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Oddychové zóny
pribudnú aj na Pod vrškoch

Premiér Fico prisľúbil milión na dostavbu zimného štadióna
Predseda vlády Slovenskej republiky
Robert Fico navštívil v piatok 20.
januára počas pracovného výjazdu
mesto Žiar nad Hronom. Primátorovi
mesta Petrovi Antalovi počas tejto
návštevy prisľúbil 1 000 000 eur na
dostavbu zimného štadióna.
Mesto Žiar nad Hronom okrem
premiéra Fica navštívili aj podpredseda
vlády pre investície a informatizáciu
Peter Pellegrini a štátna tajomníčka
ministerstva vnútra Denisa Saková.
V posledných dňoch medzi občanmi
rezonovali otázky, ktoré sa týkali platieb
za elektrickú energiu a plyn. Aj preto sa
členovia vlády rozhodli navštíviť mesto
Žiar nad Hronom, ktoré patrí do stredného
Slovenska a ktoré bolo postihnuté
takýmto rozhodnutím. „Opätovne som
komunikoval s predsedom Regulačného
úradu SR a môžem potvrdiť, že úrad
začal cenové konanie tak vo veci plynu,
ako aj vo veci elektriny,“ povedal počas
stretnutia s novinármi Robert Fico a ako
dodal, predseda regulačného úradu
prisľúbil nové rozhodnutia, ktoré budú
zodpovedať roku 2016. „Myslím si, že
toto rozhodnutie samospráva v tomto
regióne prijala pozitívne, pretože najmä
stredné Slovensko bolo postihnuté
týmto administratívnym rozhodnutím,“
podotkol. Počas pracovného výjazdu mal
premiér možnosť hovoriť aj so študentmi
Gymnázia M. Rúfusa. „Chcem oceniť
záujem študentov o európske témy.
Zdá sa, že témy, ako je Brexit či nový
americký prezident rozhýbali politické
myslenie u nás v krajine a významne to
poznačilo aj diskusiu so študentmi, ktorá
bola mimoriadne kvalitná. Študentom
žiarskeho gymnázia chcem poďakovať
za toto stretnutie,“ uviedol ďalej počas
brífingu premiér a ako zdôraznil, počas
návštevy Žiaru nemohol obísť ani
významného zamestnávateľa, výrobcu
hliníka, kde sa osobitne zaujímal o nábor
ľudí.

Peter Pellegrini, Robert Fico, Denisa Saková a Peter Antal odpovedali na otázky novinárov.

Fico ocenil kroky vedenia
mesta smerom
k žiarskym Rómom
Premiér s primátorom Antalom prešiel
aj aktuálne otázky rozvoja mesta. „Chcem zablahoželať primátorovi k rozvoju
mesta. Je vidno, že Žiar je mesto, ktoré
je moderné a rozvíja sa. Ste lídrom v odpadovom hospodárstve a to môže len
ťažko hociktoré mesto o sebe povedať.
Veľmi ma zaujali tiež iniciatívy, ktoré sa
týkajú podpory športu a budovania zón
oddychu, lebo sociálne programy pre
ľudí nie sú nikdy dostatočné a treba ich
stále pridávať,“ skonštatoval po stretnutí
s vedením mesta Fico a vzápätí potvrdil
dobrú správu pre Žiarčanov: „Chceme
pomôcť Žiaru nad Hronom. Môžem
potvrdiť, že vyčleníme 1 000 000 eur na
dostavbu zimného štadióna v Žiari nad
Hronom.“ Fico ocenil aj kroky vedenia
mesta smerom k rómskej osade a rómskym obyvateľom. „Kroky, ktoré robí
primátor sú mimoriadne zaujímavé. Či už
ide o zamestnávanie Rómov v miestnom
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Peter Pellegrini počas návštevy SSOŠ technickej. Foto: archív školy.

Fašiangová veselica
28. februára o 18.00 hod.
Hlavná sála MsKC
Black Band, FS Hron, MSS Sekera a DJ
Vstupné: 7 €
Občerstvenie v cene vstupenky!

podniku, či o kroky, ktoré samospráva
urobila smerom k samotným obyvateľom
osady. Je to však, bohužiaľ, iba kombinácia tvrdej ruky, tvrdého slova a ponuky,
a niekedy možno aj pozitívnej diskriminácie, čo môže fungovať na našich
spoluobčanov, ktorí sa niekedy nevedia
vopchať do vlastnej kože,“ podotkol na
záver premiér, ktorý výjazd do Žiaru
považuje za veľmi úspešný.
Ako zhodnotil primátor Peter Antal,
počas stretnutia s členmi vlády boli
prezentované dobré správy pre okres
a pre samotné mesto. „Najviac ma teší,
že Žiarčania počuli od predstaviteľov
vlády a štátu, že mesto a okres bude
napredovať a že sú ochotní podporiť to,
čo sme žiadali. Zvlášť ďakujem za zimný
štadión. Skutočne je to trauma našich
ľudí, že už 6 rokov nemajú kde tráviť
voľný čas v zime. Bola to moja najväčšia
výzva, aby sme dokončili jeho dostavbu.
Ani som nedúfal, že to takto dopadne,
o to viac ďakujem,“ uviedol pre médiá
žiarsky primátor.

fungovať prepojenie potrieb priemyslu
a firiem s tým, čo sa v škole vzdeláva,“
zhodnotil pred novinármi Pellegrini
a ako dodal, je veľmi rád, že jedným zo
zriaďovateľov školy je aj zlievarenská
spoločnosť Nemak. „Firma robí vysoko
sofistikovanú výrobu odlievania hláv
valcov spaľovacích motorov. Predstaviteľ
tejto firmy nás informoval o tom, že
plánujú rozšíriť výrobu v Žiari tým,
že by mohlo dôjsť k rozšíreniu počtu
pracovných miest o ďalších viac ako
200. Na ministerstve hospodárstva je
podaná žiadosť o prípadné poskytnutie
finančného stimulu. Táto žiadosť spĺňa
všetky náležitosti a bude čoskoro
predložená na rokovanie vláde. Verím, že
nájde u vlády podporu, čo je opäť veľmi
dobrá správa pre žiarsky región,“ dodal
Peter Pellegrini.

Žiarska firma
plánuje rozširovanie
o 200 pracovných miest

Štátna tajomníčka ministerstva vnútra
Denisa Saková občanom mesta a okresu
prisľúbila otvorenie klientskeho centra
v 1. kvartáli budúceho roka, ktoré
sa bude nachádzať v priestoroch OR
PZ v Žiari nad Hronom. „Naplníme
tým víziu, že všetci občania okresu
budú môcť na jednom mieste vybaviť
akékoľvek služby, ktoré štát poskytuje
občanom. Na jednom mieste si tak
vybavia
agendu
živnostenského
podnikania, cestnej dopravy pozemných
komunikácií, evidenciu vozidiel, výdaj
dokladov, agendu životného prostredia,
agendu lesného a pozemkového
úradu,“ konkretizovala Saková s tým,
že katastrálny odbor, ktorý zostane
sídliť v pôvodných priestoroch, bude
mať vynovenú svoju časť klientskeho
pracoviska.
(li)

SSOŠ technickú navštívil počas
návštevy Žiaru vicepremiér Peter
Pellegrini. Ocenil výborný prístup
priemyselných firiem, ktoré si uvedomili,
že ak budú investovať do prípravy
svojich budúcich zamestnancov, tak
nebudú mať niekoľko rokov problém.
„Som rád, že som na vlastné oči videl
fungujúci systém, kde viac ako 45 %
terajších študentov je zapojených do
nového systému duálneho vzdelávania
už na základe špeciálnych nových
zmlúv a zvyšok je tiež zapojený do
praktického vyučovania vo firmách
v Žiari. Je to ukážka toho, ako môže

Klientske centrum
ministerstva vnútra otvoria
v 1. kvartáli 2018

Divadlo:
Rodinný prievan
12. februára o 18.00 hod.
Divadelná sála MsKC
Vstupné: 12 € prístavky/14 € prízemie
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Mesto plánuje vybudovať malé oddychové zóny na sídlisku Pod vršky
Jedným z hlavných projektov,
ktorému sa chce žiarska samospráva
v tomto roku venovať, je vybudovanie
akýchsi malých oddychových zón na
sídlisku Pod vršky. Cieľom projektu
má byť úprava vnútroblokových
priestorov, ktoré sú medzi panelákmi.
Realizácia
projektu
je
však
podmienená úspešným získaním
dotácie z eurofondov.

Filozofiou vedenia mesta je, že
v každej mestskej časti sa majú vytvoriť
lepšie podmienky pre život Žiarčanov.
„Momentálne sme v štádiu, kedy
architekt spracúva štúdiu potrebnú
pre vypracovanie projektu. S hotovým
projektom sa potom chceme uchádzať
o dotáciu z eurofondov,“ informuje
primátor mesta Peter Antal s tým, že ak
bude radnica s projektom úspešná, na

V prípade získania dotácie budú oddychové zóny aj na Pod vrškoch.

sídlisku pribudnú ľuďom nové možnosti
na športovanie, relax či hru detí.
„V neposlednom rade, tieto priestranstvá,
ktoré sú medzi panelákmi, budú aj
esteticky upravené a zveľadené,“
podotýka Antal.

Antal: Ľudí vytiahneme
von len vtedy,
ak im ponúkneme príležitosť
Štúdia budúcej stavby sa bude niesť
v koncepte malých oddychových zón,
pričom obsahovať bude aj športoviská,
prvky pre deti či mobiliár. „Oddychovými
zónami zlepšujeme kvalitu života
v našom meste. A postupne ideme zónu
za zónou. Našou filozofiou je, že v každej
mestskej časti majú byť vytvorené
podmienky a viac priestoru na to, aby
chceli Žiarčania vyjsť von, relaxovať či len
tak sa stretávať. Či sa už pôjdu korčuľovať
na inline dráhu alebo cvičiť na workoute
na Etape, alebo si zahrajú futbal či
basketbal na Hviezdoške, alebo si iba tak
vyjdú von, sadnú si a budú sa rozprávať

Mestské materské centrum otvoria už vo februári
V polovici februára plánuje mesto
otvoriť vlastné mestské materské
centrum. Ide tak o novú službu žiarskej
radnice smerom k svojim obyvateľom.
Informáciu nám potvrdil vedúci
kancelárie primátora mesta Martin
Baláž a ako spresnil, materské centrum
dostalo
názov
Úlik. „Zriadenie
mestského materského centra bude
novou službou mesta Žiar nad Hronom.
Cieľovou skupinou sú najmä matky
s deťmi či budúce mamičky,“ uviedol
ďalej Baláž a spresnil, kde bude mať
mestské materské centrum svoje sídlo:

Na Pod vrškoch sa počíta s tromi menšími oddychovými zónami.
na ktoromkoľvek detskom ihrisku.
O toto nám ide, doslova vytiahnuť ľudí
von z bytov. A to sa dá jedine tak, že im
ponúkneme príležitosť,“ vysvetľuje ďalej
primátor a ako konkretizuje, Žiarčania
dnes môžu ísť von do parku, do
oddychových zón alebo do priestranstiev
v blízkosti domov, ktoré sú upravené.
„To je filozofia zvyšovania kvality života

v meste, ktorej sa venujeme už niekoľko
rokov,“ dodáva na záver Peter Antal.
Architektonická štúdia počíta s úpravou
a revitalizáciou troch priestranstiev
vnútroblokových priestranstiev na
sídlisku Pod vršky. Ak by bolo mesto
so svojím projektom úspešné, pôjde
o investíciu na úrovni približne jedného
milióna eur.
(li)

50 nových parkovacích miest v centre Žiaru

„Materské centrum Úlik bude sídliť na
Ulici Dr. Janského, v priestoroch bývalej
materskej školy, oproti technickej škole.
V súčasnosti sa v tejto budove nachádza
napríklad aj lekáreň. V minulosti sídlilo
materské centrum na druhej strane ulice,
teraz bude v trakte bližšie k nemocnici.“

chýbať zariadenie pre deti. „Zriadením
materského centra vytvoríme priestor,
do ktorého môžu prísť mamičky so
svojimi deťmi. Môžu tu spoločne tráviť
čas, komunikovať navzájom alebo
si vymieňať skúsenosti. Okrem toho
bude materské centrum poskytovať aj
program, ako napríklad vzdelávanie vo
forme prednášok, stretnutí s odborníkmi
či poradenstvo. Tak isto chceme robiť aj
cvičenia, a to pre samotné matky alebo
Úlik je momentálne vo fáze príprav aj pre bábätká. Samozrejme, nebudú
a zariaďovania. Ako však Martin Baláž chýbať ani aktivity pre budúce mamičky,“
podotkol, v priestoroch určite nebude konkretizuje ďalej náplň mestského
materského centra Baláž s tým, že o náplň
aktivít ako aj o samotné zariadenie sa
bude starať správkyňa zariadenia. Zo
začiatku by mal byť Úlik otvorený trikrát
do týždňa. Vedenie mesta však pripúšťa,
že neskôr, podľa potreby, môže byť
otváracia doba rozšírená. „Presný dátum
otvorenia materského centra verejnosti
včas oznámime. Predpokladaný termín je
však v polovici februára,“ dodáva Martin
Baláž, vedúci kancelárie primátora.
Zriaďovateľom centra bude mesto
prostredníctvom svojho OZ ZaŽiar.
Mamičkám a deťom budú v Úliku
k dispozícii dve väčšie miestnosti so
zázemím, kuchynkou a sociálnym
zariadením.
(li)
Materské centrum Úlik bude v priestoroch bývalej škôlky.

Cvičenia pre matky, bábätká
aj tehotné ženy

12 parkovacích miest pribudne aj na stredovom páse pod poštou.
Nedostatok parkovacích miest
v centre mesta trápi snáď každé
slovenské mesto, Žiar nevynímajúc.
Primátor mesta Peter Antal preto
avizoval vybudovanie 50 nových
parkovacích miest priamo v centre.
„Veľkú pozornosť a finančné
prostriedky venujeme tohto roku
vybudovaniu viac ako 50 nových
parkovacích miest v úplnom centre
mesta, čo prispeje k vyriešeniu
nedostatku parkovacích miest, najmä
v úradných a otváracích hodinách,“
uvádza primátor mesta Peter Antal
a dodáva, že tieto miesta vzniknú
okolo celého námestia. „Pôjde
napríklad o plochu po tzv. zelenej
búde na Jiráskovej ulici či po stánku
s rýchlym občerstvením, ale 12

nových parkovacích miest vznikne aj v
stredovom páse na Ulici Š. Moysesa, kde
je teraz len trávnik,“ upresňuje primátor
s tým, že parkovacie miesta sa dajú
budovať častokrát len na úkor zelene.
„Ak to nie je vysoká zeleň, v zásade
s tým problém nemám,“ dodáva Antal
a upresňuje, že ďalšie parkovacie
miesta chce mesto vybudovať popri
dome kultúry, avšak len v prípade, že tu
vznikne nová tržnica.
„Týchto 50 miest, ktoré vzniknú
okolo námestia, budú Žiarčania
cítiť,“ dodáva primátor a dopĺňa, že
spoplatnenie parkovania v centrách
mesta nevyrieši problém s parkovaním:
„Ba práve naopak, sťaží parkovanie
v
medziblokových
priestoroch,“
uzatvára Antal.
(kr)

Dotácie pre bytové spoločenstvá a právnické osoby
Od 15.4.2016 je účinné nové
Všeobecne
záväzné
nariadenie
mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
(VZN), v zmysle ktorého je možné
žiadať o poskytnutie dotácie na
podporu realizácie projektu, a to
v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia,
obnovy
verejných
priestranstiev či ochrany vonkajších
priestorov BD kamerovým systémom
alebo podporu verejnoprospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, ako aj na
podporu podnikania a zamestnanosti.

mestské noviny

Podpora realizácie projektu
Oprávnenými osobami sú bytové
spoločenstvá so sídlom na území mesta
a právnické osoby vykonávajúce správu
bytového domu nachádzajúceho sa
v k.ú. mesta. Oprávnenej osobe môže
byť v príslušnom kalendárnom roku
poskytnutá len jedna dotácia, a to
najviac vo výške 70 % predložených
rozpočtových nákladov projektu, pričom
však nesmie byť vyššia ako 3 300 eur.
30 % rozpočtových nákladov je oprávnená
osoba povinná spolufinancovať vlastnými
prostriedkami. Spôsob zabezpečenia
spolufinancovania je potrebné uviesť
v samotnej žiadosti. Predložené žiadosti

posudzuje Komisia pre hodnotenie
projektov, ktorá je zložená z poslancov
MsZ a projektového manažéra mesta. Jej
odporúčania sú predložené primátorovi
mesta, ktorý o poskytnutí dotácie
rozhodne. O žiadostiach s požadovanou
výškou dotácie vyššou ako stanovuje
predmetné VZN rozhoduje mestské
zastupiteľstvo ako o dôvode hodného
osobitného zreteľa.
Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je
možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade
- Oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si ju
stiahnuť z webovej stránky mesta, kde
sú uvedené aj všetky ďalšie informácie
(kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA,
sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné

doručiť na mestský úrad do 28.2.2017 so O žiadostiach rozhoduje primátor mesta.
všetkými povinnými prílohami.
V prípade požiadavky na dotáciu vo
výške vyššej ako stanovuje predmetné
VZN rozhoduje o schválení mestské
zastupiteľstvo.
Písomné žiadosti na poskytnutie
Oprávnenými osobami sú právnická dotácie so všetkými povinnými
osoba, ktorá má sídlo na území mesta, prílohami je možné predkladať mestu
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na v priebehu celého roka, najneskôr však
území mesta alebo poskytuje služby do 30. novembra 2017 (potrebné je
obyvateľom mesta a fyzická osoba uviesť adresu, telefón, mailový kontakt).
– podnikateľ so sídlom, miestom Ďalšie dôležité informácie sú uvedené
podnikania alebo trvalým pobytom na aj na webovej stránke mesta (kapitola
území mesta. Oprávnenej osobe môže OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO
byť v príslušnom rozpočtovom roku VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadení.
poskytnutá len jedna dotácia na jeden
(r)
účel, a to najviac vo výške 1 660 eur.

Podpora verejnoprospešných
služieb
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

Rok 1384: richtár Pavol,
syn Mikuláša
Meno jedného z prvých richtárov mesta Sv. Kríž je Pavol, syn
Mikuláša. Spomína sa pri potvrdení mestských výsad mestu Sv.
Kríž v roku 1384.
Výsadná listina mesta bol veľmi
dôležitý, ak nie najdôležitejší
dokument mesta, ktorý starostlivo
opatrovali naši richtári. Potvrdenie
v nej udelených mestských výsad
z pôvodnej listiny z roku 1246, z ktorej
boli vyhotovené odpisy – kópie,

pre zachovanie v prípade nešťastia,
požiaru a iných vplyvov, ktoré
mohli listinu zničiť. Samozrejme,
takúto listinu richtári dávali čas od

vyhotovil v rokoch 1321 – 1328
aj arcibiskup Boleslav a ako prvý
v ňom potvrdil udelené mestské
výsady. Neskoršie dal potvrdiť
odpis, ako aj originál, vtedajší richtár
mesta Sv. Kríž Pavol, syn Mikuláša
spolu s Mikulášom, synom Kakaša
(Kohutom), ktorí za to museli zložiť
poplatok. Tak sa aj stalo, a to dňa
20. marca 1384, kedy ho potvrdil
ostrihomský arcibiskup a zemepán
Demeter.
Záznamy o mestečku Sv. Kríž
času potvrdiť ako svoje práva. A to z obdobia druhej polovice a konca 14.
novo nastupujúcim zemepánom, storočia sú veľmi skromné. Nevieme,
ostrihomským arcibiskupom.
ako vtedajší richtár spravoval mesto
Máme záznam, že takýto odpis a s akými ťažkosťami sa stretal. No

Ocenenie pre žiarskych hasičov
V piatok 13. januára sa v Krupine
uskutočnil 4. ročník podujatia Hasiči
hasičom, ktorý organizovalo Krajské
riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici
spolu s Krajským výborom DPO SR
Banská Bystrica. Medzi ocenenými
boli aj žiarski hasiči.
Na slávnostnom podujatí, na ktorom
boli udelené viaceré ocenenia za
výnimočné činy na úseku ochrany pred
požiarmi, nechýbali ani hasiči zo Žiaru
nad Hronom. Okrem zásahovej činnosti
boli udelené aj ocenenia za preventívnovýchovne pôsobenie. V tejto kategórii
ocenili aj členov Územného výboru DPO
Žiar nad Hronom za prípravu štadióna
Sitno na 12. ročník celoslovenského kola
hry Plameň. Nepovšimnuté neostali ani
športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci
HaZZ a členovia DPO SR v roku 2016.
V tejto kategórii ocenili za Najtvrdšie
hasičské prežitie súťažné družstvo z
Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad
Hronom, a to za 2. miesto na XIII. ročníku
súťaže o Putovný pohár prezidenta
Hasičského a záchranného zboru pre

V piatok 13. januára zostali
obyvatelia mesta na Ulici Š. Moysesa
bez vody. Nízke teploty spôsobili
poškodenie vodovodného potrubia,
ktoré prasklo. Voda vytekala na cestu,
potrebný bol preto zásah pracovníkov
vodární.
Voda prestala obyvateľom na Ulici
Š. Moysesa tiecť už večer štvrtok 12.
januára. „Porucha na vodovodnom
potrubí nám bola nahlásená 12. januára
o 23-tej hodine. Vznikla v dôsledku
nízkych teplôt dlhotrvajúcich mrazov,“
potvrdila informáciu Slavomíra Vogelová,
hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti. Obyvateľom,
Obyvatelia Ulice Š. Moysesa zostali na niekoľko hodín bez vody.
ktorí zostali bez vody, však spoločnosť
zabezpečila náhradné zásobovanie
cisternou s pitnou vodou. Pracovníci ráno. Aj keď im prácu komplikovali odstrániť a opäť tak zabezpečiť dodávku
vodárenskej spoločnosti pracovali na mrazy, intenzívne sneženie a množstvo pitnej vody do bytov.
oprave poruchy hneď na druhý deň sietí v lokalite, poruchu sa im podarilo
(r)

Z lúpeže obvinili 19-ročného Žiarčana
telefón. „Pod hrozbou násilia a vyhrážok
zabitím však od mladíka požadoval
20 eur, ktoré mal doniesť o 20-tej
hodine ku kostolu v Žiari nad Hronom,“
podotýka Faltániová a ako spresňuje,
k zraneniu poškodeného nedošlo
a krádežou mobilu mu vznikla škoda
176 eur. Po vykonaní procesných úkonov
vyšetrovateľ obvineného umiestnil
do policajnej cely a spracoval podnet
na návrh na jeho väzobné stíhanie.
„Obvinený bol v minulosti už viackrát
súdne trestaný pre majetkovú aj násilnú
trestnú činnosť. Za tento zločin hrozí
trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov,“
dodáva Mária Faltániová.
(li)

a Lukáš. K najčastejším dievčenským
menám patrili Sofia, Laura, Emma
a Viktória. Rodičia žiarskych bábätiek
volili aj netradičné mená, napríklad Elin,
Cataleya, Chiara či chlapčenské Nino.
Ako sme už v úvode spomínali, vlani sa
v našom meste narodilo 167 Žiarčanov,
bohužiaľ, umrelo 188 obyvateľov. (kr)

Hronom.
Na konci oceňovania bola do života
uvedená putovná sekera ako nový
symbol tohto spoločného podujatia
profesionálnych a dobrovoľných hasičov.
(li)
Foto: archív HaZZ v Žiari nad
Hronom.

V dôsledku nízkych teplôt prasklo vodovodné potrubie

V nedeľu 15. januára bol na Ulici SNP
lúpežne prepadnutý 17-ročný chlapec
zo Žiaru nad Hronom. Vyšetrovateľ
obvinil zo zločinu lúpeže 19-ročného
Žiarčana.
Zločin sa stal približne o 18.20 hodine
na Ulici SNP v Žiari nad Hronom.
„Obvinený 17-ročného chlapca chytil
za ruku a zatiahol ho do uličky. Tam mu
ukázal, že má pod bundou teleskop a vo
vrecku nožík. Povedal mu, že ak mu nedá
všetky veci, zbije ho a dopichá. Následne
na to mu poškodený vydal všetky svoje
veci, ktoré mal pri sebe,“ približuje krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová
s tým, že páchateľ si zobral len mobilný

Aké mená dávali Žiarčania
novorodencom minulý rok
Vlani sa v našom meste narodilo
spolu 167 detí, z toho bolo 80
dievčatiek a 87 chlapčekov. Rodičia
pre ne vyberali mená ako Sofia,
Emma, Adam či Matej.
Avšak najčastejšie dievčenské mená
v roku 2016 pre chlapcov v našom
meste boli Adam, Matej, Samuel

najlepšie družstvo hasičov záchranárov
v Humennom. Členmi nášho oceneného
družstva sú Ján Kobelár, vedúci družstva,
Miroslav Krajči, František Páleník, Michal
Kyjovský, Michal Kukura, Peter Kocian a
Maroš Kravec. Oceňovania sa zúčastnil
aj Jozef Rozemberg, vedúci prevádzkovo
- technického oddelenia HaZZ Žiar nad

podľa správ a zápisov listín vieme,
že narastala moc šľachty, hlavne
správcovia – kasteláni kráľovského
hradu Šášova sa správali veľmi spupne
a presadzovali si v okolí svoje nároky,
a to aj za podpory moci. Odoberanie
pozemkov a majetku okolitých obcí,
násilne si prisvojovanie výnosov mýt
a často aj neuposlúchnutie vyššej
moci, ktorá ich nabádala k miernosti
a dodržiavaniu práva. Či sa tak dialo
aj voči Sv. Krížu, záznamy mlčia, no
rozorvanosť doby a hospodárske
násilie sa muselo dotýkať aj
obyvateľov, ktorých richtár mal určite
plnú hlavu starostí.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Hľadajú sa dobrovoľníci
na priechody pre chodcov
Mestská polícia v Žiari nad Hronom hľadá dobrovoľníkov na dohľad
na priechody pre chodcov pri základných školách v našom meste v ranných
hodinách. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 53 67 89.
(r)

OZNAM – 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 na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.10, alebo na tel. čísle:045/678
71 24 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 eur.
(r)
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Pred 160 rokmi sa narodil Karol Bielek
Učiteľ, národovec a spisovateľ Karol
Bielek pôsobil ako školský inšpektor
v Sv. Kríži nad Hronom.
Vynikajúci
učiteľ,
národovec
a spisovateľ Karol Bielek sa narodil 15.
januára 1857 v obci Lutiše pri Žiline.
Po rozpade Rakúsko – Uhorska bol
menovaný školským inšpektorom v Sv.
Kríži nad Hronom. Jeho kroky učiteľa
smerovali aj do cirkevnej ľudovej
školy v Trubíne, kde pôsobil 38 rokov.
V roku 2006 bola Karolovi Bielekovi pri
príležitosti 70. výročia od jeho úmrtia
odhalená pamätná tabuľa v Žiari nad
Hronom.
V našom prostredí tento slovenský
pedagóg, publicista a spisovateľ pôsobil
55 rokov. Už ako 23-ročný publikoval,
počas celého života neustále študoval
diela svetových pedagógov, ich teóriu
tvorivo aplikoval na konkrétne domáce
pomery a neskôr aj zostavoval učebnice
pre žiakov, písal hry, verše, metodické
pomôcky pre učiteľov, prekladal
z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal
aj maďarčinu. Udržoval slovenské
národné povedomie v svojom pôsobisku
a po rozpade Rakúsko – Uhorska bol
menovaný školským inšpektorom v Sv.
Kríži nad Hronom. Činnosť Karola Bieleka
bola veľmi obsiahla a všestranná. Okrem
toho, že bol vynikajúcim učiteľom,
národovcom a spisovateľom, svojim
žiakom vštepoval lásku k materinskej
reči a k národu. Venoval sa aj publicistike,
spisovateľskej činnosti a pôsobil aj
ako organista a hudobný skladateľ.
Najúrodnejším obdobím jeho života bolo

jeho 10-ročné pôsobenie ako prvého
slovenského škôldozorcu v bývalej
Tekovskej župe, vo Svätom Kríži nad
Hronom, kde mal príležitosť usmerňovať
začiatky národného školstva. Neúnavne
dvíhal zdeptané slovenské povedomie
v novo sa formujúcej republike, keďže
v tomto období nebolo školských budov,
učebníc a bola nízka úroveň pedagogiky.
Jeho múdre životné motto je aktuálne
i dnes: „Čo zmôže veľa vedomia bez
svedomia?“
Nesmieme zabúdať ani na to, že bol
veľkým priateľom svojich zverencov –
detí. Jeho pedagogické názory môžeme
pokojne nazvať priekopnícke aj pre
súčasné školstvo. Bol priekopníkom
humanizácie školstva. Celý svoj život
obetoval cieľu, o ktorom hovoril: „Chcem
vidieť duševne zdatný slovenský ľud.“
(r)

CITÁTY Z PUBLICISTIKY KAROLA BIELEKA

•Škola je v prvom rade ústavom
vychovávajúcim a len v druhom rade
ústavom vyučovacím. Mravná výchova je
hlavným účelom.
•Láska k deťom je tou najväčšou mocou
výchovy. Kde žiaci učiteľa milujú, tam niet
žiadnych ťažkostí.
•Druhou závažnou cnosťou učiteľa
je spravodlivosť. Nič nezostudení tak
ľahko srdcia detí a nič nevštepí do
nich nenáchylnosť a nenávisť, jako
stránkovitosť učiteľa. Deti majú v tomto
ohľade veľmi bystrý zrak a dobrú pamäť.
•Učiteľ má byť dôsledný. Len vtedy bude
mať trest odstrašujúci účinok, jak sa žiaci
raz presvedčia, že pokuta nevyhnutne
nasledovať bude. Učiteľ nech nie je
mužom vrtoch, nie dnes tak a zajtra zas
ináč určovať, nech dnes nepovoľuje čo
práve včera zakázal.
•Ber do ohľadu, maj na zreteli
indviduálnosť chovancovu. V každom

dieťati sú elementy človečenstva
zvláštne, dľa svojej vlastnosti smiešané.
Táto sebazvláštnosť je od Boha udelená,
preto deti nemajú, nesmejú byť len
jednoduchými napodobovateľmi, ale
originálni, zvláštni ľudia. Namiesto
vedenia na provázku musí nastúpiť
samostatnosť a svoboda.
•Vyučovanie dejepisu. To je hlavnou
čiastkou výučby vychovávajúcej. Dejepis
poskytuje poznanie ľudí a skúsenosti.
Látka dejepisného vyučovania nech nie
je látkou, čo sa len „od buka do buka“ do
pamäti trapne ponatĺka, že by sa potom
na zkúške ku obdivu poslucháčstva
čím väčší krám povykladať mohol.
Nie je tu cieľom dejepisná vedomosť,
ale vzdelávanie, tvorenie ethického
smýšľania, obetovania sa pre všeobecné
dobro, lásku a oduševnenie sa pre pravdu
a právo.

Zabudnuté remeslá: textilné a iné techniky
Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom realizovalo v roku 2016
a 2017 projekt pod názvom Zabudnuté
remeslá. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnilo osem stretnutí, ktoré
boli zamerané na oživenie tradičných
ľudových remesiel regiónu.
Prvé štyri stretnutia boli orientované
na tkanie a úkony, ktoré súvisia s touto
technikou. Účastníčky sa naučili pripraviť
handričky do klbiek, prešli snovaním
i navíjaním priadze do krosien až po
tkanie. Vyskúšali si niektoré zaujímavé
techniky ukladania a zatkávania
farebných látok (rozmarín, na bodky
a pod.). Záverečné stretnutie bolo
venovanie tkaniu prestierania s farebnou
priadzou, kde využili rôzne techniky
ažúrovania. Lektorkou dielní bola Anna
Holá z Novej Bane.
Jesenné
dve
stretnutia
boli
orientované na šitie textilnej bábky
v umeleckejšom podaní. Preto boli do
projektu okrem regionálnych tvorcov
zapojené aj študentky zo SOŠ S.
Mikovíniho z Banskej Štiavnice a SŠÚV
z Topoľčian. Lektorkou dielne bola

Alena Pilníková z Trnavej Hory, ktorá
v roku 2016 získala vzácne ocenenie na
Medzinárodnej výstave hračiek v Bielsku
Bialá v Poľsku. Záverečné dve stretnutia
boli venované umeleckému spracovaniu
dreva. V polovici decembra sme sa so
študentami SOŠ v Žarnovici pokúsili
zhotoviť dreveného koníka ako ľudovú
hračku a 16. januára sme so študentami
školy zhotovili drevený piest – dar lásky.
Na zdobenie boli použité techniky
linkorezu, vruborezu a maľby ornamentu.
Lektorkou rezbárskych dielní bola Janka
Majerská z Bukoviny pri Novej Bani.
Projekt Zabudnuté remeslá bol
podporený Fondom na podporu umenia.
Helena Soboslayová,
odborná zamestnankyňa POS
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POĎAKOVANIE
Chcem sa touto cestu poďakovať
pánovi primárovi
MUDr. Richardovi Rišňovskému
a celému
neurologickému oddeleniu
v nemocnici v Žiari nad Hronom
za príkladnú liečebnú
starostlivosť a opateru.
D. Ivaničová, vďačná pacientka
JARNÝ SALÓN
Pohronské osvetové stredisko
v spolupráci s Mestským kultúrnym
centrom v Žiari nad Hronom vás
pozývajú na výstavu Jarný salón
– súťažná tvorba neprofesionálnych
umelcov a výtvarníkov z regiónu
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
a Žarnovica.
Vernisáž sa uskutoční dňa 3. februára
2017 o 17.00 hodine vo Výstavnej
sieni Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom.

HĽADÁM DOMOV

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Aotearoa – krajina veľkého bieleho
oblaku
Cestopisno-relaxačný program o Novom
Zélande. Ponorte sa za spevu Maoriov
do jeho histórie, spoznajte jeho prírodné a kultúrne dedičstvo, zoznámte sa
s krásami, zaujímavosťami a inšpirujte sa
pri vlastnom objavovaní neprebádaných
kútov našej planéty.
Dňa 26. januára o 19.00 hod.

MIŠKO
Malý Miško je
mladý, približne
1,5-ročný kríženec,
pravdepodobne
bradáča. Túlal sa
mestom, kde ho
odchytila hliadka MsP.
Je hravý, športovo
založený. So psíkmi
a sučkami vychádza
dobre. Je čistotný
a neničí veci, vhodný je
preto aj do bytu. Mohol by ísť aj do rodinného
domu, ale s prístupom do vnútra. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. V UFO sále
si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje
poznatky o vesmíre a na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú,
ako sa pozoruje obloha hvezdárskym
ďalekohľadom.
Dňa 27. januára o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej
sále doplní demonštrácia aktuálnej
oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie
večernej
oblohy
astronomickým
ďalekohľadom.
Dňa 27. januára o 18.00 hod.

26.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
27.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
28.1. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
29.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika,
30.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
31.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 3. februára o 18.00 hod.

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

ARČI
Arči bol odobratý zo
zlých podmienok, kde
bol držaný na krátkej
reťazi. Je to 3-ročný
kríženec stredne
veľkého vzrastu. Má
veľmi rád prechádzky,
vie ísť pekne na
vôdzke, neťahá. Užíva
si spoločnosť ľudí. So
sučkami je znášanlivý,
so psami individuálne. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
RIKY
Riky je 5-ročný
kríženec
pudlíka.
Pôvodní
majitelia sa
ho vzdali. Vo
svojej dominantnosti je vhodný ako jediný
psík v rodine, alebo sa hodí skôr k sučke.
Bol by spokojnejší v rodine, v ktorej sú už

odrastenejšie deti. Na svoj domov čaká v útulku
už veľmi dlho. Rýchlo sa však vie aklimatizovať
na bytové podmienky. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
BÁRA
Bára bola
odobratá zo zlých
podmienok, kde
bola držaná na
krátkej reťazi. Je
to staršia sučka,
má asi 10 rokov.
Je to kríženec
stredne veľkého
vzrastu. Užíva
si pohladenie
a láskavý prístup.
Pekne chodí
na vôdzke, neťahá. Je vhodná do rodinného
domu s prístupom do vnútra, keďže jej zima
nerobí dobre na kĺby. Zvykla by si aj v byte.
S inými psíkmi a sučkami sa nekamaráti, chce
mať svoj pokoj, ideálne by preto bolo, aby bola
jediným psom v rodine. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
ČIKO
Čiko má 4 roky.
Je to huňatý
kríženec
väčšieho vzrastu.
Rád behá
a šantí vonku na
prechádzke. So
sučkami je znášanlivý, so psami individuálne.
Ideálny by bol ako psík do rodinného domu,
kde by rodinu aj pozemok pekne postrážil.
Na svoj domov čaká v útulku už viac ako rok.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737 alebo
0948 082 206 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie.

www.utulokziar.sk
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Sedem divov nášho mesta
Pri príležitosti 770. výročia od udelenia
mestských práv zorganizovalo žiarske
Centrum voľného času podujatia formou
súťaže. Dve z nich zanechali hlbšiu stopu
nielen v pracovníkoch centra, ale aj
v účastníkoch či súťažiach.
Prvou zo spomínaných súťaží bola Sedem
divov nášho mesta. „Cieľom súťaže bolo
vzbudiť hrdosť a záujem o dominanty mesta
Žiar nad Hronom,“ približuje riaditeľka CVČ
Helena Gáfriková a ako ďalej konkretizuje, pri
opise jedného alebo viacerých divov mesta
si súťažiaci pomohli literatúrou faktu, ale aj
vlastným úsudkom a skúmaním. Prvé miesto
v súťaži nakoniec získal Adam Minár, žiak
6. A zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika.
„Adam vo fotografiách zdokumentoval stálosť
známych obchodíkov, ktoré už dlhé roky
nemenia svoje miesto a sú stále také, ako
si ich obyvatelia mesta pamätajú,“ hovorí
Gáfriková a ďalej spresňuje: „Druhé miesto
bolo udelené skvelej učiteľke a predovšetkým
vzácnemu človeku Janke Bystričanovej,
rovnako zo Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika. Svojim súťažným príspevkov sa
vyznala vo svojich spomienkach z úprimného
a srdečného vzťahu k „svojmu“ mestu i jej
obyvateľom.“ Tretie miesto získali v súťaži dnes
už bývalé študentky Gymnázia Milana Rúfusa
Ivana Mokrá, Juliána Dobrotková a Petra
Plankenbüchlerová, ktoré priblížili históriu
Kostola sv. Štefana na Kupči.
Žiarska pohľadnica
V predvianočnom období vyhodnotilo žiarske
Centrum voľného času aj druhú súťaž. Tá
bola zameraná na výtvarné stvárnenie nášho
mesta, zachytenie obrazu, ktorý pripomenie

niektoré dominanty mesta. „Z celkového počtu
80 pohľadníc sa vybralo 15, ktoré sa dostali
aj do tlačenej formy pohľadnice, a to vďaka
finančnej podpore mesta Žiar nad Hronom,“
hodnotí Helena Gáfriková. Autormi pohľadníc
sú Monika Kapráliková z SPSA EBG v Žiari
nad Hronom a žiaci žiarskej „Dvojky“ Borka
Štábelová, Martin Märtz, Terézia Patkáňová,
Vika Pavlová, Ema Šoucová, Bruno Pitek,
Nina Petorová, Tamara Ľuptáková, Adrián
Hric, Ema Hegedušová, Bibiana Černáková,
Zuzana Maslenová, Sofia Beliančínová a Adam
Aydin. „Všetkým, ktorí sa zúčastnili našich
podujatí, vyjadrujem poďakovanie, pretože
našli odvahu vyjadriť slovom alebo obrazom
svoj vzťah k mestu Žiar nad Hronom,“ dodáva
na záver riaditeľka CVC Helena Gáfriková.
(li)
Za všetkých autorov vám priblížime jednu
z víťazných prác, a to od pedagogičky Jany
Bystričanovej.

Mojich sedem divov nášho mesta
Ja viem. Keď niekomu poviete, že ste zo Žiaru nad
Hronom, tak maximálne sa rozhovorí o fabrike
na hliník a znečistenom vzduchu. Vtedy svoje
mesto bránim: „Veď to už dávno nie je pravda!“
Áno, máme tu závody spracujúce hliník, ale
dávno už neznečisťujú životné prostredie tak,
ako pred rokmi a z kalového poľa je zelený,
zalesnený kopec. To je prvý div tohto mesta.
Možno neuveríte, ale kedysi sme tu mali tak
znečistený vzduch, že len čo ráno napadol sneh,
už večer bol čierny. O živej prírode sa tu tiež
nedalo rozprávať, pretože nebolo o čom hovoriť,
takmer neexistovala. Ale v súčasnosti sa pod

„Hviezdoškou“ usadili sýkorky a straky, celé leto
tu štebocú lastovičky a na jar prilietajú do nášho
mesta aj chránené dážďovníky. Smerom k farskej
lúke to všetko nádherne čviriká a vyspevuje,
dokonca aj v noci. Na Hrone sa usadili kačky a
na vysokom stĺpe v „Starom“ Žiari každoročne
zosadne rodinka bocianov. Tak toto všetko je
určite druhý div. Viem, že cudzí ľudia často počuli
o Žiari napríklad v dopravných správach, že
v okolí sú radary, havárie, opravné zápchy... Aj
tento problém je už vyriešený – máme diaľnicu
a obchvat mesta. Nebol to jednoduchý boj:
peniaze, pozemky, hádky... Vážim si všetkých
ľudí, ktorí to dotiahli až do tohto zdarného
konca. Možno vám sa to tak nejaví, ale ja
som presvedčená, že to zmenilo kvalitu života
Žiarčanov. A preto túto skutočnosť radím
k tretiemu divu nášho mesta. Myslíte si, že ak sa
človek narodí a žije v určitom meste, automaticky
sa stáva s ním spätý? Vyrastala som tu v časoch,
keď koniec mesta bol pri prvej základnej škole
a za ním bolo len zablatené pole. Kráčala som
po chodníku popri múre niekdajšieho cintorína,
tam kde sú teraz obchody, Žiarčanmi nazývané
pre svoj jednoduchý tvar „Kocky“. Každú nedeľu
som si ošúchané topánky natrela bielym tušom
a vybrala sa na prechádzku s mamou, otcom
a sestrou do parku alebo okolo Elegantu, kde
dnes je Taberna, či sadnúť si do cukrárne v meste,
dnes poisťovňa Union, prípadne sme nasadli na
autobus, vtedy z hlavnej a jedinej zastávky na
Ulici Obrancov mieru, terajšia Dubčekova, a išli
sme ku starkým na hody do Dolnej Ždane. Všetko
sa opakovalo a možno nič v mojom živote by sa
nezmenilo, keby.... V tomto meste som sa učila,
zaľúbila sa, vydala sa za svojho spolužiaka,
pripravovali sme sa na maturity a svoj vzťah

sme dva roky pred skutočným sobášom potvrdili
prstienkami z trávy podľa pesničky Mariky
Gombitovej. Vychovali sme dve deti, zachránili
sme lastovičky, postarali sa o opusteného
a chorého kocúrika, pomohli sme neznámej
mladej žene, brigádovali okolo domu, pomáhali
pri stavbe štadióna... Vzťah k mestu sa teda
utvára aj inými väzbami a drobnými skutkami...
Veľa sa v tomto meste pomenilo, zlepšilo. Je
za tým určite neľahká práca mnohých ľudí
a aj preto si vážim všetkých, ktorí boli pre toto
mesto prínosom. Či už to boli ľudia dôb dávno
minulých, alebo ľudia súčasní, ktorých veľakrát
prehliadame, alebo dokonca proti ich snahám
frflaním, ale aj verejne „bojujeme“ - nedokážeme
sa prispôsobiť. V myšlienkach sa s týmito ľuďmi
stretávam, snažím sa vidieť ich očami a vnímať
ich úsilie. Je to škoda, keď ostávajú nepochopení.
Prešli roky a ja už ako dospelá vidím, že ešte aj
mohutný závod sa posunul, Hron vytvoril väčší
meander, zbúrali sa staré domčeky, zanikli
mnohé uličky, či zmenili sa ich mená tak, aby
sme si cez ich názvy pamätali všetky významné
udalosti a ľudí. Na svojom mieste ostal kaštieľ
s kostolom, nemocnica, park a školy. Sú to
oporné body nášho žiarskeho života. Pokiaľ
pulzujú, máme šancu, že nech sme kdekoľvek,
vždy nájdeme cestu domov. Teší ma, že moje
mesto vyrástlo zo šedivej do farebnej krásy. A tak
určite štvrtým divom sú drobno-veľké pozitívne
zmeny a piatym ľudia, ktorí sa o tieto zmeny
zaslúžili. No a potom sú tu tie úžasné momenty
z bežného života Žiarčanov: „Pani, postrážite
mi na chvíľu dieťa v kočíku? Len vybehnem hore
schodmi pre svetrík.“ „Môžete ma predbehnúť,
veď ja už mám veľa času!“ „Nemám viac
peňazí, ale možno aj tieto vám pomôžu.“ „Ako

sa má teta Zigeje, už je zdravá?“ „Sadnite si, ja
postojím.“ „To nevadí, že breše! Aj môj pes sa bojí,
keď je doma sám.“ „Prejdite si s tým nákupom
k pokladni. Ja mám toho v košíku viac, nech
zbytočne nečakáte“. „Ďakujem, a prajem vám
pekný deň!“... Šiesty div sú všetci dobrí Žiarčania.
Počas jarných dní sa najradšej prechádzam po
„tej mojej“ ulici. Neprávom som si ju prisvojila.
Volám ju Ružová ulica, aj keď jej skutočný
názov je Ulica Komenského. Zamilovala som
sa do tejto aleje ružovo kvitnúcich stromov.
Tmavé púčky, obsypávajúce každý strom, za
pár dní priam vybuchnú do nádhery hustých
ružových kvetov. Ako však rýchlo vykvitnú,
tak rýchlo aj strácajú svoje lupene. Na tiché
chodníky, zaparkované autá, sviežu zelenú trávu
a prechádzajúcich ľudí tíško padá hustý ružový
jarný sneh. Nádhera! Zosýpa sa popri chodníku
na cestu a lemuje ju celú od samého začiatku,
až po jej koniec. Koniec je nablízku, tak ako aj
táto ulica je krátka. Po pár dňoch vietor lupene
rozmetá a ostane opäť iba spomienka. Milujem
aj túto clivú chvíľu. S rozkvitajúcimi stromami
sa mi vynárajú spomienky na detstvo a rovnako
rýchlo a neúprosne sa strácajú. Túžim sa každú
jar touto ulicou prejsť. Vidieť púčky, potom kvety
a napokon napadané lupene. Pripomína mi
to môj život. Aj preto táto ulica patrí k mojim
siedmym divom môjho mesta. Mám svoje mesto
rada. Želám mu šťastnú budúcnosť a skvelých
Žiarčanov!
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POĎAKOVA NI E
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom,
bývalým kolegom
VÚB a známym, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili našu drahú
Magdalénu Novákovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 31. decembra 2016
vo veku 90 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje dcéra Erika,
vnučka Erika s manželom
Jaroslavom, vnuk Jaroslav,
pravnuk Ján, pravnučky Viktória
a Alexis, netere Anna, Alena a Eva
s rodinami, synovci Štefan
a Peter s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď oko matkine navždy
sa zatvára.
POĎAKOVA NI E
Po tmavej noci, keď
svitol deň,
odišiel si spať svoj
večný sen.
Zavrel si oči, utíchol
láskavý hlas,
mal si život rád a všetkých nás.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie žiť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 1. decembra 2016
nás navždy opustil
Jozef Harich.
Spomína mama, syn, súrodenci,
priateľka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Utíchol hlas, stratil sa úsmev,
pohasol zrak,
zaplakal každý,
kto poznal vás.
Všetci sa schádzame, aby sme vám
kytičku kvetov na hrob
mohli dať
a s láskou na vás spomínať.
Dňa 2. marca
si pripomenieme
12. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Jozef Gáfrik
a
dňa 1. februára uplynie
10 rokov, keď nás
opustila naša
drahá mama
Gizela Gáfriková.
S láskou v srdci
spomína
smútiaca rodina.
SPOMI ENKA
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 18. januára
sme si pripomenuli
28. 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.

SPOMI ENKA
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 31. januára si pripomíname 1 rok od odchodu nášho
drahého manžela, otca, starého otca a prastarého otca
Jána Cesnaka,
ktorý nás nečakane opustil vo veku nedožitých 82 rokov.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si, už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 25. januára
sme si pripomenuli
20. výročie, kedy nás navždy
opustil náš otecko
Ján Kollár.
Za tichú spomienku
ďakuje syn a dcéra
s rodinami.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 6. februára si
pripomíname 19 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel a otec
Stanislav Smelý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spomienku spolu s nami.
Za spomienku ďakuje manželka
a syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Najväčším uznaním,
ktoré môžeme druhému
človeku vysloviť,
je to, že má srdce
na dlani a je úprimný.
Takýchto ľudí
majú radi úplne všetci.
Dňa 22. januára prešlo 25 rokov
od najsmutnejšej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša mamička,
babka a prababička, pani
Magda Honeková
vo veku 60 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami, prosím, tichú
spomienku.
Dcéra Mária,
synovia
Jozef a Daniel s rodinami.

SPOMIENKA
Čas letí, no zabudnúť
sa nedá...
Dňa 17. januára
uplynulo 20 rokov
od chvíle,
kedy nás
navždy opustil
náš otec a starý otec
Albín Kollár.
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Že čas rany zahojí,
to je len zdanie.
V srdci naďalej ostáva
bolesť a spomínanie...
Dňa 23. januára
uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
Helenka Balážová
z Trnavej Hory – Jalnej.
S láskou v srdci na ňu spomínajú
dcéra, syn s rodinou a príbuzní.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Dotĺklo srdce
drahej mamičky,
odišlo na večnosť spať.
Mamička, zlatá,
zostaneš s nami,
vo večných
spomienkach.
Dňa 31. januára
si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá maminka,
starká a babka
Zuzana Mahdiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Emília a Tatiana
so svojimi rodinami.

SPOMIENKA
Kto stratil lásku
matkinu,
ten často na ňu
v bôli spomína,
veď bola to láska
najdrahšia,
ktorú k nám mala
mamička jediná…
Dňa 25. januára uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, starká
a babka
Mária Kúšiková.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami a celá ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 27. januára si pripomíname
10. 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.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI
POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.
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Vyhlásili futbalovú Jedenástku roka 2016
FUTBAL

Svoju jedenástku roka 2016 vyhlásil
v sobotu 14. januára Oblastný
futbalový zväz Žiar nad Hronom.
Ako už tradične, o najlepšej jedenástke
rozhodli tréneri klubov Oblastných
majstrovstiev a Trénersko-metodická
komisia ObFZ Žiar nad Hronom.
Hodnotiacim obdobím bola jarná časť
ročníka 2015/2016 a jeseň sezóny
2016/2017. Okrem futbalistov boli
ocenení aj tréner, rozhodcovia, dlhoroční
futbaloví činovníci, gól a strelec roka.
Okrem ocenených nechýbali na 17.
ročníku podujatia ani zástupcovia klubov
a futbalového zväzu, i ďalší hostia, medzi
nimi aj poslanec NR SR a primátor mesta
Žiar nad Hronom Peter Antal či niekdajší
ligový kanonier Róbert Semeník. O
príjemné hudobné spestrenie sa staralo
spevácko-hudobné duo Karolína Šťastná
- Juraj Námešný.
(tg)

Výsledky ankety
Jedenástka roka 2016
ObFZ Žiar nad Hronom
Brankár:
Vladimír Gašpir (TJ Sokol Repište)
Obrancovia: Peter Hric (ŠK Slaská), Josef
Říha (TJ Sokol Tekovská Breznica), Mário
Križan (FK Filjo Ladomerská Vieska),
Jaroslav Ježko (MFK Žarnovica „B“)
Záložníci: Vladimír Širáň (TJ Inter
Horná Ves), Vladimír Pleško (OŠK
Hodruša-Hámre), Pavel Ulbrík (TJ Sokol
Repište), Michal Šlavka (OŠK Brehy)
Útočníci: Štefan Krčmárik (TJ PS Hliník
nad Hronom), Michal Kminiak (FK Sitno
Banská Štiavnica)
Tréner: Stanislav Šimko (FK Filjo
Ladomerská Vieska)

Ocenení
rozhodcovia:
Maroš
Barboriak ml., Anton Oslanec, Jaroslav
Osvald
Ocenenie za rozvoj futbalu v
pôsobnosti ObFZ Žiar nad Hronom:
Jozef Dolinský – za dlhodobý
rozvoj mládežníckeho futbalu v
MFK Žarnovica, Martin Fungáč – za
dlhodobý rozvoj mládežníckeho
futbalu v FK Pohronie a za dlhoročnú
funkcionársku prácu v ObFZ Žiar nad
Hronom, Ladislav Šánta – za rozvoj
futbalu v pôsobnosti ObFZ Žiar nad
Hronom
Gól roka 2016: Nino Barák (FK Sitno
Banská Štiavnica)
Strelec roka 2016: Michal Kiminiak (FK
Sitno Banská Štiavnica) - stal sa kráľom
strelcov Oblastných majstrovstiev
2015/2016, pričom na strelenie 22
gólov mu stačila jarná časť súťaže.

V Žiari sa stretli najlepší kulturisti, fitnesáci
a pretekári v silovom trojboji
KULTURISTIKA

V sobotu 21. januára sa v priestoroch
žiarskeho Domu kultúry uskutočnilo
vyhodnotenie najlepších pretekárov
Slovenskej asociácie kulturistiky,
fitnes a silového trojboja za rok 2016.
Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes
a silového trojboja vznikla v roku
1993. Združuje oddiely kulturistiky,
fitnes a silového trojboja a fitnescentrá
na Slovensku. Od svojho vzniku
organizuje majstrovské a pohárové
súťaže v kulturistike, fitnes a silovom
trojboji všetkých vekových kategórií
a má prepracovaný systém práce
s reprezentáciou Slovenska.
Vyhodnotenie tých najlepších pretekárov
asociácie sa uskutočnilo v Žiari nad
Hronom. Na oceňovaní nechýbali
priaznivci tohto športu ani primátor
mesta.
(li)

Domáce prehry proti Žiline
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI- STRED

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 50:59 (29:27)
Body: Tončík 13, Štefanča 11, Kňažko 6,
Koppl 6, Galko 4, Barcík 4, Vonkomer 4,
Melaga 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 52:73 (26:35)
Body: Tončík 16, Koppl 7, Vonkomer 6,
Štefanča 5, Galko 4, Kňažko 4, Melaga 4,
Kvak 2, Pavol 2, Považan 2.
Mladší žiaci privítali v sobotu 21.
januára súpera zo Žiliny. Do prvého
zápasu nastúpili chalani veľmi dobre,
hrali veľmi koncentrovane, ako
v obrane, tak aj v útoku.
Žiarčania viedli už 12:2 a súper
nechápal, čo sa na ihrisku deje. Potom
nepochopiteľne poľavili a dovolili
Žilinčanom vrátiť sa do zápasu. Do
polčasu boli naši lepší po všetkých
stránkach, ale v druhej polovici prestali
brániť a zbytočne strácali lopty, za čo ich
súper trestal. V záverečnej štvrtine ich
Žilinčania svojou bojovnosťou a chuťou

po víťazstve nepustili späť do zápasu
a zaslúžene zvíťazil.
Druhý zápas mal už iný priebeh,
keď Žiarčania od začiatku ťahali
za kratší koniec. Chalani neboli
vôbec koncentrovaní a robili
kopec nevynútených chýb. Prestali
brániť a Žilinčania im dávali ľahké
koše. Aj napriek množstvu strát
a nepremenených vyložených pokusov
spod koša, zápas mohli ešte zvrátiť. Opäť
sa však ukázalo, že im chýba prirodzená
sebadôvera a chuť po víťazstve.
Našou silnou stránkou v oboch zápasoch
bol rýchly útočný basketbal, ktorý sa
zlepšuje od zápasu k zápasu. Musíme
ešte popracovať na sebadôvere našich
chlapcov a utužiť kolektív, aby družstvo
mohlo napredovať. Bohužiaľ, aj napriek
tomu, že sme boli basketbalovejšie
družstvo, museli sme skloniť hlavu pred
súperovou chuťou po víťazstve.
Július Kucej, tréner a Ladislav Balogh,
asistent

Na palubovke súpera sa Žiarčanom nedarilo
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA-MUŽI -ZÁKLADNÁ ČASŤ

MBK AŠK Slávia Trnava – MŠK BK Žiar
nad Hronom 86:62 (14:14, 34:15, 21:9,
17:24)
Body: Kašša 17, Javúrek 12, Minárik
10, Vrtík 10, Dolník 6, Tkáč 3, Oravec 2,
Medveď 2.
Zápas v sobotu 14. januára sme začali
dobre. Prvú štvrtinu sme odohrali
vyrovnanú partiu so súperom našich
kvalít.
Potom sme však začali hrať veľmi
individualisticky a hlavne sme strieľali
z nepripravených pozícií, čo malo za
následok neúspešné strely. Domáci
v tomto čase premenili niekoľko
otvorených
trojkových
pokusov
a odskočili nám na 15-bodový rozdiel.
V týchto chvíľach sa naši hráči vôbec
nekoncentrovali ani v obrane a ani
v útoku. Sústredili sa na všetko iné, len
na basketbal nie. Takto sme pokračovali
aj v tretej štvrtine. Naša strelecká
impotencia sa prehlbovala. Nedokázali
sme premieňať ani vyložené voľné
pozície spod koša, nepremieňali sme
trestné hody, a tak v pohode hrajúci
súper zvyšoval svoje vedenie. V štvrtej
štvrtine sa zápas už len dohrával, pričom
došlo k zbytočnému zraneniu nášho
hráča Maroša Vrtíka po nešetrnom
zákroku súpera.
VŠEMvs Karlovka Bratislava B – MŠK
BK Žiar nad Hronom 91:68 (22:12,
26:23, 13:15, 30:18)
Body: Kašša 28, Javúrek 10, Dolník 10,

Tkáč 9, Minárik 5, Galovič 4, Krč 2.
V nedeľu 15. januára čakala Žiarčanov
silná Karlovka B v plnej zbroji aj
s extraligovými pendlami.
Naši chlapci si po sobotnom zlom
výkone vstúpili do svedomia a podali
bojovný a obetavý výkon so silným
súperom. Zápas sme síce nezačali dobre,
kedy sme po dvoch trojkách a dvojke
súpera prehrávali rýchlo 8:0. Potom sme
však súperov nápor zastavili a počas
celého zápasu hrali vyrovnanú partiu
s kvalitným súperom. Škoda nášho
veľkého množstva stratených lôpt, až 24,
čo je fakt veľa. V istých chvíľach sme sa
dokonca dokázali súperovi priblížiť na
jednociferný rozdiel. V štvrtej štvrtine
sme dali šancu a možnosť zahrať si
všetkým hráčom, a tak sa do zápasu
zapojili aj naši kadeti a juniori. Náskok
súpera postupne po našich stratách
narástol na konečných 23 bodov.
Musíme však konštatovať, že naši
chlapci siahli na dno svojich síl a podali
odhodlaný športový výkon. Dobré je,
že v oboch zápasoch dostali šancu
zahrať si a nazbierať skúsenosti aj naši
mladí hráči, vekom ešte kadeti a juniori.
Pozitívne je, že sa nám postupne
začínajú vracať späť do tréningového
procesu dlhodobo zranení hráči, a tak
sa budeme môcť pripraviť na najbližšie
dva domáce zápasy, ktoré odohráme
v ZUS aréne 28. a 29. januára so Žilinou
a s Považskou Bystricou.
Karol Kučera, tréner

ZOZNAM OCENENÝCH

Najlepšia športovkyňa SAKFST, Eva Bániková.
Najlepší pretekári fitnes detí:
Nelli Novodomská (1. MS),
Katarína Kuzmová (1. MS).

V predohrávke celoslovenskej súťaže Žiar víťazne
BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

Najlepší juniori:
Michal Zaukolec (1. MS jun.),
Alexandra Kovalská, Kristína Juricová.
Najlepší športovci:
Saskia Cakoci (1. ME, 1. MS),
Lucia Košecká (2. ME, 1. MS),
Elena Masaryková (2. MS),
Tatiana Kožuchová (1. ME),
Dominika Multáňová (2. MS),
Sabina Pleváková (1. ME, 2. MS),
Timea Trajteľová (2. MS),
Igor Kočiš (1. ME),
Patrik Štiglic (2. ME).
Najlepšia športovkyňa SAKFST:
Eva Bániková (1. MS jun., 1. MS).
(r)

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 62:57 (50:44)
Body: Kucej 16 (2 trojky), Kret 10 (8
doskokov), Golebiowski 9 (1 trojka),
Grochal 9, Novák 6 (11 doskokov), Greguš
5, Babiak 5, Švec 2.
V predohrávke celoslovenskej súťaže
starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
odohrali zápas na domácej palubovke
proti družstvu Levíc. Od prvých
minút sa hral rýchly a fyzicky náročný
basketbal.
Väčšina hráčov súpera nastupuje
pravidelne v kadetskej lige a sú zvyknutí
na častý fyzický kontakt, na rozdiel
od našich hráčov. V prvej štvrtine sa
chlapci hľadali a snažili sa prispôsobiť
tvrdej, agresívnej obrane, ktorou sa

súper prezentoval hlavne v šestkovom
území. Prvá štvrtina skončila nerozhodne
16:16. V druhej štvrtine si Žiarčania
vytvorili 5-bodový náskok, ktorý dokázali
udržať až do konca zápasu a zaslúžene
vyhrali. Bodový rozdiel mohol byť oveľa
vyšší, keby naši hráči boli dôraznejší
v zakončovaní spod koša. Po prekonaní
obrany nepochopiteľne nepremieňali
voľné strely úplne spod dosky (44:21).
Bojovnosť a snahu zdolať súpera však
chlapcom nemožno uprieť, naopak,
treba ich pochváliť. Ako tím nesklamali
a povzbudzovali sa celý zápas. V ďalšom
zápase – dohrávke, privítame 30. januára
o 17.30 hod. v ZUS aréne súpera z Nitry.
Juraj Horváth,
tréner a Tomáš Fábry, asistent
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Na Majstrovstvá Európy pôjdu Veisová, Jelžová aj Čela!
KARATE

Hneď z úvodu nového roka sa karatisti
z MŠK Žiar nad Hronom pustili do
náročných medzinárodných turnajov.
Ten prvý sa konal v Chorvátskom
Samobore.
Turnaj Grand Prix Croatia je najväčším
a najkvalitnejším turnajom v Chorvátsku.
Konal sa v dňoch 13. až 15. januára.
Naši pretekári štartovali pod hlavičkou
reprezentácie Slovenskej republiky.
Turnaj bol predposlednou previerkou
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Európy.
V tvrdej konkurencii 2096 pretekárov
z 241 klubov a z 27 štátov sa darilo
najmä našim dievčatám. Nina Jelžová
sa v juniorkách nad 59 kg prebojovala
Dominika Veisová na stupni víťazov.
až do bojov o bronz, no tu jej už sily na
súperky nestačili. V juniorkách do 48 kg s ukrajinskou reprezentantkou Solomiou pred blížiacimi sa Majstrovstvami Európy,
farby Slovenska hájila Dominika Veisová. Kmit, ktorá je úradujúcou majsterkou keď finále vyhrala 4:0.
Po výhrach nad Chorvátkou, Izraelčankou, Európy. Dominika ukázala skvelú formu Ďalším
medzinárodným
turnajom
Taliankou a Srbkou nastúpila do finále

bol Memoriál Michala Bozogáňa,
ktorý sa konal 21. januára v Košiciach.
V konkurencii 500 pretekárov zo
Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska,
Bieloruska a Ukrajiny si naši karatisti, aj
keď v chorobami oslabenej zostave, opäť
počínali výborne. V detských kategóriách
si zlato vybojovala Arjana Nikoleta Čela
v kategórii športový zápas dievčat nad 35
kg. V starších žiačkach nad 45 kg si Viktória
Snopková po peknom výkone domov
odniesla bronz. V kadetských kategóriách
sa najviac darilo Arisovi Nikolasovi Čelovi,
ktorý si v kategórii športový zápas kadeti
do 52 kg vybojoval striebro. V kategórii
kadetov do 63 kg finále ušlo len o vlások
Zdenkovi Vankovi, ktorý si nakoniec
nenechal ujsť bronz. V kadetkách do 47 kg
Natália Rajčanová uzavrela našu zbierku
cenných kovov bronzom.
V polovici februára sa budú konať

V Bulharsku v Sofii Majstrovstvá Európy
kadetov a juniorov. A my už teraz vieme,
že Slovensko bude mať zastúpenie, a
to v podobe všetkých troch žiarskych
pretekárov - Dominika Veisová, Nina
Jelžová a Aris Nikolas Čela, ktorí celé
sledované obdobie podávali výborné
výkony, a tak sa aj nakoniec umiestnili na
prvých miestach v bodovacích tabuľkách.
(ľs)

Natália Bieliková dvojnásobnou majsterkou stredoslovenského kraja v atletike
ATLETIKA

V sobotu 14. januára zahájili naši
atléti z Atletického klubu MŠK Žiar
nad Hronom sezónu na halových
Majstrovstvách
Stredoslovenského
atletického zväzu v kategórii mladších
žiakov a prípraviek, ktoré sa konali
v Banskej Bystrici.
Na tomto atletickom podujatí sme dali
možnosť štartovať aj našim začínajúcim
atletickým nádejam v behoch na
60 m a na 600 m (Katarína Kuboučíková,
Hana Kuboučíková, Johana Briešková,
Nela Beliančinová, Kristína Puťošová,
Nina Hrmová a jediný chlapec Martin
Kapusta). Na trati 600 m mali premiéru
Ema Černajová a Bibiana Magulová, ktoré
z 30-členného poľa pretekárok skončili
v prvej polovici. Skok do diaľky, stredné
trate a športová chôdza sú momentálne
v tejto vekovej kategórii našimi nosnými
disciplínami. V kategórii prípraviek
sa najviac darilo talentovanej Natálii
Bielikovej. Najprv v skoku do diaľky,
kde suverénne zvíťazila z 36 pretekárok
vo svojom novom osobnom výkone
425 cm. Druhá v poradí skončila výkonom
381 cm. V behu na 600 m nastúpilo na štart
40 dievčat. Natália spôsobom štart – cieľ

suverénne zvíťazila časom 2:06 min. a stala
sa zaslúžene dvojnásobnou majsterkou
SsAZ.
V behu na 600 m mladších žiačok veľmi
prekvapila začínajúca atlétka Sofia
Beliančinová časom 2:04 min., kedy
obsadila fantastické 2. miesto. V skoku
do diaľky mladších žiačok súťažilo 46
pretekárok.
Z našich dievčat nastúpili Nina Krajčíková,
ktorá výkonom 430 cm obsadila konečné
4. miesto a Sofia Beliančinová skončila
piata.
Nina Krajčíková si vynahradila slabší výkon
z diaľky naplno v behu na 1 500 m, kde
suverénne udávala tempo od začiatku
až do cieľa a vybojovala si titul majsterky
SsAZ. V behu na 1 000 m prípraviek sa
darilo Lenke Líškayovej, ktorá získala 2.
miesto.

Sedem medailí pre Žiarčanov

Ku koncu bežeckých pretekov nastúpili
dievčatá na disciplínu skok vysoký
prípraviek. Naše farby reprezentovala
Mia Marčišinová, ktorá sa od septembra
venuje tejto disciplíne. Priebeh tejto
disciplíny nádherne športovo ukončil

Futáková. Viktória obsadila 4. miesto
a Michaela 6. miesto.
Koniec majstrovstiev patril už tradične
športovej chôdzi. V tejto disciplíne nás
reprezentovala trojica našich chodeckých
nádejí. V prípravke dievčat súperila na
trati 1 000m Zoja D. Lakosilová s o tri roky
staršími dievčatami. Do cieľa došla na 6.
mieste časom 6:48 min. a za sebou nechala
ešte tri pretekárky. Zoja si vytvorila nový
osobný rekord o viac ako 1:30 min. Jej brat
Benjamín Lakosil na tej istej trati úžasne
bojoval a do cieľa prišiel tiež v novom
„osobáku“ 6:28,50 min.
S našou najväčšou chodeckou nádejou
Barborou Brnákovou sme dlho rozmýšľali,
či vôbec nastúpi po chorobe na preteky.
Na štart nastúpilo 18 pretekárok v dvoch
chodeckých sledoch. Hneď v prvom
však suverénnym spôsobom zvíťazila.
V druhom štarte Ivana Dudová z AK ZŤS
Martin zvíťazila lepším časom a Barbora
tak celkovo obsadila pekné 2. miesto.
Dvojnásobná majsterka Natália Bieliková (v strede).
Ziskom 7 medailí, z toho 4 zlatých
prvú časť pretekov, keďže Mia spolu nestalo a spolu aj získali titul majster SsAZ a umiestnení do 6. miesta, vykročili naše
atletické nádeje úspešne do atletickej
s Janou Bodíkovou z Lučenca bojovali výkonom 126 cm.
o každý pokus. Nakoniec skončili spolu Svoje prvé preteky absolvovali vo vrhu 3 sezóny 2017.
Miroslav Rybársky, tréner
na prvom mieste, čo sa vo výške už dávno kg guľou aj Michaela Raffajová a Viktória

16. ročník Vianočného plaveckého preteku
PLAVCI

Ešte v polovici decembra 2016 sa
uskutočnil v žiarskom bazéne 16. ročník
tradičného Veľkonočného plaveckého
preteku. Naši plavci sa v konkurencii
130 plavcov z 12 klubov nestratili
a vyplávali si spolu 22 medailí.
Doma tak Žiarčania ponechali 2 zlaté, 10
strieborných a 10 bronzových medailí a
v celkovom hodnotení klubov obsadili 5.
miesto.
Zlaté medaile si vo svojej vekovej kategórii
vyplávali Jakub Kukučka (25M znak) Kukučka (25M VS a 25M prsia), Andrej znak) a Olívia Ťahúnová (50M VS a 100M
a Tereza Veselá (50M prsia). Strieborné Holos (50M VS, 100M VS, 50M znak a 100M VS). Bronz vo svojej kategórii vyplávali
medaile získali vo svojej kategórii Jakub znak), Ivana Šureková (50M znak a 100M Andrej Holos (50M motýlik), Dominik

Meliš (50M prsia), Tamara Šabatová (25M
VS, 25M prsia, 25M znak), Ivana Šureková
(50M VS), Olívia Ťahúnová (100M znak,
100M prsia) a Tereza Veselá (100M prsia
a 50M motýlik).
VÝSLEDKY OSTATNÝCH PLAVCOV

Melisa Martina Bartková: 7. miesto 100M
znak, 6. miesto100M prsia
Juraj Hlavnička: 5. miesto 25M VS,
4. miesto 25M znak, 4. miesto 25M prsia
Diana Karásková: 8. miesto 50M znak,
4. miesto 50M motýlik
Eliška Klučková: 7. miesto 25M VS,

7. miesto 25M
Hana Kmeťová: 6. miesto 50M motýlik,
8. miesto 50M prsia
Ján Kolár: 6. miesto 50M znak, 6. miesto
100M znak
Alexandra Koštová: 5. miesto 100M znak, 5.
miesto 50M prsia, 5. miesto 100M prsia
Viktória Maliková: 13. miesto 50M VS, 13.
miesto 100M znak
Hana Pittnerová: 12. miesto 50M znak, 8.
miesto 100M znak
Melinda Ruislová: 4. miesto 50M VS, 5.
miesto 50M prsia, 6. miesto 100M prsia
(pk mšk)

