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Náramky života: Privolajte si pomoc, keď ju akútne potrebujete!
Už pred niekoľkými týždňami
vedenie mesta avizovalo, že pre
seniorov či zdravotne postihnutých
plánuje sprístupniť tiesňovú službu
SOS náramkov. Primátor mesta
konkretizova mesta konkretizoval
cenu, za ktorú si túto službu na
záchranu života budú môcť Žiarčania
zadovážiť.
Náramky života, ako ich žiarska radnica
pomenovala, sú určené predovšetkým
starším či zdravotne postihnutým
ľuďom, ktorí žijú osamotene. „Títo
ľudia sa môžu ľahko dostať do situácie,
kedy potrebujú pomoc, ale sami si ju
nedokážu privolať. Vtedy aj ľahký úraz
alebo krátka nevoľnosť môžu pre nich
znamenať život ohrozujúcu situáciu,”
hovorí primátor Peter Antal a pokračuje:
„Bezpečnosť našich obyvateľov je
pre nás na prvých priečkach záujmu.
V rámci toho prinášame do nášho
mesta rôzne služby a projekty, ktoré by
mali uľahčovať život Žiarčanov, najmä
tých, ktorí žijú v ťažších životných
podmienkach. Do tejto skupiny určite
patria aj naši seniori. Práve pre nich sme
pripravili aj sociálny taxík, ktorý sa nám
vo veľkej miere osvedčil a je využívaný.

Ďalšou službou bude služba tiesňovej
starostlivosti.” Náramky života sú
zariadením, ktoré má pomôcť osamelo
žijúcim osobám, ktoré sa môžu dostať do
situácie, kedy budú potrebovať pomoc,
ale nedokážu si ju zabezpečiť napr.
mobilným telefónom. „Náramky života
budú môcť seniori využiť aj v prípade
neželaných návštev, napríklad keď u
nich zazvonia podomoví obchodníci
alebo tzv. šmejdi,» približuje Antal.

Mestskej polícii pribudnú
povinnosti
Keď sa človek dostane do situácie, že
bude potrebovať pomoc, stlačí tlačidlo
na náramku. Ten vyšle signálny alarm
na dispečing tiesňovej starostlivosti
mestskej polície, ktorá uskutoční výjazd
na miesto, odkiaľ tento signál prichádza.
Hliadka potom priamo na mieste
vyhodnotí, či je potrebné privolať
aj iné záchranné zložky, napríklad
záchranárov alebo hasičov. „Sme si
vedomí toho, že takéto zariadenie nie
je lacnou záležitosťou. Na druhej strane,
sme presvedčení, že prostriedky, ktoré
rodina pre bezpečnosť svojho blízkeho
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Samotný náramok stojí 27 eur. Potrebné je k nemu
ešte GPRS zariadenie za 493 eur.

Náramok môžu seniori využiť aj v prípade obťažovania tzv. šmejdmi.
Na snímke primátor Antal a náčelník MsP Šiška.
vynaloží, sú dobre investované,”
podotýka primátor. Radnica preto
prichádza s dvomi možnosťami
financovania zariadenia. „Samotný
náramok stojí 27 eur a vysielacie GPRS
zariadenie 493 eur. Dohromady za
celú službu je to jednorázovo 520
eur. Druhou možnosťou je zakúpiť si
iba náramok a ďalej platiť mesačný
prenájom za zariadenie 15 eur. Náklady
za SIM kartu do zariadenia sú 2 eurá
mesačne,” konkretizuje ďalej Peter
Antal. Náklady na náramky života
odhadlo mesto na základe cenovej
ponuky spoločnosti SPIN, ktorá je aj
dodávateľom pultu centralizovanej
ochrany. Iná firma by dodala svoj vlastný
pult a tým by sa celá služba predražila.
Mesto si už o niekoľko dní začne robiť
prieskum, na základe ktorého vyhodnotí
záujem zo strany obyvateľov. Jednou zo
zložiek komunikačnej kampane budú
aj letáky, ktoré sa budú distribuovať do
všetkých domácností. Minimálny počet
záujemcov o službu nie je daný a mesto
zo začiatku ani nepočíta s enormným
záujmom. Napriek tomu je primátor
presvedčený o tom, že služba sa bude
postupne rozširovať.

Súčasťou SOS služby bude aj úschovňa
náhradných kľúčov od bytov či domov
na mestskej polícii. Tie policajti použijú
v prípade, ak sa človek nemôže dostať
ku dverám a bude potrebné okamžite
konať. „Seniori a zdravotne postihnutí
patria k skupine najviac ohrozeným.
Nielen čo sa týka zdravotného hľadiska,
ale aj toho, že sa často stávajú obeťami
trestných činov. A to aj z toho dôvodu,
že vzhľadom na svoj vek či hendikep
sa nedokážu efektívne brániť. Chceme,
aby pocit bezpečia nebol pre nich iba
fiktívny, ale skutočný,” hovorí náčelník
MsP Róbert Šiška a vysvetľuje: „SOS
službu budeme občanom poskytovať
bezplatne, nebudeme účtovať ani
výjazdy ani žiadne iné poplatky, ktoré sú
spojené s poskytnutím samotnej služby.”
V prípade, že obyvatelia prejavia o
túto službu záujem, spustí sa v prvom
štvrťroku budúceho roku. Ešte predtým
však musia poslanci schváliť všeobecne
záväzné nariadenie, v ktorom budú
presne zadefinované podmienky a
(li)
pravidlá novej sociálnej služby.

Cesta pri bývalom Pionierskom dome už viac nie je strašiakom
Pionierskemu
domu.
Samotná
rekonštrukcia pozostávala z vybúrania
a položenia nových obrubníkov v dĺžke
200 metrov. Po novom je komunikácia
rozšírená na viacerých miestach. Pred
budovou bývalého Pionierskeho domu
sa rozšírila o 95 centimetrov, pred
predajňou potravín o 290 centimetrov
a rozšíril sa aj oblúk spojnice oboch
pruhov, a to o 160 centimetrov.

V októbri začali pracovníci
mestskej eseročky Technických
služieb rekonštruovať ďalšiu cestnú
komunikáciu v meste, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Po mesiaci práce úspešne
ukončili a odovzdali cestu do užívania
obyvateľom mesta.

Spolupráca so Strabagom

14. - 22. december
17. december
Primátorský
VIANOČNÝ PUNČ
18. december
ŽIARSKA
KAPUSTNICA

Snaha predísť zbytočnej smrti

Položilo sa 1000 metrov štvorcových asfaltobetónu.
Dôvodov na rekonštrukciu bolo
niekoľko, ako informoval vedúci
pracovník
technických
služieb
Ľubomír Kupči: „Cesta bola dlhodobo
v nevyhovujúcom technickom stave.
Pozorovali sme sieťový rozklad
povrchovej vrstvy asfaltu, čo malo za

dôsledok tvorbu hlbokých výtlkov
a rovnako sme plánovali cestu rozšíriť.“
S opravou sa začalo na začiatku októbra
a po mesiaci sa práce úspešne dokončili.
Rekonštrukcia sa týkala spodnej
časti cesty Ul. Š. Moysesa pri predajni
COOP Jednota v smere k bývalému

Pri rekonštrukcii pracovníci mestskej
eseročky spolupracovali s firmou
Strabag, ktorá zabezpečila frézovanie
a odvoz jeho následkov, rovnako ako
položili nový asfaltobetónový koberec
na cestu. Súčasťou rekonštrukcie bola
aj oprava troch priľahlých chodníkov
v dĺžke 150 metrov, na ktoré dozerali
naši techničiari. „Celá rekonštrukcia
stála 28 000 eur s DPH a v tejto sume
sa opravila komunikácia v dĺžke 200
metrov, na ktorú sa položilo 1000 metrov
štvorcových asfaltobetónu,“ dodal na
záver Kupči. Dominika Urbánková

2II.

Mestské noviny | 3. december 2015

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

Miestny podnikateľ plánuje výstavbu ďalšieho nákupného centra v Žiari
Na dnešnom zasadnutí odsúhlasili
žiarski poslanci zámer odpredaja mestského pozemku, ktorý sa
nachádza v časti pod parkoviskom
obchodného domu Prior. Poslanci
o tomto zámere rokovali na základe
žiadosti miestneho podnikateľa
Vladimíra Urblíka. Ten chce na tomto
priestranstve postaviť menší stopshop. Plochu, ktorú v súčasnosti
využívajú žiarske deti na sánkovanie,
plánuje zachovať.
Predaj mestského pozemku s rozlohou približne 7-tisíc metrov
štvorcových sa uskutoční formou
verejnej obchodnej súťaže. V prípade, že sa pozemok podarí odkúpiť
Vladimírovi Urblíkovi, ten na tejto
ploche plánuje výstavbu objektu,
v ktorom budú umiestnené prevádzky obchodu, stravovania a služieb.
„Pôjde o budovu v podobnom štýle
ako je stop-shop, len o čosi menšiu,
pravdepodobne s piatimi obchodnými jednotkami,“ povedal krátko po
zastupiteľstve Vladimír Urblík a podotkol, že nosným obchodom bude
predajňa s nábytkom, ktorá sa dnes

chýbajú, aby to bolo plus pre mesto.
Nebudeme dupľovať prevádzky, ktoré
už v meste sú,“ podotkol na záver.

Poslankyňu nepresvedčil
ani projekt, ani vizualizácia

Vizualizácia.
nachádza na poschodí v objekte takzvaných Kociek. Svah, kde má centrum
vyrásť, v súčasnosti využívajú deti
na sánkovanie. „Túto skutočnosť sme
zohľadnili aj v projekte. Svah by sa
v takej istej veľkosti a sklone posunul
len o parkovacie miesta a oporný múr
by sa zasypal zeminou a zatrávnil, aby
nedošlo k žiadnemu posunu. Sme
ochotní sa zmluvne k tomu zaviazať,“
ubezpečil ďalej Vladimír Urblík, ktorého
spoločnosť by sa stala investorom
výstavby. Obchodné centrum sa momentálne v Žiari posúva práve do tejto
lokality, podnikateľ sa preto neobáva
toho, že v blízkosti plánovanej výstavby
sa už nachádza Retail box. „Rokujeme
s viacerými nájomcami. Samozrejme,
budeme vyberať takých, ktorí v Žiari

Aj keď zámer odpredaja mestského
pozemku bol odsúhlasený, nehlasovali
zaň všetci žiarski poslanci. Zdržala sa
Stella Víťazková. Ešte pred samotným
hlasovaním sa vyjadrila, že pozemok je
jediným priestorom, kde sa môžu deti
v zime sánkovať. „Projekt a vizualizácia, tak ako boli predložené, nie sú pre
mňa dostatočným dôkazom, že tam
bude zachovaný akýsi kopec. Priestorové rozloženie mi príde asi nereálne.
Pokiaľ nemám vizualizáciu s presnými
pomermi, nemôžem podporiť projekt, ktorý pripraví školskú verejnosť
o možnosť sánkovania na poslednom
kopci v širšom centre mesta. Verejný
prísľub jeho zachovania je pre mňa
malým dôkazom realizácie. Za tie roky
poslancovania sa mi už stalo, že verejné
prísľuby, pokiaľ nie sú „na papieri“,
nemajú takmer žiadnu hodnotu,“ uviedla po zasadnutí Stella Víťazková. (li)

Z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 26. novembra sa
uskutočnilo 6. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom. Prítomní boli všetci 19 poslanci.
Jedným z bodov programu bola aj
informácia o plnení rozpočtu mesta k
30. septembru. Predniesol ju hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník. Ako zo
správy vyplýva, celkové príjmy mesta
boli ku koncu septembra 18 853 491
eur oproti celkovým výdavkom v sume
18 181 428 eur a predstavujú tak celkové kladné saldo vo výške 672 063
eur. Počas 5 mesiacov sa mesto zapojilo
do 14 projektov, informoval o tom pro-

jektový manažér Pavel Mužík. Ako zo
správy vyplýva, mesto má v súčasnosti
v realizácii dva projekty. Jedným z
nich je Centrum zhodnocovania odpadov. Ďalším projektom je Doplnenie a
rozšírenie monitorovacieho kamerového systému, na ktorý získalo mesto
dotáciu vo výške 17 753 eur. Niekoľko
ďalších projektov je ešte v stále v štádiu
posudzovania. Poslanci schvaľovali aj
návrh zmeny VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov na území mesta.
Návrh im predložil náčelník MsP Róbert
Šiška. Na novembrovom zasadnutí MsZ
rokovali poslanci, okrem iného, aj o zámere predaja mestského pozemku, na

ktorom by malo vyrásť nákupné centrum. Tejto problematike sa venujeme
v samostatnom článku. V závere zasadnutia ešte poslanci schválili v rámci projektu Modernizácia sústavy verejného
osvetlenia v meste dodatok ku koncesnej zmluve, prijatie dlhodobého
investičného úveru na úhradu nákladov
spojených s projektom z úverovej
linky EBRD na financovanie projektov
energetických úspor miest a obcí s
možnosťou získať nenávratný grant 20
% z úverovej istiny a podanie žiadosti
o vstup do finančného programu EBRD
za účelom získania finančného grantu.
(li)

Vianočné obdobie je tu.
Čakajú nás trhy, punč a kapustnica
V nedeľu 29. novembra sa
rozhorela prvá sviečku na
adventných vencoch. Kým zapálime
aj tú poslednú, čaká nás adventné
obdobie, ktoré sa okrem príprav
na najkrajšie sviatky v roku spája
aj s vianočnými trhmi. Tento rok
nebude výnimkou.
Prvýkrát sme si Vianočné trhy v našom
meste mohli vyskúšať v roku 2008.
Odvtedy sa stali neodmysliteľnou
súčasťou predvianočného obdobia.
Tento rok sa otvoria drevené stánky
s vianočnou výzdobou na Námestí
Matice slovenskej v pondelok 14.
decembra a budú trvať do utorka
22. decembra. Tešiť sa opäť môžeme
na predajný sortiment s vianočnou
tematikou ako včelí vosk, vianočné
dekorácie, venčeky, anjelikov, ručné
práce – háčkovaný a pletený tovar,
cukrovinky, šatky, šály, čiapky,
rukavice či remeselné výrobky a
výrobky z dreva. Chýbať nebudú ani
stánky s občerstvením, v ktorých
budeme môcť okoštovať varené
vína, punč, medovinu a popri tom
hrýzť do syrových výrobkov. Stánky s
občerstvením budú otvorené v čase
od 10.00 do 20.00 hod., ostatné od
10.00 do 18.00 hod.

Coca Cola kamión príde
tento rok aj do Žiaru

Na každý deň počas týždeň
trvajúcich trhov je pripravený aj iný
kultúrny program. Hneď v prvý deň
trhov 14. decembra odohrá a odspieva
na námestí koncert vianočných piesní
v atraktívnom a cappella aranžmáne

vokálna skupina FOR YOU A CAPPELA
GROUP. V utorok 15. decembra príde
o 16.30 hod. na námestie veľkými aj
malými obľúbený Coca Cola kamión
v sprievode škriatkov. Stredajšie
popoludnie 16. decembra bude
patriť našim najmenším, kedy si budú
môcť pozrieť na námestí svetoznámu
rozprávku Vianočná koleda. Vo
štvrtok 17.12. budú na námestí
koledovať Sekeráci a neskôr vystúpia
na vianočnom programe FS Hron v
Divadelnej sále MsKC. Na zlatú nedeľu
si vystúpenie v Divadelnej sále MsKC
pripravil aj známy žiarsky pesničkár
Janko Kulich so svojím Kolégiom
a do vianočného týždňa vstúpime
so Živým betlehemom, ktorý opäť
stvárnia žiaci cirkevnej školy za
speváckeho doprovodu Holúbkov
z Kríža. Súčasťou Vianočných trhov
bude aj Primátorsky punč, ktorý si
od primátora mesta Petra Antala
budete môcť kúpiť vo štvrtok 17.
decembra a v piatok 18. decembra
prvý muž mesta na námestí navarí aj
vianočnú kapustnicu. Súťaž vo varení
kapustnice ozvláštni aj najznámejšia
televízna svokra Gizka Oňová.
Dominika Urbánková

POZVÁNKA NA DECEMBROVÉ ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na 10. decembra 2015
( t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom.
Mgr. Peter Antal, primátor

Peter Antal a Ladislav Kukolík na kandidátke strany Most – Híd
V júni tohto roka primátor Žiaru nad
Hronom, Peter Antal prijal ponuku na
spoluprácu od občianskej strany Most
– Híd. Tá ho aktuálne nominovala na
kandidátnu listinu do parlamentných
volieb, ktoré sa uskutočnia v marci
budúceho roku. V zozname kandidátov
mu patrí číslo 16. Strana Most- Híd
možnosť uchádzať sa o hlasy voličov
ponúkla aj primátorovmu zástupcovi
a dlhoročnému primárovi žiarskej
nemocnice, Ladislavovi Kukolíkovi.
Ten kandiduje na 72. mieste.
Obaja predstavitelia Žiaru nad Hronom
budú kandidovať ako nominanti –
nečlenovia strany Most – Híd. Tá ich
oslovila predovšetkým ako odborníkov
z oblasti samosprávy, resp. zdravotníctva,
zastupujúcich stredoslovenský región
v okolí Žiaru nad Hronom.
Ste spokojní s vašim umiestnením
v zozname kandidátov?
P. Antal: Mojou prvoradou ambíciou
je strane Most – Híd pomôcť aj mojimi
hlasmi získať čo najsilnejší mandát po
voľbách. Pozícia, ktorú som získal na
kandidátke, je podľa môjho názoru na
úrovni zvoliteľnosti do parlamentu,
samozrejme, musím zabojovať aj
o preferenčné hlasy. Keďže nie som
členom Mostu, len nominantom a na
spoluprácu som kývol len v lete tohto
roku, myslím, že som dostal dosť vysoké
miesto. To mi však ešte negarantuje, že sa
do NR SR dostanem.
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L. Kukolík: Plne si uvedomujem,
že 72. miesto je dosť vysoko
a pravdepodobnosť zvolenia klesá. Ale ak
by som neveril, že sa dá „prekrúžkovať“ až
na úroveň zvoliteľnosti, nešiel by som do
toho. Taktiež chcem pomôcť primátorovi
k jeho zvoleniu a ak by sa podarilo, že by
sa poslancom NR SR stal iba on, rovnako
by som to považoval aj za svoj úspech.
Veď naše mesto by malo v parlamente
konečne poslanca. A takého, ktorý by
skutočne pomáhal nielen Žiaru nad
Hronom, ale aj celému nášmu regiónu.
Predstavme si hypotetickú situáciu,
že sa dostanete do NR SR obaja.
Čiže aj primátor aj jeho zástupca.
Ako môže fungovať mesto, ak v čase
zasadania parlamentu sú preč obaja
jeho štatutári? Alebo ak sa aj primátor
stane poslancom, bude stíhať riadiť
mesto?
L. Kukolík: Ak by k takejto situácii
skutočne došlo, nebolo by pre

mesto dobré takto fungovať. Funkcie
viceprimátora by som sa okamžite
vzdal, aby ju primátor mohol ponúknuť
inému kolegovi – poslancovi mestského
zastupiteľstva a mesto tak mohlo bez
problémov existovať.
P. Antal: S otázkami, či sa náhodou
nevzdám funkcie primátora, ak sa stanem
poslancom, alebo ak by sa Most – Híd
dostal do vlády, či sa nestanem ministrom,
som sa stretol už viackrát. Nemám žiadne
ambície byť ministrom ani iným štátnym
úradníkom. Chcem byť primátorom
Žiaru nad Hronom a zrealizovať tu ešte
mnoho veľkých vecí a funkcia poslanca
NR SR mi v tom môže veľmi pomôcť.
Tí, ktorí ma poznajú, vedia najlepšie, že
všetko robím naplno a s vážnosťou. Ako
poslanec by som nesedel ticho v lavici,
nebol len hlasovacím strojom za slušný
poslanecký plat. Aktívne by som sa snažil
upozorňovať na najväčšie problémy
miest a obcí nášho regiónu a ponúkať
aj riešenia, napríklad rómsky problém,
rozvoj vidieka, zvyšovanie úrovne
školstva. A riadiť mesto by som stíhal,
veď to ide ruka v ruke. Okolo seba mám
tím šikovných ľudí, mesto funguje tak
ako ešte nikdy, nevidím teda problém,
aby som niekoľko dní v mesiaci strávil
na rokovaní NR SR. Veď takto funguje
viacero primátorov. Napríklad, počuli
ste, že by mali nejaký zásadný problém
Košice, ktoré majú primátora aj poslanca
NR SR?

Obidvaja kandidujete za stranu,
ktorá v tomto regióne nemá výraznú
voličskú základňu. Taktiež viacerí
jej lídri sú maďarskej národnosti, čo
v našom regióne voličom vyhovovať
nemusí. Neobávate sa, že toto môžu
byť prekážky, ktoré sa nemusia dať
zdolať?
L. Kukolík: Kto nás nebude chcieť voliť,
tak nás voliť nebude. Áno, stretávam sa
aj s negatívnymi reakciami na toto moje
rozhodnutie. Na akýkoľvek nesúhlas
majú ľudia právo. Na druhej strane si
myslím, že je tu dosť normálne a zdravo
uvažujúcich ľudí, ktorí sú schopní sa
preniesť cez predsudky a bludy typu,
že nejakí Maďari nám niečo chcú vziať.
Most-Híd je občianska strana, ktorá
v sebe združuje všetky národnostné
menšiny žijúce na Slovensku, ktorá medzi
nimi a majoritným obyvateľstvom stavia
mosty, nie ich rozoštváva. Som hrdý,
že môžem kandidovať za stranu, ktorá
preferuje rozum, priateľstvo, pokojné
spolunažívanie a prosperitu krajiny.
Verím, že rozum bude víťaziť u mnohých
ľudí a budú v prvom rade vidieť Laca
a Petra, dvoch predstaviteľov mesta, ktorí
sa snažia slušným a poctivým spôsobom
riadiť mesto a takýmto spôsobom sa
chcú podieľať aj na riadení krajiny.
P. Antal: Most- Híd nie je maďarská, ale
občianska strana. Jej rozsiahly program
Občianska vízia navrhuje systémové
zmeny, ktoré verím, že môžu zlepšiť

život obyvateľov Slovenska. Okrem toho
sa hlási k hodnotám, ktoré sa snažím
vo svojom živote presadzovať, ako je
občianska rovnosť, spolupráca. Ak niekto
aspoň okrajovo sleduje politiku, tak vie,
že je tu iná strana, ktorá sa aj vyhlasuje
za maďarskú a tá práve Most – Híd nemá
veľmi v láske. Prečo asi... Keby som nebol
presvedčený o úmysloch, odbornosti
a charaktere Bélu Bugára, nikdy by som
jeho ponuku neprijal. Dovolím si tvrdiť,
že aj keď je maďarskej národnosti, na
osude Slovenska mu záleží oveľa viac ako
mnohým slovenským politikom. Jeho
strana, rovnako ako on, nie je spájaná
so žiadnymi škandálmi, nevystupuje
agresívne, útočne, populisticky. Pôsobí
v nej mnoho slovenských odborníkov,
ktorí buď kandidujú za poslancov,
alebo len odborne spolupracujú. Verím,
že sa nájde dosť ľudí, ktorí sa dokážu
odosobniť od predsudkov, ktoré patria
niekde do obdobia mečiarizmu, kedy
bola polarizácia spoločnosti asi najväčšia.
Možno ich o našich úprimných zámeroch
presvedčíme a dajú nám, a teda aj strane
Most-Híd dôveru. A ak nie, nič sa nedeje,
život ide ďalej. V meste máme veľa
práce. Ideme zrekonštruovať štadióny,
stavať ďalšie oddychové zóny, opravovať
chodníky, je sa na čo sústrediť. Možnosť
byť poslancom slovenského parlamentu
nevnímam ako kŕčovitý cieľ, skôr ako
pridanú hodnotu. Pre mňa osobne, ako aj
pre mesto a región.
(r)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia
nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 3. december 2015

III.
3

SPRAVODAJSTVO

histórie
a pamiatkach mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

PO STOPÁCH

Ďalšie boje vo Svätom Kríži
Ako sme už v minulom čísle písali, boje a násilnosti sa v našom
mestečku nezastavili. A tak tomu
bolo aj koncom roku 1706, kedy
mestečko obkľúčili cisárske
vojská a začali ho dobýjať.
Vodcom cisárskych vojsk bol ich
vrchný veliteľ v Uhorsku, generál
Guido von Starhemberg. Vo Svätom Kríži usadení kuruci sa bránili.
Počas tuhej bitky však cisárski vojaci prerazili obranu kurucov a dňa
28. novembra vtrhli do ulíc, kde

sa strhli neľútostné súboje, ktoré
pri ustupovaní kurucov prerástli
do ničenia mestečka. Boje cisárskych vojakov s kurucmi boli veľmi
kruté a obidve strany nehľadeli na
následky. Počas bojov v uličkách
vznikol požiar a veľká časť budov
zanikla v ohni. Vojenským akciám
sa nevyhol ani starý gotický kostol,
ktorý pri bojoch bol zasiahnutý a
z veľkej časti zničený. Následným
požiarom sa z neho stali ruiny.
Po skončení bojov dlho chátral

Nová úroveň prepravy sa dotkne aj pacientov
žiarskej nemocnice
Dopravná zdravotná služby Svet
zdravia prevzala a okamžite zavádza
do svojej prevádzky nové sanitné vozidlá Mercedes-Benz. Trinásť nových
sanitných vozidiel bude obsluhovať
nemocnice v Galante, Rimavskej
Sobote, Žiari nad Hronom, Banskej
Štiavnici, Trebišove, Vranove nad
Topľou a v Partizánskom. Celková investícia si vyžiadala 570-tisíc eur.
Vozidlá Mercedes-Benz Vito predstavujú novú úroveň prepravy pacientov na zdravotnícke výkony. Špeciálna
úprava spĺňa najvyššie bezpečnostné
a komfortné štandardy. Vozidlá sú plne
klimatizované a samozrejmosťou je aj
vysoký podiel bezpečnostných prvkov.
„Význam kvalitnej dopravnej služby
pre pacientov je čoraz väčší. Chceme
podporovať mobilitu pacientov za
kvalitnou zdravotnou starostlivosťou,
a to najmä v rámci našej siete. Z tohto
dôvodu sme sa rozhodli dlhodobo
investovať do ich prepravného kom-

fortu a do bezpečnosti. Na budúci rok
máme v pláne obstarať minimálne
ďalších 30 nových vozidiel. Rovnako máme záujem expandovať formou akvizícií aj do nových regiónov
Slovenska. Vďaka centrálnemu riadeniu tejto služby dokážeme navyše
skrátiť prepravný čas a čakacie lehoty
pre našich pacientov,“ zdôraznil Ľuboš
Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia. Sieť
regionálnych nemocníc rozvíja svoju
dopravnú zdravotnú službu ako strategickú výhodu pre pacientov.
Dopravný výkon hradí pacientovi podľa diagnózy buď zdravotná
poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár,
ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.
Dopravná služba Svet zdravia poskytuje v súčasnosti prevádzku pre pacientov v 12 nemocniciach. Disponuje 125
vozidlami, ktoré priemerne za mesiac
najazdia 447-tisíc kilometrov a prepravia 19-tisíc pacientov.

Wifi internetové pripojenie
pre pacientov na lôžkach

Nové sanitné vozidlá budú voziť
aj žiarskych pacientov.

Svet zdravia spustil pre svojich pacientov internetové pripojenie cez wifi.
Nová bezplatná služba bude odteraz
dostupná v každej izbe na lôžkových
oddeleniach v dvanástich regionálnych
nemocniciach a z pohľadu komfortu
predstavuje nový sieťový štandard.
Technologickým partnerom projektu
je spoločnosť Orange Slovensko. Vďaka
novej službe bude hospitalizácia v nemocniciach Svet zdravia príjemnejšia.

Nenechajte si ujsť diskusnú reláciu
s primátorom
Začiatkom októbra regionálna
televízia Hronka začala po prvýkrát
vysielať aj v Žiari nad Hronom. Už
za niekoľko týždňov sa tak stala
súčasťou kultúrneho i spoločenského
života v našom meste.
Prvou reláciou, ktorú TV Hronka
ponúkla vo svojom vysielaní zo Žiaru
a Žiarčanom, bola Na slovíčko, pán
primátor. Diskusná relácia, v ktorej
primátor Peter Antal každý druhý
piatok v mesiaci odpovedá na otázky
divákov, už má za sebou niekoľko
ďalších odvysielaných častí. Pozrieť
si ich môžete na internete v archíve
televízie na stránke www.tvhronka.sk.
Okrem tejto relácie, ktorá sa vysiela zo
štúdia, prináša televízia aj zaujímavo
spracované reportáže z diania v našom
meste.
TV Hronka sa zameriava sa na
hodnotové relácie, nekonzumné
spravodajstvo, publicistiku alebo

rozhovory so zaujímavými hosťami
priamo v štúdiu. Žiarčania ju nájdu
v ponuke káblovej televízie Digi TV
prostredníctvom digitálneho vysielania
alebo si ju môžu naladiť cez DVB-T
digitálne terestriálne vysielanie šírené
prostredníctvom klasickej antény. TV
Hronka sa nachádza aj v základnom
balíku Magio TV, ktoré vysiela
celoslovensky. Medzi regionálnymi
televíziami si tak Hronku naladíte
kdekoľvek.
(li)

Bezdrôtové internetové pripojenie
bude môcť využívať na služobné účely
aj zdravotnícky personál. Na prvých
mobilných medicínskych službách Svet
zdravia už pracuje. „Okrem investícií
do modernizácie medicínskej techniky
a do rekonštrukcie budov nemocníc
chceme čoraz viac skvalitňovať aj ostatné propacientske služby. Na základe
výsledkov pacientskych prieskumov
je zrejmé, že najmä mladší pacienti
chcú byť online aj počas hospitalizácie.
Moderné internetové wifi pripojenie sa preto stáva novým štandardom
lôžkových oddelení nemocníc našej
siete. Verím, že táto novinka pomôže
spríjemniť hospitalizáciu mladým, ale
aj starším pacientom,“ dodal Ľuboš
Lopatka. Výhodou dostupného internetového pripojenia pre pacientov na
lôžkových oddeleniach je napríklad
24-hodinový kontakt s vonkajším
prostredím, efektívne využitie času
v prípade nevyhnutnej elektronickej
práce z nemocnice a v neposlednom
rade eliminuje pocit osamotenosti
u pacientov počas hospitalizácie.
(li) Foto: archív Svet zdravia.

Gróf Guido von Starhemberg.

a nebol čas ani peniaze na jeho
obnovu. Obyvatelia mestečka sa
museli postarať najprv o obživu
a nápravu napáchaných škôd.
Skoro sto rokov trvalo, pokiaľ sa
postavil na jeho mieste nový kostol, ktorý tam stojí dodnes. V roku
1806 pre jeho schátralý stav dal
biskup Gabriel Zerdahelyi zbúrať
jeho zostatky a na jeho mieste v rokoch 1806 – 1812 postaviť nový
kostol v klasicistickom slohu. Kostol bol postavený podľa projektu
Floriána Doma a 14. septembra
1812 bol konsekrovaný biskupom
Gabrielom Zerdahelyim.
Peter Mosný

Po minuloročnom prvenstve patrí žiarska
Štvorka opäť do TOP 3 najlepších škôl
Celoslovenská súťaž Škola roka
oceňuje školské zariadenia, ktoré
podporujú športové aktivity žiakov
viac ako ostatné. V kategórii do 300
žiakov patrí tento rok Základnej
škole na Jilemnického ulici tretie
miesto.
Škola roka je súťaž, v ktorej sa
hodnotí zapojenie do spektra
školských
športových
súťaží,
dosiahnuté výsledky, vedomosti z
oblasti športu, výtvarné a literárne
aktivity na tému šport. Hodnotí sa
v štyroch kategóriách. „Školy tak
musia splniť celé spektrum kritérií,
ktoré sú obodované. Škole, ktorá
získa najviac bodov, patrí ocenenie.

To je objektívnym odrazom snaženia
sa všetkých učiteľov školy,“ približuje
riaditeľ školy Marian Majzlík. Ocenenie
osobne prevzali pedagóg Štefan
Muha a žiačka Vladimíra Zelinová.
„Učitelia musia žiakov pripraviť a keď
chýbajú na vyučovaní, tak ich doučiť.
Ide o veľký počet žiakov, ktorí sú
do súťaže zapojení a pedagógovia
tak majú veľa práce. Patrí im
preto poďakovanie za prípravu,
rodičom za spoluprácu a žiakom
za výsledky. Je to aj odraz kvality
našej školy, čo verím, že ocení široká
verejnosť,“ dodáva Marian Majzlík.
(li)

Foto: archív MM.

Optimisti v akcii - nový projekt pre žiarskych seniorov
Postupné zmeny, ku ktorým
v organizme v procese starnutia
dochádza, môžeme okrem iného
signifikantne ovplyvniť aj fyzickou
aktivitou. Seniori v našom meste
svoj voľný čas s obľubou trávia intenzívnym a tvorivým spôsobom.
Vo
viacerých
občianskych
združeniach
realizujú
rozmanité činnosti, ako napríklad tanec
v tanečnom súborei, čím zároveň
aj aktívne propagujú náš región
v kultúrnych aktivitách. Tanečná aktivita seniorom nielenže zlepšuje fyzickú
kondíciu, telesnú koordináciu, pamäť,
ale i náladu a tým zvyšuje kvalitu ich
života.
Aby sa tejto činnosti mohli
naplno venovať, je potrebné nájsť
si aj príležitosť na oddych, relax
a načerpanie pozitívnej energie. Preto
pre seniorov organizovaných v Klube
dôchodcov a v ZO Jednote dôchodcov
Slovenska pripravilo mesto Žiar nad
Hronom projekt Optimisti v akcii, ktorý
je realizovaný s finančnou podporou

Banskobystrického samosprávneho
kraja. Cieľom projektu je podpora
kultúrnych a fyzických aktivít seniorov
prostredníctvom účelne upraveného
cvičenia v bazéne, ktoré vedú kvalifikované a skúsené cvičiteľky. Dobrá
kondícia v každom veku pozitívne
ovplyvňuje telesné a duševné zdravie,
človek menej podlieha únave a má

dostatok síl venovať sa veciam, ktoré
ho bavia a napĺňajú.
Cvičenia vo forme kalanetiky vo vode
a tradičného čínskeho cvičenia na obnovu a harmonizáciu tela sa konajú od
novembra do decembra tohto roku
a určené sú členom Klubu dôchodcov
a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
(mk)

Kalanetika vo vode.
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Naši Hroňáci hrajú v celoslovenskej reklame
„Videli ste už vianočnú reklamu Jednoty? A pozerali ste pozorne? Ak áno,
určite ste si všimli našich Hroňákov!“
Takýto status ste si pred pár dňami
mohli prečítať na oficiálnej facebookovej stránke Folklórneho súboru
Hron. Od vedúceho súboru Olivera
Dávida sme zisťovali podrobnejšie
informácie.
„Na spoluprácu nás oslovila
nemenovaná reklamná agentúra,
ktorá dala požiadavku, aby sme s
členmi nášho súboru vytvorili krojový
jarmočný sprievod, ktorý sa objaví v cieli
súťaže na krňačkách,“ približuje Oliver
Dávid. Natáčanie sa uskutočnilo ešte
na začiatku roka vo februári. Trvalo
tri dni a točilo sa na lyžiarskom svahu

Hroňáci v reklame. Zľava Marko Plachetka, Roderik Neuschl a Juraj Hrmo.
na Krahuliach. „Počasie bolo skutočne
nepriaznivé, v prvý deň natáčania v sobotu sa nedalo vôbec točiť, pretože
bola silná snežná búrka. V nedeľu to už
bolo lepšie a najviac sa toho natočilo
v posledný deň v pondelok,“ dopĺňa

vedúci súboru. Reklama zachytáva
stálych protagonistov známych práve
zo spotov obchodného reťazca, ako sa
nechtiac zapoja do súťaže v sánkovaní
na krňačkách a súťaž aj vyhrajú. V spote
vystupujú s ľudovou hudbou basista

Roderik Neuschl, harmonikár Juraj Hrmo
a huslista Marko Plachetka. Natáčanie si
Hroňáci, podľa slov Olivera Dávida, užili,
bolo o nich postarané a mali všetko, na
čo si spomenuli. „Bolo nás tam približne
dvanásť členov súboru, okrem hudby
vybrali aj tanečnicu Sárku Luptákovú
a všetci sme si odniesli pozitívne
skúsenosti z natáčania. Síce sme sa na
ďalšej spolupráci zatiaľ nedohodli, no
nevylučujeme ju,“ dodáva Oliver Dávid.
Ak ste reklamu do dnešného dňa nevideli, môžete si ju pozrieť na oficiálnej
facebookovej stránke FS Hron: Folklórny
súbor HRON, alebo aj na oficiálnej facebookovej stránke mesta: Mesto Žiar nad
Hronom, alebo si ju pozrieť v televízii.
Dominika Urbánková

Klub dôchodcov oslavuje polstoročnicu
Prví dôchodcovia Závodu SNP
založili Klub dôchodcov v Žiari
nad Hronom v roku 1965. Pri tejto príležitosti pripravilo mesto
slávnostné podujatie pre jeho členov,
ktorých je v súčasnosti 180. Spomienky na začiatky fungovania klubu, jeho činnosť a aktivity prinášame
prostredníctvom jeho zakladajúcej
členky Jarmily Hulinovej.
Aby nikdy nikto nebol sám... To bolo
cieľom mojej činnosti v Klube dôchodcov
mesta Žiar nad Hronom.
Klub dôchodcov vznikol v roku 1965.
Založili ho prví dôchodcovia Závodu
SNP. Stal sa prvým aktívnym kultúrnospoločenským zariadením občanov vo
vyššom veku vtedajšieho Mestského národného výboru. Bola som členkou ZV ROH
ZSNP, keď sme schválili peňažný príspevok
na vnútorné zariadenie klubu. Klub sa vtedy

nachádzal na Ulici hutníkov. Neskoršie bol
rozšírený o ďalší byt. Zariadenie novým nábytkom bolo zakúpené z peňažného príspevku vtedajšieho ONV. Úradne patril pod
vedenie odboru kultúry, školstva a sociálnych vecí MNV. V tom čase bol vedúcim odboru Daniel Knoška a posledným Ľubomír
Jančo. Ja som svoju činnosť v starostlivosti
o starších občanov mesta začala skôr ako
bol založený Klub dôchodcov. V roku 1961
som sa stala členkou aktívu ZPOZ pri MNV,
neskoršie aj predsedníčkou ZPOZ. Naša
činnosť v spolupráci s odborom sociálnych
vecí bola zameraná hlavne na návštevy
starých občanov mesta. V roku 1975 som
bola prijatá na MNV ako tajomníčka ZPOZ.
Vedúcou klubu sa stala Júlia Hroncová.
Organizovala som v rámci ZPOZ rôzne akcie klubu – oslavy životných jubileí, MDŽ,
besedy s lekármi či lektormi Mestského

kultúrneho strediska. V roku 1984 som odišla
do dôchodku a súčasne ma MNV poverilo
vedením Klubu dôchodcov. Moje pôsobenie trvalo 23 rokov. V tom čase som využila
všetky možnosti a čas pre klub. Nebola som
však sama. Pomáhali mi členovia klubovej
rady a ďalšie členky klubu, najmä pri organizovaní väčších podujatí. Plán činnosti bol
zameraný na využitie rôznych kultúrnospoločenských podujatí v meste. Navštívili
sme skoro všetky hrady a zámky, a to nielen
na Slovensku, ale aj v iných štátoch, boli sme
v Prahe, Budapešti, Drážďanoch, Krakove,
Berlíne, Viedni a v mestách v Taliansku.
Netreba zabúdať na tých, ktorí mi pomáhali. Veľa z nich už nie je medzi nami. Sú tu ešte
Mária Hudecová, dlhoročná predsedníčka
klubovej rady, Števka Zámorová, ktorá ešte
aj teraz rozmýšľa nad pokladničným denníkom a ako najlepšie hospodáriť s peni-

azmi. Mária Kyslerová, ktorá sa zaslúžila
o to, že sme sa dostali až do Benátok
a prežili sme prvú dovolenku v Taliansku,
Vladimír Dekýš, ktorý vždy vedel poradiť ako
z ťažkostí, ktorých bolo neúrekom.
Tento príspevok však nie je iba o existencii klubu, ale aj o osobnej účasti na rôznych
podujatiach, ktoré prezentujú naše mesto.
Prežila som tu 56 rokov môjho života. Stalo
sa mojim druhým domovom. Mám radosť
a ďakujem terajšiemu vedeniu klubu, v zastúpení vedúcej Emílie Pobežkovej, klubovej
rade a aj tým, ktorí sa zúčastňujú na jeho
dobrej činnosti.
Jeden mládenec sa ma raz opýtal, či sa
mi páči toto „lentilkové“ mesto. Áno, páči.
Pamätám si, keď domy boli biele či hnedé.
Teraz obdivujem ich pestré farby. Som rada,
že tu žijem.

Sekeráci: Dávame si len také ciele, aby sme si o rok mohli dať lepšie
Vo štvrtok 19. novembra sa v
priestoroch MsKC jedlo veľkou
lyžicou. Mužská spevácka skupina
Sekera tu oslavovala 30. výročie od
svojho vzniku a pri tejto príležitosti
si pripravili veľkolepé vystúpenie.
To, ako sa na večer pripravovali, aké
pocity a dojmy zo skupiny, spievania
a života majú Sekeráci, sme sa opýtali
osobne.
„Samotné vystúpenie sme začali
organizovať už na jar tohto roka.
Chceli sme zostaviť zaujímavý program. Poprepájať tanečné a spevácke
vystúpenia, pretože počúvať dve
hodiny spev, to by bolo veľa,“ prezradil
umelecký vedúci Sekery Jozef Novák
a so smiechom dodal: „My sami sme sa
ale začali pripravovať na vystúpenie iba
večer predtým. Skorej nebol čas.“ Večer
Sekeráci otvorili piesňou Pod úbočou,
ktorá je v ich repertoári najžiadanejšou
a sprevádza túto skupinu už od samého
začiatku, keď ju medzi členov priniesol Ján Sekerka. Počas dvoch hodín sa
v programe rúbalo muzikou, tancom,
piesňami a takto rúbali na pódiu nielen
chlapi zo Sekery Jozef Novák, Daniel
Žember, Július Nárožný, Július Horváth,
Jozef Mažgut, Ján Môc, Dušan Pazdera,
Flóro Košáň, Štefan Žipaj, Pavol Turňa
a Vladimír Loučičan, ale aj ich priatelia,
ktorých si pozvali. A tak sa na pódiu
počas večera predstavili aj MSS Matičiar
z Kozároviec, heligonkár Jožko Suchý,
gajdoš Dominik Garaj, speváci Seniori
Optimisti a FS Hron. Na podujatí ocenil
primátor Peter Antal Ďakovným listom
za prínos v oblasti folklóru posledného
pôvodného zakladateľa skupiny Daniela
Žembera, ktorý tento rok oslávil životné
jubileum 75 rokov. V priebehu programu
sa uviedlo do života aj vianočné CD MSS
Sekera, a to veľmi symbolicky – Daniel
Žember zaťal sekerou do dreveného

Sekeráci v plnej paráde.
klátu. Na najnovšom CD skupiny nájdete 18 vianočných kolied a zakúpiť
si ho môžete na všetkých vstúpeniach
Sekery, ako aj v priestoroch MsKC po
dohode s členmi skupiny. Na konci
programu si všetci účinkujúci spolu s
hľadiskom zaspievali folklórnu hymnu
Na Kráľovej holi. „Program hodnotíme
pozitívne, pretože ho tak hodnotia
ľudia, a to bolo pre nás najdôležitejšie,
aby sa oni zabavili a dobre cítili. Keď sú
spokojní ľudia, sme aj my! Koniec koncov, sála bola plná skoro do posledného
miesta,“ zhodli sa členovia skupiny a jednohlasne dodali, že ich veľké ďakujem za
pomoc pri organizovaní programu patrí
Silvii Hlôškovej, Ľudke Pulišovej a Alenke Kupčiovej, a samozrejme, za všetko
ďakujú aj svojim manželkám.

Posledný mohykán
– Daniel Žember

Ako plynul čas, počas nášho rozhovoru
sa postupne v skúšobni stretli všetci
členovia skupiny a začali rozprávať
príbeh, ktorý píšu už tridsať rokov. „Skupina vznikla pred 30 rokmi, konkrétne
14.11.1985 a pri svojom zrode dostala
do vena meno SS Hutníkov, keďže sme
všetci boli z radov hutníkov zo ZSNP,“
začal rozprávať posledný pôvodný
zakladateľ skupiny Daniel Žember
a pokračoval: „Ale približne po dvoch

rokoch zakladateľovi a bývalému vedúcemu skupiny Alojzovi Vidovi napadol úplne iný názov, a to Sekera, lebo
sme rúči, a ak chceme, tak sa zatneme,
ak chceme, tak sa zrúbeme. Ale zaťať
nieto do čoho a zrúbať sa nieto za čo.“
Prvé piesne, ktoré spievali, pochádzajú
zo Šumiaca a priniesol ich jeden z prvých
členov Ján Sekerka. Po nácvikoch prišlo
aj prvé vystúpenie pre klub členov
KLUSU (Klub abstinentov po protialkoholickej liečbe, usilujúcich sa nepiť).
Počas 30 rokov existencie zožala Sekera
a jej členovia veľa úspechov. Zotrvať pri
niečom tak dlhý čas si vyžaduje veľkú
motiváciu a podľa slov Daniela Žembera,
sú za tým vzťahy. „Sme skutoční priatelia. Trávime spolu veľa času. Stretávame
sa každú stredu na skúškach v MsKC
a potom trávime spolu čas aj na vystúpeniach. Okrem toho ale treba mať lásku
a vzťah k hudbe.“

30 rokov, 2 CD
a každým rokom zvyšujúci sa
počet vystúpení

Končiaci sa rok hodnotia Sekeráci
pozitívne. „Budeme mať cez 50 vystúpení, čo je v priemere jedno vystúpenie
týždenne. Samozrejme, sú tam aj hluché
mesiace, ale v priemere to tak vychádza,“
konštatoval Jozef Novák. Rovnako sa

tešia, že sa im podarilo aj pri príležitosti
výročia vzniku skupiny vydať ich druhé
CD pod názvom Vinšujeme vám, ktoré
obsahuje 18 známych vianočných kolied. „Ešte keď žil Dušan Záhorec, ktorý
viedol skupinu od roku 1996, sme sa
rozprávali, že vydáme druhé CD. Vždy
z toho nejako vzišlo, ale teraz sme si
povedali, že keď je to už tá 30-ka, tak treba!,“ zhodli sa Sekeráci. Počas 30-ročnej
kariéry 3-krát účinkovali na ľudových
slávnostiach chmelu v Báčskom
Petrovci vo Vojvodine. So svojím vystúpením sú neodmysliteľnou súčasťou
stavania mája, fašiangu, pochovávania
basy, jarmoku u nás, ale aj v okolitých
mestách. Spievali aj na FS v Heľpe, Detve, na Podhorí a v Hrušove. Ich hlasy
poznajú aj v parlamente NR SR alebo
na kremnickej Bielej stope. V novembri
minulého roka vystúpili v Moskve na
medzinárodnej súťaži, na ktorej obsadili
3. miesto a keď na galakoncerte spustili
goralskú hymnu a ruskú pieseň Step
da step krugom, spievalo s nimi celé
hľadisko. „Bol to skvelý pocit, súťažili
sme s výberom aj dvanásťčlenných
zborov,“ konkretizoval Daniel Žember
a dodal: „Rovnako skvelé bolo aj prijatie
v Kozárovciach, čo je rodné mesto nášho
harmonikára Jožka Nováka. Stoly sa prehýbali pod všetkým tým jedlom a pitím.“

Vekový priemer
skupiny
je 62,5 roka

Počas existencie skupiny sa v nej vystriedalo 41 členov. Zakladali ju štrnásti,
teraz sú jedenásti. V súčasnosti je medzi
najstarším a najmladším členom vekový
rozdiel 37 rokov a vekový priemer skupiny je 62,5 roka. Zaujímalo nás aj, či
je to veľký pocit zodpovednosti, viesť
takúto úspešnú skupinu. „Zodpovednosť

Začatie stavebného konania
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je,
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, príslušným stavebným úradom, oznámilo pod číslom spisu
4718/2015 zo dňa 16.11.2015 začatie
stavebného konania na stavbu:
Predajňa rybárskych potrieb – SO
Parkovisko na pozemku parc. č.
CKN 122/1 v katastrálnom území
Žiar nad Hronom. Žiadateľom je
Emve Gastro, s. r. o., Žiar nad Hronom.
Predmetné oznámenie je zverejnené
formou verejnej vyhlášky na Úradnej
tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na
webovej stránke mesta.
Stavebné povolenie
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je,
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, príslušným
stavebným úradom, vydalo pod číslom
spisu 4750/2015 zo dňa 19.11.2015
stavebné povolenie na stavbu: Obnova
a zateplenie bytového domu, nové
prefabrikované balkóny – obytný dom
súp. č. 331 na pozemku parc. č. CKN
411 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom. Žiadateľom sú Vlastníci bytov
a nebytových priestorov domu č. 331,
Ul. Dukelských hrdinov 8-10-12, Žiar
nad Hronom, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje Hana Kunčíková,
predseda bytového spoločenstva.
Predmetné rozhodnutie je zverejnené
formou verejnej vyhlášky na Úradnej
tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

Daniela Žembera ocenil
aj primátor.
ako zodpovednosť. Samozrejme, že
je, ale aký som ja vedúci. My sa všetci
rozhodujeme spoločne, zodpovednosť
je to len voči našim fanúšikom, pretože
chceme, aby boli spokojní,“ povedal
umelecký vedúci skupiny a na otázku,
či nikdy nerozmýšľali nad tým, že by
do skupiny pribrali aj nejakú ženu, razantne a so smiechom odpovedá: „Nie,
ženy sú rozklad spoločnosti! My sa aj
pohádame, ale sa vždy udobríme, ženy
také nie sú.“ Najbližšie si môžete Sekeru
vypočuť na Námestí Matice slovenskej
počas Vianočných trhov vo štvrtok 17.
decembra, kedy budú počas predávania
Primátorského punču spievať koledy zo
svojho nového CD s názvom Vinšujeme
vám, ktoré si tu budete môcť aj kúpiť.
Dominika Urbánková
OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Nakoľko sa blížia vianočné sviatky
a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac
komunálneho odpadu, je potrebné
zo strany bytových spoločenstiev
objednať mimoriadne vývozy komunálneho odpadu, aby sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných nádob. Mimoriadne vývozy si
predsedovia bytových spoločenstiev
môžu objednať u správcu dane
mesta Žiar nad Hronom, na Odd.
daní a poplatkov MsÚ, kancelária
č. 22.
(r)
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POĎAKOVANIE
Chceli by sme sa touto cestou čo
najsrdečnejšie poďakovať za veľmi
dôkladnú, odbornú, a najmä ľudskú
starostlivosť,
ktorú
zabezpečil
pre nášho drahého zosnulého
ocka Františka Štyriho kolektív
neurologického oddelenia NsP v Žiari
nad Hronom v čase, keď sa jeho životná
púť dostala do svojho záveru.
Veľmi si vážime prístup sestričiek, lekárov a ostatného personálu na celom
oddelení.
Úprimná vďaka. Rodina Štyriová.

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

VI.
6
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Pri výbere strednej školy pomáhal
aj počítačový program
V utorok 24. novembra sa uskutočnil
19. ročník podujatia Stredoškolák.
Predstavilo sa na ňom 36 stredných
škôl.
Odborným
garantom
podujatia
určeného žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl
je Centrum pedagogicko-psychologick-

ého poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom, ktorého odborní zamestnanci poskytujú kariérne poradenstvo
pre žiakov a konzultácie pre rodičov
a pedagógov. „Tento rok sa podujatia
zúčastnilo 36 stredných škôl,“ informuje Ľubica Salayová, riaditeľka CPPPaP
a konkretizuje: „Zastúpenie mali okrem
domácich žiarskych stredných škôl aj
stredné školy z Kremnice, Zvolena,
Banskej Bystrice, Novej Bane, Banskej
Štiavnice , Hodruše Hámrov, Piešťan,
Levíc, Kalnej nad Hronom. Viaceré zo škôl
nám na konci podujatia prišli poďakovať
za úroveň celého podujatia.“ Žiaci mohli
využiť aj počítačový program, ktorý im
má pomôcť pri voľbe budúceho povolania. „Program, ktorý naše centrum
ponúka, využili najmä žiaci 9. ročníkov,
ktorí nemajú vyhranený profesijný
záujem a majú problém s výberom strednej školy ,“ dodáva Ľubica Salayová.
(li)

Súkromná obchodná akadémia si našla partnerskú školu v českom Příbrame
ACES - Akadémia stredoeurópskych
škôl, ktorá združuje a finančne podporuje projekty stredoeurópskych
škôl, aj tento rok vyhlásila projekt,
ktorého cieľom bolo nájdenie partnerskej školy z iného štátu a následné
vypracovanie projektu na tému Embracing solidarity: We care, dare and
share!
Súkromná obchodná akadémia v Žiari
nad Hronom si ako partnerskú školu
opäť vybrala Obchodnú akadémiu a
Vyššiu odbornú školu v Příbrame z
Českej republiky, s ktorou absolvovala
tento projekt pre dvoma rokmi. Z dvesto
projektov bolo vybraných najlepších
štyridsať, ktoré boli finančne podporené.
Medzi nimi bol aj projekt žiarskej strednej školy.

Celý týždeň sa niesol pod slovíčkom
SOLIDARITA. Všetky absolvované aktivity, workshopy a skúsenosti budú
použité, či už pri vypracovávaní projektu, ale aj ďalej pri vyučovaní v Súkromnej obchodnej akadémii. Stretnutie v
Sarajeve bol ešte len začiatok projektu.
Hlavným bodom bola návšteva niektorých žiakov školy v Českej republike v
mesiaci november. A naopak, vo februári
Prvé stretnutie projektov sa konalo od navštívi našu školu v Žiari nad Hronom
5. do 8. októbra v Sarajeve. Každú školu skupina žiakov zo susedných Čiech.
reprezentoval jeden učiteľ a jeden žiak.
Za Žiar to boli pedagóg Alexander Frič a
V rámci projektu ACES sa žiarski študenti
Karin Kurtíková, žiačka II. A triedy.

Prvé stretnutie: Sarajevo

Návšteva Příbramu

zúčastnili na výmennom pobyte v
českom meste Příbram. Cieľom cesty
bolo spoznať nových ľudí, t. j. žiakov OA
a VOŠ Příbram, ktorí ochotne pomohli
spoznávať históriu mesta, pamätihodnosti a nevynechali ani hlavné mesto –
Prahu. Študenti mali tiež možnosť vidieť
prácu žiakov pri prezentácii cvičných
firiem na ich veľtrhu. Projekt je pre
žiarsku školu, a hlavne jej žiakov, veľkou
príležitosťou pre nabodnutie nových
vedomostí, spoznávanie nových ľudí a
spoznávanie nám najbližšiemu štátu –
Českej republiky. Karin Kurtíková, II. A

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

POĎAKOVANIEov

SPOMIENKAtkov

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
budeme, mamička,
babička drahá,
stále na teba spomínať.
Stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol v tvojich očiach svit,
ťažko sa nám bude tu bez teba žiť.
Márne ťa všade naše oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú,
keby sme láskou zobudiť ťa chceli,
už sa tak nestane,
prešla si do večnosti.
Bolesťou unavené srdce prestalo biť,
nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.
Ako si ticho žila, tak si ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, všetkým bývalým
kolegom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili,
a vzdali úctu, našej drahej mamičke
a starej mame
Helene Michalíkovej,
ktorá nás nečakane
a navždy opustila
dňa 17. novembra 2015
vo veku 88 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary,
a prejavy sústrasti, ktorými
sa prítomní snažili zmieniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí sa 24. novembra
prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, starým
a prastarým otcom
Františkom Štyrim.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Česť jeho pamiatke!
Smútiaca rodina.

Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas,
ani smrť.
Dňa 6. decembra si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička, starká
a prastarká
Julka Feješová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKAkov

V tichosti
vyprosme veľký dar
pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme,
je naša útecha.
Dňa 6. decembra
si pripomenieme 20 rokov
od smutnej chvíle,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mama
Lídia Prokopová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú
dcéry Viera, Lýdia
a Magdaléna s rodinami.

POĎAKOVANIEv

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa
dňa 6. novembra
prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, starým
otcom a prastarkým
Emilom Janovom,
ktorý nás opustil vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine,
susedom, priateľom
a známym, ktorí dňa
25. novembra 2015
odprevadili
na poslednej ceste
našu drahú mamičku
Máriu Štefíkovú,
ktorá nás navždy opustila
vo veku nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Kto v srdciach žije,
neumiera...
Dňa 11. decembra si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama, svokra,
starká a prastarká
Apolónia Pročková.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami a syn s rodinou.

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 9. decembra
uplynie 5 rokov, keď nás opustil
náš drahý manžel, otec, starký
a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 25. novembra
uplynulo 18 rokov,
čo nás opustila naša milovaná
Jolana Frantová.
S láskou spomínajú
dcéra Magdaléna s rodinou
a syn Marian s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba
spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 1. decembra sme si
pripomenuli 4. výročie,
kedy nás náhle opustil manžel,
otec a starý otec
Daniel Urblík.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami, matka
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Tak ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nebude také,
aké bolo predtým.
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať:
Zbohom, rodina moja.
Teraz si vysoko a my tak nízko,
oči tvoje zvedavé sa navždy zavreli,
srdce, ktoré všetkých milovalo,
už prestalo biť,
stále však veríme,
že žiješ s nami
a stále cítime,
že si medzi nami.
Dňa 3. decembra si pripomíname
1. smutné výročie,
kedy nás náhle opustil
drahý manžel, otec,
brat a švagor
Vojtech Dombai.
S láskou spomínajú
manželka,
deti s rodinami a vnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 14. decembra si
pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
mama, babka a prababka
Tamara Miniariková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 3. decembra si pripomíname
11. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou a úctou
spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Všetko zmizne, len
stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 8. decembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec
a dedko
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú
iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra sme
si pripomenuli 16. výročie, kedy
nás navždy opustila
Evka Glušáková,
rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína manžel Emil,
syn Emil a sestra Mária
s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 28. novembra
sme si pripomenuli 2. výročie,
kedy nás opustila naša mama,
stará mama a babička
Mária Bojová.
Za tichú spomienku
ďakujú dcéry Terka a Zdenka
s rodinami.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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Výhry Žiarčanov sa rodili ťažko

Víťazný zápas s vekovo starším súperom

BASKETBAL – STARŠÍ MINI ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ STRED

BASKETBAL – MLADŠÍ MINI ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 39:32 (15:20)
Body: Tončík 9, Kňažko, Štefanča 8, Galko
5, Barcík 3, Pavol, Melaga, Krestianko 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 62:42 (28:25)
Body: Štefanča 14, Tončík 12, Barcík 10,
Kňažko, Melaga 6, Galko, Krestianko 4,
Lavirac, Fáber, Köppl 2.
Starší mini žiaci zviedli boj na domácej
palubovke s rovesníkmi z Prievidze.
Výhry sa rodili veľmi ťažko.
nám súper ušiel na rozdiel 13 bodov,
Obidva zápasy boli vyrovnané, plné ale podarilo sa nám to stiahnuť a dobre
emócií, nervov, aj plaču. V prvom zápase mienenou radou zo zákulisia sme zá-

pas dotiahli do víťazného konca. Herný
kľud a myseľ našim hráčom zväzovala
skutočnosť, že súper mal v kádri hráča,
ktorý výškou ďaleko prevyšoval ostatných. Ale recept na neho našiel Andrej
Barcík, ktorý ho ubránil a dokonca si trúfol zopárkrát cez neho vniknúť a dať kôš.
Bravúrnu akciu predviedol Matej Tončík,
ktorý po neúspešnej streľbe ubránil
svojho hráča (dal mu „čapicu“) a predriblujúc celé ihrisko zakončil svoj útok
košom. Za predvedený výkon patrí
všetkým chlapcom pochvala.
Valéria Fridrichová,
trénerka a Peter Vívoda, asistent

Na Majstrovstvách Slovenska bude farby mesta hájiť Šimon Veselý
PLAVCI

V dňoch 21. a 22. novembra sa v
Rimavskej
Sobote
uskutočnili
Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v plávaní. Zúčastnili sa ho pretekári
žilinského a banskobystrického
kraja. Naše mesto reprezentovalo 11
pretekárov.
Najúspešnejšou žiarskou pretekárkou
sa stala Viktória Maliková, ktorá súťažila
v kategórii roč. narodenia 2005 – 2006.

Prvé miesta získala v kategóriách 50
m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob,
50 m znak, 100 m znak a 50 m motýlik.
Najúspešnejším pretekárom plaveckého
klubu Delfín bol Šimon Veselý, kategória
roč. narodenia 2001 – 2002. Tretie miesto
vyplával v kategóriách 50 m prsia, 100 m
prsia, 50 m motýlik a 100 m polohové
preteky. Šimon bude farby mesta hájiť aj
v decembri na Majstrovstvách Slovenska

v Čilistove.
Majstrovstiev sa zúčastnili aj plavci Ema
Barančoková (dve 3. miesta v kategórii
100 m znak a 200 m znak), Martina Melisa Bartková, Andrej Holos, Adam Jančok,
Alexandra Koštová, Melinda Ruislová (2.
miesto 50 m znak a 3. miesto 50 m prsia),
Jakub Siheľský, Matej Siheľský, Stanislava Sivičeková (3. miesto 100 m motýlik)
a Tereza Veselá.
(mm)

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 65:50 (22:8, 30:30, 49:38)
Body: Kartík 12 b., Štefanča 11 b., Barcík
9 b., Ondrík 9 b., Danko 6 b., Horváth 6
b., Šmondrk 5 b., Kret 4 b., Truben 3 b.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 8:4 (zápasy 3 x 3)
Naše najmladšie súťažiace družstvo
mladší mini žiaci MŠK BK nastúpili
na domácej palubovke na II. ZŠ proti
rovesníkom z Prievidze.
Na prvú štvrtinu chlapci nastúpili
s veľkým nasadením, plnili si pokyny
trénera a o rok starší súper sa nestačil
čudovať, keď sme po I. štvrtine viedli
22:8. V druhom polčase sme kompletne prestriedali, zranil sa nám
kľúčový hráč tejto päťky Kartík a hra
sa nám rozsypala, polčasový výsledok
30:30 dával do druhého polčasu šance
obom družstvám. Druhý polčas sme
znovu začali s prvou päťkou a opäť sme
viedli. Do štvrtej štvrtiny sme išli s náskokom 9 bodov, ktorý sme si aj vďaka
najlepšiemu strelcovi Kartíkovi, ktorý
sa vrátil do hry, udržali. Do hry sa zapojili všetci hráči, ktorí ukázali veľkú chuť

a vôľu po víťazstve, čo mohlo potvrdiť
aj početné publikum. Doplnkový zápas
3 x 3 na jeden kôš bolo už len akou si
čerešničkou na torte a vyhrali sme ho
8:4.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent, asistent

Zraneniami a chorobami zdecimovaní
mladší žiaci priviezli zo Žiliny 3 body
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ STRED

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 42:43 (3:13, 16:24, 33:37)
Body: Šonkoľ 13b., Balogh 8b., Dekýš
7b., Ziman 6b., Tončík 3b., Bobok 2b.,
Holic 2b., M. Kosmeľ 2b.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 54:36 (8:4, 20:16, 36:22)
Body: Balogh 8b., Dekýš 8b., Holic 8b.,
M. Kosmeľ 4b., Tončík 3b., Šonkoľ 2b.,
Ziman 2b., R. Kosmeľ 1b.

Na spoločnej fotografii s druhou trénerkou Mgr. Miroslavou Mesárošovou.

Šimon Veselý (vpravo) sa zúčastní aj MS v Čilistove.

Norbert Nagy,
tréner a Ladislav Balogh, asistent

Žiarčanky Melinda Ruislová (vľavo)
a Viktória Maliková.

Žiarčanky ťahali za kratší koniec
viedli už 24:19 a nedokázali ho
dotiahnuť do víťazného konca. Na
ihrisku je to bez emócií a odovzLiptovský Hrádok - MŠK danosti.
Žiar
nad
Hronom
3:0
VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY
(18, 11, 24)/3:0 (17, 13, 19)
Zostava: Müllerová, Balážová, VK Kúpele Brusno – MŠK Žiar
Filandová, Bieleková, Blahyjová, nad Hronom 3:2 (19,-16,-23, 11,
Turčanová, Rišňovská, Prekop- 9)/3:2 (-18,22,-21,24,13)
pová, Sedliaková, Kapiašová, Rit- Zostava: Kukučková, Balážová,
terová, Adamová. Trénerky: Alena Hrčková, Tatárová, Sečkárová,
Bieliková, Eva Bieliková, Pavel Šestáková, Forgáčová, Čamajová,
Dobrovič.
Krajčiová, Müllerová. Trénerky: AleZápasy v Liptovskom Hrádku boli na Bieliková a Eva Bieliková.
znova o našich chybách. V treťom
sete prvého zápasu naše hráčky

Mladší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
nastúpili v Žiline vo veľmi oklieštenej
zostave. Bez 6 zranených alebo
chorých spoluhráčov, vrátane kapitána a najlepšieho hráča, predviedli
na palubovke kvalitného súpera
sympatický výkon.
Hlavne v prvom zápase, kým mali dostatok síl, predviedli bojovný a agresívny
basketbal v obrane aj v útoku. Napriek
veľkému počtu, až 15 nepremenených
trestných hodov, si vytvorili postupne
po výbornom vstupe do zápasu až 13
bodový náskok. Domáci ale šikovne
využili širšiu lavičku, rozumne striedali
a s postupujúcim časom a ubúdajúcimi

silami hostí náskok stiahli na rozdiel
jediného bodu 37:38. V dramatickom
závere zápasu rozhodlo väčšie herné sebavedomie a viac skúseností s ťažkými
zápasmi na strane hostí. Dôležitú úlohu
zohrala aj ich veľká herná disciplína,
kedže sa nikto napriek veľkému počtu
odpískaných faulov nevyfauloval. Dve
sekundy pred koncom zápasu vystrelili domáci nepresne a loptu šikovne
doskočil Ziman, ktorý už hosťom na
dorážku nedal šancu.
Druhý zápas sa niesol plne v réžii
domácich, pretože Žiarčania odpadli
kondične a hlavne mentálne. V obrane
boli nedôrazní, za celý zápas faulovali len 5-krát. V útoku sa presadzovali
ťažko, pretože boli pomalí a málo
priebojní. Napriek jednoznačnej prehre
v druhom zápase si chalani zaslúžia
veľkú pochvalu. Na veľkom ihrisku
s kompletným a kvalitným súperom
s malou rotáciou hráčov dokázali vyhrať
prvý zápas a svoj cieľ a úlohu, ktorú si
dohodli v šatni, do bodky splnili.

VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

Na Hungaria Open
aj Žiarčan
Samuel Frindt
JIU JITSU

V súboji prvých dvoch družstiev
mladších žiačok naše hráčky ťahali
v oboch zápasoch za kratší koniec,
napriek tomu, že v oboch vyhrávali
2:1 na sety.

Dňa 15. novembra sa uskutočnil
medzinárodný turnaj v brazílskom
jiu jitsu Hungaria Open. Naše mesto
reprezentoval junior Samuel Frindt,
ktorý si vybojoval skvelé 3. miesto.
Na foto spolu s trénerom Jaroslavom
Bičárom.
(r)

Žia
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Jesenným majstrom 2. Doxxbet ligy vo futbale zaslúžene futbalisti FK Pohronie
FUTBAL – DOXXBET LIGA

FC Nitra – FK Pohronie 2:2 (1:1)
Góly: 28. Morong, 90+ Benčík – 18.
Gregáň, 72. Abrahám.
Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa príjemne potešili
svojich fanúšikov, keď v poslednom
majstrovskom futbalovom stretnutí 18.
kola druhej Doxxbet ligy získali na pôde
FC Nitra jeden bod. Hoci počas celého
stretnutia mali vývoj skóre pod kontrolou a napriek tomu, že dohrávali od 62.
min. bez vylúčeného obrancu Noska,
inkasovali vyrovnávajúci gól až v nastavenom čase, pričom v priebehu stretnutia zverenci trénera Štefana Zaťku
nastrelili trikrát brvno a raz žrď. Po krátkej týždennej dovolenke sme s odstupom jedného týždňa požiadali o zhodnotenie celej pol sezóny kormidelníka
nečakaného lídra súťaže skupiny Západ 2. Doxxbet futbalovej ligy Štefana
Zaťku, ktorý na položené otázky pohotovo odpovedal.
Keby vám pán tréner niekto povedal,
že pred jarnou prestávkou po 18.
kolách budete na čele druholigovej
tabuľky, iste by ste neverili a zasmiali
sa nad jeho prognózou.
Ani som to neočakával a taktiež by som
ani nikoho nevysmial, pretože vo futbale je všetko možné a ja som už po
troch kolách nastavil všetko tak, aby
sme už po skončení jesennej časti (po
18.kole – pozn. autora) boli spokojní.
Napriek tomu, že prezimujete iba
s jednobodovým náskokom na prvom
mieste pred Borčicami, mohli ste mať
náskok aj vyšší, pretože v niektorých
zápasoch ste nepodali optimálny
stopercentný výkon, ktorý zbytočne
priniesol bodové straty.
Určite vždy môžete získať viac, ale posledná strata dvoch bodov naposledy
v Nitre stále ešte bolí. Ale s tým už nič
neurobíme. My sme povďační za každý
získaný bod.
Znamená to, že ste so všetkým
spokojný, takže zrejme nebudete
hráčsky káder potom ani pred jarnou
odvetou dopĺňať?
My budeme určite pokračovať v nastavenej filozofii nášho klubu, pretože
chceme dávať priestor našim odchovancom alebo hráčom z okolia. My sme
mužstvo dobre doplnili v lete, a to nám
dovoľuje dať priestor hráčom, ktorí sa už

Tréner FK Pohronie Štefan Zaťko (na snímke vpravo) má dôvod na úsmev. Po veľmi
vydarenej jesennej časti prezimujú na 1. mieste druholigovej tabuľky skupiny Západ a
sú už istým účastníkom nadstavbovej časti 2. ligy (skupiny o postup).
zapojili do hry v jesennej časti súťaže.
Zodpovedný ste predovšetkým za
výsledky A mužstva v druhej futbalovej lige, ale nemrzia vás výsledky
béčka, ktoré je v najvyššej regionálnej súťaži v 3. lige skupiny Stred na
poslednom 16. mieste bez získaného
čo i len bodu?
Ja som zodpovedný za výsledky
A mužstva, ale aj za juniorov, a to
za športovú stránku, aj s kolegom
Rastislavom Urgelom. Samozrejme, že
juniori sú na poslednom mieste. Každá
zmena niečo stojí a my sme chceli aj v juniorskom mužstve niečo zmeniť. Postavili sme to na našich mladých chlapcov,
ktorí v perspektíve budú pokračovať vo
futbale a budú dosahovať lepšie výsledky ako dosahovali na jeseň.
Súťaž sa skončila, ale zrejme v tréningovom procese pokračujete ďalej až
do Vianoc, alebo ste zvolili iný spôsob
prípravy?
Po poslednom majstrovskom zápase 21.
novembra sme mali týždeň dovolenky.
Od pondelka 30. novembra začíname
s ľahkým tréningom, regeneračným
procesom, aby hráči po náročnej jesennej časti dobre zregenerovali a pripravili
sa do náročnej zimnej prípravy.
Po presune dotácií Slovenského futbalového zväzu z Dolného Kubína do
Žiaru nad Hronom sa začne pomaly
s rekonštruovaním starého futbalového štadióna. Vašim novým futbalovým stánkom bude zrejme Žiar nad

Hronom, takže bude zrejme aj vyššia
návštevnosť, hoci aj v súčasnosti
máte niekedy vyššie návštevy ako
niektoré prvoligové kluby. Ako to
teda vidíte do blízkej budúcnosti vy?
Na to, aby sme nastúpili na nový zrenovovaný štadión v Žiari nad Hronom si
budeme musieť zrejme ešte minimálne
jeden kalendárny rok počkať, pretože pri
súčasnej technológii nestihneme tento
proces dokončiť skôr ako som povedal.
Po zrenovovaní štadiónu sme po
dohode pristúpili na filozofiu, že futbal
sa hrá pre divákov, a preto bude našim
cieľom prezentácia pred širšou futba-

lovou rodinou, ktorá si v tejto oblasti
zaslúži druholigový futbal s ambíciami
aj najvyššej slovenskej súťaže. Štadión
v Dolnej Ždani bude zrejme potom pre
juniorov a mládežnícke družstvá, ale je
to ešte otázka do budúcna a rozhodnutie Správnej rady nášho futbalového
klubu.
Spomínali ste v úvode, že cieľ máte
splnený, takže vyššie ciele ako napr.
Borčice, postup do Fortuna ligy nikdy
nebudete mať, alebo onedlho na futbalovej mape Fortuna ligy pribudne
po renovácii futbalového štadióna
v Žiari nad Hronom aj futbalový klub
s visačkou tohto mesta?
Pozor, ja som hovoril o ambíciách nášho
A mužstva v jesennej časti súťažného
ročníka 2015/2016, ktorý práve prebieha. My sme získali miestenku do jarnej
časti, čo nás uspokojilo, ale tie športové
ciele si dáme ďalšie. Teraz je našim
cieľom skončiť do 4. miesta a byť čo
najvyššie, takže nikto nehovorí o tom, že
my nemáme ambície hrať v budúcnosti
prvú ligu. Po skončení tejto sezóny si
musíme dať cieľ ďalší, a to môže byť aj
spomínaný cieľ niekedy v blízkej budúcnosti hrať v prvej lige.
Ako teda vyzerá perspektíva vašej
trénerskej zmluvy do ďalšieho obdobia, keďže vašou víziou je aj prípadný postup do Fortuna ligy? Čo keby
prišla ponuka teraz z bratislavského
Slovana a oslovili by vás? V Slovane

Futbalisti FK Pohronie prezimujú na čele druhej ligy skupiny Západ s jednobodovým náskokom pred druhými
Borčicami. Aj keď v Nitre v záverečnom 18. kole mali na dosah víťazstvo, nakoniec spokojne odchádzali (v zelených
dresoch) aj so ziskom jedného bodu.

Na XI. ročníku Banskobystrického pohára sa Žiarčanom darilo
PLÁVANIE

Posledné 5. kolo XI. ročníka
Banskobystrického
pohára
v plávaní sa uskutočnilo 14.
novembra v Rimavskej Sobote. Našich 14 pretekárov
obsadilo niekoľko popredných miest.
Najlepšími pretekárkami za Žiar
sa stali Viktória Maliková a Hana
Pittnerová. Viktórii sa najviac
darilo v kategórii 100 m znak,
kde obsadila 3. miesto, 200 m
znak 2. miesto a zlatú medailu
získala v kategórii 100 m polo-

hové preteky. Hana Pittnerová
získala dve druhá miesta, a to
v kategórii 50 m motýlik a 100
m polohové preteky, a patrí jej
aj prvá priečka v kategórii 50 m
prsia.
Darilo sa aj ďalším žiarskym
plavcom. Ema Barančoková –
200 m voľný spôsob 3. miesto,
50 m znak 1. miesto, 100 m
znak 2. miesto, Martina Melisa
Bartková – 100 m polohové
preteky 6. miesto, Andrej Holos – 50 m znak 5. miesto, Adam

Bratislava ste pôsobili v čase, keď
už boli po vypadnutí z prvej ligy
pomaly na zostup aj v druhej lige,
ale vašou odbornou prácou a celého
zanieteného realizačného tímu sa
vám podaril postup do prvej ligy.
Moja zmluva v FK Pohroní je otvorená na
dobu neurčitú a taktiež vypovedateľná
z večera na ráno, ale to už nechám na
kompetentných a na šéfstvo Správnej
rady, či sú s mojou prácou spokojní.
Ja by som veľmi rád ďalej pokračoval
v FK Pohroní. Pokiaľ by došlo k takejto
veci, čo však nepredpokladám, máme
spolu s vedením klubu nadštandardné
zmluvy, a to nielen s majiteľom
Bohušom Glezgom, ale aj s ostatnými
členmi Správnej rady FK Pohronie Žiar
nad Hronom/Dolná Ždaňa. Podobne
to bolo, aj keď som odchádzal do Dukly Banská Bystrica, takže vždy sa dá
dohodnúť. Aj vtedy pristúpili k tomu, že
mi nebránili v mojom trénerskom raste
ďalej sa posúvať. Myslím, že dohodli
by sme sa aj teraz, ale zatiaľ žiadna
lukratívna ponuka neprišla. Svoje dielo
by som chcel dokončiť tam, kde mi dali
časovo neobmedzený priestor budovať
perspektívne mladé družstvo na vlastných odchovancoch s víziou možného
postupu do najvyššej súťaže v blízkom
časovom horizonte, pokiaľ sa naskytne
príležitosť, ale nie za každú cenu.
Za rozhovor ďakuje Jozef Cvajniga.
Foto: autor.

Jančok – 100 m znak 7. miesto,
Diana Karásková – 100 m polohové preteky 6. miesto, Alexandra Koštová – 50 m motýlik 4.
miesto, Andrej Považan – 50 m
prsia a 100 m prsia 3. miesto,
Melinda Ruislová – 50 m prsia
6. miesto, Stanislava Sivičeková
– 50 m motýlik 2. miesto, Olívia
Ťahúňová – 100 m polohové
preteky 5. miesto, Tereza Veselá
– 200 m znak 4. miesto a Šimon
Veselý 50 m prsia 2. miesto, 50 m
motýlik 3. miesto.
(mm)

Žiarski plavci na spoločnej foto s trénerkou
PaedDr. Martinou Bartkovou.

Vianočné
plavecké preteky
Pozývame vás
na posledné
tohtoročné
plavecké
preteky, ktoré sa
uskutočnia
19. decembra
na Krytej
plavárni v Žiari nad Hronom.
15. ročník plaveckých vianočných
pretekov organizuje PK Delfín
a predstavia sa na ňom pretekári
ročníkov narodenia 2009 – 2001.

