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Vizualizácia zariadenia po jeho dokončení.
Začiatkom novembra sa začali rekonštruovať priestory v budove pri
kaštieli, v ktorých bude sídliť mestské
zariadenie pre seniorov. Časť nákladov sa realizuje cez Štátny fond rozvoja bývania a zvyšok sa dofinancuje
z rozpočtu mesta. Celkové náklady za
projekt sú 1 182 911 eur s DPH.
Momentálne sa v prístavbe realizujú búracie práce v súlade s projektovou dokumentáciou, ktoré by mali pokračovať až
do konca roka. „Následne sa bude pokračovať so stavebnými prácami v interiéri,“
informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia
mestských projektov MsÚ s tým, že celkovo by mali byť všetky stavebné práce
ukončené do 12 mesiacov od začatia rekonštrukcie.
V zariadení bude po jeho dokončení 40
lôžok. „V zariadení pre seniorov bude 23
izieb, z toho šesť bude jednolôžkových
a sedemnásť izieb bude dvôjložkových.
Okrem toho bude v zariadení zimná záhrada, jedáleň, spoločenská miestnosť,
výdajňa stravy, izba pre upratovačku,
sklady, žehliareň, šatňa pre zamestnancov, izba hlavnej sestry, kancelárie pre
riaditeľa a sekretárku, technická miestnosť, pracovňa, izolačka a dobuduje sa
výťah, ktorý v prístavbe momentálne absentuje,“ približuje ďalej Miloš Čerťaský.

„

Najprv musí byť
zariadenie postavené,
skolaudované, potom
môžeme požiadať
o zaradenie do siete
financovanej z prostriedkov
štátneho rozpočtu.

mesto si však urobilo prieskum v podobných typoch zariadenia. „Zákon udáva
rámec, v akých intenciách sa môže platba za takúto službu pohybovať. Približné
poplatky v našom kraji za podobné zariadenie sa pohybujú od 380 eur, v niektorých prípadoch až do 800 eur na klienta.
Všetko závisí od nákladov, ktoré takéto
zariadenie vynakladá na jedného klienta.
Platba klienta, teda finančná spoluúčasť
klienta na financovaní, však vždy vychádza z ekonomicky oprávnených náklaPrestavba mestského domova dôchod- dov zariadenia,“ naznačil už v minulosti
cov by mala byť dokončená do roku primátor.
2021. Na výstavbu zariadenia pre seniorov schválili poslanci prijatie úveru zo Ešte pred časom sa v súvislosti s vybuŠtátneho fondu rozvoja bývanie vo výš- dovaním domova dôchodcov hovorilo
ke 737 000 eur. Ten bude mesto splácať aj o dennom stacionári. To však priesto40 rokov. Zo svojho rozpočtu prispeje rové možnosti tohto objektu nedovolia.
radnica na výstavbu sumou 445 911 eur. Aj naďalej sa však vedenie mesta bude
„Verím, že v priebehu budúceho roka usilovať o tento typ zariadenia. „Denný
bude rekonštrukcia dokončená. Žiados- stacionár vnímame ako veľmi potrebný
ti o umiestnenie do zariadenia budeme pre ľudí v tomto meste. Nemôžeme ho
prijímať približne pol roka pred otvore- však vybudovať tak, ako sme plánovali.
ním zariadenia, o čom budeme verejnosť Musíme mu hľadať iné priestory,“ dodávčas informovať,“ naznačuje primátor va Antal a ako konkretizuje, do úvahy
Peter Antal.
prichádzajú aj ďalšie priestory v areáli

Odkrývame históriu mesta:
Kachle III.
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Kaštieľ po dlhých desaťročiach
dostáva historickú podobu
Okrem prác na vybudovaní zariadenia
pre seniorov sa usilovne pracuje aj v samotnom kaštieli. Už začiatkom budúceho roka sprístupní mesto prvú časť
kaštieľa, kde sa budú konať rôzne podujatia, ako sú sobáše, prijatie darcov krvi
či rokovanie mestského zastupiteľstva.
„Celý priestor bývalého biskupského
bytu bude ešte do konca tohto roka
zariadený replikami historického nábytku, ktorý nám daroval bývalý vlastník
objektu. V priebehu budúceho roka by
sme chceli zrekonštruovať aspoň prednú
časť fasády. Všetko však záleží od toho,
či nám Ministerstvo kultúry SR poskytne
dotáciu, o ktorú sme pred časom žiadali. Určite ale presťahujeme do nových
priestorov obrazovú Galériu Jula Považana a archeologické múzeum,“ hovorí na
margo sprístupnenia kaštieľa a ďalších
plánov s budovou primátor Peter Antal.
(li)

Pre otvorenie zariadenia je nevyhnutné pripraviť harmonogram administratívnych prác spojených s registráciou
zariadenia na Vyššom územnom celku.
Toto má na starosti Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ. „Občania sa chodia
informovať o podaní žiadosti na umiestnenie do vznikajúceho domova dôchodcov. Žiadosti však zatiaľ neprijímame,
keďže zariadenie ešte neexistuje. Prijímanie žiadostí predpokladáme pol roka
pred otvorením zariadenia. Predpokladaný termín otvorenia domova dôchodcov, z dôvodu legislatívnych postupov, je
plánovaný na 1.1.2022,“ konkretizuje
Monika Minárová, vedúca OSoO.

Peter Antal, primátor O poplatkoch za umiestnenie v tom-

Biskupská sála.

to zariadení je ešte predčasné hovoriť,

Mikulášske


kaštieľa, konkrétne menšia prístavba.

SlÁVNOSTI
Štvrtok

5. decembra

16.00 h rozprávka Mrázik
v Dome kultúry
17.15 h príchod
Mikuláša
na námestie
17.30 h Čertovská diskotéka
a fotenie s Mikulášom
18.00 h Piadinôžka
v Kine Hron
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Žiarivé Vianoce

Živý Betlehem v podaní cirkevnej školy a Holúbkov z Kríža.
O kultúrny program sa počas vianočných sviatkov postará Mestské kultúrne centrum. Je rozvrhnutý od nedele
do nedele týždeň pred Vianocami, aby
si každý prišiel na svoje. Hrať sa bude
priamo v pavilóne, ako tomu bolo aj
minulý rok.
Okrem programu v rámci podujatia Žiarivé Vianoce sú na 12. decembra pripravené Vianoce vo Svätokrížskom dome. Od
15-tej hodiny sa budeme rozprávať o vianočných zvykoch a tradíciách, spoločne
budeme tvoriť ozdoby z papiera, slamy,
drôtu, spoločne s deťmi ozdobíme vianočný stromček a medovníčky, naučíme
sa šúľať opekance a s Mužskou speváckou
skupina Sekera si zaspievame koledy.

Streda 18. decembra od 13.00 hod.:
Žiarska kapustnica
Tradičná súťaž o naj kapustnicu so špeciálnymi hosťami. Vdochnovenie – absolventi svetovo uznávanej ruskej školy
zborového spevu prinášajú na koncerty
energiu, majstrovstvo a radosť. Do Žiaru
prichádzajú so svojim vianočným programom s exkluzívnymi hosťami Donskými
kozákmi výnimočne len pre túto príležitosť. K svojmu skvelému programu
pridajú bonus, uvaria tradičný vianočný ruský boršč. Moderuje Janko Kulich.

Zlaté svetové a vianočné hity v podaní výnimočného dua Stay Tuned.

Mestské kultúrne centrum
pozýva na koncerty
Dňa 17. decembra o 20.00 hod. v Hlavnej
sále MsKC odohrá David Koller svoju Acoustic tour 2019. Spevák legendárnej skupiny Lucie sa vracia na Slovensko s akustickou gitarou a svojím Kollerbandom.
Pre veľký záujem do svojho Acoustic tour
2019 pridal aj Žiar nad Hronom.

Štvrtok 19. decembra od 16.00 hod.:
Živý Betlehem
V podaní žiakov Základnej školy s ma- Dňa 20. decembra o 17.00 hod. v Kostole
terskou školou Š. Moysesa a Holúbkov z Povýšenia sv. Kríža obľúbený Adventný
Kríža.
koncert. Vstup voľný. Účinkujú: Ivan Zvarík – sólista Štátnej opery v Banskej BysPiatok 20. decembra o 17.00 hod.: Na- trici, Denisa Šlepkovská – sólistka Opery
sadnime na „Fanky“
SND V Bratislave, Martina Zaťková – operPondelok 16. decembra o 17.00 hod.: Banda profi muzikantov zo skupiny So- ná sólistka, Ján Vaculík – operný sólista a
unds2good sľubuje zbesilú funky, rock,
Country Vianoce so skupinou Dolar
Komorný orchester Sinfonietta Žilina.
Známe americké, české aj slovenské pop, disco jazdu.
country hity v podaní špičkovej skupiny
Sobota 21. decembra o 17.00 hod.:
zo Zvolena.
Dňa 27. decembra o 19.00 hod. v DivadelRockové Vianoce
Utorok 17. decembra o 17.00 hod.: Via- Nesmrteľné rockové hity so skupinou Ar- nej sále MsKC oslávi svoje 7. narodeniny
Janko Kulich & Kolegium. Pri tejto príležicon.
nočná koleda a MSS Sekera
tosti odohrá obľúbená domáca hudobná
Divadelná rozprávka o duchoch Vianoc na
motívy Ch. Dickensa o skutočnom bohat- Nedeľa 22. decembra o 17.00 hod.: Zla- skupina a jej hostia tradičný koncoročný
koncert.
(r)
stve.
tá hit nedeľa
Žiarivé Vianoce potrvajú od 15. do 22. decembra priamo na námestí, vstup na podujatia a jednotlivé koncerty je voľný.
Nedeľa 15. decembra o 17.00 hod.: Nalaďme sa na Vianoce
Adventný a cappella koncert skupiny
Decórum z Tekova.

Vianočné trhy začínajú v pondelok 16. decembra
Obľúbené Vianočné trhy potrvajú
počas týchto sviatkov od pondelka
16. decembra do pondelka 23. decembra. V predstihu však budú tento rok
otvorené stánky s občerstvením.
Stánky s vianočnými výrobkami budú
otvorené od 10-tej do 18-tej hodiny, stánky s občerstvením až do 20-tej hodiny,
a to tradične v priestoroch Námestia Matice slovenskej. Oproti predchádzajúcim
rokom však budú menšie zmeny. „Dva
stánky s občerstvením sú otvorené už od
piatka 29. novembra. Ďalšie štyri stánky
s občerstvením otvoríme pre verejnosť od
štvrtka 5. decembra,“ informuje Ján Žiak
z MsÚ a ako spresňuje, v týchto stánkoch
sa predáva napríklad punč či varené víno,
ale nebudú chýbať ani hurky, klobásy,
pečené mäsko, chlieb s cibuľou, štrúdľa a
kapustnica.

gélové sviečky, vianočné ozdoby, kuchynské vianočné zásterky, háčkované hračky,
vianočné a bytové dekorácie či údené
výrobky. Celkovo bude počas Vianočných
trhov otvorených desať stánkov.

Punč navarí primátor aj miestne
organizácie

kapustnice sa riadi na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva. Na základe
neho je mesto oprávnené organizovať
dobrovoľné finančné zbierky, pričom ide
o finančné zbierky na sociálne účely. Výťažok z predaja kapustnice pôjde tento rok

Obľúbený primátorský punč tentokrát
hlava mesta navarí a bude podávať vo
štvrtok 19. decembra od 16-tej hodiny.
Ešte predtým si punč, ktorého výťažok
pôjde na dobročinné účely, môžete kúpiť
aj u zamestnancov mestského úradu či
poslancov mestského zastupiteľstva. Od
10-tej hodiny budú svoj punč predávať
aj členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,
Klub dôchodcov mesta, Únia žien Slovenska a Jednota dôchodcov na Slovensku.

Od 16. decembra sa budú v troch stánkoch okrem občerstvenia predávať aj via- Prerozdelenie výťažku z finančných zbienočné perníky, oblátky, výrobky z dreva, rok z primátorského punču a z predaja

osamelému rodičovi, ktorý má v opatere
zdravotne postihnuté dieťa a výťažkom
z predaja primátorského punču sa obdaruje subjekt, ktorý vykonáva činnosť v sociálnej oblasti.
(li)

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 9. decembra, t. j. pondelok
o 9.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1.Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
MsZ.
3. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti
HKM na rok 2020,
b) Správa z vykonaných kontrol HKM.
4. a) Stanovisko HKM k návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky
2020 - 2022,
b) Návrh viacročného rozpočtu mesta
na roky 2020 – 2022,
c) Návrh viacročného rozpočtu
MsKC na roky 2020 – 2022,
d) Informácia o plnení rozpočtu
mesta,
e) Návrh na IV. zmenu rozpočtu
mesta.
5. Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žiar nad Hronom
– zmena.
6. a) Návrh VZN o miestnych daniach,
b) Návrh VZN o poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta
Žiar nad Hronom.
7. Návrh VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach.
8. Trhový poriadok pre Mestskú
tržnicu.
9. a) Správa o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku
2018/2019, školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom,
b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej
školy a školského zariadenia,
zriadených na území mesta
Žiar nad Hronom.
10. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny
Mestského kultúrneho centra.
11. Odsúhlasenie obstarávania zmeny
funkčného využitia plôch na Ul.
Svitavská v rámci Zmien a doplnkov
č. 7 územného plánu mesta Žiar nad
Hronom.
12. Interpelácie poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM - majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom
Takmer 32-tisíc eur získalo mesto na
projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru
primárneho vytriedenia zložiek triedeného odpadu.
Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom je názov projektu,
na ktorý získalo mesto dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 31 914 eur. Projekt bude trvať
do roku 2021.
Cieľom projektu je zvýšiť mieru primárneho vytriedenia zložiek triedeného odpadu priamo od obyvateľov, a tým zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu byť
predmetom zhodnotenia. Tým sa zároveň
zníži množstvo odpadov ukladaných na
skládku odpadov, čo má zásadný envi-

mestské noviny

ronmentálny, ale aj ekonomický dopad
na obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu.
„Predmetom projektu je realizácia informačných nástrojov obsahovo zacielených
na predchádzanie vzniku odpadov ako na
hierarchicky najdôležitejší krok v systéme
odpadového hospodárstva, na podporu
vykonávania triedeného zberu odpadov
a následného zhodnocovania odpadov,“
informuje Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ s tým,
že prostredníctvom realizovaných aktivít
informačno-propagačného charakteru
zabezpečí mesto zvýšenie informovanosti
obyvateľov mesta v tejto oblasti. „Aj prostredníctvom tohto projektu chceme dosiahnuť postupné a systémové zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zame-

raním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, a zároveň predchádzať
vzniku komunálnych odpadov v meste
Žiar nad Hronom,“ dodáva Ivana Martincová.
Predmetom projektu je realizácia rôznych
informačno-propagačných aktivít zacielených na predchádzanie vzniku odpadu.
„Čiže v tomto prípade už nejde o to, čo
spravíme s vytriedeným odpadom, ale
chceme zmeniť myslenie ľudí tak, aby
vzniku odpadu predchádzali,“ uzatvára
Martincová.
(li)

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, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Hana Károlyová. 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.

SPRAVODAJSTVO

Mestské noviny | 2. december 2019

3

e-mail: inzercia@echo.sk

rukách. Tam sú vystavané objekty
z tohto obdobia a stoja tam aj okrúhle
bašty. Možno v niektorej z nich tá pec
stála a slúžila pre ohriatie sa pri zimPokračujeme v popise kachlí na ných prechádzkach po záhrade. Vedekaštieli. Veď sú to aj informácie o ži- lo to panstvo dobre žiť.
vote a vzťahoch v období 18. storoV ďalších opisoch sa už tak precízne
čia.
Výstavba kachlí a prevádzka nám kachliari a pece nespomínajú, doba sa
ukazuje ich význam. V roku 1773, keď menila a požiadavky na luxus tiež. Krobol kaštieľ ešte arcibiskupský, Jakub nikári si viac všímajú bohatú výbavu
Kučerka z Pitelovej vystaval nové interiéru dobovým nábytkom, krásne
pece v „izbietke, kde býva čeľaď pána záhrady, knižnice a zbierky vzácnych
úradníka“ a v izbe, ktorú nazývali rich- obrazov. Len v opise z roku 1925 sa
társka, kde teraz bývali hajdúsi. Jednu spomínajú empírové pece na poschoprestaval nanovo. Páni úradníci, ako dí. Práve tie, ktoré stáli v rezidencii bisvidno, sa starali o svojich podriade- kupa a teraz po nich zostali len okrúhle
ných a snažili sa ich na zimu zabez- podpecné kamenné platne.
pečiť. Tým to v tom roku nekončilo,
lebo o niečo neskôr ešte dali vymazať Po vojne bol kaštieľ a jeho priestory
ďalších sedem pecí a jednu novú dali značne poškodené, ak nechceme povystavať v panskej záhrade. O akú pec vedať zničené. Ako sa píše v dobových
ide a kde, toho sme sa doteraz nedo- záznamoch, z 288 sklenených tabúľ
pátrali. Možno ide o oddelenú panskú okien zostalo nerozbitých len šesť.
záhradu, ktorá je teraz v súkromných Z okien do dvora nezostalo ani jedno

Kachľová pec
v pracovni biskupa.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Primátor raňajkoval s Mestským žiackym parlamentom
Na pôde mestského úradu sa primátor
Peter Antal stretol pri raňajkách so žiakmi z Mestského žiackeho parlamentu.
Žiaci, ktorí pracujú v Mestskom žiackom
parlamente, sú z viacerých základných
škôl v meste či z osemročného gymnázia.
Primátora doslova zavalili množstvom
otázok. „Pýtali sa najmä na témy, ktoré zaujímajú ich vekovú kategóriu, ale padli aj
otázky ohľadom rekonštrukcie plavárne
či doplnenia smetných košov na území
mesta,“ konkretizuje primátor s tým, že
sa s mladými ľuďmi zakaždým rád stretáva. Ako Antal podotýka, ich otázky sú pre
neho inšpiratívne, pretože sa zaujímajú
nielen o činnosť úradu a prácu primátora, ale chcú vedieť aj o jeho súkromí.
Žiaci z Mestského žiackeho parlamentu
po skončení základnej školy pokračujú v mládežníckej práci už ako študenti
v Mestskom mládežníckom parlamente.
(r)

Raňajky s primátorom priniesli plodnú debatu.

Vianočná kapustnica sa bude variť 18. decembra
a to výnimočne len na túto príležitosť,“
naznačuje Jela Šuleková zo žiarskeho
Mestského kultúrneho centra s tým, že
k svojmu skvelému programu pridajú
bonus, a to: „Uvaria tradičný vianočný
ruský boršč.“

Vyhodnotia tri najlepšie
kapustnice
Aj keď kapustnicu bude variť niekoľko
tímov, ocenené budú iba tri najlepšie.
„Oficiálny počet v tíme je päť členov, pomocníkom v kuchárskych tímoch sa medze nekladú. Každý tím varí minimálne
20 litrov,“ vysvetľuje ďalej Jela Šuleková.

Už tradične je súčasťou vianočného
programu na námestí aj varenie kapustnice. Variť ju pre vás budú niekoľkočlenné tímy a najlepšie tri kapustnice budú aj ocenené.
Variť sa bude opäť priamo na námestí.
Oheň pod kotlinami sa oficiálne zapáli
o 14-tej hodine. Predpokladané vyhlásenie výsledkov súťaže je o 16.30 hodine,
pretože sa počíta aj s tým, že sa bude
variť kapustnica z diviny. Kapustnicu
budú môcť degustovať okrem poroty aj
samotní Žiarčania. Popri varení, degustovaní a povzbudzovaní súťažných tímov
bude hrať reprodukovaná hudba a po

vyhlásení výsledkov si môžete vychutnať
aj pódiový program.

Donskí kozáci navaria tradičný
vianočný ruský boršč
V ňom vystúpia absolventi svetovo
uznávanej ruskej školy zborového spevu
Vdochnovenie, ktorí prinášajú na koncerty energiu, majstrovstvo a radosť, a tak
okamžite pozitívne naladia publikum.
„Do Žiaru nad Hronom prichádzajú so
svojim vianočným programom s exkluzívnymi hosťami Donskými kozákmi,

stav sa zachoval až do dnešných dní.
Každý návštevník kaštieľa, s ktorým
prechádzame po chodbách kaštieľa,
sa pýta, čo sú to za nízke zamurované dvierka na chodbách. No to sú tie
zamurované otvory po dvierkach do
kachľových pecí, cez ktoré sa do nich
kúrilo z chodby. Preto, aby dym neznečisťoval miestnosť svojim zápachom
a v prípade pobytu osôb v miestnosti
neboli títo obťažovaní prítomnosťou
služobníctva. Dobre zachované kamenné ostenia – rámy týchto dvierok
sú však veľmi pôsobivé a vnášajú do
priestoru chodieb romantiku zašlých
čias. Dúfajme len, že raz príde doba,
kedy sa otvoria a umiestnia sa do nich
krásne kované dvierka, ktoré budú
viesť do obnovených historických
kachľových pecí, aj do spomínanej
v červenom salóne. Až vtedy nastane
Následne, po odstránení kachľových doba, keď sa kaštieľ zaskvie v svojej
pecí, boli všetky vykurovacie otvo- plnej kráse.
ry zamurované tehlami a to tak, aby
Mgr. Peter Mosný, kastelán
mohli byť kedykoľvek otvorené. Tento
krídlo, ale ani jeden rám sa nedočkal
konca vojny. A v tejto súvislosti sa spomínajú naposledy aj kachľové pece
v kaštieli. Ako sa píše, všetky boli poškodené, použiteľné časti kachlí sa rozobrali a uskladnili na povale (už tam
nie sú). Pri tejto príležitosti sa spomínajú aj luxusné kachle v takzvanej červenej miestnosti. Kachle, vlastne len
ich zachované časti, sa pozorne rozobrali a na pôjde uložili. Pre komplikovanejšiu kachľovú pec v bývalom červenom salóne bol zhotovený aj náčrt,
aby sa podľa neho mohli v budúcnosti
znovu zložiť. Tento nákres, ak by sa
našiel, by bol jedinečným dokladom
autenticity tvaru kachieľ a miesta, kde
boli postavené – v červenom salóne.
Také náhody sa však nestávajú a keď,
tak sú skôr zázrakom než pravidlom.

Kachľové pece
v kaštieli III.

V prípade, že sa chcete zapojiť do varenia kapustnice, musíte si zabezpečiť:
kotlinu s kotlíkom na varenie kapustnice, podložku pod kotlinu, potrebné
suroviny, inventár k vareniu i podávaniu kapustnice (plastové misky, chlieb,
lyžice), bandasky na vodu, sekerka.
Organizátori zabezpečia drevo, pitnú
vodu, jeden stôl na prípravu kapustnice,
misky pre porotu, lyžice, servítky, podnosy. „Termín uzatvorenia prihlášok je
6. decembra. Prihlasovať sa môžete aj e-mailom na adrese
jelasulekova@gmail.com,“ dodáva na
záver Jela Šuleková. Obhliadnuc sa za
ostatnými rokmi, každoročne sa do súťaže prihlasujú poslanci mesta, samotné
mesto Žiar nad Hronom, Svet zdravia či
autoškola Luto.
(li)

Nové detské ihrisko až v budúcom roku
Ako avizoval primátor mesta Peter Antal, mesto chce vybudovať nové detské
ihrisko. Jeho umiestnenie si mohli vybrať obyvatelia mesta v ankete z troch
vytypovaných lokalít.
Žiarčania vybrali ako miesto, kde bude
nové detské ihrisko stáť trávnatú plochu
pred Hotelom Luna. Nové detské ihrisko
bude mať pružinovú hojdačku s vodným
motívom – ryba či žaba, kolotoč, dvojmiestnu závesnú hojdačku so sedátkom
pre malé a väčšie deti, hernú zostavu s
hrou na princípe prevliekania farebných
guličiek rôznych geometrických tvarov.
Chýbať nebude, samozrejme, pieskovisko s plachtou, herná preliezacia zostava
s tromi bočnými hernými stenami - zo
zaobleného rebríka, z lezeckej steny a z
vertikálnej lezeckej siete a lezeckej steny
s otvormi, jednomiestna hojdačka, veľká
hracia zostava v tvare námornej lode so
sťažňom a s plošinkami, na ktoré sa dá
dostať pomocou lezeckej siete, lezeckej
steny a rebríka, s jednou šmykľavkou s
obsahom rôznych prvkov ako kormidlo
lode, lodné vykúkacie okienka, piškvorky

či obrázkové hry. Dopadová plocha bude
z liatej gumy. Súčasťou ihriska bude aj
mobiliár – lavičky, odpadkové koše a stojan na bicykle.
Keďže by sa však ihrisko, po vykonaní
všetkých potrebných povolení a verejného obstarávania, malo stavať v zime,
vedenie mesta sa rozhodlo posunúť jeho
výstavbu až na budúci rok. „Rovnako by
v zime nebolo deťmi využívané, preto
sme sa rozhodli, že ho v tomto období stavať nebudeme,“ uviedol vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a dodal, že
o termíne výstavby bude verejnosť včas
informovať.
(kr)

Ako ekologicky pristupovať k včelám
a včeláreniu
Mestské kultúrne centrum počas dvoch
dní organizovalo seminár o ekologickom prístupe k včelám a včeláreniu.
Prednáška zaujala nielen miestnych
včelárov, ale do Žiaru pricestovali aj
včelári z Českej republiky.
Kurzu, ktorý sa konal 15. a 16. novembra
v priestoroch MsKC, sa zúčastnilo 28 začínajúcich či skúsených včelárov. Ako nám
potvrdila riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová, niektorí prišli až z Michaloviec či
Českej republiky. „Seminár viedol mladý
včelár David Prievalský, ktorý má napriek
svojmu veku už viac ako 20-ročnú skúsenosť s včelárením,“ približuje Pribilincová
a konkretizuje, aké témy účastníkov se-

minára zaujímali: „Hovoril o tom, prečo je
v posledných rokoch taký veľký úhyn včiel
a čo sa s tým dá robiť. Prítomní včelári sa
dozvedeli, ako je možné včielky šetrnejšie
liečiť, či v akých typoch úľov je možné ich
chovať. Pri tejto téme tiež vysvetlil výhody
a nevýhody rôznych typov úľov. Nechýbala ani ukážka, ako chovať včely v tzv. mednej krave, ktorá je známa aj ako neckov úľ.“
Dvojdňový seminár mal podľa Pribilincovej veľký úspech. Účastníci boli spokojní
a ako sa vyjadrila väčšina z nich, majú záujem zúčastniť sa podobného semináru aj
v budúcnosti.
(li)

Semináru sa zúčastnilo takmer 30 včelárov.
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Základná umelecká škola píše svoje dejiny už 60 rokov
História žiarskej ZUŠ-ky je spätá s menom Zity Strnadovej – Parákovej,
úspešnej klaviristky, ktorá sa po príchode do Žiaru nad Hronom zapojila
do budovania umeleckého školstva.
Dnes je to už 60 rokov, odkedy začali
do školy prichádzať prví žiaci. Počas
tohto obdobia tu kvalitné umelecké
vzdelanie získali stovky profesionálnych či amatérskych umelcov.
Píše sa rok 1959 a Zita Strnadová – Paráková zakladá v mladom meste Ľudovú školu
umenia. V tom období už mala za sebou
bohatú koncertnú kariéru ako klaviristka.
Najmä v rokoch 1946 – 1948 premiérovo
uvádzala klavírne diela Eugena Suchoňa
a Jána Cikkera. Pre rozhlas v Prahe, Bratislave a Budapešti nahrávala diela modernej slovenskej a českej klavírnej tvorby. So Slovenskou filharmóniou uviedla
prvý celovečerný koncert z diela Eugena Suchoňa. Po založení Ľudovej školy
umenia v Žiari bola nielen jej riaditeľkou
a pedagogičkou, ale naďalej pokračovala
v propagovaní skladieb českých a slovenských skladateľov. Naďalej aj koncertovala
a bola publicistiky činná. Vychovala dve
generácie hudobných pedagógov a koncertných umelcov – Vilmu Lichnerovú
a Sylviu Bodorovú. Škola sa pod jej vedením stala jednou z najúspešnejších Ľudových škôl umenia na Slovensku.
V roku 1974 mala škola všetky štyri umelecké odbory, a to hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, ktorý je najmladším spomedzi odborov. Počas dlhých
60 rokov vystriedala škola viacero priestorov. Dnes sídli v Základnej škole na Jilemnického ulici. Okrem žiarskych detí a mládeže sem prichádzajú aj žiaci zo širokého
okolia. Výsledky svojho štúdia prezentujú
na rôznych koncertoch, a to nielen v rámci Slovenska. Veľmi obľúbeným u žiarskej
verejnosti je Predvianočný koncert v Kostole Sedembolestnej Panny Márie či Koncert pre mamu. Škola pokračuje v tradícii,
ktorú založila Zita Strnadová – Paráková
a pre materské a základné školy tak pripravuje výchovné koncerty. Žiaci sa spolu
so svojimi pedagógmi zúčastňujú rôznych festivalov a súťažných prehliadok,
a to v rámci koncertov, výstav, tanečných
a divadelných predstavení, na ktorých
získavajú popredné umiestnenia v regionálnych, krajských, celoslovenských aj
medzinárodných súťažiach. Od roku 2008
spolupracuje žiarska ZUŠ-ka s družobnou
umeleckou školu vo Svitavách. Žiakom
poskytuje škola základy vzdelania v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a pripravuje
ich tak na štúdium na stredných školách
umeleckého zamerania, na konzervatóriách či na vysokých školách s umeleckým
a pedagogickým zameraním.
Najpočetnejším spomedzi odborov je
hudobný, kde sa žiaci učia hrať na klavír,
keyboard, akordeón, husle, saxofón, klarinet, na zobcovú a priečnu flautu, gitaru,
basovú gitaru, bicie nástroje a spev.
Výtvarný odbor poskytuje rozšírené umelecké vzdelanie a formovanie. Edukačný
proces je zameraný na rozvoj špecifických
schopností žiaka. Vyučovania v tomto odbore prebieha v skupinách a pozostáva
z trojhodinových blokov.

smrti. Tešila som sa vždy na stretnutie s
ňou a referovala o svojich pracovných
plánoch aj nových skladbách. Vždy bolo
o čom hovoriť. Keď som sa dozvedela, že
odišla z tohto sveta, veľmi ma to zasiahlo.
Mala som vtedy na stole objednávku na
napísanie povinnej skladby pre gitarovú
súťaž. Bola som tak plná bolesti nad stratou milovaného učiteľa, že som napísala
skladbu s názvom Elegie a pamiatke pani
riaditeľky ju venovala. Mala som radosť,
že sa skladba uchytila a je interpretovaná
veľkým množstvom domácich aj zahraničných gitaristov. Zhodou okolností sa
dostala až na Antarktídu, kde ju pre polárnikov interpretoval český gitarista Lubomír Brabec.“
Sylvie Bodorová (vľavo) počas slávnostného podujatia
s riaditeľkou ZUŠ-ky Danou Kravecovou.
žené na kolektívnom vyučovaní. Je tu vytvorený detský folklórny súbor Hroniarik,
kde žiaci nielen tanečného odboru môžu
nadobúdať svoje vzdelanie z oblasti ľudového tanca. Od svojho vzniku v roku 1961
vychoval celé generácie tanečníkov, ktorí
sa ujali v profesionálnych a divadelných
súboroch.

najprofesionálnejším spôsobom,“ vracia
sa do minulosti uznávaná umelkyňa a ako
dodáva, k Strnadovej – Parákovej chodila
na hodiny klavíru. Bola skvelá učiteľka aj
skvelá klaviristka, obdarená absolútnym
sluchom a schopnosťou hrať na klavír, ako
by mala k dispozícii celý orchester. „Hoci

„

V Zite Strnadovej
– Parákovej som získala toho
najlepšieho prvého učiteľa
hudby.
Sylvie Bodorová, skladateľka
Šesťdesiat rokov je obdobie, za ktoré už
je čo bilancovať. Toto okrúhle jubileum
si škola pripomenula slávnostným podujatím, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15.
novembra za účasti nielen súčasných či
bývalých žiakov, ale aj širokej verejnosti.
V hudobno-speváckom koncerte vystúpili
súčasní pedagógovia, ale aj bývalí absolventi. Medzi pozvanými nechýbala ani
skladateľka Sylvie Bodorová, ktorá dostala
hudobné vzdelanie priamo od Zity Strnadovej – Parákovej. Po vyštudovaní konzervatória v Bratislave, JAMU v Brne a na
pražskej HAMu zostala žiť v Prahe. Sylvie
prežila svoje detstvo a mladosť v Žiari
nad Hronom. Jej otec Arnošt Bodor bol
primárom chirurgického oddelenia v NsP
v Žiari nad Hronom a mama bola lekárkou reumatologického oddelenia. V súčasnosti patrí medzi najvyhľadávanejších
českých autorov, jej skladby sa presadili aj
v zahraničí a hrali sa doslova na všetkých
kontinentoch, dokonca aj na Antarktíde.
Pri príležitosti osláv jubilejného výročia
žiarskej ZUŠ-ky si zaspomínala na obdobie, keď sama túto školu navštevovala.
„Pamätám sa na prvé stretnutie s pani
riaditeľkou Zitou Strnadovou - Parákovou
hneď po našom prisťahovaní do Žiaru
nad Hronom na jar roku 1963. Vyskúšala
si ma a rozhodla sa prijať ma do svojej
triedy. Získala som v nej toho najlepšieho prvého učiteľa hudby, človeka, ktorý
ma už od útleho veku dokázal viesť tým

pani riaditeľka videla moju budúcnosť v
hre na klavír, dokázala nielen pochopiť
moje neodvratné nutkanie písať hudbu,
ale bola dokonca ochotná mi s hudobným
zápisom aj pomáhať. Dnes všetci adepti kompozície majú oveľa jednoduchšiu
štartovaciu pozíciu vďaka technickým vymoženostiam v podobe počítačových notačných programov. Za môjho detstva to
bolo o mnoho zložitejšie, so všetkým som
si musela poradiť sama. Pre malé dieťa to
bola veľmi ťažká úloha a pani riaditeľka
sa stala mojím prvým pomocníkom. Učila
nás zodpovednosti, sústavnosti, pracovitosti, bola veľmi prísna. Spomínam na ňu s
vďakou a láskou.“ Počas svojho príhovoru
Sylvie spomenula, ako po smrti Parákovej
zložila skladbu Elegie na jej počesť. Práve
táto skladba sa hrala až na Antarktíde. Prezradila nám, čo ju viedlo k tomuto kroku:
„S pani riaditeľkou Zitou Strnadovou - Parákovou som zostala v kontakte až do jej

V programe vystúpili aj bývalí
absolventi
Počas programu zaspievala náročnú
skladbu s klavírnym doprovodom aj Viktória Černajová, ktorá dnes študuje operný
spev na VŠMU u profesorky Ľubici Rybárskej. Na ZUŠ-ke v Žiari študovala Viktória
v rokoch 2007 až 2012 odbor spev u Lýdii Kubišovej. „Lydka Kubišová mi otvorila „bránu“ do sveta spevu. Môj život to
ovplyvnilo tak, že som si práve vďaka nej
uvedomila, že sa chcem venovať spevu
na profesionálnej úrovni a rozhodla sa ísť
študovať na konzervatórium,“ hovorí na
margo rokov strávených v žiarskej ZUŠ-ke.
Ďalším úspešným absolventom ZUŠ-ky je
aj Patrik Hrmo, ktorý nielen hrá na klavíri,
ale skladby si sám aj skladá a spieva ich.
Aj počas slávnostného programu odohral
dve vlastné skladby, ktoré si sám zložil
a otextoval. „Na čas v žiarskej ZUŠ spomínam s vďakou a láskou. Bolo to tuším
v rokoch 2001 až 2010. Najprv sa mi viac
páčili husle, na ktoré som sa spočiatku učil
hrať pri Zuzane Sykoriakovej, no postupne ma zlákal klavír. Prešiel som teda na
klavír ako povinný predmet, ktorý ma učila Danka Kravecová. Vďačím jej naozaj za
veľa. Okrem ľudského a milého prístupu aj
za veľkú dávku profesionality. Vedela, aké
skladby mi má vybrať, aby som sa mohol
postupne zlepšovať. Vedela, ako ma má
motivovať a vždy som cítil dôveru, že to
zvládnem. Dokonca sa mi istý čas venovala aj pomimo vyučovacích hodín, keď ma
učila hrať na organe v kostole,“ spomína
dnes s láskou Patrik a nezabúda ani na
ďalších pedagógov, ktorí s ním absolvovali štúdium na žiarskej ZUŠ-ke: „Hodiny
spevu som mal s Lýdiou Kubišovou. Na
spev som sa tiež vždy tešil. Určite mi aj ostatní jej žiaci dajú za pravdu, že sme sa v jej
učebni cítili veľmi dobre, vždy tam vládla
pokojná a pohodová atmosféra, vždy sme
sa vedeli porozprávať a spolu zasmiať. A
tak sa nám vždy aj lepšie spievalo. Príjemné a veľmi osožné boli aj hodiny teórie
u pedagogičiek Balážovej, Ritterovej a Šišiakovej. Spomínam si aj na koncerty ZUŠ,
na ktoré som sa vždy veľmi tešil. Všetkých
nás posúvali vpred. Vystupovať pred publikom nie je jednoduché, museli sme sa
premôcť, aby tréma nepremohla nás, ale

vždy sme to nejako zvládli. Dopomohla
nám k tomu aj súdržná atmosféra, ktorú
sme zažívali už počas spoločných nácvikov.“ A čo Patrikovi celé štúdium na ZUŠ-ke dalo? „Tak veľa, že slová to len ťažko
vyjadria. Neboli to len hudobné základy,
ale aj určitá „nadstavba”, pretože roky na
tejto škole ma v hudbe veľmi posunuli.
No okrem toho, na škole dodnes vládne
skutočne ľudský prístup. Žiarska ZUŠ bola
pre mnohých z nás akýmsi druhým domovom. Myslím si, že sme veľa dostali a že
máme čo dávať ďalej.“

Školu vedie dlhých 17 rokov
Dana Kravecová
Riaditeľkou školy je už sedemnásť rokov
Dana Kravecová. Ako informuje, v súčasnosti navštevuje umeleckú školu 570 žiakov, pričom najväčší záujem je o hudobný
odbor, v ktorom študuje približne 300 žiakov. „Úspechy za 60 rokov existencie školy
sú veľmi bohaté. Žiaci chodia na súťaže,
učitelia ich pripravujú, pričom niekedy je
výsledok vynikajúci až na celoslovenskej
úrovni, dokonca aj na medzinárodnej.
Z našej školy pokračovalo v umeleckom
vzdelávaní veľa študentov, či už hudobníkov, ale aj výtvarníkov a tanečníkov a, samozrejme, aj hercov,“ konkretizuje Dana
Kravecová a ako naznačuje, za úspech
určite považuje spoločné projekty všetkých odborov spolu, ktoré prezentujú na
tzv. výchovných podujatiach pre žiakov
základných, materských, ale aj stredných
škôl. „Veľký úspechom je aj niekoľkoročná
živá spolupráca s partnerskou ZUŠ-kou zo
Svitáv. Ale za veľký úspech považujem aj
to, že naše Adventné koncerty v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie tak zarezonovali medzi obyvateľmi mesta Žiar nad
Hronom, že to už považujú za tradíciu.
Táto tradícia už trvá 15 rokov. Ten najbližší tohtoročný Adventný koncert bude 16.
decembra o 18.00 hodine, kde všetkých
srdečne pozývame,“ informuje ďalej riaditeľka ZUŠ-ky.

„

Adventné koncerty
sú medzi Žiarčanmi veľmi
obľúbené. Tohtoročný bude
16. decembra.

Pred desiatimi rokmi, keď škola oslavovala 50. výročie, prijala čestný názov ZUŠ
Zity Strnadovej - Parákovej. „Predchádzal
tomu rok príprav a legislatívy, na čo som
sa vďačne podujala, lebo pani Strnadová
– Paráková si to určite zaslúži. Ona ako
koncertná klaviristka zanechala úspešnú
kariéru a podujala sa v Žiari budovať niečo, čo tu predtým nebolo. Jej umelecký
a pedagogický prístup dal našej škole tie
najlepšie predpoklady a základ, na ktorom sa veľmi dobre stavia ďalej,“ uzatvára
Dana Kravecová, riaditeľka ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad Hronom.

Obľúbeným je aj ďalší odbor, a to literárno-dramatický. Na vyučovanie má tento
odbor k dispozícii vlastné veľké triedy
s mini javiskami a sklad kostýmov a rekvizít. Viac ako 30 rokov tu pôsobí Detský
divadelný súbor ATĎ, ktorý má za sebou
mnoho významných úspechov. Niektorí bývalí žiaci pôsobia ako profesionáli
v umeleckých povolaniach, ale aj ako
herci a režiséri v amatérskych divadelných
súboroch.
Vzdelávanie v tanečnom odbore je zalo-

Viktória Černajová študuje operný spev.

Patrik Hrmo skladby nielen interpretuje, ale si ich aj sám skladá.

(li)
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Blaho elanie

Blaho elanie

Nech vám slnko šťastia svieti,
nech vám láska srdce hreje,
nech vám nikdy smutno nie je
a nech vám nebesá
doprajú pevné zdravie.

Do tvojich spomienok
už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať
s chuťou narodiť sa znova,
dnes k tvojmu sviatku
ťažko hľadať slová.
Sme s tebou všetci,
ktorí ťa máme radi,
na zdravie pripime,
nech si večne mladá.

Dňa 4. decembra sa krásnych
90 rokov dožíva náš milovaný
manžel, otec, starý otec a dedko

Jozef Tomašov.

K okrúhlemu životnému jubileu
srdečne blahoželajú manželka,
nevesta, dcéra a syn s rodinami.
K blahoželaniu sa pripájajú vnučky,
vnuk s manželkou a pravnúčence
Sofia a Matias.

Dňa 3. decembra sa krásnych
75 rokov dožíva naša drahá mama,
starká a babka

Anna Kovácsov .

Všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody želajú
dcéry s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá Viktória, Maroško,
Natálka a Jonáško.

POĎAKOVANIE
Pavol Baniari a obyvatelia obce Kľak,
okres Žarnovica, touto cestou
vyjadrujú poďakovanie
starostovi obce Kľak
Ľubošovi Haringovi
a obecnému zastupiteľstvu
za všetku námahu a úsilie,
počas jeho pôsobenia ako starostu
obce, aj za jeho snahu
nad rámec svojich povinností,
ktorú poskytuje obyvateľom
a chatárom obce Kľak
a blízkeho okolia.
Ďakujeme.
POLÍCIA ZNÁMA  NEZNÁMA
Pohronské osvetové stredisko
v spolupráci s OR PZ
v Žiari nad Hronom a mestom
Žiar nad Hronom
prináša už 14. ročník
regionálnej výtvarnej súťaže
pre deti a mládež zameranej
na prácu policajného zboru.
Výtvarná súťaž je určená pre deti
a žiakov materských, základných
a špeciálnych základných škôl a deti
z detských domovov.
Hlavnou myšlienkou je priblíženie
činnosti polície.
Vernisáž prác sa uskutoční
4. decembra o 10.00 hod.
v priestoroch OR PZ
v Žiari nad Hronom,
pričom výstava potrvá
do 31. januára 2020.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

h2.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora,
Dr. Janského 478
h3.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h4.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
h5.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
h6.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h7.12. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
8.00 – 22.30 h lekáreň Benu,
OD Kaufland, SNP 116
h8.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
h9.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h10.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
h11.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
h12.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
h13.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň
Archangelika, SNP 2765/53
h14.12. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu,
OD Kaufland, SNP 116
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa
75
h15.12. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h16.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu,
OD Kaufland, SNP 116
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase
od 16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

KNIŽNICA JE Z DÔVODU
REKONŠTRUKCIE ZATVORENÁ
Knižnica Michala Chrásteka je od stredy 13. novembra,
vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu, uzatvorená.
O jej opätovnom otvorení vás budeme informovať.

HĽADÁM DOMOV
FREDERIK

Frederik je 3 – 4-mesačné šteniatko.
V dospelosti bude väčšieho vzrastu. Ako
každé šteniatko, aj on je veľmi hravý.
Je vhodný aj k deťom. Na adopciu
pôjde odčervený, očkovaný, čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia
v dospelosti, čo je približne v 1 roku.

ALAN

KIMI

Vlčiak Alan má približne 1 rok. So sučkami
je znášanlivý, so psami to bude skôr
individuálne. K ľuďom je priateľský,
nevadia mu ani deti. Vhodný je však skôr
k starším deťom, vzhľadom na jeho aktívnu
povahu. Odčervený, očkovaný, čipovaný
a kastrovaný.

Kimi priviezla hliadka MsP, pravdepodobne
žila v osade. Má približne 6 mesiacov.
Vyzerá ako mini holandský ovčiak krížený
s francúzskym buldočkom. Predpokladáme,
že v dospelosti bude veľká do 15 kg. Je
veľmi aktívna, bystrá a múdra. Má skvelé
predpoklady byť perfektným psom na
obrany či iné psie športy. Vzhľadom na
tento predpoklad jej hľadáme majiteľa,
kto v nej bude tento potenciál rozvíjať.
Očkovaná, čipovaná, odčervená.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred
alebo po prvom háraní.

BERRY
MARKO

Marko je huňatý kríženec malého vzrastu.
Má približne 1,5 roka a váži 7 – 8 kg. Je
veľmi dobrý a vďačný, nevadia mu ani
deti. S priateľskými psami a sučkami je
znášanlivý. V novom domove by mu psí
parťák nevadil. Odčervený, očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

Berrynka sa našla kúsok od útulku ako
šteniatko. Momentálne má 11 mesiacov
a je menšieho vzrastu. Je veľmi prítulná, má
rada ľudskú spoločnosť a nemá problém ani
s deťmi. Páčilo by sa jej u aktívnej rodiny,
ktorá má rada výlety a brávala by ju všade
so sebou. Očkovaná, odčervená, čipovaná
a kastrovaná.

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

Z pera čitateľa
Stretnutie
s 18-ročnou
dievčinou
Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú?
Každý sa s ňou stretol. Láska k národu, k majetku, k zvieratám... Ja som
stretol lásku na 1. mája 1967 v parku
popoludní. Po sprievode s kolektívom
sme sedeli pri stole v bývalej reštaurácii pri schodoch do parku, pri guláši, víne, pive a náladu robila hudba
a tanec. Popoludní sme sa rozchádzali
ku svojim rodinám, aby sme sa večer
vrátili. Preto som vykročil s kamarátom Viktorom proti schodom, ale dole
schodmi schádzala dievčina, víla, ktorá ma očarila. Bola tak krásna, že som
zbledol. Už nepamätám, ako som ju
dokázal osloviť. „Slečna, urobíte mi
radosť, ak sa ponúknete mojimi zemiačikmi, ktoré som otvoril.“ Keďže
sme sa nepoznali, tak hrdo poďakovala a odmietla. Bol som zasiahnutý
Amorovým šípom, a tak som povedal,
že budem za ňou kráčať dovtedy, až
sa ponúkne. Ona nie. „Tak dovoľte,
aby sme sa predstavili. Som František.“ Ona že je Mima. „Veľmi ma teší.“
Potom sme kráčali vedľa seba. Zrazu
som ju vyzval, aby sme si zatancovali.
Asi hodinu odporovala a keď ju moje
naliehanie unavilo a tancoval každý,
kto mal zdravé nohy a na parkete bola
tlačenica, tak sme vošli medzi tancujúce páry. Veľa som rozprával, posmelený vínom, na ktoré som ju pozval
cez prestávku. Čo bolo ďalej, to nabudúce.
František
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Seniorky reprezentovali
V dňoch 11. a 12. októbra sa na výstavisku v Trenčíne uskutočnilo podujatie Jablko roka. Už tradične sa v tomto
termíne uskutočňuje výstava ručných
prác jednotlivých krajských organizácií JDS.
V tomto roku bola reprezentovaním Banskobystrického kraja poverená naša ZO

JDS. Členky krúžku šikovných rúk, pod
vedením Ľudmily Trubenovej a Zuzany
Urblíkovej, pripravili výrobky, ktoré v súčasnosti vyrábajú. Sú to rôzne ozdoby
ako náramky, náhrdelníky, vianočné alebo veľkonočné ozdoby z netradičných
materiálov, bábiky či nákupné tašky.
Vystavené výrobky pekne naaranžovala

V stánku našej organizácie sa pristavil aj premiér
Pellegrini a ministerka Matečná.

Zuzana Urblíková. Na reprezentáciu nášho stánku nám mesto poskytlo propagačné materiály. Výstava mala nečakaný
priebeh, veľmi veľký záujem bol o zakúpenie vystavovaných ozdôb. Na toto sme
neboli pripravení a sklamali sme veľa záujemcov.
Výstavu navštívil aj predseda vlády Peter
Pellegrini a pri našom stánku sa zdržal
mimoriadne dlho. S krajankami zotrval
v priateľskom rozhovore a prvá veta,
ktorá odznela od neho, bola pochvala:
„Dievčatá, máte pekné tričká.“ Nebol jediný, kto obdivoval oblečenie Žiarčanok.
Redaktorka RTVS Belešová, ktorá tiež venovala nášmu stánku veľkú pozornosť, si
pre svoju potrebu objednala tričká s dohodou, že do Bratislavy viac takých tričiek Zuzana Urblíková nevyrobí. Celkovo
môžeme zhodnotiť účasť na výstave ako
veľmi úspešnú, ktorá v pozitívnom svetle
ukázala našu základnú organizáciu JDS,
tak aj mesto Žiar nad Hronom.
Ján Truben, predseda ZO JDS

Stredoškolák – servis profesijných
informácií pre voľbu povolania
V utorok 26. novembra sa konal už
23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák. Podujatie je
určené najmä deviatakom základných
škôl, ktorí si volia svoju budúcu strednú školu.
Už pravidelne počas tohto podujatia prichádzajú do Žiaru zástupcovia stredných
škôl, aby prezentovali svoju činnosť a budúcich študentov oboznámili so svojou
budúcou strednou školou.
Tento rok mohli budúci stredoškoláci
a ich rodičia získať informácie o štúdiu
priamo od pedagogických zamestnancov a študentov z 38 stredných škôl. Do-

zvedeli sa, aké sú podmienky štúdia, aký
je profil absolventa či uplatnenie na trhu
práce. Profesijné poradenstvo získali aj od
odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, pričom si mohli vyskúšať
počítačový program, ktorý pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na
strednej škole.
Organizátorom podujatia je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
v Žiari nad Hronom. Podujatie finančne
podporila Nadácia ZSNP a Slovalco. (r)

Gaštankové hry na „Jednotke“
Jesenné obdobie je nádherné a praje
tvorivosti. Ponúka nám veľké množstvo rôznych zaujímavých plodov na
tvorenie a hranie.
Určite nám dáte za pravdu, že gaštany sú
pre deti najobľúbenejšie. Zistili sme, že
gaštan patrí k najstarším kultúrnym drevinám sveta. Jeho plody boli v minulosti
základnou potravinou s podobným využitím ako dnes zemiaky. Gaštanová múka
bola dostupnejšia ako obilná a pečené či
varené gaštany sa bežne používali ako
príloha k mnohým jedlám. Okrem toho
sa s gaštanmi dá hrať neskutočne dlho
a zaujímavo.
Niekoľko hier sme si deťmi vyskúšali
v jedno upršané popoludnie v školskom
klube detí. Celoklubová aktivita pod
názvom Gaštankové hry ponúkla rôzne
aktivity ako domino, navliekanie, vylov
gaštan drevenou pinzetou, zrkadlo, klik
- klak, rallye dráha, prenos na hlave, ulita slimáka, botanické okienko, nácvik

Projekt je zmena!
Projekty Súkromnej obchodnej akadémie DSA

piesne Gaštanko. Deti si hravou formou
precvičovali grafomotoriku, predstavivosť, logické myslenie, matematické
predstavy, rovnovážne cvičenia, odhad
a čítanie s porozumením. Na spomínanú
akciu každé oddelenie školského klubu
detí prinieslo výrobky z gaštanov a prí-

rodnín. Zvieratká, postavy, panáčikovia,
autíčka, domčeky, snehuliaci, vzpierači,
slimáky, papagáje či ježkovia dnes zdobia priestory školy ako spomienka na
vydarenú akciu.
Beata Čamajová
a Marta Marušková

Inšpirácia kremnickou paličkovanou čipkou
Od 22. novembra do 15. januára 2020
je v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom inštalovaná zaujímavá výstava paličkovanej čipky, ktorá prepojila 131-ročnú
históriu vzniku čipkárskej dielne v
Kremnici so súčasnou modernou tvor-

bou paličkovanej čipky pod názvom
Inšpirácia kremnickou paličkovanou
čipkou.
Zúčastnili sa jej autorky zo Slovenska a
Čiech, účastníčky dvojdňových workshopov, organizovaných v MsKC v septembri a októbri, zameraných na vlastnú

tvorbu s inšpiráciou na čipku lokality
Kremnica. Do koncepcie výstavy boli zaradené aj práce členiek z facebookovej
skupiny Spoločné paličkovanie, ktoré sa
vo svojom tvorivom procese zaoberali aj
vzorom z Kremnice. Priestor na prezentáciu prijali aj členky klubu paličkovania
z Kremnice, ktoré zrekonštruovali staré,
viac ako 100-ročné vzory. Ich kolekcia
tvorby z kremnickej dielne historicky
premostila inštaláciu výstavy s modernými čipkami zúčastnených autoriek.
V jednotlivých blokoch sa prezentovalo
36 autorov so 118 prácami. Kurátorkou
výstavy bola Ingrid Ondrejičková z Lehníc. V minulosti si čipkárky krátili a spestrovali náročnú čipkársku prácu stretávaním sa po celodennej práci a spoločne
plietli čipky na predaj. Dnes stretnutia
a komunikáciu čipkárok i v rámci sveta
urýchlili nové médiá ako facebook, čo
prináša neuveriteľné možnosti v napredovaní ich tvorivej činnosti. Výstava dokumentuje aj takúto komunikáciu medzi
zúčastnenými autorkami.
Projekt bol organizovaný v spolupráci s
MsKC v Žiari nad Hronom a podporený
z grantového programu OZ Žiarska kotlina. Ďakujeme NBS - MMM v Kremnici za
poskytnutie materiálov z ich fondu.
Helena Soboslayová

Študenti a vyučujúci Súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom sa rozhodli zapojiť do neformálneho vzdelávania Projekt je zmena!,
v rámci ktorého sme realizovali dva
projekty podporované Slovenským inštitútom mládeže Iuventa, Rozvojovou
agentúrou BBSK Dobrý kraj, n. o. a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Projekty boli zamerané na dve oblasti,
podporujúce rozvoj turizmu a cestovného ruchu v našom regióne. Jednou z nich
bola propagácia kultúrnych pamiatok
v meste Žiar nad Hronom. Rozhodli sme
sa spropagovať dve z nich, konkrétne
národnú kultúrnu pamiatku biskupský
kaštieľ a bývalý Dom kultúry (Závodný
klub Revolučného odborového hnutia
ZSNP), ktorý patrí medzi nehnuteľné pamätihodnosti mesta. Na tieto budovy sme
sa zamerali z toho dôvodu, že v jednej
z nich v minulosti sídlila a v druhej v súčasnosti sídli naša škola – Súkromná obchodná akadémia DSA Žiar nad Hronom.
V rámci tohto projektu sa uskutočnila beseda žiakov základných a stredných škôl
s Petrom Mosným, kastelánom biskupského kaštieľa. Následne bola v kaštieli
realizovaná interaktívna prednáška spojená s exkurziou v priestoroch kaštieľa.
Poslednou aktivitou tohto projektu bolo
vytvorenie a osadenie informačnej tabule

pred budovou Domu kultúry, ktorá obsahuje základné informácie o týchto dvoch
nehnuteľnostiach.
Druhý projekt s názvom História baníctva
v regióne Hodruša-Hámre bol zameraný
na spropagovanie tohto regiónu. Nachádza sa tu jediná slovenská baňa Rozália
s aktívnou ťažbou polymetalických rúd,
ktoré obsahujú aj zlato, povrchová a podzemná expozícia bane Starovšechsvätých,
ktorá je súčasťou svetového dedičstva
UNESCO. Obec leží iba niekoľko kilometrov od Žiaru nad Hronom, no mladá generácia študujúca v Žiari o jej dôležitosti
a jedinečnosti vôbec nevie. V rámci projektu sme vytvorili propagačný materiál
(brožúry, pohľadnice a informačné mapky), s ktorými sme navštívili základné
a stredné školy a krátkymi prezentáciami
sme sa pokúsili zvyšovať informovanosť
tejto jedinečnej lokality u mladých ľudí.
Okrem základných a stredných škôl môžu
do propagačných brožúr nahliadnuť aj
návštevníci hotela v Žiari nad Hronom,
penziónu a hotelov v Banskej Štiavnici
a penziónu v Hodruši-Hámroch.
Veríme, že týmito aktivitami sme prispeli
k zvýšeniu informovanosti mladých ľudí
o kultúrnych pamiatkach a ďalších zaujímavostiach regiónu, v ktorom žijú.
Projektový tím
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Čierne skládky
Nielen v našom meste, ale na celom Slovensku sú
dlhodobým problémom vznikajúce nezákonne
uložené odpady, tzv. čierne skládky. Nájdeme ich
všade, na rôznych miestach mesta, na okrajoch
ciest, miest a obcí, v riekach či lesoch.
Mesto vynakladá nemalé prostriedky na odstránenie čiernych skládok, po ich odstránení však v krátkom čase vznikajú ďalšie a ďalšie. Tento stav sa nepáči ani mestu, ani väčšine občanov. V našom meste sa
odstraňujú nahlásené i nenahlásené čierne skládky
každý týždeň v spolupráci s Technickými službami,
a. s. Žiar nad Hronom.

sú zrkadlom kultúry a uvedomelosti nás všetkých.
Niekedy je až zarážajúce, čo všetko sú ľudia schopní
priniesť a zanechať napríklad v lese. Nachádzame
tam množstvá fliaš, obalov, nábytok, elektrospotrebiče, šatstvo a iné. Prečo na odpad ľudia nevyužívajú
zberné nádoby, ktoré sú pred bytovými či rodinnými domami? Prečo nie je samozrejmosťou odviezť
odpad napríklad do zberného dvora? Sú ľudia tak
ľahostajní alebo neznalí?

Nakladajme preto s odpadmi rozumne, využívajme
zberné nádoby či zberné dvory, miesta, ktoré sú na
umiestnenie odpadu určené. Prispejeme tak k čistote nášho okolia, životného prostredia i kvalite svojho
zdravia.
Zdroj: internet, upravené OŽP

„

Vlastným konaním
ovplyvňujeme kvalitu svojho života,
okolia a našich budúcich generácií.

Mali by sme si všetci uvedomiť, čo všetko takto
vzniknuté skládky spôsobujú:
✓kontaminácia pôdy a vody,
✓únik rôznych chemikálií do ovzdušia,
✓zaberajú napríklad poľnohospodársku pôdu,
✓častokrát odpad ohrozuje život rôznych živočíchov,
✓vznikajú riziká zranenia detí,
✓šírenie baktérií...
Zároveň každý, kto takýto odpad ponechá na miesS nezákonne uloženým odpadom, tzv. čierne sklád- te, ktoré nie je na to určené, porušuje zákon a môže
ky, vzniká problém pre mestá a obce, keďže tie sa byť za takéto konanie riešení v priestupkovom komusia týmto odpadom zaoberať. Čierne skládky naní.
Obsahom čiernych skládok je vo väčšine prípadov
zmesový komunálny odpad (plasty, papier, sklo,
kovy), stavebný a demolačný, biologický odpad, sanita a podobne. Prečo tento problém vzniká? Je to
naša nevedomosť, alebo nezáujem, či skutočnosť, že
nepoznáme dôsledky svojho konania, neuvedomujeme si, aký majú čierne skládky dôsledok na životné
prostredie, estetiku prostredia či na samotné zdravie
ľudí? Každý si musí dať vlastnú odpoveď.

Komunálny odpad z domácností môžeme odovzdať
na Zbernom dvore (TS, a.s. Žiar nad Hronom, SNP
č. 131, č.t.: 045/678080), kde môžeme osobne bezodplatne odpad uložiť. Zmesový komunálny odpad
odovzdávame výlučne do zberných nádob na to
určených v stojiskách, pri rodinných domoch alebo
nádobách príslušných k určitému miestu. Za tento
odpad platíme prostredníctvom správcu dane.

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2020

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Kalendár
športových podujatí na rok 2020. Hlavným
cieľom je spracovanie športových podujatí,
ktoré sú určené pre deti, mládež a širokú verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými
a športovými subjektami, ktoré pôsobia na
území mesta Žiar nad Hronom.

Ide o podujatia miestneho charakteru, ale
i významné podujatia s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktoré sa budú organizovať
v priebehu roka v našom meste. Svoje
návrhy s uvedením nasledovných údajov je
potrebné zaslať do 31. decembra.

miesto konania, hlavný organizátor,
spoluorganizátori podujatia, rozpočet

Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad –
KP, Ul. Š. Moysesa č. 46 (Ján Žiak), 965 19 Žiar
nad Hronom, alebo e-mailom na:
jan.ziak@ziar.sk.
- názov a ročník podujatia, termín konania,
(r)

Športovec
mesta 2019

Podmienky

hPredám v Žiari nad Hronom, časť IBV,
dva TOP domy na jednom pozemku,
výhodné pre 2 rodiny či vedenie firmy
a iné služby. T: 0903 575 921
hPredám nebytový priestor pri
planetáriu, 170 m2, 3 vchody od ulice,
2 vchody zozadu pre zásobovanie.
T: 0915 233 347

hčlenmi športového kolektívu nemusia byť
občania mesta Žiar nad Hronom, môžu byť
i zahraniční športovci
holympijské športy (jednotlivci) v kategórii do 15 rokov – umiestnenie na súťažiach
majstrovstiev kraja na 1. mieste. V kategórii
nad 15 rokov – na súťažiach Majstrovstiev
SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH.
holympijské športy (kolektív) - na súťažiach
Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie),
ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH.
hškolský šport - na súťažiach Majstrovstiev
SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na M ISF, SU
hneolympijské športy (jednotlivci) - na
súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové
umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS,
SP
hneolympijské športy (kolektív) - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, EP, MS, SV
1. V prípade, že klub v olympijských športoch nebude mať pódiové umiestnenie na
súťaži Majstrovstiev Slovenska, tak prezident klubu môže navrhnúť na oceňovanie
svoj klub, ktorý dosiahol úspech z úrovni
majstrovstiev kraja, resp. oblastných majstrovstiev kraja.
2. Prezident klubu má právo navrhnúť na
oceňovanie športovcov z kolektívnych
športoch alebo v individuálnych športoch

max. 3 športovcov. Návrh a posúdenie je
na prezidentovi príslušného športového
klubu.
3. Navrhnuté dosiahnuté úspechy v kolektívnych alebo v individuálnych športoch
posúdi Komisia pre šport a mládež pri MsZ
a následne komisia predloží zoznam na
oceňovanie športovcov primátorovi mesta
na posúdenie a schválenie. Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých
športoch.

Oceňovanie funkcionárov
športových klubov

hvek oceneného funkcionára – 60 rokov
a starší
huž neaktívny funkcionár
hdoba vykonávanej práce – 10 rokov a viac
hdosiahnuté výsledky klubu, oddielu počas jeho aktívnej činnosti
Oceňovanie športovcov, trénerov, funkcionárov a kolektívov sa uskutoční
19. februára 2020 o 16.00 hod. v Hlavnej
sále MsKC. Žiadam prezidentov športových
klubov, aby spracovali zoznam ocenených
v zmysle schválených kritérií mesta Žiar nad
Hronom a predložili ho v termíne najneskoršie do 10. januára 2020 v elektronickej
podobe na adresu jan.ziak@ziar.sk alebo
konatelmsk.ziar@gmail.com
.
(r)

možná. T: 0907 605 542
hMladá rodinka (dvaja dospelí + jedno
dieťa) hľadá do podnájmu jeden až
dvojizbový byt do 370 eur.
T: 0904 680 147
hPredám alebo dám do prenájmu
predajňu železiarstva na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347
hPredám alebo dám do prenájmu
Piváreň Žiarčanka.
T: 0915 233 347

hPredám jedálenský stôl 150 x 90 cm
a detskú izbu - 5 ks nábytku. Ako nové.
Cena dohodou. T: 0907 698 434

hDám do dlhodobého prenájmu
zrekonštruovaný 2-izbový byt v Žiar nad
Hronom s loggiou. Byt je so spotrebičmi
a čiastočne zariadený: chladnička,
mikrovlnka, sporák, práčka, sedacia
súprava + skrinky v obývačke, vstavaná
skriňa, kuchynský stôl, botník. Prenájom
je pre max. 3 osoby, nefajčiarov bez
domácich zvierat. Cena 380 eur/mesiac,
vrátane energií. Požadujem depozit
vo výške nájomného + nájomné platiť
mesiac vopred. Voľný od 1.11.2019.
T: 0908 960 366

hHľadám upratovačku na 2 hodiny
denne, v ZH. Práca vo večerných
hodinách. T: 0908 06 86 15

hKúpim zachovalú váľandu.
Volať po 18.00 h.
T: 0907 544 815

hHľadám prenájom pre 3 osoby
do 350 eur. T: 0908 481 568

hPonúkam služby pre seniorov a ich
rodiny v oblasti opatrovania. Mám
osvedčenie z opatrovania SČK a 9-ročnú
prax z opatrovania v Rakúsku.
T: 0905 230 663

hKúpim 3-izbový byt s balkónom
na Ulici Jilemnického alebo Bernolákova.
T: 0910 603 960

Rozdelenie športov

Oceňovanie športovcov bude len pre členov športových klubov pôsobiacich v meste Žiar nad Hronom.
vek oceneného športovca – 10 rokov a starší (aj keď dovŕši 10 rokov v príslušnom roku)
športovec má trvalé bydlisko v meste Žiar
nad Hronom, alebo súťažil a bol členom
športového klubu v meste Žiar nad Hronom
v individuálnych prípadoch môže byť športovec ocenený cenou primátora mesta
hsúťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách žiaci-čky, dorast
(juniori-ky), dospelí, športový kolektív, tréner klubu/oddielu
hk popisu športovca/dosiahnuté výsledky
hs uvedením dátumu a miesta, kde športovec dosiahol úspech, je potrebné doložiť
výsledkovú listinu, resp. diplom a pod. (fotokópia)
hnajúspešnejší športovci sa vyhlasujú bez
uvedenia celkového poradia podľa schválených kategórií
hšportový kolektív musí mať svoje sídlo
v meste Žiar nad Hronom

RIADKOVÁ INZERCIA

hPredám veľmi pekné policové regále,
vhodné do bytu, šatníka alebo iných
priestorov a malé otváracie skrinky.
Všetko prevedenie čerešňa.
T: 0907 823 594

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších
športovcov mesta za uplynulé obdobie.
Slávnostné ocenenie Športovec mesta
Žiar nad Hronom za rok 2019 sa uskutoční 19. februára 2020 o 16.00 hodine
v Hlavnej sále MsKC.

hOlympijské športy - návrh podávajú športové kluby, oddiely.
hŠkolský šport (súťaže) - návrh podávajú
školy (ocenený bude tréner klubu a učiteľ
školy).
hNeolympijské športy (netradičné športy)
- návrh podávajú športové kluby, oddiely.
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hPredám rodinný dom v obci Horná Ves
pri Kremnici. Dom je po rekonštrukcii,
vhodný na bývanie pre 4-5 člennú
rodinu.Cena: 112 000 eur.
T: 0910 164 745

hMám záujem o staré medaily,
plakety, vyznamenania, odznaky či
mince. Kontakt: mincestor@pobox.
sk, 0904506160 (SMS, WhatsApp), fb
mincestor. Napr. prezidenti/osobnosti,
auto-moto, športové, lyžiarske, príroda,
hory, poľovnícke/lovecké, inštitúcie,
mestá, pamiatky, ľudové motívy,
univerzity, filatelistické výstavy, vojenské,
policajné, železničiarske, včelárske,
vinárske a pod.
hPredám kúpeľňovú (plechovú
smaltovanú) vaňu, 150 cm. Zachovalá,
málo používaná. Cena: 30 eur, dohoda

hPredám garáž v zachovalom stave, na
Ulici Dukelských hrdinov, pri Hvezdárni.
Cena: 9600 eur. T: 0918 88 36 48
hPredám veľký 3-izbový byt na Etape.
Bonus – šatník. T: 0907 268 902
hKúpim starú vojenskú vzduchovku na
guličky. Prídem pre ňu osobne.
T: 0910 419 469
hVykupujem kroje. T: 0910 782 512

Mestské noviny | 2. december 2019
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Autizmus v Žiari nad Hronom
V Žiari nad Hronom je zase niečo, čo
na Slovensku nenájdete – čudujú sa
na facebooku umelci, odborná verejnosť, docenti z vysokej školy v Trnave...
Rodiny s deťmi s autizmom zo Žiaru
nad Hronom prišli s nápadom sociálnej pomoci na netradičnom mieste – v
mobilnom dome. Táto forma pomoci
je v sociálnej sfére originálna, inde na
Slovensku ju v tejto oblasti nenájdete, pre deti aktraktívna, lebo to nie je
klasický „ústav“. Spĺňa najnovší trend
Európskej únie o uprednosťnovaní ambulantnej formy pomoci a deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Mobilný
dom u rybky Dory poskytuje zázemie
pre celé rodiny, ktoré majú doma dieťa
s autizmom, rodičom, súrodencom.
Poruchy autistického spektra (skrátene
PAS) patria medzi pervazívne vývinové
poruchy - odlišnosti mozgu. Medzi tieto
poruchy patrí Aspergerov syndróm, vysokofunkčný autizmus, detský autizmus,
atypický autizmus a rôzne iné, často kombinované, pervazívne vývinové poruchy.
Podľa posledného prieskumu je prevalenia celkovo na Slovensku 40 000 autistov.
Celkovo Slovensko má pre 40 000 autistov
vytvorených 6 miest v zariadeniach sociálnych služieb. Z toho vyplýva, že autistické
deti sú od útleho detstva, kedy im je diagnostikovaná porucha, až do dospelosti
a staroby doma s rodičmi, bez možnosti
navštevovať školy, škôlky a možnosti zamestnať sa ako ostatné bežné deti a mladí
dospelí. Autizmus nie je mentálne choroba ani postihnutie, ale vývinová odlišnosť
osobnosti, ktorá spôsobuje, že mozog
dieťata vníma všetky zmyslové podnety
z vonkajšieho prostredia naraz, neselektuje ich podľa dôležitosti, mozog tieto podnety nedokáže rýchlo rozlišovať, rozriediť
a vzápätí sa stáva preťaženým. Keď sa bežný človek cíti preťažený a vyčerpaný, možno sa poháda s parnerom, v práci sa mu
nedarí, začne fajčiť, nakričí na deti, rozbíja
taniere, obhrýza si nechty... Autista, keď
je preťažený, začne sa pohupovať, plakať,
trepať rukami, utekať, kričať, zúriť.

je súhlas zákona EÚ - GDPR a zaplatenie
ročného členského poplatku) združuje
12 rodín s deťmi s autizmom. Dve deti
sú s vysoko-funkčným autizmom, tri deti
s detským autizmom, štyri deti s Aspergerovým syndrómom, jedno dieťa s Tourettovým syndrómom, jedno dieťa s detskou
mozgovou obrnou a autistickými črtami
a jedno dieťa s Downovým syndrómom,
ktoré tiež vykazuje známky repetitívneho správania. Združujeme predovšetkým
rodičov, ktorí sú AKTÍVNI aj napriek ťažkej
diadnóze, ktorú doma majú, keďže sme
Spoločnosť na pomoc osobám s autiz- odkázaní zatiaľ len na vzájomnú pomoc,“
mom – Žiarsko (SPOSA – Žiarsko) je ob- podotýka Lucia Pittnerová, ktorá je sama
čianske združenie, ktoré združuje rodičov mamou 13-ročného syna s autizmom.
detí s PAS, poruchami učenia a inými
pervazívnymi ochoreniami a tiež priate- Porucha autistického spektra začína od
ľov a odborníkov, ktorí združenie podpo- nebadateľných problémov v porozumerujú. „Naše občianske združenie vzniklo ní v bežnej komunikácii, nepochopení
v decembri v roku 2010,“ približuje Lucia žartov, problémov v komunikácii a prePittnerová z OZ SPOSA Žiarsko s tým, že chádza až do ťažkých stavov, nehovoriac
v rámci združenia sa jeho členovia sna- o takých, ktorí aj v dospelosti musia nosiť
žia navzájom si pomáhať. „Stretli sme sa plienky. „V našom združení sú deti vo veku
postupne, vídali sme sa v meste, kontakt od sedem do dvadsaťpäť rokov. Takéto
nám posunula aj psychologička v Trnave, deti potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
ktorá robí ako jediná v rámci Slovenska Aj keď hovorím o nich ako o deťoch, niediagnostiku v oblasti porúch autistického ktorí z nich sú už dospelí. Medzi nimi sú
spektra. Keďže vonkajšie prejavy autizmu študent na vysokej škole či žiačik v prvom
sú vnímané ako neprijateľné a nespolo- ročníku. V poslednej dobe nás kontaktočenské, postupne sa naše rodiny presťa- vali ďalšie štyri maminky, ktoré majú deti
hovali do blízkych obcí v okolí Žiaru nad s autizmom v predškolskom veku. Malí
Hronom, aj ked väčšina členov ostalo nám dorástli na veľkých a noví malí pribúbývať v Žiari. Naše združenie momentál- dajú. Tak ako sa u nás na Slovensku častejne na základe splnenia podmienok (ako šie objavuje celiakia, cukrovka, tak rastie

aj výskyt autizmu.
Hoci my máme dvanásť členov, vieme, že
rodín s dieťaťom s poruchou autistického
spektra je v našom regióne asi 24. Z toho
trinásť rodín je zo Žiaru, ostatné z okolia,“ konkretizuje Lucia Pittnerová a ako
naznačuje, je to podľa nej veľa: „Kedysi
to bolo jedno dieťa z desaťtisíc, dnes je
skoro v každej triede dieťa s poruchou autistického spektra. Pritom sa to môže javiť
ako porucha správania, alebo to môže byť
kombinované s poruchou učenia a nemusí byť vôbec diagnostikované.“

Modrý domček U Dory
Členovia združenia dlho hľadali priestory
na stretávanie sa a na organizovanie rôznych aktivít, ale predovšekým na realizáciu terapií, ktorých nedostatkom trpia od
malička. Napríklad aj v bývalej nevyužitej
materskej škole. „Za posledných osem rokov sa však trend vyvinul tak, že kapacity
v škôlkach sú dnes už malé, všetko je vyťažené. Boli sme takmer za každým starostom v okolitých obciach, ale nič sa pre nás
nenašlo. Prenájom priestorov v meste by
sme zase finančne neutiahli. Kolegyňa prišla s nápadom kúpy mobilného domčeka.
Je to ekologické, ekonomické, úsporné,
nenáročné, nevyžaduje žiadne zásahy do
životného prostredia, a zároveň sme svojou kúpou podporili slovenský produkt,“
podotýka Lucia s tým, že ekológia, životné prostredie, čistota vody, produkcia čo
najmenšieho odpadu a kompostovanie
je jednou z častých tém, ktorými sa na
svojich stretnutiach členovia združenia
zaoberajú, keďže museli zo svojho života
postupne vylúčiť látky, ktoré škodia ich už
aj tak chorým deťom.
Prečo je mobilný domček modrý a volá
sa U Dory? „Určite mnohí poznajú modrú
rybku Dory z rozprávky Hľadá sa Nemo.
Málokto však vie, že táto rybka je autistka.
Stráca sa, má poruchy pamäte, nerozumie
rybám okolo seba, má poruchy spánku,
časté depresie, nie je chorá ani postihnutá, je len iná. Iná, ako naše deti sú len iné...
Preto náš mobilný domček dostal meno
po nej. A prečo modrá farba? Je to farba
oceánu a vody a je to zároveň svetová
farba autizmu. Tak, ako oceán je neprebádaný, tak aj autizmus má svoju hĺbku a
rôzne podoby. Aj interiér domčeka je zariadený v námorníckom štýle,“ vysvetľuje
Lucia.
Domček U Dory, ktorý sa nachádza na
pozemku v Ladomerskej Vieske, má 30
metrov štvorcových, nachádzajú sa v ňom
dve miestnosti a sociálne zariadenie.
Domček je v záhrade, blízko hlavnej cesty.
Z dvoch miestností jedna slúži ako detská
izba, nechýba v nej posteľ, hračky. Druhá
miestnosť je spoločenská so sedačkou a
stolíkom. V lete sme využívali aj vonkajší
priestor, kde máme posedenie, pre deti
domček na hranie,“ približuje ďalej Lucia a ako dopĺňa: „Okrem aktivít priamo
v interiéri domčeka sme sa stretávali aj
vonku. Grilovali sme si, kosilo sa, hrabali
sme. Ladomerská Vieska sa nám ukázala
ako veľmi dobré strategické miesto. Ladomerská Vieska je veľmi príjemná útulná
obec, je blízko a všetci členovia sa tam

vďaka dobrej prístupnosti často zastavia,
či už cestou od lekárov, z nákupu, alebo z
úradov. Starosta obce nás veľmi ochotne
prijal, čomu sa tešíme a touto cestou mu
ďakujeme.“ Ako ďalej podotýka, v domčeku by združenie chcelo fungovať čo najdlhšie, ale: „Momentálne máme zmluvu
iba do roku 2021. Ak sa nám nepodarí
nájsť vhodný pozemok, domček budeme
musieť predať, čo by sme veľmi neradi, keďže sa teší radosti nielen detí s autizmom,
ale aj ich súrodencov, ktorí trpia kvôli svojim chorým súrodencom a rodičov, ktorí
takto našli zázemie, kam môžu prísť keď
im je ťažko. Veľmi by nám pomohlo, ak by
sa našla osoba, spoločnosť, obec, mesto,
kto by chcel investovať do kúpy pozemku
do svojho vlastnítva, o ktorom vie, že ho
bude potrebovať až na dôchodku ako investíciu, alebo kým mu deti vyrastú a na
10 - 15 rokov a nám by ho zatiaľ za symbolickú sumu nechal v prenájme.“

pomoci tibetských misiek... Veľmi by sme
ocenili, keby sa našiel logopéd, psychológ
a liečebný pedagóg.“ Vďaka technickým
službám má združenie na pozemku oplotenie, ktoré neskôr deti natierali. „Hrali
sme sa spoločenské hry, nosili si na záhradu domáce zvieratá. Bolo toho naozaj
dosť veľa.“

„

Deti s autizmom sú veľmi
inteligentné. Vedia, že sú iné,
ale nevedia prečo, cítia sa
osamelé

Vlani sa SPOSA Žiarsko podieľalo na tvorbe Komunitného plánu mesta. Združenie
nájdete aj na facebookovej stránke pod
názvom Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom – Žiarsko. „Uverejňujeme tu
všetky naše aktivity, ktoré organizujeme,
nechýba množstvo fotografií či videí z akcií, ktoré sme s našimi členmi organizovaZdruženie by veľmi uvítalo aj pomoc od li. Kontaktovať nás môžete aj e-mailom na
dobrovoľníkov. „Potrebovali by sme aspoň adrese sposa.zh@gmail.com,“ naznačuje
dvoch študentov, ktorým prináša sebaod- Lucia.
meňujúci pocit to, že niekomu pomáhajú.
V dnešnej dobe je však problém nájsť človeka, ktorý chce naozaj robiť v tejto oblasti. Veľmi by nám pomohli napríklad dvaja
chalani, ktorí zoberú naše deti na bowling, Život s autistom je z pohľadu tých, ktozahrajú si s nimi na gitaru, či ich zoberú do rí majú zdravé deti, nesmierne náročný.
útulku pre psov, zahrajú si s nimi futbal, Mnohí ani nevedia, že vedľa nich môže
šach, vybehnú na Šášovský hrad alebo na byť dieťa s touto diagnózou, jednoducho
pivo, ale nealkoholické,“ hovorí so smie- si len povie, že to dieťa je nevychované.
chom Lucia. Ak by aj mal niekto záujem „Keď sa vám však narodí dieťa s takouto
to skúsiť, kontakt vám radi dáme v našej poruchou, zmení to život celej rodiny.
Veľmi dobrým krokom pre každého rodiredakcii.
ča je, ak sa rozhodne mať aj ďalšie dieťa.
Keď sa dozviete, že vaše Je dobré, aby základná rodina bola čo
aby v nej bol zdravý súrodenec,
dieťa má autizmus a chcete najširšia,
ktorý najviac potiahne autistické dieťa.
Nepoddať sa tejto diagnóze je náročné.
mu pomôcť, musíte si toho
Sme z týchto detí veľmi vyčerpaní, nespia,
veľmi veľa naštudovať a sna- hocičo nezjedia, stále utekajú. Pomoci
pochopenia je v okolí málo, lieky neexisžiť sa, aby ste našli nejakých atujú,
cvičenia, terapie, logopédiu, všetko
si musí rodina platiť sama, často na pokraji
terapeutov alebo ľudí, ktorí
chudoby, keďže je aj u nás časté, že matky
vám pomôžu.
nakoniec ostanú s malým autistom samé.
Ako hovorí Lucia Pittnerová, aktivity ob- Rodič musí robiť všetko preto, aby dieťa z
čianskeho združenia možno rozdeliť na neho necítilo, že je z neho sklamaný. Musí
interné a externé. Interné sú v mobilnom vedieť, že ho má rád aj napriek tomu, že
domčeku alebo v Mestskom materskom nerozpráva, kričí, plače, že nespĺňa to, čo
centre Úlik. „V Úliku sa stretávame každý sa od neho očakáva. Autistické deti sa
druhý v piatok na tri hodiny, tieto stretnu- cítia veľmi osamelé, chceli by kamarátov.
tia sú verejné a môže naozaj ktokoľvek Majú radi všetko to, čo aj zdravé deti. Len
prísť aj z odbornej verejnosti. Miestnosť to nedokážu dať najavo. Síce inak vnímavtedy využívame na prednáškovú osveto- jú, ale nie sú choré,“ dodáva na záver Lucia
vú činnosť, ako je využitie biofeedbacku, Pittnerová s tým, že autistické deti vedia
hodnotnú prednášku o senzoricko-moto- viac, ako si vieme predstaviť, nedávajme
rickej integrácii, pomôcky pri výcviku koní im preto hranice, ktoré nemajú zmysel...
(li) Foto: archív SPOSA Žiarsko.
a jazdectve, prednášky na témy Egypt, 2.
svetová vojna či vesmír od nášho Miňa
s Aspergerovým syndrómom. V našom
SPOSA ŽIARSKO hľadá budúceho
združení organizujeme spoločné aktivimajiteľa pozemku v cene k jednaniu
ty, maľovanie na nedávnu vernisáž prác
56 000 eur s rozlohou 1582 m2,
a fotografií v MsKC, zdobenie medovnípre mobilný dom pre deti
kov. Momentálne sme sa vrhli sme sa na
s autizmom s ochotou následne
terapie, to je to, čo nám chýba. Zatiaľ sa
ho prenajať za symbolické 1 euro
nám podarilo osloviť fyzioterapeuta, ktorý
nášmu občianskemu združeniu na
k nám pravidelne dochádza a robíme bio15 rokov. Ďakujeme. Píšte na e-mail:
feedback dvakrát do týždňa. V decembri
sposa.zh@gmail.com.
očakávame muzikoterapeuta, relaxáciu za

Hľadajú dobrovoľníkov

Aký je život s autistickým
dieťaťom

„
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Najväčšia tanková bitka na Slovensku
Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo Žiaru nad Hronom si v minulých dňoch pripomenuli
ťažké boje v oblasti južného Slovenska
na začiatku roku 1945. Bude tomu 75
rokov od začiatku najväčšej tankovej
bitky na území Slovenska.
Od januára do marca 1945 prebiehali
urputné boje na južnom Slovensku medzi vojakmi ČA ZSSR a nemeckým wehrmachtom. Ku koncu decembra 1944 dosiahli vojská ČA obkľučovanie v Budapešti
a dostali sa až k rieke Hron. ČA prekročila
6. januára Hron a vytvorila predmostie do
hĺbky 17 km až po Bátorove Kosihy. Nemecké velenie si uvedomilo nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo a do priestorov bojovej činnosti presunulo šiestu SS tankovú
armádu, ktorá pred tým bojovala proti
západným spojencom v Ardenách. Bola
doplnená najnovšími tankami Panter a Tiger. Tanková operácia začala 17. februára
a trvala týždeň až do 24. februára, kedy
sa Nemcom podarilo prebojovať až k rieke Hron. Tú však už nedokázali prekročiť.
Front sa stabilizoval až do 25. marca. S touto bojovou operáciou súvisela ešte jedna krvavá bitka na dolnom Pohroní, kde
Nemci vybudovali dva pontónové mosty
cez Hron, a to v Psiaroch pod Veľkým
Krivínom a pri Rybníckom kameňolome.
Podarilo sa im preniknúť až do viníc nad
Rybníkom a Čajkovom. Situácia bola vážna a velenie druhého ukrajinského frontu
požiadala o pomoc partizánov z Nitrianskej partizánskej brigády, ktorá 13.2. prešla front medzi Orovnicou a Tekovskou

Breznicou. S ich pomocou sa podarilo náboženstvo. Koncom roku 1000 založil
Nemcov zastaviť a prinútiť ich k ústupu. Ostrihomské arcibiskupstvo a začala výNemci utrpeli obrovské straty.
stavba katedrály, ktorá bola dokončená
v jedenástom storočí. Dôsledkom dlhej
tureckej okupácie bolo sídlo ostrihomského arcibiskupstva umiestnené v TrnaMesto Štúrovo v minulosti známe aj pod ve a Bratislave. Až v 20-tych rokoch 19.
menom Parkan leží na ľavom brehu Du- storočia vtedajší arcibiskup slovenského
naja, na slovensko-maďarskej hranici. Pri pôvodu Alexander Rudnay sa presťahoval
meste sa vlieva rieka Hron do Dunaja. Po- do Ostrihomu.
čas druhej svetovej vojny pri oslobodzoJaroslav Bulko, predseda Oblastnej
vaní Štúrova prebiehali veľmi ťažké boje.
organizácie SZPB Žiar nad Hronom
Štúrovo bolo oslobodené dvakrát, a to
28.12.1944 a 28.3.1945. Vojnový cintorín
Sovietskej armády v Štúrove bol zriadený
v roku 1946 a je tam pochovaných 5248
padlých vojakov ČA, či už v jednotlivých
hroboch, alebo spoločných hroboch. Dominantou cintorína je socha - pamätník
smútiacej matky. Vojnový cintorín prekonal viacero rekonštrukcií, a to roku 1965,
1989 – 1994 a posledná bola v rokoch
2007 – 2009. Celková rekonštrukcia cintorína stála 150-tisíc eur, ktoré poskytla
Ruská federácia.

Štúrovo – vojnový cintorín
Sovietskej armády

Ostrihom – katedrála

Budova na ostrihomskom hradnom
vrchu, hovorovo známa ako Ostrihomská
bazilika, je najvýznamnejším a najväčším
kostolom v Maďarsku. Počiatky výstavby
sa datujú do 11-teho storočia. V začiatku
formovania Uhorského štátu, okolo roku
970, dal knieža Gejza vedľa svojho paláca
vybudovať kostol. Na Vianoce v roku 1000
v ňom korunovali mladého kráľa Štefana
I., zakladateľa Uhorského štátu. Celý život presadzoval kresťanstvo ako jediné
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVA NIE
Úsmev mala na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí dňa
4. novembra 2019
odprevadili
na poslednej ceste
našu drahú manželku,
mamičku, starú mamu
a prastarú mamu
Máriu Čaklošovú,
ktorá nás navždy
opustila
dňa 31. októbra 2019
vo veku 79 rokov.
Ďakujeme tiež
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Duša ťa opustila,
srdce prestalo biť,
ale v našich
spomienkach navždy
budeš žiť.
Dňa 8. decembra si
pripomíname
prvé výročie od smutnej chvíle,
kedy si nás navždy opustil.
Ľubomír Sečkár
S láskou spomína manželka Oľga,
syn Peter so ženou Laurou
a vnúčatá Sofia a Šimon.

SPOMI ENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 9. decembra
uplynie 9 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
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 8. decembra si pripomíname
5 rokov 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
Dňa 28. novembra
sme si pripomenuli
11. 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
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu kvety
položíme
a pri plamienku sviečky sa tíško
pomodlíme.
Dňa 11. decembra si pripomenieme
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

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

SPOMIENKA
Čas rýchlo plynie,
ale smútok
a spomienky sú trvalé
a neodchádzajúce.
Dňa 5. decembra si
pripomíname
30 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil
náš drahý
Július Urblík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou v srdci spomínajú syn,
dcéry a zať s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. decembra si
pripomíname
3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel a otec
Anton Baniari.
*10.1.1949 Tí, ktorí ste ho poznali,
†6.12.2016 spomeňte si s nami.
Spomína manželka
Viera a synovia Peter a Pavol.

SPOMIENKA
Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš ďalej žiť.
Dňa 3. decembra si
pripomenieme
15. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel,
otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína manželka, dcéra a syn
s rodinou.
SPOMIENKA
Najviac mi dokážete
lásku,
keď ma necháte žiť
vo svojich srdciach,
mysliach a dobrých
skutkoch...
Dňa 1. decembra sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustila
Anna Virágová,
rod. Zúbeková
zo Žiaru nad Hronom.
Smútiaca rodina
a priatelia.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
ADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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BASKETBALOVÝ SUMÁR

Body: Király 14, Kucej 10, Babiak 10, Švec
8, Truben 7, Žemla 7, Novák 5, Golebiowski 3.

STARŠÍ MINI – 1. LIGA STRED

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBZ Handlová 24:41 (5:12,9:6,1:10,9:13
Body: Golebiowski 9, M. Huraj 7, Roško 6,
Tapfer.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU
Nitra 55:80 (35:40)
Body: Novák 13,Golebiowski 9, Babiak 7,
Švec 6, Truben 5, Grochal 4, Király 4, Žemla
4, Kucej 3. Hrali: Bobok.

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠZP BBC Banská Bystrica 42:33 (7:9,8:5,3:10,24:9)
Body: M. Huraj 12, A. Huraj 10, Roško, Tapfer, Golebiowski, Dekýš 4, Barcík, Kvačkaj
2.

Juniori odohrali dobre len prvý polčas.
Škoda, že sme nezvládli druhý polčas, kde
nás naši súperi predčili hlavne v nasadení
a agresivite. My sme opäť vyprodukovali
množstvo stratených lôpt, hrali sme veľmi
mäkko a nedôrazne.

BBK Bánovce nad Bebravou – BK MŠK
Žiar nad Hronom 49:48 (19:17, 12:8,
9:11, 7:14)
Body: M. Huraj 12, A. Huraj, Golebiowski
10, Tapfer 9, Dekýš 6, Mališ 1.

CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 92:52 (20:14, 24:9, 21:11, 27:18)
Body: Balogh 20, Holic 12, Šonkoľ 10, MiBody: Horváth 16, Valent 11(1 trojka), hálka 4, Žemla 4, Kňažko 2. Hrali: Bielik,
Barcík 8, Juhász 8, Herich 8, Kováč 6, De- Vonkomer, Bobok, Melaga, Janek.
kýš 5, Tapfer 4, Huraj Alex 4, Huraj Max 2,
Kršiak 2. Hrali: Chrobák, Brumlich, Mališ, ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom
Golebiowski, Šadon, Kovalčík, Plencner, 80:92 (24:31, 21:20, 18:22, 17:19)
Body: Šonkoľ 25, Balogh 18, Žemla 15,
Matejka.
Holic 13, Bobok 9, Kňažko 8, Mihálka 4.

1. LIGA STRED MLADŠÍCH ŽIAKOV

MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská Bystrica 80:40 (22:14, 39:24, 67:30,
80:40)
Body: Horváth 21, Barcík 11, Kováč 9, Valent 8, Juhász 8, , Chrobák 8, Tapfer 4, Huraj Alex 4,Herich 3, Huraj Max 2, Dekýš 2.
Hrali: Brumlich, Kršiak, Mališ, Golebiowski,
Šadon, Kovalčík, Plencner, Matejka.

MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská SLOVENSKÁ LIGA JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ
Bystrica 76:32 (21:6, 41:21, 62:26, 76:32) MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 64:93

Šesť celkových víťazov Slovenského
pohára v karate
KARATE

Dňa 16. novembra sa v Šuranoch
konalo záverečné kolo Slovenského
pohára dorastencov a juniorov
v karate. Okrem postupu na
decembrové Majstrovstvá Slovenskej
republiky sa bojovalo aj o celkové
víťazstvo v Slovenskom pohári
a o postupové body na Majstrovstvá
Európy (Budapešť – február 2020).
Karatistom z MŠK Žiar nad Hronom
sa darilo, keď ziskom 5 zlatých, 2
strieborné a 3 bronzové medaily skončili
v medailovej štatistike spomedzi 47
klubov na 2. mieste.
Bez porážky so zlatom na krku odchádzali
domov Aris Nikolas Čela (juniori -76 kg),
Šimon Sečkár (dorastenci -52 kg), Nina
Jelžová (U21 +68 kg), Natália Rajčanová

(U21 -55 kg) a Dominika Veisová (U21
-50 kg). Striebro si vybojovali Adam
Dolnický (dorastenci -52 kg) a Alexandra
Kalamárová (dorastenky -50 kg).
Bronzom prispeli Ariana Nikoleta Čela
(ml. dorastenky +50 kg), Nina Jelžová
(bez rozdielu hmotnosti) a Timotej
Martykán (juniori -61 kg).
Po celkovom sčítaní bodov po všetkých
kolách sa celkovými víťazmi Slovenského
pohára stali Aris Nikolas Čela, Nina
Jelžová, Natália Rajčanová, Šimon
Sečkár, Dominika Veisová a Zdenko
Vanka. Zdenko Vanka sa tešil dokonca
z dvojnásobného víťazstva, keď vyhral
vo svojej váhe, ale aj v kategórii bez
rozdielu hmotnosti.
Ľubomír Striežovský

Július Kucej, tréner
a Eduard Frický, asistent

Kategóriu dorastencov do 52 kg ovládlo žiarske duo Šimon Sečkár
(zlato) a Adam Dolnický (striebro).

Po poslednom kole pohára striebro pre Šimona Veselého a bronz pre Filipa Šureka
PLAVCI – 5. KOLO 14. ROČNÍKA BB POHÁRA

v plávaní. Našich 12 plavcov zaplávalo
19 osobných rekordov.
Najlepšie umiestnenie vybojovali Šimon
Veselý, ktorý získal štyri prvé miesta
a jedno druhé miesto, Filip Šurek dve
druhé miesta a tri tretie miesta a Peter
Šurka štyri tretie miesta.

Zľava Šimon Veselý,
prezidentka klubu Martina
Bartková a Filip Šurek.

Na záver celej 5-kolovej súťaže sa udeľujú poháre pre najlepších. Veľkú radosť
nám v celkovom umiestnení spravili Šimon Veselý s 3 670 bodmi, čím skončil
v kategórii juniorov na druhom mieste
a získal strieborný pohár a Filip Šurek
s 1 221 bodmi skončil v kategórii C na
treťom mieste a získal bronzový pohár.
Mia Mesárošová

Výsledky
Dňa 16. novembra plavecký klub Ri- Juraj Hlavnička: 2. miesto 100 m motýmavská Sobota usporiadal posledné lik (1:50,09), Diana Karásková: 8. miesto
5. kolo Banskobystrického pohára 50 m motýlik (42,40), Eliška Klučková:

3. miesto 200 m znak (3:15,34), Markus
Petro: 5. miesto 100 m polohové preteky
(1:58,08), Hana Pittnerová: 5. miesto 100
m polohové preteky (1:26,75), Ema Prachárová: 3. miesto 50 m motýlik (37,81)
a 100 m motýlik (1:30,39), Filip Šurek:
2. miesto 100 m voľný spôsob (1:27,96)
a 100 m znak (1:38,70), 3. miesto 50 m
voľný spôsob (38,71), 200 m voľný spôsob (3:08,38) a 50 m znak (44,98), Ivana
Šureková: 2. miesto 50 m znak (40,21)
a 200 m znak (3:04,46), Peter Šurka: 3.
miesto 50 m prsia (51,82), 100 m prsia
(1:56,49), 200 m prsia (3:53,05) a 100 m
polohové preteky (1:45,26), Olívia Ťahúnová: 2. miesto 200 m prsia (3:45,53),
Tereza Veselá: 3. miesto 100 m motýlik
(1:17,62), Šimon Veselý: 1. miesto 50 m
voľný spôsob (26,56), 100 m voľný spôsob (58,79), 50 m prsia (32,26) a 100 m
prsia (1:13,74) a 2. miesto 50 m motýlik
(29,27)

Na Majstrovstvách Slovenska reprezentovali naše mesto štyria plavci
PLAVCI – M-SR JUNIOROV V KRÁTKOM BAZÉNE

Plavecký klub Trenčín bol SPF pove- v disciplíne 100 m prsia časom 1:22,86 týlik časom 1:15,43.
rený zorganizovať Majstrovstvá Slo- a Tereza Veselá 14. miesto na 100 m movenskej republiky juniorov v plávaní
v 25-metrovom bazéne.
Tieto majstrovstvá sa konali v dňoch 22.
až 24. novembra. Náš plavecký klub Delfín reprezentovali štyria plavci – Andrej
Holos, Adam Jančok, Tereza Veselá a Šimon Veselý.
Najväčší úspech zaznamenal Šimon
Veselý, ktorý sa prebojoval až do finále na 100 m prsia a obsadil 7. miesto
časom 1:13,30. Andrej Holos obsadil
v disciplíne 200 m znak 8. miesto časom
2:50,03. Adam Jančok obsadil 12. miesto

Mia Mesárošová

Zľava Šimon Veselý, Andrej Holos, Adam Jančok a Terka Veselá.

Muži úspešní v Bratislave
aj na domácej palubovke proti Nitre
CELOSLOVENSKÁ LIGA MUŽOV

BK ŠKP Štart Bratislava – MŠK BK
Žiar nad Hronom 70:81 (19:22, 21:14,
13:26, 17:19)
Body: Haviar 22, Mokráň 17, Matích 13,
Obert 10, Vrtík 7, Dolník 6, Supuka 6.
Hrali: Novák, Truben, Medveď.
Zápas začali lepšie domáci. Presadzovali
sa hlavne spod koša. V prvom polčase
sme sa 2 – 3-krát museli vracať do zápasu. Nakoniec sme polčas prehrali o 4
body, čo bolo prijateľné. V tretej štvrtine
sme zápas otočili. Zlepšili sme obranu
podkošových hráčov a dokázali sme doskočiť väčšinu lôpt pod vlastným košom.
Padli nám aj otvorené strely z perimetra,
a tak sme zlepšený výkonom v druhom
polčase vykročili za prvým víťazstvom na
palubovke súpera.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU
Nitra 85:62 (44:32)
Body: Mokráň 23, Obert 16, Haviar 15,
Mátych 10, Dolník 8, Vrtík 6, Supuka 5,
Kádaši 2.
Od začiatku sme ukázali na palubovke,
že pri plnení všetkých pokynov a dodržaní herného systému na palubovke
môžeme byť úspešní. Zápas sme otvorili veľmi dobre a po výbornej obrane na
našej obrannej polovičke sme sa dostali
do rýchleho vedenia. Pohodlný náskok
sme si udržiavali počas celého zápasu.
Škoda len že sme nepremenili niekoľko
jednoduchých zakončení, kde sme ostali
úplne voľní pod košom. Napriek tomu,
basketbalom sme sa zabávali a odohrali
sme výborný zápas s úspešným koncom.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
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Náročný duel s ViOnom priniesol zaslúženú remízu
FUTBAL - FORTUNA LIGA

16. kolo: FK Pohronie – FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble 1:1 (0:1)

GRAPPLING

Góly: 59. Klec - 25. Jarović.
ŽK: Mészáros, Nosko, Jacko – Brašeň, Ďubek, Duga, Maranhao, 882 divákov.

Členovia žiarskeho grapplingového
klubu Fight Gym sa zúčastnili 7. ročníka turnaja Sai Storm v Martine. Mesto
reprezentovalo desať zápasníkov.
Osem zápasníkov súťažilo v detských kategóriách a dvaja v dospelých. Prvý deň
sa zápasilo v kimonách, druhý deň pokračovali súťažiaci bez kimon v grapplingu.
„Náš klub získal osem medailí, z toho štyri
zlaté, jednu striebornú a tri bronzové. Celkovo sme skončili v bodovaní klubov na
ôsmom mieste spomedzi 26 klubov,“ hovorí Peter Stročinský.

FK Pohronie: Jenčo – Dzurík, Nosko,
Jacko, Župa – Mazan (81. Hrnčár),
Meda, Klec (74. Abrahám), Pellegrini – Mészáros (58. Blahút), Badolo
ViOn Z. Moravce: Pindroch – Čögley,
Asanović, Pintér, Brašeň – Maranhao – J.
Švec (61. Gustavo), A. Sloboda, Ďubek
(64. Duga), Kovaľ – Jarović (83. Rodrigues
Junior)
V prvom polčase boli nebezpečnejší
hostia. Domáci mohli ísť do vedenia po
chybe Čögleya, jeho malú domov vystihol Mészáros, ale všetko na poslednú
chvíľu zachraňoval skvelým návratom
Asanovič. V sedemnástej minúte kapitán
Pohronia z priameho kopu z asi 17 metrov preveril Pindrocha, keď dobre namieril k vzdialenejšej žrdi polovysokú loptu.
Potom už udreli futbalisti z Tekova, po
akcii Slobodu odvracal zlú situáciu pred
bránkou pätičkou Nosko, no iba pred
Jaroviča, ktorý z prvej vypálil a Jenčo už
loptu nad hlavou vytláčal rukou spoza
čiary – 0:1. Vyrovnávajúci zásah mohol
pred prestávkou zariadiť po priamom
kope Pellegriniho Badolo, no centrovanú loptu z uhla usmernil v páde iba do
bočnej siete.

Zápasníci Fight Gymu priniesli
do Žiaru osem medailí

Po zmene strán vyvinuli domáci enormnú snahu s výsledkom niečo urobiť a
dokázali vyrovnať. V 59. minúte striedajúci Blahút podnikol rýchlu akciu z ľavej
strany, prihral pred bránku, kde sa zblízka šmýkačkou presadil Klec i s prispením
Zlatomoravčana Pintéra – 1:1. V závere
vyvinulo Pohronie veľkú snahu dať rozhodujúci gól a zaknihovať prvú výhru
doma, ale hráči ViOnu mali pred vlastnou
bránkou výškovú prevahu a centrované
lopty bezpečne riešili. Navyše mohli tesne pred koncom pridať aj druhý gól, no
strela Kovaľa len tesne minula ľavý horný
vinkel. V nadstavenom čase ešte domáci
mali tutovku, Blahút strieľal voľný v pokutovom území, avšak Pintér loptu odkopol z bránkovej čiary.

Zaujímavosťou je, že vo finále v detskej
kategórii sa stretli Daniel Kollár a Ernest
Havryliuk, tak sa o víťazovi rozhodlo kamarátskym strihnutím a bez boja. Klub
vzorne reprezentovali Jaroslav Meliš, Martin Janšto, Daniel Kollár, Ernest Havryliuk,
Matej Krumlovský a Samuel Párničan. Poďakovanie za výborný turnaj patrí aj hlavnému trénerovi Luizovi Gustavovi Costovi
a Miroslavovi Ševčíkovi.
(r)

O postupe ViOnu do štvrťfinále
Slovnaft cupu rozhodol
striedajúci Duga
SLOVNAFT CUP

FK Pohronie - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:0)
Gól: 76. Duga
ŽK: Badolo – Jarović, 592 divákov.
FK Pohronie: Jenčo – Župa, Meda, Jacko
(C), Klec (54. Badolo), Sedláček (84. Mészáros), Hrnčár, Dzúrik, Zachara (77. Kondrlík), Bartoš, Mazan
FC ViOn Zlaté Moravce: Chovan – Asanović, Tóth (46. Duga), Čögley, Richtárech (66. Gustavo), Brašeň, Ďubek (C), JaZdroj: TASR rović, Jacy, Pintér, Rodrigues (66. Orávik).

Patrik Abrahám: Každým gólom poteším fanúšikov, a to ma najviac napĺňa
FUTBAL - FORTUNA LIGA

Patrik Abrahám patrí medzi najskúsenejších hráčov FK Pohronie. V minulosti pôsobil v kluboch ako MFK Skalica,
FC Nitra, Spartak Myjava či ŠKF Sereď.
Dnes, ako rodák z neďalekej Starej
Kremničky, hráva opäť za žiarsky futbalový klub. S Paťom sme sa rozprávali aj
o tom, aký bol jeho návrat do domovského klubu.
K futbalu má Paťo blízko už od malička.
„Moje prvé kroky na trávniku boli v rodnom Žiari nad Hronom. Navštevoval som
vtedy žiarsku „Štvorku“ a už tam bolo jasné, že k futbalu budem mať veľmi blízko,“
spomína na svoje futbalové začiatky a na
margo svojho návratu do Pohronia hovorí: „Krajší návrat som si ani nemohol priať,
keďže sme dosiahli historický úspech pre
žiarsky futbal, a to postup do najvyššej
súťaže.“ Paťo vie hrať asi na každej pozícii, môžeme smelo povedať, že je univerzálnym hráčom. Kým napríklad v Skalici
hrával na pozícii krídelného obrancu,
v Pohroní hrá na hrote útoku. „Najlepšie
sa mi určite hrá na pozícii útočníka. Rád
strieľam góly a pomáham mužstvu. Ale
viem zahrať aj na inom poste,“ konštatuje
na margo toho, na akej pozícii sa mu hrá
najlepšie. Zaujímavosťou je, že v mládežníckom veku Paťo dokonca zastával post
brankára. A čo nakoniec rozhodlo o tom,
že v bráne nezakotvil? „Áno, je pravda, že
pár mesiacov som aj chytával. Prečo som
v bráne nezostal, na to už dnes odpovedať

neviem, ale zrejme mi chýbalo strieľanie
gólov, tak som sa vrátil do útoku,“ zamýšľa
sa dnes už s úsmevom nad krátkou kariérou gólmana.
Patrik dal historicky prvý gól Pohronia vo
Fortuna lige. Zároveň je najlepším strelcom aj nahrávačom klubu. Dlho bol dokonca jediným strelcom, ktorý prekonal
brankára Slovana Bratislava Dominika
Greifa. „Pocity sú neopísateľné, lebo viem,
že každým gólom poteším veľa fanúšikov,
a to ma na tom najviac napĺňa,“ hovorí
o pocitoch po strelení gólu. Momentálne
má Pohronie kolísavé výkony, v tabuľke
je na poslednej priečke. „Áno, sme na poslednej priečke, ale všetci veríme a pracujeme na tom, aby to tak nebolo. Veríme,
že jedným úspešným zápasom sa to môže
všetko zmeniť, skočíme na víťaznú vlnu a

všetko bude inak,“ nepripúšťa si nelichotivé výsledky žiarsky futbalista a ako podotýka, Pohronie je v najvyššej lige nováčikom a svoje stále miesto v nej si ešte musí
vybojovať.

„

Futbal je pre mňa
momentálne všetkým.

Čoskoro sa futbalistom skončí jesenná
čas súťaže, za sebou už máme zápasy
s každým tímom Fortuna ligy. „Najťažšie
a najľahšie zápasy na tejto úrovni nie sú.
Tu má každý super kvalitu a každý zápas
je pre nás náročný,“ konštatuje Paťo na
adresu súperov. Paradoxne, aj keď hrá
vo Fortuna lige už za tretí klub (predtým
Nitra a Myjava), gól sa mu podarilo streliť
až za Pohronie. Stojí za tým fakt, na akom
poste v Žiari hráva? „Áno, presne tak. Je to

tým, že za Pohronie som väčšinu zápasov zápas. Samozrejme, ako by sme s nadsadením mohli povedať, nielen futbalom je
odohral ako útočník.“
človek živý. Popri športe si hráči nájdu čas
Nikto nemá rád prehry, vrcholoví športov- aj na svojich blízkych či koníčky. Paťo nie
ci obzvlášť. Paťo prezrádza, ako to vyzerá je výnimka: „Voľný čas venujem rodinke.
v kabíne po prehratom zápase a ako po Okrem toho mám aj svoje koníčky, a to
vyhratom: „Po prehratom zápase nie je rybárčenie a zbieranie húb.“
nálada, každý myslí na situácie, kde čo mal Nad tým, čomu by sa Paťo v prípade nespraviť lepšie, aby sme boli úspešní. Nao- hrania futbalu venoval, sa momentálne
pak, keď sa vyhrá, tak je to odmena za tvr- nezamýšľa. Ako hovorí: „Futbal je pre mňa
dú prácu, ktorú každý deň odvádzame na momentálne všetko.“ Odpoveď má talentréningoch a všetci sme šťastní.“ Ako divá- tovaný hráč aj na to, kde vidí Pohronie
ci tiež registrujeme, že sa hráči na trávniku na konci sezóny: „Pohronie bude na konnavzájom hecujú, pokrikujú po sebe. Aj ci sezóny jednoznačne na zachránenej
takéto vzájomné povzbudzovanie patrí pozícii.“ Bohužiaľ, nedávno Paťa skolila
k futbalu. „Samozrejme, keď inkasujeme choroba a skončil na nemocničnom lôžgól, tak sa všetci chceme povzbudiť, aby ku. Dobrou správou je, že už čoskoro by
nikto nevešal hlavu a aby sme bojovali ďa- sa mal zapojiť do tréningového procesu.
lej,“ približuje Paťo. Ako naznačuje, v naj- „Áno, mal som vážne zdravotné problévyššej súťaži máme najsilnejší kolektív my. Našťastie, v žiarskej nemocnici prišli
a on osobne si v ňom rozumie s každým včas na to, čo mi je a nastavili mi liečbu,
ktorá už zabrala. Môj stav je na tom dnes
hráčom.
viac než dobre, dodáva na záver fanúšik
Aby hráč dosahoval čo najlepšie výsledky, španielskeho Realu Madrid a hviezdneho
(li)
pravidelné tréningy sú nevyhnutnosťou. Cristiana Ronalda.
„Najdlhšie sú utorky. Vtedy máme ráno
tréning, potom pokračujeme spoločným
obedom, nasleduje odpočinok a popoludní máme ďalší tréning. Po tréningu sa
chodíme regenerovať do Vyhní. To znamená, že na štadióne sme od 8.30 hodiny dopoludnia až do večera do siedmej,“
konkretizuje Paťo bežný deň profesioFoto: archív PA.
nálneho hráča, keď sa nehrá majstrovský

