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Kompletný program
žiarskeho MsKC

Hlasujte za žiarske Žihadielko a vyhrajte 2 550 eur!
Mesto Žiar nad Hronom a primátor
Peter Antal vyhlasujú súťaž
o neuveriteľných 2 550 eur. A stačí
tak málo! Iba hlasovať za žiarske
Žihadielko. Hodnota jedného Lidl
ihriska je 87 000 eur.
Naše mesto sa aj tohto roku rozhodlo
zapojiť do súťaže spoločnosti Lidl
a zabojovať tak o nové detské ihrisko
Žihadielko. Aj vy môžete svojim hlasom
pomôcť a zároveň aj niečo získať.
„Detských ihrísk nie je nikdy dosť, preto
sa snažím, aby sme mali ďalšie,“ hovorí
primátor Peter Antal na margo toho,
prečo sa mesto prihlásilo do vyhlásenej
súťaže a dodáva: „Tento rok, bez ohľadu
na Žihadielko, pribudne v meste jedno
nové detské ihrisko a minimálne na
troch sa komplet vymenia herné prvky.
Ale takých vecí nie je nikdy dosť. Záleží
mi na tom, aby mesto bolo lepšie
v každej oblasti života.“
V prípade, že mestu sa v súťaži podarí
uspieť a detské ihrisko Žihadielko získa,
bude postavené v medziblokovom
priestore na Ulici Š. Moysesa, na mieste
bývalého bazéna. „V centre mesta máme
jediné detské ihrisko a aj to budeme
musieť časom zrušiť, lebo nie je na
našom pozemku a ten sa aj s objektom
predáva. Preto chceme jedno nové
a pekné v centre,“ podotýka primátor
s tým, že hoci by sa mohlo zdať, že
máme detských ihrísk dosť, podľa
reakcií mamičiek, ani tie niekedy deťom
nepostačujú. Napríklad na Hviezdoške
žiadajú ďalšie, lebo to existujúce je plne
obsadené.

Vyhrajte spolu 1 050 eur
Trom z vás, ktorí na stránke
www.zihadielko.lidl.sk zahlasujú za
Žiar nad Hronom, odovzdá primátor
mesta Peter Antal 350 eur! Podmienkou
zapojenia sa do našej súťaže je hlasovať
za Žiar minimálne 25 dní. A teda 25 dní
odovzdať Žiaru nad Hronom svoj hlas.
Druhou podmienkou je, že naše mesto
získa detské ihrisko Žihadielko, a teda, že
skončí na prvom alebo druhom mieste.
Hlasuje sa až do 28. februára. Výhercov
vyžrebuje primátor mesta a výhru im
odovzdá pri otvorení Žihadielka.
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Svätokrížske
fašiangy
Utorok
13. február
9.00 - 17.30 hod.
Svätokrížska zabíjačka
13.00 - 17.30 hod.
Predaj zabíjačkových špecialít
15.00 - 16.00 hod.
Fašiangový sprievod mestom
16.00 hod.
Fašiangovanie s FS Hron
pred Svätokrížskym domom

O takéto detské ihrisko bojujú aj Žiarčania.

Ako hlasovať?
- prihláste sa na stránke
www.zihadielko.lidl.sk (zadajte svoj
mail a telefónne číslo)
- vyhľadáte Žiar nad Hronom
a hlasujete minimálne 25 dní
- ak si zahráte hru so včielkou
Majou, môžete získať bonusový bod
- po skončení hlasovania, a teda
28.2. kliknete na stránke Žihadielka
na vaše meno (v pravom hornom
rohu stránky), uvidíte dátumy, kedy
ste hlasovali. Následne urobíte
snímku tejto obrazovky (print screen
alebo jednoducho fotku obrazovky)
a pošlete nám ju do správy
na Facebooku, do komentára,
alebo na e-mailovú adresu: mn@
ziar.sk. Následne budete zaradený
do žrebovania o 350 eur!

Žihadielko by bolo postavené v medziblokovom priestore na Ulici Š. Moysesa.

Vyhrajte ďalšie
zaujímavé ceny

Obec tak môže rozšíriť už existujúce
detské ihrisko v dedine či škôlke.
„Ide o sumu, ktorá by určite pomohla
Pokiaľ zahlasujete na stránke každej obci v našom regióne,“ hovorí
www.zihadielko.lidl.sk za Žiar nad Peter Antal a dodáva: „Verím, že nás
Hronom, môžete vyhrať aj ďalšie
zaujímavé ceny – 1 vstupenku do Kina
Hron na ľubovoľný film pre 3 výhercov,
1 mesačnú permanentku pre mamičku
do Mestského materského centra Úlik
a 1 vstup pre 1 tím do Logic room
v Žiari. Fotky nám môžete posielať aj
do skupiny Žihadielko pre Žiar nad
Hronom. Žrebujeme 28.2. - po skončení
hlasovania. V tomto prípade nie je
podmienkou výhra ihriska pre naše
mesto.

Nové herné prvky v hodnote
1 500 eur môžu vyhrať
aj susedné obce
Okrem toho, že pre seba môžete
získať peknú sumu 350 eur, vyhrať od
mesta môžu aj hlasujúci zo susedných
obcí, a to vecný dar vo forme herných
prvkov do detského ihriska v hodnote
1 500 eur! Podmienky zapojenia sa do
súťaže sú rovnaké. Hlasovať za Žiar
a poslať print screen obrazovky. Zároveň
musíte napísať meno vašej obce.
Jedného z vás vyžrebuje primátor mesta
Peter Antal po skončení hlasovania.

v boji o nové detské ihrisko podporí čo
najviac ľudí aj z okolitých obcí a my sa
im takýmto spôsobom poďakujeme.“ Aj
v tomto prípade je podmienkou získanie
detského ihriska Žihadielko.
(kr; li)
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PODMIENKY
POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU MESTA
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 a) podporu realizácie
projektu a to v oblasti 1/ ochrany
a tvorby životného prostredia, 2/
obnovy verejných priestranstiev,
3/ ochrany vonkajších priestorov
BD kamerovým systémom alebo
b) podporu verejnoprospešných
služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov
ako aj na podporu podnikania
a zamestnanosti.
a) 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. Žiadosť je potrebné
doručiť na mestský úrad do 28.2.2018
so všetkými povinnými prílohami.
b) Podpora verejnoprospešných
služieb
Oprávnenými osobami sú právnická
osoba, ktorá má sídlo na území mesta,
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na
území mesta, alebo poskytuje služby
obyvateľom mesta a fyzická osoba
– podnikateľ so sídlom, miestom
podnikania alebo trvalým pobytom
na území mesta. Oprávnenej osobe
môže byť v príslušnom rozpočtovom
roku poskytnutá len jedna dotácia
na jeden účel, a to najviac vo výške
1 660 eur. O žiadostiach rozhoduje
primátor mesta. V prípade požiadavky
na dotáciu vo výške vyššej ako stanovuje
predmetné VZN rozhoduje o schválení
mestské zastupiteľstvo.
Písomné žiadosti na poskytnutie
dotácie so všetkými povinnými
prílohami je možné predkladať mestu
v priebehu celého roka, najneskôr
však do 30.11.2018 (potrebné je uviesť
adresu, telefón, mailový kontakt).
Ďalšie dôležité informácie sú uvedené
aj na webovej stránke mesta alebo
v samotnom nariadení.
(r)

mestské noviny

Rekonštrukcia zimného štadióna pokračuje aj napriek chladnému počasiu
Ešte koncom minulého roka začala
rekonštrukcia žiarskeho zimného
štadióna. Práce pokračujú aj v tomto
roku a realizujú ich výhradne
pracovníci a technika technických
služieb.
„Po odstránení strechy hlavnej
tribúny sme odstránili tretie nadzemné
podlažie, ktoré bolo pôvodne len
obostavaným priestorom s priemernou
výškou 1,5 metra,“ hovorí riaditeľ
technických služieb Igor Rozenberg
a dodáva, že preto máme momentálne
dvojpodlažný objekt, ktorý sa stane
súčasťou novej oceľovej konštrukcie
okolo ľadovej plochy.
Tohtoročné zimné počasie nie je
priaznivé pre rekonštrukcie a výstavby.
Ako je to v prípade zimáku? „Keďže
búracie práce vykonávajú pracovníci,
ktorých môžeme vidieť aj pri realizácii
zimnej údržby, práce ovplyvňuje
mrazivé počasie len čiastočne. Intenzita
prác na stavbe je preto závislá viac
od potreby využívania pracovníkov
pri výkone zimnej údržby,“ vysvetľuje
ďalej Rozenberg s tým, že v tomto čase

už na jeseň tohto roku. Aké práce
čakajú pracovníkov technických služieb
v nasledujúcom období? „Pokračujeme
v búraní stupňov bývalej hlavnej
tribúny, ktorá bude slúžiť ako nosná časť
oceľovej konštrukcie novej tribúny. To
znamená, že sa nová konštrukcia bude
uchytávať na pôvodnú. Nasledovať
budú búracie práce interiéru hlavnej
tribúny, demolácia starej budovy šatní,
vyčistenie tzv. „esíčka“ (cesta do Lovče)
od náletovej zelene a podľa všetkého
vyčistenie od ostatnej náletovej zelene
Zo štadióna už odstránili aj strechu.
ku kopcu smerom ku garážam,“ dopĺňa
prebiehajú takzvané pomocné práce Podľa plánu má byť zimný štadión na záver riaditeľ žiarskych technických
(kr)
pri búraní a čistiace práce na náletovej dokončený a odovzdaný do užívania služieb Igor Rozenberg.
zeleni v širšom okolí zimného štadióna.
„Práve táto činnosť je rozhodujúca pre
sprístupnenie športoviska pre širokú
verejnosť. Ešte v nedávnej minulosti
priestor okolo zimného štadióna
pripomínal skôr džungľu. Čím viac
sa otvára priestor okolo športoviska,
tým viac možností daný priestor
ponúka. Napríklad úpravu chodníka
na cintorín alebo vybudovanie nových
komunikačných trás,“ dodáva riaditeľ.
Práce pokračujú aj vo vnútri.

Chcete byť informovaní o dianí v meste?
Požiadajte o bezplatné sms či e-mailové správy
informovaní o dianí v meste, na webovej
stránke mesta www.ziar.sk sa môžu
zaregistrovať do systému, v ktorom si
vyberú možnosť, akou formou chcú
správy dostávať. A to buď sms správou,
alebo e-mailom,“ konkretizuje Martin
Cez tento formulár na webovej stránke sa môžete prihlásiť Baláž a ako podotýka, sms správy budú
na odber sms správ. bezplatné, náklady na ne znáša mesto.
Pôjde pritom o hromadné rozosielanie
Ako sme vás už informovali, musel by sa kompletne celý vymeniť. správ.
mesto nebude svojich obyvateľov Vedeniu mesta sa takáto investícia
informovať cez mestský rozhlas. zdá byť privysoká a zbytočná. A keďže
Ak nemáte internet,
Nahradia ho lacnejšie a efektívnejšie žijeme v dobe modernej techniky,
rozhlas nahradia sms správy a e-maily.
sms správy a e-maily.
do systému sa môžete
Modernizácia verejného rozhlasu by
mesto vyšla na 300-tisíc eur. A keďže Samozrejme, vedenie mesta počíta prihlásiť aj telefonicky. Naši
Žiar je jedným z posledných miest, s tým, že nie všetci obyvatelia sa pracovníci to urobia za vás.
kde rozhlas ešte funguje, radnica sa s myšlienkou zrušenia rozhlasu
Martin Baláž, vedúci KPM
rozhodla, že ho zruší. „Verejný rozhlas je stotožnia. Na druhej strane, v poslednom
v zlom technickom stave. Na niektorých období sa hromadia sťažnosti od
ktorých
dennodenné Mesto myslelo aj na tých, ktorí
miestach nefunguje a náhradné diely Žiarčanov,
naň sa už nedajú kúpiť. Komplexná vysielanie rozhlasu ruší a obťažuje nemajú možnosť prihlásiť sa do
obnova by pritom stála 300-tisíc eur,“ kvôli jeho hlučnosti. Obyvatelia mesta systému prostredníctvom webovej
informuje vedúci kancelárie primátora sa však nemusia obávať, že by zostali stránky. V takom prípade môžu zavolať
mesta Martin Baláž s tým, že ak by mesto bez informácií, na ktoré sú zvyknutí. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
chcelo mať funkčný a moderný rozhlas, „V prípade, že chcú byť aj naďalej (Mestské noviny) na telefónne číslo

„

045/678 71 75 alebo 045/678 71 35.
„Vaše telefónne číslo do systému
zadáme my. Stačí si len vybrať, o aké
kategórie máte záujem,“ dodáva Baláž.
Vybrať si môžete z možností kultúra,
šport, verejné oznamy a obmedzenia
dopravy a dodávok energií.
Okrem sms služby ponúka mesto
možnosť zasielania tzv. Mestského
rozhlasu
online
prostredníctvom
e-mailu. „Už dlhšiu dobu komunikujeme
s obyvateľmi mesta aj prostredníctvom
e-mailu. Aj do tejto služby sa môžu
registrovať na webovej stránke
mesta. Každý piatok potom do svojej
e-mailovej schránky dostanú newsletter
s prehľadom udalostí za posledné dni,“
uzatvára Martin Baláž. Okrem týchto
informačných
kanálov
informuje
žiarska radnica aj tradičnými spôsobmi,
a to oznamami na úradnej tabuli, na
výlepových plochách a prostredníctvom
Mestských novín či mestskej televízie
ATV.
(li)

Opravy výtlkov robia zimným asfaltom a infražiaričom
Mesto už má urobenú tzv.
inventúru poškodení ciest podľa
jednotlivých ulíc. Vzniknuté výtlky sa
už začali opravovať zimným asfaltom
a infražiaričom.
Ulice, na ktorých je potrebné výtlky
odstrániť, sú rozdelené podľa druhu
povrchu. Ako prvá sa začala opravovať
Ulica M. R. Štefánika od predajne
potravín postupne k mestskému
úradu a pokračovalo sa Ulicou Hollého

k Hotelu Luna. „K dispozícii máme 1000
kilogramov zimného vrecovaného
asfaltu, s ktorým môžeme opraviť
približne 40 m2 výtlkov o ich hĺbke
1 centimeter,“ konkretizuje Miloslav
Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom a ako
spresňuje, v prvom momente sa použil
tento asfalt a po získaní konkrétnych
údajov o druhu a rozsahu výtlkov, ako
aj o finančnej náročnosti ich opráv, sa
rozhodlo o ďalšom postupe opráv.

asfaltom. Na rad tak prišli ulice Svitavská
či Bernolákova. Opravy by mali byť
ukončené do konca januára. „Prosíme
obyvateľov mesta, v prípade, že po
týchto opravách ešte niekde uvidia
výtlky hlbšie ako 5 centimetrov, aby to
nahlásili na mestskom úrade,” uzatvára
Miloslav Baranec.
(li)

„

Viete o výtlkoch
v meste? Nahláste to
na mestský úrad.
V oprave výtlkov sa pokračovalo aj na
ďalších komunikáciách. V prvom rade
infražiaričom a následne aj zimným

Výtlky by už v meste mali byť minulosťou.
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výsad pre mesto Kríž. Tieto udelil
dňa 4. februára 1246, a to štyri
roky po svojom zvolení za prímasa
Uhorska, obyvateľom a hosťom
Sv. Kríža v Šúšoli (Santa Crux de
Susal). Mestské práva boli udelené
na základe domáceho práva
Uhorského s niektorými právami
práv nemeckých.
Podieľal sa naďalej aj na rozširovaní
svojho domínia, a to aj v oblasti
svetskej. Ešte pred odchodom do
Ríma v hodnosti kardinála, spolu
s bratmi Petrom a Vincentom a za
Medzi pre nás najvýznamnejší spoluúčasti ich príbuzného Vrbasa,
jeho čin patrí udelenie mestských začali stavať Šášovský hrad. Iste,
Jeho snahou bol hospodársky
rozvoj a upevnenia si svojej pozície
v regióne Žiarskej kotliny. V období
po 40-tych rokoch 13. storočia
pozýva Vanča na naše územie „hostí“.
Na ich základe vznikajú takzvané
nemecké dediny „hostí“, čo sa konalo
v rámci podpory vzrastu podnikania
v oblasti ťažby a jej rozvoja v širšom
regióne rudonosnej oblasti. Štefan
Vanča týmto sledoval hlavne
zvýšenie vlastných príjmov a príjmov
úradníkov panstva.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Osobnosti
Štefan Vanča
– Stephanus de Vancha
V tomto období hospodárskomocenských bojov prichádza
na scénu nášho mesta Štefan
Vanča (Stephanus de genere
Báncsa), arcibiskup a kardinál,
ktorý pochádzal so Slavónie.
Bol prvým známym kardinálom,
ktorý spravoval aj naše územie,
ostrihomský arcibiskup a prímas
Uhorska Štefan II. (Stephanus de
Vancha) v rokoch 1242 – 1252.

Do kina už môžete vstupovať aj s občerstvením
Nový vnútorný poriadok Kina
Hron povoľuje vstup do kinosály
s
občerstvením
zakúpeným
v priestoroch MsKC. Stále však platí,
že diváci si kinosálu nesmú mýliť
so smetiskom a musia sa v nej správať
slušne a kultúrne.
Od januára platí v Kine Hron nový
vnútorný poriadok, ktorý povoľuje
vstup do kinosály s občerstvením
zakúpeným v priestoroch MsKC.
„Pukance je možné kúpiť v Informačnom
centre,“ informuje Lýdia Glezgová,
odborná pracovníčka kina a dopĺňa: „Do
kinosály možno vstupovať s nápojmi
iba v uzatvárateľných obaloch. Divákov
prosíme, aby si našli čas na preštudovanie
vnútorného poriadku kina, ktorý je
zverejnený na webe kina pri každom
premietanom titule, a tento poriadok
rešpektovali a dodržiavali.“

Program kina na najbližšie
týždne

S novým rokom sa akoby roztrhlo vrece
s pútavými a unikátnymi filmovými
titulmi. „Do pozornosti by sme dali
životopisnú drámu S láskou Vincent,
ktorej jedinečnosť spočíva v tom, že je
prvým filmom vytvoreným z olejomalieb
a stal sa tak skutočnou poctou maliarovi
Vincentovi van Goghovi a jeho
talentu. Každú sekundu filmu tvorí
12 olejomalieb, ktorých vytvorenie
trvalo 10 dní. Na tomto jedinečnom
filmovom projekte sa podieľalo viac
ako 120 maliarov – animátorov,“
pozýva na zaujímavý filmový titul Lýdia
Glezgová. Za zmienku rozhodne stojí aj
romantická dráma o dospievaní a prvej
láske s názvom Daj mi tvoje meno
odohrávajúca sa na horúcom talianskom
vidieku. Film si po premietaní na New
York Film Festival vyslúžil najdlhší potlesk

v 55-ročnej histórií tohto festivalu. Na
svoje si prídu aj milovníci komédií, ktorí
sa môžu tešiť na titul Zmenšovanie,
ktoré hroziace preľudnenie našej
planéty rieši zaujímavým spôsobom
a dokazuje, že aj v malom svete sa môžu
diať veľké veci. Určite sa oplatí vidieť
aj čiernočiernu komediálnu drámu zo
športového prostredia podľa skutočných
udalostí, akou je Ja, Tonya. Ide o jeden
z najväčších škandálov športovej histórie
o krasokorčuliarke Tonyi Hardingovej.
„Naši najmenší diváci sa najbližšie môžu
tešiť na animáky Snehová kráľovná:
Tajomstvo ohňa a ľadu a tiež Pračlovek.
Február nám prinesie tiež nový dojímavý
rodinný film Obyčajná tvár o chlapcovi
s vrodenou chybou, marvelovku Čierny
Panter, fantasy drámu Podoba vody, ktorá
predstavuje tak trochu iný príbeh lásky
odohrávajúci sa v tajnom americkom
vládnom laboratóriu; dva filmy
inšpirované skutočnými udalosťami 15:17
Paríž, ktorý sleduje príbeh zmareného
teroristického útoku na vlak a The Post:
Aféra v Pentagone, pod režisérskou
taktovkou Stevena Spielberga. A chýbať
nebude ani očakávané vyvrcholenie

divácky megaúspešnej erotickej trilógie,
Päťdesiat odtieňov slobody,“ vymenúva
filmové lahôdky Lýdia Glezgová, na ktoré
zároveň pozýva všetkých milovníkov
kvalitných filmov.

„

Filmové plagáty vám
veľmi radi odložíme.
Lýdia Glezgová,
pracovníčka Kina Hron
Vedenie Kina Hron prosí divákov,
aby sa v kinosále ako aj v celom
kultúrnom centre, správali kultúrne
a nestrhávali svojvoľne filmové plagáty
z vývesných plôch. „Slušnej prosbe
o odloženie akéhokoľvek plagátu veľmi
radi vyhovieme, stačí nás kontaktovať
na e-mailovej adrese kinohron@
mskcentrum.sk,“ dodáva na záver
Glezgová.
(li)

výsledkom jeho jednaní z pozície
cirkevnej autority bol súhlas kráľa
na výstavbu hradu na kráľovskom
území a obdŕžanie kráľovskej pôdy
v Žiarskej kotline ako náhradu za
stavebné náklady.
Na základe faktov o hospodárskom
povznesení Žiarskej kotliny a udelenia mestských výsad Žiaru môžeme
bez rozpakov označiť ostrihomského
arcibiskupa a kardinála Stephanus de
genere Báncsa za otca nášho mesta.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Počet pôrodov v žiarskej nemocnici vlani stúpol
Pôrodnicu v Žiari nad
Hronom si na príchod svojho
bábätka
vlani
vybralo
o 105 rodičiek viac ako
v predchádzajúcom roku.
Kým v roku 2016 to bolo 648
pôrodov, vlani už 753.
Žiarska nemocnica patrí
do siete Svet zdravia.
Ako
informoval
hovorca
spoločnosti Tomáš Kráľ, minulý
rok sa v Žiari narodil rovnaký
počet chlapcov ako dievčat –
378. „Spomedzi novorodencov, ktorí
prišli na svet v žiarskej nemocnici, si
dve mamičky odniesli domov dvojičky
a jedno bábätko sa narodilo doma,“
konkretizuje hovorca s tým, že medzi
najčastejšie dievčenské mená patria
za minulý rok Ema, Sofia a Hana.
U chlapcov dominovali mená ako
Samuel, Tomáš a Matúš.

Naplánujú si, ako bude pôrod
vyzerať

Žiarska pôrodnica minulý rok prešla
niekoľkými
zmenami.
„Pribudla
v nej nová polohovateľná pôrodná
posteľ a nemocnica zrekonštruovala
i dve miestnosti na gynekologickopôrodníckom oddelení. Vytvorila
z nich jednolôžkové nadštandardné
izby, ktoré majú zvýšiť komfort pre
mamičky,“ vymenúva Tomáš Kráľ a ako
dodáva, pre vytvorenie príjemnejšieho
prostredia tiež nemocnica vymaľovala
jednotlivé oddelenia a na stenách
pribudli fototapety.
Okrem toho si od minulého roka môžu
mamičky spolu s lekárskym tímom

naplánovať, ako presne bude ich pôrod
vyzerať, a to od prijatia do nemocnice
po starostlivosť o novorodenca.
„Pôrodnica sa stala súčasťou projektu
Moja pôrodnica, v rámci ktorého sieť
nemocníc Svet zdravia zavádza do
praxe individuálny pôrodný plán. Vlani
si ho vytváralo 30 mamičiek,“ dodáva
hovorca Tomáš Kráľ s tým, že pôrodnica
tiež uplatňuje moderné metódy, ako
je bonding, teda položenie nahého
dieťaťa na nahé brucho matky ihneď po
pôrode.

Predpôrodná príprava

Mamičky spolu s oteckami majú tiež
možnosť absolvovať predpôrodnú
prípravu. Počas nej sa od pôrodnej
asistentky dozvedia, ako sa čo najlepšie
pripraviť na príchod novorodenca.
Nemocnica pritom spolupracuje
s mestom, ktoré jej poskytlo priestory
v Mestskom materskom centre Úlik.
Minulý rok takúto prípravu absolvovalo
81 budúcich mamičiek. Rodičky tiež
majú možnosť vopred si dohodnúť
obhliadku priestorov pôrodnice či
zoznámiť sa s personálom.
(li)

Až 32 nehôd v našom kraji „vďaka“ poľadovici

Nová pobočka pošty už slúži občanom
Od 2. januára už Žiarčania či
návštevníci mesta môžu využívať
aj služby novej pobočky pošty.
Tá sa nachádza nad Centrálnou
autobusovou stanicou.
V nových priestoroch pošty sú tri
univerzálne priehradky. Otváracie hodiny
sú od pondelka do piatka v čase od 8.00 do
17.00 hodiny. V sobotu a nedeľu je pošta
zatvorená. Momentálne sú zákazníkom

k dispozícii štyria zamestnanci. Pobočka
však neposkytuje všetky služby ako
hlavná pošta. Napríklad službu „výber
oznámených zásielok“ môžete vybaviť
iba na pošte na námestí.
V rámci skvalitňovania svojich
služieb prebieha v týchto dňoch aj
rekonštrukcia interiéru priestorov pošty
na námestí. Práce by mali byť ukončené

Na novej pošte sú tri univerzálne priehradky.

do 31. marca. Z tohto dôvodu sú zmenené
aj otváracie hodiny pre verejnosť.
V pracovné dni je otvorené od 8.30 do
17.30 hodiny a v sobotu od 8.00 do 11.00
hodiny. Predmetom rekonštrukcie je
stavebná úprava vnútorných priestorov,
vrátane rekonštrukcie inžinierskych
sietí, ústredného vykurovania a dodávka
klimatizácií, tiež modernizácia klientskej
haly,
priehradkových
pracovísk
a interiéru a priestorov zázemia pre
zamestnancov. Služby klientom budú
dočasne poskytované v náhradných
priestoroch v budove.
(li)

Počas utorka 16. januára
zaevidovala polícia v Banskobystrickom kraji od 6.00 do 13.00 hodiny
32 udalostí v cestnej premávke.
Ako nás informovala krajská policajná
hovorkyňa Mária Faltániová, situácia
na cestách, najmä v okresoch Banská
Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom,
sa už predpoludním upokojila.
Rýchlostná cesta R1 bola už od 11.30
hodiny prejazdná bez obmedzení.
Policajti
diaľničného
oddelenia
v Žiari nad Hronom na R1 zaevidovali
4 škodové udalosti a 2 dopravné
nehody.
„Krátko po 7.00 hodine došlo na
R1 k dopravnej nehode osobného
motorového vozidla Toyota Yaris, ktoré
viedla 58-ročná vodička zo Žiaru nad
Hronom. V smere jazdy od Žiaru nad
Hronom na Zvolen dostala s vozidlom
šmyk a narazila do zvodidiel. Vodička

sa nezranila, ale škoda, ktorá pri
nehode vznikla, je odhadnutá na
7-tisíc eur,“ uviedla Faltániová s tým,
že ďalšia dopravná nehoda 4 vozidiel
sa na R1 stala o 7.15 hodine. „43-ročný
vodič osobného motorového vozidla
Hyundai Accent z Liptovského
Mikuláša jazdil v smere od Zvolena na
Žiar nad Hronom. S vozidlom dostal
šmyk a narazil do zvodidiel. Ďalšie tri
vozidlá - Hyundai Santa Fe, Mercedes
Benz a nákladné motorové vozidlo Fiat
Ducato idúce za ním postupne narazili
do seba. Pri tejto nehode sa dve
spolujazdkyne (33-ročná a 36-ročná
z Banskej Bystrice a z Polomky)
z vozidla Hyundai Santa Fe
ľahko zranili. Škody na vozidlách
a zvodidlách sú odhadnuté na viac
ako 24-tisíc eur. Dopravná nehoda
je v štádiu objasňovania,“ dodala
hovorkyňa.
(r)
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Kandráčovci, Kollárovci či Lucie Bílá. Aj to je rok 2018 v žiarskej kultúre
Stalo sa už akýmsi pravidlom, že vždy
na začiatku nového roka sa s vedením
žiarskeho Mestského kultúrneho
centra porozprávame o tom, aký bude
nadchádzajúci rok v žiarskej kultúre.
Aj tento rok sa exkluzívne v našich
novinách dozviete, čo Céčko pripravilo
pre svojho diváka v roku 2018, a to
priamo od jeho riaditeľky Michaely
Pribilincovej.
Rok 2018 otvorilo Céčko veľkolepo –
Bálom Žiarčanov. Ako sa vydaril tento
ročník?
Záujem o Bál Žiarčanov z roka na rok
narastá a vstupenky naň boli tentoraz
rekordne predané za 2 týždne. Úlohu
moderátora prijal známy herec Juraj
“ŠOKO“ Tabaček, do tanca hrala skupina
Pollux z Rajca a samozrejmosťou bola tiež
bohatá tombola. Aktuálny ročník však
z pohľadu organizátora nehodnotíme len
pozitívne. Záleží nám na tom, aby sa ľudia
skvele zabavili, zatancovali i najedli. Stále
je čo vylepšovať. Tento rok si polovica
ľudí na bále pochvaľovala živú hudbu
a tancovala až do rána, pričom druhá
polovica by privítala viac modernej
hudby v podobe dídžeja. Tiež musíme
v budúcnosti pri výbere dodávateľa
stravy viac dbať na ich možnosti obsluhy,
hlavne pri vydávaní stravy. Určite si dáme
záležať na tom, aby sme pre budúci
ročník tieto nedostatky odstránili.
Ďalším
veľkým
podujatím
bude
Fašiangová
veselica,
ktorej predchádza zabíjačka vo
Svätokrížskom dome. Na čo sa môžu
Žiarčania tešiť v tomto prípade?
Aj Fašiangová veselica s pochovávaním
basy je už našim tradičným podujatím,
na ktoré sa diváci veľmi tešia. Aj
tento ročník sa uskutoční deň pred

popolcovou stredou, a teda 12. februára.
Prvou časťou Svätokrížskych fašiangov
bude zabíjačka vo Svätokrížskom dome,
vyrábanie obľúbených huriek a klobás
a, samozrejme, predaj spracovaných
výrobkov. O dobrú náladu sa postará
Mužská spevácka skupina Sekera.
Tradičnou súčasťou je tiež Fašiangový
sprievod, ktorý spred MsKC vyrazí
o 15.00 hodine a zamieri si cez mesto až
do Svätokrížskeho domu, pred ktorým sa
uskutoční samotné fašiangovanie o 16.00
hodine. Druhá časť fašiangov už bude
pokračovať o 18.00 hodine Fašiangovou
veselicou spojenou s pochovávaním
basy v Hlavnej sále v MsKC.
Do Veľkej noci nastane obdobie,
kedy sa končí so zábavou, čo máte
počas tohto obdobia pripravené pre
diváka?
Pre všetkých zaľúbených pripravujeme
Valentínsky koncert na stredu 14. februára
o 18.00 hodine v kaviarni U Shakespeara.
Predstaví sa skupina Anna Bartova band
z Prievidze s programom svetových
i slovenských romantických piesní. Vstup
je zdarma. Okrem toho sa Žiarčania môžu
tešiť aj na skvelé divadelné predstavenia
vo februári a marci. Do nášho mesta sa
23. februára vráti Radošinské naivné
divadlo, ale do pozornosti chceme určite
dať aj predstavenie Studia Dva: Zdravý,
nemocný s hereckou hviezdou Karlom
Rodenom 29. marca.
Lahôdkou pre náročného diváka
bývajú divadelné predstavenia nielen
slovenských hercov, ale aj českých.
Na koho sa môžu Žiarčania tešiť tento
rok?
Okrem spomínaných „Radošincov“ či
Karla Rodena sme nesmierne radi, že sa
nám podarilo získať ďalšiu výnimočnú
hereckú osobnosť Jaroslava Dušeka

Do Žiaru prídu tento rok aj obľúbení Kandráčovci.
so svojím predstavením Štyri dohody,
na ktoré predávame už posledné
lístky. Okrem toho uvedieme 14. apríla
muzikál Cigánskych diablov Prekliatie,
ale i známu talkshow obľúbeného herca
Petra Marcina a jeho hostí Neskoro večer
22.mája.

„

Na City feste sa pracuje
celý rok. Snažíme sa uloviť
tých najzaujímavejších
umelcov.
Michaela Pribilincová,
riaditeľka MsKC
Špeciálnou kapitolou sú koncerty.
Pripravuje Céčko niečo zaujímavé aj
tento rok?
Už 8. februára sa v našom MsKC
predstaví obľúbený rapper Separ
so svojou šou, 11. mája k nám zavíta
česká spevácka diva Lucie Bílá s Petrom

Maláskom, 10. júna sa k nám vrátia
obľúbení Kandráčovci, pripravujeme
tiež koncerty hudobných osobností
ako sú Moyzesovo kvarteto, Petra Lipu
či Katarziu a v závere roka nebudú
chýbať vianočné koncerty, ako napr.
3. decembra Vianoce s Kollárovcami.
Nezabúdate ani na detského diváka,
kedy sú nároční aj samotní rodičia.
Aký je výber pre nich?
Momentálne pre nich vyberáme tie
najkrajšie divadelné rozprávočky, ktoré
budeme každý mesiac uvádzať v našej
divadelnej sále. 5. júna zavíta do nášho
mesta v súčasnosti najobľúbenejší
detský program Mira Jaroša Pesničky
pre (ne)poslušné deti. Chýbať nebude
ani Žiarsky Deň detí 2. júna či Mikulášske
slávnosti 5. decembra.
Najväčším podujatím bude opäť City
fest. Ako ste pripravení na podujatie,
pretože určite je ťažké toľko rokov
po sebe zaujať diváka vždy niečím
novým, zaujímavým, a to nielen
sprievodnými podujatiami, ale aj
samotným výberom interpretov.
Mení sa niečo oproti predchádzajúcim

ročníkom?
Na City feste sa priebežne pracuje celý
rok. Snažíme sa s predstihom uloviť tých
najobľúbenejších umelcov a skupiny.
Meno prvého hosťa sme avizovali už
takmer okamžite a bude ním skupina
Horkýže Slíže, ďalšou hviezdou bude
česká metalové legenda Turbo, ktorá
sa predstaví po polnoci, na záver
programu. Ďalšie mená zverejníme už
čoskoro. Chceme, aby bol tento ročník
City festu veľmi pestrý a aby sa striedali
žánre. Chceme viacej „mladej muziky“,
ale ponúkneme aj osvedčené komerčné
kapely.
Čo domáca scéna? Chystá Céčko
niečo pre domácich umelcov, kde sa
budú môcť prezentovať?
Príležitosť domácim umelcom, či už
sú to divadlá, alebo hudobné skupiny,
dávame takmer pri každej našej akcii.
Budeme ich uvádzať v rámci malej scény
v kaviarni U Shakespeara, v programe
Impro šou, ale i v rámci City festu, letných
akcií či Žiarskeho jarmoku.
(li)

Tohtoročný ples odmoderoval
Juraj „ŠOKO“ Tabaček.

Vyskúšali sme za vás: 24 hodín v službe počas vyhlásenia zimnej pohotovosti
Zimné počasie nám zase ukázalo
svoju silu. Niekoľko dní po sebe
intenzívne snežilo, z čoho síce mali
radosť lyžiari či deti, ale určite nie tí,
ktorí v tieto dni mali pohotovosť. Či už
sú to záchranári, hasiči, alebo policajti.
Pohotovostnú službu však v takýchto
prípadoch mávajú aj pracovníci
mestských Technických služieb, ktorí
sú niekoľko hodín v uliciach mesta
a odpratávajú zimnú nádielku. Do
ulíc idú nielen stroje, ale aj ručné
čistenie a do toho všetkého funguje
non-stop Linka zimnej údržby, na
ktorú môžu obyvatelia mesta volať. A
to v prípade, že vedia o neodhrnutej
ceste či chodníku, kĺže sa, lebo nie je
posypané, alebo nemôžu prejsť cez
priechod pre chodcov kvôli vysokému
snehu.
Jeden deň v službe s pracovníkmi
technických služieb sme si vyskúšali aj
my. Je nedeľa 22. januára a zobúdzame
sa do zasneženého skorého rána. Služba
nám začína o 6.30 hodine. Sadáme
do služobného auta a ideme naprieč
mestom. Zisťujeme, o ktoré úseky je
potrebné sa prioritne postarať. Hneď
na to sú do služby povolaní šoféri aj
pracovníci na ručné čistenie.

idú ako stroje a robota im ide od ruky.
„Sme zvyknutí na túto robotu. Aj keď je
ťažká a mnohí ľudia ju nevedia oceniť,
nesťažujeme si. Všade sa nájde niekto,
kto vidí chybu a bude večne nespokojný,“
konštatuje dlhoročný pracovník Ľudovít
Kaločaj.
soli, a to kvôli životnému prostrediu,
keďže cez obec preteká potok.

Je pomaly čas obeda a snehu stále
pribúda. Do toho ďalšie telefonáty.
Treba vyčistiť parkovisko pred Mestským
kultúrnym centrom a zasypané je aj
parkovisko pri Hoteli Luna. Okamžite
sú na tieto miesto vyslaní ďalší vodiči
so zimnou technikou. Zdá sa, že
sneženie prestáva, cestné komunikácie
sú už takmer všetky odhrnuté, a tak aj
pracovníci majú chvíľu oddych, ktorý
využívajú na nedeľný obed. Do toho opäť
zvoní telefón. Volá pani, ktorá si vyšla
do mesta a cestou natrafila na chodník,
cez ktorý sa nedá prejsť, pretože nie
je odhrnutý. S prísľubom vybavenia
požiadavky sa rozlúčime a na dané
miesto posielame Ľudovíta s partiou.
Ako sa ukázalo, chodník bol od snehu
vyčistený, ale tým, ako popri ňom prešiel
odhŕňač, sa naň časť snehu opäť dostala.
Nevadí, aj na takéto sú techničiari
zvyknutí a neprotestujú. Urobia to, čo
po nich Žiarčania požadujú a čo je v ich
silách.

Ako prvé sa začínajú odhŕňať a súčasne
aj posýpať rizikové úseky. Tými sú
napríklad kopce a križovatky v nich.
Pokračuje sa v posypávaní schodísk
a autobusových zastávok, ktoré
pracovníci čistia ručne. Jednotlivé cestné
komunikácie sa odhŕňajú podľa priority.
Do ulíc techničiari nasadili staršiu aj novú
k dispozícii 10 vodičov, ručné čistenie
techniku, pomocou ktorej zmierňovali
majú na starosti iba traja pracovníci. Aj
následky zimy až do popoludňajších
vodiči však nie sú v službe naraz všetci.
Okrem hlavného ťahu, a teda hlavných hodín.
Na niektoré stroje sú po dvaja, aby sa
ciest na Ulici SNP a Ul. A. Dubčeka, ktoré
cez mesto vedú, sa ako prvý udržiava Pomedzi to je potrebné riešiť mohli postupne prestriedať a služby si
plynulý chod cestnej premávky na aj telefonáty, ktoré od Žiarčanov vymeniť. Veru, ručnému čisteniu nie je
komunikáciách, ktoré vedú k nemocnici, prichádzajú na Linku zimnej údržby. čo závidieť. Odpratávať sneh lopatami
vrátane celého areálu nemocnice Prvý sa v tento deň ozval pán, ktorý musia na priechodoch pre chodcov, na
kvôli vjazdu sanitiek, alebo k hasičskej potreboval odhrnúť priestor pred autobusových zastávkach a na miestach,
zbrojnici. Až potom prichádzajú na rad garážami Pod Kortinou. Dispečer posúva kam sa s technikou nedá dostať. Keď toto
komunikácie na sídliskách, medziblokové informácie šoférovi a ten, keď skončí všetko spravia, môžu začať tak povediac
priestory a parkoviská. Nesmieme s predchádzajúcou úlohou, ide vybaviť od začiatku, pretože pomedzi to znova
zabúdať ani na Šášovské Podhradie, podnet od občana. Pomedzi to stále prešli autá, ktoré odhŕňali a posypávali,
ktorého cesty je tiež potrebné odpratať jazdíme osobným autom po meste a tak treba čistiť znovu. Hovorili sme si,
od snehu a posypať bez chemického a kontrolujeme, či boli úlohy dôkladne že toto je veru nikdy nekončiaci príbeh. Konečne, po ôsmich hodinách
ošetrenia. To znamená bez posypovej splnené. Kým na službu do áut je Ale títo chlapi nešomrú, neprotestujú, služby, prestáva snežiť. Technika sa

môže stiahnuť z ulíc naspäť do garáží,
potrebné je tiež dotankovať PHM
a skontrolovať technický stav vozidiel.
Zaslúžený oddych čaká aj na pracovníkov
ručného čistenia. Neznamená to však,
že služba im skončila. V prípade, že by
začalo opäť snežiť, sú do služby znovu
povolaní a všetko sa začína a opakuje
odznova. Pohotovosť je vyhlásená od
15. novembra 2017 a končí 15. marca.
Až dovtedy sa služby a dispečeri budú
striedať. Pripravení sú nielen usmerňovať
odpratávanie snehu a posýpanie, ale
reagovať aj na dotazy a pripomienky
občanov, ktoré prichádzajú niekedy
intenzívnejšie, inokedy menej intenzívne
na Linku zimnej údržby. „Aj keď je občas
veľa telefonátov a podnetov od občanov,
snažíme sa čo najskôr reagovať. Vždy nás
potom poteší, keď ľudia neskôr zavolajú
na Linku zimnej údržby a poďakujú
za dobre odvedenú prácu. Je to pre
nás zadosťučinenie za to, že robíme
svoju prácu zodpovedne a spoľahlivo,“
uzatvára dispečer Juraj Tužinský.
(li)
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Blaho elanie

Deň otvorených dverí na technickej škole

K narodeninám sa všetko želá,
dobré, pekné, ba i veľa.
No my ti chceme zo srdca priať,
aby si sa mohla
vždy v živote smiať.
Zdravie, šťastie, lásku
a usmiatu tvár,
to je ten najkrajší dar.
Dňa 12. januára sa dožila naša drahá

Val ria Kokov

80 rokov.
Veľa zdravia praje manžel,
syn a dcéry s rodinami.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

29.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
30.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
31.1. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
1.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
2.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
3.2. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia,
20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
4.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus

5.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
6.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
7.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
8.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
9.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
10.2. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
11.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
12.2. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
13.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
vás pozýva na Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční 8. februára od 8.30 do 15.00 hod.
Študuj odbory budúcnosti a získaj istotu zamestnania.
Odbory na škole:
•v duálnom systéme vzdelávania - s výučným listom: Operátor strojárskej výroby
s výučným listom a maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik
nastavovač, Programátor obrábacích strojov a zariadení, Hutník operátor
•v školskom systéme vzdelávania: - s maturitným vysvedčením: Technické
lýceum, Elektrotechnika
Čo vás čaká na Dni otvorených dverí
•Otestuješ sa, či máš technické
zručnosti a čo ťa bude baviť.
•Všetky informácie o duálnom
vzdelávaní získaš priamo od
zamestnávateľov.
•Zistíš, čo všetko sa môžeš naučiť a
vyrobiť na našej škole.
•Využiješ možnosť vyskúšať si písomnú
časť prijímacích skúšok.
•Pri vstupe sa zaregistruješ a dostaneš
hlasovací lístok, ktorý vhodíš do osudia a
môžeš vyhrať super cenu!

Roztomilé hračky vyrába Barborka z kvalitnej vlny
Vhodné sú aj pre najmenšie detičky

Barbora Vnučková
vzala háčik na
háčkovanie
po
prvýkrát do rúk
iba pred dvomi
rokmi. No pokojne
môžeme povedať,
že spod jej rúk
dnes
vychádzajú
originálne hračky, ktoré sa u nej
doma ani nestihnú dlho ohriať. Putujú
do rúk deťom a robia im radosť. Na
prvý pohľad a dotyk sa však do nich
zamilujú nielen samotné detičky, ale aj
ich rodičia. Originálnu hračku môžete
mať aj vy. Viac prezrádza Barborka
v rozhovore, na ktorý si našla čas popri
svojich dvoch detičkách.

má vraj začínať jednoduchšími vecami, ďalej mladá mamička. No čo dodať, je
ako sú čiapky a deky, ale ja som tvor jednoducho naozaj detailistka.
nedočkavý, a tak som rovno začala
Vďaka krivému psíkovi
s hračkami. Do budúcna sa nebránim
možno aj zaujímavým čiapkam, ale deky
som vychytala rôzne detaily.
ma nelákajú napríklad vôbec,“ prezrádza.

asi macko pre moju dcérku. Háčkovala
som ho synčekovi, ktorý ho daroval
svojej sestričke pri ich prvom stretnutí
v pôrodnici,“ hovorí s láskou o svojom
najobľúbenejšom výtvore, ktorý je zo
špeciálnej mäkkej polyamidovej vlny
a zároveň to bol jej prvý výrobok z tohto
materiálu. „Je krásny a mäkkučký a vždy,
keď na neho pozriem, pripomína mi
to dojímavé prvé stretnutie mojich
detičiek.“

„

„Háčkovať som sa začala učiť na
začiatku roku 2016, pomaličky, po
krôčkoch. Bol to môj záväzok do Nového
roka, že proste sa to naučím a budem
vyrábať hračky pre detičky,“ hovorí na
úvod Barborka, mamička dvoch malých
detí, ktoré jej počiatočné výtvory ako
prvé otestovali v praxi. Ako prezrádza,
háčkovať sa začala učiť z videí, ktoré si
našla na youtube. Všetko sa učila viacmenej sama a čomu nerozumela, to jej
dovysvetľovala mamina, ktorá sa tiež dlhé
roky venuje ručným prácam. Barborka
však tvorí iba hračky. „Na začiatok sa

Hračky, ktoré háčkovaním vyrába,
sú z kvalitnej vlny, ktorá je vhodná
pre detičky. Na ich výrobu Barborka
nevyužíva „čo kto dal“, ale vlny si kupuje
najčastejšie v žiarskych obchodíkoch
alebo v e-shopoch. „Aj keď moje
zásoby a dva plné perináky materiálu
mi momentálne stačia a dokupujem
len vtedy, keď mi nejaká farba dôjde.
Každá jedna hračka je však zhotovená
iba z materiálov vhodných už pre
najmenšie detičky, a to zmesová vlna
(bavlna a polyakryl). Hračky vypĺňam
antialergickým dutým vláknom a ak
je potrebné hračke dať očká či noštek,
tie sú bezpečnostné, aby sa zabránilo,
že dieťatko očko vytrhne a vdýchne,“
približuje Barborka a ako ďalej hovorí,
častokrát sa jej pri objednávke mamičky
pýtajú, či má doma domáce zvieratká
(psík alebo mačka). „Je to z dôvodu,
aby vedeli, v akom prostredí hračka
„vyrastá“. Ale doma okrem nás nebýva
žiadny štvornohý miláčik, takže hračky
„vyrastajú“ bez možnosti kontaktu
s alergénmi.“

Zaujímalo nás, ako dlho trvá, kým je
hračka hotová. Toto však bola otázka,
na ktorú nám Barborka nevedela dať
odpoveď. „Som mamička na materskej
dovolenke a toto je moje hobby, ktoré
robím popri domácnosti a deťoch
a niekedy denne tomu neobetujem ani
minútu. A niekedy, naopak, 3 hodiny. Keď
som začala háčkovať, tak synček už mal
2,5 roka a dlhý obedný štvorhodinový
spánok, tak sa veselo vyrábalo. Teraz mám
doma skoro 4-mesačné, kus náročnejšie,
dievčatko, a tak si hľadáme ešte ako taký
režim. V háčkovaní tak prežívam akýsi
„absťák“, lebo sa tomu venujem naozaj
málo,“ vysvetľuje a ako dodáva, výrobky
sú síce s dlhšou čakacou dobou, ale o to
viac z lásky. „Poznám veľa báb, ktoré
vyrábajú rôzne handmade výrobky a idú
ako „pílky“. Neodsudzujem to, ale ja sa
snažím do každej jednej hračky vdýchnuť
kus seba a hlavne nebrať to ako formu
zárobku, ale ako formu oddychu
a potešenia. Niekto relaxuje spánkom,
niekto pri dobrej knihe alebo filme, ja
relaxujem pri vlne a háčiku,“ podotýka.

Háčkovaná včielka Maja do súťaže
o detské ihrisko Žihadielko.

Aj keď teraz sú Barborkine výrobky
krásne a dokonalé, prvý výrobok to
šťastie nemal. „Práve som si spomenula
na krivého škaredého tyrkysového
psíka a z chuti som sa zasmiala,“ hovorí
s úsmevom a ako dodáva, skončil v koši.
„Lebo som sa na neho nemohla pozerať.
Som veľký kritik a ak sa mi hračka nepáči,
neposuniem ju. Vždy si poviem, či by som
ja, inak v tomto smere hrozná detailistka,
bola ochotná za danú hračku dať nejaké
peniažky a či by som bola spokojná. Ale
vďaka krivému psíkovi som vychytala
rôzne detaily, veľa sa naučila a som rada,
že som si vybrala práve jeho na učenie.
Druhá hračka bola včielka a doteraz je to
jedna z najobľúbenejších hračiek môjho
synčeka.“ Zaujímavé je dozvedieť sa, že
nie veľké veci, ale práve tie najmenšie
sú najprácnejšie. „Možno si poviete –
čím väčšia hračka, tým väčší problém.
Opak je pravdou. Najťažšie sú malinké
detaily. Veľakrát sa stane, že háčkujem
nejaký detail a je na hračke dvakrát
a oba kúsky sú rozdielne na prvý pohľad.
Tak háčkujem tie detaily dovtedy, kým
aspoň dva nie sú identické,“ približuje

Konečnými zákazníkmi Barborky sú,
samozrejme, predovšetkým detičky.
Hodnota jednej takejto hračky pritom
závisí od viacerých faktorov. Tými sú
napríklad spotreba materiálu, veľkosť
a v neposlednom rade aj náročnosť. „Dve
hračky môžu vyrásť do rovnakej dĺžky,
no rozdiel cenový môže byť aj cez 10
eur. Pretože jedna hračka môže byť len
dlhá, lebo je nohatá a rukatá a spotreba
materiálu tým pádom nie je taká veľká
ako pri takom fajnom „tučnučkom“
mackovi,“ vysvetľuje Barborka a zároveň
prezrádza, odkiaľ na hračky čerpá
námety: „Na internete je veľa rôznych
nápadov. Každý jeden deň si nad
nejakým poviem, že wau, toto vyskúšam.
Ale potrebujem tým pádom, aby deň
mal aspoň 48 hodín.“ O tom, či bude
výrobok originál, záleží od objednávky.
Barborka sa vždy snaží nahovoriť
objednávajúceho aspoň na inú farbu,
zmenu nejakého detailu. „Niekedy mi
to prejde, niekedy si vyslovene žiadajú
rovnaké,“ podotýka s tým, že hračky
robí aj na požiadanie, ak ju zákazník
o niečo konkrétne požiada. „Známa mala

„

Háčkovanú včielku Maju
venujem tomu, kto v súťaži
o detské ihrisko Žihadielko
zahlasuje za Žiar.

požiadavku na háčkovaného bulteriéra
ako darček pre bábätko do pôrodnice,
ktoré sa narodilo rodičom, ktorí majú
doma túto rasu psíka. Samozrejme, ten
sa prispôsoboval farebne tomu ich. Čiže
bol kompletne celý biely, podľa želania.
A častokrát sa stane, že príde niekto
s požiadavkou, že ja by som chcela
takéto zvieratko, ale u mňa na stránke
nenašli, že niečo podobné som už robila.
Samozrejme, presne takýmto hračkám
sa najviac teším, lebo môžem uháčkovať
niečo nové, čo som ešte nerobila.“ Takto
vznikla pred Vianocami aj háčkovaná
bábika, ktorá bola Barborkiným
„krstom ohňom“, keďže na nej boli
nové techniky háčkovania, ktoré ešte
predtým neskúšala. Prišívanie umelých
parochňových vlasov bola pre ňu tiež
novinka. „Ale s výsledkom som bola
spokojná,“ hovorí.

„

Najobľúbenejšieho
macíka som háčkovala
pre synčeka. Ten ho priniesol
do pôrodnice svojej sestričke.
Mamičky, babičky či oteckovia sú tí,
ktorí si háčkované hračky objednávajú
najčastejšie. Venujú ich potom detičkám,
neteriam, synovcom, vnúčatkám ako
darčeky, či už na sviatky, alebo len tak, pre
potešenie. Ako však Barborka priznáva,
vlastné návrhy zatiaľ pre nedostatok
času nemá. Aj keď v hlave už nejaké nosí.
„Mojím najobľúbenejším výtvorom je

A keďže Barborka podľa vlastných slov
veľmi rada spája príjemné s užitočným,
rozhodla sa jednu krásnu hračku venovať
tomu, kto v súťaži o detské ihrisko
Žihadielko zahlasuje za Žiar nad Hronom.
„Môj synček je „včielkomajomaniak“
a včielku Maju veľmi ľúbi. Miluje ihriská,
detské kútiky a viem, že aj on by sa
veľmi ihrisku potešil. Taktiež dcérka raz
vyrastie a ihrisku by sa isto tešila. Hoci
nežijeme priamo v Žiari, ale v susednej
Starej Kremničke, nič nám nebráni
sadnúť do auta a za 10 minút sa hrať
u vás. Je smutné, že pred rokom, kedy sa
mesto nezapojilo do tohto projektu, tak
každý nadával a teraz proste stále chýba
dostatok hlasujúcich, čo by túto skvelú
vec podporili. A tak som sa rozhodla, že
skúsim aspoň takouto formou pomôcť,“
dodáva na záver mamička Barborka.
V prípade, že sa do súťaže prihlásite
a splníte podmienky hlasovania, ste v hre
o 30-centimetrovú háčkovanú včielku
Máju. Jej hodnota je pritom viac ako
30 eur.
V prípade, že si chcete pozrieť prácu
Barborky Vnučkovej, nájdete ju na
facebookovej stránke S láskou háčkované
od Barborky.
(li)
Foto: archív BV

Aj takto sa pripravujú niektoré
hračky. Popri venovaní sa malej
dcérke.
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Precestovať svet z pohodlia svojej triedy? Na „Dvojke“ žiadny problém
Na „Dvojke“ veríme, že dobré tradície
je potrebné dodržiavať. Ak naviac
tieto tradície majú výborné výsledky
a žiaci z nich majú veľkú radosť, potom
je to takmer povinnosť.
Žiaci školy pracujú v triedach s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov, pravidelne
poznávajú metropolu Veľkej Británie Londýn a v týždni od 22. do 26. januára
pokračovali v ďalšej tradícii, vďaka
ktorej dosahujú v anglickom jazyku tie
najlepšie výsledky.
Našim dobrým zvykom je ozvláštňovanie
a skvalitňovanie výučby anglického
jazyka
prostredníctvom
návštev
zahraničných
lektorov,
stážistov
a hostí, s ktorými žiaci majú možnosť
komunikovať a naplno tak rozvíjať svoje
zručnosti a potenciál v anglickom jazyku.
Na „Dvojku“ v rámci projektu AIESEC
tento rok už po druhýkrát a celkovo sveta. V máji žiaci prostredníctvom Indiu, Malajziu, Čínu, Hongkong
s
nimi
poznávali a Arménsko, Alžírsko a Thajsko. Aktuálne
po štvrtýkrát zavítali stážisti z celého komunikácie

Regionálne kolo robotickej súťaže First Lego league

si zdokonalili svoju angličtinu spoločne realizácii hodiny a tiež v prípade potreby
s hosťami z Brazílie, Mexika, Číny, Grécka, odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce
sa nielen ich pobytu u nás na „Dvojke“,
Indonézie a Taiwanu.
ale i v našom meste.
Pre žiakov mali pripravené prezentácie
o svojej krajine, zvykoch a tradíciách, Okrem spomenutých krajín sme
kultúre a jazyku, ale aj rôzne zaujímavosti privítali aj stážistov z Ruska a Ugandy,
a didaktické hry zamerané na rozvoj pre nás nepoznanú krajinu nám
komunikácie v anglickom jazyku. priblížila Kamilya Karabaeva z Kirgizska,
Samozrejme, žiakom kládli otázky, o afrických zvykoch s nami diskutovali
ktorými ich správne motivovali ku Kenneth, Kenechi Okoyeocha z Nigérie
komunikácii. Oni im na oplátku a tiež Ganizani Chiwaura zo Zimbabwe
prezentovali naše zvyky a kultúru, a z Veľkej Británie k nám v rámci projektu
čím rozvíjame aj multikultúrny aspekt English One zavítala Coralie Parssons.
školy. Je tiež potrebné dodať, že stážisti Anglický jazyk patrí na „Dvojke“
neboli počas pobytu v meste a škole k prioritám a tieto zahraničné návštevy
odkázaní sami na seba. Sprievodcov im predstavujú pre výučbu veľký prínos,
robili vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho preto budeme v tejto prínosnej tradícii
a deviateho ročníka. Tí ich vďaka svojim pokračovať aj naďalej.
schopnostiam a zručnostiam v anglickom
PaedDr. Juraj Romer
jazyku dokázali bez problémov
sprevádzať prostredím školy, pomôcť pri

Na „Jednotke“ znela angličtina
Školu navštívili zahraniční lektori

V utorok 16. januára sa uskutočnilo
regionálne kolo robotickej súťaže
First Lego league. Organizátorom
bolo Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom.
V regionálnom turnaji súťažilo 10 tímov
v celkovom počte 85 zaregistrovaných
členov,
vrátane
ich
trénerov.
V dopoludňajšej časti sa predstavili
tímy v kategóriách Robot Design,
Prezentácia výskumného projektu
a Tímová práca. Popoludní sa konali
na turnajových stoloch robotické hry
(kategória Robot Game).
Téma aktuálneho ročníka bola Hydro
dynamics – voda a všetko čo s ňou
súvisí. Víťazom regionálneho turnaja
FLL sa stal tím Gymny z Myjavy. Členmi
komisie v kategórii Robot Design
boli Pavel Petrovič, Dana Váňová,
Ján Španielka, Ľubomír Pavlík, Peter
Oslanec a Lukáš Tóth. V kategórii
Research Project rozhodovali Adriána
Giláňová, Milan Vlček, František
Šmiga, Dominika Švecová, Daniel
Šály a Miroslav Hric. Členmi komisie v
kategórii Teamwork boli Miloš Viglašský,
Zuzana Chovancová, Zuzana Miklíková,
Matej Polgár, Radoslava Pánisová a
Magdaléna Gáfriková. V kategórii Robot
Game rozhodovali Pavel Petrovič, Peter
Oslanec, Ján Španielka, Ľubomír Pavlík,
Dana Váňová a Lukáš Tóth. Na súťaži bol
prítomný aj odborný garant FLL Pavel
Petrovič. Sprievodné podujatia mali na
starosti SČK, RÚVZ, MŽP a SOŠ obchodu
a služieb.
Mária Lancková, CVČ

Používanie anglického jazyka je
v súčasnosti už samozrejmosťou.
Keďže sme si toho vedomí aj na
„Jednotke“, snažíme sa našich
žiakov cieľavedome podporovať
v komunikácii v anglickom jazyku.
Nielenže majú viac vyučovacích
hodín tohto jazyka, ako nám určuje
štátna dotácia, ale už niekoľko rokov
organizujeme workshopy s „native
speakers“, teda rodenými Angličanmi.
Komunikačné zručnosti žiakov sa
potom prejavia nielen umiestňovaním
na popredných miestach v jazykových
olympiádach, ale aj priamo v praxi.
Tento rok nás navštívila koordinátorka
organizácie AIESEC a predstavila
projekt Educate Slovakia. Je to projekt
medzinárodnej spolupráce, v rámci
ktorého je na Slovensku 150 študentov
takmer z celého sveta a prezentujú
tradície svojej krajiny žiakom našich
základných škôl. Projekt Educate Slovakia
pozostáva z týždňového učebného

plánu, v ktorom študenti – lektori vedú
prednášky a interaktívne workshopy
s uplatnením aktívneho používania
anglického jazyka. Tento moderný a
neformálny program vedie dvojica
študentov. V našom prípade to bola
jedna dvojica z Austrálie a Indonézie,
druhá dvojica z Turecka a Indonézie.
Žiaci boli nadšení touto formou učenia
anglického jazyka, veku primeranými
aktivitami, počas ktorých získali nové
informácie o iných krajinách. Tolerancia,
spoznanie rôznych kultúr a aktivita
mladých ľudí sú tromi hlavnými piliermi
učebných osnov Educate Slovakia.
Počas tohto výnimočného a prínosného
týždňa sme sa snažili venovať stážistom
pôsobiacim nielen v našej škole, ale aj
ostatným, ktorí prišli do nášho mesta.
Strávili sme s nimi príjemný večer pri
neformálnych rozhovoroch a už teraz
sa všetci tešíme na ďalších študentov,
ktorých očakávame vo februári.
Vaša „Jednotka“
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Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!
Policajný zbor opakovane upozorňuje
občanov,
najmä
seniorov,
aby
nepožičiavali peniaze osobám, ktoré
nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov
a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané
prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia)
volajú starším osobám a predstavujú
sa nielen ako ich príbuzní alebo známi
(vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú
požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež
ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky
v neskorých nočných hodinách alebo
skorých ranných hodinách a oznámia im,
že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať,
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne
potrebuje peniaze. Páchatelia volajú
niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť, či skutočne volá ich
príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po
taxikárovi alebo poslali neznámej osobe
cez službu Western Union, príp. ich osobne
priniesli na určené miesto a odovzdali
osobe, ktorá zariadi všetky potrebné veci,
najmä to, že nehoda nebude hlásená
polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov,
aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky
kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či
iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne.
Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby
nevyberali úspory zo svojich účtov pre
cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú policajným zborom
zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia

oslovujú seniorov ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární, sociálnych
úradov či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť
preplatok, vyplatiť sociálny príspevok,
zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav
elektromera a podobne. Tiež vystupujú
ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do
nemocnice a následne pýtajú peniaze
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal
dopravnú nehodu s kamiónom a leží
v nemocnici v kritickom stave.
V neposlednom rade páchatelia vystupujú
ako podomoví predajcovia a ponúkajú na
predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne
stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože)
a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy
alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej
upozorňuje, že podvodníci a zlodeji
ovládajú veľa spôsobov a manipulačných
techník ako získať dôveru seniorov,
dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať
miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť. Preto policajný zbor
vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi
osamote, nevyberali pred nimi peniaze
a nerozmieňali im bankovky, ak keď
pôsobia dôveryhodne.
(r)

Deti z komunitného centra potešili
starkých v domove
Deti z Komunitného centra v Žiari
nad Hronom sa rozhodli potešiť
babičky a deduškov z Domova
dôchodcov a Domova sociálnych
služieb v Žiari nad Hronom,
krátkym programom a drobnými
darčekmi, ktoré sami vyrobili.
Malí koledníci sa najprv zastavili
v spoločenskej miestnosti, kde práve
prebiehala oslava menín jednej
z klientok. Deti jej teda popriali
všetko dobré k sviatku a ona ich za
to ponúkla pripravenými koláčikmi.
Potom nasledoval krátky program
zložený z rôznych básničiek
a pesničiek. Po programe deti tetám
podarovali drobný darček pre radosť
- ozdobu zo slaného cesta, ktorú
vlastnoručne vyrobili na tvorivých
dielňach. Potom deti navštívili
viacero izieb obyvateľov domova,

ktorým individuálne zavinšovali
a takisto im podarovali pripravené
darčeky. Ani deti neobišli naprázdno.
Takmer v každej izbe dostali aj nejakú
tú výslužku, či už cukrík, keksík, alebo
možnosť ponúknuť sa z otvorenej
bonboniéry. Z toho mali, samozrejme,
veľkú radosť a hoci na začiatku
bojovali s počiatočným ostychom
a trémou, o to oduševnenejšie potom
vyspevovali na každej ďalšej izbe.
Deti v domove celkovo obdarovali
35 klientov a tiež pracovníčky na
sociálnom oddelení. Programu sa
zúčastnili deti z ubytovne na STS súrodenci Paulínka, Zitka a Sebastián
Šándorovci, súrodenci Graciela,
Soledat, Markus a Fabián Šarköziovci
a náš dobrovoľník Andrej.
Mgr. Denisa Boriková, odborný
pracovník komunitného centra

OBČIANSKA INZERCIA

•Predám nákladný prívesný vozík
za os. automobil, dobrý stav, STK
3/2019. T: 0908 602 789
•Hľadám opatrovateľku, ktorá môže
bývať so mnou v paneláku. Zn. Žiar mesto. T: 0940 102 035
•Hľadám 2-izbový byt do dlhodobého
prenájmu, cena: 350 €, vrátane
energií. T: 0940 830 374
•Hľadám brigádu na 4 hodiny denne.
Som na dôchodku. Upratovanie,
dokladanie tovaru a pod. T: 0915
580 380
•Predám veľký, priestranný 3-izbový
byt na Hviezdoslavovej ul., prvý
dom od Kocky, na 3. posch. Dom
je zateplený, plastové okná, byt je
v pôvodnom stave. Cena: 54 000 €.
T: 0915 649 762
•Predám garsónku so zariadením,
v Žiari nad Hronom, Sládkovičova
ul. Cena: cca 15 000 €, pri rýchlom
jednaní zľava. Volať po 16.00 hod.
T: 0904 874 987
•Prenajmem garáž v ZH. T: 0949
474 317
•Zoberiem do prenájmu garáž
za nemocnicou v ZH. T: 0944 390 348

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA

*1.2.1912 †15.5.1990
ako 78-ročná
Od úmrtia uplynie 28 rokov
Rok 2018
Dňa 1. februára nedožité
106. výročie našej mamy, starkej
a prastarkej
Margity Hanzelovej
zo Šášova.
S láskou spomína celá rodina.
Výročia v tomto roku jej detí,
vnúčat a pravnúčat
Deti:
Jozef – 86 rokov
Ján – 82 rokov
†7.10.1997 ako 61-ročný,
od úmrtia 21 rokov
Vnučky:
Oľga – 58 rokov Táňa – 55 rokov
Alena – 54 rokov Martina – 40 rokov
Pravnuci/čky:
Daniela – 27 rokov Ján – 30 rokov
Ella – 2 roky Andrej – 26 rokov
Ľuboš – 28 rokov
SPOMIENKA
Odišiel,
už nie je medzi nami,
ale ostal
v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali.
Dňa 6. februára si
pripomíname
20 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel a otecko
Stanislav Smelý.
Venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka
Mária, syn Miroslav s rodinou,
dcéra Stanislava s rodinou a sestra
Vierka s rodinou.

SPOMIENKA
Čas ubieha
a nevráti, čo vzal.
Len láska,
úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
Dňa 23. januára
sme si pripomenuli
5. výročie, keď nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Helena Balážová.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomínate s nami.
S láskou a úctou spomína
syn Vladimír s manželkou
a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
Úsmev na perách,
neha v tvojich očiach,
opora v tvojich
dlaniach...
Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na dobré srdce
nám zostanú večne.
Dňa 31. januára bude 15 rokov,
ako nás navždy opustil milujúci
manžel, otec, brat, švagor a kamarát
Jozef Bahno.
S láskou spomína manželka,
synovia a ostatní.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 20. januára
sme si pripomenuli
5. výročie,
čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
Emil Ďuriš.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra Eva a vnuk Filip.
Veľa spomienok v srdci zostalo,
už len hrobové ticho
po tebe ostalo.

SPOMIENKA
Odišiel tíško ako
odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína
každý, kto ho mal rád.
Dňa 6. februára
uplynie rok od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš otec
Roman Koprda.
Keby ste niekedy radu potrebovali,
len s láskou si na mňa spomeňte,
budem žiť s vami aj naďalej a budem
bdieť nad vašim každým krokom.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Svieca v tieto dni
horí len pre teba,
s láskou v srdci
posielame ti tichú
spomienku do neba...
Dňa 31. januára si
pripomíname smutné
20. výročie od chvíle, kedy nás náhle
opustil náš milovaný manžel,
ocko a starký
Ján Šulaj.
S láskou spomínajú manželka
Elenka a dcéry Ivetka a Želmíra
s rodinami.

SPOMIENKA
Láska
je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás
preč tá,
ktorú sme milovali.
Dňa 23. januára
sme si pripomenuli piate výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
Helenka Balážová
z Trnavej Hory – Jalnej.
Venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú dcéra,
syn s rodinou a príbuzní.

SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách, dobrotu
v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. januára sme
si pripomenuli 1 rok
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a starká
Terézia Drgoňová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Človek odchádza,
ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.

SPOMIENKA
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš v
srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 3. februára si
pripomenieme
4. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás opustila naša drahá
Beata Kozová, rod. Ivanová.
S láskou spomína mama
s priateľom,
synovia, dcéra s rodinou, sestry
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Už privial osud
opäť čas,
pre ktorý srdce
puká zas.
Už poznáš ten cit
prázdnoty,
keď život druhú
šancu nedá ti.
Hoc nemožné je naspäť vrátiť čas,
zo života svojho bys venovala časť
pre chvíľku jedinú,
čo zmiernila by bolesť stále prítomnú.
Dňa 3. februára uplynie 10 rokov
od chvíle, kedy nás opustila naša
drahá mama, babinka a babka
Dorota Biroššová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S vďakou a láskou spomína dcéra,
zať a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží
a nevráti,
čo vzal.
Len spomienky,
úcta,
smútok a láska
v srdciach zostáva.
Dňa 7. februára
si pripomíname
15 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička,
babka
a prababka
Anna Valková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami.

Uzávierka čísla 3/2018
ára.
je 6. februára.

SPOMIENKA
Dňa 28. januára
sme si pripomenuli
1. výročie,
keď nás navždy
opustil manžel,
otec a starý otec
Peter Praus.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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Skvelý začiatok atletickej sezóny žiarskych atlétov
ATLETIKA

V sobotu 13. januára sa v Banskej
Bystrici konali halové majstrovstvá
SsAZ v atletike pre kategórie
najmladších žiakov a mladších
žiakov, na ktorých sa zúčastnilo 21
klubov s 341 pretekármi vo všetkých
disciplínach.
Našim atletickým nádejam z Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom sa darilo
skvele, keďže v súťaži klubov naša
výprava 10 najmladších žiakov a žiačok
a 11 mladších žiakov a žiačok obsadila
perfektné 2. miesto za AO Olympia
Považská Bystrica, s celkovým počtom
10 medailí.
V kategórii mladších žiakov sa
z našich atlétov najviac darilo Natálke
Bielikovej, ktorá si vybojovala dve zlaté
medaile. Z toho jednu suverénnym
spôsobom štart cieľ v behu mladších
žiačok na 600 m z 31 štartujúcich
časom 2:01,48 min. O druhú zlatú
medailu musela bojovať až do
záverečného pokusu v skoku do diaľky
výkonom 434 cm, kde štartovalo
až 57 dievčat. Napínavý priebeh
bol v súťaži mladších žiakov v skoku
do výšky, kde bojoval náš nováčik a
veľký talent Natanael Sklenka (jeho
výška je 1,4 m) a skvelým výkonom
137 cm obsadil nádherné 2. miesto.
Okrem toho, v behu na 600 m obsadil
pekné 6. miesto a v šprinte na 60 m
19. miesto z 54 štartujúcich. Marek
Husenica skončil v druhej polovici
štartujúcich. V tej istej kategórii si
v tvrdej konkurencii vybojoval Ivko
Šlúch (BS) skvelé 3. miesto v behu na
1 500 m časom 5:45,83 min. V behu
dievčat na 1500 m obsadila Katka
Kubovčíková 7. miesto.
Najväčší počet štartujúcich bol
štandardne v behoch na 60 m mladšieho
žiactva. Z toho u dievčat 83 štartujúcich,
kde Danielka Halčinová obsadila
10. miesto a Mia Marčišinová 25. miesto.
V kategórii najmladších žiakov sme
mali viacero atlétov, pre ktorých to boli
prvé ozajstné preteky na dráhe. V tejto
kategórii sa najviac darilo Jankovi
Kolárovi, a to v behu na 1000 m, kde
spôsobom štart – cieľ získal zlatú medailu
v novom osobnom rekorde 3:49,77 min.
V skoku do diaľky si vytvoril skvelý
„osobák“ 352 cm, avšak tretie miesto
mu nakoniec ušlo len o 1 cm. V behu
na 60 m zo 47 štartujúcich obsadil
11. miesto. Tento najkratší šprint si
vyskúšali aj nováčikovia Riško Boldiš
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BASKETBALOVÝ SUMÁR

Oblastné majstrovstvá krajov
STRED – mladší minižiaci

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 94:44
(54:19)
Body: Horváth 24, Barcík 23, Valent 22,
Dekýš 9, Herich 6, Chrobák 2, Kovalčík 2,
Huraj Alex 2, Huraj Max 2, Ivan 2, Ďurčov
2. Hrali: Tapfer, Dibdiak, Golebiowski.

a chodci Samko Kolár s Maťom ml. žiačok na 1000 m, kde súťažilo
Kapustom, ktorí skončili v druhej 21 pretekárok v dvoch finálových
súťažiach. V prvej suverénnym
polovici štartovného poľa.
spôsobom vyhrala naša chodkyňa Emka
Najväčšie „nervy“ mal tréner šprintérov Černajová časom 5:15,53 min., čo
Adam Pajunk pri štarte šprintérky Nelky jej v celkovom poradí prinieslo
Beliančinovej v šprinte na 60 m, ktorá 2. miesto za Ivankou Dudovou zo ZŤS
z 59-členného poľa štartujúcich si Martin. V súťaži starších žiačok na
skvelým spôsobom vybojovala účasť 2000 m sme mali skúsenú Barborku
a
začínajúcu
Ninku
v 5-člennom finále, kde obsadila síce Brnákovú
nepopulárne, ale skvelé 4. miesto. Jakušovú. Barborka statočne bok po
Priebeh súťaže v skoku vysokom bol aj boku bojovala so svojou najväčšou
v kategórii najmladších žiačok napínavý súperkou Anežkou Krestiankovou
až do samého konca, kde súťažila z ŠK BCF Dukla Banská Bystrica, do
skokanská nádej Evelínka Sýkorová. cieľa nakoniec došla na skvelom
V osobnom výkone 113 cm vybojovala 2. mieste. Ninka Jakušová došla do
skvelé 2. miesto. V behu na 1000 m sa cieľa na 7. mieste.
poradie na čele pretekov neustále
striedalo, nakoniec v skvelom finiši Aj tieto preteky nám dokázali, že bolo
si Hanka Kubovčíková vybojovala pekné správne rozhodnutie začať budovať
atletickú škôlku nielen v Žiari nad
3. miesto.
Hronom, ale aj v Hliníku nad Hronom pri
V rámci majstrovstiev SsAZ si na svoje základne škole, odkiaľ už máme prvých
prišli aj naše chodecké nádeje v skvelej medailistov: bratia Kolárovci, sestry
konkurencii
banskobystrických Jakušové, sestry Varsové, Evelínka
a
martinských
chodcov.
Ako Sýkorová či Riško Boldiš, ktorí ešte
prví sa do súťaže zapojili Samko len zbierajú prvé bežecké skúsenosti.
Kolár a Matej Kapusta v kategórii Taktiež v roku 2017 začala skvelá
najmladších chlapcov na 1000 m, kde spolupráca s legendárnym trénerom
si Samko vybojoval skvelé 3. miesto chodcov a výnimočným človekom
a Maťo 7. miesto. V tej istej kategórii Jurajom Benčíkom pri budovaní našej
dievčat Sárka Marušková obsadila chodeckej sekcie.
(MR)
5. miesto. Najpočetnejšia bola kategória

Staršie žiačky úspešné na turnaji v Žiline
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

V sobotu 13. januára sa staršie medzinárodnom turnaji v Žiline. Na Družstvá boli rozdelené do dvoch
skupín.
Žiarčanky
žiačky VK MŠK Žiar nad Hronom A v turnaji štartovalo desať družstiev zo päťčlenných
v skupine tri zápasy vyhrali 2:0 s Čadcou,
rámci zimnej prípravy zúčastnili na Slovenska a Čiech.
Slavkovom a Levicami. V súboji o prvé
miesto v skupine podľahli žilinskému
áčku 2:0. Obsadili druhé miesto a
v semifinále nastúpili proti víťazovi
druhej skupiny, dievčatám zo Skalice,
ktoré vyhrali skupinu bez straty setu.
Naše hráčky sa nezľakli a prvý set
s prehľadom vyhrali. V druhom už
ťahali za kratší koniec a rozhodovalo sa
v tajbrejku. Tu sa ťahali bod po bode a
prehrali 15:13, keď súperovi pomohli
k výhre 7 pokazenými podaniami.
V poslednom zápase sa stretli
s Krupinou. Zápas vyhrali 2:0 a obsadili
pekné 3. miesto.
Zostava: Krnčoková, Kukučková,
Hrčková, Krajčiová, Vrtielová, Sečkárová,
Forgáčová, Čamajová, Regináčová,
Kašová, Šalková.
Tréneri: Dobrovič, Bieliková.
(r)

Do zápasu sme vstúpili koncentrovane
a s veľkou chuťou po basketbale. Vďaka
dobrej obrane a následnom prechode
do rýchlych protiútokov sme dokázali
bodovať z ľahkých pozícií. Hráči ukázali,
že vedia hrať 1 na 1 a v prípade presilovej
situácie nájsť voľného spoluhráča.
V zápase sme zapojili do hry troch
hráčov narodených v roku 2009, ktorí
sa medzi o dva roky staršími hráčmi
nestratili.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Oblastné majstrovstvá krajov
STRED - žiaci

MŠK BK Žiar nad Hronom – BBC
Banská Bystrica 65:67 (13:16, 17:16,
18:17, 10:9, predĺženia 7:9)
Body: Tončík 25, Kňažko 17, Galko 8,
Jozefčák 4, Melaga 4, Štefanča 3, Barcík
2, Vonkomer 2. Hrali: Bielik, Pavol,
Šmondrk, Kvak.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBC
Banská Bystrica 49:47 (13:20, 11:6,
17:4, 8:17)
Body: Tončík 21, Kňažko 8, Jozefčák 6,
Štefanča 5, Galko 4, Barcík 3., Melaga 2.
Hrali: Vonkomer, Šmodrk, Pavol, Kvak.
Obidva zápasy s Banskou Bystricou
boli vyrovnané a pre oko diváka veľmi
zaujímavé. Hlavne prvý zápas, ktorý
skončil šťastným víťazstvom hostí až po
dvojnásobnom predĺžení. Tu sa prejavila
širšia lavička hostí, kde ich tréner mal
na striedanie viac vyrovnaných hráčov.
V druhom zápase naši chlapci siahli až
na dno svojich síl a zaslúžene vyhrali,
keď 4 minúty pred koncom už pohodlne
viedli 49:36.
Miloš Slávik, tréner
a Peter Kaňa, asistent

Súťaž ZÁPAD – starší žiaci U15

TJ Strojár Malacky - MŠK BK Žiar nad
Hronom 73:49 (22:12, 40:21, 56:30)
Body: Dekýš 12, Žemla 9, Bobok 5,
Balogh a Ďurica po 4, Holic Tončík
a Herich po 3, Galko a Šonkol po 2, M.
Kosmel a Sirotný po 1.

BK Inter Bratislava - MŠK BK Žiar nad
Hronom 82:41 (25:11, 47:23, 65:32)
Body: Balogh 21, Ďurica a Tončík po
5, Dekýš, M. Kosmel, Šonkol, Žemla
a Sirotný po 2. Hrali: Galko, Bobok,
Herich.
Náš súper z Malaciek nám už od začiatku
zápasu znepríjemňoval našu hru tvrdou
zónovou obranou, cez ktorú sa naši
chlapci len veľmi ťažko presadzovali.
Súper si už pred pol časom dokázal
vybudovať náskok, ktorý si bez väčších
problémov udržal až do konca zápasu
a zaslúžene tak vyhral. Pokračovali sme
ďalším zápasom na palubovke Interu
Bratislava. Vďaka našej nezodpovednej
hre sme súperovi darovali množstvo
ľahkých lôpt a k tomu sa pridalo aj veľa
zbytočných faulov. Interu sme našou
nezodpovednou hrou dovolili zväčšiť
svoj náskok až na 40 bodov.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

Celoslovenská liga kadetov

MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC
Bratislava 87:51 (19:15, 41:24, 66:34,
87:51)
Body: Golebiowski 19, Novák 13,
Grochal 11, Švec 9, Greguš 8, Babiak
6, Kotlárik 6, Truben 4, Király 2. Hrali:
Kucej, Lehotský.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 79:82 (16:28, 37:50, 59:63,
79:82)
Body: Kucej 25, Greguš 12, Novák
12, Grochal 12, Golebiowski 7, Švec
4, Kotlárik 4, Babiak 3. Hrali: Király,
Lehotský, Truben.
V prvom zápase v sobotu 13. januára
sme privítali kadetov z BSC Bratislava.
Domáce družstvo vstúpilo do zápasu
veľmi dobre a od prvých minút si
vybudovalo bodový náskok. Súper
nestíhal pokryť našich hráčov, ktorí
často zakončovali 1 na 0. V postupnom
útoku predviedli kolektívny, nesebecký
výkon, keď presnými prihrávkami
dokázali dostať svojho spoluhráča
do voľnej pozície. Výhra o 34 bodov
potešila nielen hráčov, ale aj divákov,
ktorí prišli chlapcov povzbudiť.
V nedeľu 14. januára Inter Bratislava
pricestoval s dvoma bývalými
reprezentantmi U16 a už od začiatku
zápasu sa ujal vedenia. Súper potrestal
každú jednu chybu domáceho družstva
a do polčasu dokázal nastrieľať 50 bodov.
Zápas bol dramatický do posledných
sekúnd, kde sa podarilo našim kadetom
dotiahnuť na tri body. Po oddychovom
čase dokázali zahrať signál, z ktorého
bola voľná trojbodová strela, ktorá však
neprepadla sieťkou. Aj napriek tomu
dokázali získať znova loptu, no ani ďalší
pokus o zvrat sa neujal. Prehra o tri body
mrzí, ale za celkový prejav, nasadenie
a bojovnosť patrí chlapcom veľká vďaka.
Boli to najlepšie odohrané zápasy v tejto
sezóne, čo ocenili potleskom aj domáci
diváci.
Juraj Horváth, tréner
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Medzi 50 najlepších športovcov a trénerov patria aj Žiarčania

Noví hráči v našom kádri

KARATE

FUTBAL – II. LIGA

Národné športové centrum (NŠC)
ocenilo
päťdesiat
najlepších
športovcov a trénerov za rok 2017.
Vyhlasovania sa zúčastnili aj Žiarčanka
Domininika Veisová, majsterka Európy
v športovom zápase karate a jej tréner
Ľubomír Striežovský.
Tradícia
oceňovania
úspešných
športovcov NŠC býva už klasickou
bodkou
vyhodnotenia
skončenej
sezóny pre športovcov pôsobiacich
pod jeho krídlami. Rok 2017 bol pre
mnohých
športovcov
rezortného
strediska
Ministerstva
školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky naozaj vydarený. Dvadsať
medailových umiestnení z vrcholných
medzinárodných
šampionátov
a podujatí pre športovcov NŠC to
jasne deklaruje. Spolu 49 športovcov
a trénerov si zaslúžene prevzalo poháre
i diplomy pre najlepších za kvalitné
výkony a umiestnenie v uplynulom roku.
Medzi ocenenými malo zastúpenie desať
športov – atletika, triatlon, rýchlostná
kanoistika, veslovanie, box, džudo,
karate, športové lezenie, bežecké
lyžovanie a vodný slalom.

Ako Ľubomír Striežovský priblížil,
podujatia sa zúčastnili tréneri so
svojimi cvičencami, ktorých pripravujú
na
športové
súťaže.
Dominika
Veisová získala pred dvomi rokmi na
Majstrovstvách Európy 3. miesto a vlani
sa v bulharskej Sofii stala majsterkou
Európy.
Ocenenia si od NŠC prevzali tí športovci,
ktorí na Majstrovstvách Európy skončili
na bodovanom mieste. Dominiku už
od jej karatistických začiatkov vedie
práve Ľubomír Striežovský spolu
s trénerským kolegom Antonom
Urblíkom. Zaujímavosťou je, že najviac
športovcov bolo ocenených práve
v karate. „Takéto ocenenie nás motivuje
pri práci s mladými,“ uviedol Ľubomír
Striežovský a dodal: „Sme radi, že karate
je už olympijským športom. Aj pohľad
ľudí na tento druh športu je tak iný.
Verím, že aj na tomto poli budeme ako
Slovensko úspešní.“ Ako ďalej tréner
prezradil, v prípade Dominiky je zlato
z ME vydreté, lebo: „Dominika na sebe
maká, ale má v sebe aj prirodzený talent.
U nej sa stretol talent aj drina a bez toho

Ľubomír Striežovský so svojou
zverenkyňou Dominikou Veisovou.
by to nešlo.“
V súčasnosti má žiarsky Karate klub
približne 80 členov. Nábor nových
cvičencov robia vždy v septembri, ale do
klubu je možné prihlásiť sa počas celého
roka. Najlepšie je prísť pozrieť sa priamo
na tréningy.
(li)

Žiarčania víťazmi turnaja v Bratislave
BASKETBAL – STARŠÍ MINI

BK MŠK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 52:50 pp. BK MŠK Žiar nad
Hronom - BK Opava 40:48
BK MŠK Žiar nad Hronom – BK Opava
43:37 BK MŠK Žiar nad Hronom – BK
Inter Bratislava 44:42

Po zimnej prestávke nastúpilo do
nášho kádra osem nových hráčov.
Keďže z kádra v jesennej časti odišiel
Samuel Lipták, Erik Nepšinský, Daniel
Hudák či Jožko Sekereš a rovnako
sa vedenie FK Pohronie dohodlo
aj na odchode brankára Lukáša
Urminského, Lukáša Garaja a Mareka
Pittnera, bolo potrebné doplniť mančaft
o nových hráčov. „Do prípravy sa zatiaľ
nezapojil ani Samir Nurkovič, ktorý
avizoval zdravotné problémy. Zároveň
mu však končí zmluva, takže uvidíme,
ako sa dohodneme,“ dopĺňa tréner
Rastislav Urgela s tým, že zároveň
odchádza aj Peťo Ďungel, o ktorého je
záujem v prvej lige. „Momentálne hrá
v Senici, ale záujem o neho prejavil
aj MŠK Žilina. Samozrejme, držíme
mu palce, v jesenných zápasoch mal
dobrú športovú formu. Veríme však, že
keď sa nakopneme v zimnej príprave
o viacerých hráčov bude záujem,“
dodáva Urgela.

Noví hráči v príprave

Ako sme už v úvode spomínali,
káder posilnili ôsmi noví hráči a traja
dorastenci. „Do prípravy sa zapojil
kvalitný brankár, ktorý 3,5 roka pôsobil
vo Zvolene, odohral zápasy aj pod
trénerom Hippom v Petržalke, je to
skúsený 29-ročný hráč Tomáš Jenčo,“
hovorí Urgela s tým, že ďalším hráčom,
ktorý posilní naše rady je Marek Bartoš,

ktorý pôsobil v Dunajskej Lužnej.
„Je to veľmi zaujímavý typ. Máme tu
aj mladého talentovaného útočníka
z Poľska – Daniela Skibu. Naše rady by
mal posilniť aj Marko Lukáč, útočník
z Popradu, Jozef Rejdovian z Banskej
Bystrice, Juraj Štefánik z Trenčína,
Martin Barta z Bánoviec, ktorý má dobré
referencie,“ vymenúva posily tréner
a dodáva, že do tréningového procesu sa
zapojil aj bývalý reprezentant Slovenska
Lukáš Tesák (viac info v samostatnom
článku). V príprave máme aj troch
našich dorastencov – Mateja Repiského,
Matúša Antošíka a Andreja Urgelu.
„Samozrejme, ešte rokujeme s klubmi,
doťahujeme zmluvy, takže uvidíme,
aký bude výsledný káder, ktorý začne
hrať jarnú časť. Hľadali sme vhodné
typy, verím, že sme sa trafili a že budú
oporami pre náš tím. Skúsenosti
brankára Tomáša Jenču či Lukáša Tesáka
sú určite na nezaplatenie, ktoré sa nám
v zápasoch budú hodiť,“ dodáva na
záver Urgela.
(kr)

Posila nášho kádra - Lukáš Tesák
FUTBAL – II. LIGA

Hráči BK MŠK Žiar nad Hronom:
Jakub Barcík, Filip Horváth, Matej
Valent, Marian Kartík, Matej Danko,
Alex Kondra, Alex Kaša, Marek Lupták,
Marek Kňažko, Matúš Melaga, Jakub
Ščepko, Oliver Ondrík, Matej Kret.
Basketbalisti Žiaru nad Hronom
v kategórií starší mini sa počas
víkendu 13. a 14. januára zúčastnili
turnaja v Bratislave, ktorý bol malou
generálkou na záverečný turnaj
Majstrovstiev Slovenska. Turnaja sa
okrem našich chlapcov zúčastnilo
domáce družstvo BK Inter Bratislava
a družstvo našich českých susedov
BK Opava. Počas turnaja odohrali
družstvá zápasy každý s každým.
Žiarčania nastúpili hneď v úvodnom
zápase proti svojmu veľkému rivalovi
a ašpirantovi na titul majstra Slovenska
v tejto kategórii, BK Inter Bratislava.
Od úvodu zápasu bolo jasné, že si
oba tímy nič na palubovke nedarujú
a tomu zodpovedalo aj tempo zápasu.
Hráči oboch mužstiev hrali rýchlu
hru, tvrdú obranu a predvádzali
veľmi pekný kolektívny basketbal.
Kvalita zápasu bola na vysokej úrovni
a zápas vyústil až do predĺženia. To
zvládli lepšie naši mladí basketbalisti
a v dôležitom prvom zápase sme porazili
domáce družstvo 52:50 po predĺžení.
Po krátkej prestávke nastúpili Žiarčania
proti družstvu BK Opava. Hráči z Česka
boli výborne pripravení hlavne po
fyzickej stránke a my sme len s veľkou

Najväčšou posilou nášho kádra
je od januára Lukáš Tesák. Ide o
32-ročného bývalého reprezentanta
Slovenska, odchovanca žiarskeho
futbalu, prvoligového hráča.
Lukáš Tesák už trénuje s naším
mančaftom. Tento 32-ročný obranca
pochádza z neďalekého Ihráča. Počas
svojej kariéry hral aj pre slovenské
kluby MFK Dubnica, MŠK Žilina, MŠK
Rimavská
Sobota,
FK
Senica,
1. FC Tatran Prešov, ukrajinský klub
FC Zorya Luhansk a ruské kluby
FC Torpedo Moskva a FC Arsenal
Tula. Za reprezentáciu Slovenska
štartoval štyrikrát, prvýkrát to bolo
proti Španielom v septembri 2015.
V roku 2010 sa stal prvým slovenským
futbalistom, ktorý hral v ukrajinskej
najvyššej lige.

avšak z vyloženej pozície nepremenili,
„Sme veľmi radi, že do nášho tímu
Žiarčania doskočili loptu a Jakub Barcík
prichádza skúsený hráč, bývalý
rozhodol strelou v poslednej sekunde
reprezentant, ktorý môže pomôcť
o našom víťazstve 44:42.
mladým hráčom v kabíne svojim
S jednou prehrou sme sa tak stali víťazmi
profesionálnym prístupom. Všetci však
turnaja a môžeme byť so svojou hrou
od neho očakávame, že bude našou
spokojní. Turnaj ukázal naše silné aj slabé
veľkou oporou najmä na ihrisku,“
stránky, na ktorých musíme popracovať
uviedol tréner nášho kádra Rastislav
a odstrániť do ďalších zápasov.
Urgela.
Jozef Oravec, tréner
V nedeľu nás čakali rovnakí súperi,
(kr)
a Ladislav Balogh, asistent
len v opačnom poradí. Namotivovaní
Žiarčania vedeli, že ich čaká behavé
české družstvo. Tentokrát však poctivou
obranou a zodpovednou hrou v útoku
si dokázali vypracovať náskok, ktorý
postupne udržiavali počas celého
zápasu. Nakoniec sme sa tešili z víťazstva
43:37. Na posledný zápas sme nastúpili
opäť proti chlapcom z BK Inter Bratislava.
Žiarčania začali vynikajúco a podarilo
sa nám vypracovať počas zápasu až
17-bodový náskok. Potom však prišli
Hlavná sála MsKC
na rad chvíle Interu. Rýchlou hrou,
Rozdelenie športov
ktorou prekonávali našich chlapcov
- olympijské športy – návrh podávajú športové kluby, oddiely,
pri prechode z útoku do obrany
- školský šport (súťaže) – návrh podávajú školy (ocenený bude tréner klubu a učiteľ školy),
a našou streleckou nemohúcnosťou, sa
- neolympijské športy (netradičné športy) – návrh podávajú športové kluby, oddiely.
zápas opäť stal vyrovnaným. Chlapci
Ocenení budú aj funkcionári športových klubov, starší ako 60 rokov, ktorí vykonávajú prácu viac ako 15 rokov.
z Bratislavy vytvorili peknú akciu,
námahou dokázali eliminovať ich
útočné kombinácie. Chybami v obrane
a množstvom stratených lôpt sme
dopustili opäť nervózny a veľmi
vyrovnaný zápas. Nakoniec rozhodol
fakt, že Žiarčania mali ťažký zápas
v nohách a súper nastúpil čerstvý. Naši
hráči nakoniec podľahli súperovi 40:48.

Športovec mesta
28. februára o 16.00 hod.

za rok 2017

