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Bývalý dom kultúry prechádza
rekonštrukciou
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Za záchranu ľudského života
ocenili žiarskeho hasiča
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Začalo sa s rekonštrukciou plavárne
Práce majú byť hotové do konca roka

V pondelok 13. januára sa začalo
s dlho avizovanou rekonštrukciou
krytej plavárne. Ako primátor Peter
Antal povedal vo svojom novoročnom
príhovore, plaváreň chce mať mesto
zrekonštruovanú do konca tohto roka.
Ako prvé sa odstránili schodíky na sedenie pri bazéne a demontovali sa skrinky v šatniach. Následne na to sa odkryl
25-metrový bazén a odstránili sa skokanské mostíky. Odkrytie bazéna ukáže,
v akom stave je nosný systém. Od toho sa
bude ďalej odvíjať aj to, ako budú práce
pokračovať. Druhý týždeň rekonštrukcie
sa začalo s aplikáciou prelivového žľabu
do priečneho a pozdĺžneho rezu.
„Projekt rekonštrukcie krytej plavárne
je jeden z najväčších, do ktorého sa aktuálne púšťame,“ konštatuje primátor
Peter Antal a ako priznáva, začiatok prác
sa posunul o niekoľko mesiacov. Boli na
to tri dôvody. „Prvým bol neskorší termín

dokončenia zimného štadióna, kde sme
smerovali všetku našu pozornosť a pracovné sily. Druhým bola zmena zámeru
podoby nového bazéna. Naprojektovaný
sme mali nerezový bazén, ale nakoniec
sme sa rozhodli pre klasický keramický

Nová aplikácia prináša aktuálne
informácie o dianí v meste
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Skrinky sú už demontované. Bude na nich nový systém.

bazén, ktorý je vhodnejší pre športové
plávanie. A tretím dôvodom sú zmeny
v projekte, ktorými chceme dosiahnuť
výraznú úsporu nákladov na celú rekonštrukciu,“ vysvetľuje Antal.
Obyvatelia mesta na rekonštrukciu plavárne reflektujú a vo veľkej väčšine ju aj
schvaľujú. Zaujíma ich napríklad aj to, či
sa počíta s teplejšou vodou v detských
bazénoch. „Veľa mamičiek s deťmi chodilo za teplou vodou mimo Žiar. Čo je
škoda,“ myslí si Mirka, podľa ktorej by
teplá voda v detských bazénoch zvýšila
návštevnosť. Primátor Antal v tom problém nevidí: „Keď bude taká požiadavka,
nie je problém dať do malého bazéna
teplejšiu vodu.“
Mesto financuje rekonštrukciu krytej
plavárne z vlastných zdrojov. V rozpočte má na tento účel vyčlene-

ných 1,2 milióna eur, ďalších 600 000 eur
dostalo na opravu plavárne ako sponzorský dar. Ako primátor Peter Antal uviedol
na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2019, ďalšie finančné
prostriedky vyčlenia v priebehu roka
podľa toho, aký bude vývoj na účte mesta. „Chceme byť opatrní a to, čo začneme robiť, musíme vedieť aj vyfinancovať.
Rozpočtový náklad plavárne je dosť vysoký, musíme preto hľadať spôsoby a riešenia, ako to dokážeme vyfinancovať,“
naznačil koncom vlaňajšieho roka s tým,
že okrem výmeny technológie sa počas
rekonštrukcie ide robiť všetko, čo je naprojektované. To znamená rekonštrukcia
rozvodov, bez výmeny filtrov a ozónovej
technológie. „Rozpočet od projektanta
bol na 3,5 milióna eur bez DPH, vrátane
600-tisícovej dotácie od majiteľov Slovalca. Avšak tým, že si rekonštrukciu budeme robiť sami s našou eseročkou, cena
bude podstatne nižšia. Na rekonštrukciu
vieme vyčleniť financie z vlastných zdrojov, a to z prebytku hospodárenia, ale aj
z bežných príjmov.“
V rámci rekonštrukcie sa urobí nové
opláštenie, strecha, keramický bazén,
vykurovanie, vzduchotechnika, elektrina,
zdravotechnika, nové dlažby v bazénovej
časti, šatne, sprchy, vstupná časť, podhľady a sprchy. Zrekonštruovaný bude aj
malý bazén. Sauny sa budú robiť v tom
prípade, ak vyjdú financie.
(li)

Oddychové zóny na Pod vrškoch sú už dokončené

Navštívili sme špeciálnu triedu
v cirkevnej škole
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Pozvánka na prvé tohtoročné
zasadnutie MsZ
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Projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov na Pod vrškoch je po
niekoľkých mesiacoch oficiálne ukončený. Súčasťou troch oddychových
zón, ktoré tu vznikli, sú športoviská,
nový mobiliár, chodníky a nová zeleň.
Na projekt získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu. „Prvé práce začali v apríli
minulého roka. Ako prvé sa začali realizovať stavebné práce a ako posledné
sa ukončovali sadové úpravy,“ približuje projektový manažér mesta Miloš
Čerťaský s tým, že projekt bol oficiálne
ukončený na konci roka 2019, kedy bolo
vydané aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie. „V prípade, že dôjde k nejakým reklamáciám, tak na jar urobíme
stavebné opravy alebo sadové úpravy,
ak sa ukáže, že je potrebné doplniť zeleň, ktorá napríklad cez zimu neprežila,“

podotýka projektový manažér.
Pôvodne sme avizovali skorší termín
ukončenia celého projektu. Ako však
Miloš Čerťaský vysvetľuje, problémom
a dôvodom predĺženia realizácie prác
bolo nepriaznivé počasie, ktoré znemožnilo naplno pokračovať v stavebných prácach. Ešte na začiatku výstavby
medziblokových priestorov sa primátor
mesta Peter Antal vyjadril: „Verím, že po
skončení všetkých prác bude sídlisko
Pod vršky jednou z najkrajších častí nášho mesta. Postupne sme začali
s budovaním oddychových zón tak, aby
v každej časti mesta mali obyvatelia vytvorené podmienky a viac priestoru na
to, aby mali kde po práci zrelaxovať, či
len tak sa stretávať so svojimi susedmi
a priateľmi. A to sa dá jedine tak, že im
ponúkneme príležitosť.“
Celková suma projektu je vo výške

442 444 eur. Za túto sumu sa na sídlisku
vybudovali nové chodníky s asfaltovým
povrchom, verejné osvetlenie, herné
a fitnes prvky či agility pre psov. Deti
určite poteší lanová dráha, hojdačky,
preliezačky, trampolína či doskočisko.
Samozrejmosťou je aj nový mobiliár
a výsadba zelene, vrátane vzrastlých
stromov, kríkov či trávy.

Charakteristika jednotlivých
vnútroblokov
Vnútroblok A je zameraný na ihriská pre
deti vo veku 2 – 5 rokov. Tomu je prispôsobený aj výber jednotlivých herných
prvkov. Samozrejmosťou je sedenie
v podobe parkových zostáv so stolíkmi.

Areál vnútrobloku B je zameraný na
ihriská pre deti vo vekovej skupine
5 – 12 rokov, pre psičkárov a skupinu
seniorov, čomu je prispôsobený výber
jednotlivých herných prvkov a cvičebného mobiliáru. Vyčleňuje štyri hlavné
funkčné plochy vnútrobloku, ktoré dopĺňa prvkami parkového sedenia.
Vnútroblok C je zameraný na ihriská
pre deti vo vekovej skupine 5 -12 rokov a mládež, čomu sa prispôsobuje
nielen výber herných, ale aj športových
prvkov. Ani tu nechýbajú herné plochy
doplnené prvkami parkového sedenia.
(li)
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Aktuality zo Žiaru nájdete v novej aplikácii
SOM – Správy o meste

Aktuálne informácie o dianí v našom
mesta získa každý Žiarčan, ktorý si do
svojho mobilu stiahne aplikáciu Správy o meste (SOM). Aplikácia združuje
všetky doterajšie komunikačné prostriedky, ktoré mesto používa v komunikácii s občanmi. Na jednom mieste
tak nájdete webovú stránku, sociálne
siete, noviny či SMS správy.
Mesto Žiar nad Hronom spustilo, v spolupráci so spoločnosťou PERRY SOFT,
mobilnú aplikáciu SOM, vďaka ktorej
sa zo svojho mobilu dozviete aktuálne
informácie o meste, nájdete tu cestovný
poriadok, ale aj pripravované kultúrne či
športové podujatia a burzu. Viac o tejto
aplikácii nám v rozhovore prezradil Jakub Janega zo spoločnosti PERRY SOFT.
Ako vznikol nápad vytvoriť mobilnú
aplikáciu pre mestá a obce?
Nápad vznikol popri štúdiu na vysokej
škole v Dánsku a aplikáciu sme vyvíjali
dva roky. V Dánsku som si uvedomil, ako
ľahšie sa ľuďom žije v menších mestách
a obciach, pokiaľ majú správne komunikačné kanály, sú informovaní a vedia
o všetkom dôležitom, čo sa v meste deje.
Hoci som odišiel študovať do zahraničia,
vždy som vedel že sa raz na Slovensko
vrátim. Vývoj aplikácie bol tým správnym
dôvodom.
Je vývoj mobilnej aplikácie náročný?
Najdôležitejšie na vývoji funkčnej mobilnej aplikácie je jej testovanie. Počas

dvoch rokov sme aplikáciu testovali s primátormi a starostami slovenských miest.
Taktiež sme diskutovali s občanmi, aby
sme vedeli, aké vlastnosti by mala aplikácia mať, aby bola užitočná. Nakoniec
sme vyvinuli systém, ktorý je jednoduchý, prehľadný a uľahčí život obyvateľom
miest a obcí.
Akú úlohu bude mať mobilná aplikácia v našom meste?
V minulosti informoval o všetkých udalostiach, úspechoch, ale aj poruchách
mestský rozhlas. Dnes dokáže túto úlohu nahradiť mobilný telefón. Aplikácia
posiela tie najaktuálnejšie správy na telefóny občanov v reálnom čase.
Aké ďalšie výhody prináša?
Ľudia majú v aplikácii možnosť darovať
alebo predávať veci, ktoré nepotrebujú.
Taktiež tam nájdu online noviny a všetky dôležité telefónne čísla. V podstate je
aplikácia vyvinutá tak, aby občania mali
celú komunikačnú líniu v jednom zariadení - web, sociálne siete, online noviny,
notifikácie, nahlasovanie problémov, susedskú burzu, ale aj odchody a príchody
autobusov. Aplikácia je komplexná a veríme, že uľahčí život ľudom, ktorí ju budú
využívať.
Popíšte nám viac, ako funguje susedská burza?
Je to lokálna inzercia, do ktorej má prístup každý obyvateľ Žiaru nad Hronom,

ktorý využíva aplikáciu. Ľudia tak dokážu
jednoducho predať alebo darovať veci
svojim susedom a priateľom.
Povedzte nám, za aký čas si užívateľ
dokáže zistiť odchod najbližšieho autobusu napríklad do Zvolena?
Približne 20 sekúnd. Služba autobusy
prináša v reálnom čase informácie o najbližších odchodoch a príchodoch autobusov.
Ako môžu obyvatelia túto aplikáciu
získať?
Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom
Android a taktiež pre zariadenia Apple.
Aplikáciu stačí len vyhľadať v Google
Play a Apple Store pod názvom „Žiar
nad Hronom“ a pohodlne si ju stiahnuť
do vášho mobilného zariadenia.
Čakajú nás do budúcna ďalšie vylepšenia a výhody pre používateľov aplikácie SOM?
Každé vylepšenie potrebuje svoj čas a určitú testovaciu fázu, aby bolo prínosné.
Už dnes pracujeme na riešení, ktoré
máme v pláne implementovať v najbližšom roku. Menšie zlepšenia a drobné
„kozmetické úpravy“ prinášame pravidelne na mesačnej báze. Aj preto je
dôležité, aby si užívatelia aplikáciu vo
svojich mobilných telefónoch pravidelne aktualizovali.
(r)
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Rekonštrukcia bývalého domu
kultúry je v plnom prúde
Ešte v decembri minulého roka
poslanci mestského zastupiteľstva
schválili odpredaj časti bývalého
Domu kultúry na Námestí Matice
slovenskej. Mestu ostala kinosála
so vstupnými priestormi a prvé poschodie v zadnej časti budovy. Časť
finančných prostriedkov, ktoré mesto
získalo odpredajom, investovalo do
rekonštrukcie týchto priestorov.
S rekonštrukčnými prácami sa začalo
ešte v decembri minulého roka. „Schválením rozpočtu v decembri mesto uvoľnilo
na rekonštrukciu bývalého Domu kultúry
financie v objeme 100 000 eur, ktoré sa
použili na celkovú rekonštrukciu osvetlenia a kúrenia v časti, ktorú má mesto
vo svojom vlastníctve, a teda v kinosále,
vedľajších vstupných priestorov a prvého poschodia zadného traktu,“ hovorí
na úvod hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník s tým, že celkovo sa zrekonštruovali elektrické obvody, ktoré boli
staršie ako 50 rokov a nebolo do nich
roky investované.
Najdôležitejšia však bola výmena zastaraného kúrenia, ktoré veľký priestor
kinosály nestačilo vykurovať. V zimnom
období sa táto sála preto nemohla využívať na organizáciu kultúrnych podujatí. „Chceli sme, aby kúrenie v kinosále
spĺňalo všetky normy, aby bolo tiché
a úsporné. Prešli sme na elektrický zdroj,
bude to sálavé vykurovanie, ktoré nebude rušiť či už účinkujúcich, alebo divákov.
Zároveň nárazovo vykúri sálu v krátkom
čase,“ vysvetľuje ďalej hlavný ekonóm
s tým, že vo vstupnej hale vymenia radiátory, ktoré budú napojené na centrálny
vykurovací systém. Toto však bude len
doplnkové kúrenie. „Vo vstupnej hale sa
robila nová podlaha, ktorá mala spĺňať
určité požiadavky, keďže je to časť, ktorá
je najviac zaťažená. Z toho dôvodu sme
zvolili ako materiál odolný laminát,“ dodáva Martin Majerník.
Mestu ostali vo vlastníctve aj priestory
v zadnej časti budovy. „Tieto priestory budú určené najmä pre potreby OZ

ZAŽIAR, ktoré ich bude využívať na
rôzne stretnutia, napríklad Mestského
mládežníckeho parlamentu, ale aj ďalej
prenajímať širokej verejnosti. Ide vlastne
o Mestskú obývačku, ktorá bola doposiaľ
v priestoroch plavárne. Z tohto dôvodu
sme urobili stavebné úpravy, zväčšili sme
priestor,“ dodáva ďalej Martin Majerník
s tým, že tieto priestory prešli celkovou,
generálnou, rekonštrukciou. „Sú tu nové
elektrorozvody, rozvody vody a kúrenia,
taktiež sa vymieňala podlaha, dvere,
nanovo sa vystierkovali a omaľovali.
Priestory dovybavíme nábytkom, ktorý
bude slúžiť pre účinkujúcich a potreby
občianskeho združenia,“ informuje ďalej hlavný ekonóm mesta a dopĺňa, že
v najbližších dňoch sa budú rekonštruovať aj toalety, ktoré sa nachádzajú vo
vstupných priestoroch, a ktoré využívajú diváci počas kultúrnych podujatí. „Rekonštrukciu sme robili vo väčšej miere vo
vlastnej réžii, a teda cez našu spoločnosť
Technické služby s.r.o. Odborné práce robili firmy, ktoré sme vysúťažili vo verejnej
súťaži,“ dodáva na záver hlavný ekonóm
mesta.
Zrekonštruované priestory by chcelo
mesto odovzdať do užívania 1. marca
tohto roku.
(kr)

Z roka na rok máme menej obyvateľov
Trend, kedy počet obyvateľstva stúpal, je v posledných rokoch na ústupe.
Podľa štatistiky, ktorú máme z mestského úradu, máme v Žiari z roka na
rok menej obyvateľov.
Ako nás informovala Erika Rajčanová
z evidencie obyvateľstva, k 1. januáru
2020 žilo v Žiari nad Hronom 17 922
obyvateľov. „Bohužiaľ, z roka na rok
máme menej a menej obyvateľov. Viac
sa ich od nás odsťahuje, ako prisťahuje,
viac ľudí zomrie, ako sa narodí,“ potvrdzuje nelichotivé štatistiky Erika Rajčanová a ako konkretizuje: „V roku 2018 sa
do Žiaru nad Hronom prisťahovalo 274
a odsťahovalo 391 občanov, v roku 2017
to bolo 231 prisťahovaných a 373 odsťahovaných.“
Vlani sa narodilo 144 detí, pričom si to
dievčatá a chlapci pekne počtom rozdelili. „Narodilo sa rovnako 72 chlapcov
aj dievčat,“ konštatuje Erika Rajčanová
s tým, že medzi chlapcami dominujú
mená Markus a Michal, na druhom mies-

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom na deň 6. februára
2020, t. j. štvrtok, o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
V posledných rokoch sa rodí menej detí ako kedysi.

te sú Adam a Jakub a na treťom Matúš
a Lukáš. Najobľúbenejším dievčenským
menom je Ema, po nej nasledujú Eliška
a Sofia a na treťom mieste je Laura. Ako
Erika Rajčanová na záver prezrádza: „Naj-

staršími občanmi mesta budú v tomto
roku dve ženy, ktoré oslávia 98 rokov.“
(li)

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Návrh opatrení – výsledky kontroly NKÚ.
4. Správa o výsledku a použití fin. prostriedkov
získaných verejnými finančnými zbierkami

v roku 2018 a 2019.
5. Vyhodnotenie Kalendára športových
podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2019
a informácia o príprave Kalendára športových
podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2020.
6. Investičný zámer obstarania nájomných
bytov.
7. Interpelácie poslancov.
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
9. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kresba kaštieľa
z roku 1513
Začneme od tej zatiaľ najstaršej
kresby, akú sa mi podarilo zistiť.
Netvrdím, že nie je aj staršia, možno
sa postupom času objaví, ale zatiaľ
je naporúdzi táto.
Kresba je zaznamenaná na najstaršej
mape Uhorska, na ktorej je vyobrazené
územie terajšieho Slovenska, a to na
mape z roku 1528, nazývanej podľa
jej autora - Lazarova mapa. Avšak
mapa bola zostavená už v roku 1513
a je na nej zakreslený stav z tohto
roku. Bola však vydaná až po smrti
autora Lazara Rosettiho v roku 1528,
ktorého vyhotovením mapy poveril
ostrihomský arcibiskup, uhorský
prímas a kardinál Tamás Bakócz (1497
– 1521), v ktorého správe bol v tom
čase aj náš kaštieľ.

Lazarova mapa.

Autor mapy zobrazil územie
vtedajšieho Uhorska, na ktorom
je zobrazené aj územie dnešného
Slovenska. Ak priznáme nejaké
nepresnosti, v celku je mapa veľmi
významným prínosom k štúdiu nášho
územia. Autor sa snažil čo najviac
objektívne zobraziť situáciu aj objekty
súvisiace s jednotlivými lokalitami.
Tak máme aj zobrazený S. Crux (Svätý
Kríž) totožný s priestorom dnešného
Žiaru nad Hronom, na ktorom je
načrtnutá najvýznamnejšia stavba,
kaštieľ ostrihomských arcibiskupov.
Z nákresu je vidieť veľmi schematicky
načrtnutý objekt murovanej stavby
s jednou centrálne umiestnenou
vežou a arkierom na čelnej fasáde
stavby. Dá sa predpokladať
umiestnenie aj dvoch otvorov,
z ktorých horný považujem za okenný
otvor a dolný za vstupnú bránu.

František Páleník ocenený za záchranu
ľudského života
povolanie, v ktorom môžem pomáhať
ľuďom,“ dodal na záver Frenky.

František Páleník, druhý zľava.

V piatok 17. januára Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru z Banskej Bystrice udelilo viaceré
ocenenia za výnimočné činy na úseku
ochrany pred požiarmi. Z množstva
nominácií bolo v kategórii zásahová
činnosť jednotlivca udelené ocenenie
profesionálnemu hasičovi Františkovi
Páleníkovi.
Hasiči hasičom. Tak znie názov podujatia, ktorého sa zúčastnila aj ministerka
vnútra SR Denisa Saková, primátor Žiaru
nad Hronom Peter Antal či viacerí predstavitelia krajských či okresných hasičských a záchranných zborov. Hostiteľom
7. ročníka podujatia sa stala neďaleká
obec Hliník nad Hronom.
V kategórii zásahová činnosť jednotlivca
si ocenenie prevzal dlhoročný žiarsky
hasič a poslanec MsZ František Páleník.
„Ocenenie som získal za záchranu ľudského života pri futbalovom zápase. Spoluhráč po zrážke s brankárom spadol na
trávnik a ja som potom k nemu dobehol,
zaklonil som mu hlavu, vybral zapadnutý
jazyk a zavolal som záchrannú službu,“
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opísal skromne situáciu z 22. septembra
2019 ocenený František, ktorý prácu hasiča vykonáva už pätnásť rokov. „Zranený spoluhráč si neskôr na nič nepamätal,
bol dezorientovaný a ani nevedel, čo sa
stalo. Až potom, na druhý deň, som mu
priblížil, čo sa vlastne stalo. Samozrejme,
poďakoval mi za to, že som mu pomohol,“ objasniť ďalej František, ktorému
kamaráti a známi nepovedia inak ako
Frenky. Ako prezradil, za pätnásť rokov,
čo je hasičom, už zažil v práci kadečo:
„Najťažšie zásahy sú vtedy, keď musíme
zasahovať pri nešťastí rodinného príbuzného, alebo keď sa stane nešťastie a sú
tam deti, napríklad pri dopravnej nehode. Toto sú asi pre mňa najťažšie zásahy.“
Na to, aby sa Frenky stal hasičom, musel
absolvovať štúdium v Žiline a prejsť všetkými kurzami. Ako povedal: „Aby sme
boli pripravení pomôcť ľuďom v núdzi.“
Samotné ocenenie, ktoré si prevzal z rúk
ministerky Sakovej, vníma veľmi pozitívne. „Je to ocenenie za dobre odvedenú
prácu a pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú
a stane sa im nešťastie. Práca hasiča ma
veľmi napĺňa a som rád, že som si vybral

Žiarski hasiči získali ocenenia aj v ďalších kategóriách, pričom v tomto prípade neostali nepovšimnuté ani športové
výkony záchranárov. V kategórii športové výkony získali ocenenie príslušníci
z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad
Hronom, ktorí každoročne reprezentujú
Banskobystrický kraj na súťaži o Putovný
pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov a záchranárov v Humennom. V roku
2019 sa na tejto súťaži súťažné družstvo
zo Žiaru nad Hronom umiestnilo na
2. mieste. V kategórii významný prínos
v oblasti ochrany pred požiarmi si ocenenie vyslúžil predseda Územnej organizácie DPO SR Žiar nad Hronom Vladimír
Slezák, ktorý ho získal za celoživotnú
prácu pre zachovanie a rozvoj dobrovoľného hasičstva. Vladimír Slezák aktívne spolupracuje na všetkých úsekoch
činnosti DPO SR so samosprávou obcí
a miest. Svojou činnosťou, odborným
vzdelaním a aktivitou na zasadnutiach
je príkladom pre členov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR. Svojim celoživotným prístupom k dobrovoľnej činnosti
v oblasti ochrany pred požiarmi prispel
k zachovaniu a k rozvoju dobrovoľného
hasičstva. Je tiež príkladným vzorom pre
nastupujúcu mladú generáciu.

Či je moja predstava náčrtu správna,
alebo nie, možno polemizovať. Avšak
jedno je nesporné – v roku 1513 tu
stála pomerne rozsiahla kamenná
budova kaštieľa. A to je fakt.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Detail.

Výsek z mapy.

Predpokladaná rekonštrukcia.

Mesto získalo financie
na ďalší projekt
Ešte na jeseň minulého roku získalo
mesto takmer 32 000 eur na projekt,
ktorého cieľom je zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta v oblasti
predchádzania vzniku odpadov.
Myslime environmentálne a spoločne
vyhrajme nad odpadom je názov projektu, na ktorý získalo mesto dotáciu z Operačného programu Kvalita životného
prostredia vo výške 31 914 eur. Projekt
bude trvať do roku 2021.
Cieľom projektu je zvýšenie miery informovanosti a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie či recykláciu. „Primárne nám nejde
o to, naučiť ľudí triediť odpad, to by sme
už mali vedieť, ale chceme, aby sa zmenilo ich myslenie v prístupe k odpadu tak,
aby vzniku odpadu predchádzali, aby
veci, ktoré nepotrebujú vracali naspäť
do obehu, opätovne ich využívali alebo
správne vytriedili tak, aby sa tento odpad
dal recyklovať alebo ináč zhodnotiť,“ hovorí na úvod Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ
a dodáva, že v rámci projektu bude až
do roku 2021 v meste prebiehať niekoľko aktivít. „Všetkým obyvateľom mesta
bol v prvej fáze projektu distribuovaný
do poštových schránok leták o tom, ako

správne separovať odpad a hierarchia
odpadového hospodárstva. Budeme
však využívať aj ďalšie komunikačné prostriedky, ako napríklad bilboardy, letáky,
prezentačné tabule, ale aj Facebook,
kde pravidelne uverejňujeme videospoty na témy, ako nevytvárať odpad či
ako triediť. V tomto roku budeme taktiež
robiť rôzne informačné aktivity pre deti
v predškolskom veku, ale aj pre žiakov
prvého a druhého stupňa základných
škôl, študentov stredných škôl a, samozrejme, pre dospelých,“ dopĺňa Ivana
Martincová s tým, že ak sa ľudia naučia
nevytvárať odpad, a teda napríklad nahrádzať jednorazové obaly takými, ktoré
sa dajú využiť viackrát, bude aj množstvo
odpadu ukladaného na skládku nižšie.
„Asi 50 percent európskeho odpadu
stále končí na skládkach alebo v spaľovniach. V Žiari nad Hronom sa skládkuje
65 percent vyprodukovaného komunálneho odpadu. A práve toto číslo chceme
a musíme znížiť. Uvedomujeme si, že
zmeniť myslenie ľudí je náročné a zdĺhavé, ale veríme, že každému, nielen Žiarčanom, záleží na životnom prostredí a že
môžeme byť príkladom pre iné mestá
na Slovensku v miere triedenia zberu
či v množstve odpadu, ktoré skončí na
skládke,“ dodáva Martincová.
(kr)

Na konci celého podujatia bola odovzdaná putovná sekera ako symbol tohto
spoločného podujatia profesionálnych
a dobrovoľných hasičov prednostke
Mestského úradu mesta Banská Bystrica. Práve v tomto meste sa budúci rok
uskutoční už 8. ročník podujatia Hasiči
hasičom za rok 2020.
(li)
Foto: archív FP.

Poľadovica zasiahla Slovensko
Zranenia hlásila aj žiarska nemocnica

V stredu 8. januára zasiahla celé Slovensko poľadovica. Aj keď Slovenský
hydrometeorologický ústav vydal výstrahu niekoľko dní vopred, tento deň
sa neobišiel bez dopravných nehôd či
úrazov. Pozreli sme sa na to, koľko ľudí
skončilo so zraneniami v žiarskej nemocnici.
Poľadovica sa začala tvoriť v stredajších
večerných hodinách a pretrvala až do
štvrtka 9. januára. Ako SHMÚ upozornil, poľadovica predstavuje potenciálne
nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Napriek tomu sa niektorí nevyhli úrazom.

„V žiarskej nemocnici bolo
ošetrených 15 pacientov
v súvislosti s pádom na
klzkých komunikáciách,“
uviedla hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana
Fedáková a ako spresnila:
„Išlo o úrazy horných a dolných končatín, konkrétne
zlomeniny a úrazy hlavy,
čiže otras mozgu.“ Pacienti
boli prevažne zo žiarskeho
regiónu.
(li)

V ostatných dňoch dostali obyvatelia mesta do schránok prvé letáky.
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Zoznámte sa s ôsmimi úprimnými dušičkami zo špeciálnej triedy
„Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, avšak len veľká láska sa dokáže skloniť
k dieťaťu postihnutému.“
Prof. Rudolf Jedlička

napríklad čítať. Hodiny vlastivedy Evka
spája s predmetom vecné učenie. „Ja
už presne viem, komu akú otázku mám
položiť, čo zvládne. Musím nájsť to, čo
vie, nie to, čo nevie. Je dôležité aj presne formulovať otázku, dokonca aj akým
tónom,“ naráža na konkrétny prípad,
kedy ide o poruchu autistického spektra.
Hneď na to však vysvetľuje: „Snažím sa
však aj žiaka s autizmom včleniť do kolektívu. Chcem, aby pracoval v skupine,
no nie vždy je to jednoduché. Občas sa
mi to podarí. Inokedy je hneď zo začiatku nervózny, podráždený. A spojiť žiaka
s ADHD a poruchou autistického spektra
dokopy, tak to chce dávku odvahy a trpezlivosti. Títo sú ako olej a voda. Pamätám si živo na ich spoločné začiatky.“

Na úvod sme si požičali výrok od
profesora Rudolfa Jedličku, ktorý
v roku 1913 založil známy ústav pre
deti a mládež s telesným postihnutím
v Prahe. Tento ústav dodnes funguje
a snaží sa o začlenenie hendikepovaných ľudí do bežného života. Zo
začiatku mal ústav, ktorý nesie profesorovo meno, kapacitu desať detí.
Prijímali iba telesne postihnuté deti,
pretože cieľom ústavu bolo naučiť ich
sebestačnosti a dať im v budúcnosti
možnosť získať prácu, aby neboli doživotne závislé na druhých. Tieto deti sa
v dospelosti najčastejšie uplatnili ako
úradníci, obuvníci či viazači kobercov.
Špeciálna trieda v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad
Hronom bola zriadená v roku 2004.
V tom čase 6 zdravotne postihnutých
detí navštevovalo štátnu materskú školu a všetky mali ísť do prvého ročníka ZŠ.
Boli by porozhadzované do rôznych základných škôl v našom meste, ktoré neboli
bezbariérové. Vtedajší primátor mesta
v Žiari nad Hronom požiadal o pomoc
riaditeľku cirkevnej školy, aby vytvorila
triedu pre takto postihnuté deti, pretože
cirkevná škola bola jediná bezbariérová
škola v meste. Na začiatku mala šesť žiakov. Všetci boli s mentálnym postihnutím
a boli prijatí do prvého ročníka špeciálnej triedy v ZŠ Štefana Moysesa.
Dnes je v triede špeciálnej pedagogičky Evy Jóbovej osem žiakov, s ktorými
jej pomáhajú dve asistentky učiteľa.
„Skupina žiakov v našej triede je veľmi
heterogénna. Všetky činnosti súvisiace
s ich vzdelávaním sa prispôsobujú ich
mentálnemu a telesnému postihnutiu,“
približuje na úvod skúsená pedagogička
a ako podotýka, žiaci s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia sú vzdelávaní podľa učebných osnov príslušného
ročníka. „Ostatní štyria postupujú podľa
individuálneho vzdelávacieho programu. Práca v tejto skupine je sťažená aj
ich aktuálnou psychickou náladou, prípadne nepohodou,“ naznačuje ďalej Eva
Jóbová.
Pre svojich žiakov je Eva Jóbová viac ako
iba učiteľka. Ku každému z detí pristupuje individuálne, pozná ich potreby, zvláda mnohokrát nepredvídateľné nálady.
Ako nám priznala, nie raz si po ťažkom
dni aj poplakala a bola na dne svojich
síl. Ale to je len chvíľkové, vždy zvíťazí
láska k „jej“ deťom. Ako nám prezrádza,
nikdy nebola triednou učiteľkou v bežnej
triede so zdravými deťmi. „Učím pätnásť
rokov, a to hneď od začiatku v špeciálnom školstve. Po skončení vysokej školy som pracovala v Odbornom učilišti
pre telesne postihnutú mládež v Novej
Bani, neskôr v Špeciálnej základnej škole

Vianočná besiedka. Chýba na nej Sárka.

v Žarnovici. Na cirkevnej škole v Žiari nad
Hronom učím v špeciálnej triede od roku
2008,“ spresňuje ďalej učiteľka Eva, ktorú jej zverenci nezriedka oslovujú Evka.
Pre to, aby mohla učiť v špeciálnej triede
a pracovať s telesne či duševne hendikepovanými deťmi, musela absolvovať špeciálne štúdium aj prípravu. „Mám ukončené päťročné denné štúdium špeciálnej
pedagogiky na Univerzite Komenského
v Bratislave. V prvom ročníku som začala
študovať pedagogiku pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených.
V druhom ročníku som si pridala pedagogiku mentálne postihnutých.“

Prvá spoločná hodina všetkých ôsmych
žiakov bola hudobná výchova. Ako nám
Evka prezradila, je to obľúbená hodina
všetkých detí. Začiatok vyučovania patril
spoločnej modlitbe, a potom už detičky
začali spoločne spievať, pričom na klavíri ich sprevádzala práve ich učiteľka.
Zaspievali si jednoduché známe ľudové
pesničky a neskôr pridali aj obľúbené

„Všetci žiaci špeciálnej triedy majú mentálne postihnutie od ľahkého, cez stredný až po ťažký stupeň. Okrem toho majú
pridružené ďalšie postihnutia, konkrétne narušenú komunikačnú schopnosť,
detskú mozgovú obrnu, poruchy autistického spektra, postihnutie s poruchou
pozornosti a hyperaktivitou, tzv. ADHD
a Rubinstein-taybi syndróm,“ vymenúva

Hovorí sa, že zdraví ľudia sa veľakrát
môžu a majú čo učiť od chorých. Platí to
aj v prípade detí v tejto špeciálnej triede.
„Moje deti, to je láska. Bezhraničná. Láska k človeku, k Bohu. To by sa mali zdravé deti naučiť. Milovať bezpodmienečne.
Bez ohľadu na to, či má ruky, nohy, či vidí,
alebo počuje. Časy, keď postihnutí ľudia
boli ukrytí niekde v ústavoch, mimo očí
verejnosti, aby zbytočne nepoburovali, sú dávno preč. Takýchto ľudí je stále
viac a viac a my sa musíme naučiť ich
akceptovať. Nepozerať sa na nich ako
na menejcenných. Pred Pánom máme
každý obrovskú hodnotu. A On presne
vie, komu takéto dieťa dá, kto to zvládne.
Mám v triede úžasných rodičov, ktorí sú
schopní urobiť pre svoje dieťa čokoľvek,
dokážu sa tešiť aj z maličkých, drobných
posunov. Rodičia, ktorí sú mimoriadne
obetaví. A ich postihnuté dieťa im to
stonásobne vráti.“

Predtým, ako sme začali spracúvať tento článok, nás Evka pozvala na vyučovanie do svojej triedy. Zo začiatku sme
nevedeli, čo očakávať. Predsa len, naša
predstava o špeciálnej triede bola taká,
že jedno, možno dve deti sedia v triede
so zdravými deťmi a pri učení im pomáha špeciálna pedagogička. Lenže to sme
sa mýlili, pretože aj keď sú také triedy
v žiarskych školách, ide o deti, ktoré sú
integrované medzi zdravé deti do bežných tried. Špeciálna trieda v cirkevnej
škole je v Žiari jediná svojho druhu, kde
sa stretli detičky rôzneho veku s rôznymi
druhmi postihu.

„

Moje deti,
to je láska. Bezhraničná.
Láska k človeku, k Bohu.

Zábava v parku.

Eva Jóbová, učiteľka

Cez prestávku ku nám pribehol šiestak
Adamko, ktorý nám predstavil svojho
plyšového kamaráta Sonica z počítačovej hry. Väčšinu času, čo sme boli spolu
v triede, si svojho plyšáka nepustil z rúk.
Aj takto dokáže zvládať niektoré situácie – s pomocou hračky. To veru v bežnej
triede neuvidíte. Slniečko, večne usmiata
Simonka, nie raz pribehla, aby niečo, aj
keď s námahou, povedala. Pochválila sa
mladším bračekom, vymenovala členov
rodiny a predstavila nám andulku Čikiho, ktorú majú deti v triede a o ktorú sa
spoločne starajú. Za dobre odvedenú
prácu si deti od Evky vyslúžili sladkú odmenu. Najstarší Erik postupne každému
rozdal trubičky. Bez toho, aby deti niekto napomenul alebo upozornil, každé
jedno si podávanú dobrotu zobralo
a nezabudlo poďakovať. Obyčajné gesto, napriek tomu medzi bežnými deťmi
nie až také samozrejmé. Tu nechýbajú
láskavé pohľady, úsmevy, podania rúk.
Keď Simonka, ktorá má trochu problém
s chôdzou, chcela prejsť pomedzi spolužiakov, siedmak Tomáško sa automaticky
posunul a uvoľnil jej cestu. Ešte ju aj jemne pohladil, keď popri ňom prešla.

Simonka, Sárka a Lukáško.

moderné hitovky. Niektorí spievali viac,
iní menej, no celou triedou sa niesol
úprimný detský spev, z ktorého bolo
cítiť radosť. Iba najmenší Matúško sedel
vzadu na gauči a svojich spolužiakov
z diaľky počúval. Dlho však nevydržal.
Keď začali spievať pesničku zo známeho
slovenského seriálu, pribehol k staršiemu kamarátovi priamo pred tabuľu, objal
ho a spolu s ním sa do rytmu knísal. Pár
minút, no pre nás nesmierne emotívne
vidieť, ako si veľký deviatak so siedmakom s úsmevom na perách pospevuje
kukulienku s malými spolužiakmi. Ešte
väčšia radosť zavládla medzi deťmi, keď
im Evka dovolila zobrať hudobné nástroje. To bolo bubnovania, paličkovania, cinkotania... Ako v úli. Jeden cez druhého sa
snažili čo najhlasnejšie spievať a do toho
si pomáhať hudobnými nástrojmi.

Evka, pre ktorú sú „jej“ deti tie najkrajšie
a najšikovnejšie a nemenila by ich za
žiakov z bežnej triedy. Nie je však jednoduché učiť v takejto triede, kde je škála
postihnutí široká, a to aj napriek dlhoročnej praxi a skúsenostiam. Zaujímalo nás,
či musí pristupovať ku každému žiakovi
zvlášť, alebo sa dokážu učiť aj spoločne.
„To je ťažké takto zovšeobecniť. Ako kedy
a ako kto,“ hovorí s úsmevom a ďalej vysvetľuje: „Keďže skupina žiakov je veľmi
heterogénna z hľadiska veku, diagnózy,
sú aj rôzne ročníky. Každý z nich má iný
plán a obsah vzdelávania, rôzne predmety. To znamená, že aj keď majú štyria
žiaci naraz matematiku, každý z nich počíta niečo iné a iným spôsobom. A mojou úlohou je nájsť pre každého spôsob,
aký jemu najviac vyhovuje.“ Žiaci, ktorí
už poznajú všetky písmená, môžu spolu

Po niekoľkých minútach v triede sme
skonštatovali, že naozaj platí – radšej
jedenkrát vidieť ako stokrát počuť. Keby
sme o tejto špeciálnej triede iba počúvali
z úst niekoho iného, nezažili by sme ten
pokoj, harmóniu a lásku, ktorá z týchto
detí sála. Erik, Tomáško, Karinka, Matúško, Adamko, Simonka, Lukáško a Sárička - ôsmi statoční, ku ktorým nebol
osud až taký spravodlivý. O čo menej im
však bolo nadelené telesne či rozumovo,
o to viac majú lásky vo svojom srdci.
„Médiá nám neustále podsúvajú vzory dokonalosti. Ľudí krásnych, štíhlych,
s nádhernými vlasmi, bezchybným
úsmevom. A potom sme zaskočení, nešťastní, frustrovaní, lebo ja taký nie som,
moje dieťa nie je perfektné. Preto je zdravie najvzácnejším darom od Pána Boha “
zamýšľa sa na záver Evka.
(li)
Foto: archív EJ.

Z pera čitateľa
V roku 2020 vám prajeme s manželkou zdravie,
šťastie. Nový rok 2020 beží, len je škoda, že v Žiari
nesneží. Vianoce sme s manželkou prežívali v Jasnej
v hoteli, ktorý bol plne obsadený. Riaditeľka
hotela privítala hostí v jazyku ôsmich národov.
V Liptovskom Mikuláši pršalo, hore v Jasnej
padal celé Vianoce sneh. Vleky premávali celý
deň a parkoviská boli preplnené. Ceň deň sme sa
sánkovali a večer v bazéne a v saunách relaxovali.
Postreh z hotela: pri vianočnej večeri hostia mali
v rukách mobily a druhou rukou sa kŕmili. Rodina
s malými deťmi bavila hostí tým, že odobrali deťom
mobil a deti nechceli jesť do chvíle, až im dali mobil.
Myslím si, že digitalizácia túto našu planétu zničí.
Silvestra sme pretancovali v kúpeľoch Sliač. Hrala
tam skupina, v ktorej spievala Jadranka Handlovská.
Boli sme tam ubytovaní a s procedúrami to bolo
svetové. Teším sa na budúce riadky.
František

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

HĽADÁME DOMOV
CALVIN

Calvin má približne 3 mesiace a v dospelosti bude
maximálne po kolená. Vyzerá ako mini labrador.
Počas pobytu v dočasnej opatere zvládal byť doma aj
sám, našiel si miesto v kúpeľni, kde celý čas tichučko
ležal. Je to veľký maznoš, má rád ľudí a detičky. Naučil
sa už pekne chodiť aj na vôdzke. Hľadáme mu super
rodinu, ktorá ho bude ľúbiť. Podmienkou adopcie je
kastrácia v dospelosti, v cca 1 roku.

LAJLA

Cestopisný a oddychový program vo štvrtok
30. januára o 19.00 hod. vo Hviezdnej sále. Program
doplní fulldome oddychová projekcia krás blízkeho
i vzdialeného vesmíru. Cestopisno-relaxačné pásmo
sa odporúča pre návštevníkov od 12 rokov.
Pravidelný Večer pod hviezdnou oblohou pokračuje
v piatok 31. januára o 18.00 hod. vo Hviezdnej sále
vo fulldome režime. Po filme vás odborní pracovníci
prevedú pestrým svetom súhvezdí a ďalších objektov
na večernej oblohe nasledujúcich dní. Za priaznivého
počasia nasleduje pozorovanie objektov večernej
oblohy cez astronomický ďalekohľad so sprievodným
slovom odborného pozorovateľa. Večerný program
sa odporúča pre návštevníkov od 10 rokov.

Z našich astronomických expedícií

Výstava zahŕňa výbeh najlepších záberov
z ciest pracovníkov planetária zameraných na
dokumentovanie úkazov spojených s tmavou
oblohu, za zatmením Slnka a polárnou žiarou. Súbor
veľkoformátových fotografií je možné vidieť počas
organizovanej exkurzie alebo v rámci pravidelného
programu pre verejnosť až do konca februára.

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť
v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní,
soboty a nedele:
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 27.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
• 28.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 29.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
• 30.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 31.1. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 1.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 2.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 3.2. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 4.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 5.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 6.2. 20.00 – 22.30h lekáreň Benu, SNP 116
• 7.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 8.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 9.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
Každý deň, okrem sviatkov, sú v okrese Žiar nad Hronom
otvorené všetky lekárne podľa otváracích hodín.

ROMEO

Romeo je cca 2 – 3-ročný originálny kríženec väčšieho
vzrastu. Keď sa spriatelíte, je to veľký maznoš. Vonku
sa rád vyšantí, vybehá a vnútri je pokojný a celý
deň preleží v pelechu. Je rozumný a poslušný. Má
hygienické návyky, vydrží aj dlhšiu dobu. So sučkami
je znášanlivý, so psami skôr nie. Mačky toleruje. Je
vhodný do bytu alebo do domu so stálym prístupom
do vnútra. Nie je vhodný k deťom.

O ÚTULKU

Na streche sveta

Dva malé kúsky skla

5

KULTÚRA / INFORMÁCIE

Mestské noviny I 27. január 2020

Lajla má približne 1,5 roka. Vyzerá ako zmenšenina
vlčiaka. Od prvej chvíle je veľmi priateľská a prítulná.
Ľudí sa nebojí, nevadia jej ani deti. Je to aktívna sučka,
bude vám rada robiť spoločnosť na prechádzkach či
túrach. S priateľskými sučkami a psami je znášanlivá.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej
ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte
na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie
hodiny útulku sú pondelok až piatok od
13.00 do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu
od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje
zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si
môžete pozrieť aj na facebookovej stránke
OZ Strážni anjeli.

ADEL

JÚLIA

Adelku priviezla do útulku hliadka MsP. Má približne
1 rok, je stredne veľkého vzrastu. Váži do 25 kg. Má
veľmi rada ľudí, vôbec nie je bojazlivá. Nevadia jej ani
deti. S priateľskými psami aj sučkami je znášanlivá.
Páčilo by sa jej bývať v domčeku, kde by sa vonku
vyšantila a potom by vnútri oddychovala so svojou
rodinou.

Julinka je približne 2-ročná sučka malého vzrastu.
Váži do 10 kg. Spolu so svojim psík kamarátom sa
dlhší čas túlala našim mestom. Je maximálne pokojná
a kľudná, veľmi tichá a vôbec nie je uštekaná. Má
hygienické návyky, vydrží veľmi dlhý čas bez toho,
aby sa vyšpinila. Bola by ideálnym spoločníkom
pre staršieho človeka, ktorému chýba spoločnosť. Je
vhodná len do bytu. Vzhľadom na jej plachosť nie je
vhodná k malým deťom. S inými priateľskými psami
a sučkami je znášanlivá. Nevadia jej ani mačky.
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Odborná prax vo Švajčiarsku pre
mladých ľudí zo Slovenska
Príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové,
najmä v novom prostredí, najlepšie
v kolektíve seberovných priateľov,
a v neposlednom rade si zarobiť prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie, zábavu a cestovanie. A to je
práve príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch,
penziónoch a reštauráciách.
Prax je určená pre mladých ľudí vo veku
od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú
hovorovú nemčinu a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou
rečou a byť ochotní poskytovať služby
domácim a zahraničným návštevníkom
vo Švajčiarsku. Podmienkou účasti na
praxi je absolvovanie výberového konania na letnú sezónu 2020 vo Zvolene
na Strednej odbornej škole hotelových
služieb a obchodu dňa 11. februára 2020.
Čo im za to ponúka odborná prax? Dva
týždne intenzívneho školenia v oblasti
obsluhy, sommelierstva, ochutnávok
vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej
kuchyne v školskom hoteli v Luzerne,
jednodňovú exkurziu do niektorého
z kantónov vo Švajčiarsku. A to všetko
v spoločnosti mladých ľudí z viacerých
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európskych krajín a Juhoafrickej republiky. Po dvoch týždňoch absolventov
kurzu zavezie švajčiarsky partner do
jednotlivých zariadení cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe alebo do práce
v kuchyni.
Odborná prax v letnej sezóne 2020 trvá
od 7. júna do 6. októbra 2020 a umožňuje účastníkom vo voľnom čase venovať sa
horskej turistike, spoznávaniu horských
stredísk cestovného ruchu i jednotlivých
miest v kantóne alebo vo Švajčiarsku. Za
kvalitnú prácu patrí aj patričná odmena.
Tá sa pohybuje od 768 CHF za mesiac
v čistom (v roku 2020), okrem toho majú
nárok na príplatky za prípadnú prácu
nadčas a prepitné. Okrem toho každý
absolvent odbornej praxe obdrží po jej
skončení hodnotenie a vysvedčenie,
ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma
i v zahraničí. Pokiaľ sa záujemca rozhodne pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame navštíviť web stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde
sú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi v letnej sezóne 2020
a kontaktné údaje na združenie.
Peter Patúš, riaditeľ združenia

Staň sa kadetom policajného zboru
Prezentačnej výstavy Stredoškolák sa
zúčastnilo 38 prezentujúcich sa stredných škôl, medzi ktorými malo svoje
zastúpenie aj Okresné riaditeľstvo PZ
v Žiari nad Hronom, ktoré informovalo o možnosti, ako sa stať kadetom
policajného zboru.
Záujemcovia boli oboznámení s podmienkami prijímacieho konania do
štátnej služby kadeta. Po úspešnom
absolvovaní prijímacieho konania
musí uchádzač vstúpiť do štátnej služby kadeta a získať základné policajné
vzdelanie, ktoré je v trvaní 12 mesiacov
a realizuje sa na Strednej odbornej škole
PZ v Pezinku alebo Košiciach. Kadetovi
bude poskytnuté bezplatné ubytovanie
a stravovanie a dostane rovnakú výstroj
ako príslušník PZ vo výkone, taktiež má
nárok na 6 týždňov dovolenky a patrí mu
štipendium vo výške minimálnej mzdy,
čo je v roku 2019 suma 520 eur. Po úspešnom ukončení štúdia sa z kadeta stane
plnohodnotný príslušník PZ, pričom
bude vymenovaný do hodnosti strážmajster so služobným platom platovej
triedy 1 alebo platovej triedy 2.

Kto sa môže stať kadetom
Kadetom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý
spĺňa ďalšie podmienky prijatia:
• je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
• bezúhonný,
• je spoľahlivý,
• ovláda štátny jazyk,
• spĺňa stupeň vzdelania (maturitná skúška),
• má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky,

• ku dňu prijatia do štátnej služby nie je
členom politickej strany alebo politického hnutia,
• spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nie je inak zárobkovo činný.
V prípade, že má uchádzač 18+ a maturitu, je potrebné poslať prihlasovací
formulár, ktorý je na webovej stránke
MV SR www.minv.sk/?kadeti, kde sú tiež
sprístupnené bližšie informácie o štátnej
službe kadeta.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Nová legislatíva umožňuje požiadať o občiansky
preukaz pre deti slúžiaci ako cestovný doklad
Od 1. decembra 2019 je účinný nový
zákon č. 395/2019 o občianskych
preukazoch, ktorý vychádza v ústrety elektronickému zdravotníctvu.
Prináša aj množstvo noviniek, ktoré
ministerstvo vnútra pripravilo na základe požiadaviek verejnosti. Jednou
z nich je možnosť požiadať o vydanie
občianskeho preukazu aj pre dieťa
mladšie ako 15 rokov.
Maloletí mohli doteraz kvôli cestovaniu
požiadať o pas, čo je finančne nákladnejšie. Odteraz môžu na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách,
ako napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko,
Čierna Hora, používať občianske preukazy, ktoré sa na tento účel budú vydávať
s rovnakou platnosťou ako pri pasoch.
Deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou
platnosťou.
Správny poplatok za vydanie detského
občianskeho preukazu je 4,50 eura, čo je
približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov.
Aj tu platí, že o detský občiansky preu-

budú mať uvedené miesto ich pobytu
v zahraničí a tiež skratku štátu, v ktorom
žijú, a to na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydané
úradom v zahraničí. Za jeho vydanie zaplatia 4,50 eur.

kaz môže požiadať zákonný zástupca
dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na
zvolené oddelenie dokladov najbližšie
k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov.
Ďalšiu významnú zmenu privítajú najmä
naši občania dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt
na Slovensku. Títo už môžu požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov a aj
priamo na našich zastupiteľských úradoch o občiansky preukaz. V doklade

Vo všetkých prípadoch pôjde o elektronické doklady, aktivované bezpečnostným osobným kódom (BOK), ktoré bude
možné využiť v elektronickej komunikácii. Nová legislatíva prináša viacero zmien
vyplývajúcich z doterajšej praxe: do občianskeho preukazu bude možné napríklad zapísať údaj o ťažkom zdravotnom
postihnutí či poznámku, že jeho držiteľ je
sluchovo alebo zrakovo postihnutý. Títo
občania (ŤZP, ŤZP/S) a tiež občania starší
ako 60 rokov budú mať vydanie občianskeho preukazu vždy bezplatne. Polícia
vychádza v ústrety aj osobám, ktoré sa
starajú o postihnuté osoby – mobilné
pracoviská na podávanie žiadostí o vydanie OP budú dochádzať nielen k občanom pripútaným na lôžko, ale napríklad
aj k psychicky chorým ľuďom.
www.minv.sk
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Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 2020
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 351/2019
Z. z. vyhlásil voľby do NR SR a určil deň ich
konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby
sa konajú od 7.00 do 22.00 hod.

Zoznam volebných okrskov
v Žiari nad Hronom
Okrsok č. 1

ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
- Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52
- Priemyselná
- SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 34,
36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 72
- Svätokrížske námestie

Okrsok č. 2

MŠ na Ul. Rudenkova, Rudenkova 1
- A. Hlinku
- Družstevná
- Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
- Krížna
- Kukučínova
- Lúčna
- Medzi vodami
- Opatovská
- Partizánska
- Pod vršky
- Rudenkova
- SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138
- Š. Petruša
- Šoltésovej
- Štúrova 2, 4
- Záhradná

Okrsok č. 3

Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
- A. Kmeťa 13, 15
- Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Š. Moysesa 6, 8, 12, 14

Okrsok č. 4

Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
- A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31
- A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
- Cyrila a Metoda
- Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36
- J. Kollára
- Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 47

Okrsok č. 5

Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21
- A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51
- A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
- Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Hutníkov
- Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Okrsok č. 7

Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10

- bez ulice
- Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- J. Hollého
- Nám. Matice slov. 10
- SNP 107, 109, 113, 113, 115
- Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77,
79, 81

- Novomeského
- Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
- Sládkovičova 34, 36, 38, 40
- Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Š. Pártošovej
- Tajovského 2, 4, 6

Okrsok č. 8

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17
- A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
- Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
- M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
- Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31,
33
- Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 9

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17

- A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
- Komenského
- Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
- Š. Moysesa 42, 44

Okrsok č. 12

Základná škola na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2
- Hurbanova 2, 4, 6, 8
- Rázusova 2, 4
- Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34
- Vansovej

Okrsok č. 13

Základná škola na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2

Okrsok č. 14

Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
- A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10
- J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
- Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98, 100
- M. Benku 2, 4, 11
- Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
- SNP 94
- Štúrova 1, 3

Okrsok č. 15

Mestské kultúrne centrum, SNP 119
- A. Štefanku 1, 3, 5, 7
- J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Jesenského 59, 61, 63, 65B, 65C, 67, 69, 71
- M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
- Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
- Pod háj

Okrsok č. 16

Kultúrny dom Šášovské Podhradie
- Kutinky
- Šášovské Podhradie

- Bernolákova
- Hurbanova 1, 3, 5, 7
- J. Považana
- Jilemnického
- SNP 139, 141, 143, 145

- Dr. Janského 25, 27, 29, 31
- M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25,
27, 29, 31, 33
- Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14

Okrsok č. 6

Súkromná stredná odborná škola
pedagogická, Nám. Matice slov. 23

Okrsok č. 11

Základná škola na Ul. Dr. Janského,
Dr. Janského 2

Okrsok č. 10

Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10
- Dr. Janského 4
- M. Chrásteka
- Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- SNP 149
- Svitavská 1, 3, 5

POZOR! ZMENA SÍDLA OKRSKU Č. 15
Okrsok č. 15 bol premiestnený z budovy Stavebného bytového družstva do budovy MsKC.

Zoznam parlamentných strán. Kto kandiduje za náš región?
nej Ždane. Číslo 55 má 39-ročný Tomáš Hrušovský
z Dolnej Trnávky a na 67. mieste je 40-ročná Martina Klacek, vedúca odboru verejného obstarávania
zo Žiaru nad Hronom.

3. Sloboda a Solidarita (SaS)

Volebným lídrom je poslanec Richard Sulík.
Pod číslom 73 kandiduje 50-ročný Juraj Krátky
zo Žiaru nad Hronom, ktorý je aj poslancom MsZ.
V parlamentných voľbách, ktoré sa budú
konať v sobotu 29. februára, kandiduje
25 politických strán. Tie odovzdali svoje
kandidátky v nedeľu 1. decembra 2019.
V niektorých stranách majú zastúpenie aj
kandidáti z nášho okresu.

4. Sme rodina

Stranu povedie do volieb Boris Kollár.
Číslo 31 patrí na kandidátke 44-ročnému starostovi obce Slaská, Danielovi Gelienovi.

5. Slovenské hnutie obrody (SHO)

Na kandidátke je aj 48-ročný Žiarčan Dušan Bosák,
ktorý kandiduje pod číslom 59.

10. Demokratická strana (DS)

Na čele kandidátky je súčasný poslanec NR SR
Jozef Rajtár.

15. Kresťanskodemokratické hnutie 20. Solidarita – hnutie pracujúcej
(KDH)
chudoby
Lídrom kandidátky je Alojz Hlina.

Jednotkou strany je Stanislav Mičev.

Pod číslom 141 kandiduje lekár Radovan Junas
z Kremnice.

21. Hlas ľudu

Stranu vedie do volieb súčasná poslankyňa NR SR

Martina Šimkovičová.
11. Obyčajní ľudia a nezávislé osob- 16. Slovenská liga
nosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia Stranu vedie do volieb Roman Ruhig.
22. Magyar Közösségi Összefogás –
46.
miesto
na
kandidátke
dostal
57-ročný
Peter
(KÚ), Zmena zdola
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Jednotkou vo voľbách je Mária Šofranko. Líder Rusnák a číslo 61 má 65-ročný Tibor Kocian, obaja
(MKS – MKÖ)
strany Igor Matovič opäť kandiduje z posledného zo Žiaru nad Hronom.
150. miesta.
Pod číslom 62 kandiduje za túto stranu Miloš Ziman z Vyhní.

17. Vlasť

Na čele kandidátky je Štefan Harabin.

18. Most-Híd

Lídrom maďarských strán je Gyula Bárdos.

23. Práca slovenského národa
Na čele kandidátky je Roman Stopka.

Na čele kandidátky je 61-ročný Jozef Sásik z Banskej Bystrice.

Lídrom strany je bývalý prezident SR Andrej Kiska.

12. Koalícia Progresívne Slovensko Lídrom strany je Árpád Érsek, Béla Bugár kandi- 24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše
Slovensko (ĽSNS)
a Spolu – občianska demokracia (PS/ duje z čísla 2.
Lídrom strany a číslom 1 na kandidátke je Marian
Spolu)
19. Smer – sociálna demokracia
Kotleba.

2. Dobrá voľba

7. Máme toho dosť!

Na čele kandidátky je 48-ročný František Oravec.

13. Starostovia a nezávislí kandidáti

Na čele kandidátky je 43-ročný politológ Róbert

1. Slovenská ľudová strana Andreja Švec.
Hlinku (SĽS)
6. Za ľudí

Na čele kandidátky je bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Druker.
Na 43. mieste kandiduje 59-ročný majster odborného výcviku Ľubomír Kršjak z Hornej Ždane.
50-ku má 27-ročný Michal Fáber, rovnako z Hor-

8. Hlas pravice

Stranu vedie do volieb Ondrej Matej.

9. Slovenská národná strana (SNS)
Lídrom strany je Andrej Danko.

Lídrom strany je Michal Truban.

Na čele kandidátky je František Gőgh.

14. 99 % – občiansky hlas

Z prvého miesta kandiduje Pavel Weiss.
Na 16. mieste kandiduje za túto stranu 42-ročný
manažér Miloslav Dupaj zo Žiaru nad Hronom.

Na čele kandidátky je súčasný premiér Peter Pellegrini, dvojku má Robert Fico.

Na 66. mieste kandiduje 48-ročná Andrea Žiaková
z Lutily, prednostka okresného úradu v Žiari nad
Hronom. Pod číslom 142 sa o mandát poslanca
uchádza 46-ročná Anna Líšková zo Žiaru nad Hronom, ktorá je aj poslankyňou MsZ.

Na 18. mieste kandiduje 42-ročný Rastislav Kysel
z Dolnej Trnávky.

25. Socialisti.sk

Na čele hnutia je Eduard Chmelár.
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INZERCIA / OŽP

Predchádzanie vzniku odpadu
žitie kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa
opraviť.
• Uprednostňujme nabíjateľné batérie
a predíďme tak zbytočne vzniknutým nebezpečným odpadom, ako sú ťažké kovy.
• Ak zistíme, že niektoré šaty, topánky
alebo hračky viac nepotrebujeme, darujme ich charite, alebo využime zberné
nádoby na takýto odpad určené.
• V prípade, že už v domácnosti máme
plastové vrecúška a tašky, používajme
tieto opätovne a nezásobujme sa stále
novými.

Odsledujeme si vyprodukovaný odpad.

Priemerný Slovák ročne vyprodukuje
viac ako 426 kg odpadu, v Žiari je to
na úrovni 332 kg/rok. Toto číslo každoročne stúpa. V dnešnej konzumnej
dobe si treba v prvom rade uvedomiť,
že ak chceme znížiť množstvo tvoreného odpadu, musíme sa naučiť v prvom rade správne predchádzať vzniku
odpadu.
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Spôsoby, ako predísť vzniku
odpadu, sú jednoducho povedané opatrenia, na základe ktorých sa riadime ešte
predtým, ako sa výrobok alebo materiál
stane odpadom. Znižovanie vzniku odpadu, samozrejme, nie je len vecou
občanov, ale týka sa aj rôznych firiem
a priemyslu.
Skúsme sa však v prvom rade zamyslieť,
čo môžeme urobiť my, ja, ty... Možností je
niekoľko, a každou jednou z nich prispejeme k predchádzaniu vzniku odpadu,
alebo k zníženiu odpadu, ktorý je uložený na skládke.
• Premyslime si vopred pred nákupom,
koľko odpadu z neho následne vznikne

a či ho vieme využiť, alebo odovzdať na
recykláciu.
• Zamerajme sa a nakupujme tie výrobky,
ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú
trvanlivé.
• Vyhnime sa jednorazovým obalom
a potravinám zbytočne baleným (ako
napr. ovocie, zelenina, pečivo...) Tieto
potraviny si môžeme uložiť aj do látkových vrecúšok.
• Pokiaľ je aspoň trochu možné, skúsme
postupne znižovať spotrebu výrobkov,
ktoré sú balené v hliníkových plechovkách, PET fľašiach a viacvrstvových obaloch.
• Do obchodu si nosme so sebou vlastnú
trvácnu tašku a uprednostňujme ju pred
ponúkanými igelitovými taškami.
• Ak už teda kupujeme balené výrobky,
uprednostňujme aspoň väčšie balenia
výrobkov.
• Môžeme si označiť schránku nápisom
„Nevhadzujte reklamy“ a predísť tak odpadom z nepotrebných letákov.
• Perá môžeme využívať najmä tie, ktoré
umožňujú vymeniť náplň.
• Pred lacnými výrobkami na jedno pou-

Môžeme si to odsledovať už len podľa
vlastných nádob na odpad, ktorý máme
pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás
viac netýka. Je to však veľké množstvo
odpadu, ktoré sa buď spaľuje, alebo dokonca skladuje na skládkach. Bohužiaľ,
musíme skonštatovať, že veľký podiel
toho, čo sa skládkuje, je po určitých
úpravách dokonca opätovne použiteľné.
Naučme sa preto predchádzať vzniku odpadu a predísť tým znečisťovaniu životného prostredia ako aj nášho prostredia
na bývanie.
Zdroj: internet, upravené OŽP

Určite si vieme uvedomiť, že každý z nás
vyprodukuje veľké množstvo odpadu.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám brikety. 12 kg/2 eurá.
T: 0907 36 51 67
• Predám kočiar červenej farby, 2-kombinácia, s príslušenstvom, po 1 dieťati.
Vo veľmi dobrom stave. Cena: 100 eur.
T: 0944 164 051
• Kúpim starú vzduchovku VZ - 35, 47
(opakovačka na guličky). Prídem osobne. T: 0910 419 469
• Hľadám opatrovateľku pre syna. Pre
2,5-ročného chlapčeka. Na začiatok na
občasné stráženie počas choroby dieťatka. Finančne sa vieme dohodnúť.
Prijala by som zodpovednú pani s láskavým vzťahom k deťom. Kontaktujte
ma prosím. T: 0911 010 885
• Ponúkam na predaj eko vrecúško
zo 100 % bavlny napustené včelím
voskom. Je to vhodná náhrada igelitových sáčkov na potraviny a pečivo.
Cena: od 5 eur. Tiež ponúkam sviečky
z včelieho vosku, rôzne druhy a veľkosti. T: 0949 573 213
• Výhodne predám v Žiari nad Hronom, časť IBV, veľký rodinný dvojdom,
zvlášť vchody. Vhodné pre dve rodiny,
príp. vedenie firmy, zdravotné, sociálne
služby a pod. T: 0903 575 921
• Vezmem do dlhodobého prenájmu
byt v Žiari nad Hronom (3-izbový) alebo rodinný dom v okolí. Cena nerozhoduje, sme pracujúci pár s dvomi deťmi.
Ponúknite. T: 00420723439185
• Predám nebytový priestor pri planetáriu, 170 m2, 3 vchody od ulice, 2 vchody
zozadu pre zásobovanie.
T: 0915 233 347

Využívajme látkové vrecúška.

• Predám veľmi pekné policové regále,
vhodné do bytu, šatníka alebo iných
priestorov a malé otváracie skrinky.
Všetko prevedenie čerešňa.
T: 0907 82 35 94
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SPRAVODAJSTVO / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V Žiari nad Hronom si nové
vozidlá Iveco Daily prevzalo
ďalších 7 miest a obcí

Poštová známka k 75. výročiu
tragických udalostí
Prvá známka, ktorú vydala Slovenská pošta v roku 2020, je venovaná 75. výročiu tragických udalostí v Ostrom Grúni a Kľaku. Pred
75. rokmi v nedeľu 21. januára 1945
sa odohrala tragédia, ktorá vošla do
dejín ako krvavá nedeľa.
Na základe informácií od miestnych
kolaborantov, nemecké vojsko, spoločne s jednotkou Edelwaiss, vykonalo
prepad v obci Ostrý Grúň a Kľak. Nemeckí vojaci vyzbrojení samohybnými
delami a obrnenými vozidlami prepadli Ostrý Grúň, kde surovo zavraždili
64 nevinných osôb. Po krvavom masakre v Ostrom Grúni vtrhli do Kľaku,
kde zavraždili 84 obyvateľov, prevažne
deti, ženy a starcov.
Na spomienku všetkých zavraždených
sa Oblastný výbor v Žiari nad Hronom,
na čele so svojim predsedom Jaroslavom Bulkom, rozhodol, že požiada
Ministerstvo dopravy SR a Slovenskú
poštu o vydanie príležitostnej poštovej
známky. „Nebola to jednoduchá záležitosť. Rokovanie s uvedenými inštitúciami bolo náročné, ale aj zdĺhavé,“
približuje Jaroslav Bulko, odborný po-

POĎAKOVANIE

radca s tým, že po presvedčovacej akcii
a vysvetľovaní sa vedenie Slovenskej
pošty rozhodlo vyhovieť požiadavke
oblastnej organizácie. Slovenská pošta
konkurzom vybrala zhotoviteľa uvedenej známky. Autor výtvarného návrhu
známky je akademický maliar Rudolf
Cigánik, ktorý bol zároveň aj rytec
známky. Známka bola vyhotovená tlačiarňou v Českej republike v počte 200
tisíc kusov. „Na známke je portrét ženy,
pod ňou sú zlámané kríže ako symbol
tragických udalostí 21. januára 1945,
v pozadí je číslica 148, ktorá vyjadruje
počet zavraždených. Hodnota známky je 1,90 eura. Obálka s pečiatkou má
dátum 17. januára 2020, kedy bola
slávnostne daná do obehu na pošte
v Ostrom Grúni,“ dopĺňa informácie
Jaroslav Bulko a ako dodáva: „I keď
známka je venovaná obciam Ostrý
Grúň a Kľak, zároveň si pripomína viac
ako sto vypálených miest a obcí na Slovensku. Táto známka nám bude pripomínať, čo bol fašizmus a nacizmus. Je
to obzvlášť dôležité dnes, keď vo svete,
ale aj na Slovensku vstávajú pohrobkovia fašizmu, ktorí v ňom vidia vzor. Tie
tisíce obetí nás zaväzujú, ale zároveň aj

SPOMIENKA

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym,
ktorí dňa
4. januára 2020
odprevadili na
poslednej ceste

V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.

našu manželku, mamu a sestričku
Gabrielu Bulkovú, ktorá nás
navždy opustila 1. januára 2020
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manžel a synovia s rodinami.

Dňa 17. januára sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama, babka
a svokra Mária Bajnoková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si na ňu spolu s nami.
S láskou spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKA
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď oko matkine
navždy sa zatvára.
Dňa 31.
decembra sme
si pripomenuli
3. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
drahá Magdaléna Nováková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomína
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.

SPOMIENKA
Dňa 8. februára
si pripomenieme
30. výročie
úmrtia nášho
drahého otca
a starého otca
Františka
Novotu.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
V spomienkach
zostávaš
navždy v našich
srdciach.
Tichou
spomienkou sme
si 10. januára
pripomenuli
6. výročie, čo nás
navždy opustil manžel, ocino
a dedko Ladislav Balogh.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 19. januára uplynulo 5 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný Andrej Köszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaci pozostalí.
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varujú pred zlom fašizmu. Spoločným
úsilím prebuďme svedomie a historickú pamäť Slovenska.“
(r)

SPOMIENKA

V nedeľu 19. januára boli v Žiari nad
Hronom odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. Vozidlá si prevzali zástupcovia a členovia dobrovoľných hasičských zborov 7 miest a obcí.
Novými hasičskými autami sa môžu pýšiť
Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, Kremnica, Žiar nad Hronom, Svätý Anton, Štiavnické Bane a Horné Hámre. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti
predsedu vlády SR Petra Pellegriniho,
ministerky vnútra SR Denisy Sakovej,
prezidenta Hasičského a záchranného
zboru Pavla Nereču, riaditeľa Krajského
riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Du-

šana Sľúku a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína
Horvátha.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Už navždy ti
prestali hviezdy
svietiť, slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa mali
radi, neprestanú
na teba spomínať.
Dňa 17. januára
uplynulo
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 25. decembra sme si
pripomenuli 9 rokov od smutnej
chvíle, keď nás opustila naša drahá
a milovaná mamička, stará mama
a prastará mama Zdenka Môcová.
Dňa 19. januára sme si pripomenuli
9 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
otec, starý otec a prastarý
otec Pavel Môc.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Pavel s rodinou,
dcéra Ilona s rodinou, vnúčatá
a pravnučky Tamarka
a Simonka.

SPOMIENKA
Ťažko je
nespomínať,
keď v očiach slza
stojí, ťažko je
zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.
Odišiel si všetkým, ktorí ťa radi mali,
bez toho, aby nám tvoje ústa
zbojom dali.
Dňa 10. januára uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko, brat, priateľ
a blízky príbuzný Vladimír Dvonč.
Tí, ktorí ste na neho nezabudli
a mali ste ho radi, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.
Ďakuje rodina.

20 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Rudolf Pivarči z Janovej Lehoty.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Spomínajte
s nami
Nikdy nám
neprestaneš
chýbať...
Andrea
Cilingová
(rod. Jánošková)
*4.2.1969 †9.2.2005
Je to už 15 rokov, čo sme navždy
stratili našu drahú dcéru, starostlivú
milujúcu matku, sestru, priateľku.
Sú to slová, ktoré stále bolia.
Rodičia, deti Simonko a Bianka,
manžel, brat Igor s rodinou
a ostatní príbuzní.

SPOMIENKA
Dňa 22. januára
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustila naša
drahá mama,
starká a prastarká
Vlasta
Andreánska.
Spomíname na tvoju lásku, opateru
a ochotu vždy pomôcť každému
z nám.
S láskou na teba tíško spomínajú
deti, vnúčatá, pravnúčatá a všetci,
ktorí sme ťa poznali.

Na celom Slovensku si tieto vozidlá postupne prevezme 365 dobrovoľných
hasičských zborov obcí. DHZO dostanú
novú techniku v rámci projektu Ministerstva vnútra SR Zvýšenie odborných
a intervenčných kapacít na regionálnej
a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program
Kvalita životného prostredia.
(r)

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. januára
uplynuli 3 roky,
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
Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 31. januára si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec Vladimír Adamec.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú manželka Margita,
dcéry Martina a Zuzana
a syn Vladimír.

SPOMIENKA
Dňa 6. januára
uplynulo 5 rokov,
kedy nás opustil
náš drahý otec,
starý otec a
prastarý otec
Ľudovít Lalo
zo Slaskej.
S úctou spomínajú dcéry Marta
a Ľubica s rodinami.

Futbalová U10 na kvalitne
obsadenom FOMAT Cupe

Basketbalový sumár
MLADŠÍ MINI - TURNAJ

BK MŠK Žiar nad Hronom - MBA
Prievidza 36:47 (5:14, 13:14, 10:8, 8:11)
IMC Slovakia P. Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 43:49 (6:20, 12:8, 10:19,
15:2)
Body: M. Huraj 20, Volentier 8, A. Huraj
6, Repiský 3, Frič, Hlaváč, Golebiowski,
Kúšik, Michalov 2.
MBA Prievidza - BK MŠK Žiar nad
Hronom 58:47 (18:17, 14:7,18:13, 8:10)
Body: A. Huraj 19, Oťapka 8, M. Huraj 6,
Volentier 4, Hlaváč, Michalov 3, Kvačkaj,
Golebiowski 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia P. Bystrica 44:28 (17:3, 7:6,
12:11, 8:8)
Body: M. Huraj, A. Huraj 8, Hlaváč 6,
Volentier, Repiský 5, Golebiowski 4,
Barcík, Michalov, Oťapka, Kvačkaj 2.
Hrali: Polák, Boroš, Kukučka.

V sobotu 18. januára odohrali druhý
turnaj mladší mini basketbalisti
v Považskej Bystrici. Zo štyroch zápasov
dva vyhrali a dva prehrali.

FUTBAL – U10

Aj napriek prehrám môžeme hodnotiť
výkony chlapcov kladne. Prakticky
sme si zase prehrali zápasy tým, že
sme nepremenili vyložené šance spod
koša. Vychádzali nám rýchle protiútoky,
do ktorých sa výborne zapájali bratia
Hurajovci, Volentier, aj Golebiowski
a Oťapka, ktorým však chýbalo
strelecké šťastie. Pochváliť môžeme
Matúša Poláka, ktorý v druhom zápase
s Prievidzou dodržal pokyny trénerov
a urobil výbornú prácu v obrane.
Možnosť zahrať si dostali všetci chlapci.
Chalani majú chuť dotiahnuť zápas do
víťazstva, ale u niektorých sa prejavuje
slabá koncentrovanosť a snaha viac
pracovať v obrane.
V. Fridrichová

Zúčastnené družstvá: FOMAT Martin
čierny, FOMAT Martin modrý, FK Fotbal
Třinec (CZ), FK Pohronie, MFK Ružomberok,
MŠK Púchov, FC Baník Prievidza
FK Pohronie: Číž - Kabát, Nárožný, Kováč,
Repiský, Kanina, Goral, Molnár, Osvald,
Procner

1. LIGA - STRED - MLADŠÍCH ŽIAKOV

FK Pohronie U10 - MFK Ružomberok
2:1
Góly: Kabát, Nárožný.

MŠK BK Žiar nad Hronom - AKAPO
Lučenec 58:32 (23:7, 39:17, 52:22, 58:32)
Body: Horváth 11 (1 trojka), Kováč 10,
Herich 8, Juhász 8, Barcík 6, Tapfer 6,
Barniak 3, Dekýš 2, Šadon 2, Kovalčík 2.
Hrali: Brumlich, Kršiak, Mališ, Plencner,
Matejka a Chrobák.

FK Pohronie U10 - FK Fotbal Třinec
(CZ) 1:0
Gól: Nárožný.
FK Pohronie U10 - FC Baník Prievidza
8:1
Góly: Osvald 3x, Kabát 2x, Nárožný, Procner, Kanina.

MŠK BK Žiar nad Hronom - AKAPO
Lučenec 73:22 (20:3, 42:11, 55:19, 73:22)
Body: Juhász 12, Barcík 11 (1 trojka),
Herich 11, Kováč 10, Horváth 10, Kršiak 6,
Tapfer 5, Matejka 4, Chrobák 2, Barniak
2. Hrali: Dekýš, Brumlich, Mališ, Šadon,
Kovalčík, Plencner.
Naši mladší žiaci sa predstavili na
domácej palubovke proti súperovi
z Lučenca. Od začiatku zápasu bolo
jasné, kto bude dominovať na ihrisku.
Výšková prevaha a skúsenosti našich
chlapcov boli rozdielovým faktorom
v oboch zápasoch. Obidva zápasy mali
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FK Pohronie U10 - FOMAT Martin čierny 0:3
rovnaký priebeh, kde sme si v prvej
štvrtine vytvorili náskok a zápasy sa
prakticky len dohrávali. V zápasoch
dostali príležitosť všetci chlapci, škoda, že
každý z nich aj neskóroval, a to aj napriek
tomu, že každý mal svoju šancu na
zakončenie. Na chlapcoch bolo vidno, že
si z tréningového procesu preniesli veci,
ktoré sme intenzívne nacvičovali, čo nám

urobilo veľkú radosť a niektoré akcie boli
naozaj už basketbalové. Za predvedený
výkon im chceme poďakovať a veríme,
že aj naďalej zotrvajú v poctivej práci na
tréningoch.
Ján Valent, tréner
a Juraj Horváth, asistent

CELOSLOVENSKÁ LIGA ŽIAKOV

FK Pohronie U10 - FOMAT Martin
modrý 0:0
FK Pohronie U10 - MŠK Púchov 1:2
Gól: Nárožný.
Celkové poradie: 1. MŠK Púchov, 2. FK
Pohronie, 3. MFK Ružomberok, 4. FOMAT Martin modrý, 5. FOMAT Martin
čierny, 6. FK Fotbal Třinec (CZ), 7. 1. FC
Baník Prievidza
V úvodných troch zápasoch sme si počínali výborne. Hrali sme dobre, každý
zápas sa odohral vo výbornom tempe.

MŠK BK Žiar nad Hronom - MBA
Prievidza 55:47 (22:24)
Body: Kartik 14, Ondrík 13 (1), Kret 8,
Horváth 6, Caban 5, Melaga 5 (1), Barcík
4. Hrali: Kaša, Kondra, Truben, Juhász,
Kováč, Herich.

Chalani predviedli množstvo pekných
futbalových momentov, tak ako od rozohávky, hrali sme kombinačne a vedeli
sme sa presadiť aj v hre 1 proti 1, za čo
odmenou nám boli víťazstvá.
V štvrtom zápase proti Martinu „Č“ sme
ale natrafili na slabšiu chvíľku. Zápas sme
odohrali ustráchane, nevedeli sme sa dostať do zápasu, veľa sme kazili a na bránu
domácich sme vystrelili len sporadicky.
Do ďalšieho zápasu s Martinom „M“ sme
vstúpili aktívnejšie, naša hra dostávala
podobu z prvých zápasov. Mali sme 2 - 3
príležitosti na skórovanie, domáci rovnako, ale na mieste bol Číž.
Pred posledným zápasom proti Púchovu
sme mali v priebežnej tabuľke 10 bodov
a Púchov 7 bodov. Na prvenstvo v turnaji
nám stačila remíza. Začali sme aktívne,
dokonca sme išli aj do vedenia. Netrvalo dlho a Púchovčania zápas otočili.
My sme nepremenili šance a Púchovský
brankár sa blysol 2 krásnymi zákrokmi.
Po zápase chalani zostali smutní, keďže
sme prehrali a pri rovnosti bodov s Púchovom rozhodol vzájomný zápas, a tým
pre nás konečné druhé miesto.
Za herný prejav a veľkú bojovnosť musím
vysloviť spokojnosť, aj keď stále sa nájdu
pasáže, kde je čo zlepšovať a jednoduchšie musíme riešiť niektoré dané situácie.
M. Fabian

Muži v Bratislave víťazne
1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom - RIM
BASKET Košice 84:27 (41:17)
Body: Ondrík 15(1), Horváth 12 (2), Kartik
12(1), Kaša 10, Kret 8, Barcík 7(1), Caban
5, Melaga 3 (1), Kondra 3 (1), Truben 3,
Valent 2, Kováč 2, Herich 2, Juhász 1.
Hrali: Laho.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK
LOKOMOTIVÁ Sereď 55:43 (21:15)
Body: Kret 14, Ondrík 13 (1), Horváth 11
(1), Kartik 1O, Caban 3, Truben 2, Juhász
2. Hrali: Melaga, Kondra, Valent, Kováč,
Barcík, Herich, Laho, Kaša.
V dňoch 10. a 11. januára sa na palubovke
žiarskej ZUS arény uskutočnil turnaj
celoslovenskej ligy žiakov. V priebehu
dvoch dní žiaci MSK BK odohrali tri zápasy
proti tímom z Prievidze, Košíc a Serede.
V prvom zápase turnaja zdolali naši
žiaci súpera z Prievidze 55:47. Po prvom
vyrovnanom polčase 24:22, v ktorom sa
chlapci po sviatkoch a prázdninách len
ťažko dostávali do hernej pohody, sa

obraz hry v tretej štvrtine zmenil. Hráči
zlepšili obranu a hlavne sa vyvarovali
nevynúteným stratám v prechode do
útoku. Vybojovaný náskok o 20 bodov
sa však nepodarilo udržať až do konca
zápasu. Húževnatý a kvalitný súper
bojoval až do posledných sekúnd. Výhra
o 8 bodov potešila, ale nie celkový dojem
z hry našeho družstva. V sobotnajších
dvoch zápasoch sa celkový herný prejav
zlepšil. Zlepšená a agresívnejšia obrana
sa prejavila hneď v prvom sobotňajšom

zápase, v ktorom domáci zdolali družstvo
z Košíc 84:27. Aj v poslednom zápase
proti družstvu zo Serede si domáce
družsvo pripísalo body za víťazstvo,
keď zdolali súpera 55:43. V sobotnajších
zápasov sa do hry zapojili všetci zdraví
hráči, ktorí si rovnomerne rozdelili
minutáž na palubovke a kolektívnou
hrou sa postupne aj bodovo presadili.
Juraj Horváth, tréner a asistenti
Tomáš Fábry, Ján Valent

1. SLOVENSKÁ LIGA - JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

B.S.C. Bratislava – MŠK BK Žiar Nad
Hronom 108:94 (60:41)
Body: Grochal 24 (5), Golebiowski 22 (1),
Kiraly 13 (3), Bobok 11 (1), Švec 10 (2),
Truben 8, Žemľa 6.
V zápase juniorom absolútne nevyšiel
úvod. V prvej štvrtine sme dostali

38 bodov a prehrali sme ju o 22 bodov
a o zápase bolo rozhodnuté. Potom sme
postupne hru vyrovnali a naši hráči sa
snažili výsledok zvrátiť, ale na to sme už
nemali sily. Napriek prehre o 14 bodov
sme ostatné 3 štvrtiny odohrali veľmi
dobre. Mali sme výbornú úspešnosť
v streľbe za 2, ale aj za 3 body, čo nás

stále držalo v hre o zvrat v zápase. Veľká
škoda stratených lôpt, ktorých sme
mali opäť veľa, a to rozhodlo o víťazovi
zápasu.
Karol Kučera, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

MŠK Iskra Petržalka - BK MŠK Žiar nad
Hronom 55:73 (18:14, 31:37, 37:53)
Body: Haviar 15, Mokráň 15, Dolník
12, Mátych 9, Vrtík 8, Kádaši 6, Obert
5, Supuka 2, Kubovič 1. Hrali: Fábry
a Medveď.
V Bratislave odohrali žiarski
basketbalisti v nedeľu 12. januára
výborný zápas.
Hneď od začiatku sme išli do mierneho
vedenia, ale domáci veľmi rýchlo hru
vyrovnali a dokonca sa aj ujali vedenia
v zápase. My sme v tejto časti hry slabšie
bránili a súper sa presadzoval najmä po
úspešnej kombinácii pick and roll. Potom
sme zmenili systém obrany pick and rollu
a táto taktická varianta nám priniesla
zmenu.

Od polovici druhej štvrtiny sme už jasne
dominovali v zápase a postupne sme
si zvyšovali svoj náskok. Dnes si zahrali
všetci hráči a bolo na nich vidno, že sa
basketbalom bavili. Dnešným zápasom
sme ukončili základnú časť súťaže,
v ktorej sme skončili na druhom mieste
v západnej skupine a postupujeme tak
do bojov o 1. – 7. miesto v súťaži. Veríme,
že nás prídete povzbudiť v ťažkých
bojoch o víťaza prvej ligy. Našim cieľom
je teraz postup do Final Four a na to
budeme potrebovať aj vašu pomoc
a vaše povzbudzovanie. Pozývame vás
tak na všetky naše domáce zápasy, ktoré
odohráme v ZUS aréne.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
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Najväčšia dražba svojho druhu v regióne

Prievidzu sme zdolali aj po tretíkrát

Najvyššiu hodnotu majú dresy majstrov sveta

Dvomi gólmi prispeli Uram, Dobrý a Jakubík

HOKEJ – II. LIGA

HOKEJ – II. LIGA

bojovali až do konca a hriať ich môže
pocit, že okrem cenného suveníru, ktorý
získali, podporia aj dobrú vec. Podobne,
ako na Vianoce, tak aj teraz s hráčmi
vycestujeme, aby sme vďaka vám
pomohli tým, ktorí to nemajú v živote
ľahké. O tom, kto to bude, vás budeme
už čoskoro informovať. Ešte raz veľké
ĎAKUJEME.
www.hkmskziar.sk

Konečné výsledky dražby
vianočných dresov

Dražba dresov je niečím úplne novým,
čo HK MŠK Žiar nad Hronom do nášho
regiónu priniesol. Fanúšikovia opäť
ukázali, že Žiar na hokejovú mapu
Slovenska právom patrí.
Prvé ponuky prichádzali už od úplného
začiatku. Veľmi zaujímavý bol súboj
dvoch záujemcov o dres Ivana Jakubíka
a nečakane prišla rekordná ponuka
500 eur na dres Jozefa Stümpela, ktorá
sa zdala byť v tej chvíli neprekonateľná.
Prišiel však deň D, veľké finále dražby
vianočných dresov. Po 19. hodine sa
začali ponuky hromadiť a najväčšia
explózia nastala podľa očakávania tesne
pred 20.00 hodinou. V tom okamihu
začalo prichádzať niekedy aj 30
ponúk naraz, každú jednu sme museli
vyhodnotiť a priebežne aktualizovať.
Po každej poslednej ponuke sme
predĺžili čas o ďalších 5 minút, aby
všetci záujemcovia mohli zareagovať.

Ponuky prichádzali, prichádzali a celá
dražba nakoniec skončila až o 22.12
hodine! Bol to neuveriteľne hektický,
ale dramatický záver, na ktorý si budú
všetci zúčastnení určite dlho pamätať.
Sledovali sme, rovnako ako v zápasoch
na ľade, dramatické súboje, dražitelia sa
predbiehali a neustále zvyšovali svoje
ponuky, iní vyčkávali a menili taktiku.
Najvyššiu hodnotu majú dresy zlatých
chlapcov, majstrov sveta Jozefa
Stümpela a Mareka Urama. Sú to
legendy slovenského aj svetového
hokeja a my sme vďační, že počas tejto
sezóny obliekajú náš dres, podávajú na
ľade nezabudnuteľné výkony, a najmä
zabávajú hokejom našich úžasných
fanúšikov.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa
do dražby zapojili, ale aj tým, ktorí ste
nás sledovali a podporovali dražiteľov.
Úspešným dražiteľom ďakujeme, že

8 Jakub Dubina
105 eur
9 Patrik Janovský
120 eur
10 Maroš Goga
125 eur
11 Jozef Mihalík
185 eur
12 Juraj Petro
100 eur
15 Jozef Stümpel
1 300 eur
17 Branislav Srnka 110 eur
18 Peter Daniš
105 eur
20 Ján Tomaška
100 eur
21 Jakub Tatár
255 eur
22 Martin Magdolen 185 eur
23 Radovan Iždinský 110 eur
24 Marián Molnár 110 eur
25 Peter Ševela
120 eur
30 Frederik Höger 180 eur
31 Tomáš Nádašdi 120 eur
33 Ľuboš Dobrý
120 eur
41 Ivan Káčer
100 eur
42 Patrik Pohanka 105 eur
44 Tomáš Bitala
185 eur
59 Ivan Jakubík
320 eur
77 Adam Baran
100 eur
79 Marek Uram
1 000 eur
81 Andrej Paška
135 eur
88 Patrik Gonda
105 eur
91 Marek Heckl
110 eur
94 Tomáš Nociar
105 eur

V Karvinej sme videli futbal bez gólov
Z Ostravy so 4-gólovým mankom
FUTBAL – TIPSPORT LIGA

Karviná - FK Pohronie 0:0
V piatok 10. januára odohralo naše
Áčko zápas proti MFK Karviná v rámci
Tipsport ligy. Duel sa hral na ihrisku
v Ostrave.
Na zápas proti MFK Karviná nastúpil náš
tím v tejto zostave: Tomáš Jenčo, Ján
Hatok, Petr Pavlík, Marko Radič, Richard
Župa, Ján Dzurík, Lukáš Pellegrini, Patrik
Abrahám, Peter Mazan, Patrik Blahút,
Ismar Tandir. Náhradníci: Vadim Ševčuk,
Ján Nosko, Patrik Jacko, Mário Jacko,
Cedrik Badolo, Kristián Mihálek, Michal
Horodník, Dominik Daniš, Matej Poničan,
Michal Matta, Andras Mészáros.
Slovo trénera: „Úvod zápasu sme
nezachytili, po dlhej ceste sme sa ťažko
rozbehávali. Od 15. minúty sme však
vyrovnali hru. Zápas sa odohrával medzi
16-kami. Noví hráči urobili na mňa dobrý
dojem. To, čo som chcel, to som videl.
Som rád, že sa nikto nezranil a môžeme
bez problémov pokračovať v príprave.“

Pohronie: Bárta – Hatok, Pavlík, Jacko,
Župa, Blahút, Pellegrini, Poci, Mazan,
Merlo, Čepo. Střídali: Tandir, Daniš,
Abrahám, Dzurík, Mihálek, Matěj, Badolo,
Mészáros.

FK Baník Ostrava – FK Pohronie 4:1 (2:0)
FC Baník Ostrava: Budinský (46. Číž) Celba (81. Zálešák), Procházka, Stronati,
Fleišman - Buchta (87. Hasala), Kaloč,
Jirásek - Barkov (87. Heller), Smola (81.
Raab), Granečný.

Presvedčivým víťazstvom 4:1 sa
skončil súboj Baníku Ostrava s našim
FK Pohronie. Baník sa tak stal víťazom
skupiny D tohtoročného ročníku
Tipsport ligy.
Svoju miernu prevahu v 1. polčase
dokázal Baník zužitkovať prvýkrát

Góly: 37. Barkov, 42. Stronati z penalty,
74. Buchta, 88. Raab - 84. Abrahám.

v 37. minúte. Barkov prevzal v 16-ke
súpera po prihrávke loptu a výborne
zakončil. O chvíľu na to bol faulovaný
Buchta a penaltu premenil Stronati.
V druhom polčase Ostravania hru
kontrolovali. Na 3:0 zvýšil a svoj
zaujímavý výkon korunoval Buchta. Až
potom sa presadili aj naši hráči. Hlavou
po štandardnej situácii znížil Patrik
Abrahám. Konečné slovo však mal opäť
Baník, keď Raab šikovne usmernil priamy
kop, poslal loptu pod brvno a konečné
skóre upravil na 4:1.
www.fkpohronie.sk

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HC
Prievidza 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)
Góly: 5. Uram (Goga, Srnka), 7. Uram
(Jakubík, Goga), 20. Dobrý (Mihalík,
Stümpel), 26. Magdolen (Tatár),
49. Dobrý (Mihalík , Stümpel), 50. Jakubík
(Uram, Tomaška), 58. Jakubík (Uram,
Goga) – 29. Hegli (Beňadik, M. Mendel).
Divákov: 1810.
HK MŠK ZH: Šimko – Nociar, Dubina, Goga,
Mihalík, Iždinský, Stümpel, Srnka, Daniš,
Tomaška, Tatár, Molnár, Nádašdi, Dobrý,
Pohanka, Jakubík, Magdolen, Baran,
Uram, Paška, Heckl.
HC Prievidza: Cabaník (Belák) – Chudý,
Hegli, Humaj, Hús, Beňadik, Bátora,
Toman, R. Mendel, Kováč, Belák, Vážan,
Greschner, Schäffer, Révész, Mečiar,
M. Mendel.
Do prvej tretiny vstúpili oba tímy
vyrovnane, no väčšia aktivita podľa
očakávania prevládala na strane
domácich.
V 4. minúte sa podarilo Uramovi vysunúť
peknou prihrávkou Gogu, ktorý sa
dostal za obranu Prievidze, no puk
po jeho strele skončil len na zadnom
plexiskle. O minútu neskôr sa Uram
opäť dostal k puku a z pravej strany
prudkou strelou dostal svoj tím do
vedenia. Netrvalo dlho a indiáni zvýšili
vedenie ďalším ukážkovým gólom
Urama. V závere tretiny sa odohrala
menšia roztržka medzi Dubinom
a Húsom, ktorí skončili na trestnej lavici
a v hre sa ďalej pokračovalo vo formáte

4 na 4. V poslednej minúte sa gólovo
presadil Dobrý, ktorý z prvej pálil po
presnej prihrávke Mihalíka. Po treťom
inkasovanom góle Cabánika vystriedal
Belák.
Úvod druhej tretiny začali hostia
aktívnejšie a viackrát sa im podarilo
ohroziť Šimkovu bránu. V 26. minúte
sa gólovo presadil aj Magdolen, ktorý
kľučkou do ľavej strany oklamal obrancu
a z tesnej blízkosti poslal puk do siete.
Po faule Pašku v 29. minúte, hostia svoju
početnú výhodu využili, keď znížil na
4:1 Hegli. Prievidžania po strelenom
góle chytili druhý dych a doslova
nedali Šimkovi vydýchnuť. Indiáni sa
tlaku ubránili a opäť začali hrať svoju
hru. Druhá tretina sa skončila na góly
vyrovnane 1:1, no aj napriek tomu si však
domáci hokejisti svoj trojgólový náskok
ustrážili.
Posledná tretina začala podobne ako
tie predošlé, vyrovnaným úvodom.
V 49. minúte Dobrý prekonal Beláka
aj po druhýkrát. Strelou z prvej, po
krížnej prihrávke od Mihalíka, zvýšil na
5:1. O minútu na to sa gólovo presadil
aj Jakubík, 6:1. V 58. minúte strelil svoj
druhý gól aj Jakubík a tým uzavrel
skóre zápasu. Marek Šimko vo svojom
prvom zápase ukázal niekoľko pekných
zákrokov a prispel tak k víťazstvu
indiánov. Posledný zápas základnej
časti domáci hokejisti úspešne zvládli
a pripísali si plný bodový zisk.
Zdroj: promosport.sk

