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Centrum zhodnocovania sa blíži do finále
Už o niekoľko týždňov spustí mesto
svoj najväčší projekt, ktorým je Centrum zhodnocovania odpadov. Aj keď
náklady na jeho prevádzku prevyšujú
výnosy, primátor Peter Antal je
presvedčený o tom, že takýto projekt
je pre mesto potrebný.
V prvých mesiacoch prevádzkovania Centra zhodnocovania odpadov sa
počíta s tým, že náklady nebudú úplne
kryté s výnosmi, ktoré bude centrum
generovať v budúcnosti. „Ide o komplikované technologické celky, ktoré
potrebujú určitý čas na optimálne
nastavenie, aby sme mohli v budúcnosti generovať zisk. Najmä čo sa týka
energetického centra, čo je výroba elektrickej energie a tepla cez bioplynovú
stanicu,“ vysvetľuje primátor Peter Antal
a konkretizuje: „Počítame s tým, že vo
februári už budeme mať za sebou všetky
kolaudačné rozhodnutia a postupne
začneme prevádzkovanie centra zhodnocovania nastavovať.“ Keďže Centrum
zhodnocovania odpadov je v rámci Slovenska pilotným projektom komplexného
nakladania s odpadmi, vedenia mesta
dnes nedokáže konkretizovať, kedy by
mohlo byť na nule, prípadne v kladných
číslach. „Takýto projekt v rámci Slovenska nikde inde nie je. Preto sa nemáme

na rekonštrukciu štadióna finančné
prostriedky z vlastného rozpočtu. „Myslím si, že rekonštrukcia futbalového
štadióna je investícia, ktorú toto mesto
potrebuje. Možno aj na úkor toho, že sa
nebude pokračovať v iných investíciách.
Musíme si každý rok určiť priority. A prioritou mesta na budúci rok je spustenie
Centra zhodnocovania odpadov a
rekonštrukcia futbalového štadióna,“
zdôrazňuje Antal.

CZO sa otvorí už o niekoľko týždňov.
koho opýtať, ako to funguje inde. Musíme urobiť všetko pre to, aby to išlo
tak, ako sme si naprojektovali v rámci
finančných analýz pre budúcnosť. Keďže
sme na projekt získali dotáciu z Európskej únie, nemôžeme tvoriť zisk. Musíme
však postupovať tak, aby nám nevznikala strata,“ podotýka Antal, ktorý hodnotí
projekt ako dobrý: „Bol to ťažký projekt
a kým sme prišli do cieľa, museli sme
zdolať mnoho až nepredstaviteľných
prekážok. Pre mesto je však dobré, že
v odpadovom hospodárstve dlhodobo
postupuje inak, ako to robí väčšina miest. Takýto projekt je určite potrebný. Či
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Únia žien Slovenska
oslavuje 70 rokov

Na prevádzke CZO sa bude podieľať 29 ľudí.

až v takomto rozsahu, to ukáže čas. Je
však isté, že takéto centrá budú musieť
vznikať aj v ostatných mestách. Či to
budú mestské projekty alebo súkromné,
to je už na zhodnotení samospráv.“

Na rekonštrukciu futbalového
štadióna sa použijú vlastné
finančné prostriedky
Hlavnými investíciami mesta budú
v budúcom roku Centrum zhodnocovania odpadov a rekonštrukcia
futbalového štadióna. Kvôli tomu
musia ísť ostatné investície bokom.
„Neplánovali sme nič veľké ani mimoriadne práve preto, že sme vedeli, že
prichádza otvorenie centra zhodnocovania. Otázka rekonštrukcie futbalového
štadióna prišla na rad až k záveru roka.
Skutočne sme tu museli hľadať rezervy
na to, aby sme ho dokázali vyfinancovať,“
priznáva Peter Antal. Rozpočet preto
hovorí o použití rezervného fondu
v budúcom roku z hospodárenia z tohto
roku. Prognózy ukazujú, že hospodárenie mesta za rok 2015 bude dobré,
preto sa vedenie mesta neobáva použiť

Mesto sa nezadlžuje,
ani nečerpá rozpočet do nuly
Medzi
najväčšie
tohtoročné
investičné akcie mesta patrí napríklad
aj rekonštrukcia chodníkov, kedy
sa ich urobilo takmer 3,5 kilometra.
Takéto súvislé opravy sa v predchádzajúcich rokoch nerobili vôbec. Čoskoro
bude dokončená aj oddychová zóna
na Etape, aj keď v tomto roku sa už
využívať nebude. „Myslím si, že mesto
v tomto roku urobilo veľmi veľa. V nadchádzajúcom roku nebudeme robiť
takú rekonštrukciu chodníkov a ani
ďalšiu oddychovú zónu. Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia športovej
haly. Bol to veľmi vydarený projekt, aj
čo sa týka finančných nákladov aj celkového výsledku. Spokojní sú športovci
aj návštevníci. Za posledné roky
v rámci Slovenska vzniklo veľmi málo
športových hál, dokonca za posledné
roky bolo zrekonštruovaných iba päť
hál. Takéto projekty vznikli vďaka tomu,
že poslanci pristupujú konštruktívne
k návrhom mesta. Nešlo to na úkor
ničoho, čo bolo v minulosti bežné, či
už je to údržba zelene, kosenie, alebo
čistenie mesta. Nezadlžujeme mesto a
ani nečerpáme rozpočet do nuly,“ dodáva na záver primátor.
(li)
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Budúcoročný rozpočet mesta je vyrovnaný
Mesto bude aj v budúcom roku
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.
Najväčšie príjmy do mestskej kasy
pribudnú z podielových daní.
Rozpočet mesta na rok 2016 počíta s
príjmami na úrovni 12 miliónov 730-tisíc
eur. „Príjmy sa nám podarilo stabilizovať,“
informuje hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník a spresňuje: „Predpokladáme,
že príjmy, ktoré sú pre mesto najväčšie a
ktoré pre svoju činnosť potrebuje, a to z
podielových daní, budú zo štátu splnené.
Štát avizoval navýšenie prerozdelenia
podielových daní v prospech obcí z
68,5 % na 70 %.“ Najväčšie výdavky
mesta v budúcom roku sú vyčlenené na

ŽIVÝ
BETLEHEM
21. december
Námestie Matice
slovenskej

prevádzkovanie Centra zhodnocovania
odpadov. „To, že sa nám podarilo nájsť
zdroje na rekonštrukciu futbalového
štadióna vo výške 500-tisíc eur je
výsledkom hospodárenia roku 2015 a
predošlých rokov,“ konkretizuje ďalej
Martin Majerník a podotýka, že Centrum
zhodnocovania odpadov je projekt,
na ktorý dáva budúcoročný rozpočet
veľký dôraz: „Z tohto dôvodu s takými
Martin Majerník,
výdavkami, ako sme preinvestovali
hlavný ekonóm
v tomto roku, nemôžeme počítať. V
mesta.
rozpočte sme vyčlenili však dostatočnú
výšku finančných prostriedkov na Centrum zhodnocovania odpadov sú
základnú údržbu, ktorá sa nedotkne v rozpočte zapracované vo viacerých
bežného chodu mesta.“ Výdavky na položkách programov. Či už v mzdových

nákladoch, nákladoch na bežnú
prevádzku alebo nákladoch na nákup
surovín a energií.„Celkové predpokladané
náklady na túto prevádzku sú vo výške
770-tisíc eur. V roku 2016 neočakávame
výrazný nárast nákladov na prevádzku
Centra
zhodnocovania
odpadov.
Skôr očakávame, že náklady budeme
optimalizovať a výdavky upravovať
smerom nižšie,“ približuje ekonóm
mesta.
Na prevádzke Centra zhodnocovania
odpadov sa bude podieľať 29 ľudí, z toho
dve osoby budú technicko-hospodárski
zamestnanci. Ďalšími zamestnancami
sú operátori, obslužný personál, strážna

Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari.
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok!

služba, triediči odpadu, ktorí prejdú
na centrum z terajšej triediacej linky
akciovej spoločnosti Technických služieb.
Mzdové náklady na prevádzku centra
sú rozpočtované vo výške 570-tisíc
eur. Položka príjmov z prevádzkovania
centra je však v súčasnosti vypočítaná
na základe odhadu. „Od 1. júla 2016
dochádza k zmene zákona o odpadoch,
kde sa úplne mení právne prostredie a
spôsob zberu a nakladania s odpadmi. V
súlade aj so zmenami v zákone počítame
s príjmami vo výške 300-tisíc eur,“ dodáva
na záver Martin Majerník.
(li)

2II.

Mestské noviny | 17. december 2015

SPRAVODAJSTVO

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi
Vo
štvrtok
3.
decembra
sa
uskutočnilo
oceňovanie
bezpríspevkových darcov krvi,
držiteľov bronzovej, striebornej
a zlatej Janského plakety. Medailu
MUDr. Kňazovického, ktorá sa
udeľuje za 100 odberov, si prevzal
Žiarčan Ivan Ďurian.
Niekoľkonásobných darcov krvi prijal
zástupca primátora Ladislav Kukolík. Vo
svojom príhovore im vyjadril uznanie
za to, že aj v dnešnej hektickej dobe,
plnej existenčných starostí, nezabúdajú
na ľudský súcit. „Čím viac bude súcitu
v medziľudských vzťahoch, tým menej
bude bolesti a strachu medzi nami.
Vie vrátiť radosť do všedných dní. Vie
vrátiť nádej a vieru v ľudské dobro,
ktorého nositeľmi ste aj vy a za to vám
úprimne ďakujem,“ povedal prítomným
darcom žiarsky viceprimátor. Pozvanie
okrem ocenených darcov prijali aj
podpredsedníčka ÚR SČK v Žiari nad
Hronom, lekárka Anna Rosenbergová,
riaditeľka územného spolku Alica
Jasenáková či riaditeľka pobočky VšZP
v Žiari nad Hronom Jana Prôčková.

80 odberov u žien a za 100 odberov
u mužov. Tento rok bola udelená
52-ročnému
Žiarčanovi
Ivanovi
Ďurianovi, ktorý krv daroval po prvýkrát
vo svojich osemnástich rokoch.

Systém výhod
pre viacnásobných
darcov

Ivan Ďurian, držiteľ medaily
MUDr. Kňazovického. Foto: (zi)
Slovenský Červený kríž oceňuje za
bezpríspevkové darovanie krvi podľa
počtu odberov plaketami profesora
MUDr. Jana Janského a medailou
profesora MUDr. Jána Kňazovického
za mnohonásobné darovanie krvi.
Začiatkom decembra bolo v Žiari nad
Hronom ocenených Janského plaketou
47 darcov, z nich bolo 9 žien. Medaila
MUDr. Kňazovického sa udeľuje za

Mesto
Žiar
nad
Hronom
prednedávnom zaviedlo systém výhod
pre viacnásobných darcov krvi. Platí
pre viacnásobných darcov, a to od
striebornej Janského plakety, ktorá sa
udeľuje za 20 odberov. Využiť môžu
bezplatný vstup na krytú plaváreň či
plážové kúpalisko. Výhody sa týkajú aj
kultúrnych podujatí organizovaných
Mestským kultúrnym centrom. V tomto
prípade je to bezplatný vstup na City
fest a 1-eurová zľava z ceny vstupenky
do kina. Zľava platí aj na kultúrne
podujatia, pri ktorých je vypísaná
zľava Žiarčana a na žiarske veselice, na
ktoré majú darcovia 20 % zľavu z ceny
vstupenky.
(li)

e-mail: inzercia@echo.sk

Zelená pre domácnosti – sledujte januárový termín
Slovenská inovačná a energetická
agentúra spustila pilotný projekt
Zelená domácnostiam. Domácnosti
mohli od 1. decembra 2015 žiadať o
príspevky na inštaláciu zariadení na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie z európskych a štátnych
zdrojov.
V prvom kole projektu Zelená
domácnostiam bolo k dispozícii 7
% z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá
dosahuje 45 miliónov eur. Pre enormný
záujem bolo 1. kolo ukončené po 4
dňoch. Domácnosti si budú mať šancu
teraz uplatniť poukážky na inštaláciu
1453 malých zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Tieto
domácnosti čoskoro dostanú od
Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry zmluvy s poukážkami,
ktoré by mali do 30 dní od vystavenia
uplatniť u oprávnených zhotoviteľov.
Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky
sa presunú do ďalšieho kola, ktoré
bude vyhlásené v januári s podstatne
väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca
sa tak ukáže, koľko z domácnosti
plánuje poukážky aj skutočne využiť.

Pre domácnosti mimo Bratislavského
kraja SIEA vydala 1258 poukážok,
z toho 38 % na fotovoltické panely
určené na výrobu elektriny. Na solárne
kolektory na ohrev teplej vody pripadá
34 % vydaných poukážok. Poukážky
na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné
využívať teplo z okolitého prostredia,
dostane 246 domácnosti, teda zhruba
20 %.
Sledujte web www.zelenadomacnostiam.sk. Aby si domácnosti mohli
porovnať viaceré ponuky a dôsledne
zvážiť, u koho poukážku uplatnia,
zverejnila SIEA prehľad 212 záujemcov, oprávnených zhotoviteľov.
Aké zariadenia budú podporované:
malé zariadenia na výrobu elektriny
s výkonom do 10 kW (fotovoltické
panely, veterné turbíny), zariadenia na
výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu
energie v rodinnom alebo bytovom
dome (slnečné kolektory, kotly na
biomasu, tepelné čerpadlá). Príspevok
poskytovaný SIEA bude tvoriť 50% z
celkových oprávnených nákladov.
(r)

Oddychová zóna na Etape je nateraz hotová, práce sa sputia opäť na jar
Tohtoročná jeseň sa do pamäte
Žiarčanov zapíše okrem priaznivého
počasia aj spustením prác na druhej
oddychovej zóne v meste, konkrétne
začatím prác na oddychovej zóne na
Etape. O priebehu prác, aktuálnom
stave a budúcnosti nám v spoločnom
rozhovore odpovedali primátor Peter
Antal a Igor Rozenberg, riaditeľ mestskej eseročky Technických služieb.
S realizáciou oddychovej zóny sa
plánovalo začať na jar alebo počas
leta. Nakoniec sa začalo 1. októbra
2015. Čo zdržalo proces prác?
Peter Antal: S prácami na oddychovej zóne sme nemohli začať skôr,
ako sa uskutočnil proces posudzovania negatívnych vplyvov na životné
prostredie. Je to zaujímavá skúsenosť,
pretože sme prekročili realizačnú rozlohu diela s výmerou viac ako 10 000
metrov štvorcových. Samotných nás
to prekvapilo aj napriek skutočnosti,
že sme pri príprave projektu toto
číslo mali pred sebou. A ak spojíme
rozlohu so zákonom platným od 1.
januára 2015, tak sa nachádzame
v niekoľkomesačnom oneskorení
začiatku prác. Presnejšie, jar sme presunuli na jeseň. Verím, že to ale nebolo
na škodu. Mali sme čas dotvoriť ideu,
ktorá skrášli prvý pohľad na zónu. Ide
o plastiku majáka, ktorú by sme mali
stihnúť osadiť ešte tento rok. Pôjde

Nechýbajú moderné detské prvky.
o dielo umelca Andreja Jánošku, ktorý
pri otvorení určite pripraví k plastike aj príbeh. V zime ešte pripraví
pracovníčka TS Ľubica Húsenicová nový
nápad z oblasti záhradnej architektúry,
ktorý by mal byť posledným prvkom
podmieňujúcim otvorenie oddychovej
zóny.
Zóna
vyrástla
pred
očami
obyvateľov priam z večera do rána.
Koľko ľudí sa priemerne venuje jej
realizácii?
Igor Rozenberg: Priemerne približne
šesť ľudí denne. Samozrejme, nie je to
tak každý deň. Niekedy je to aj viac ľudí
a niekedy aj nikto. Riadime sa počasím
a inými prácami, ktoré si prednostne
vyžadujú našu pozornosť v meste.
To znamená, že popri tomto projekte
paralelne realizujeme množstvo drobných, ale aj veľkých akcií. Napríklad
rekonštrukciu ciest a chodníkov,
ktorá v tomto roku niekoľkonásobne
prekročila objem našej produkcie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Na ostatnom zasadnutí MsZ ste
prezentovali, že zóna je nateraz hotová, ale čakajú vás ešte dokončovacie
práce, ktoré chcete realizovať na jar.
Čo je už hotové a čo na vás ešte čaká?
Igor Rozenberg: Od začatia prác
k dnešnému dňu sme úspešne ukončili
položenie in-line dráhy, osadili sme osvetlenie, ukončili väčšiu časť výsadby,
osadili atrakcie pre deti aj dospelých
(work-out). Na budúci rok musíme
v prvom rade dokončiť približne 300
metrov chodníkov. Ide o prepojenie Ul.
SNP a Hurbanovej ulice, plus smerom
na Ulicu Bernolákovu. Sfunkčníme osvetlenie, urobíme terénne úpravy, už
spomínaný architektonický prvok súvisiaci so zeleňou, na detskom ihrisku
upravíme podložie a vykonáme všetky
drobné dokončovacie práce.
Nielen obyvatelia z priľahlého
okolia novovznikajúcej oddychovej zóny, ale aj z celého mesta, sa
už nevedia dočkať jej otvorenia.
Kedy bude oficiálne odovzdaná do
užívania obyvateľom?
Peter Antal: Za predpokladu, že
nebude denno-denne pršať, to bude
ešte pred letom. Presnejšie určenie nie
je možné, pretože dokončenie je viazané v prvom rade na ukončenie zimy.
S prácami môžu pracovníci TS začať
hneď, ako im to vonkajšie poveternostné podmienky dovolia. Na jar ich čaká

výškové a polohové osadenie chodníkov, ktoré budú širšie ako tie súčasné.
Navrhli sme to preto, aby sa protiidúci
chodci mohli pohodlne križovať, zatiaľ
čo teraz sa musia navzájom vyhýbať,
aby prešli. Pokračovať budeme s terénnymi úpravami tak, aby pohľad na
zónu bol ucelený, a aby jej vzhľad zapadal do prostredia, v ktorom sa oddychová zóna nachádza. Tomuto vzhľadu
sme prispôsobili aj profil in-line dráhy.
Následne budeme riešiť smetné koše a
pohyb psičkárov, vrátane umiestnenia
nádob na psie exkrementy.
Prekvapilo vás niečo pri realizácii
zóny? Príjemne alebo nepríjemne...
Peter Antal: S nepríjemnými prekvapeniami sme sa nestretli. Ide o dielo,
ktoré zapadá do koncepcie rozvoja
športovo-relaxačných aktivít, ktoré
presadzujeme. To znamená, že popri
veľkých športových zmenách v podobe
rekonštrukcie športovej haly, futbalového štadióna a zimného štadióna
myslíme aj na rekreačných športovcov
v prostredí, kde sa zdržiavajú hlavne
bežní obyvatelia. V blízkosti je dom
dôchodcov, ktorého obyvatelia už
nebudú musieť tráviť voľné chvíle len
v oplotenej časti domova. Na druhej
strane, detské atrakcie prilákajú malé
deti s rodičmi.
Igor Rozenberg: Na svoje si môžu
prísť nielen obyvatelia Etapy, ale aj z

ostatných častí mesta. Lákadlom by pre
nich mala byť napríklad aj in-line dráha.
Na Etape vzniká nové miesto, ktoré nie
je ani pohostinstvom a ani drogovým
zákutím, pretože otvorený charakter
oddychovej zóny nie je svojim prevedením vhodný pre podobné aktivity.
V akej hodnote boli použité
finančné prostriedky na realizáciou
novovznikajúcej oddychovej zóny na
Etape?
Peter Antal: Dielo je rozpočtované
vo výške 190 000 eur vrátane DPH.
Z toho realizácia stavebnej časti mierne presahuje sumu 100 000 eur a keď
k tomu pripočítame rozpočet na zeleň,
dostaneme sumu približne 130 000
eur. Ostatné finančné prostriedky sú
viazané na atrakcie pre deti a dospelých. Okrem toho máme vyčlenených
280 eur na umelecké dielo – plastiku
majáka, ktorá okrem vyhotovenia musí
byť vhodne osadená na podstavci, prevezená z Parku Štefana Moysesa, kde
vznikla a zakonzervovaná vhodnými
prostriedkami na to určenými. Zostávajúce finančné prostriedky budú využité
na vyššie spomenuté dokončovacie
práce. Osvetlenie oddychovej zóny je
financované z vlastných zdrojov mestskej eseročky ako súčasť modernizácie
verejného osvetlenia LED technológiou. Veríme, že to bude stáť za to.
Dominika Urbánková

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 10. decembra rokovali
žiarski poslanci poslednýkrát v
tomto roku. Siedmeho riadneho MsZ
sa zúčastnilo 18 poslancov.
Decembrové zasadnutie MsZ malo
na programe schvaľovanie niekoľkých
všeobecne záväzných nariadení. Na rad
prišlo aj schválenie IV. zmeny rozpočtu
a viacročného rozpočtu mesta na
rok 2016 – 2018. Poslanci schválili
rozpočet mesta na rok 2016 v zmysle
predloženého návrhu, ktorý predstavuje
sumu 12 730 926 eur na strane výdavkov a výdavkov z finančných
celkových príjmov ako aj celkových operácií v sume 747-tisíc eur.
výdavkov a použitie rezervného fondu Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016
mesta na finančné krytie kapitálových predložila jeho riaditeľka Michaela
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Pribilincová. Ako uviedla, návrh
rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný,
v sume 478 093 eur na strane príjmov
aj výdavkov. V príjmovej časti je
vyčíslený plánový objem vlastných
príjmov podľa jednotlivých úsekov
MsKC. Jeho súčasťou sú aj tuzemské
bežné granty v rámci verejnej správy
z rozpočtu mesta v sume 360 600
eur, čo je v porovnaní s rokom 2015
o 7 500 eur menej. Schválená bola
aj zmena odmeňovacieho poriadku
osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZ-u.
Odmeny sa nezvyšovali od roku
2008 a v súčasnosti nezohľadňovali
valorizáciu v uplynulých 7-ich rokoch.

Rozpočet ZPOZ-u sa preto navýšil
o 2 500 eur. Prerokúval a schvaľoval sa
aj plat primátora mesta. Podľa zákona
je plat primátora súčinom priemernej
mesačnej
mzdy
zamestnanca
v národnom hospodárstva vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku 2,53 s tým, že takto vypočítaný
plat sa zaokrúhli na celé euro nahor.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca
v národnom hospodárstve v SR bola
v roku 2014 podľa oznámenia ŠÚ SR vo
výške 858 eur. Na základe uvedeného
je plat primátora mesta 2 171 eur,
ktorý poslanci navýšili o 66,5-percenta.

Od budúceho roku tak bude žiarsky
primátor poberať plat vo výške 3 615
eur.
Ako sme vás už informovali, Slovenský
futbalový zväz schválil v novembri
mestu dotáciu na rekonštrukciu
a modernizáciu futbalového štadióna
vo výške 750-tisíc eur. Vyžaduje sa aj
spolufinancovanie projektu vo výške
40 % (500-tisíc eur). Keďže realizáciu
projektu budú mať na starosti mestské
Technické služby, ku koncu rokovania
preto poslanci schválili zvýšenie
základného imania Technických služieb
s. r. o. vo výške 147 710 eur.
(li)
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SPRAVODAJSTVO

histórie
a pamiatkach mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

PO STOPÁCH

Naše mesto
Blíži sa koniec roka 2015
a v každej oblasti sa bilancuje.
Ľudia sa zamýšľajú nad uplynulým rokom a vyhodnocujú
aktíva a pasíva činnosti v tejktorej oblasti. Tohto roku sa pristúpilo k výraznejšej popularizácii
a propagácii histórie a pamiatok
mesta Žiar nad Hronom.
Začiatkom
roka
mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo Zoznam mestských pamiatok, ktoré
sa týmto aktom stali pamiatkami mesta, ktoré bude chrániť,
zveľaďovať a obnovovať v rámci

svojich možností a prostriedkov. Lebo je treba pripomenúť,
že nie do všetkých
významných pamiatok mesta môžeme
akokoľvek zasahovať, alebo inakšie
ovplyvňovať ich ochranu a využitie,
keďže sa nachádzajú v súkromných rukách. Veľmi povzbudzujúce v oblasti ochrany mestských
pamiatok bolo odkúpenie domu na
Svätokrížskom námestí. Chceli by
sme realizovať jeho rekonštrukciu
do obdobia polovice 19. storočia,
kedy Sv. Kríž patril medzi tie mestá, ktoré sa viažu k menám našich
dejateľov. Avšak nielen na to
chceme upozorniť, lebo žili tu aj
ľudia s každodennými starosťami
a radosťami. Ich duchovný

Žiarivé Vianoce
Janko Kulich & Kolegium si
pre vás pripravili špeciálny koncert pesničiek o Vianociach
v žiarskych dedinkách. V rámci
neho zaznejú naživo všetky
piesne z CD Žiarivé Vianoce, ktoré
pokrstil populárny herec René
Štúr žiarskou kapustnicou.
Koncert sa uskutoční v nedeľu 20.
decembra o 18.00 hod. v Divadelnej
sále Mestského kultúrneho centra. Vstupné je 5 eur a ako darček
dostane každý návštevník CD ku
vstupenke zakúpenej v predpredaji.
Tešiť sa môžete na piesne Slaskou,
Ladomer, Žiarska koleda, Do Pitelovej, Lutilská zima, Vracajú sa z
Betlehema do Lovčice Trubína, Lehota Janova, Keď sa čerti ženili na
Trnavej Hore, Tichá noc v Horných

Opatovciach a Šášovskí snehuliaci.
„Minulý rok sme piesne púšťali v
rámci predvianočných trhov a musím povedať, že prvýkrát v živote
ma zastavovali cudzí ľudia a pýtali
sa ma, odkiaľ poznám Čierne zeme
v Pitelovej,“ približuje Janko Kulich
a ďalej konkretizuje: „Práve do Pitelovej cestovalo množstvo CD-čiek,
ktoré si obyvatelia pýtali. Taktiež sa
veľmi páčili skladby Lehota Janova
či Keď sa čerti ženili na Trnavej Hore,
ktoré si na youtube vypočulo už
niekoľko stoviek ľudí, a to aj počas
leta.“ Špecifickou skladbou na CD
je Tichá noc v Horných Opatovciach. „Aj na ňu sme mali krásnu
odozvu od staršieho manželského
páru, ktorí v obci kedysi žili a pri
započúvaní sa do skladby im prišlo

a kultúrny život sa odrážal aj v ich
príbytkoch, ktoré si prispôsobovali
k práci, ale aj oddychu a radosti.
Účelom obnovy Svätokrížského
domu je práve to, ale bez pátosu,
no s čo najväčšou autenticitou
miesta a miest našich predkov,
ľudí, ktorí nám zanechali krásnu
a bohatú históriu. A my sa budeme
snažiť s ňou oboznámiť všetkých,
ktorí o to stoja. Nechcem povedať,

že spravíme múzeum, to už predsa máme a pekné. Pokúsime sa
spraviť dimenziu doby, ktorá bola
tak nádherná a ktorá je súčasťou
každého z nás. Sme predsa potomkovia tých, ktorí nám zanechali
krásne mesto s množstvom pamiatok a bohatej histórie. Chráňme
si ho a nedopusťme, aby hlúposť,
nevraživosť a chamtivosť ho zničili.
Peter Mosný

Filmový maratón trval
viac ako deväť hodín
clivo. Reakcie boli krásne a mám z
toho veľkú radosť. Aj preto sme sa
rozhodli, že si ich zahráme naživo
s veľkou kapelou a množstvom
hostí, ktorými budú žiarski muzikanti,“ dodáva Janko Kulich. Koncert Žiarivé Vianoce podporili Nadácia ZSNP a Slovalco, mesto Žiar nad
Hronom a Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom.
(li)

Filmový Maratón o život máme
úspešne za sebou. Viac ako deväť
hodín čistého filmového premietania si nenechalo ujsť takmer 150 divákov.
Filmová séria Hry o život sa premietala v Kine Hron v sobotu 21.
novembra. Premietanie trvalo
dokopy 546 minút, čo je viac ako
9 hodín čistého filmového premietania. „Medzi jednotlivými premietaniami boli pre návštevníkov
pripravené tematické sprievodné
aktivity ako lukostreľba, vedomostné otázky, šípky, napodobňovanie
pískania, hod kruhmi či elektrický
labyrint, za ktoré diváci zbierali

body. Tie si potom mohli vymeniť
za tombolové lístky,“ uviedla vedúca žiarskeho kina Lenka Nitrayová. Filmový maratón si prišlo
pozrieť 147 divákov. Súčasťou
celodenného programu bola aj
tombola. Tá sa žrebovala z permanentkových lístkov, z ktorých bolo
vyžrebovaných 20 výhercov.
(r)

Mikuláš rozsvietil stromček a všetky svetlá v Žiari po novom
V sobotu 5. decembra prišiel
Mikuláš aj do nášho mesta, kde
pozdravil všetky deti a spoločne
na námestí rozsvietili vianočný
stromček.
Ani tohtoročný predvečer sviatku
svätého Mikuláša sa nezaobišiel
bez návštevy samotného Mikuláša,
ktorý spoločne s deťmi rozsvietil
vianočný stromček a vianočnú výzdobu v celom meste. Tento rok však
deti a ich rodičov čakala zmena. „Po
dohode so Základnou umeleckou
školou Zity Strnadovej-Parákovej
sme zabezpečili nové divadlo,

nakoľko ho doteraz každoročne
organizovala práve ZUŠ-ka, a tiež
si už potrebovali oddýchnuť. Nie
je totiž jednoduché prichádzať
každý rok s niečím novým a orig-

inálnym,“ objasnila riaditeľka MsKC
Michaela Pribilincová. Pred príchodom Mikuláša zabávali detské publikum v sprievode rodičov a starých
rodičov škriatkovia Damián a Florián, ktorí chceli pomôcť Mikulášovi
s roznášaním darčekov. Nasadli na soby a darčeky odniesli do
viacerých kútov sveta. Neobišli
Áziu, kde darčeky priniesol deťom
drak, do Ameriky odniesla deťom
darčeky veverička, do Afriky lev
a v Európe ich rozniesol kapor. Austrálskym deťom doniesla darčeky
trpaslíčka Anjelinka Čertíková,

ktorú stvárnila žiarska speváčka
Lenka Libjaková. Tá nakoniec aj privolala samotného Mikuláša piesňou.
Mikuláš prišiel v spoločnosti
kráľovnej Elzy z Ľadového
kráľovstva (Frozen), s ktorou po
rozsvietení stromčeka zišli z pódia.
Tu sa spoločne fotili a rozdávali
deťom sladkosti. „Stretli sme sa so
sťažnosťami zo strany rodičov, že
Mikuláš odišiel z pódia a niektoré
deti ho viac nevideli. On však zišiel,
aby sa s nimi odfotografoval a robil
tak až do posledného dieťaťa, ktoré
na námestí ostalo. Preto mal nao-

zaj každý možnosť vidieť ho naživo
a navyše sa s ním odfotografovať,“
spresnila riaditeľka MsKC. A aká
je jej ideálna predstava príchodu
Mikuláša na žiarske námestie? „Bolo
by krásne, keby Mikuláš mohol
prísť na veľkom koči so záprahom
bielych koní. Minulý rok sme sa o to
v skromnejšej podobe pokúsili, no
kočiš si netrúfol ísť s koňmi do davu
plných detí. Rozumiem mu. Stačila
by jediná petarda a mohlo by sa
stať veľké nešťastie,“ skonštatovala
na záver Michaela Pribilincová.
Dominika Urbánková

70. výročie založenia Únie žien na Slovensku sme si pripomenuli aj v Žiari
Tento rok si pripomíname už 70.
výročie od založenia Únie žien
na Slovensku. Členky základnej
organizácie v našom meste si
toto významné jubileum pripomenuli v pondelok 7. decembra
spoločným posedením.
Prvou predsedníčkou Zväzu
slovenských žien sa v roku 1945
stala spisovateľka Hana Gregorová. „Prvou predsedníčkou OV
Československého zväzu žien
v Žiari nad Hronom bola od roku
1967 Mária Hudecová z Antola,“
približuje históriu Etela Šoltésová,
predsedníčka ZO ÚŽS v Žiari nad
Hronom a pokračuje: „Základné organizácie sa zakladali pri podnikoch.
Za 1. predsedníčku ZO ZSNP bola
zvolená Jozefína Šurková a jednou
zo zakladateliek základnej organizácie pri ZSNP bola Jarka Hulinová.“
Únia žien Slovenska je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu
žien, pričom do novembra 1997 pôsobila pod názvom Demokratická
únia žien Slovenska. Poslaním organizácie je zabezpečovať všestranný
osobnostný,
vzdelanostný
a

kultúrny rozvoj ženy a zlepšenie
jej postavenia v spoločnosti. „Môžu
sa na nás obrátiť ženy či matky
s deťmi o pomoc s oblečením a
potrebami pre domácnosť z druhej
ruky, alebo naopak tie, ktoré by sa
chceli zapojiť do charitatívnych a
dobrovoľníckych aktivít a pomôcť
týmto občanom. Ženy sa na nás
môžu obrátiť aj pri rôznych formách
diskriminácie a prejavoch intolerancie,“ konkretizuje Etela Šoltésová.
Hlavným ťažiskom práce únie žien v
meste aj v okrese je sociálna oblasť
a charita. „Organizujeme zbierky
šatstva, nábytku a potrieb pre
domácnosť pre sociálne odkázané
rodiny, pričom úzko spolupracujeme so Špeciálnou základnou
školou v meste. Zbierky sme organizovali aj pre domovy dôchodcov v
okrese. Viac ako 10 rokov sa staráme
o obyvateľky Útulku pre dievčatá v
Lovčici-Trubíne, ktoré po dovŕšení 18
roku museli opustiť detské domovy.
Rôznymi formami sa im snažíme
uľahčiť ich neľahký údel,“ približuje
ďalej Etela Šoltésová a podotýka,
že únia žien sa cieľavedome venuje

aj problematike násilia páchaných
na ženách. Jednou z priorít Národného akčného plánu pre ženy, ktorý
bol vypracovaný v zmysle záverov
4. Svetovej konferencie o ženách
v Pekingu a schválený vládou SR
v roku 1997, je eliminácia násilia
páchaných na ženách „Sme veľmi
rady, že nám mesto vyšlo v ústrety
a v tomto roku zriadilo krízové centrum pre obete násilia, ktoré sme
pomohli zariadiť vecami z druhej
ruky. Aj touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k realizácii tohto projektu.
V edukačnej činnosti sa venujeme
napr. kurzu šitia, patchworku,
aranžovaniu kvetín a zhotovovaniu výzdob pri rôznych kultúrnych
a spoločenských príležitostiach.
V budúcom roku by sme sa chceli
vrátiť po krátkej odmlke k Festivalu
poézie a prózy Vansovej Lomnička
a Večerom poézie Štefánie
Pártošovej.“ Z rozhodnutia vyšších
orgánov okresné organizácie stratili právnu subjektivitu a majetok
prešiel pod ústredie. Kanceláriu,
ktorú vlastnila žiarska únia žien

v budove bývalého Žiaranu, predali. „Takže nemáme vlastné sídlo
a veľa našich činností z tohto
titulu zaniklo, napr. zamestnávanie
opatrovateliek v rámci VPP pre
osamelých, prestárlych občanov,
detí vo viacpočetných rodinách,
doučovanie detí, organizovanie letných táborov pre deti zo sociálne
odkázaných rodín a podobne,“
objasňuje nelichotivú situáciu Etela
Šoltésová a dodáva: „Veľmi nám
chýbajú skladové priestory pri realizácii zbierok, ktoré by bolo treba
triediť a posúvať podľa potreby do
rodín. Mesto nám vyšlo v ústrety

tým, že nám prenajalo priestory
Klubu seniorov na Ulici A. Kmeťa.“
Na tejto adrese môžu dobrovoľníčky
zastihnúť prvý pondelok v mesiaci
(okrem letných prázdninových
mesiacov) od 15-tej hodiny, kde
vykonávajú schôdzkovú činnosť,
organizujú spoločensko-kultúrne,
záujmové a vzdelávacie podujatia.
Kontaktovať ich môžete aj e-mailom na adrese: etela.soltesova@
outlook.com.V súčasnosti predsedá
Okresnej organizácii ÚŽS v Žiari nad
Hronom Jarmila Gallová, ktorá sa z
celého srdca venuje charite.
(li)
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Interpelácie z novembrového a decembrového zasadnutia MsZ
Na posledných dvoch zasadnutiach
MsZ v tomto roku, ktoré sa uskutočnili
26. novembra a 10. decembra, podali
poslanci nasledujúce interpelácie,
ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Interpelácie november 2015
Stella Víťazková: Na základe jej
účasti na kontrolnom dni na žiarskom
cintoríne skonštatovala, že sa úroveň
cintorínskych služieb zvýšila a je tam
poriadok. Taktiež pochválila mestskú políciu za riadenie dopravy počas
„dušičiek“ pri žiarskom cintoríne.
_______________________________
Emil Vozár: Poďakoval Jánovi
Žiakovi a organizátorom Žiarskeho
polmaratónu, že sa štart pretekov
v roku 2016 uskutoční o 10.00
hod., nie o 12.00 hod. ako doposiaľ,
kedy je najväčšie teplo pre bežcov.
_________________________________
Soňa Lukyová: 1. Na lúke pri Hviezdoslavovej ulici je zložený asfaltový frézing
z komunikácií, kedy sa odprace?
2. Prebieha petičná akcia za premiestnenie jarmoku do inej časti mesta. Nesúhlasia napríklad s napájaním
kolotočových atrakcií na elektrinu
z okolitých domov, so systémom záka-

chodník, lebo ľudia tam musia chodiť po
ceste.
3. Opätovne žiada o osvetlenie parkoviska na Ul. Pártošovej.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Chodník zaradíme do harmonogramu na rok 2016. V prípade dostatku
financií sa môže realizovať.
Odpovedá Igor Rozenberg, riaditeľ
zu parkovania počas konania jarmoku
TS, s. r. o.: Parkovisko bude osvetlené
a vadí im hluk z kolotočov.
3. Pri cirkevnej škole nefunguje mest- v najbližšom čase, čakáme na ukončenie
verejného obstarania.
ský rozhlas.
_______________________________
Odpovedá Emil Vozár, konateľ TS, s.
r. o.: Frézing je zložený na tom mieste
Peter Dubeň: Schody vedúce na
z toho dôvodu, že ide o mestské pozemky a do konca roka by mal byť použitý cintorín sú v zlom stave. Ide mesto
opravovať tieto schody?
v rámci opráv komunikácií.
Odpovedá Peter Antal, primátor
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Mestský rozhlas sa všade opraviť mesta: O tomto probléme sme spolu
nedá, je už v takom stave, že si čoskoro hovorili na minulom zasadnutí, aj na
sami budeme musieť odpovedať na otáz- neformálnom stretnutí. Schodom na
ku či ideme investovať do celého systému, cintorín sa venujeme, pripravujeme si alalebo ho prestaneme prevádzkovať. ternatívy, ako tento problém vyriešiť a aj
_________________________________ rozpočet na to.
_______________________________
Veronika Balážová: 1. Na Ul. SNP, v miDecember 2015
este, kde je Katastrálny úrad, je pri komuVeronika Balážová: 1. Mohli by sa
nikácií živý plot. Bolo by dobré, aby sa tie
zastrešiť schody, ktoré vedú z podchodu
kríky strihali šikmo.
2.
Medzi
starou
poliklinikou na Ul. SNP k daňovému úradu?
2. Pri chodníku pri „Kockách“ ostali
a autoumyvárňou je potrebné spraviť

po bývalej terase piliere, ktoré aktuálne
špatia a zavadzajú. Dali by sa odstrániť?
3. Chcela by som poďakovať našim
technickým službám za osvetlenie parkovísk na Ul. Pártošovej a pri Hronstave.
4. V zasadačke, kde teraz rokujeme, je
slabé osvetlenie, môžeme s tým urobiť
niečo?
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: 1. Neviem odpovedať, či je potrebné
schody z podchodu zastrešovať. V zime
tam pravidelne robíme zimnú údržbu,
čistenie a posyp.
2. Oslovíme vlastníka základových pilierov, aby ich odstránil z verejného priestranstva.
4. Neviem, či je nutné meniť osvetlenie
v Zasadačke MsKC.
Bolo by dobré, aby ste v rámci interpelácií nepredkladali veci, ktoré vieme
riešiť operatívne. Interpelácie by mali
smerovať k našej práci, k našim rozhodnutiam alebo k tomu, čo sme urobili. Toto sú skôr podnety na opravy
a rekonštrukcie. Tie by ste mali adresovať
prednostovi mestského úradu.
Milan Gocník: Fakticky zareagoval na
podporu slov primátora citovaním rokovacieho poriadku MsZ: „Poslanec je
oprávnený interpelovať primátora vo veciach výkonu jeho práce.“

Čas vianočný dáva príležitosti aj zlodejom

I keď do Vianoc nám zostáva ešte
zopár dní, čas nakupovania vianočných
darčekov je už v plnom prúde. Svoje myšlienky sústredíme na výber
najvhodnejších a najkrajších darčekov
pre svojich blízkych a stávame sa menej
pozornými a ostražitými. A práve naša
nepozornosť dáva príležitosť a šancu

zlodejom a podvodníkom.
Preto skôr, ako sa vyberiete na
vianočné nákupy, vám polícia dáva do
pozornosti niekoľko odporúčaní. Chráňte
si svoje osobné veci, doklady a peniaze.
Doklady a peňaženku si nenechávajte
na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko
vytiahnuť – v zadnom vrecku nohavíc,
vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo
nákupnej tašky. Kabelku majte poruke,
zásadne ju noste uzatvorenú. Tašky a
kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich
nenechávajte bez dozoru. Pri nakladaní
tovaru do kufra auta z nákupného košíka
si nenechávajte kabelku či doklady
odložené bez dozoru na sedadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici

a hlučným skupinkám. Peňaženku a
osobné doklady majte pri sebe, napr. vo
vnútornom vrecku kabáta zapnutom na
zips alebo gombíkom. Majte na pamäti,
že vreckári pracujú v skupinách, často pri
krádežiach využívajú deti a tlačenica im
uľahčuje „prácu“. Ak máte pri sebe väčšiu
hotovosť, majte peniaze rozdelené na
menšie čiastky. Ak patríte k tým, čo
potrebujú mať zapísaný PIN kód, nikdy
ho nemajte uložený spolu s platobnou
kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu
chráňte svoj PIN kód, aby ho okrem vás
nik iný nevidel. Ak vám ukradli, alebo
ste stratili platobnú kartu, neodkladne
kontaktujte banku, aby kartu zablokovala
a zabránila tak neoprávnenému výberu

peňazí z vášho účtu. Stratu alebo
krádež občianskeho preukazu nahláste
na najbližší útvar policajného zboru
pre prípad jeho zneužitia. Dbajte na
opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu,
využívajte bankomaty v rušnejších
častiach mesta, ak je to možné, vyhýbajte
sa výberu peňazí potme. Vo vozidlách
nenechávajte cennejšie veci, doklady
či peňaženku. Nákupy odkladajte do
batožinového priestoru, aby nepútali
pozornosť zlodejov. Zlodeji dokážu
otvoriť vozidlo a vyradiť alarm pomocou
technického vybavenia za pár sekúnd.
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné
Vianoce za vaše peniaze.
OR PZ Žiar nad Hronom

OZNAMY STAVEBNÉHO ÚRADU
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je,
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení,
príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom spisu 4476/2015 zo dňa
09.11.2015 rozhodnutie o umiestnení stavby: Prístupová komunikácia
k materskej škole, na pozemkoch p.
č. CKN 513/4, CKN 512/1 (obe časťou
EKN parc. č. 460/3), CKN 1791/72,
CKN 512/19 (obe časťou EKN parc. č.
393/1) v katastrálnom území Žiar nad
Hronom. Žiadateľom je mesto Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19
Žiar nad Hronom.
Predmetné
rozhodnutie
je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.
Začatie stavebného konania
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa §
117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, príslušným stavebným
úradom, oznámilo pod číslom spisu
5069/2015 zo dňa 02.12.2015 začatie
stavebného konania na stavbu: Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu
č. 361, Ul. Cyrila a Metoda č. 18 – 22,
Žiar nad Hronom, na pozemku parc.
č. CKN 427 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom. Žiadateľom sú Vlastníci
bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 361, Ul. Cyrila a Metoda č.
18 – 22, Žiar nad Hronom, ktorých na
základe splnomocnenia zastupuje – Ing.
Martin Jančok – predseda bytového
spoločenstva.
Predmetné rozhodnutie je zverejnené
formou verejnej vyhlášky na Úradnej
tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 307/2015
Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky a určil termín ich
konania na sobotu 5. marca 2016 od
7.00 do 22.00 hod.
Právo voliť
Právo voliť do NR SR má občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v
deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je:
•zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia,
•výkon trestu odňatia slobody uložený
za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
•pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky môže byť zvolený občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v
deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku
a má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
Prekážkou práva byť volený je:

•výkon trestu odňatia slobody,
•právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
•pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
Delegovanie do volebných komisií
Do okrskovej volebnej komisie
môže delegovať politická strana alebo
koalícia, ktorej kandidátna listina bola
zaregistrovaná, jedného člena a jedného
náhradníka. Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka doručí politická strana
alebo koalícia starostovi obce najneskôr
11.1.2016 do 24.00 hod. Oznámenie
o delegovaní člena a náhradníka do
volebnej komisie možno doručiť v
elektronickej forme na e-mailovú adresu:
erika.rajcanova@ziar.sk.
INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný alebo v
ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže voliť mimo územia Slovenskej
republiky poštou (Voľba poštou), ak
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia alebo ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do

osobitného zoznamu voličov. Volič
je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje poradové
číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi hlasovacie lístky a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích
lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom. Volič
je povinný odložiť nepoužité hlasovacie
lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku,
za ktorý mu bude uložená pokuta 33
eur. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec/okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky, a to len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia zriadená.
Ak ide o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité hlasovacie
lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi
okrskovej volebnej komisie.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území

Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Volič môže požiadať o
vydanie hlasovacieho preukazu osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred
konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016)
v úradných hodinách obce, v listinnej
forme tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t. j. najneskôr
15.2.2016) alebo elektronicky (e-mailom)
na adrese erika.rajcanova@ziar.sk tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 15.2.2016). Žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu musí
obsahovať údaje o voličovi: meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu), korešpondenčnú adresu,
na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“. O vydanie
hlasovacieho preukazu možno požiadať

aj prostredníctvom splnomocnenej
osoby. Žiadosť musí obsahovať údaje
o voličovi (tak ako je uvedené vyššie)
a taktiež údaje o splnomocnenej osobe
(jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu). Táto osoba je povinná
prevzatie
hlasovacieho
preukazu
potvrdiť svojím podpisom.
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý
pobyt na území SR a v čase volieb sa
zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase volieb sa
zdržiava mimo jej územia, môže požiadať
obec trvalého pobytu o voľbu poštou,
a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o
voľbu poštou bola doručená na adresu
obce (obecného úradu) najneskôr
50 dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť
doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada. Elektronicky (e-mailom) na
adrese erika.rajcanova@ziar.sk tak, aby
žiadosť o voľbu poštou bola doručená
na elektronickú adresu obce najneskôr
50 dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť
doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada.
Bližšie informácie o voľbách do NR
SR sú uverejnené na webovej stránke
mesta, na úradnej tabuli mesta, ako
aj na stránke Ministerstva vnútra SR
(r)

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Planetárium deťom – Prvé kroky na oblohe
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária
vo Hviezdnej sále. V UFO sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia, čo všetko sa už naučili
o blízkom a vzdialenom vesmíre a na záver,
v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú,
ako sa pozoruje obloha hvezdárskym
ďalekohľadom. Dňa 18. decembra o 16.00
hod.
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1 – V znamení mesačného králika
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného Mesiacu. Audiovizuálny program
vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej
oblohy ďalekohľadom. Dňa 18. decembra
o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
December
17.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
18.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
21.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.12. 11.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
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27.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
30.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
31.12. 15.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené
do 20.00 hod., okrem 24.12., 25.12 a 31.12.
Január
1.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
2.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
3.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
4.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
5.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
6.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
7.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
8.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
9.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
10.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
11.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
12.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené
do 20.00 hod., okrem 1.1.

Dnes ďakujem ti, Pane náš,
že každému z nás pomáhaš
a šťastie dávaš všetkým ľuďom z lásky.
Šťastný život, šťastný domov
a pevné zdravie, lásky bozk,
zaspievajme spolu halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelú-u-u-ú-úja.

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

Z pera čitateľa
Z repertoáru speváckeho zboru
Seniori optimisti
Hudba: Leonard Cohen
Text: Marika Szolnokyová
Hallelujah
Pieseň o šťastí
Spievajme pieseň nádhernú,
čo dá nám silu ku šťastiu,
veď život núka nám niekoľko tvárí.
Koľkí za lásku život dali
a koľkým život lásku dal,
zaspievajme spolu halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelú-u-u-ú-úja.
Hľadáme nádej, k šťastiu kľúč,
cestou nám svieti slnka lúč
a kroky lásky povedú nás k cieľu.
Kráčať chcem k tebe, Pane môj
a vrúcne spievať pred tebou
o láske, kráse, šťastí v tvojej ríši.
Halleluja....
Spievajme pieseň nádhernú,
ktorou si ctíme prírodu
v jej stromoch máme silu, k šťastiu kľúč.
Nepokoj, čo občas v srdci máš,
krásnou piesňou prekonáš
aj strom života povedie ťa k cieľu.
Halleluja...

VIANOČNÉ PRIANIA
Nech radosť a šťastie vládne u vás doma,
nech zďaleka obchádza vás nešťastie
a smola. Nech pohoda vládne za
sviatočným stolom, nech láska prevláda
nad nemilým slovom. Nech sú pre vás
vianočné sviatky príjemným zastavením,
aby ste načerpali veľa radosti do života
a silu prekonať všetky prekážky, ktoré vám
nastávajúci rok prinesie do cesty. Krásne
vianočné sviatky a šťastný Nový rok prajem všetkým obyvateľom mesta Žiar nad
Hronom.
Ing. Emil Vozár, poslanec MsZ
Vážení spoluobčania, Vianoce a Nový rok
sú obdobím, keď sa stretávame s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To
všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa
pre každého z nás. Všetko na svete môže
človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví, nespomalí, je čas.
Ten plynie ako rieka nášho života. Deň
za dňom a rok za rokom sa pomaly míňa.
Preto opäť nám klopú na dvere vianočné
sviatky. Čas radosti, zázrakov a prianí.
Osobne želám všetkým spoluobčanom
do nasledujúcich krásnych vianočných
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku, nech zanechajú v srdciach stopu pohody a radosti. Zároveň
vám prajem, aby vás ten nadchádzajúci rok
2016 sprevádzal len v pozitívnom duchu,
ktorý vám prinesie viac pevného zdravia,
viac síl a šťastia v každodennom živote,
zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia.
PaedDr. Veronika Balážová,
poslankyňa MsZ
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e-mail: inzercia@echo.sk

Mikuláš sa medzi škôlkarov priviezol na koči
Mikuláš je predzvesťou vianočných
sviatkov. Chodí medzi deti a rozdáva
darčeky. Inak tomu nebolo ani vo
štvrtok 3. decembra v Materskej škole
- elokovanom pracovisku na Ul. A.
Kmeťa 17.
Na vyzdobenom školskom dvore
vládla príjemná atmosféra podfarbená vianočnou hudbou. Pred príchodom Mikuláša deti z Motýlikovej triedy
preoblečené za anjelikov vystúpili
s tančekom. Potom pani učiteľka Milka s múdrou sovou prečítala krátku
vianočnú rozprávku a všetky deti zaspievali Rolničky. Mikuláš s Anjelikom
prišli medzi deti na koči, ktorý ťahali dva
koníky s kočišom. Bol to najkrajší moment prekvapenia nielen pre deti, ale aj
dospelých. Mikuláša s Anjelikom privítali
s koledami vinšovníci z Lienkovej triedy
v ľudovom oblečení. Reťaze z orieškov

a sušeného ovocia pre vtáčiky rozvešali
škôlkari aj na ihličnatých stromoch
v školskej záhrade. Anjelik všetkých
ponúkol medovníkmi, Mikuláš ich obdaroval balíčkami plných sladkých dobrôt a v triedach novými hračkami pod

stromčekom. Slovami vďaky, uznania, ale
aj pohrozenia nezbedníkom sa Mikuláš
s Anjelikom s deťmi rozlúčili. Nasadli na
čarovný koč, zamávali, ešte raz koníky
obehli školský dvor a zmizli v diaľke.
Kolektív ET

Rodičovský deň
Základná škola na Ul. Dr. Janského pravidelne organizuje aj
aktivity, ktoré nie sú na základných školách bežné. Práve takáto
aktivita sa na žiarskej Jednotke
uskutočnila 24. a 26. novembra pod názvom Rodičovský
deň. Podujatie bolo venované
čitateľským zručnostiam žiakov.
Mottom podujatia bolo Čítajte
s nami. Určený bol pre všetkých
rodičov prvého stupňa, ktorí chceli
vedieť viac o čítaní, práci s textom
a poradiť sa, ako motivovať svoje deti
k čítaniu. Prvý deň sa stretli rodičia
prvákov a druhákov, nasledujúci zas
rodičia tretiakov a štvrtákov. Niektorí
prišli pre inšpiráciu, iní s konkrétnym problémom, na ktorý školská
špeciálna pedagogička hľadala
odpovede. Pre rodičov nebola pripravená len samotná prednáška, ale

aj množstvo ukážok pracovných listov, ktoré dostali domov. Zároveň sa
dozvedeli aj o knihách a pracovných
zošitoch, ktoré sú k tejto téme vhodné pre konkrétny ročník základnej
školy. Do prednášky sa rodičia aktívne zapojili svojimi postrehmi pri
práci s deťmi a vzájomnou výmenou
skúseností. Z Rodičovského dňa, ktorý
v škole nebol prvýkrát, odchádzali
spokojní. Rodičia plní nových námetov, ako aktivizovať svoje deti pri
čítaní a predovšetkým pri čítaní s porozumením. Učitelia s vedomím, že
vedia, kam sa obrátiť po radu a pomoc na dlhej ceste svojich detí za
poznaním. Spolu s učiteľmi aj rodičia
doma prispievajú k zrodu aktívnych
čitateľov.
Mgr. Zuzana Čičmancová, školský
špeciálny pedagóg

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Ďakujeme rodine,
priateľom, susedom
a známym, ktorí sa
dňa 5. decembra prišli
rozlúčiť s naším drahým
manželom, otcom, starým otcom,
bratom a švagrom
Róbertom Sámelom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 75 rokov.
Zároveň ďakujeme za starostlivosť
internému oddeleniu nemocnice
v Žiari nad Hronom,
doktorom a personálu.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Čím bol si nám,
to vie len ten,
kto stráca,
čím bol si iným,
Boh ti to už spláca.
Dňa 29. decembra uplynie
18 rokov od odchodu nášho
drahého manžela,
otca a starého otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás nečakane a bez rozlúčky
opustil vo veku 67 rokov.
Spomínajú manželka,
dcéry s rodinami, vnučky
a vnuci a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov

Tá rana v srdci
stále bolí a nikdy sa
nezahojí.
A teraz , keď nie je
medzi nami,
v srdciach žije s nami.
Dňa 3. januára 2016
si pripomíname 5. výročie,
keď nás navždy opustil náš
milovaný otec, starký a dedko
Jozef Martinca.
S láskou v srdci spomína
celá rodina.
SPOMIENKAtkov

Nezabudneme
na teba...
Dňa 12. decembra
uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil náš
brat a kamarát Janko Žipaj.
S úctou na neho spomínajú jeho
Ľudmila a Marta a bratia Štefan,
Milan, Jozef a Dušan s rodinami,
ako aj jeho priatelia a známi.

SPOMIENKAov

Dňa 3. januára
si pripomíname
1. výročie úmrtia
drahého manžela, otca
a starého otca
PaedDr. Juraja Maxiána.
S láskou spomína manželka,
synovia s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
SPOMIENKAv

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo mal rád,
zostáva v nás.
Dňa 27. decembra si
pripomíname 6. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Varga.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAv

Zhasli oči plné lásky,
našej drahej
mamičky,
nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše spomienky.
Dňa 22. decembra si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Marta Hanzelová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú synovia s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Stíchlo navždy srdce
zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude
tu bez teba žiť...
Dňa 3. januára 2016
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Mária Litrichová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie,
život ide v diaľ,
nám zostane len spomienka a žiaľ.
Dňa 30. decembra si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná
Jarmila Hromádková
vo veku 50 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy
neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 17. decembra si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička
Gizela Goralková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si s nami.
Spomínajú dcéry Valika, Hela,
Gizka a syn Daniel.

SPOMIENKAtkov

Odišli ste od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy ostanete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 27. decembra uplynie
10 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý otec
Jozef Priehradník.
S láskou a úctou spomíname aj
na našu drahú mamu a starú mamu
Paulínu Priehradníkovú.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Jozef s rodinou.
SPOMIENKAtkov
A nádeje na život
už niet.
Zostalo prázdne
miesto v dome a pár
nedokončených viet.
Cítime veľký smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial...
Dňa 11. decembra sme si
pripomenuli 6 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.

Jediné srdce
na svete sme mali,
ktoré dokázalo
nás milovať.
Aj keby láskou
vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Dňa 19. decembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec, zať, brat
a švagor
Vladimír Mikula.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra Veronika
s priateľom, vnuk Dominik,
dcéra Michaela s priateľom,
svokra a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Že čas rany zahojí,
to je len zdanie.
V srdci ostáva bolesť
a spomínanie.
Dňa 18. decembra
si pripomíname 5. výročie úmrtia
manžela
Jána Febena.
S úctou spomína
manželka a synovia s rodinami.

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

SPOMIENKAtkov

Úsmev mal
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 28. novembra
sme si pripomenuli 11. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ernest Bystričan.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, deti s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu
chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku
sviečky za teba sa modlíme.
Dňa 30. novembra sme si
pripomenuli 20. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Zuzana Ščamburová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 16. decembra
sme si pripomenuli 2. výročie od
smutnej chvíle, keď náš navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a dedko
Ing. Ľudovít Adamik.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka Ľudmila,
dcéry Renáta a Henrieta
s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Kto v srdciach žije,
neumiera...
Dňa 16. decembra
sme si pripomenuli
15. výročie od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý
otec Ing. Jozef Lacko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
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Majstrovstvá Slovenska v karate mali pre Žiarčanov príchuť zlata

CYKLOKROS

KARATE

Jedným z najvýznamnejších podujatí
tohto roka boli pre našich karatistov
z MŠK Žiar nad Hronom Majstrovstvá
Slovenskej republiky kadetov a juniorov v karate. Náročnosť turnaja je
daná aj tým, že na ňom štartujú len tí
najlepší pretekári, ktorí si vybojovali
postup z regionálnych majstrovstiev
či zo Slovenského pohára. Žiarsky
klub reprezentovalo 14 pretekárov,
všetci v športovom zápase kumite.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo
378 pretekárov z 55 klubov z celého
Slovenska.
V starších dorastencoch (12 – 13-roční)
sa prvé predstavili dievčatá. Najviac
sa darilo Viktórii Snopkovej, ktorá v
kategórii do 45 kg obsadila 3. miesto a
Karin Hanákovej, ktorá skončila taktiež
tretia v kategórii nad 50 kg. Chlapcom
sa tiež darilo, keď v kategórii do 50 kg
nás od čisto žiarskeho finále delila len
jedna zástavka. Nakoniec si Erik Sklenka
vybojoval 2. miesto a Aris Nikolas Čela
3. miesto.
V kadetoch (14 – 15-roční) už išlo aj o
body na postup na Majstrovstvá Európy.
Tu sme sa konečne dočkali vytúženého
titulu majstra Slovenska, o ktorý sa v
kategórii kadetiek nad 54 kg postarala
Nina Jelžová, ktorá tentoraz nenašla
premožiteľku. V kategórii do 47 kg sa
na treťom mieste umiestnila Natália
Rajčanová. Kadetské ťaženie uzavrel 3.
miestom Zdenko Vanka v kategórii do
57 kg.
Poslednými štartujúcimi nášho tímu boli
juniori (16 – 17-roční). Aj tu sme mali
vysoké ambície, ktoré sa aj nakoniec
naplnili. V kategórii do 68 kg sa do finále
po vyraďovacích bojoch prebojovali
Milan Laurov a Michal Výrostko. Čisto
žiarske finále bolo nakoniec úspešnejšie
pre Milana, ktorý si domov odniesol titul
majstra Slovenska. Bez prehry vo svojej
kategórii do 48 kg ostala aj Dominika
Veisová, čo nášmu klubu prinieslo zisk
tretieho titulu majstra Slovenska. Me-

Žiarski cyklokrosári na víťaznej vlne

Milan Laurov, majster Slovenska a Michal Výrostko,
vicemajster Slovenska.
dailovú zbierku v kategóriách jednotlivcov uzavrela 3. miestom Martina Tatárová v kategórii nad 59 kg.
Súčasťou súťaže boli aj súťaže
trojčlenných družstiev, kde sme opäť
ukázali našu skvelú formu. Družstvo
starších dorastencov v zložení Aris Nikolas Čela, Erik Sklenka, Jaroslav Kalamár,
Igor Hauser – hosťovaný z KK Shihan
Poprad, sa v nabitej kategórii postupne
prebojovalo do finále, kde opäť chlapci
nezaváhali, a tak sa stali majstrami
Slovenska. Staršie dorastenky Veronika
Víglašská, Viktória Snopková a Karin
Hanáková sa prebojovali až do bojov
o medailu, no tá im ušla o vlások, keď
prehrali boj o tretie miesto. Kadetky
Natália Rajčanová, Nina Jelžová, Sarah
Hrnková – hosťovaná z KK AC Uniza
Žilina, zaváhali len v semifinále, a tak
vystúpili na stupeň víťazov na tretiu
priečku. Krásnu bodku za celým turnajom urobilo družstvo juniorov. Milan
Laurov, Michal Výrostko a Andrej Bucha
– hosťovaný KK Zvolen, ktorí na turnaji
nenašli premožiteľov, sa tiež stali majstrami Slovenska.
V týchto dňoch si Karate klub MŠK Žiar

nad Hronom pripomína 10. výročie
úmrtia významnej osobnosti žiarskeho
karate, trénera Jozefa Juhaňáka
(1.6.1955 – 6.12.2005), aj vďaka
ktorému je klub v súčasnosti jedným z
najúspešnejších klubov na Slovensku.
Sme veľmi radi, že jeho pamiatku sme si
uctili aj takýmito skvelými výsledkami,
ktoré sú v zisku získaných medailí na
Majstrovstvách Slovenska historicky
najlepším úspechom. V celkovej bilancii kategórii jednotlivcov sa Žiarčania
umiestnili na 4. mieste spomedzi 55
klubov. V súťaži družstiev to bolo dokonca na 3. mieste.
Všetkým pretekárom ďakujeme za
skvelú reprezentáciu nášho klubu i
mesta. Poďakovanie patrí aj sponzorom, rodičom pretekárov za podporu,
Základnej škole na Jilemnického ulici v
Žiari nad Hronom, Súkromnej strednej
odbornej škole technickej v Žiari nad
Hronom a Základnej škole v Hornej
Ždani za vytvorenie skvelých tréningových podmienok. Poďakovanie patrí aj
MŠK a mestu Žiar nad Hronom.

Slovenský pohár BIKE PRO v cyklokrose 2015 v súčasnosti vrcholí. Už
začiatkom decembra sa v Košiciach
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej
republiky v tejto atraktívnej disciplíne.
V predposlednom kole Slovenského
pohára, ktorý sa konal v Krupine 28.
novembra, sa cyklokrosárom MŠK Žiar
nad Hronom darilo a pred blížiacim sa
domácim šampionátom sa predstavili
vo výbornej forme. Kadet Adam Foltán suverénne zvíťazil a potvrdil rolu
lídra Slovenského pohára. Výborným
výkonom sa prezentoval aj juniorský reprezentant SR v cyklokrose Ján
Gajdošík. Ako jediný junior dokázal
držať kontakt s mužmi a zaslúžene
ovládol juniorskú kategóriu. Menej sa
na ťažkej a rozbahnenej trati darilo
žiakom, keď sa ocitli po štarte v hromadnom páde, po ktorom musel
byť Rasťo Paulík ošetrený a pretek
nedokončil. Michal Holic obsadil v
konečnom hodnotení mladších žiakov
siedme miesto. V kategórii starších
žiačok nás reprezentovala Viktória

Paulíková, ktorá napriek pádu zabojovala, podala maximálny výkon a obsadila vo svojej kategórii pekné druhé
miesto. Kadet Matej Záhorec obsadil
šieste miesto a nová talentovaná
akvizícia Andrej Zelina deviate miesto. V kategórii juniorov k prvenstvu
Gajdošíka pridal ôsme miesto Adrián
Foltán.
V nedeľu 29. novembra si
cyklokrosári MŠK odskočili do susedného Maďarska na 3. kolo Super
Crossu, ktoré sa išlo priamo v centre City parku v Budapešti. Pretek
mal prípravný charakter ako ostrá
skúška pre domácim šampionátom.
Za príjemného počasia na peknej
cyklokrosovej trati a značnej diváckej
kulise zvíťazil v kategórii kadetov
Adam Foltán, systémom štart –cieľ. V
kategórii juniorov obsadil po chybe
v záverečných metroch Ján Gajdošík
druhé miesto. Adrián Foltán skončil
tretí. Z víťazstva sa tešil domáci
pretekár Paák Barnabás z tímu TIPOGRAF TE.
František Sitora

Kadet Adam Foltán.

Ľubomír Striežovský, tréner

Bilancia futbalovej jesene II. ligy Západ
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Zaujímavá hra čísel hovorí po jeseni jasnou rečou pre futbalistov
FK Pohronie. V druhej najvyššej
domácej futbalovej súťaži v Doxxbet
lige, kde pôsobia aj naši futbalisti, sa
im výnimočne veľmi dobre darí.
Po jesennej časti, ktorá pozostávala
z 11 stretnutí prvej časti a ďalších 7 škôl
odvety, pretože v jarnej časti najskôr
dohrajú zvyšné štyri kolá, po ktorých
sa dve skupiny Západ a Východ rozdelia až na tri samostatné celky. Prvých
šesť mužstiev z oboch skupín vytvorí
jednu 12-člennú skupinu o postup
a ďalšie dve skupiny budú štartovať
o zotrvanie v súťaži. Zatiaľ čo v skupine
o postup sa začne od nuly, v skupinách
o záchranu body a skóre po základnej
časti a odohratí 22 kôl sa mužstvám po
redukovaní tabuľky budú pripočítavať.
Dve najhoršie umiestnené mužstvá
zo skupiny Východ aj Západ budú zo
súťaže zostupovať do príslušnej III. ligy
regionálnej súťaže. Priaznivcov futbalu
v súčasnosti teší skutočnosť, že futbalisti FK Pohronie si vybojovali miestenku už v predstihu do skupiny o postup.
Aj keď zverenci trénera Štefana Zaťku
vedú druholigový 12-členný peletón
v skupine Západ s jednobodovým náskokom pred druhými Borčicami, mohol
byť ich náskok ešte aj vyšší, pretože
ich môže mrzieť zbytočne inkasovaný gól v poslednom 18. kole v Nitre
v nastavenom čase a taktiež po veľmi

Lukáš Garaj, najlepší strelec jesennej časti FK Pohronie
so 6 gólmi spálil veľkú gólovú príležitosť v domácom
stretnutí 15. kola proti FK Dukla Banská Bystrica.
slabom výkone s rezervou MŠK Žilina
na domácom ihrisku, kde v 11. kole
utrpeli najvyššiu prehru na domácej
pôde v tomto súťažnom ročníku (0:3)!
Napriek týmto dvom zakolísaniam
je postavenie v tabuľkách (celkom,
doma a vonku) také, aké ešte futbalová
verejnosť v tomto klube nepamätá.
FK Pohronie má spolu s Iskrou Borčice
a Novým Mestom nad Váhom najlepšiu
obranu, pretože všetky tri družstvá
inkasovali iba 18 gólov. Čo sa týka
útočnej fázy, FK Pohronie má po
Borčiciach, FC Nitra, MŠK Žilina „B“ a ŠK
Slovan Bratislava juniori piaty najlepší
útok, ktorý zaznamenal 25 gólov. Zverencom trénera Štefana Zaťku patrí ešte
prvenstvo bez inkasovaného gólu: FK
Pohronie10 zápasov, Borčice 9, N. M.

nad Váhom 7, Dukla B. Bystrica, Dunajská Lužná a Sereď po 6, FC Spartak
Trnava juniori 5, FC Nitra, Žilina „B“,
Senec po 4, Šaľa a Slovan juniori po 3
zápasy. Zápasy bez streleného gólu:
Trnava juniori 10 zápasov, Senec 8, N.
M. nad Váhom 7, Šaľa, Sereď, Dunajská
Lužná, Dukla B. Bystrica po 6, FC Nitra
5, Borčice, Žilina „B“, FK Pohronie po 4,
Slovan jun. 1. Najdlhšie víťazné série: N.
M. nad Váhom 4 zápasy ( 12.- 15.kolo),
sériu 3 zápasov zaznamenali Šaľa,
Sereď, Žilina „B“, FK Pohronie, Borčice,
Trnava juniori, Slovan juniori, Dukla
B. Bystrica. Séria bez prehry: Žilina
„B“ 11 zápasov (5-6-0, 5.- 15.kolo), FK
Pohronie 7 zápasov (5-2-0, 12.-18.kolo),
Borčice 7 zápasov (6-1-0, 5.-11.kolo),FK
Pohronie 5 zápasov (4-1-0, 1.-5.kolo),

Šaľa 4 zápasy (3-1-0, 6.-9.kolo), Dukla
B. Bystrica 4 zápasy(2-2-0,11.-14.kolo.
Najlepší strelci skupiny Západ po 18.
kole:
17 gólov – Paukner (FC Nitra), 8 gólov –
Morong (FC Nitra), Matejka (Slovan juniori), L. Jánošík (Žilina „B“), Hlavatovič
(Senec), 7 gólov – Ján Novák, Barčík
(obaja Borčice), 6 gólov – Remeň,
Valachovič (obaja Šaľa), A. Kováč
(Borčice), Lukáš Garaj (FK Pohronie).
Ďalšie góly FK Pohronie zaznamenali:
4 – Michal Páleník, 3 – Marek Frimmel,
Ján Nosko, Patrik Abrahám, 2 – Marek
Zuziak, Ján Sojka, 1 – Miroslav Poliaček,
Miroslav Gregáň. Žlté karty: 6 Ján Sojka (kapitán mužstva), 4 Ján Nosko,
René Paraj, 2 František Plach, Patrik
Abrahám, Marek Frimmel, Ján Hatok,
Michal Páleník, Pavol Blaho, Marek
Zuziak, 1 Lukáš Garaj, Lukáš Pelegríni,
Adam Siráň. Celkom 13 hráčov videlo až
31-krát žltú kartu. Okrem toho štatistici
zaznamenali aj jednu červenú kartu,
ktorú videl z rúk hlavného rozhodcu
v stretnutí FC Nitra – FK Pohronie (2:2)
obranca Ján Nosko po druhej žltej
karte v tomto stretnutí. Na záver ešte
pohľad na zaujímavé tabuľky jesene,
kde jednoznačne kraľujú futbalisti FK
Pohronie.
Celková tabuľka
1.FK Pohronie
18 11 3
2. Iskra Borčice 18 11 2
3. MŠK Žilina „B“ 18 7 7
4. N. Mesto n./V.
18 8

425:18
537:18
432:25
4 6

36
35
28
22:18 28

5. ŠKF Sereď
6. FC Nitra
7. Dunajská Lužná
8. Slovan juniori
9. Dukla B. Bystrica
10. Duslo Šaľa
11. ŠK SFM Senec
12. Trnava juniori

18
18
18
18
18
18
18
18

8
8
7
7
7
6
5
6

3
2
4
3
2
1
3
0

7
8
7
8
9
11
10
12

20:23
35:25
23:28
31:35
18:23
21:34
24:32
13:22

8
7
6
6
6
4
5
5
5
4
4
4

0
1
2
1
1
5
2
2
1
2
0
0

1 15:4
1 27:7
1 21:6
2 13:7
2 13:7
0 18:9
216:11
2 13:9
319:14
318:14
5 7:9
510:14

24
22
20
19
19
17
17
17
16
14
12
12

5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

0
3
2
2
1
2
2
2
0
1
1
2

416:12
310:14
4 9:9
414:16
513:21
5 7:16
5 7:17
611:20
7 6:13
7 8:18
7 5:16
7 5:18

15
12
11
11
10
8
8
7
6
4
4
2

27
26
25
24
23
19
18
18

Tabuľka DOMA
1.FK Pohronie
9
2. FC Nitra
9
3. Iskra Borčice
9
4. ŠKF Sereď
9
5. Dukla B. Bystrica 9
6. MŠK Žilina „B“ 9
7. Dunajská Lužná 9
8. Nové Mesto n/V. 9
9. ŠK SFM Senec 9
10. Slovan juniori 9
11. Trnava juniori 9
12. Duslo Šaľa
9

Tabuľka VONKU
1. Iskra Borčice
9
2. FK Pohronie
9
3. Nové Mesto n/V. 9
4. MŠK Žilina „B“ 9
5. Slovan juniori 9
6. ŠKF Sereď
9
7. Dunajská Lužná 9
8. Duslo Šaľa
9
9. Trnava juniori 9
10. FC Nitra
9
11. Dukla B. Bystrica9
12. ŠK SFM Senec 9

Pripravil a spracoval Jozef Cvajniga.
Foto: autor.
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Gajdošík majstrom Slovenska v cyklokrose

Vyrovnané zápasy so Žilinou

CYKLOKROS

BASKETBAL - ŽIACI

Vyvrcholením
tohtoročnej
cyklokrosovej sezóny boli v sobotu
5. decembra v Košiciach MSR
v cyklokrose, ktoré boli zároveň
posledným
trinástym
kolom
Slovenského pohára BIKE PRO.
O vynikajúci výsledok pre žiarsku
cyklistiku sa na tomto šampionáte
postaral junior MŠK Ján Gajdošík,
ktorý bezchybným výkonom na trati
získal pre žiarske farby vytúžený
titul majstra republiky a vybojoval si
priamy postup na Majstrovstvá sveta
v cyklokrose, ktoré sa konajú koncom
januára 2016 v belgickom HausdenZolder.
Majstrovská trať viedla nesmierne
náročným 2,5 km dlhým okruhom
košického sídliska s povrchmi 15 %
asfaltové cesty, 15 % škvára a 70 %
trávnaté plochy. Na trati bolo všetko,
čo patrí k cyklokrosu. Nechýbali schody,
umelé prekážky, dlhé a rýchle úseky
na škváre, ako aj prechody cez rôzne
povrchy. Takáto trať hodná šampionátu
si však vyžadovala od pretekárov
maximálnu koncentráciu.
Kategória mladších žiakov štartovala
ako prvá na 20 minút a v nej zastupovali
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
pretekári Rastislav Paulík a Michal
Holic. Rasťo Paulík nakoniec obsadil
nepopulárne štvrté miesto, ale za výkon,
ktorý podal na trati, si zaslúži uznanie.
Michal Holic v závere výkonnostne
nestačil a obsadil 13. miesto.
V
kategórii
starších
žiačok
reprezentovali MŠK Simona Záhorcová
a Viktória Paulíková. Dievčence napriek

MBK Victoria Žilina – MŠK BK
Žiar nad Hronom 56:50 (11:24,
7:10,
22:6,
16:10)
Body: Matej Golebiowski 12b.,
Marek Grochal 8b., Juraj Greguš 3b.,
Marek Novák 6b., Hugo Kucej 9b.,
Jakub Babiak 3b., Maxim Matuška 9b.

značným zdravotným problémom
nastúpili na štart, zabojovali a obsadili
vo svojej vekovej kategórii výborné
druhé a štvrté miesto. Najpočetnejšie
zastúpenie sme mali v kategórii
kadetov, kde horúcim kandidátom na
titul bol vedúci pretekár Slovenského
pohára Adam Foltán. Jeho najväčší
súper Matej Blaško z CyS Žilina prišiel na
tohtoročný šampionát skutočne veľmi
dobre pripravený a po neúprosnom boji
na trati porazil Foltána a získal titul. Táto
dvojica zviedla na trati krásny súboj,
divácky veľmi atraktívny až do poslednej
chvíle a výkonnostne rozdielom triedy
odskočila ostaným pretekárom. Napriek
druhému miestu na šampionáte
získal Adam Foltán prvenstvo v seriáli
pretekov Slovenského pohára BIKE PRO
2015.
Nestratili sa ani ostatní naši kadeti,
keď obsadili všetci umiestnenie
v prvej desiatke. Matúš Černek skončil
na šiestom mieste, Andrej Zelina na
ôsmom a Matej Záhorec na desiatom

Ján Gajdošík na stupni víťazov.
mieste. Aj v kategórii juniorov mal
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
želiezko v ohni. Janko Gajdošík sa
na tohtoročný šampionát pripravil
zodpovedne, nenechal nič na náhodu
a po krásnom výkone na trati zvíťazil
a potvrdil, že titul je v pravých rukách.
Druhé a tretie miesto obsadili cyklisti ŽP
Šport Podbrezová Jakub Varhaňovský
a Slavomír Kujan. Adrián Foltán sa po
Majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike
v USA, na ktorom štartoval, opäť zapojil
do prípravy. Absolvoval aj cyklokrosový
šampionát a obsadil na ňom ôsme
miesto. Za predvedené výkony počas
celého priebehu seriálu Slovenského
pohára BIKE PRO v cyklokrose 2015,
ako aj na republikovom šampionáte,
patrí všetkým pretekárom uznanie
a poďakovanie. Poďakovanie za pomoc
a podporu patrí aj celému realizačnému
tímu a zapáleným rodičom.
František Sitora

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 48:50 (4:15, 7:9, 20:10, 17:16)
Body: Marek Novák 7b., Juraj Greguš
2b., Matej Golebiowski 16b., Hugo Kucej
11b., Maxim Matuška 5b, Marek Grochal
3b.,Pavel Király 2b., Jakub Babiak 3b.
Žiaci MŠK BK vycestovali za svojim
súperom do Žiliny, kde odohrali dva
vyrovnané zápasy. Priebeh oboch zá-

pasov mal rovnaký scenár, jediným
rozdielom bol ich konečný výsledok.
Vstupy do zápasov, ako aj prvé polčasy,
boli v réžii Žiarčanov. Pekné akcie
s úspešným zakončením zaskočili
súpera, ktorý sa však vždy v tretej
štvrtine prebral a dokázal sa vrátiť
do hry. Bolo to hlavne dôsledkom fatálnych chýb a nekoncentrovanosti
našich hráčov už v spomínanej tretej
štvrtine. Každý zápas sa rozhodoval až
v posledných minútach či sekundách.
V prvom zápase mali viac šťastia domáci a, naopak, v druhom si cenné body
za víťazstvo pripísali na svoje konto
Žiarčania.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Rastislav Urgela: Ciele zo začiatku sezóny sa nám podarilo naplniť
FUTBAL - MLÁDEŽ

Futbalovú jesennú časť (2015 - 2016)
mládežníckych kategórií FK Pohronie
hodnotíme s manažérom mládeže
Rastislavom Urgelom.
Ako hodnotíte jesennú časť 2015
v podaní mládeže?
Myslím si, že ciele, ktoré sme si dali
na začiatku sezóny, sa nám podarilo
naplniť. Dorastenecké kategórie pod
vedením nových trénerov sa postupne
stabilizujú a sme radi, že viacerí mladí
hráči sa čoraz častejšie objavujú
v juniorke či dokonca v A-tíme (Nemec,
Blahút, Sekereš, Rišňovský). O viacerých
budeme určite v budúcnosti počuť.
Starší žiaci U15 a U14 nám pracujú
v kľudných vodách (7., resp. 8. miesto)
a veríme, že tak bude aj v budúcom
roku. V kategóriách mladších žiakov U13
a U12 sme si dali za cieľ doplnenie tímov,
najmä v U12, kde sme mali problémy
s počtami. Prípravkárske kategórie
(U11, U10, U9) hrajúce v súťaži SsFZ nám
robia radosť svojou hrou aj výsledkami.
V podobnom trende sa za nimi ťahá už
aj U8 a od septembra 2015 nám začala
fungovať aj nová kategória U7 s 20timi hráčmi vo veku 5 – 6 rokov. Už
druhým rokom pokračujeme v projekte
Futbalovej školičky FK Pohronie
(kategória U6), ktorú navštevuje 18

detí (chlapcov aj dievčat). Sme radi, že
v našom klube fungujú aj tímy dievčat
(UW15) a junioriek (UW21). Od leta do
konca roka 2015 sa naša mládežnícka
základňa rozrástla o ďalších členov
a momentálne v klube trénuje do 270
hráčov od kategórie U6 až po juniorov.
Pre porovnanie, v roku 2010 to bolo
približne 120 – 140 detí. Toto je pre
nás najlepšie hodnotenie, a zároveň
veľký úspech či záväzok do ďalšej
práce v nasledujúcich rokoch. Najmä
sa budeme snažiť, aby sme vytvorili
pre všetkých mládežníkov čo najlepšie
podmienky pre ich fungovanie
a kultúrnejšie prostredie na našom
štadióne.
Ktoré tímy vyčnievali a ktoré, naopak,
sklamali?
Pre náš klub sme si nedali za cieľ
žiadne výsledky, okrem starších žiakov
U15 (nosná kategória pre všetky
žiacke kategórie), ale kvalitnú prácu
v každodennom tréningovom procese,
výchovu jednotlivcov a stabilizáciu
jednotlivých kategórií. To sa nám, verím,
podarilo naplniť. Ak by som mal byť
konkrétnejší, kto nás v jeseni potešil,
tak U15 pod vedením trénera Kališa
je momentálne na slušnom 7. mieste
s dobrou východiskovou pozíciou pred

jarnou časťou. Už dlhodobo si udržuje
vysokú latku výkonnosti TOP kategória
celej našej mládeže U13. V tabuľke 1. ligy
MŽ skupiny STRED skončila na peknom
3. mieste hneď za Ružomberkom
a Žilinou. V Halovej sezóne mládeže SFZ
sa dostala už do osemfinále v Púchove
medzi 18 najlepších tímov na Slovensku.
Veľký progres a radosť z výsledkov
a herného prejavu nám robia taktiež
kategórie prípraviek U11, U10, U9 a U8.
Uvidíme, ako im to pôjde onedlho
v mladších žiakoch. Ostatné tímy mali
striedavé úspechy a vyslovene nás nikto
nesklamal.
Čo zaujímavé sa na jeseň udialo?
Určite to bolo najmä pridelenie
dotácie zo SFZ a zaradenie do projektu
modernizácie a rekonštrukcie 21
futbalových štadiónov na Slovensku.
Veríme, že v najbližšej budúcnosti sa
dočkáme v našom meste ďalšieho
pekného športového stánku a
rekonštrukcie štadióna v Žiari nad
Hronom, ktorý ju neodkladne potrebuje.
Sme presvedčení, že aj týmto krokom
pritiahneme znovu ďalších mladých
futbalistov do nášho FK.
Kedy začínate prípravu na jarnú časť?
S prípravou na jarnú časť sezóny
2015/2016 nám začínajú všetky

mládežnícke kategórie v januári
2016. Hneď po tom, ako si všetci užijú
prázdniny, vianočné sviatky a trošku si
oddýchnu po náročnom roku 2015.
Aké budú ambície do jarnej časti?
Ako vždy, vyhnúť sa záchranárskym
prácam kategórie U15, na ktorej
postavení závisí naša celá mládež a získať
opäť licenciu Grassroots zabezpečujúcu
I. ligu žiakov aj na ďalšiu sezónu
2016/2017. Mať konkurencie schopné
tímy s družstvami v stredoslovenskom

regióne a postupne aj na Slovensku.
Na záver by som chcel úplne všetkým,
čo sa pričinili o rozvoj mládežníckeho
futbalu v našom meste v minulom
roku,
sponzorom,
funkcionárom,
trénerom, ich realizačným tímom,
a najmä všetkým hráčom poďakovať
za zanietenú, trpezlivú a odbornú
prácu, popriať krásne Vianoce, veľa
zdravia a úspechov v Novom roku 2016
.
(r)

Najúspešnejší mládežnícky tím U13.

