiar nad Hronom
4. ObFZ Veľký Krtíš
5. ObFZ Rimavská Sobota
6. ObFZ Zvolen
ObFZ Žiar nad Hronom na turnaji
reprezentovali: Vladimír Číž, Rudolf
Hudec, Pavol Hanus (všetci FK Filjo
Ladomerská Vieska), Martin Petro,
Zdenko Záhorec (obaja TJ Bučina
Šášovské Podhradie), Pavel Gorbov,
Peter Binda, Andrej Matonok (všetci
OŠK Brehy), Marián Polc (TJ PS Hliník
nad Hronom). Tréner Milan Nemec,
poverený vedením TMK ObFZ Žiar nad
Hronom.
Zdroj: www.obfzzh.sk

