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Mikuláš priniesol do mesta vianočnú atmosféru

V tomto čísle:



Krytú plaváreň
čaká rozsiahla
rekonštrukcia
Strana II



Poznáme ceny
za parkovanie
v areáli nemocnice
Strana III



Mikuláš zavítal do nášho mesta
v pondelok 5. decembra. Spoločne
s detičkami rozsvietil živý vianočný
stromček na námestí a do mesta tak
priniesol pravú vianočnú atmosféru.
Ešte predtým, ako Mikuláš pozdravil
Žiarčanov, začali sa na námestí aj
Vianočné trhy. Tie potrvajú až do
štvrtka 22. decembra. Predajné stánky
s vianočným tovarom sú otvorené
od 10.00 do 18.00 hodiny a stánky
s občerstvením od 10.00 do 20.00
hodiny. Sortiment v predajných stánkoch
je pritom podobný ako po minulé roky.
Občerstviť sa môžete lahodným punčom
a hlad zahnať obľúbenými poplamúchmi.

Vianočný primátorský punč sa bude
podávať v pondelok 19. decembra od
10-tej hodiny. Vyzbieraná suma z tohto
predaja sa opäť použije na dobročinné
účely. Už v stredu 21. decembra bude
niekoľko tímov súťažiť vo varení
vianočnej kapustnice. Svoj tím opäť
postaví aj primátor Peter Antal či žiarski
poslanci.

Vianoce v meste po novom

Vianočnú atmosféru v meste znásobuje
aj živý vianočný stromček či nové biele
LED osvetlenie. To je nielen na stĺpoch
verejného osvetlenia na Ulici Štefana
Moysesa, ale aj na stromčekoch pred
mestským úradom, na vianočnom

Pre snúbencov
sobášiacich sa v parku
pripravuje mesto novinku
v podobe dreveného
altánku

Mikuláš potešil hlavne najmenších Žiarčanov.
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Prevádzka
materskej školy
počas vianočných prázdnin
Strana III

Vianočná atmosféra vládne v meste už od 5. decembra.

stromčeku a biele hviezdne nebo je aj
nad Letným pavilónom. Umelý vianočný
stromček, ktorý roky stával v strede
námestia, zdobí tento rok priestor pred
Mestským kultúrnym centrom.
Premiéru má tento rok aj unikátny
drevený betlehem v životnej veľkosti,
ktorý pre Žiarčanov vytvoril majster
Andrej Jánoška. V betleheme je
umiestnený Ježiško v jasličkách,
Mária s Jozefom, pastier s píšťalkou,
jahniatko, somárik, kravička, ovečka,

anjel a postavičky detí. Budúci rok ešte
do betlehema pribudnú Traja králi.
Okrem samotného betlehema vytvoril
majster Jánoška aj altánok, v ktorom
je kompozícia postáv na námestí
umiestnená. Drevené plastiky vznikali
z mäkkého lipového dreva a sú špeciálne
ošetrené. Na námestí je po novom
osadená aj kamera, ktorá je nasmerovaná
na betlehem a vianočný stromček. Tieto
priestory sú tak nonstop pod dohľadom
operátorov kamerového systému.
(li)



Z decembrového
zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Strana II



Odkrývame históriu mesta:
Vianočné sviatky
v minulosti

Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží radosť, šťastie, pokoj boží.
Pokojné a radostné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2017
vám praje mesto Žiar nad Hronom.
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Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V



Ako trávia Vianoce
Žiarčania v zahraničí
Strana IV

Adventný koncert
opernej divy

Ľubica Rybárska a jej hostia
Ján Vaculík a Martina Zaťková

20. december 2016
Kostol Povýšenia sv. Kríža

Súťaž vo varení
kapustnice
21. december 2016
od 12.00 hod.
Ochutnávka od 15.00 hod.

VIANOČNÝ
PRIMÁTORSKÝ PUNČ
19. december 2016
od 10.00 hod.

2II.

Mestské noviny | 15. december 2016

SPRAVODAJSTVO

Krytú plaváreň čaká rekonštrukcia
Mesto už pripravuje projektovú dokumentáciu
Hoci je budova mestskej Krytej
plavárne
najnovšou
mestskou
budovou, technický stav tejto
skutočnosti nezodpovedá. Keďže
vedenie mesta nechce dôjsť do štádia
núteného uzatvorenia plavárne, je
potrebné pristúpiť k jej rekonštrukcii.
V budove plavárne nefunguje
podlahové kúrenie už dlhšiu dobu. „Žiaľ,
sme v štádiu, kedy už asi bude potrebné
meniť aj fóliu bazéna,“ priznáva primátor
Peter Antal a ako konkretizuje, za fóliu
začalo zatekať a v dobrom technickom
stave nie je ani spodná konštrukcia
samotného bazéna. Mesto preto muselo
sme urobiť určité statické zásahy, aby sa
plaváreň mohla prevádzkovať. Aj čo sa
týka samotných energií, budova plavárne
najviac zaťažuje mestský rozpočet.

„Na chod plavárne ide priama dotácia
z rozpočtu mesta, čo je približne 200-tisíc
eur každý rok. Zhodli sme sa na tom, že
nechceme dôjsť do štádia, že sa bude
musieť plaváreň pre haváriu zatvoriť.
Musíme byť preto pripravení a mať
prichystanú projektovú dokumentáciu,“
hovorí o najbližších plánoch radnice
Antal. Ako ďalej informuje, súčasný stav
budovy plavárne však nie je taký, že
by musela byť do pol roka alebo o rok
zatvorená. „Pracujeme však na tom, aby
k tomu ani nedošlo,“ podotýka Antal.

je nefunkčné a energetických úspor.
To znamená aj technológie opláštenia
a aj okenných otvorov, ktoré sú staré
a je cez ne najväčší energetický únik.
V minulosti bola robená tzv. termovízia,
ktorá jasne ukázala, čo je na plavárni
hlavným problémom. Tým je práve
spomínané opláštenie bazéna, ktoré
dnes neplní takmer žiadnu funkciu
a účel, a preto je potrebné plaváreň
neustále vykurovať,“ špecifikuje ďalej
žiarsky primátor. V súčasnosti je situácia
taká, že vedenie mesta pracuje na
vypracovaní projektovej dokumentácie
a na štúdiách. Naceňuje sa bazén, aby
sa vedelo, koľko by stála jeho výmena,
Primátor má tiež jasno v tom, čoho vykurovanie, opláštenie bazéna a
by sa prípadná rekonštrukcia týkala. vzduchotechnika, ktorá je tiež v zlom
„Samotného bazéna, vykurovania, ktoré technickom stave. „Najväčšie položky
dáme dokopy, povieme si, aká to bude
suma, ako k tomu pristúpime, z čoho
budeme rekonštrukciu financovať.
Tento projekt sa dá financovať ako
projektové financovanie, to znamená,
že je to návratný projekt. A to práve z
pohľadu energetických úspor, ktoré sa
dajú dosiahnuť určitými investíciami,“
dodáva na záver Peter Antal s tým, že
konkrétne čísla nateraz nevie povedať.
Najskôr je potrebné vedieť reálnu sumu,
ktorú si plaváreň vyžaduje.
(li)

Výmena opláštenia bazéna
aj oprava vykurovania

Štvrtý ročník Bálu Žiarčanov piatok trinásteho
Štvrtý ročník obľúbeného Bálu
Žiarčanov sa uskutoční piatok
trinásteho januára. Ako žiarske
Mestské kultúrne centrum sľubuje,
už samotný dátum je zaväzujúci,
a zároveň inšpirujúci.
Magický dátum v sebe sľubuje aj
magický Bál Žiarčanov. „Určite nebudeme
hostí strašiť, ani meniť program na
haloweensky večierok,“ hovorí producent
Céčka Janko Kulich a prezrádza aj meno
moderátora: „Ako moderátora programu
sme vybrali skvelého herca, speváka a
ešte lepšieho zabávača a moderátora
Štefana Skrúcaného. Programom bude
sprevádzať od jeho začiatku o 19-tej
hodine, cez tombolu až po polnočné
prekvapenie.“
Okrem moderovania
a vtipov ponúkne moderátor aj pár
známych piesní. Do tanca bude na
striedačku s DJ-om hrať vynikajúca
skupina Funky Emotions, ktorá sa
na žiarskom bále predviedla aj pred
2 rokmi a zožali za svoje vystúpenia

Moderátorom 4. ročníka bálu bude
Štefan Skrúcaný.
výborné ohlasy. „Program sme doplnili
o špeciálne polnočné prekvapenie.
Bude ním magické vystúpenie kúzelníka
Tomasiana známeho z talentovej
televíznej šou. Okrem pódiovej šou
predvedie aj mikromágiu priamo medzi
hosťami pri stoloch v sále. A máme ešte
jedno prekvapenie. Aby sme umocnili
atmosféru celého večera, zavolali sme
aj členov skvelej formácie Mirror family,
známej taktiež z talentovej súťaže. Sme
presvedčení, že dvaja členovia tejto
rodinky odetí do zrkadlových kostýmov

dodajú ten správny glanc takému
podujatiu, akým je Bál Žiarčanov,“
približuje ďalší program Janko Kulich.
Výška vstupného sa nemení ani v tomto
ročníku a cena vstupenky je 25 eur.
V cene vstupenky je tiež započítané
občerstvenie vo forme švédskych
stolov, o ktoré sa postará Združená
stredná škola obchodu a služieb
v Žiari nad Hronom. „Vstupenky sú už
v predaji v pokladni MsKC a v Knižnici
M. Chrásteka, rezervovať si ich môžete
aj prostredníctvom webovej stránky
www.mskcentrum.sk, Predaj vstupeniek
bude v roku 2016 do 22. decembra
vrátane a následne až po Novom roku,“
podotýka Kulich. Ak sa rozhodnete
zabaviť na žiarskom bále, ani tento rok
nebudete ukrátení ani o sprievodné
podujatia. Medzi najobľúbenejšie časti
programu patrí tombola. „Výnimkou
nebude ani 4. ročník, kedy opäť
pripravujeme tombolu plnú atraktívnych
cien,“ dodáva na záver Janko Kulich. (li)

Snúbencov budú v parku sobášiť
v drevenom altánku
Vo februári 2011 žiarski poslanci
schválili exteriérové priestory mesta
na výkon občianskych sobášnych
obradov mimo úradne určenej
miestnosti. Hoci ako konkrétne
miesto nebol definovaný Park
Štefana Moysesa, práve toto miesto
je najviac využívané na exteriérové
sobášne obrady. Na tieto účely sa pre
obrady využíval rozkladací stan, no
už budúci rok bude v parku osadené
trvalá drevostavba s kamennou
dlažbou.
Od roku 2011, kedy už bolo
umožnené snúbencom povedať si
„áno“ aj mimo obradnej siene, sa
v exteriéri uskutočnilo 10 sobášov,
z toho 8 sobášov v parku. „Najväčší
záujem je o mesiace jún, august,
september, ale napríklad v roku 2017
budeme realizovať sobáš v parku aj
v máji, pričom už štyri páry snúbencov
záväzne potvrdili termín svojej svadby
v parku,“ konkretizuje Silvia Hlôšková,
odborná pracovníčka pre žiarsky
ZPOZ. Za obrad v exteriéri pritom
snúbenci zaplatia 300 eur v prípade, že
aspoň jeden z nich má trvalé bydlisko
v Žiari nad Hronom. Pre ostatných
snúbencov je cena 333 eur. „Táto
cena zahŕňa dopravu profesionálnej
zvukovej aparatúry, jej inštaláciu a
prípravu obradového miesta. Prevoz,
príprava miesta, samotný obrad a
následná demontáž zahŕňa osem
hodín práce, na ktorej sa podieľajú 4 - 5
pracovníci,“ špecifikuje ďalej Hlôšková
a približuje, čo v prípade, ak by počas
obradu pršalo. „Zatiaľ nám šťastie
praje, ani jeden sobáš sme nemuseli
presúvať z parku do obradnej siene.
Ale ak to raz príde, žiadny problém.

So snúbencami sme počas celého dňa
v telefonickom kontakte, ak by bolo
počasie veľmi nepriaznivé, uskutoční sa
sobáš v obradnej sieni, v prípade búrky
sa posunie hodina sobáša a v parku sa
uskutoční až po búrke.“

Cena za obrad
sa navyšovať nebude

Reakcie hostí po obrade sú vždy veľmi
pozitívne. A keďže žiarsky ZPOZ neustále
hľadá možnosti, ako snúbencom čo
najviac skrášliť ich svadobný deň, začali
spolu s primátorom Petrom Antalom
uvažovať nad alternatívou nahradiť
biely stan svadobným altánkom.
„Drevený biely altánok zosobňuje
romantiku, eleganciu, je štýlovejší
ako stan. Pridanou hodnotou by bola
kamenná dlažba pod altánkom, ktorú
ocení každá nevesta v topánočkách
na vysokých opätkoch. Zisťovali
sme ponuku na slovenskom trhu,
a zhodnotili, že je to skutočne prijateľné
a cenovo nie až tak náročné. Približne
2-tisíc eur, pričom v tejto cene je
zahrnutý aj dovoz, náter bielou farbou
a samotná montáž altánku,“ vysvetľuje
Silvia Hlôšková s tým, že altánok by
sa natrvalo osadil na miesto, kde sa
doteraz vykonávali obrady, a teda
v blízkosti fontány na trávnatej ploche,
lemovanej živým plotom z krušpánu.
Jeho nainštalovanie by pritom
nenavýšilo cenu snúbencov za sobáš
v parku. „V roku 2017 bude prvý sobáš
v parku už v máji. Veríme, že to bude aj
prvý sobášny obrad, súčasťou ktorého
bude elegantný altánok klasického
vzhľadu,“ dodáva na záver Silvia
Hlôšková.
(li)

Biely stan nahradí vkusnejší drevený altánok.

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 1. decembra sa
uskutočnilo posledné tohtoročné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Ôsmeho riadneho
MsZ sa zúčastnilo 17 poslancov.
V návrhu na tretiu zmenu rozpočtu
poslanci odsúhlasili dotáciu pre
Rímskokatolícku
cirkev,
Farnosť

mestské noviny

Sedembolestnej Panny Márie, na
vybudovanie kaplnky, dotáciu pre
Technické služby Žiar nad Hronom
spol. s r. o. za účelom vykrytia nákladov
na prevádzku mestského plážového
kúpaliska v sume 40 000 eur, ale aj
dotáciu na kúpu sporáku pre kuchyňu
v materskej škole v sume 2 400 eur.
„Dotáciu 5-tisíc eur pre miestnu
rímskokatolícku cirkev sme schválili
na vybudovanie kaplnky Božieho
hrobu. Už v minulosti sme sa dohodli,
že sa budeme snažiť pomôcť všetkým
kostolom v meste. Hovoríme pritom aj
o evanjelickom kostole, ktorý je takmer
pred dokončením. Som rád, že poslanci
návrh podporili. Myslím, že to patrí
do nášho mesta a mnoho ľudí využíva
a navštevuje tieto duchovné stánky,“

uviedol po schválení dotácie primátor
Antal. Vedúci odboru ekonomiky
a financovania Martin Majerník
poslancov informoval o vyrovnanom
rozpočte na rok 2017, ktorý zohľadňuje
všetky naplánované investičné akcie.
Majerník predniesol poslancom aj návrh
viacročného rozpočtu mesta na roky
2017 – 2019. „Chcem, aby sme urobili
pre toto mesto čo najviac,“ podotkol
počas zasadnutia primátor Antal a dodal:
„Zároveň chcem povedať, že nie je
mojou ambíciou ani vedenia mesta, aby
sme mesto nejakým spôsobom výrazne
zaťažovali a zadlžovali. Budeme sa
snažiť hospodáriť v rámci tých peňazí,
ktoré máme. Možno to nebude vždy
možné a budeme musieť pristúpiť aj
k nejakému investičnému úveru, ak

chceme zrealizovať všetky projekty.
Každý projekt, ktorý vám predkladáme,
má svoju logiku a svoje hodnotové
vyjadrenie v tom, že to nie sú čisto
stratové projekty, ale ktoré majú aj svoju
určitú návratnosť a dajú sa prepočítať aj
na návratné finančné zdroje.“
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom na rok
2017 predložila poslancom riaditeľka
Michaela
Pribilincová.
Súčasťou
rozpočtu je aj návrh dramaturgického
plánu na budúci rok či ciele MsKC. Počas
posledného tohtoročného zasadnutia
schválili poslanci aj VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/20136 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy

a školského zariadenia zriadených na
území mesta. Ďalšími prijatými VZN boli
VZN o miestnych daniach a VZN, ktorým
sa mení VZN č. 16/2015 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta. Ešte na začiatku
zasadnutia bol do programu rokovania
doplnený bod, v ktorom poslanci
rozhodovali o prenájme pozemku pre
Občianske združenie na Záchranu
hradu Šášov. „Myslím si, že aktivity, ktoré
združenie vyvíja, sú veľmi dobré a aj
vďaka tomu, čo sa deje na hrade Šášov
je počuť o Žiari nad Hronom. Bol by som
rád, keby ste podporili tento projekt,“
povedal pred hlasovaním primátor
Peter Antal. Poslanci prenájom pozemku
odsúhlasili.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Vianočné sviatky
v minulosti

Tradície
predvianočných
a vianočných zvykov odzrkadľujú
život ľudu v záväznosti na
ovplyvnenie úrody a ich života.
Kládol sa dôraz na kolektívne
obrady a ich prenesenie do
domáceho prostredia.
Prvým
významným
dňom
nastupujúcej zimy bol deň Kataríny:
„Na svätú Katarínu skrývame sa
pod perinu“, čím sa predpovedalo
obdobie mrazu a pohody domova.
V posledný novembrový deň, na
Ondreja, zase kraviari obchádzali
celú dedinu a vinšovali dobrému
chovu dobytka. Dievčatá ne tento
deň liali olovo cez kľúč, zámku dverí
alebo cez hlavu. Zo stuhnutého
cínu potom lúštili, akého ženícha
dostanú. V niektorých dedinách
ráno dievky triasli plotom a z kadiaľ
zaštekal pes, do tej časti dediny sa
vydajú. V mesiaci decembri sa začalo
s mikulášskymi zvykmi. V dávnejšom

zjedli aj členovia rodiny, aby sa
tak uchránili pred strigami, ktoré
v tú noc mali najväčšiu moc. Ženy
predstavujúce Luciu mali oblečené
dlhé biele plachty a tváre pokryté
múkou. V jednej ruke mali husacie
krídlo, druhá mala zo zemiaka
vyrezané veľké zuby a predstavovala
smrť, tretia niesla nepokrstené dieťa.
období Mikuláš chodil po dedine Toho dňa sa páralo perie (páračky),
v sprievode dvoch alebo aj troch na ktorých sa hovorili strašidelné
čertov. Bol oblečený do dlhej bielej príbehy.
košeli a na hlave mal biskupskú mitru
z papiera, v ruke držal dlhú palicu a
v druhej ruke mal košík s cukríkmi,
ktorými obdarovával deti. Čerti mali Nastali Vianoce, ktorých zvykoslovie
na sebe kožuch z barana a na hlave je veľmi bohaté a mierne sa odlišujúce
koženú čiapku s baraními alebo podľa regiónov. K základným zvykom
kozími rohami. V týchto zvykoch však patrilo pečenie vianočných
nachádzame akýsi boj medzi dobrom oblátok a ich roznášanie bola
a zlom, na čo nadväzuje obdobie neoddeliteľná súčasť vianočných
nadchádzajúceho slnovratu. K týmto zvykov. Všetko, čo sa robilo na Štedrý
zvykom patrí aj 13. december – deň večer nadobúdalo magickú moc.
Lucie. V predvečer tohto dňa gazda Gazdiné vstávali už v noci, aby mohli
dal dobytku zjesť strúčik cesnaku pripraviť pečivo pre koledníkov, deti,
s chlebom a na dvere stajne a chlieva pastierov a mládež. Chlieb a koláče sa
ako aj domu nakreslil kríž. Cesnak nosili aj chudobným ľuďom. Menšie

Pôst na Štedrý deň

Prvých 30 minút parkovania v nemocnici zadarmo.
Každá ďalšia hodina za 50 centov
S budovaním nových parkovacích
miest v areáli nemocnice začala
spoločnosť Svet zdravia v máji.
Parkovisko s 28 miestami má
dve
miesta
vyhradené
pre
imobilných pacientov. Parkovanie
na novovytvorených parkovacích
miestach je však spoplatnené.
Spoplatnený vstup do areálu
nemocnice bude platný po oficiálnom
zavedení. V súčasnosti spoločnosť Svet
zdravia čaká na platné kolaudačné
rozhodnutie. Sumy za parkovanie sú však
už známe. „Ak si všimnete, nemocnica
dáva prvých 30 minút parkovania
v areáli bezplatne,“ podotýka hovorca
spoločnosti Tomáš Kráľ a dodáva:
„Považuje to za ústretový krok voči
pacientom, keďže sieťový štandard je 15
minút. Prvé mesiace prevádzky nových
parkovacích plôch dokázali, že táto
rekonštrukcia bola potrebná. Parkovanie
je dnes komfortnejšie a bezpečnejšie.
Cenová regulácia má zabezpečiť, aby
pre pacientov bolo vždy dostatok
voľných parkovacích plôch a súčasne
aby príjazdové cesty boli priechodné pre
sanitné vozidlá.“

Pravidlá parkovania

Parkovací lístok si vodič vyzdvihne
pri vjazde do areálu stlačením tlačidla
na stojane. Tento lístok je potrebné si
uschovať. Pred výjazdom z parkoviska je

chleby sa piekli pre dobytok.
Na Štedrý deň sa obed
nepripravoval, lebo sa držal počas
celého dňa pôst, mohlo sa jesť iba
pečivo a aj to len vo vnútri domu,
nie na verejnosti. No dievky často
vydržali o hlade celý deň, aby dostali
dobrého muža. Počas dňa až do noci
chodili po domoch pastieri s vinšmi.
Tradícia vianočného stromčeka sa
v širšom meradle u nás udomácnila

až v období začiatku 20. storočia.
Stavala sa jedlička alebo smrek, ktorý
bol zavesený na hrade stropu, alebo
položený medzi oknami či v rohu
za stolom. Bol ozdobený orechmi,
jabĺčkami, ale aj cukrovinkami
kúpenými na jarmoku.
Na štedrovečernom stole boli
oblátky s medom, cesnak, soľ,
orechy, jablká, sušené slivky
a hrušky, a tiež víno a pálenka. Na
štedrovečernom stole nemohla
chýbať kapustnica, hrach a šošovica.
Hlavným jedlom boli halušky,
rezance, šúľance, pirohy a opekance.
Všetci okolo štedrovečerného stola
boli umytí a v čistých šatách. Pred
večerou sa musel každý opláchnuť
vodou, do ktorej bol vhodený peniaz.
Potom gazda pri stole všetkým
poprial šťastie, zdravie a veselé
sviatky. Po večeri sa rozhostilo ticho
sviatku Štedrého večera a ľudia
v tomto čase mali k sebe akosi bližšie.
Boli to chvíle najkrajších sviatkov
roka.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Prerušenie prevádzky v materskej
škole počas prázdnin
Mesto Žiar nad Hronom ako
zriaďovateľ škôl a školských zariadení
vydáva v súlade s vykonaným
prieskumom záujmu o MŠ počas
školských prázdnin organizačný pokyn,
na základe ktorého bude z dôvodu
nízkeho záujmu o prevádzku a pobyt
detí v Materskej škole Ul. Dr. Janského
č. 8 Žiar nad Hronom a jej elokovaných
pracoviskách na uliciach M. R. Štefánika
23, Sládkovičova 1, Rázusova 6,

A. Kmeťa 11, A. Kmeťa 17 a Rudenkova
1 v termíne
od 27.12.2016 do
30.12.2016 prevádzka všetkých MŠ/EP
prerušená.
V termíne: 23. decembra 2016 a 2.
až 5. januára 2017 bude v prevádzke
Materská škola - elokované pracovisko
na Ulici A. Kmeťa č. 17 pre deti
zákonných zástupcov, ktoré na pobyt
v materskej škole počas tohto obdobia
prihlásili.
(r)

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

potrebné uhradiť parkovné v hotovosti
v automatickej pokladni na parkovisku.
Lístok je potrebné vložiť do výjazdového
stojana do 15 minút od zaplatenia
v automatickej pokladni. V prípade, že
parkovací lístok stratíte, je potrebné
nahlásiť to na recepcii nemocnice. Cena
za parkovanie pri strate alebo poškodení
parkovacieho lístka je 50 eur. Poplatok
za zneužitie parkovacieho miesta pre
sanitky je vo výške 100 eur.
Parkovací čas
Cena za parkovanie je za prvých 30
minút bezplatne, každá ďalšia hodina
parkovania stojí 0,50 eura. Od poplatkov
za vstup motorových vozidiel do areálu

nemocnice sú oslobodení:
- držitelia preukazu ZŤP, držitelia
preukazu darcu krvi v deň darovania,
zásobovanie prevádzok nemocnice
(okrem dílerov), držitelia Janského
plakety – strieborná a zlatá, držitelia
Kňazovického diamantovej plakety.
Pacienti a návštevníci oslobodení
od poplatku si kartičky deaktivujú pre
výjazd z areálu na recepcii nemocnice.
Pre deaktiváciiu je potrebné predložiť
príslušný preukaz. Závora sa zatvára za
každým vozidlom.
V prípade potreby môžete volať na
recepciu na čísla: 0911 819 083 alebo
045/6709 122.
(li)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade
s ustanovením §9 ods. 2 písm. b)
v spojení s § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších
predpisov
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, a to:
•trojizbový byt č. 21 - s. B, nachádzajúci
sa na 4. poschodí obytného domu,
súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, na
Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom,
•spoluvlastnícky podiel na spoločných
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častiach a spoločných zariadeniach
obytného domu, súpisné číslo 1372,
postaveného na CKN parcele č.
1149/67, o veľkosti 8434/683947-tin,
•spoluvlastnícky podiel k pozemku
CKN parcela č. 1149/67 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1299 m²,
na ktorom je obytný dom súpisné
číslo 1372 postavený, o veľkosti
8434/683948-tin. (ďalej aj ako „byt“).
Popis bytu: Byt pozostáva z troch
izieb a príslušenstva, ktorým je
kuchyňa, komora, predsieň, kúpeľňa,
WC, pivnica č. 21 (pivnica sa nachádza
v
suteréne
bytového
domu),
spolu o celkovej rozlohe 84,34 m².
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
ako aj pôdorys bytu sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.ziar.sk, na
Úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom,
a tiež sú k dispozícii na Mestskom

úrade v Žiari nad Hronom (Odd. správy
majetku mesta, kancelária č. 17 na
1. poschodí MsÚ). Súťažné návrhy
v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: ,,Obchodná
verejná súťaž – Byt č. 21 - Neotvárať“
je potrebné doručiť na adresu: Mesto
Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia
odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od
05.12.2016 do 30.12.2016 do 12.00
hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto
lehoty bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľ/riaditeľka
Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č.
17, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady v súlade
so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť
podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie alebo jej
náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch,
- najmenej päť rokov pedagogickej
činnosti.
Iné kritéria a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- telesná a duševná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
znalosť všeobecne záväzných
právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky
riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,
komunikatívnosť,

- znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového konania
je potrebné pripojiť:
písomnú žiadosť o účasť na
výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej
činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov ( nie starší ako
3 mesiace ),
- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely
výberového konania v zmysle § 11 ods.
1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – Základná škola, Ul.
M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom neotvárať“ je potrebné zaslať poštou,
alebo osobne doručiť najneskôr do
11.01.2017 na adresu: Mestský úrad,
personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania
si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej
7 dní pred jeho konaním.
(r)
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Vianoce Žiarčanov v zahraničí
Vianoce sú snáď pre každého
Slováka najkrajšími sviatkami roka.
Zíde sa vtedy celá rodina a spoločne
zasadne k štedrovečernému stolu.
Nie každému však pracovné či iné
povinnosti dovolia byť so svojim
blízkymi. Niektorí oslavujú Vianoce
či príchod Nového roka dobrovoľne
v cudzej krajine, iní nemajú inú
možnosť, a tak sa snažia aj v zahraničí
myslieť na svojich blízkych a vôňu
Vianoc domova si nejako preniesť
aj tam. Medzi tých, ktorí „ochutnali“
zahraničné Vianoce, patria aj Veronika,
Mirec a Viktória.

Veronika: V Dubaji sme nemali
Štedrú večeru, ale obed

svojich najbližších. Budeme s dcérkou
spoločne zdobiť stromček, piecť, pozerať
rozprávky a užívať si pohodu. Keďže je
ešte malá a máme aj psíka, Silvestra už
neoslavujeme, skôr nám prekáža ten
hluk,“ dodáva na záver bývalá letuška
Veronika.

Viktória: V Číne Vianoce
neexistujú
Žiarčanka Viktória žije už takmer rok
a pol v čínskom Pekingu. Pre Slováka
netradičnú krajinu si vybrala na štúdium
dvojročného magisterského programu
business žurnalistiky na Tsinghua
Univerzite. „Hlavným dôvodom ísť do
Číny bola túžba naučiť sa jazyk. Verím,
že znalosť čínštiny má v súčasnosti veľký
potenciál. Zároveň ma lákal samotný
študijný program, ázijská kultúra a
absolútne odlišný spôsob života,“
hovorí na úvod Viktória a porovnáva,
aké je to byť na Vianoce v Číne: „Tak za
prvé, v Číne Vianoce neexistujú. Minulý
rok sme po zúfalom blúdení mestom s
kamarátkou z Vietnamu skončili u mňa
na izbe so sushi, kebabom a hranolkami
a púšťali sme si slovenské koledy. Musím
však povedať, že časť mesta, v ktorej
bývam, je plná univerzít a zahraničných
študentov, a tak aspoň v obchodoch a na
ulici sa snažia navodiť ako-takú vianočnú

úplne odlišnými kultúrnymi zvyklosťami,
a tak sa musím prispôsobiť miestnym
podmienkam. V Číne je najväčším
sviatkom Čínsky Nový rok, ktorý sa slávi
ku koncu januára. Na pár dní doslova
všetci prestanú pracovať, univerzity sú
ľudoprázdne a celý národ sa sťahuje
domov, aby strávil čas s rodinou.“ Hoci
sú teploty počas Vianoc v Číne podobné
ako u nás, minuloročná zima bola pre
Viktóriu tou najhoršia v živote. „Rozdiel
je v tom, že počasie je hrozne suché a
so silným vetrom. Počas jazdy na bicykli
sa vám chce plakať a neexistuje spôsob
ako sa vonku zahriať.“ Tak ako každému,
kto netrávi sviatky s rodinou, chýbajú aj
Viktórii práve najbližší ľudia. „Určite mi
tu najviac chýba rodina, s ktorou by som
doma na Vianoce trávila čas. A potom
také bežné veci ako kapor, kapustnica,
teplo a pohodlie domova,“ vymenúva
a prezrádza aj to, čím sa na minuloročné
Vianoce obdarovala s kamarátmi:
„My sme si s kamarátmi dali vianočné
pohľadnice, ale inak sa tu darčeky veľmi
neriešia. Ide predsa o to, aby sme boli
šťastní a v blízkosti tých najdrahších.“
Tohtoročné sviatky a príchod Nového
roka však bude pre Viktóriu o čosi krajší.
Nebude totiž bez rodiny. „Tento rok
prišiel do Číny aj môj brat, a tak sa nám
hádam spoločnými silami podarí navariť
kapustnicu. Podvečer zaskajpujeme s

Veronika počas vianočných
sviatkov v Dubaji.

S letuškou Veronikou sme sa zoznámili
prostredníctvom našich novín už pred
časom, kedy prispievala do novín svojimi
zážitkami z ciest po celom svete. „V
Dubaji som žila štyri roky, v súčasnosti
som už naspäť na Slovensku,“ prezrádza
Veronika a ako ďalej hovorí, dôvod jej
pobytu v Dubaji bol ten, že pracovala
ako palubná sprievodkyňa pre leteckú
spoločnosť Emirates. A aké sú Vianoce
v moslimskej krajine? „Aj keď je to
moslimská krajina, čo sa týka Vianoc,
sú veľmi tolerantní, a tak už v októbri
môžete vidieť vianočné dekorácie,
postupne sa rozžiari v meste každá palma
a odvšadiaľ počuť Michaela Bubblého.
Tak ako všetko v Dubaji, aj vianočné
zdobenie, osvetlenie a samotné slávenie
Nového roka sú pompézne a jedinečné,“
približuje Veronika s tým, že aj počasie je
úplne iné ako na Slovensku. „Je zvláštne
oslavovať Vianoce v krátkych rukávoch,
ale má to aj svoje čaro,“ podotýka. Aj
štedrovečerná večera je úplne iná, než
na akú sme zvyknutí na Slovensku.
„Jedným slovom by som ju pomenovala
multikultúrna, vzhľadom na veľký počet
rôznych národností. Darčeky sme si zvykli
dávať 25. decembra ráno a nemali sme
Štedrú večeru, ale obed. Každý priniesol
niečo zo svojej kuchyne, prípadne sme
sa spoločne vybrali na jeden z mnohých
vianočných
olovrantov
(brunch).
Najviac sa jedlo približovalo britským
tradíciám. Okrem toho sme každý rok
mávali československú vianočnú párty,“
zasväcuje nás ďalej do dubajských
Vianoc Veronika, ktorej v zahraničí počas
sviatkov chýbalo úplne všetko: „Od
rodiny, zimy, atmosféry, rozprávok, až
po jedlo. Našťastie som však väčšinou
na Vianoce mala voľno a mohla som byť
doma na Slovensku. Sympatické sú ale
práve tie ich olovranty, ľudia tam trávia
viac času vonku v spoločnosti, zatiaľ čo
u nás sme väčšinou v kruhu svojej rodiny.
Veľmi sa mi tam páčil Silvester, ohňostroj
na najvyššej budove sveta Burj Khalifa
je každý rok neuveriteľný.“ Aj v Dubaji
sa ľudia obdarúvajú na Vianoce tak ako
všade, a to tým, čo ich poteší. A aké budú
tohtoročné Veronikine Vianoce? „V kruhu

Viktória a jej vietnamská kamarátka.
atmosféru. Navyše, Číňania čoraz viac
radi slávia zahraničné sviatky, a preto
vám na Vianoce bežne okoloidúci na
bicykloch zaželajú Sheng Dan Kuai Le
(šťastné a veselé).“ Horšie to však podľa
Viktórie bolo na Silvestra. „U nás doma
sme zvyknutí odpočítavať posledné
sekundy do polnoci, kedy príde rachot
ohňostroja a hluk z ulice. Tu bolo celú
noc ticho, žiadny náznak radosti či osláv.
Nikde sme celý večer nevedeli kúpiť
šampanské, a tak sme si nakoniec pripili
vínom a preniesli sa do nového roka,“
približuje ďalej s tým, že ono je to aj
takto fajn: „Som predsa v inej krajine s

našimi, zaspievame koledy a možno si aj
pozrieme Popolušku,“ dodáva na záver.

Mirec: Výhľad na vianočnú
oblohu bol magický, nad Afrikou
nie je svetelný smog
Mirec má vďaka svojej práci pochodený
kus sveta. Spoznával krajiny Európy, Ázie
i Afriky. Vianočné sviatky ho zastihli
v Írsku a africkom exotickom Kongu.
Vianoce v Írsku boli po pol roku jeho
pobytu v tejto krajine. „Inšpirovaný
študijným pobytom v zahraničí, chcel
som po ukončení vysokej školy vyskúšať

Viktória strávi v Číne už druhé Vianoce.

Vianoce v Kongu majú úplne inú príchuť.
pracovať v zahraničí, nadobudnúť
nové skúsenosti a spoznávať novú
krajinu,“ hovorí o dôvodoch, pre ktoré
navštívil severoeurópsku krajinu a hneď
aj prezrádza, aký je rozdiel medzi
slovenskými a írskymi Vianocami:
„Zásadným rozdielom je, že Vianoce
sa v Írsku neslávia na Štedrý večer 24.
decembra, ale až obedom na druhý deň,
25. decembra. Taktiež spoločný rodinný
obed je úplne iný. Íri jedia klasicky
moriaka, k nemu brusnicová omáčka,
v niektorých tradičných rodinách
dokonca hus, a k tomu typický vianočný
koláč a puding. Ja si spomínam, že my
sme chceli tradične rybu, a keďže kapra
alebo naše bežné rybie filé tam nie je
možné bežne kúpiť, nahradili sme to
lososom, ktorého sme vyprážali a vôbec
mi tak nechutil.“ Atmosféra Vianoc však
Mircovi prišla v Írsku veľmi pokojná
v porovnaní s tým zhonom, ktorý vidí
každý rok na Slovensku. Aj preto mal
z Vianoc oveľa lepší pocit a dokonca mu
to prišlo tak, akoby trvali oveľa dlhšie
ako u nás. Aj počasie počas sviatkov
bolo typicky ostrovské – bez snehu. Buď
daždivé, alebo s výraznou hmlou, viac
menej sychravé. Aj Mircovi v zahraničí
chýbala počas Vianoc najmä rodina a, ako
podotýka, aj možnosť tešiť sa zo snehu.
Oveľa exotickejšie Vianoce však Mirec
zažil počas služobnej cesty v africkom
Kongu (Demokratická republika Kongo).
„Keďže je to africká krajina s výraznou
diktatúrou a chudobou, a aj inou
ako pôvodne kresťanskou kultúrou,
Vianoce tam maj úplne inú príchuť.
Samozrejme, oslavujú sa, keďže tam
bolo kresťanstvo prinesené, ale s úplne
inou príchuťou ako v Európe. V menej
bohatších rodinách (stredná trieda) sa
Vianoce slávia skôr z pohľadu sviatkov,
festivalu ako tým, že by to bol deň, keď sa
rozdávajú darčeky. V úplne chudobných
rodinách oslavujú len trošku lepším
jedlom ako po iné dni, a väčšinou je to
kuracie, či bravčové mäso, alebo mäso

z lesa. V tejto krajine je, bohužiaľ, stále
veľa ľudí, ktorí sú v biede, nemajú vlastné
domovy a žijú len na ulici. Takíto ľudia
vnímajú Vianoce úplne inak,“ odhaľuje
tienistú stránku africkej krajiny Mirec.
Aj keď bol v africkej krajine iba počas
jedných Vianoc, bolo to pre neho veľmi
zvláštne. Najmä preto, že na Slovensku
si automaticky Vianoce spájame so
zimou a snehom, zatiaľ čo v Kongu bolo
príjemne teplo. „Ja som večer strávil
na hoteli, ktorý je kvôli bezpečnosti v
militantnej zóne obkolesený veľkým
plotom, bez možnosti si zájsť do mesta.
Veď kto by aj chcel, vzhľadom na
bezpečnosť krajiny. Takže som nemal
možnosť zažiť či vidieť, ako v skutočnosti
bežní ľudia trávia Vianoce. Spomínam si
však na oveľa väčšie ticho a že po večeri
som sa prechádzal v areáli hotela. Výhľad
na oblohu bol magický, nad Afrikou nie
je taký veľký svetelný smog, a tak lepšie
vidno nebeskú oblohu. V mojej pamäti mi
utkvel zvláštny pocit, keď som prvýkrát
videl vianočnú polnočnú oblohu
v tričku s krátkym rukávom, krátkych
nohaviciach a šľapkách,“ spomína ďalej
Mirec s tým, že hoci bol v tejto krajine iba
krátko a nemal možnosť spoznať typickú
štedrovečernú večeru, odhaduje ju podľa
toho, koľko chudobných ľudí je v krajine:
„Zrejme išlo len o trošku lepšie jedlo
ako inokedy,“ podotýka a ako dodáva,
tohtoročné Vianoce už bude tráviť spolu
s rodinou. „Očakávam aj súrodencov
s ich deťmi, takže by nás malo byť pri
štedrovečernom stole požehnane, čo
mám nesmierne rád. Špeciálne sa tohto
roku teším na druhé Vianoce mojej
netere. Na polnočnú omšu sa chystám
na Detvianske Lazy ako po minulé roky,
očakávajúc, že tento rok bude aj sneh.
Každý rok spolu s rodinou ideme peši do
kostola vzdialeného desať kilometrov,
väčšinou zasneženou krajinou v tme.
Pripomína mi to staré časy, ktoré mám
veľmi rád,“ dodáva na záver Mirec.
(li)

Štedrá večera v africkom Kongu.
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MIMORIADNE VÝVOZY KOMUNÁLNEHO ODPADU
Keďže sa blížia vianočné sviatky a je
predpoklad, že sa bude tvoriť viac
komunálneho odpadu, je potrebné
zo strany bytových spoločenstiev
objednať mimoriadne vývozy
komunálneho odpadu, aby sa
v stojiskách netvoril odpad mimo
zberných nádob. Mimoriadne
vývozy si predsedovia bytových
spoločenstiev môžu objednať
u správcu dane mesta Žiar nad
Hronom, na oddelení daní
a poplatkov MsÚ, kancelária č. 22.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá na
Marse
Multimediálny program s využitím možností
planetária pre mladších školákov približujúci
slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO
sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16. decembra o 16.00 hod.

ROZŠÍRENIE STRÁNKOVÝCH DNÍ
A STRÁNKOVÝCH HODÍN NA POLÍCII
Na zabezpečenie jednotného postupu v oblasti vydávania dokladov
a vedenia evidencie vozidiel, Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upravilo stránkové dni
a stránkové hodiny na oddeleniach
dokladov a na oddeleniach evidencii
vozidiel okresných riaditeľstiev Policajného zboru a v klientskych centrách MV SR.
Úradné hodiny – Oddelenie
dokladov
(cestovné pasy, vodičské preukazy
a občianske preukazy)
Pondelok 08.00 – 15.00 hod.
Utorok 08.00 – 15.00 hod.
Streda 08.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 15.00 hod.
Piatok
08.00 – 14.00 hod.

•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý krok
pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na najväčšie
technologické dobrodružstvo histórie a priblíži
zložitú cestu, ktorá k nemu viedla. Program doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za priaznivých
poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 13. januára 2017 o 18.00 hod.

Vianočné prianie
Nech pocit šťastia a radosti sa vo vašich
srdciach rozhostí, keď Štedrý deň k vám
zavíta. Radostné, pokojné vianočné
sviatky a šťastný nový rok 2017
plný zdravia a pohody
prajem všetkým Žiarčanom.
Emil Vozár, poslanec MsZ

•Jeho jasnosť Slnko
Tajomstvá vzniku Slnka, schopnosti vytvárať
ohromnú energiu či podstatu búrlivých procesov
v jeho vnútri, na povrchu i okolí odhalí audiovizuálny film vo Hviezdnej sále. Program doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za priaznivých
poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 16. decembra o 18.00 hod.

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

15.12. 20.00 – 21.00 hod. lekár. Benu
16. 12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
17.12. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 - 21.00 hod. Janského lek.
18.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nuklesus
19.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
20.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
21.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
22. – 23.12. 20.00 – 21.00 hod. Dr. Max
24.12. 11.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
25.12. 8.00 – 12.00 hod. Archangelika
13.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
26.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
27.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
28.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
29.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
30.12. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu,
31.12. 14.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max

V.
5

VI.
6
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

7. ročník Okresného kola technickej olympiády
je za nami
Vo štvrtok 1. decembra sa uskutočnil
7. ročník Okresného kola technickej
olympiády. Organizátorom OK TO
bolo Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom.
Praktická časť technickej olympiády
sa uskutočnila v priestoroch učebne
techniky na „Jednotke“. Olympiády sa
zúčastnili žiaci zo šiestich základných
škôl žiarskeho okresu. Zastúpenie mali
žiaci zo ZŠ na Ul. Dr. Janského, ZŠ na
Ul. M. R. Štefánika, MŠsZŠ Š. Moysesa,
ZŠ Angyalova Kremnica, ZŠ SNP Horná
Ždaňa a ZŠ Hliník nad Hronom. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách. V kategórii
A súťažili dvojice a v kategórii B
jednotlivci. Na 3. mieste v kategórii A sa
umiestnili Filip Baláž a Peter Breziansky
(ZŠ Ul. Dr. Janského), na 2. mieste boli
Matej Kliment a Jakub Kliment (ZŠ Ul. M.

R. Štefánika) a 1. miesto získali Timotej
Šnirc a Matej Beňo (ZŠ Horná Ždaňa).
V kategórii B 3. miesto obsadil Adam
Kováč (ZŠ Ul. M. R. Štefánika), na 2. mieste
sa umiestnil Martin Hronský (MŠsZŠ
Š. Moysesa) a 1. miesto získal Michal
Cabánik (ZŠ Hliník n/Hronom). Víťazi z
oboch kategórií postupujú do Krajského
kola Technickej olympiády.
Mária Lancková a Dárius Bóna

Regionálny turnaj First Lego League hostil 12 tímov
V piatok 2. decembra sa uskutočnil
prvý z tohtoročných regionálnych
turnajov najväčšej medzinárodnej
robotickej súťaže First Lego League
pre deti a mládež od 9 do 16 rokov. Na
Slovensku sa konal už po deviatykrát.
Prvé tohtoročné modely postavených
a naprogramovaných robotov v rámci
súťaže First Lego League predstavili
deti vo veku 9-16 rokov na regionálnom
turnaji v Mestskom kultúrnom centre
v Žiari nad Hronom. Regionálnym
organizátorom FLL bolo Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom, ktoré
hostilo 12 tímov v celkovom počte 85
zaregistrovaných detí. „V dopoludňajšej
časti sa predstavili tímy v kategóriách
Robot Design, prezentácia výskumného
projektu a tímová práca. Popoludní
sa konali na turnajových stoloch
robotické hry v kategórii Robot
Game,“ informuje Mária Lancková zo

žiarskeho CVČ a ako dopĺňa, témou
aktuálneho ročníka bola Animal Allies
– Zvieratá a ľudia. Počas robotických
hier sa v časovom limite 150 sekúnd
snažili tímy pomocou autonómneho
robota vyriešiť čo najviac misií. „Celá
myšlienka súťaže nie je zameraná iba
na robotiku, ale klade veľký dôraz na
rozvoj tímovej spolupráce, analytické
myslenie, schopnosti prezentovať
svoje vedomosti a kreativitu. Prepája
svet vedy a techniky so zábavou,“
približuje koordinátorka programu FLL
pre Slovensko Sylvia Prázdnovská. First
Lego Leauge sa každým rokom rozrastá.
V minulom ročníku sa regionálnych
turnajov zúčastnilo 77 tímov z rôznych
kútov Slovenska. „Tento rok máme
registrovaných 89 tímov zo Slovenska
a jeden tím z Bulharska. Najlepšie tímy
postúpia do semifinálových a finálových
kôl, prípadne až na celosvetový

festival,“ dodáva Práznovská. Za Žiar
súťažili tímy Legáči z Gymnázia Milana
Rúfusa, Amazing team zo ZŠ na Ul. M.
R. Štefánika a CZŠ team z cirkevnej
školy. Tento rok bolo zapožičaných 15
stavebníc Lego Mindstroms EV3, ktoré
po splnení určitých podmienok zostanú
tímu.
(li)

RIADKOVÁ INZERCIA
SPOMIENKA

POĎAKOVANIE

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Spomíname na našu drahú
manželku, mamičku,
starú mamu a sestru
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 23. júna 2016 vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si na ňu
spolu s nami.
Spomína manžel Július,
dcéra Renáta
a syn Róbert s rodinami
a brat Mirko s rodinou.

Tiché je rekviem.
Z večera na zem
modravý vánok padá.
Ním čln môj plaví sa
do neznáma,
do neznáma.
Ďakujeme všetkým, ktorí
odprevadili na poslednej ceste
našu maminku, starkú a prastarkú
Annu Chovančíkovú,
ktorá nás náhle opustila
vo veku 80 rokov dňa 13.11.2016.
Za prejav sústrasti a kvetinové
dary ďakujú rodina Vanková,
Demková a Chovančíková.
SPOMIENKA

Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva...
Dňa 22. decembra
si pripomíname 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a babička
Marta Hanzelová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 28. decembra
si pripomíname 25. výročie úmrtia
nášho milovaného otca, starého
a prastarého
otca, príbuzného
pa
ného
Štefana Dvonča.
Tí,
T ktorí ste ho poznali,
ali,
venujte mu spomienku s nami.i
Dcéry Mária a Daniela s rodinami.

SPOMIENKA

Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám
všetkým, ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 10. decembra
uplynulo
18 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš drahý
manžel, otec a starý otec
Emil Ruisl.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 4. decembra sme si pripomenuli 9 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý otec
František Jančovič.
S láskou spomínajú dcéry Janka a Marika s rodinami.
More lásky si so sebou vzala,hory bolesti zanechala.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 27. decembra si pripomíname smutné 1. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustilanaša milovaná mama,
stará mama, prastará mama a kamarátka
Emília Jančovičová.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechala si nás
všetkých,
ktorých si nás tak
rada mala.
Snívaj svoj večný pokojný sen,
v spomienkach na teba
sme každý deň.
Dňa 16. decembra uplynie 1 rok,
či si odišla a nás opustila,
naša drahá
Danka Pečenková
zo Žiaru nad Hronom.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína tvoja matka
p. Očenášová, tvoja sestra Daška
s rodinou.
SPOMIENKA

Srdce láskavé
prestalo byť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie,
život ide v diaľ,
nám zostane len spomienka a žiaľ.
Dňa 30. decembra si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás po dlhej a ťažkej chorobe
navždy opustila
naša milovaná
Jarmila Hromádková
vo veku 50 rokov.
Spomínajú na teba
dcéra, syn, mama, brat a celá
ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce, ktoré
sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás
pracovali.
Zhasli oči,
stíchol hlas,
vďaka ti, mamička, za všetkých nás.
Dňa 2. decembra uplynul rok,
ako nás navždy opustila
naša milovaná mama, starká
a prastarká
Jozefa Janoková.
S láskou spomína syn
a dcéry s rodinami.

Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 16. decembra
sme si pripomenuli
3. 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.

More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde
znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 13. decembra
uplynulo 10 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Ing. Jozef Krčmár.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

Tisíc sĺz nám stieklo
po tvári,
odkedy si odišiel
do neba.
Už 2 roky
sme tu bez teba.
Už nikdy nebudeme s tebou
ako kedysi,
povedz nám, prosím, kde teraz si?
Že vraj si náš anjel strážny,
tak nech si kdekoľvek,
buď tam šťastný...
Dňa 19. decembra
si pripomenieme 2 roky
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec,
starký, brat, švagor a zať
Vladimír Mikula.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéry s rodinami,
vnuk a ostatná rodina.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 18. decembra si pripomíname
6. výročie úmrtia manžela
Jána Febena.
S úctou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Neplačte a nechajte
ma v kľude spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi
dopriate s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 10. decembra
sme si pripomenuli nedožitých
63 rokov nášho drahého otca a
starkého
Juraja Polacha.
S láskou spomíname.
Dcéra a syn s rodinami a priateľka.
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
sme si pripomenuli 7 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.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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Skvelé výkony žiarskych
atlétov v zimnej sérii

Ťažký zápas v Bratislave
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

Sobotný zápas na ihrisku silného súpera
sme odohrali v oklieštenej zostave.
K dlhodobo zraneným hráčom sa pridali
noví maródi a o to ťažšie sa nám potom
dá vzdorovať silným súperom. Štart nás
prekonával hlavne v podkošovej hre,
keď sme dali vyniknúť najmä Vojtekovi,
ktorý nám dal 31 bodov. Naši hráči sa
síce snažili, ale kvalita bola na strane
domácich, a tak ich náskok postupne
BK ŠKP Štart Bratislava – MŠK BK Žiar narastal.
nad Hronom 92:63 (14:11, 35:16, 26:21,
17:15)
Body: Mokráň 19, Vrtík 18, Kašša 16,
Medveď 4, Tkáč 3, Kaňa 2, Novosádek 1.

Ani zlepšený výkon

Na domácej palubovke vysoké víťazstvo
nad Prievidzou
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED – MLADŠÍ MINI ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom –
MBA Prievidza 77:15 (18:0, 39:2, 64:11)
Body: Kret 18, Barcík 12, Kartík 11,
Kondra 10, Danko 9, Valent 4 , Truben 4,
Horváth 3, Melaga 2, Ščepko 2, Šimovič 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom
MBA Prievidza 16:4 (zápasy 3 x 3)

Foto: Jana Kartíková
zakončenia zožali zaslúžený potlesk
divákov. Do hry sme zapojili všetkých
hráčov.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent

Nad Bratislavčanmi sme dominovali vo všetkých
herných činnostiach
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom BSC Bratislava 85:43 (45:21)
Body: Novák 18, Golebiowski 17 (8
doskokov), Király 10, Truben 7 (1 trojka),
Bajnok 6, Kret 6, Grochal 5, Greguš 4
(9 doskokov), Babiak 4, Lehotský 4 (1
trojka), Barcík 2, Balogh 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BSPA Inter
Bratislava 94:62 (47:37)
Body: Babiak 20, Novák 14, Kret 12,
Golebiowski 12, Kucej 11,
Balogh 7, Greguš 6, Grochal 6, Truben 2,
Bajnok 2, Király 2.
Starší žiaci odohrali dva zápasy
celoslovenskej súťaže v ZUS aréne
proti tímom z Bratislavy. V prvom
zápase nastúpili proti BSC Bratislava
a od začiatku zápasu dominovali vo
všetkých herných činnostiach ako aj
štatistických ukazovateľoch. Do hry
sa postupne zapojili všetci hráči, ktorí

na víťazstvo nestačil

MŠK Iskra Petržalka Bratislava –
MŠK BK Žiar nad Hronom 77:61 (19:14,
22:12, 18:14, 18:21)
Body: Tkáč 13, Vrtík 12, Kašša 11, Minárik
7, Dolník 7, Mokráň 5, Novosádek 4,
Medveď 2.
Proti Petržalke nás posilnili dvaja hráči
z extraligy a na našom výkone to bolo
hneď poznať. Mali sme hlavne väčšiu
rotáciu hráčov v zápase. Ale ani to nám
nestačilo na víťazstvo. Začiatok zápasu
nám súper ušiel a utvoril si 12-bodový

svojou rýchlou a kombinačnou hrou
nedali súperovi šancu na zvrat v zápase.
V druhom zápase si Žiarčania zmerali
sily s BSPA Interom. Zápas s Interom sa
hral vo vysokom tempe a nasadení. Do
polčasu sa domácemu družstvu podarilo
získať 10-bodový náskok. Rozhodujúci
bol začiatok ako aj celá tretia štvrtina,
ktorú chlapci vyhrali 30:5. Aj naďalej
pokračovali v rýchlom prechode do útoku
a v agresívnej obrane, z ktorej dokázali
získať veľké množstvo lôpt (34 ziskov).
No ani súper sa nezdával a donútil nás
32-krát pochybiť. Do zápasu sa zapojilo
všetkých 15 hráčov. Počas celých zápasov
dokázali Žiarčania držať vysoké tempo,
hrať zodpovedne a organizovane, za
čo si zaslúžia pochvalu. Najviac nás
však mrzí zranenie nášho hráča Mateja
Golebiowského, ktorý patril v obidvoch
zápasoch k oporám a lídrom družstva.
Juraj Horváth, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

náskok. Tu sme prehrávali hlavne
v obrane súboje 1 na 1. Po oddychovom
čase sme zlepšili túto činnosť a postupne
sme skóre dorovnali. V ďalšom priebehu
zápasu sme však nedokázali premieňať
otvorené strelecké pokusy a náskok
súpera opäť narástol na 12 - 14 bodov.
Naši hráči ešte sa ešte niekoľkokrát
dokázali priblížiť súperovi na 6 - 8
bodov, ale to bolo z našej strany všetko.
Kvalitní a skúsení hráči súpera si už
zápas dokázali ustrážiť a pohodlne
zvíťaziť o konečných 16 bodov.
Karol Kučera, tréner

V nedeľu 4. decembra sa v Bratislave
uskutočnil prvý beh zo série ČSOB Zimná
séria 2017, ktorý sa niesol v mikulášskej
nálade. Na tomto podujatí mal zastúpenie
aj náš klub. Na 300-metrovej trati sa na
štart postavila Simonka Beňová, ktorá
skončila s prehľadom na prvom mieste.
Trať dlhú 800 metrov si odbehla Viki
Beňová a finišovala na 3. mieste. V behu
na 12 km bežal Dušan Beňo a umiestnil
sa na 9. mieste spomedzi 341 pretekárov.
(vb)

BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI- STRED

BK MŠK Žiar nad Hronom –
ŠBK Handlová 61:34 (33:11)
Body: Tončík 19, Kňažko 13, Galko
10, Melaga 10, Koppl 4, Považan 2,
Štefanča 2, Vonkomer 1.

Naši chlapci privítali v sobotu 10.
decembra na domácej palubovke
družstvo z Handlovej. Do prvého
zápasu vstúpili s veľkou chuťou
a súperovi ukázali, kto je pánom na
ihrisku, keď prvú štvrtinu vyhrali
17:1. V ďalšom priebehu zápasu si
svoj náskok s prehľadom udržiavali
a predviedli veľa pekných akcií
s úspešným zakončením. Po celý
zápas boli koncentrovaní, boli
dôslední ako v obrane, tak aj v útoku,
a preto si víťazstvo za predvedený
výkon určite zaslúžili. V zápase dostali
priestor všetci chlapci. Druhý zápas

však začali Žiarčania oveľa menej
sústredene, ale aj napriek tomu si do
polčasu vytvorili 14-bodový náskok.
Druhý polčas však úplne vypustili
a súperovi sa podarilo pomaly bodovo
sa na našich dotiahnuť. Naši chlapci
mali veľa zbytočných faulov, čo
spôsobilo časté prerušovanie hry a to
im vôbec nevyhovovalo, pretože sú
zvyknutí hrať rýchly basketbal. Aj keď
sa v závere súper snažil zo všetkých
síl a Žiarčania dokázali zahodiť veľké
šance spod koša, víťazstvo si ustrážili.
Priebeh zápasov hodnotím pozitívne,
keďže v družstve začína fungovať
basketbalová chémia a chalani
začínajú hrať kolektívny basketbal.
Majú chuť trénovať, čo je z môjho
pohľadu najviac. Záver druhého
zápasu im ukázal, že musia bojovať až
do poslednej sekundy. Za bojovnosť
a predvedený výkon si aj napriek
chvíľkovému
výpadku
zaslúžia
pochvalu všetci bez rozdielu.
Július Kucej, tréner a Ladislav
Balogh, asistent

Rivalovi zo Žiliny sme náskok
nedovolili znížiť
BASKETBAL – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED - ŽIACI

Machulinská dvadsiatka

Mrazivé, ale slnečné počasie sa podpísalo
pod skvelú atmosféru v dedinke
Machulince v okrese Zlaté Moravce pri
usporiadaní Machulinskej dvadsiatky. V
rámci hlavného preteku boli vložené aj
detské disciplíny. Našlo sa aj zopár malých
športovcov, ktorí nabrali odvahu sa
postaviť na štart. Samko Müller obsadil vo
svojej kategórii pekné druhé miesto, čím
potvrdil svoju formu aj na konci sezóny.
(sm)

Víťazstvo vo vynikajúcom zápase
FUTBAL – U14

MŠK BK Žiar nad Hronom –
MBK Victoria Žilina 61:45
Body: Holic 14, Kret 12, Balogh
11, Šonkoľ 8, Ďurica 6, Sirotný
4, Dekýš, Žemľa a Ziman po 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom –
MBK Victoria Žilina 71:56
Body: Balogh 17, Holic 14, Ďurica
12, Kret 8, Šonkoľ 6, Sirotný 5, Dekýš
3, Žemľa, Ziman a Tončík po 2.

Foto: Marcela Kretová

ATLETIKA

Domáce víťazstvá proti Handlovej

BK MŠK Žiar nad Hronom –
ŠBK Handlová 52:49 (33:19)
Body: Tončík 21, Kňažko 10, Galko
6, Považan 6, Koppl 5, Melaga 2,
Štefanča 2.

–

Žiarski mladší mini žiaci nastúpili na ďalší
domáci súťažný zápas v aktuálnej sezóne
2016/2017. Naši chlapci hrali od začiatku
zápasu v pohode a postupne si budovali
náskok, vzorne bránili, čiže za prvý polčas
nám súper dal len dva body. V útoku sme
premieňali vypracované šance, niektoré

j

Chlapci nastúpili na svoj v poradí
tretí zápas tejto sezóny. Na domácej
palubovke privítali večného rivala
zo Žiliny a už od začiatku zápasu

bol na palubovke vidieť obojstranný
rešpekt voči súperovi, ktorý sa prejavil
opatrnou hrou v útoku a dôslednou
obranou oboch mužstiev. Žiarčania
však držali zápas pevne vo svojich
rukách a prakticky nedovolili súperovi
dotiahnuť sa na ich vybudovaný
náskok. Bojovnosť, kolektívny výkon,
nasadenie hráčov a túžba po víťazstve
nám na konci oboch zápasov zaručili
ďalšie body do tabuľky a chlapci sú už
o krok bližšie k postupu na M-SR a v
súťaži si udržali neporaziteľnosť.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

FK Pohronie - FC Spartak Trnava 2:1
(0:0)
Góly: Urgela, Rosenberg (11 m).
Zostava FK Pohronie: Žember Kukučka, Pivarči, Novosad, Ščepko Skučka, Urgela, Tatár - Netolický, Sučák,
Rosenberg. Striedali: Krištof, Krčmár,
Foltán, Hric.
S druhým tímom 1. ligy SŽ skupina
Západ sme odohrali výborný zápas. Mal
tempo, nasadenie, vysokú kvalitu na
túto vekovú kategóriu. V prvom polčase
mali mierne viac z hry hostia, v druhom
naše družstvo, ktoré ukázalo vysokú
kvalitu najmä v kombinačnej hre. V tom
sme súpera predčili a vypracovali si 4 - 5
vyložených šancí, z ktorých sme dvakrát
skórovali. Myslím, že sme zaslúžene
zvíťazili nad špičkovým tímom. A len
takéto ťažké zápasy nás môžu ďalej
posúvať.
Rastislav Urgela, tréner
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Najúspešnejšie Majstrovstvá Slovenskej republiky v celej 43-ročnej histórii žiarskeho karate
KARATE

Majstrovstvá republiky sú najťažším
a najdôležitejším národným turnajom.
Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska
v karate sa pre vekové kategórie 12 20 rokov konali 3. decembra v Trnave.
Náročnosť majstrovstiev spočíva aj
v tom, že štartovať na nich môžu len
tí najlepší, ktorí si vybojovali postup,
či už zo Slovenského pohára, alebo
z regionálnych postupových súťaží.
Karatistom z MŠK Žiar nad Hronom sa to
tento rok podarilo v počte 18 pretekárov.
Okrem titulov a medailí bojovali pretekári
aj o body na februárové Majstrovstvá
Európy kadetov a juniorov.
Prvú medailu, a to bronzovú, vybojoval
pre náš klub Šimon Sečkár v kategórii
kata mladší dorastenci 12 - 13 rokov.
Prvého zlata a titulu majstra republiky
sme sa dočkali po vystúpení Viktórie
Snopkovej v kategórii športový zápas
kumite mladších dorasteniek do 50 kg.
V mladších dorastenkách zabodovala aj
Karin Hanáková, keď si z kategórie nad
50 kg odniesla bronz. V kategóriách 14
– 15-ročných sme mali taktiež početné
zastúpenie. Ďalší majstrovský titul
vybojovala Natália Rajčanová v kategórii
do 47 kg. V kategórii dorastencov do 52
kg si svoj prvý titul majstra Slovenska
vybojoval Aris Nikolas Čela. Zdenko
Vanka v kategórii dorastencov do 63

kg vybojoval bronz, a tak isto sa darilo
Erikovi Sklenkovi v kategórii do 57 kg.
V kategórii juniorov 16 – 17-ročných
nastúpili naši najskúsenejší pretekári
a taktiež dokázali, že patria k špičkám
vo svojich kategóriách. V kategórii
junioriek do 48 kg nenašla premožiteľku
Dominika Veisová, a tak jej právom patrí
titul majsterky Slovenska. V kategórii nad
59 kg sa ani jednej súperke nepodarilo
zabodovať na Ninu Jelžovú, aj ona sa
tak stala majsterkou Slovenska. Jediným
štartujúcim juniorom bol Michal
Výrostko, ktorý v kategórii do 68 kg podal
fantastický výkon a ten mu zaistil jeho
prvý titul majstra republiky. V starších
Čela, Nina Jelžová a Dominika Veisová.
junioroch 18 - 20 rokov sme mali
jediného zástupcu. Milanovi Laurovovi sa
v kategórii do 67 kg podarilo vybojovať
bronz. Cez slávnostný nástup boli
dekorovaní aj celkoví víťazi Slovenského
V rámci turnaja sa konala aj súťaž
pohára. Medzi dekorovanými boli aj naši
družstiev. Juniorky v zložení Natália
pretekári – Natália Rajčanová, Aris Nikolas
Rajčanová, Nina Jelžová, Kornélia
Bugárová a Dominika Veisová sa presadili
aj tu, keď nenašli premožiteľky a stali
sa tak majsterkami Slovenska v súťaži
družstiev. Juniorom v zložení Zdenko
Vanka, Michal Výrostko a Milan Laurov
titul ušiel o vlások, keď vo finále podľahli
bratislavským kolegom.
Majstrovstiev sa zúčastnilo 353

6 zlatých a 5 bronzových
medailí

Najúspešnejší klub MSR spolu s otcom Slovenského karate, Takeji Ogawom.
pretekárov z 57 klubov z celého
Slovenska. V takto tvrdej konkurencii si
v medailovej štatistike klubov vybojovali
naši karatisti ziskom 6 zlatých a 5
bronzových medailí celkové prvenstvo
medzi individuálnymi kategóriami. Pocit
z víťazstva bol o to väčší, že medailistov
dekoroval otec slovenského katare –
Takeji Ogawa, japonec žijúci v Rakúsku,
ktorý doniesol karate na Slovensko
pred vyše 40 rokmi. Tieto majstrovstvá
republiky boli najúspešnejšie v celej
43-ročnej histórii žiarskeho karate klubu.
Každá medaila z majstrovstiev má pre
športovca nevyčísliteľnú hodnotu.
Zisk 6 titulov majstrov republiky

v individuálnych kategóriách a jeden titul
v družstvách je potvrdením toho, že naši
pretekári patria medzi elitu pretekárov
karate na Slovensku. Je na mieste
poďakovať pretekárom za predvedené
výkony, trénerom a vedeniu klubu za
čas, ktorý venujú mládeži na tréningoch
a súťažiach, ich rodinám za obete, ktoré
musia podstupovať, mestu Žiar nad
Hronom a Mestskému športovému klubu
za podporu, ZŠ na Jilemnického ulici
a SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom
za vytváranie vhodných tréningových
podmienok. V neposlednom rade vďaka
patrí aj našim sponzorom a všetkým
našim podporovateľom.
(ľs)

V odvete v 3. kola Slovenského pohára dva rozdielne polčasy Na majstrovstvách v cyklokrose pódiové
umiestnenia aj pre Žiarčanov
BASKETBAL - 3. KOLO SLOVENSKÝ POHÁR – MUŽI

MŠK ISKRA Petržalka – MŠK Žiar nad
Hronom 104:75 (25:20, 26:28, 25:12,
28:15)
Body: Vrtík 21, Minárik 20, Kašša 16,
Dolník 8, Tkáč 5, Oravec 3, Kaňa 2.

V odvetnom zápase 3. kola Slovenského
pohára v Bratislave sme odohrali zápas
dvoch rozdielnych polčasov. V prvom
sme boli Petržalke vyrovnaným súperom.
Naši chlapci po slabšom začiatku dali
do hry srdce a organizovaným útokom
sme dokázali odohrať výborný prvý
polčas, keď súper išiel do 3-bodového
polčasového vedenia až šťastnou trojkou
o dosku v posledných sekundách 1.
polčasu. Problém sme však opäť mali pod
košom, kde sa presadzovali hlavne fyzicky
silnejší hráči Petržalky a po neúspešných
streleckých
pokusoch
dosahovali
ľahké body, keď sme im umožnili 2 – 3
opakované strely po útočnom doskoku.
Začiatok druhého polčasu nám však
absolútne nevyšiel a po troch chybných
rozhodnutiach v útoku sme inkasovali
9-bodovú šnúru. Petržalka nám odskočila

na 12 - 14-bodový rozdiel a o osude
zápasu bolo rozhodnuté. Súperovi hráči
predviedli strelecký koncert, potrafili
snáď každú strelu, či už ťažkú cez našich
obrancov, alebo otvorenú a zápas sa
už len dohrával. Podali sme hlavne
v prvom polčase dobrý výkon a škoda
druhej časti hry, kde sme vyhoreli najmä
v obrane súperových hráčov z perimetra.
29-bodová prehra však bola pre nás
krutá a určite sme si ju svojim výkonom
nezaslúžili. Svoje dojmy po zápase priblížil
aj hráč Jozef Oravec: „Nastúpili sme na
odvetný zápas v Slovenskom pohári
proti silnému a skúsenému družstvu

z Petržalky. Po prehre na domácej
palubovke o 13 bodov bol cieľ jasný –
vyhrať minimálne rozdielom 14 bodov.
Prvú štvrtinu sme nezačali dobre a súper
sa dostal do vedenia 9:2. Po „sprche“ od
trénera sa hráči skoncentrovali a súperovi
sa vyrovnali. Začali dodržiavať taktické
pokyny, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku.
Zápas bol v prvom polčase vyrovnaný,
o čom svedčí aj polčasový rozdiel
51:48 v prospech domáceho mužstva.
Motivovaní trénerom sme chceli
zabojovať aj v druhom polčase. Ten sme
začali veľmi zle a súper sa po šnúre bodov
odpútal a získal si dvojciferný náskok.
Hoci sme sa opäť spamätali, nedokázali
sme už zápas zvrátiť. V štvrtej štvrtine,
kedy už náskok domácich bol viac ako
20 bodov, si z chuti zahrali všetci hráči
z lavičky a zápas sa dohral vo voľnom
tempe. Žiaľ nepodarilo sa nám postúpiť
ďalej v Slovenskom pohári a musíme
pogratulovať súperovi, ktorý nás zdolal v
oboch zápasoch.“
Karol Kučera, tréner

VIANOČNÉ PLAVECKÉ PRETEKY
Sobota 17. decembra

Začiatok pretekov: 9.00 hod.

XVI. ročník

Krytá plaváreň Žiar nad Hronom

CYKLISTIKA – MSR - CYKLOKROS

V nedeľu 4. decembra sa konali
Majstrovstvá Slovenskej republike
v cyklokrose v Krupine. Bol to záver
cyklokrosovej sezóny, počas ktorej
naši pretekári niekoľkokrát dosiahli
pódiové umiestnenie.
V Krupine panovalo zimné počasie
a napriek tomu, že svietilo slniečko,
bola poriadna zima. Na trati síce nebol
sneh, ale mráz urobil trať poriadne
šmykľavú a takmer každý pocítil tvrdosť
zamrznutej zemi. Všetci bojovali zo
všetkých síl a dosiahli pekné výsledky.
Len tesne ušla medaila v mladších
žiakoch Robovi Jackuliakovi, ktorý
podával vynikajúce výkony počas celej
cyklokrosovej sezóny. Robo mal smolu,

keď spadol, zamotala sa mu reťaz
a musel dlhý úsek utekať s bicyklom
na pleci do depa. V kategórii juniorov
získal tiež nepopulárne štvrté miesto
Adam Foltán, ktorý stratil 31 sec. na
bronz.
Výsledky našich pretekárov
Mladší žiaci: 4. miesto: R. Jackuliak, 7.
miesto: S. Ihring.
Starší žiaci: 17. miesto: R. Paulík, 20.
miesto: M. Holic.
Kadetky: 7. miesto: V. Palíková, 10.
miesto: V. Zelinová, 17. miesto: S.
Záhorcová.
Kadeti: 7. miesto: A. Zelina.
Juniori: 4. miesto: A. Foltán.
(r)

