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Vianočné trhy od 5. do 22. decembra

V tomto čísle:



Mesto plánuje vybudovať
novú tržnicu priamo
na námestí
Strana II


Jubilejný 20. ročník
podujatia Stredoškolák
Strana III


Budú môcť Žiarčania
využívať cyklokomunikácie?
Strana II


Po rokoch je na námestí opäť
živý vianočný stromček
Strana III



Vianočné trhy začínajú tento rok už
v pondelok 5. decembra. Už tradične
budete môcť počas ich trvania
navštíviť predajné stánky, ale prísť aj
na ochutnávku vianočnej kapustnice,
primátorského punču a chýbať nebude
ani bohatý kultúrny program.
Vianočné trhy začnú v pondelok
5. decembra a potrvajú do štvrtka
22. decembra. Predajné stánky budú
počas Vianočných trhov opäť na
Námestí Matice slovenskej, tentoraz
však v blízkosti pavilónu. Stánky sa
zosúladia s farbami pavilónu, natreté
budú odtieňom jazmínovej farby. Trhom
bude prispôsobená aj vianočná výzdoba
pavilónu.
Sortiment v predajných stánkoch bude
ako po minulé roky, no pribudne aj novinka
z minulého roku. „V ponuke bude opäť
punč, varené víno či medovina. Tento
rok budú môcť Žiarčania ochutnať opäť
aj obľúbené poplamúchy,“ informuje Ján
Žiak z Investičného oddelenia MsÚ. Stánky
s vianočným tovarom budú otvorené

V Žiari otvorili ďalší ročník
Univerzity tretieho veku
Strana III

Kompletný program

KULTÚRNY
PROGRAM
POČAS
VIANOČNÝCH
TRHOV

Ponuka v predajných stánkoch bude opäť bohatá.
od 10.00 do 18.00 hodiny a stánky
s občerstvením od 10.00 do 20.00 hodiny.
V predajných stánkoch bude v ponuke
tovar ako medovníky, domáce koláče,
makovníky, tvarožníky, vianočky, pagáče,
vianočné pečivo, syry, údené výrobky,
cukrovinky či víno. Chýbať nebude včelí
vosk, vianočná dekorácia, venčeky, ozdoby,
ručné práce, dekorované sklo, gélové
sviečky, hračky, čiapky, papučky pre deti,
drevené a prútené výrobky.

Súťaž vo varení vianočnej
kapustnice

žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V

Odkrývame históriu

Kapustnicu bude variť
aj primátor so svojím tímom.

mesta: Pavilón
Strana III

Súčasťou Vianočných trhov bude aj
súťaž vo varení Vianočnej kapustnice. To
sa uskutoční v stredu 21. decembra od 12tej hodiny za účasti niekoľkých súťažných
tímov. V čase uzávierky našich novín

bolo do súťaže prihlásených osem tímov.
Okrem tímu primátora mesta a poslancov
MsZ aj Šášovčania, pracovníci Mestského
kultúrneho centra, Gymnázium M. Rúfusa,
pracovníci spoločnosti Svet zdravia, Ján
Pál Trans a autoškola Luto. Ochutnávka
kapustníc bude približne o 15-tej hodine.
Počas varenia a ochutnávania si budete
môcť vypočuť aj koncert a cappelly Otto
voce. Ak by ste sa ako tím chceli do súťaže
o najlepšiu vianočnú kapustnicu prihlásiť
aj vy, môžete tak urobiť najneskôr do
5. decembra v MsKC u Zuzany Balážovej,
telefonicky na čísle 0907 13 14 96 alebo
e-mailom na: zcbalazova@gmail.com.
Neodmysliteľnou súčasťou Vianočných
trhov bude aj atraktívny kultúrny program na
Námestí Matice slovenskej, ktorý pripravuje
žiarske Mestské kultúrne centrum.
(li)

Žiarčanom zaspieva slovenská operná diva Ľubica Rybárska
Mesto Žiar nad Hronom pripravilo pre
svojich obyvateľov pri príležitosti osláv
770. výročia udelenia mestských práv
ďalšie prekvapenie. Žiarčania dostanú
darček v podobe adventného koncertu
opernej speváckej divy.
V Žiari sa už 20. decembra o 18-tej
hodine predstaví jedna z najúspešnejších
operných speváckych dív. „V našom meste
sa uskutoční adventný koncert opernej
speváckej divy Ľubici Rybárskej a jej hostí,“
informuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a konkretizuje:
„Koncert sa uskutoční v Kostole Povýšenia
sv. Kríža. Vstup na koncert je zdarma.“ Ako
ďalej konkretizuje, v repertoári umelcov
budú nielen operné árie, koncert bude
ladený do vianočnej atmosféry. „Určite
to bude unikátne vystúpenie a hodnotný
zážitok pre každého, kto sa koncertu
zúčastní. V chráme je úžasná akustika,
ktorá patrí do adventnej, predvianočnej

Adventný koncert sa uskutoční
v Kostole Povýšenia sv. Kríža.
atmosféry,“ podotýka ďalej Baláž s tým,
že okrem Ľubici Rybárskej počas koncertu
vystúpia a zaspievajú aj Martina Zaťková a
Ján Vaculík, a to za klavírneho sprievodu

Eduarda Lennera.
Ľubica Rybárska spievala na mnohých
prestížnych
svetových
operných
a koncertných scénach a spolupracovala
s mnohými významnými svetovými
dirigentmi. Bola hosťom mnohých
významných operných festivalov. Spievala
aj po boku Pavarottiho. Za opernou divou
však nezaostávajú ani jej dvaja kolegovia,
s ktorými sa predstaví v žiarskom kostole.
Ján Vaculík s viedenskou Komornou
operou absolvoval úspešné turné po
Japonsku, Číne a Kórei. Je žiadaným
hosťom na koncertoch doma i v zahraničí,
kde účinkuje v oratóriách, operetách
i na piesňových programoch. Sólistka
Martina Zaťková prezentuje svoje
umelecké nadanie v širokom diapazone
umeleckých vystúpení doma ako aj
v zahraničí. Napríklad matiné, benefičné
koncerty, slávnostné omše, koncerty pre
milovníkov vážnej hudby, medzinárodné

VIANOČNÉ TRHY
5. – 22. december 2016
Stánky s vianočným tovarom
Stánky s občerstvením

od.
vením

10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

15. decembra o 17.00 hod.
HELIGONKÁRKA
VLASTA MUDRÍKOVÁ
16. decembra o 17.00 hod.
ĽUBO VIRÁG
17. decembra o 15.00 hod.
ZBOR SV. MAGDALÉNY
18. decembra o 15.00 hod.
MSS SEKERA
19. decembra o 17.00 hod.
MAROŠ BANGO
20. decembra o 15.00 hod.
ŽIVÝ BETLEHEM
21. decembra o 17.00 hod.
A CAPPELLA OTTO VOCE
22. decembra o 16.00 hod.
LOLO A PIŠKÓT NA SNEHU
Bohatý kultúrny program
je v réžii žiarskeho
Mestského kultúrneho centra.

ADVENTNÝ KONCERT
A.

Stradella: Pietà signore
Caccini: Ave Maria
G. F. Händel: Largo
- Ombra mai fu... ária z opery Xerxes
J. Brahms: Wiegenlied
A. Dvořák: Biblické piesne op. 99 –
výber (č. 4 Hospodin jest můj pastýř,
č. 5 Bože! Bože! Píseň novou, č. 6
Slyš, ó Bože volání mé, č. 8 Popatřiž
na mne a smiluj se nade mnou, č. 10
Zpívejte Hospodinu píseň novou)
Ch. Gounod: Ave Maria
 C. Franck: Panis Angelicus - duet
 A. Dvořák: Ária Rusalky „Měsíčku
na nebi...“ z opery Rusalka
G. Verdi: Ave Maria z opery Otello
 G. Verdi: Duet Alfreda a Violetty
„Parigi o cara..“ z opery La Traviata
A. L. Webber: Pie Jesu
Vianočné koledy: Dobrý Pastier sa
narodil, Do mesta Betléma, Búvaj,
Dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán
F. Gruber: Tichá noc
G.

Ján Vaculík, Ľubica Rybárska
a Martina Zaťková.
hudobné festivaly, festivaly duchovnej
hudby, komorné koncerty alebo operné,
piesňové a operetné recitály, kde je
žiadaným hosťom.
(li)

SÚŤAŽ VO VARENÍ KAPUSTNICE
21. decembra 2016 od 12.00 hod.
Ochutnávka od 15.00 hod.

Vianočný primátorský punč
19. decembra 2016 od 10.00 hod.
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Nová tržnica priamo na námestí

Žiar plánuje postaviť novú tržnicu
priamo na Námestí Matice slovenskej.
Pôjde o drevenú prestrešenú stavbu,
ktorá bude korešpondovať s Letným
pavilónom.
Tržnica, ktorá momentálne v meste
funguje na Ulici A. Dubčeka je zastaraná,
jej kapacita nebýva naplnená, a teda
predajcov je menej aj počas letnej
sezóny. „Okrem toho, spoločnosť Coop
Jednota vypovedala mestu zmluvu na
prenájom mestskej tržnice do konca
roka 2017,“ uvádza vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým,
že spoločnosť neskôr toto rozhodnutie
stiahla a vyzvala mesto na rokovanie
o iných podmienkach prenájmu mestskej
tržnice. Aj napriek tomu sa vedenie
mesta rozhodlo mať modernejšiu, novšiu
tržnicu na vlastnom pozemku. Pripravuje
preto štúdiu, podľa ktorej by tržnica
mala byť na Námestí Matice slovenskej.
„Pôjde o drevostavbu, ktorá bude
korešpondovať s Letným pavilónom.
Stáť by mala na Námestí Matice
slovenskej, na voľnom priestranstve
medzi Tatra bankou a sochou Štefana
Moysesa. Tržnica bude mať prevádzkový
poriadok, samozrejme, bude udržiavaná.
K tomu bude prispôsobená aj doprava

v tejto časti námestia či v priľahlom
vnútroblokovom priestore. V centre
mesta sa tiež musí vyriešiť otázka
parkovania, v budúcom roku by tak malo
pribudnúť 50 parkovacích miest,“ hovorí
ďalej Martin Baláž.
Presný počet stánkov ešte nie je
určený. Vedenie mesta zatiaľ uvažovalo
nad 10 stánkami, čo by mohlo pokryť
súčasnú potrebu tržnice. „Chceme, aby
sa tu predávalo najmä ovocie a zelenina,
prípadne domáce výrobky. Niečo na
spôsob farmárskych trhov,“ dodáva
Baláž.

Peter Antal: Aj keď je ťažké
zistiť názor väčšiny,
aspoň sa o to pokúsim

Aj keď zámerom samosprávy je postaviť
modernú tržnicu priamo v centre
mesta, nie všetci Žiarčania sú tejto
myšlienke naklonení. „Tržnica v centre
mesta je úplne bežná v európskych
mestách,“ vysvetľuje primátor Peter
Antal, ktorý s nápadom vybudovania
novej tržnice prišiel po tom, ako mestu
Coop Jednota vypovedala zmluvu so
starou tržnicou. „Veľmi rád by som urobil
akési minireferendum v meste, avšak
nemyslím si, že sociálna sieť je na to

Nová tržnica by mala stáť medzi bankou a sochou Š. Moysesa.
správny priestor. Ak by som sa mal držať
názorov na facebooku, tak 61 ľuďom
sa tento nápad páči a 30 odpovedali
cez komentár, že sa im nepáči. Aj keď
je veľmi ťažké zistiť názor väčšiny,
aspoň sa o to pokúsim,“ hovorí ďalej
žiarsky primátor s tým, že nič nebude
presadzovať nasilu a nie je mu ľahostajný
ani jeden názor. „Myslím si však, že by
nám Žiarčania aspoň mohli dať šancu,

aby sme im ukázali, ako by to v tomto
priestore mohlo vyzerať. Vychádzali sme
z toho, že trhové miesto bolo historicky
vždy v centre mesta, prípadne na
námestí. Toto trhovisko má byť vzdušné,
jednoduché, prekryté, mimo námestia,
a teda na nevyužívanej ploche,“ podotýka
Antal. Aj keď Coop Jednota neskôr svoju
výpoveď stiahla, vedenie mesta nechce
investovať do cudzieho majetku. „Tým,

že v budúcom roku vznikne približne 50
bezplatných parkovacích miest v úplnom
centre, vrátane Ulice Š. Moysesa, bola by
aj dostupnosť autom na novú tržnicu
lepšia. A čo je dôležité, každý v Žiari by
to mal rovnako ďaleko. Ak by sme chceli
tržnicu stavať na Svätokrížskom námestí,
bolo by to pre centrum mesta a Etapu
ďaleko,“ dodáva na záver Peter Antal.
Svoje názory na sociálnej sieti už
vyjadrilo niekoľko Žiarčanov. Ako píše
Veronika: „Myšlienka je to pekná, ale to
námestie je už také zapratané. Ja viem,
že už ani tých trhovníkov veľa nie je, ale
na námestie sa chodia ľudia prechádzať,
keďže je tam pešia zóna, tak sa tam
neboja trošku vypustiť deti. Neviem si
to celkom predstaviť, kde presne by to
bolo a ako by to vyzeralo. Aj tak v lete
som radšej chodila do parku, len teraz,
keď sú dni krátke, tak nám zostáva
len to námestie.“ Naopak, Dominika
sa s myšlienkou tržnice na námestí
stotožňuje: „Ja si osobne myslím, že je
to výborný nápad. Na námestí sa majú
ľudia združovať a žiarske námestie je
tiché. Som tiež mamička a vôbec by mi
to nevadilo. Oddychová zóna je park, na
námestí má byť živo. Trhovníci nerobia
neporiadok a ak to trhovisko bude pekne
upravené, bude to zaujímavé. Tržnicu ma
na námestí veľa miest a ja to vidím ako
plus.“
(kr; li)

Radnica chce vybudovať cyklokomunikáciu naprieč celým mestom
Žiarska radnica chce vybudovať
cyklokomunikáciu, ktorá by išla
naprieč celým mestom. Peniaze na
tento projekt chce získať z dotácií.
Vedenie mesta chce svojim obyvateľom
priniesť ďalšiu novinku, ktorá im
zjednoduší cestu do práce či cestu
za nákupmi. Naprieč celým mestom
chce vybudovať cyklokomunikáciu.
„Cyklokomunikácia môže využívať
súčasné komunikácie, na ktorých
budú vyznačené pruhy pre cyklistov.
Prípadne, kde je to potrebné, dobudovať
spevnenú plochu, čiže komunikáciu pre
cyklistov,“ vysvetľuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým, že
finančné prostriedky na vybudovanie
takejto cyklokomunikácie chce mesto
získať z dotácií, na čo je potrebné mať
vypracovaný projekt. „Podmienkou
je, že to musí byť štandardizovaný
projekt, a preto ho budeme pripravovať
s odborníkom. V súčasnej dobe sme vo
fáze, že ideme obstarávať projektanta.
Následne na to, keď spravíme projekt,

prípadne si ísť na bicykli nakúpiť, tak
niečo podobné chceme vytvoriť aj v Žiari
nad Hronom,“ približuje ďalej zámery
radnice Martin Baláž.

Trasa cyklokomunikácie

Cyklokomunikácia začne na severe
mesta a končiť bude pri spomínanom
moste Pod Kortinou. Na tejto trase sa
bude dať po označenej komunikácii

prejsť bicyklom po celom meste.
„Samozrejme, ide o dlhodobý projekt.
V súčasnej dobe sme v prípravnej
fáze, kedy musíme vypracovať projekt
a následne, keď vyjde výzva, zažiadať
o dotáciu. Projekt cyklokomunikácie
v meste sa bude realizovať len v prípade,
že dostaneme dotáciu, pretože hovoríme
o veľmi vysokej investícii,“ dodáva na
záver Martin Baláž.
(li)

Cyklokomunikácia môže využívať súčasné komunikácie
s vyznačením pruhov pre cyklistov.
budeme žiadať o dotáciu z ministerstva,“
informuje ďalej Baláž.
Cieľom vybudovania cyklokomunikácie
v meste je vytvoriť oficiálny priestor
a komunikáciu pre cyklistov a pre ľudí,
ktorí chcú cestovať bicyklom do práce
a na nákupy, či sa iba tak bicyklom
po meste presúvať. Na to však musia
mať v meste vytvorenú infraštruktúru.
„Cyklokomunikácia bude ústiť k mostu

Pod Kortinou, o ktorého rekonštrukciu
sa budeme aj naďalej usilovať. Veríme,
že spoločne s firmami hnedého
priemyselného parku sa nám to podarí
a aj takýmto spôsobom budú môcť ľudia
cestovať za prácou do priemyselného
parku. Mnoho ľudí dnes hovorí, že aj
v Žiari je už problém s dopravou. Tak ako
je bežné vo veľkých mestách a v mestách
západného sveta ísť do práce na bicykli,

V európskych mestách je dnes už bežné presúvať sa na bicykli
prostredníctvom cyklokomunikácie.

Z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V stredu 16. novembra sa uskutočnilo
7. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 12 poslancov.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta
k 30. septembru predniesol hlavný
ekonóm Martin Majerník. Bežný
rozpočet mesta má za uvedené obdobie
roku 2016 skutočné príjmy na úrovni
10 602 014 eur a skutočné výdavky na
úrovni 8 186 615 eur. Saldo bežného
rozpočtu tak predstavuje sumu
2 415 399 eur. Kapitálový rozpočet mesta
má skutočné príjmy v sume 421 519 eur
a skutočné výdavky v sume 146 561 eur,
čo predstavuje saldo v sume 274 958
eur. Finančné operácie na sú na strane
príjmov v celkovej sume 81 288 eur a na
strane výdavkov v sume 866 114 eur.
O Centre zhodnocovania odpadov
informoval poslancov Ján Vinarčík, vedúci
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spracovávať na ňom aj odpad z okolitých
obcí. V súčasnej dobe je v centre
zamestnaných spolu s pracovníkmi
vlastnej ochrany 23 zamestnancov. Po
nabehnutí všetkých prevádzkových
súborov tu bude zamestnaných
29 zamestnancov - od vedúceho,
operátorov,
triedičov,
údržbárov
Odboru odpadového hospodárstva MsÚ. a strážnikov.
Ako uviedol, centrum zatiaľ funguje
len v skúšobnej prevádzke, na 100
percent ide iba Dotrieďovacie zariadenie
vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu. Ostatné technické celky
fungujú podľa toho, koľko sa vyzbiera Ďalším bodom programu bolo
materiálu. Od 1. februára do 30. júna bolo schválenie VZN o zákaze a obmedzení
vyzbieraných 408,43 ton vyseparovaných používania pyrotechnických výrobkov
zložiek komunálneho odpadu. Centrum na území mesta. Toto VZN má za
zatiaľ spracováva iba odpad, ktorý cieľ zákonným spôsobom regulovať
produkujú obyvatelia nášho mesta. Keď používanie zábavnej pyrotechniky
bude v plnej prevádzke, bude možné na území mesta zakázaním alebo

Schválili VZN o zákaze
a obmedzení používania
pyrotechniky na území mesta

obmedzením jej používania. V minulosti
už mesto takéto VZN malo schválené,
zmenou zákona však muselo byť minulý
rok zrušené. Novela zákona opäť povolila
mestám aj obciam prijať takéto VZN,
žiarski poslanci tak toto VZN schválili.
Správu o činnosti Občianskeho
združenia MŠK Žiar nad Hronom
predniesol poslancom jej predseda
Marian Majzlík. Hodnotiaca správa
Cyklistického klubu MŠK OZ bola za
rok 2015. Ako zo správy vyplýva, do
prípravy sa zapojilo 30 cyklistov v piatich
vekových
kategóriách.
Koncepcia
ich prípravy pritom vychádzala
z periodizačného plánu výcvikového
roka, ktorý bol rozdelený do štyroch
tréningových období.
Komunitný plán sociálnych služieb
mesta poslancom priblížila Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti

o obyvateľa MsÚ. V predkladanom
materiáli informovala o štruktúre
obyvateľov mesta z demografického
pohľadu, konkrétne v oblasti starnutia
obyvateľov nášho mesta za obdobie
rokov 2010 – 2015. „Potreby seniorov
nad 70 rokov, potreby obyvateľov
mesta predseniorského veku so zlým
zdravotným stavom, a najmä ich počet,
budú vytvárať reálny tlak na ponuku
rôznych druhov terénnych sociálnych
služieb, ale aj pobytových sociálnych
služieb, ako aj na financie mestského
rozpočtu. Všetky tieto služby sú
pritom spolufinancované aj budúcimi
klientmi,“ uviedla počas rokovania MsZ
Minárová s tým, že tieto faktory budú
viesť aj k zvýšeným výdavkom mesta
na zabezpečenie sociálnych služieb pre
týchto seniorov.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Pavilón
V poslednom období prebehla
v našich médiách informácia
o zámere obnovy budovy
pavilónu v mestskom Parku
Štefana Moysesa. Predkladám
trochu informácií pre priblíženie
si histórie stavby a jej
predpokladanej rekonštrukcii.
Park je z časti zachovalý
terén s parkovou výsadbou
so zmenšenou plochou voči
pôvodnej rozlohe. Veľkú časť
plochy bývalého parku zaberajú
športoviská a plážové kúpalisko.
Na južnom okraji je vybudované
mini ZOO a zo strany východnej
brány sa využíva priestor bývalého
barokového parčíka na súkromné
podnikanie. Z veľkej časti sú
zo skladby porastu odstránené
pôvodné dreviny. Na južnom
svahu kaštieľa sa nachádzajú
výrazné terénne terasy, ako súčasť
bývalej barokovej úpravy parku. Pri
týchto úpravách boli vybudované
aj drobné stavby v priestore,
vytvárajúce romantické zákutia, ale

aj pre využitie v prípade posedení
či prijímaní hostí. Medzi tieto
stavby patrí aj záhradný pavilón.

Stavba z obdobia druhej
polovice 18. storočia

Budova je v pomerne dobrom
stave s hrubo nahodenými podkladovými omietkami. Oddeľujúca
sa omietka z dôvodu zamokania bola odstránená a následne
bol podklad upravený pre jej
obnovu, pokračovanie stavby
však bolo pozastavené. Budova
je zakrytá novou, dvojitou valbovou strechou. Vstupná brána je
železná, na oknách železné mreže,
z časti vylámané. Na niektorých
miestach sú viditeľné ozdobné
architektonické prvky – zaoblené

nárožia a sekundárne zamurované
dverové a okenné otvory. Podľa
predpokladu z listinných materiálov vyplýva, že ide o stavbu
z obdobia druhej polovice 18.
storočia, vlastne až v jeho závere,
kedy dochádza k veľký úpravám
parku biskupského kaštieľa v Žiari
nad Hronom. V tomto období pôsobil v kaštieli banskobystrický
biskup, gróf František Berchtold.
Nariadil výstavbu zanedbaného
a upadajúceho parku vo vtedy
módnom francúzskom štýle, ktorý
uprednostňoval presnosť a geometrickú symetriu. Základom boli
rovné cestičky vysypané pieskom,
kvetinové záhony rôznych tvarov,
vybudované s presnosťou a formou. Priestor dopĺňali malé stavby
vytvárajúce romantické zákutia.
Podľa dochovaných záznamov bol
postavený dom pustovníka, grota –
umelá jaskynka a údajne aj nejaký
malý, dvojpriestorový domček neznámej funkcie a besiedka. Medzi
týmito stavbami pravdepodobne
dominovala stavba záhradného
pavilónu.

Vianočná aukcia pre psíkov v útulku
Blíži sa zima a žiarsky útulok pre
psov musí v týchto dňoch prichýliť
desiatky psíkov. Dobrovoľníci z OZ
Strážni anjeli, ktorí útulok spravujú, sa
preto rozhodli zorganizovať Vianočnú
aukciu. Takto získané finančné
prostriedky budú použité pre psíkov
v útulku.
Vianočná aukcia začína 1. decembra
a potrvá do 10. decembra. Finančné
prostriedky, ktoré sa z aukcie podarí
získať, budú použité výhradne pre psíkov,
či už na zakúpenie krmiva alebo na
rekonštrukciu kotercov. Tá je vzhľadom
na prostredie, v ktorom sa útulok
nachádza, veľmi potrebná. V ostatných
dňoch sa však dobrovoľníkom podarilo
všetky koterce v útulkovej časti obložiť
novým obkladom a začalo sa aj
s maľovaním zadných stien umývateľným
náterom. Obklad stien sa robil z dôvodu,
aby boli koterce ľahšie udržiavateľné,
dezinfikovateľné a aj na pohľad krajšie.
„Momentálne sme približne v polovici
maľovania. Po dokončení bude
nasledovať nová podlaha a náter mreží,“
informuje Martina Polachová z OZ
Strážni anjeli. Kompletnú rekonštrukciu
kotercov od začiatku vykonáva súčasný
správca útulku Dušan Kováč. „Touto

cestou sa mu chceme veľmi pekne
poďakovať za jeho ochotu a každodennú
starostlivosť a údržbu útulku,“ hovorí
Polachová.

Podľa predbežne vykonaného
historicko – architektonického výskumu
( I. Gojdič) ako podklad
pre rekonštrukciu budovy podľa
projektu (J. Sálus) výskum zistil, že
prvá stavba bola stĺpovitá odkrytá
do okolia šiestimi prechodmi. Tak
bol interiér pavilónu prepojený
s okolím parku s výhľadmi do
širokého okolia a na záhony kvetov.
V neskoršom období, asi v polovici
19. storočia, dochádza k stavebným úpravám pavilónu, ktorý sa
upravil vo vtedy módnom štýle
novogotiky. Túto prestavbu mohol
realizovať biskup Štefan Moyses,
ktorý v čase príchodu ako banskobystrický biskup na kaštieľ začal
s veľkými personálnymi zmenami,
ale aj stavebnými opravami, medzi
ktorými sa spomínajú stavebné
úpravy v priestore parku. Na tieto
práce vynaložil nemalé finančné
prostriedky. V nasledujúcich obdobiach dochádza k rôznym
využitiam pavilónu a aj jeho

čiastočným úpravám, avšak nijako
dramaticky sa nezasahovalo do samotnej hmoty stavby. V súčasnosti,
z iniciatívy primátora mesta Petra
Antala, sa realizuje štúdia na zachovanie a rekonštrukciu objektu v jej
historickej podobe s dôrazom na
zachovanie autentičnosti a stavebných etáp budovy. Po jej obnove
by návštevníci parku mohli vidieť
pavilón, ako vyzeral v 19. storočí
s prezentovaním zachovalých časti
barokovej stavby. Podľa primátora
mesta by sa mal pavilón využívať
v rámci jeho pôvodnej funkcie,
a to priestoru, kde by sa konali
výstavy umeleckej tvorby mladých,
začínajúcich umelcov. A počas letných dní by bol domček otvorený
a prístupný širokej verejnosti v rámci oddychu v priestoroch parku.
V neposlednom rade je tu možnosť
využitia aj na sezónne záhradné
koncerty malých umeleckých telies
vážnej hudby či recitálov, rovnako
tak aj na využitie počas svadobných obradov.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Po rokoch opäť živý vianočný stromček
Mesto sa po rokoch opäť
rozhodlo umiestniť na Námestie
Matice slovenskej živý vianočný
stromček. Takmer 16-metrový strom
premiestnili na námestie od žiarskej
bytovky, kde rástol 30 rokov.
Strom, ktorý bude počas Vianoc
plniť funkciu vianočného stromčeka,
rástol pri bytovke vo vnútroblokovom
priestore neďaleko centra mesta takmer
30 rokov. „Strom sme vypílili na žiadosť
obyvateľov, pretože svojou výškou už
ohrozoval ich bezpečnosť a zasahoval
aj do kanalizácie. Jeho výzdoba
bude ladená do biela a ja verím, že
sa Žiarčanom bude páčiť,“ povedal
primátor Peter Antal. Nová vianočná
výzdoba v meste sa symbolicky rozsvieti

Finančná zbierka na auto
aj zbierka vecí na zimu

Dobrovoľníci prosia za psíkov aj o veci,
ktoré im pomôžu prežiť zimu v teple.
„Zima klope na dvere a pre psíkov
v útulku je to veľmi ťažké obdobie.
Pomôžte nám, prosím, so zásobami
vecí, ktoré im pomôžu prežiť zimu v
teple. Nosiť môžete staré koberce, staré
matrace menších rozmerov, nie klasické
veľké z postele, pretože také nemáme
kam umiestniť, metly, misky, staré
obliečky, pelechy, savé podložky, staré
uteráky, ale aj nepotrebné vankúše či
periny. Periny prosíme iba bezpáperové,“
konkretizuje Martina Polachová.
Ďalším problémom útulku je
momentálne nepojazdné auto, ktoré pred
niekoľkými týždňami úplne doslúžilo.
„Útulok bez auta nemôže fungovať.
So psíkmi je potrebné chodiť na rôzne
veterinárne ošetrenie či kastrácie. Veľmi
pekne prosíme každého, kto má možnosť
nám pomôcť, nech pomôže tým, že
prispeje na nové auto. Stačí príspevok

Stavebné úpravy
v priestore parku

spoločne s vianočným stromčekom,
ktorý zažne v podvečerných hodinách
5. decembra Mikuláš priamo na námestí.
Nové osvetlenie bude inštalované aj
na stĺpoch verejného osvetlenia na
Ulici Š. Moysesa, na Námestí Matice
slovenskej a aj na stromčekoch pred
budovou mestského úradu. Umelý
vianočný stromček, ktorý sa roky
osádzal priamo do fontány na námestí,
je už umiestnený na voľnej ploche pred
Mestským kultúrnym centrom.
Ďalšou novinkou počas vianočných
sviatkov bude drevený Betlehem
v životnej veľkosti, ktorý pre mesto
vytvoril sochár Andrej Jánoška a ktorý
posvätí žiarsky duchovný.
(li)

aj jedno jediné euro. Číslo účtu nájdete
aj na facebookovej stránke útulku,“
podotýka Polachová s tým, že občianske
združenie je nezisková organizácia,
nevytvára tak žiadny zisk a všetko, čo má
alebo nakupuje, je za peniaze dobrých
ľudí. Na druhé auto pritom potrebujú
dobrovoľníci minimálne 2-tisíc eur.
(li)

Halloweenska párty v komunitnom centre
Univerzita tretieho veku s dvojročným
štúdiom angličtiny

V piatok 11. novembra zorganizovalo
Komunitné centrum v Žiari nad
Hronom diskotéku v Komunitnom
centre v Starej Kremničke.
Medzi hlavné ciele tejto aktivity patrili
najmä diskusia a zvýšenie povedomia
u účastníkov aktivity o Sviatku
všetkých svätých, Pamiatke zosnulých
a o Halloweene – o tradíciách, histórii

a súčasnosti. „Účastníci tiež prezentovali
svoje masky, ktoré si sami vytvorili v rámci
tvorivých krúžkov v komunitnom centre,“
informuje Samuel Kováč z komunitného
centra a dodáva: „Neskôr nasledovala
samotná párty v podobe diskotéky,
spoločnej zábavy a posedenia pri živej
hudbe. Pre účastníkov bolo pripravené
aj občerstvenie, ktoré pripravili samotní

účastníci komunitnej aktivity.“ Podujatie
bolo určené pre všetkých, ktorí mali
chuť stretnúť sa a spoločne sa zabaviť.
„Touto cestou sa chceme poďakovať aj
chlapcom zo skupiny Žiar Band, ktorí
nám zahrali a zaspievali pesničky, na
ktoré sa nedalo netancovať,“ uzatvára
Samuel Kováč.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom a Technická
univerzita vo Zvolene otvorili
záujmové
dvojročné
štúdium
Univerzita tretieho veku. O anglický
jazyk pre začiatočníkov prejavilo
záujem 11 Žiarčanov.
Oficiálne
otvorenie
Univerzity
tretieho veku v našom meste sa
uskutočnilo v stredu 23. novembra
v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika,
kde bude zároveň prebiehať aj výučba
angličtiny študentov vyššieho veku.
Zimný semester začína novembrom
a končí vo februári. Letný semester sa
uskutoční v priebehu marca 2017. Po
dvoch rokoch štúdia čaká absolventov
univerzity slávnostná promócia v AULE

na TU vo Zvolene. Pre študentov UTV sú
pripravené exkurzie a aktivity v rámci
Slovenska, ale aj Európy. Študenti sa
majú možnosť zapojiť do národných aj
medzinárodných projektov.
(li)
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 615/1 – ostatné plochy s
výmerou 23.015 m2, a to plocha v časti s výmerou
325,72 m2 , ktorá sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore pred bytovým domom súp. č. 454 v Žiari
nad Hronom na Ul. M. R. Štefánika.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo vlastníci bytov a
nebytových priestorov, zastúpení správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch,
na účel parkovania celkom 16-tich osobných
motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 454,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom

účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu
pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar
nad Hronom v znení neskorších zmien a doplnkov,
vo výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou
doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou
v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 07.12.2016 do 09.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6,
v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 615/1 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať
ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)

Vydarený začiatok zimy

V uplynulých dňoch vrcholilo veľmi
teplé, navyše aj slnečné novembrové
počasie, hlavne v prvej polovici
týždňa s dennými teplotami do 12°C.
Pocit tepla kazil len silný vietor.
Slnečné počasie sa v druhej polovici
minulého týždňa vytratilo a pribudla
nízka oblačnosť a slabé zrážky, ale aj
nižšie denné teploty. Prvá decembrová
dekáda je k zimnym podmienkam na
súčasné pomery veľmi priaznivá. „Žiadna
extrémna arktická zima nás síce nečaká,
avšak prechodne nám bude aj veľmi
chladno, budú aj šance na sneženie,“
predpovedá žiarsky meteorológ Ján
Wolf s tým, že vo štvrtok 1. decembra
by podľa aktuálnej predpovede malo
snežiť v rámci celého nášho regiónu,
prebudíme sa do zasneženého rána.
Vzhľadom na to, že minulý rok bolo po
celý december veľmi teplo a ochladenia
úplne absentovali, považujeme blížiaci
sa začiatok zimy za viac ako vydarený.
Predpoveď počasia do 4. decembra
•Štvrtok – piatok: od severozápadu
oblačno až zamračené a sneženie alebo
dážď so snehom, na horách sneženie
aj intenzívne. Zrána v nižších polohách
hmlisto. Nočné teploty 0 až -4°C, denné
teploty od 0 do 4°C.
•Sobota – nedeľa: veľká, časom
zmenšená oblačnosť na horách, s
doznievaním slabého sneženia. Ráno
ojedinele hmlisto. Nočné teploty -3 až
-6°C. Denné teploty od -1 do 3°C.
Výhľad počasia na obdobie od 5. do
11. decembra
Na začiatku tohto týždňa sa bude
nachádzať nad strednou Európou
tlaková výš. „V strede týždňa nás zasiahne
od severozápadu brázda nízkeho tlaku
vzduchu. Pred jej príchodom sa slabo
oteplí, prídu aj zrážky, ktoré by mali
padať viac v daždi ako v snehu, na
horách sneženie. Každopádne malo by
ísť o rozsiahlu a poriadne dlhú brázdu,
takže po jej prechode sa zrejme ešte
do konca týždňa ochladí a môže opäť
snežiť,“ podotýka Ján Wolf.
•Pondelok – streda: spočiatku malá

oblačnosť, ráno a dopoludnia v nižších
polohách hmlisto. Postupne od západu
viac oblačnosti so slabým snežením.
Ráno veľmi chladno! Nočné teploty od
-5 do -10°C v stredu -3 až -5°C. Denné
teploty -2 až 3°C.
•Štvrtok – nedeľa: zamračené nízkou
oblačnosťou alebo hmlisto, miestami
aj malá oblačnosť. V piatok, sobotu
zamračené, dážď alebo dážď so snehom,
na horách sneženie. V nedeľu prechod
k prehánkam, väčšinou snehové. Nočné
teploty od -2 do 2°C. Denné teploty
v intervale 1 až 5°C. Prevládať bude
mierny až čerstvý západný vietor.
Jeseň 2016 v našom regióne
Jeseň 2016 (september, október,
november) bola naozaj pestrá. Mali sme
aj vlny horúčav, vlny chladu so snežením
, ale aj kratšiu suchú periódu typickú pre
babie leto na konci septembra. „Posledný
zo štyroch najzákladnejších extrémov,
intenzívne zrážky, sme zažili v treťom
októbrovom týždni. Pre takéto vlny
intenzívných zrážok je typické ich krátke
trvanie, napriek tomu vedia spomedzi
ostatných extrémov niekedy napáchať
najväčšie škody. Môžme teda povedať, že
tohtoročná jeseň skončila po teplotnej
stránke normálna s kladnou odchýlkou
0,5°C. Zrážkovo bola jeseň slabo
nadnormálna s priemerným zrážkovým
úhrnom 64 mm, čo je o 10 mm viac ako
je dlhodobý priemer,“ hodnotí ďalej Ján
Wolf.
S končiacim sa novembrom sa blížime
nielen k záveru jesene, ale 1. decembra
nám začína najprv meteorologická
zima. Astronomická zima, začína síce až
zimným slnovratom, ktorá v tomto roku
začne 21.12. o 11:45 min. SEČ, keď Slnko
vstupuje do znamenia Kozoroha.„Existuje
ešte zima „klimatická“, čo je obdobie
s priemernými dennými teplotami
vzduchu 5°C a nižšími. Toto obdobie sa
nazýva aj obdobím vegetačného kľudu
a v nižších polohách trvá od začiatku
novembra do konca marca,“ dodáva na
záver žiarsky meteorológ Ján Wolf.
(li)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu časti
nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 426/3 – ostatné plochy s výmerou
12.909 m2, a to plocha v časti s výmerou cca 129,40
m2 , ktorá sa nachádza vo vnútro blokovom
priestore v blízkosti bytového domu súp. č. 332,
vchod č. 18 na Ul. Dukelských hrdinov v Žiari nad
Hronom.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch,
na účel parkovania celkom 6-tich osobných
motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 332,

•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu
pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar
nad Hronom v znení neskorších zmien a doplnkov,
vo výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou
doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou
v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť
najneskôr do 07.12.2016 do 09.00 hod. na Mestský
úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného
prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok
CKN parcela č. 426/3 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať
ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)

Netradičné vyučovanie v angličtine.
Žiakom na „Jednotke“ prednášala vedkyňa
Žiaci žiarskej „Jednotky“ zažili
netradičné vyučovanie. Na hodinách
prírodovedy, chémie a biológie
s nimi besedovala a vyučovala
v anglickom jazyku bývalá žiačka
školy Janka Majerská, ktorá už
niekoľko rokov pôsobí na prestížnom
švajčiarskom inštitúte. Tu sa
venuje vede a výskumu a usiluje
odhaliť zmeny, ktoré prebiehajú na
telomérach počas premeny zdravej
ľudskej bunky v rakovinovú.
Vedenie školy sa Janku rozhodlo
pozvať do školy z viacerých dôvodov.
Primárnym dôvodom bolo to, že je
to bývalá žiačka a je veľmi úspešná
v profesionálnom živote. „Sme veľmi
radi, že si vo svojom veľmi nabitom
programe našla niekoľko hodín
času a strávila ho v našej škole,“
hovorí riaditeľ školy Marek Baláž
a konkretizuje, čo počas dvoch dní
v škole Janku čakalo: „Naša škola je
známa tým, že pri výučbe cudzích
jazykov používa moderné metódy,
ktoré sa bežne v školách nepoužívajú.
Je to metóda CLIL, ktorú na Slovensku
používa iba niekoľko základných škôl.
Janka je človek, ktorý sa v práci aj
v bežnom živote musí dorozumievať
cudzím jazykom. Tieto jej vedomosti
z biológie a chémie sme spojili s tým,
že ovláda anglický jazyk a počas
dvoch dní viedla hodiny prírodovedy,
biológie a chémie v anglickom jazyku.“
Samozrejme, s Jankou to nebolo iba
bilingválne vzdelávanie, rovnako ako
žiarski pedagógovia, aj ona používala
aj slovenský jazyk. „Práve v tomto
je metóda CLIL jedinečná – učia sa
v nej odborné slová z jednotlivých
predmetov. Žiaci si okrem bežnej

Janka Majerská sa postavila pred katedru.
komunikácie, ktorú sa učia na hodinách
angličtiny, mohli vypočuť angličtinu
a vyskúšať, aké je to, keby ich učil priamo
človek, ktorý hovorí plynule anglicky,“
podotýka Marek Baláž. Vedenie školy
plánuje úspešných ľudí a svojich
bývalých žiakov pozývať na vyučovanie
aj v budúcnosti. „Určite z tejto školy za
57 rokov vyšlo veľmi veľké množstvo
ľudí, ktorí sú dnes úspešní. Je určite
dobrá vec pozývať ich ku nám do školy.
Ukážeme tak deťom, že iba vlastnou
prácou, snaživosťou, zodpovednosťou
a životným cieľom sa môžu k niečomu
dopracovať,“ dodáva na záver riaditeľ
školy.

Pôsobiskom sa pre ňu stala
jedna z najlepších univerzít
vo svete

Janka Majerská v súčasnosti pôsobí
už štvrtým rokom v Švajčiarskom
federálnom polytechnickom inštitúte
v Lausanne. Podieľa sa na výučbe
bakalárskych študentov, predovšetkým
laboratórne praktiká z molekulárnej
biológie. Už na Masarykovej univerzite
v Brne sa u nej zrodilo nadšenie pre
výskum telomér (ochranných štruktúr

na koncoch chromozómov). „Riaditeľ
školy vymyslel, že keby som žiakom
porozprávala o ceste zo základnej
školy do Švajčiarska a niečo o vede,
lebo málo žiakov si vedu vyberá ako
svoju životnú cestu a, samozrejme, aj
niečo o angličtine,“ hovorí o dôvodoch
svojej návštevy na „Jednotke“ Janka
Majerská, ktorej práca je financovaná
Európskym fondom. „Európsky fond,
ktorý zastrešuje Európska únia, nás
podporuje v tom, aby sme chodili za
žiakmi, rozprávali sa s nimi a snažili
sa ich motivovať pre vedu,“ podotýka
mladá vedkyňa. Ako ďalej prezrádza,
oveľa ťažšie je besedovať so žiakmi
ako so študentmi či bakalármi. „Na
univerzite sú všetko ľudia starší ako 20
rokov a ja som ako keby izolovaná od
bežného života. Aj spôsob vyjadrovania
bežnej komunikácie je niekde inde
a ja mám niekedy pocit, že nie som
schopná rozprávať sa s deťmi,“ hovorí
s úsmevom. Hodiny prírodovedy,
biológie a chémie v anglickom jazyku
však zvládla na výbornú. „Pripravila
som si nejaké materiály, pozrela som
si, čo sa bežne vyučuje a aké cvičenia
sa používajú,“ dodáva na záver Janka
Majerská.
(li)

Žiarski školáci súčasťou unikátneho projektu Požičaná planéta
V piatok 25. novembra sa uskutočnil
unikátny projekt Požičaná planéta.
Žiaci základných a študenti stredných
škôl boli súčasťou projektu vďaka
Nadácii ZSNP a Slovalco.
Našu planétu sme nezdedili od našich
otcov, požičali sme si ju od našich
detí – v duchu tejto myšlienky sa
realizoval unikátny projekt, ktorý chce
upriamiť pozornosť najmä mladých
ľudí na skutočné životné hodnoty. pozreli film a zúčastnili sa tiež besedy
Žiaci a študenti žiarskych škôl si počas na tému ochrany životného prostredia
prezentácie projektu Požičaná planéta a trvalo udržateľný rozvoj. Pre školákov

sa pripravuje súťaž, v rámci ktorej by
mali za úlohu vypracovať prácu na
tému súvisiacu s ochranou životného
prostredia v ich regióne. Najúspešnejší
sa neskôr zúčastnia skúšobného ponoru
s kompletným potápačským prístrojom
za prítomnosti inštruktora potápania.
„Po rokovaní s vedením mesta sme sa
rozhodli, že je to téma vysoko aktuálna,
a preto je potrebné v rámci prevencie
tieto aktivity podporovať,“ informovala
metodička školstva MsÚ Adriana
Giláňová.
(li)

e-mail: inzercia@echo.sk

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Za
priaznivých
poveternostných
podmienok nasleduje pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 2.
decembra o 18.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

1.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
2.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
3.12. 8.00 – 12.00 hod. lek.ň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek.Dr. Max
4.12. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
5.12. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
6.12. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
7.12. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
8.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
9.12. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
10.12. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek.Flora
11.12. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
12.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.12. 20.00 – 21.00 hod. lek.Nukleus
14.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
15.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benuu
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
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•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 –
V znamení mesačného králika
Film objasní základné zákonitosti
a prevedie vás aj ranným výskumom
tohto telesa. Audiovizuálny program
vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy s pomocou planetária
a sprievodným slovom lektora. Za
priaznivého počasia sa uskutoční
pozorovanie
večernej
oblohy
ďalekohľadom. Dňa 9. decembra o 18.00
hod.
•Planetárium deťom – Uffove
dobrodružstvá na Marse
V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou
overia svoje znalosti o astronómii a na
záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16.
decembra o 16.00 hod.
•Jeho jasnosť Slnko
Tajomstvá vzniku, schopnosti vytvárať
ohromnú energiu či podstatu búrlivých
procesov v jeho vnútri, na povrchu
i okolí odhalí audiovizuálny film vo
Hviezdnej sále. Dňa 16. decembra
o 18.00 hod.

HĽADÁM DOMOV
už je iný psík, najlepšie sučka. S inými
LENKA
psami sa znesie individuálne, so sučkami je
Lenka je 3 – 4-ročná
kamarát. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
sučka nemeckého
ovčiaka. Je priateľská
a kontaktná. S inými
PEŤKA
psami je znášanlivá,
Peťku odobrala
so sučkami
hliadka MsP zo zlých
individuálne. Je
podmienok. Je to
vhodná do rodiny
približne 1-ročná
s deťmi, ale aj k starším ľuďom. Dobre by jej
sučka nemeckého
bolo v rodinnom domčeku so záhradkou.
ovčiaka. Je priateľská
Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
a kontaktná. Vhodná
je skôr do rodinného
domu. S inými psíkmi je znášanlivá, so
WENDY
sučkami sa znesie individuálne. Očkovaná,
Wendy je
čipovaná, kastrovaná.
približne 1 –
1,5-ročná sučka.
Je to kríženec
SAMKO
stredne veľkého
Samko je
vzrastu. Vhodná
1,5-ročný kríženec
je do rodinného
menšieho vzrastu,
domu
pravdepodobne
s celoročným prístupom do vnútra, ale
kríženec ratlíka. Je
zvykla by si aj na život v byte. S inými
veľmi kontaktný
psami a sučkami je znášanlivá. Očkovaná,
a priateľský. Zvyknutý
čipovaná, kastrovaná.
je na ľudskú
spoločnosť. S inými psíkmi a sučkami je
znášanlivý. Je vhodný do bytu, je veľmi
RENDY
Rendy je 1-ročný kríženec čistotný, má hygienické návyky. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
stredne veľkého vzrastu.
Výnimočný je svojim
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
tricolor sfarbením. Je to
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
veľmi priateľský psík, teší
V prípade záujmu o adopciu psíka volajte
sa z každého človeka.
na telefónne čísla 0908 661 737 alebo 0948
Vhodný je skôr do
082 206 počas pracovných dní v čase od 9.00
rodinného domu, kde bude mať možnosť
do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme.
pohybu, keďže je dosť aktívny. Môže ísť
Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
aj do rodiny s deťmi alebo do rodiny, kde
potrebné osobné stretnutie.

First Lego League na Slovensku
Centrum voľného času Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou ANASOFT APR, s. r. o. a spoločnosťou Profesia spol. s r. o.,
vás pozýva na regionálny turnaj súťaže FIRST LEGO League.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch MsKC Žiar nad Hronom v piatok 2. decembra v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.fll.sk/fll2016/znh
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Dopravné rady polície
Všetci účastníci cestnej premávky
by mali v sychravom a hmlistom
počasí počítať so sťaženými
podmienkami.
Najmä hmla dokáže znepríjemniť
cestovanie. Netreba zabúdať na
stierače a vodu v ostrekovačoch,
polícia
vodičom
odporúča
skontrolovať najmä osvetlenie
vozidla. Ak jazdí niekoľko vozidiel
za sebou, v prípade použitia svetiel
do hmly je dobré, aby ich použili
vodiči jazdiaci prví a poslední v
kolóne. Predíde sa tým zbytočnému
oslepovaniu
ďalších
vodičov.
Hmlové svetlá smie vodič použiť za
hmly, dažďa alebo sneženia.
Je otázkou niekoľkých dní, kedy
napadne prvý sneh. Nenechajte sa
ním prekvapiť, už teraz treba myslieť
na použitie vhodných zimných
pneumatík. Zákon totiž hovorí, že

ak sa na vozovke nachádza súvislá
snehová vrstva, ľad, alebo námraza,
vodič osobného auta môže takéto
vozidlo použiť v cestnej premávke
len ak má na všetkých nápravách
zimné pneumatiky.

V banskobystrickom kraji
od začiatku roka viac ako
1100 dopravných nehôd

Vzhľadom na častú úmrtnosť
chodcov v cestnej premávke
upozorňuje polícia aj chodcov
na potrebu nosenia reflexných
prvkov. Pri prechádzaní cez cestu
treba prednostne použiť priechod
pre chodcov, nevstupovať na
vozovku, ak prichádza vozidlo
s právom prednostnej jazdy,
umožniť
električke
plynulý
prejazd, neprechádzať jednotlivo,

Podpora vzdelávania detí v materskej škole

ale v skupinách. Nevstupovať na
vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť
a vzdialenosť prichádzajúcich
vozidiel nie je možné cez vozovku
bezpečne prejsť, neprekonávať
zábradlie
ani
iné
zábrany,
bezdôvodne sa nezdržiavať a
nezastavovať po vstupe na vozovku.
„Od začiatku roka do nedele 20.
novembra v banskobystrickom
kraji evidujeme 1141 dopravných
nehôd, zahynulo pri nich 29 osôb,
639 osôb sa zranilo, z toho 126 osôb
utrpelo ťažké zranenia,“ informuje
krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová a konkretizuje čísla za
náš okres: „Za policajný okres Žiar
nad Hronom, sme do tohto obdobia
zaevidovali
202
dopravných
nehôd a na rýchlostných cestách
R1 a R2 133 dopravných nehôd.“
(li)

Prostredníctvom Občianskeho združenia
rodičov a priateľov materskej školy Slniečko,
ktoré pôsobí pri Materskej škole - elokovanej triede na Sládkovičovej ulici, sa táto
trieda zapojila do výzvy banky Raiffeisen a
vypracovala projekt Mama, ocko, brat – poď
sa so mnou hrať.
Cieľom projektu bolo viac zainteresovať rodičov
do edukačného procesu a života školy, využívať
zručnosti rodičov a starých rodičov v rôznych
oblastiach na obohatenie procesu edukácie.
„Vytvorili sme v dvoch triedach centrum
aktivít, a to výtvarných a pracovných, kde spolu
s rodičmi či starými rodičmi budeme realizovať
rôzne tvorivé dielne, spoločné stretnutia,
ktoré obohatia proces výchovy a vzdelávania
o netradičné prvky, a zároveň rodičia či starí
rodičia strávia zmysluplne čas so svojimi
deťmi, vnúčatami i rodičmi ostatných detí,“
približuje Andrea Sliacka, zástupkyňa riaditeľky
pre elokovanú triedu na Sládkovičovej ulici.

Tvorivé dielne s rodičmi.
V uplynulom jesennom období zrealizovali
učiteľky z tejto elokovanej triedy aj spoločné
posedenie detí so starými rodičmi, spojené
s hrami a tanečnými aktivitami a tiež tvorenie
z jesenných plodov. „Naďalej budeme
v podobných aktivitách pokračovať a upevňovať
tak vzájomnú spoluprácu rodiny a školy, za čo
chceme ešte raz poďakovať banke Raiffeisen,“
dodáva na záver Andrea Sliacka.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
POĎAKOVANIE

Všade okolo chýba
tvoj hlas,
mal si rád život,
my teba a ty nás.
Ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca
a starého otca
Františka Beňa
zo Starej Kremničky,
ktorý nás opustil dňa 7. novembra
2016 vo veku 74 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové
dary ďakuje manželka
a synovia s rodinami.
POĎAKOVANIE

Ako ticho žila, tak
ticho odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste našu drahú mamu a
starú mamu
Annu Hanzelovú,
ktorá nás opustila dňa 5.11.2016
vo veku 83 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové
dary ďakujú syn Ján
a dcéra Anežka s rodinami.
SPOMIENKA

Odišiel si bez
rozlúčky,
nestačil si nám
zbohom dať,
zhasli oči,
utíchol hlas,
len spomienky ostali v nás.
Dňa 28. novembra
uplynul rok,
čo nás navždy opustil drahý
manžel, otec, starký,
prastarký a brat
Anton Kmeťo.
S láskou spomína
celá rodina.
SPOMIENKA

Dňa 24. októbra
uplynulo päť rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustila
manželka,
naša mama a stará mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestra s rodinou.

SPOMIENKA

Prestali ústa sa
smiať,
budeme, otecko
drahý,
stále na teba
spomínať.
Dňa 20. novembra sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec,
prastarý otec a brat
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 28. novembra
sme si pripomenuli
8. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

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.

SPOMIENKA

Dotĺkli srdcia vaše,
už nie ste
medzi nami.
No v spomienkach
ostanete navždy
s nami.
Dňa 3. novembra
uplynulo 34 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás opustil náš
drahý otec a starý
otec
Ignác Hlaváčik
a
dňa 6. decembra uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás opustila
naša drahá mama, stará mama
a prastarká
Mária Hlaváčiková.
S láskou spomínajú synovia
Ján a Marián s rodinami.
SPOMIENKA

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
2. smutné výročie, kedy nás náhle
opustil drahý manžel, otec, brat
a švagor
Vojtech Dombai.
S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a vnúčatá.

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 3. decembra uplynie 12 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami na jeho úsmev
a dobré srdce.
S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Ak máme niekoho
radi, nik nám ho
nevezme, ani diaľky,
ani čas, ani smrť.
Dňa 6. decembra si
pripomíname 3. 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.

SPOMIENKA

Dňa 2. decembra si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Róbert Sámel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka, synovia,
nevesta a vnučka.
SPOMIENKA

Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré vedelo nás
milovať.
Keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát.
Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Dňa 8. decembra si pripomíname
2. 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.
SPOMIENKA

Tisíc sĺz nám stieklo
po tvári
odkedy si odišiel do
neba.
Už 16 rokov sme tu
bez teba.
Už nikdy nebudeme
s tebou ako kedysi,
povedz nám, prosím, kde teraz si?
Že vraj si náš anjel strážny,
tak nech si kdekoľvek, buď tam
šťastný...
Dňa 22. novembra uplynulo
16 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec
Pavel Kevický.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 1. decembra si
pripomíname
1. výročie ako nás
navždy opustil
Rudolf Garaj.
Spomíname.
Manželka a synovia.

SPOMIENKA

Dňa 15. novembra
sme si pripomenuli
30 rokov od smutnej
udalosti, čo nás
vo veku 31 rokov
opustil náš milovaný
Marián Hlaváčik.
S úctou spomínajú súrodenci
s rodinami.
SPOMIENKA

Drahá mamička,
veľmi nás bolí, že už
nie si tu s nami,
ale navždy zostaneš
v našich
srdciach a našich spomienkach.
Posielame pozdrav do nebíčka
pre našu mamičku
Máriu Bojovú,
ktorá nás opustila
dňa 28. novembra 2013 a stretla sa
tam s manželom a naším oteckom,
ktorý nás opustil pred 55 rokmi.
S láskou na vás spomínajú dcéry
Terka a Zdenka s rodinami.
Odpočívajte v pokoji.
SPOMIENKA

Svieca v tieto dni
horí len pre teba,
s láskou v srdci
posielame
tichú spomienku
do neba.
Dňa 1. decembra si pripomíname
5 rokov, ako nás náhle opustil
Daniel Urblík.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, synovia s rodinkami,
matka a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji!!!
SPOMIENKA

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na teba s láskou spomíname,
len krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 6. decembra si pripomíname
22 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Lídia Prokopová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéry Viera
s rodinou, Lýdia s rodinou
a Magdaléna s rodinou.
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Banskobystrický plavecký pohár úspešný aj pre žiarskych plavcov
PLAVCI

Koncom októbra sa uskutočnilo 4.
kolo XII. ročníka Banskobystrického
plaveckého pohára, ktorého sa
zúčastnilo 180 plavcov z 12 klubov
kraja a Handlovej. Z nášho klubu sa
pretekov zúčastnilo 20 plavcov .
Aj keď ide o viackolovú súťaž a medaily
dostávajú len najmenší plavci a starší
plavci sa museli tentoraz uspokojiť len
s bodovaním za dosiahnuté výkony,
pódiové umiestnenia vždy potešia.

Najlepšie výsledky našich
plavcov

Ema Barančoková: 1. miesto – 50 m znak
a 200 m znak, Andrej Holos: 2. miesto –
200 m znak, 2.miesto – 50 m motýlik, 2.
miesto – 100 m polohové preteky, Diana
Karásková: 2. miesto – 50 m motýlik, Hana
Kmeťová: 2. miesto - 50 m prsia, Jakub
Kukučka: 3. miesto – 25 m voľný spôsob, 3.

miesto – 25 m znak, 1. miesto – 25 m prsia,
3. miesto – 25 m motýlik, Dominik Meliš:
3. miesto – 50 m motýlik, 3. miesto – 100
m motýlik, Ema Prachárová: 3. miesto – 25
m voľný spôsob, 3. miesto – 25 m prsia, 2.
miesto – 25 m motýlik, Melinda Ruislová:
3. miesto – 50 m motýlik, 3. miesto – 100
m motýlik, Jakub Siheľský: 3. miesto –
50 m voľný spôsob, 2. miesto – 100 m
motýlik, Olívia Ťahúňová: 3. miesto – 50
m znak, 2. miesto – 200 m znak, 3. miesto
- 100 m polohové preteky, Tereza Veselá:
3. miesto – 50 m motýlik, 2. miesto – 100
m motýlik, 3. miesto – 100 m polohové
preteky, 3. miesto – 400 m polohové
preteky, Šimon Veselý: 2. miesto – 50 m
prsia, 3. miesto – 100 m prsia.
Pódiové umiestnenia pre Žiar aj
v záverečnom kole
Záverečného 5. kola, ktoré sa uskutočnilo
12. novembra v Rimavskej Sobote, sa

Presvedčivá výhra Žiarčanov na domácej pôde

zúčastnilo 10 našich plavcov. So sebou
si priniesli formu z predošlých pretekov.
Podarilo sa im vyplávať viacero pódiových
umiestnení.

Najlepšie výsledky našich
plavcov

Ema Barančoková: 3. miesto – 200 m
voľný spôsob, 2. miesto – 50 m znak,
2. miesto – 100 m znak, 2. miesto – 200
m znak, Adam Jančok: 3. miesto – 50 m
znak, Diana Karásková: 1. miesto – 50 m
voľný spôsob, 2. miesto - 50 m motýlik, 2.
miesto – 100 m motýlik, 3. miesto – 100 m
voľný spôsob, 3. miesto – 50 m znak, Hana
Kmeťová: 2. miesto – 200 m polohové
preteky, Ján Kolár: 2. miesto – 100 m znak,
Alexandra Koštová: 2. miesto – 50 m prsia,
2. miesto – 100 m prsia, 3. miesto – 50 m
motýlik, Viktória Maliková: 3. miesto –
200 m znak, Melinda Ruislová: 3. miesto

Slovan sme zdolali, na konci jesennej časti Pohronie na 8. mieste
FUTBAL – DOXXBET LIGA – II. LIGA

BASKETBAL – MLADŠÍ MINI ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 144:10 (36:8, 70:8,
106:10)
Body: Kartík 21, Kaša 16, Danko 14, Kret
14, Ondrík 14, Horváth 14, Valent 11,
Melaga 10, Ščepko 10, Barcík 8, Kňažko 4,
Šimovičr 4, Juhász 2, Truben 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 12:0 (zápasy 3 x 3)
Naši chlapci hrali od začiatku zápasu
v plnom nasadení v obrane aj
v útoku. V útoku sme hrali kolektívne
a premyslenými prihrávkami sme
rozobrali súpera. Zužitkovali sme
skúsenosti , ktoré sme nazbierali
v uplynulej sezóne a súpera, ktorý hral
svoj úplne prvý súťažný zápas, sme
zdolali vysokým rozdielom. Do hry sme
zapojili aj dvoch hráčov z prípravky.
Všetci naši hráči si schuti zahrali a každý
bodoval.

Cenné víťazstvo so Žilinou

MBK Viktória Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 23:59 (5:19, 10:30, 23:33)
Body: Danko 19, Kňažko 9, Kartík 8,
Horváth 8, Kret 4, Melaga 3, Ščepko 2,
Barcík 2, Valent 2, Ondrík 2.
MBK Viktória Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 1:19 (zápasy 3 x 3)

Foto: M. Kretová
Do prvej štvrtiny sme nastúpili s cieľom
urobiť si náskok, aby sme v pokoji zápas
odohrali. Táto taktika sa nám do polčasu
aj podarila a vyhrávali sme do prestávky
o 20 bodov. Do druhej polovice sme
chlapcov prestriedali a súper vsadil
všetko na jednu kartu a do tretej štvrtiny
poslal tých najskúsenejších hráčov, ktorí
mu potom chýbali v záverečnej štvrtine.
Podarilo sa mu znížiť náskok na 10 bodov,
no vedeli sme, že v poslednej štvrtite
budeme mať hernú prevahu. To sa aj
potvrdilo a zápas sme zvládli. Zápas nám
odhalil rezervy v obrane, pretože sme
rýchlo nazbierali zbytočné fauly. Chlapci
si zaslúžia pochvalu za dobrú realizáciu
nacvičených signálov pri vyhadzovaní
lopty po odpískaní.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent

– 50 m prsia, 3. miesto – 100 m prsia, 3.
miesto – 50 m motýlik, 3. miesto – 100
m motýlik, 3. miesto – 100 m polohové
preteky, Tereza Veselá: 2. miesto – 100 m
polohové preteky, 3. miesto – 200 m znak,
Šimon Veselý: 1. miesto – 100 m motýlik,

2. miesto – 50 m voľný spôsob, 3. miesto
– 100 m voľný spôsob, 3. miesto – 200 m
voľný spôsob, 3. miesto – 50 m prsia, 3.
miesto – 100 m prsia.
V celkovom poradí skončili naši plavci
nasledovne: Chlapci 9 - 10-roční: Jakub
Siheľský 6. miesto, Ján Kolár 11. miesto.
Chlapci 13 – 14- roční: Andrej Holos
9. miesto, Dominik Meliš 10. miesto.
Juniori: Šimon Veselý 6. Miesto. Dievčatá
9 – 10-ročné: Melinda Ruislová 2. miesto,
Olívia Ťahúňová 4. miesto, Hana Kmeťová
8. miesto, Diana Karásková 11. miesto,
Katarína Hamarová 16. miesto. Dievčatá
11 - 12-ročné: Viktória Maliková 14.
miesto, Hana Pittnerová 16. miesto.
Dievčatá 13 – 14-ročné: Tereza Veselá 7.
miesto, Alexandra Koštová 11. miesto.
Juniorky: Ema Barančoková 5. miesto.
(pk mšk)

18. kolo: FK Pohronie – Slovan
Bratislava B 2:1 (1:0)
Góly: 3. Gregáň, 18. P. Blahút – 20. Malý.
Zostava FK Pohronie: Packo – Nosko,
Pittner, Prikryl, Pelegríni, Nurkovič (88.
Sekereš), Garaj, Gregáň (31. Frimmel),
Paraj, Sojka, Blahút (90. Hudák). Tréner:
Miloš Foltán.
Zostava Slovan B: Rybár – Kurčík (46.
Sidibe), Laczkó, Ondruš, Nedorost (73.
Hrnčár), Šefčík, Mašulovič, Antálek (86.
Majerčák), Malý, Morócz, Ďuriš. Tréner:
Ján Kozák.
Jesenná časť druhej ligy je na konci.
Na záver privítali futbalisti Pohronia
rezervu Slovana Bratislava.
Zápas pri Hrone začali domáci dobre,
už v 3. min. potiahol Blahút po ľavej
strane, zacentroval a Gregáň dal
vedúci gól - 1:0. V 18. min. po chybe
hosťujúceho Kurčíka a góle Blahúta
viedli Pohrončania už 2:0. Hostí postavil
na nohy priamy kop Malého z tridsiatich
metrov, na ktorý Packo nedotiahol.
V 39. min. vysunul Blahút Nurkoviča,
ktorý napálil do brankára Rybára. V 40.
min. sa zrodila najkrajšia akcia zápasu,
Frimmel nahral Nukovičovi, nasledovala
spätná a volej Blahúta vykopol obranca
na čiare. Problém nastal v 42. min., kedy
rozhodca vylúčil domácim veľmi prísne
Prikryla. Hneď na začiatku druhého

polčasu pekne vystrelil Paraj, ale Rybár
loptu vyrazil. V 65. min. ušiel Frimmel
a Nurkovič v páde zakončil vedľa. Potom
už Slovanisti domácich zavreli a Packo
dvakrát povyrážal strely Ševčíka a
Malého. Sily na ihrisku sa vyrovnali v 84.
min., keď rozhodca vylúčil hosťujúceho
Laczka. V 86. min. spracoval vysokú
loptu v behu Nurkovič a hlavou chcel
prekonať brankára, ale Rybár loptu
vytlačil. Zápas sa potom už len dohrával
a v závere bolo na ihrisku zbytočne veľa
emócií. Jeseň tak Pohrončania dohrali
a na jar ich čakajú štyri zápasy pravdy,
po ktorých sa vykryštalizuje prvá šestka.
Tréner Pohronia, Miloš Foltán, po zápase
povedal: „V prvom rade ďakujem za
celú jesennú časť hráčom. Boli sme
v ťažkej situácii, ktorú sme ustáli. Aj
v tomto zápase sme ukázali, ako sme
sa k tým výsledkom dopracovali. Vyšiel
nám vstup do zápasu, dvomi mladými
hráčmi a našimi odchovancami sme
dali dva rýchle góly. Súper sa dostal do
zápasu kontaktným gólom, po ktorom
zdramatizoval priebeh duelu. Naša
červená karta neovplyvnila výsledok
zápasu, ale jeho priebeh. Podľa mňa
však bola veľmi prísna. Našťastie, zvládli
sme to charakterom, bojovnosťou
a nasadením. Druhý polčas bol o srdci,
ktoré bolo na našej strane. Bolo mi cťou
viesť toto mužstvo v jesennej časti,

pre mňa je to zážitok na celý život.
Toto mužstvo ukázalo, že má silu a na
jar spravíme všetko preto, aby sme
zachovali druhú ligu pre tento región.“
Ostatné zápasy: Šamorín – Nové Mesto
1:1, Skalica – Martin 3:2, Svätý Jur – Žilina
B 0:1, Nitra – Sereď 2:1, Banská Bystrica –
Trnava B 0:2.
www.fkpohronie.sk
Tabuľka po 18. kole
MFK Skalica 18
11 5
ŠKF Sereď
18 10
FC Spartak Trnava B 18 9
FC Nitra
18 10
FC ŠTK 1914 Šamorín 18 9
AFC N. Mesto n. Váhom18 8
MŠK Žilina B
18 8
FK Pohronie
18 7
ŠK Slovan BA B
18 3
MŠK Fomat Martin 18 2
FK Dukla BB
18 2
ŠK Svätý Jur
18 3

2 33:9 38
3 5 38:21 33
5 4 35:24 32
2 6 34:24 32
5 4 26:18 32
7 3 27:17 31
6 4 34:21 30
3 8 21:30 24
5 10 18:37 14
6 10 22:39 12
4 12 15:37 10
1 14 15:41 10

Domáce prehry proti Prievidzi
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI - STRED

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 46:63 (22:33)
Body: Tončík 18, Kňažko 13, Štefanča 7,
Melaga 4, Barcík 3, Vonkomer 1.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 51:55 (28:23)
Body: Tončík 16, Galko 9, Kňažko 8,
Považan 5, Štefanča 4, Barcík 3, Melaga
3,Vonkomer 3.
Mladší žiaci odohrali svoje ďalšie
dva zápasy, tentoraz na domácej
palubovke proti Prievidzi. Do prvého
zápasu sme vstúpili s odhodlaním
podať bojovný výkon.
Prvá štvrtina nám ukázala, že poraziť
Prievidzu nebude vôbec ľahké. Prievidza
hrala od začiatku zápasu stiahnutú
osobnú obranu, ktorá by sa v našej
kategórii nemala používať. Polčas sme
prehrali 22:33. Naši chalani sa v útoku
len veľmi ťažko presadzovali, nakoľko
všetci súperovi obrancovia boli stiahnutí

v šestkovom území. Ťažko sa nám
doskakovalo, lebo Prievidza mala 195 cm
vysokého hráča, ktorého sme nevedeli
ubrániť. Aj napriek veľkej snahe sa nám
nepodarilo náskok súpera stiahnuť
a podľahli sme im o 17 bodov.
Do druhého zápasu sme nastúpili s
veľkou chuťou po víťazstve. Hneď na
začiatku zápasu sme išli do vedenia
a polčas sme vyhrali 28:23. Darilo sa
nám brániť najlepšieho hráča Prievidze
a aj v útoku sa nám začalo viac dariť.
V druhom polčase Žiarčania bojovali zo
všetkých síl a náskok si držali zubami
nechtami. V poslednej štvrtine sa však
súperovi podarilo bodovo sa dotiahnuť
na našich chlapcov a v dramatickom
závere Prievidza zvíťazila aj v druhom
zápase. Obidva zápasy hodnotíme aj
napriek prehre pozitívne, nakoľko sa
nevzdávame za žiadnych okolností, čo je
veľmi dobré. Hráme ako kolektív, a to je
priorita.

Víťazstvá v Považskej Bystrici
IMC Slovakia Považská Bystrica – BK
MŠK Žiar nad Hronom 23:100 (10:51)
Body: Tončík 24, Kňažko 23, Koppl 14,
Galko 10, Štefanča 8, Melaga 6, Barcík 4,
Pavol 4, Považan 3, Bielik 2, Vonkomer 2.
IMC Slovakia Považská Bystrica – BK
MŠK Žiar nad Hronom 23:67 (12:33)
Body: Tončík 19, Melaga 8, Štefanča
7, Kňažko 6, Bielik 4, Barcík 4, Galko 4,
Koppl 4, Šmondrk 3, Jozefčák 2, Pavol 2,
Považan 2, Vonkomer 2.
Žiarčania vycestovali v sobotu 26.
novembra na svoje ďalšie dva zápasy
k súperovi do Považskej Bystrice.
Do prvého zápasu nastúpili naši
chlapci konečne koncentrovaní, čo sa
hneď odzrkadlilo na priebehu zápasu.
Bránili po celom ihrisku, boli dôslední
na doskoku a hrali veľmi pekný
kombinačný, ale hlavne kolektívny

Foto: Adriana Kňažková.
basketbal. Súperovi v podstate
nedovolili nič. V zápase si zahrali
všetci a poľahky sme zvíťazili s veľkým
náskokom. Druhý zápas mal podobný
priebeh, naši pokračovali vo veľmi
rýchlom basketbale, čo im vyhovovalo.
Hra sa málo prerušovala, čo bolo pre
nich veľmi dobré a keď súperovi začali
dochádzať sily už po prvej štvrtine,

bolo už o víťazovi vlastne rozhodnuté.
V zápase si z chuti zahrali všetci a väčšina
sa aj bodovo presadila. Našou silnou
zbraňou v oboch zápasoch bola veľmi
rýchla a nátlaková hra, ako v obrane, tak
aj v útoku.
Július Kucej, tréner a Ladislav Balogh,
asistent
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Silný súper bol nad naše sily

Muha pocestuje na Majstrovstá Európy

BASKETBAL – MUŽI - 3. KOLO SLOVENSKÝ POHÁR

ATLETIKA

MŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK ISKRA
Petržalka 77:90 (19:27, 20:24, 25:25,
13:14)
Body MŠK BK Žiar nad Hronom: Vrtík
19, Kašša 19, Minárik 16, Novosádek 11,
Tkáč 8, Páleník 4.
Prvý zápas 3. kola Slovenského
pohára v domácom prostredí sme
odohrali bojovne a chlapci nechali na
ihrisku srdce. Ani to však nestačilo na
silného súpera, ktorý v tejto sezóne
ešte neprehral.
Petržalka ťažila hlavne z fyzickej sily
svojich hráčov. „Prehrávali nás hlavne

pod košom. Dosahovali ľahké koše po
opakovanom útočnom doskoku. Často
nás donútili len faulovať pod vlastným
košom a potom hádzali veľké množstvo
trestných hodov. My sme sa niekoľkokrát
pokúšali vrátiť do zápasu, ale vždy
sme sa dotiahli maximálne na 4 - 8 na
súpera. Ten však svojimi skúsenosťami
nepripustil na záver žiadnu drámu
a v pohode si ustrážil trinásť bodový
náskok pred odvetou, ktorá bude
10.12.2016 na palubovke Petržalky,“
uviedol po zápase tréner mužov, Karol
Kučera. Zhodnotenie zápasu prinášame
aj od vedúceho družstva, a zároveň
hráča mužov, Petra Kaňu: „Po postupe
z 2. kola Slovenského pohára nás čakal
ťažký súper z Petržalky na domácej
pôde. Vedeli sme, že bude súper silnejší
pod košom ako my, a k tomu sme
prispôsobili našu obrannú hru. Chlapci
svojou bojovnosťou robili všetko, čo
bolo v ich silách, no, bohužiaľ, výšková
prevaha sa odzrkadlila v náš neprospech.
Našou bojovnosťou a odhodlanosťou
za víťazstvom sme súpera držali na

dostupnom rozdiele. Kvôli faulom sme
prišli o kľúčových hráčov, ale ani táto
situácia nás nezlomila a striedajúci
hráči zabojovali veľmi dobre. V závere
sa prejavili skúsenosti súpera a udržali
si približne 13-bodový náskok, ktorý
si vytvorili po tretej štvrtine. Za
bojovnosť chcem poďakovať všetkým
hráčom a zároveň aj všetkým divákom,
ktorý vytvorili veľmi dobrú domácu
atmosféru.“
(r)

V sobotu 19. novembra hostil areál
x-bionic sphere v Šamoríne-Čilistove
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v cezpoľnom behu. Súčasťou podujatia
bolo aj posledné kolo kvalifikácie
k
blížiacemu
sa
európskemu
šampionátu.
Aj žiarsky Atletický klub mal želiezko
v ohni v boji o postup na Majstrovstvá
Európy. Farby klubu reprezentoval Lukáš
Muha, ktorý svojim výkonom potvrdil
výbornú pripravenosť. Ziskom striebra
na Majstrovstvách Slovenska preukázal
narastajúcu výkonnosť, a zabezpečil
si miestenku na Majstrovstvá Európy
v cezpoľnom behu, ktoré sa budú
konať v talianskej Sardínii. „Posledným
pretekom v jesenno-zimnej časti sezóny
sa mi podarilo naplniť ciele, ktoré sme si
s trénerom naplánovali,“ zhodnotil Lukáš
a dodal: „Je to azda moja najúspešnejšia
sezóna vôbec, keď sa mi podarilo získať už
šiestu medailu z Majstrovstiev Slovenskej
republiky v tomto roku. Veľmi si cením
zlato zo školských M-SR, ale zväzové
M-SR boli pre mňa dôležitejšie, pretože

sa bojovalo o miestenky na európsky
šampionát do talianskeho mesta Chia.
Príprava nebola jednoduchá, ale môžem
skonštatovať, že to stálo za to. Teraz sa
môžem tešiť z toho, že budem súčasťou
tohto vrcholového podujatia.“ (AK MŠK)

Zisk piatich majstrovských titulov pre Žiarčanov
KARATE

Tvrdošín sa stal 5. novembra dejiskom
Trstenského pohára v karate, ktorý
bol súčasne aj 1. kolom Pohára
Stredoslovenského zväzu karate.
Na turnaji sa stretlo 324 pretekárov
z 36 klubov z celého Slovenska. Pre
vekové kategórie 12 - 21 rokov to bol
aj nominačný turnaj na blížiace sa
Majstrovstvá Slovenskej republiky,
a teda sa bojovalo aj o titul majster
Stredoslovenského zväzu karate.
Karatistom z MŠK Žiar nad Hronom sa
opäť darilo, keď sa ako klub v bodovej
štatistike umiestnili na 2. mieste.
V disciplíne súborné cvičenia kata
veľkú bojovnosť predviedli hneď naši
najmenší pretekári. V kategórii 6 –
7-ročných chlapcov si zlato vybojoval
Jozef Šipkovský a bronz Peter Barcík.
U dievčat si striebro vybojovala Karolína

Kortišová. Darilo sa aj našim starším
pretekárom – Ester Šišková si v kategórii
12 – 13-ročných dievčat vybojovala
striebro a Šimon Sečkár v kategórii 12 –
13-ročných chlapcov bronz. Obaja starší
pretekári sa ziskom medailí nominovali
na majstrovstvá republiky.
V disciplíne športový zápas kumite sa
Žiarčanom taktiež darilo. Z kategórie
5 – 7-ročných dievčat do 24 kg si
z premiérovej súťaže odniesla domov
striebro Nikol Ďurianová. V kategórii
nad 24 kg si taktiež striebro vybojovala
Karolína Kortišová. V kategóriách 8
– 9-ročných priniesli do Žiaru zlato
Ariana Nikoleta Čela a bronz Radoslava
Kučerová. V kategóriách 10 – 11-ročných
sa najviac darilo Ivane Gahírovej so
ziskom zlata. Medailovo sa presadil
aj Šimon Sečkár so ziskom bronzu.

Nina Jelžová v exhibičnom zápase proti Ukrajine.

V kategóriách od 12 rokov sa bojovalo už
o titul majster Stredoslovenského zväzu
karate. Tituly tesne ušli Patrícii Vankovej
a Karin Hanákovej, ktoré však bodovo
podporili náš klub ziskami strieborných
medailí. Prvých titulov sme sa dočkali
v kategóriách 14 – 15-ročných. Vo svojich
kategóriách nenašli premožiteľov Aris
Nikolas Čela, Natália Rajčanová, Erik
Sklenka a Zdenko Vanka. Striebro pridal
Jaroslav Kalamár. Poslednými štartujúcimi
na turnaji boli Nina Jelžová a Kornélia
Bugárová v kategórii junioriek 16 - 17
rokov nad 59 kg. Dievčatá sa nakoniec
stretli vo finále, z ktorého si zlato a titul
odniesla Jelžová a striebro Bugárová.
Päť majstrovských titulov je veľmi pekný
výsledok. Celková bilancia 8 – 8 – 4 pre
náš klub opäť zaradila medzi top kluby
turnaja.
ukrajinskému družstvu zloženého zo
4 majstrov Európy a 3 medailistov
z Majstrovstiev Európy podľahlo. Pre
divákov to však bol pekný športový
V Nitre sa 13. novembra stretlo viac zážitok.
ako 500 pretekárov z 57 klubov zo V jednotlivcoch sa nám však darilo
6 štátov (Slovensko, Česko, Poľsko, porážať aj zahraničných súperov
Ukrajina, Maďarsko, USA) na tradičnom a z turnaja si nakoniec Žiarčania odniesli
medzinárodnom
turnaji
Kachican opäť peknú zbierku medailí. V súborných
Cup. Žiarčania opäť zabojovali, keď si cvičeniach kata sa najviac darilo Jozefovi
v medailovej štatistike klubov vybojovali Šipkovskému, no tentoraz skončil
v tak tvrdej konkurencii 4. miesto. Po tesne pred medailovými priečkami.
otvorení turnaja sa konal exhibičný zápas V športovom zápase kumite sa Žiarčanom
medzi reprezentačnými družstvami podarilo vybojovať cenné medzinárodné
Ukrajiny a Slovenska. Dôveru hájiť farby medaile. V nižších vekových kategóriách
Slovenska dostala od reprezentačného boli bronzovej farby. O ne sa zaslúžili Nikol
trénera aj naša pretekárka Nina Jelžová, Ďurianová (kumite 5 – 7-ročné dievčatá),
ktorá nastúpila proti úradujúcej Patrícia Vanková (kumite 10 – 11-ročné
majsterke Európy. Nina pre Slovensko dievčatá) a Viktória Snopková (kumite 12
vybojovala remízu, čo bolo vzhľadom – 13-ročné dievčatá). V starších vekových
na papierovú prevahu súperky pekný kategóriách nastúpili naši najskúsenejší
výsledok. Slovenské družstvo nakoniec pretekári, ktorých mená nie sú neznáme

Žiarski karatisti s medailami
aj na medzinárodnej scéne

Dominika Veisová v akcii.
ani na medzinárodnej scéne. Aj tentoraz to
potvrdili svojimi výsledkami. V kategórii
14 – 15-ročných bez prehry vybojovali
zlato Natália Rajčanová a Aris Nikolas
Čela. Bronz v tejto vekovej kategórii
ešte pridali Erik Sklenka a Zdenko Vanka.
V 16 – 17-ročných junioroch sa najviac
darilo Nine Jelžovej, ktorá vo svojej váhe
vybojovala zlato a v kategórii Open (bez
rozdielu hmotnosti) striebro. Dominika
Veisová na ceste za zlatom porazila aj
ukrajinskú majsterku Európy. Žiarske
vystúpenie na turnaji uzavrel pekným
výkonom a striebrom Michal Výrostko.
Zisk medailových umiestnení bol o to
dôležitejší, že sa bojovalo aj o body pre
postup na Majstrovstvá Európy, kde
môže v každej kategórii štartovať len
jeden predstaviteľ štátu. Pevne veríme,
že v reprezentačnom družstve Slovenska
budú aj tento rok niektorí naši pretekári.
(ľs)

