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Peter Antal: Mesto nerobí rekonštrukcie naoko alebo čiastkové,
ale vždy tak, aby sme sa za to nemuseli hanbiť
Rok 2019 sa blíži ku koncu. Bilancujeme nielen svoje súkromné životy,
ale aj čo sa nám podarilo v pracovnej
sfére. Výnimkou nie je ani mesto. Ako
sa mu v tomto roku darilo a ktoré boli
najväčšie investície? Hodnotí primátor Peter Antal.
Ako na úvod primátor konštatuje, rok
2019 hodnotí ako úspešný, a to z pohľadu financií aj investícií. „Za najväčšiu
investíciu počas môjho pôsobenia, čo sa
týka verejno-prospešných stavieb, považujem výstavbu zimného štadióna. Dnes
už naplno funguje a je najnavštevovanejším športoviskom v meste,“ konštatuje Antal a za ďalšiu významnú investíciu
označuje rekonštrukciu bývalej školy,
ktorá je súčasťou areálu kaštieľa: „V súčasnej dobe v týchto priestoroch prebieha rekonštrukcia, po ktorej tu vznikne
domov pre seniorov.“
Pretriasanou témou je už dlhšiu dobu aj
rekonštrukcia krytej plavárne, ktorá už
mala byť v plnom prúde. Napriek tomu
sa v objekte stále nič nerobí. „Chceme
byť opatrní a to, čo začneme robiť, musíme vedieť aj vyfinancovať. Rozpočtový
náklad plavárne je dosť vysoký, musíme
preto hľadať spôsoby a riešenia, ako to
dokážeme vyfinancovať. Dnes sme vo
finálnej fáze a v januári určite začíname
s rekonštrukciou. Práve to bude najväčší projekt budúceho roka,“ naznačuje
primátor s tým, že aj otvorenie plavárne plánuje mesto na rok 2020. Okrem
výmeny technológie sa ide robiť všetko,
čo je naprojektované. To znamená rekonštrukcia rozvodov, bez výmeny filtrov a ozónovej technológie. „Rozpočet
od projektanta bol na 3,5 milióna eur
bez DPH, vrátane 600-tisícovej dotácie
od majiteľov Slovalca. Avšak tým, že si
rekonštrukciu budeme robiť sami s našou eseročkou, cena bude podstatne
nižšia,“ vysvetľuje primátor a ozrejmuje
dôvody, prečo mesto zrušilo úver, ktorý

si plánovalo na rekonštrukciu vziať: „Úver
bol plánovaný vtedy, ak by sme s rekonštrukciou začali v tomto roku. Keďže sme
nezačali, úver brať nebudeme, pretože
na budúci rok vieme na rekonštrukciu
vyčleniť financie z vlastných zdrojov,
a to z prebytku hospodárenia, ale aj
z bežných príjmov.“ Ako ďalej Antal konkretizuje, v rámci rekonštrukcie sa urobí nové opláštenie, strecha, keramický
bazén, vykurovanie, vzduchotechnika,
elektrina, zdravotechnika, nové dlažby
v bazénovej časti, šatne, sprchy, vstupná
časť, podhľady a sprchy. Zrekonštruovaný bude aj malý bazén. Sauny sa budú
robiť v tom prípade, ak vyjdú financie.
„Ak by sa našiel prevádzkovateľ, ktorý ich
zrekonštruuje, uvítame takúto možnosť.
Bufet bude urobený do štádia nového
dispozičného riešenia s prepojením na
bazén s tým, že mesto urobí obchodnú
súťaž na prevádzkovateľa bufetu, ktorý bude mať povinnosť ho aj dokončiť
podľa jeho podmienok a po odsúhlasení
mestom,“ zdôrazňuje primátor.
Ešte v roku 2018 sa mesto stalo vlastníkom najväčšej historickej pamiatky
v meste, ktorou je kaštieľ. V budúcom
roku sa bude pokračovať v jeho rekonštrukcii. „Časť kaštieľa by sa mala v budú-

com roku otvoriť a sprístupniť verejnosti,
či už sú to reprezentačné priestory, ktoré
budú využívané napríklad na rokovanie
MsZ a pripravujeme aj priestory na sobáše, keďže záujem od ľudí je veľký. Verím,
že nám štát niečím prispeje aj na fasádu.
Každá čiastka, aj malá, prispeje k tomu,
že by sme v budúcom roku robili prednú
časť fasády, vežičky a postupne do toho
išli tak, aby kaštieľ v relatívne krátkej
dobe dostal úplne novú podobu. Znovu
sme požiadali ministerstvo kultúry, uvidíme, či budeme úspešní. Neočakávame
veľa, ale aj každých 100-tisíc eur nám pomôže na to, aby sme pokročili,“ podotýka
Antal s tým, že čo sa týka úprav vo vnútri
kaštieľa, tie dokáže mesto financovať aj
z vlastných zdrojov. Na budúci rok sa do
kaštieľa má presťahovať Galéria Júliusa
Považana, archeologické múzeum či Izba
Štefana Moysesa.

Úverová zaťaženosť mesta
S investíciami súvisí aj úverová zaťaženosť mesta. Na akej úrovni je mesto,
sme schopní vziať si ďalší úver a splácať
už existujúce úvery? „Zvýšenie úverovej
zaťaženosti mesta súviselo s jedinou investíciou, a to s kúpou kaštieľa. Bola to
investícia, ktorá nebola plánovaná. Toto
rozhodnutie však podporili aj poslanci

mesta. Považovali sme za veľmi dôležité
zachrániť túto pamiatku v meste. Nijakým spôsobom však toto rozhodnutie
neovplyvnilo schopnosť mesta splácať
svoje dlhy,“ zdôrazňuje Antal. Ako ďalej vysvetľuje, dlh mesta je na úrovni 31
percent, čo je nad priemerom Slovenska.
„Avšak dlhová služba, čo je ďalší významný ukazovateľ, to ako sme schopní dlh
splácať z bežných príjmov, je výrazne
pod priemerom Slovenska. To znamená,
že dokážeme bez problémov takýto dlh
splácať a nijakým spôsobom neohrozí
ani do budúcna fungovanie mesta na
to, aby boli zabezpečené všetky verejno-prospešné činnosti, ktoré sa v meste poskytujú. Určite nebudeme občanov o nič
ukracovať. Dokážeme aj v tomto roku vygenerovať prebytok bežného rozpočtu.
Čísla budú známe k 31. decembru 2019,
ale už dnes vieme, že bude prebytok,“
prízvukuje primátor s tým, že použitý
bude aj do investície ako je plaváreň.
Po rekonštrukcii plavárne bude budova
Mestského kultúrneho centra poslednou, na ktorej je modernizačný dlh.
„V súčasnej dobe sa vypracúva projekt
na rekonštrukciu budovy MsKC. Hliníková fasáda, hoc to bolo moderné riešenie
tej doby, nám dnes spôsobuje problémy
a energeticky je to veľmi náročná budova. Ešte v tomto mesiaci by mal byť odovzdaný projekt, ktorý bude riešiť výmenu
exteriéru budovy, to znamená výmenu
hliníkovej fasády za novú. Nové riešenie
by malo byť podobné tomu, ako sa v súčasnosti realizuje na knižnici. Zároveň tu
chceme umiestniť aj moderný prvok, a to
vegetačnú stenu. Mala by to byť jedna
z najväčších vegetačných stien a verím,
že cez rôzne projekty sa nám to podarí
zrealizovať,“ dodáva na záver primátor
Peter Antal s tým, že po ukončení rekonštrukcie MsKC to bude posledná väčšia
investícia v meste do vlastných budov.
(li)


Medovníky pečie už viac
ako 20 rokov
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S rekonštrukciou plavárne začína mesto v januári.

Aktuálne prebieha rekonštrukcia knižnice. Na rad príde aj budova MsKC.
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Odkrývame históriu mesta:
Naša pamiatka - kaštieľ
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Kúzlo Vianoc nikdy nekončí a jeho najväčšími darmi sú zdravie, rodina a priatelia.
Želáme vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc.
Nech vám vianočné sviatky prinesú radosť v duši,
v očiach spokojnosť a v srdci lásku.
Redakcia Mestských novín
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Nové pravidlá pre odpredaj mestských pozemkov
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci
zmeny a doplnky zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta. Na
základe toho tak v meste vznikli zóny,
podľa ktorých sa budú odpredávať
mestské pozemky.
Návrh nových zásad pre hospodárenie s majetkom mesta bol spracovaný
na podnet ekonomickej komisie. „Súčasťou návrhu je aj nová cenová mapa
pozemkov, ktorá bude mať základný
rámec, kde je určená najnižšia cena pre
odpredaj týchto pozemkov,“ vysvetľuje
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník
a ako podotýka, mesto má záujem, aby
odpredaj pozemkov reflektoval na terajší
stav nehnuteľností, aby ceny pri predaji
neboli podhodnotené, ale naopak: „Aby

boli stanovené jasné pravidlá, čo sa týka priestoru. Minimálna sadzba za 1 meter
štvorcový je v tejto zóne 30 eur.
výšky sumy za meter štvorcový.“
Prijatím týchto zásad hospodárenia tak
vznikli v meste tri zóny. Prvá, centrálna,
je najlukratívnejšia. „V tejto časti pozemky
reflektujú práve na to, že sú zaujímavé pre
kupujúcich, k čomu je adekvátna aj ich
výška. Ostatné časti sú rozdelené podľa
katastrálneho územia. Horné Opatovce,
ktoré sú priemyselnou časťou a Šášovské
Podhradie, ktoré je zmiešanou časťou, a to
časť je určená pre podnikanie a časť pre
bývanie,“ konkretizuje Majerník.
Prvá zóna, centrálna časť mesta, je
ohraničená ulicami M. Chrásteka, SNP,
A. Kmeťa, Dukelských hrdinov, A. Dubčeka, Sládkovičova, vrátane uličného

Druhá zóna zahŕňa sídliská, a to Etapa,
Pod vršky, Centrum II (Hviezdoslavova
ulica), IBV, obytný súbor Sever a ostatné
okrajové časti mesta. Cena za meter štvorcový v širšom okolí centra mesta je 20 eur.
Treťou zónou sú lokality, ktoré sú pričlenené k mestu. Patrí sem obec Šášovské
Podhradie, Šášov – Píla, Kutinky, Kupča
a Horné Opatovce. V tejto zóne sa sadzba
rozdeľuje na dve časti – obytná zóna, ktorou sú rodinné a bytové domy, občianska
vybavenosť a rekreačné objekty. Tu je
cena za meter štvorcový 10 eur. Druhou
časťou je priemyselná zóna, kde je cena za
meter štvorcový 20 eur.
(li)

Počas Vianočných trhov môžete podporiť aj miestne organizácie Na dani za bývanie si v budúcom roku priplatíme
Po prvýkrát tento rok počas Vianočných trhov odprezentujú svoju činnosť
aj niektoré miestne organizácie. Podporiť ich môžete vo štvrtok 19. decembra.
Počas tohtoročných Vianočných trhov
budú po prvýkrát prezentovať svoju
činnosť miestne organizácie z radu subjektov, ktoré pôsobia v Klube dôchodcov a Mestské materské centrum Úlik.
„Jednotlivé subjekty budú mať určený
presný časový úsek, kedy prídu so svojimi
prezentačnými, vlastnými rukami vyhotovenými predmetmi. V rámci prezentácie
svojho subjektu sa budú snažiť predať čo
najviac svojich výrobkov. Výťažok potom
použijú podľa vlastného uváženia, a to
napríklad na činnosť organizácie či na
konkrétnu podporu niekoho ďalšieho,“
informuje Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a ako
konkretizuje, organizácie si vyrobia letáky
a fotky zo svojej činnosti, ktoré si upevnia
okolo stánku. Mestské materské centrum

Úlik bude predávať napríklad zdobené Ako Monika Minárová podotýka, cieľom
akcie je aj prezentácia subjektu. „Ale aj
medovníky.
vlastnou tvorivosťou získať zdroje, možVýstavná a predajná plocha pre organizá- no partnerov, možno nových členov. Pre
cie bude rozdelená počas dňa nasledov- mňa osobne je to aj novinka v rámci Viane: od 10.00 hodiny Mestské materské nočných trhov s podtónom umocňovať
centrum Úlik, od 11.10 hodiny Slovenský charitu. Veríme, že sa táto aktivita uchytí a
zväz zdravotne postihnutých, od 12.30 možno sa o nejaké obdobie dostanú tieto
hodiny Klub dôchodcov mesta, od 13.30 subjekty aj k samostatnému stánku v rámhodiny Jednota dôchodcov na Slovensku ci Vianočných trhov,“ dodáva na záver.
(li)
a od 14.40 hodiny Únia žien Slovenska.

Zákon o dani z nehnuteľnosti ukladá
mestám a obciam, aby od roku 2024
zaviedli na území mesta a obci také
dane, aby rozdiel medzi najnižšou
a najvyššou sadzbou nepresahoval desaťnásobok. Z tohto dôvodu prikročilo
k tomuto plneniu zákona aj mesto Žiar
nad Hronom. Vieme, o koľko si Žiarčania na budúci rok priplatia.
Podľa zákona o miestnych daniach, ak je
najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie
obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb,
správca dane zosúladí tento násobok
najneskôr na zdaňovacie obdobie roku
2024. Čo táto skutočnosť znamená pre
Žiarčanov? „Keďže sme nechceli ísť naraz
veľkým skokom a v roku 2024 urobiť pre
obyvateľov šok tým, že sa zvýšia dane
naraz, rozhodli sme sa ísť cestou postupného zvyšovania, ktoré nezaťaží až tak
peňaženky obyvateľov,“ hovorí hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník a ako

približuje, ide o sadzby, ktoré sa týkajú
práve tých najnižších sadzieb, čiže dani
za bývanie v Šášovskom Podhradí a za
byty v meste. Práve tie sú dnes zdaňované najnižšou sadzbou. „Ide o zvýšenie
o 6 centov. Keď si zoberieme priemerný
byt v meste, čo je dvojizbový s rozlohou
54 metrov štvorcových, ročné zvýšenie
predstavuje tri eurá,“ uvádza na príklade
Majerník. Ako na záver hlavný ekonóm
konkretizuje, nárast tejto sadzby dane
o 6 centov spraví prírastok do mestského
rozpočtu 53-tisíc eur ročne.
(li)

Poslanci mesta sa v tomto roku stretli poslednýkrát
Schválili aj rozpočet na rok 2020
V pondelok 9. decembra sa konalo
posledné tohtoročné zastupiteľstvo.
V jeho úvode primátor informoval, že
aj mesto Žiar nad Hronom finančne
prispeje Prešovu, v súvislosti s tragédiou, ktorá sa tam stala v piatok 6. decembra, kedy niekoľko rodín prišlo o
strechu nad hlavou v predvianočnom
čase.
„Táto tragédia sa dotkla aj nášho mesta.
Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude vo februári, pripravíme materiál a stanovíme čiastku, ktorou
mestu Prešov pomôžeme. Verím, že túto
myšlienku podporia aj poslanci,“ uviedol
na margo problematiky primátor.
Poslanci na zastupiteľstve schválili aj návrh viacročného rozpočtu mesta a Mestského kultúrneho centra na roky 20202022. Rozpočet na budúci rok predstavuje
sumu 19 224 160 eur, tak na strane celkových príjmov, ako aj celkových výdavkov.
V rámci štvrtej zmeny rozpočtu poslanci schválili dotáciu z rozpočtu mesta vo
výške 33 600 eur pre Technické služby
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Žiar nad Hronom na financovanie prevádzkových nákladov zimného štadióna,
nákladov na právne služby a na verejné
obstarávanie dodávateľov súvisiace s dokončením zimného štadióna, zároveň dotáciu vo výške 40 000 eur na financovanie
mzdových a prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2019. Ďalej dotáciu z rozpočtu
mesta vo výške 4 000 eur pre OZ ZAŽIAR
na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov materského centra v roku
2019 a dotáciu z rozpočtu mesta vo výške
7 000 eur pre MŠK Žiar nad Hronom na za- pĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančbezpečenie podpory činnosti športových ných prostriedkov určených na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej škoklubov.
ly, dieťa materskej školy a školského zariaNa decembrovom zastupiteľstve bolo denia zriadených na území mesta Žiar nad
schválených aj niekoľko Všeobecne zá- Hronom.
väzných nariadení (VZN). Išlo o VZN
o miestnych daniach, VZN o poplatku za Mestské zastupiteľstvo schválilo aj,
komunálne odpady a drobné stavebné v rámci obstarávania Zmien a doplnkov
odpady na území mesta Žiar nad Hro- č. 7 územného plánu mesta Žiar nad
nom, VZN o podmienkach predaja vý- Hronom, obstarávanie zmeny funkčného
robkov a poskytovaní služieb na trhových využitia plôch na Svitavskej ulici z „obytmiestach, VZN trhový poriadok pre Mest- ného územia, plôch verejnej občianskej
skú tržnicu a VZN, ktorým sa mení a do- vybavenosti“ a z „plôch verejnej parko-

Hlavný ekonóm mesta Martin Majerník
informoval poslancov o výsledku kontroly
NKÚ SR. Ako uviedol, žiadne závažné porušenia neboli zaznamenané.
Na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve poslanci zrušili úverový rámec na
financovanie rekonštrukcie plavárne,
ktorý schválili v sume milión eur na júnovom zastupiteľstve. Ako uviedol primátor
mesta Peter Antal, rekonštrukcia plavárne
bude hradená z vlastných financií mesta.
„Tak ako budú peniaze, bude plaváreň revej a sprievodnej zelene“ na „zmiešané konštruovaná,“ uviedol primátor s tým, že
územie bytových domov a občianskej začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na
vybavenosti s mestskou štruktúrou“, pri január budúceho roka.
zachovaní existujúceho parkoviska na
Svitavskej ulici, a to z dôvodu umožnenia Posledným bodom rokovania bolo schvávýstavby bytového domu, súčasťou ktoré- lenie, pri zmene právnej formy obchodnej
ho bude občianska vybavenosť. Žiadateľ spoločnosti, FK POHRONIE Žiar nad Hrosvoj zámer odôvodňuje tým, že v meste nom Dolná Ždaňa, a to z právnej formy
Žiar nad Hronom sa v posledných rokoch «spoločnosť s ručením obmedzeným» na
vybudovalo iba málo bytov a na území právnu formu «akciová spoločnosť», za
mesta nie sú k dispozícii vhodné pozemky predsedu predstavenstva Igora Rozenberpre výstavbu bytových domov, aktuálne ga a za členov predstavenstva Petra Antasa realizuje výstavba domov len v okoli- la, Martina Baláža a Ladislava Kukolíka.
(kr)
tých obciach.

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Hana Károlyová. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press,
a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

SPRAVODAJSTVO

Mestské noviny | 16. december 2019

3

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Naša pamiatka – kaštieľ

Končí sa rok 2019 a je čas na trochu rekapitulácie prác na našich
pamiatkach a ich ochrany v meste
Žiari nad Hronom. Prioritou v tejto
oblasti bola obnova a rekonštrukcia
najvýznamnejšej pamiatky v meste, biskupského kaštieľa. Kaštieľ
prešiel do vlastníctva mesta pred
rokom. Čiže pozrime sa, čo sa za rok
v kaštieli v oblasti jeho záchrany
ako renesančno–barokovej stavby
udialo.
V prvom rade je potrebné spomenúť
realizáciu historicko–architektonického výskumu, ktorého výsledky sú
podkladom pre poznanie stavebného
vývoja budovy a na základe týchto
poznatkov budeme môcť v budúcnosti zodpovedne a hlavne historicko
autenticky rekonštruovať celý objekt.

Biskupská sála.
V neposlednom rade výsledky výskumu, ktoré sa ešte stále spracovávajú,
objasnili mnohé historické fakty a poopravili niektoré písomné doklady týkajúce sa etapizácie stavebného vývoja. Zároveň aj vzťah niektorých majiteľov kaštieľa, a to tak v období, kedy bol
vlastníctvom ostrihomských arcibiskupov, ako aj v čase, keď už bol v majetku

banskobystrických biskupov.
K poznatkom vyplývajúcim z historicko–architektonických výskumov môžeme priradiť aj archívny dokumentačný výskum, ktorý je taktiež v stave
stáleho bádania a priniesol niekoľko
závažných zistení, ktoré v nadväznosti na predchádzajúci výskum z veľkej
časti objasňuje, alebo upresňuje nie-

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi
V pondelok 2. decembra sa konalo
oceňovanie bezpríspevkových darcov
krvi. Tí si prevzali bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety
MUDr. Janského. Za sto odberov bola
odovzdaná aj medaila MUDr. Jána
Kňazovického.
Za Územný spolok Slovenského červeného kríža v Žiari nad Hronom sa oceňovania zúčastnila jeho riaditeľka Alica Hefková, Ľubomír Meliš, člen Územnej rady
SČK, riaditeľ Všeobecnej nemocnice Svet
zdravia Ivan Mokrý a za mesto Žiar nad
Hronom viceprimátor Ladislav Kukolík.
Ten vo svojom príhovore, okrem iného,
povedal: „Krv je nadčasovou hodnotou,
vzácna, nenahraditeľná, pretože doposiaľ sa nepodarilo vyrobiť umelú krv. Pomáha zachraňovať životy, a to by nebolo
možné bez spolupráce stálych a dobrovoľných darcov. Krv chodievajú darovať pravidelne, bez nároku na odmenu,
v súrnych prípadoch aj na požiadanie.“
Medailu MUDr. Jána Kňazovického si prevzal Marián Šouc, ktorý krv daroval 103krát. Prvýkrát to bolo v roku 1984. Nedaruje však iba krv, ale aj krvné doštičky.
Tak ako je pre darcov samozrejmosťou
darovanie krvi, pre pracovníkov Slovenského červeného kríža je samozrejmosťou oslovovať nových ľudí, aj mladých, a týmto spôsobom stále rozvíjať
bezpríspevkové darcovstvo. Ako už býva
tradíciou, na záver oceňovania si všetci
darcovia spoločne pripili červeným ví-

ktoré historické správy, ktoré sa pod
nánosom času často menili a upravovali, až ich výpovedná hodnota zanikla. Pripomeňme si však aj práce vykonané na obnove kaštieľa. Ja osobne si
myslím, že na základe obmedzených
financií sa na kaštieli urobili významné práce, ktoré práve nedostatkom
financií neboli násilne hnané k rôznym
časovým limitom, a preto sa každej, aj
tej najmenšej práci na obnove kaštieľa, mohlo venovať dostatok pozornosti
a doslova sa pohrať s jej realizáciu.
Tak tomu bolo aj v prípade obnovy
pôvodných mozaikových parketových
podláh, kde sa podarilo zachovať autenticitu priestoru takzvaného biskupského krídla s veľkou biskupskou
sálou. Veľmi významným činom v oblasti historickej obnovy interiérov bolo
aj umiestnenie krištáľových lustrov vo

nom a tí, ktorí boli motorizovaní, si pripili si ju Mária Biesová, Ondrej Dobrocký,
džúsom z čiernych ríbezlí.
Andrej Fedák, Peter Hanák, Matúš Hamar, Ludvík Janek, Peter Mesiarik, Lucia
Nárožná, Emil Zliechovec, Tomáš Zámora
Bronzovú plaketu MUDr. Janského zísa Ján Žňava.
kavajú darcovia za desať odberov. PreZlatá plaketa MUDr. Janského sa udeľuvzali si ju Michal Beňo, Paul Beňo, Jana
je ženám za 30 odberov a mužom za 40
Beňušová, Peter Černák, Michal Čižniar,
odberov. Prevzali si ju Martin Baran, PeMiroslav Gibas, Dušan Gulička, Vladimír
ter Barcík, Ondrej Gábor a Jarmila KvasHríň, Martin Hubač, Tomáš Janšík, Martin
ničková.
Juhasz, Igor Kochol, Robert Kováč, Eva
Diamantová plaketa MUDr. Janského
Kováčová, Filip Kúš, Július Lepšík, Sidónia
sa udeľuje za 60 odberov u žien a za 80
Magyarová, Peter Mak, Daniel Német, Paodberov pri mužoch. Prevzal si ju Jozef
vol Rozinaj, Lívia Sedliaková, Jana SekáPovažan.
čová, Ľuboš Škriniar, Ján Štefanička, ĽuMedaila MUDr. Jána Kňazovického sa
boslava Úrazová, Matej Urblík, Veronika
udeľuje ženám za 80 odberov a mužom
Viglaská a Dominik Zaťko.
za 100 odberov. Prevzal si ju Marián Šouc.
Strieborná plaketa MUDr. Janského sa
(li)
udeľuje darcom za 20 odberov. Prevzali

Ocenení darcovia

Mgr. Peter Mosný, kastelán

Mestský mládežnícky parlament
v nominácii Srdce na dlani
Členovia Mestského mládežníckeho
parlamentu v Žiari nad Hronom si vyhrnuli rukávy a v rámci Týždňa dobrovoľníctva vytvorili a zútulnili priestor, ktorý poskytlo mesto, aby sa mala mládež
kde stretávať. V kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
získalo nomináciu na ocenenie Srdce
na dlani 2019.

Marián Šouc, držiteľ medaily MUDr. Jána Kňazovického.

všetkých miestnostiach tohto krídla,
z ktorých hlavne tzv. Leningradské
krištáľové lustre vo veľkej sále spĺňajú tie najvyššie požiadavky luxusu tej
doby. Nevynímajúc ani takzvaný Swarovského luster získaný z Viedne. Samozrejme, interiér miestnosti je veľmi
závislý na historickom mobiliári a jeho
správnom zladení. Lebo práve táto oblasť zariadenia môže nesprávnym zásahom poškodiť všetko snaženie o prinavrátení kaštieľa do obdobia jeho
najväčšej slávy, a tak zničiť to krásne
a priam nádherné, čo nás osloví pri
návštevách kaštieľov a hradov, ktoré
niekedy až vyrazia dych svojou krásou.
A to je to, čo nás v tejto uponáhľanej,
na peniazoch závislej dobe, aspoň na
chvíľku vráti do obdobia romantiky
dávno zašlých čias.

Srdce na dlani je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva
a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a ich projektov, ktoré vykonávajú
bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Tento rok sa do nominácie
dostal aj Mestský mládežnícky parlament
Žiar nad Hronom.

Členmi Mestského mládežníckeho parlamentu sú študenti stredných škôl, ktorí
sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva rozhodli
vytvoriť a zútulniť priestor. Ten im poskytlo mesto v budove Mestského kultúrneho
centra. Ako sa samotní mládežníci vyjadrili, samotná organizácia si vyžadovala
mnoho mravenčej práce a zodpovedný
prístup. „Obetovali svoj voľný čas a v popoludňajších a večerných hodinách strhávali starú podlahu, pokladali novú, maľovali steny a zariadenie priestorov,“ hovorí
na margo študentov – dobrovoľníkov
Veronika Fabiánová, koordinátorka práce
s mládežou. Ako podotýka, je prínosom,
že vytvorený priestor, ktorý slúži všetkým
mladým ľuďom v meste, si aj mladí ľudia
sami zútulnili.
(li)

„Jednotka“ oslávila 60 rokov. Zablahoželať jej prišli aj bývalí úspešní žiaci
a naša škola je ňou známa nielen v našom
regióne. Chceme tiež čoraz viac vsúvať
do vyučovacieho procesu bádateľské
metodiky, ktoré priamo súvisia s naším
prírodovedným zameraním. Pri ich aplikácii používame často modernú didaktickú
techniku ako tablety, počítače, interaktívne tabule,“ vymenúva Marek Baláž s tým,
že veľký dôraz bude škola dávať na rozvoj
osobnosti dieťaťa, preto už dva roky aplikuje program Rešpektovať a byť rešpektovaný, kde okrem správnej komunikácie
v školskom prostredí rozvíjajú u žiakov

Vo štvrtok 28. novembra oslávila Základná škola na Ulici Dr. Janského
60 rokov od svojho vzniku slávnostným galaprogramom. Škola sa na
oslavy pripravovala od augusta a do
programu boli zapojení takmer všetci
jej zamestnanci.
Dopoludnia bol v priestoroch školy pripravený program pre bývalých zamestnancov školy, dnes už dôchodcov. Stretli
sa na posedení v priestoroch zborovne,
zúčastnili sa dielničiek v triedach, ktoré
sa venovali životu na Slovensku v minulosti. Týchto aktivít sa mohli zúčastniť aj
prví žiaci školy, ktorí školu navštevovali už
v roku 1959.
Slávnostný program k okrúhlemu výročiu sa uskutočnil v priestoroch MsKC, kde
počas viac ako dvoch hodín vystupovali
nielen žiaci školy, ale aj jej zamestnanci,
ktorí si nacvičili tanec COWGIRLS. Počas
programu boli dve talkshow. V prvej vystúpili profesor hudby a známy skladateľ
profesor Belo Felix, ktorý pôsobil niekoľko
rokov ako učiteľ spolu so súčasným sta-

rostom Ladomerskej Viesky Vladimírom
Baranom, ktorý bol jeho žiakom v rokoch
1976 – 79. Druhú dvojicu tvorili bývalí
športovci Maroš Molnár, ktorý bol do roku
1979 žiakom školy. V súčasnosti pôsobí
ako profesionálny kondičný tréner a od
jesene 2017 je známy ako hlavný tréner
v televíznej relácii Extrémne premeny.
Spolu s ním v talkshow vystúpil Dušan
Baláž, bývalý basketbalový reprezentant
Slovenska, desiaty v ankete Najlepší basketbalista Slovenska (1999) a vicemajster
slovenskej extraligy v drese Slávie Žilina

(1993). Pred ich vystúpením na školu cez
videoprojekciu zaspomínal aj Milan Škriniar, futbalista Interu Miláno, slovenský
reprezentant a bývalý žiak školy.
Škola má do ďalších rokov veľa plánov.
Riaditeľ školy Marek Baláž nám povedal
o tých najväčších. „Chceme pokračovať v
prírodovednom zameraní školy, neustále overovať a prinášať do vzdelávacieho
procesu inovatívne metódy výučby. Najbližšie roky budeme zdokonaľovať používanie metódy Clil, ktorá nám značne
pomáha pri výučbe anglického jazyka

široké spektrum životných zručností. „Postupne chceme meniť školské prostredie
a vylepšovať ho. Na to potrebujeme finančné prostriedky od zriaďovateľa, ale
budeme využívať aj iné finančné zdroje.
Sme najstaršou mestskou školou, a preto
potrebujeme opraviť elektrické rozvody, podlahy, čaká nás výmena nábytku
v jednotlivých triedach či rekonštrukcia
vonkajších športovísk. Je toho veľa, ale na
ďalšie roky s našou školou sa rozhodne tešíme,“ uzatvára Marek Baláž.
(li)

Bývalí žiaci školy, zľava Dušan Baláž a Maroš Molnár.
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Vianočnú medovníkovú dedinku vystavila do okna
Obdivovala ju celá dedina
Alenka Kupčiová pečie medovníky už
viac ako dvadsať rokov. Vyrába ich pri
rôznych príležitostiach – na narodeninové oslavy či na svadby ako darček
pre hostí, k Veľkej noci a v neposlednom rade v období Vianoc. Prezradila
nám svoj osvedčení recept na cesto aj
na polevu, ktorou medovníkom vdýchne vianočného ducha.
Vianoce sa mnohým z nás spájajú aj
s nezabudnuteľnou vôňou a chuťou medovníkov, ktoré pri pečení rozvoniavajú
po celom dome. Kedysi nemohli chýbať
na žiadnom štedrovečernom stole. Naši
predkovia ich mali aj ako ozdoby na vianočné stromčeky. Dnes sa opäť vraciame
k starému, osvedčenému a najmä krásnemu zvyku, kedy symbol Vianoc zdobíme
vlastnoručne robenými ozdobami. A nimi
sú v mnohých prípadoch aj už spomínané
medovníky.
„Cesto na medovníky už za tie roky robím
od oka. A je také, ktoré nám aj obdarovaným najviac chutí,“ hovorí Alenka s tým,
že rovnako tak robí aj polevu, ktorou medovníky po upečení zdobí. Mnohokrát sa
stáva, že hľadáte ten najlepší recept na to,
aby boli medovníky jemné, mäkučké, aby
sa mohli hneď aj konzumovať. Alenka vyvracia fámy, podľa ktorých je jedno cesto
také či onaké. „Výroba medovníkov nie je
o samotnom ceste, ale o rúre, v akej ich

Alenka učí piecť medovníky aj najmenších.

pečiete a o následnom uskladnení,“ podotýka a uvádza príklad: „Napríklad keď
pečiem podľa rokmi overeného receptu
doma, sú medovníky jedlé hneď. Ale keď
pečiem z toho istého cesta na staršej rúre,
sú tvrdé ako betón. Je to tým, že staré rúry
zvyknú cesto veľmi vysušovať, preto sú aj
medovníky po upečení tvrdé. Najlepšie je
ich tiež po upečení hneď uložiť do chladného prostredia, napríklad do komory

alebo aj na von, na balkón. Dobré sú na to medovnikárka a ako vymenúva, vo vianapríklad plechové krabice, nesmú však nočnej medovníkovej dedinke mala upezostať otvorené.“
čené napríklad chalúpky, kostolík, nechýbal betlehem, kone s vozom viezli strom
Po upečení prichádza na rad ozdobovanie z hory. Dedinka zobrazovala celý príbeh,
cukrovou polevou. Tá môže byť snehobie- a to s ľuďmi aj so zvieratami. Keď sa robia
la, ale aj farebná. Alenka najradšej ozdo- chalúpky, to už treba použiť aj „stavebnú
buje bielou, ale na požiadanie už robila činnosť“. Robí sa strecha, vykrajujú okienaj farebné zdobenie. Aj v tomto prípade ka, dvierka otvorené alebo zatvorené...
nemá na polevu presný recept, robí od
oka. „Zdobenia sú rôzne. Vianočné, ktoré V súvislosti s tým, že Alenka vo svojej dosa hodia napríklad na zvončeky či kosto- mácnosti ozdobuje stromček svojimi melík, ale v mojej zbierke nechýba ani vzor dovníkmi, si spomenula na jednu úsmevz čipky. Inšpirujem sa rôznymi časopismi, nú príhodu, ktorá sa stala pred rokmi.
hľadám na internete a mnohokrát pou- „Manžel sa ponáhľal do práce, stromček
žijem aj vlastné nápady,“ približuje ďalej už bol ozdobený medovníkmi, nechtiac
a ako so smiechom hovorí, za tie roky už do neho narazil, stromček spadol a všetky
má zdobenie v malíčku a jej ruka je pevná. medovníky na ňom sa rozbili. Čo iného mi
zostávalo, ako spraviť všetko odznova. Aj
Zaujímavosťou je, že kedysi, počas Alen- tak si každý rok na svoj stromček robím
kinho detstva, sa v ich rodine medovníky čerstvé ozdoby a potom, po sviatkoch,
nezdobili polevou, ale iba klasicky, vlaš- odmením medovníkmi aj nášho psíka,“
ským orechom. „Zdobiť som začala až keď hovorí s úsmevom.
sa mi narodili deti. Pozerala som si rôzne
časopisy, zapáčilo sa mi to a už je to viac
ako dvadsať rokov, čo sa tomu venujem.
Zaujalo nás, že Alenka medovníky nikdy
Medovníky robím aj na Veľkú noc alebo
neplní ani nespája lekvárom, ale iba polena svadby, to sú ďakovné. Je moderné
vou. „Lekvár do medovníkov nie je dobré
obdarúvať hostí medovníkmi urobenými
dávať, lebo potom nie sú tak trvácne.
na danú príležitosť, napríklad na narodeKeď do nich dáte lekvár, musíte počítať
ninovej oslave.“
neskôr aj s hnilobným procesom. Ak použijete na spájanie polevu, vydržia vám
ozdoby aj niekoľko rokov. Poznám takých,
Vianočný stromček je v rodine Alenky čo majú chalúpky aj šesť rokov. Je dobré
už roky ozdobený práve medovníkmi. ich po sviatkoch zabaliť do celofánu a tak
Nechýbajú na nich ani vianočné gule. ich uskladniť. Dokonca z medovníkov ani
„V tomto prípade sa upečú dve pologule, neopadá poleva,“ radí skúsená medovniktoré sa následne spoja polevou a ozdo- kárka. Naopak, ak medovníky zdobíte iba
bia. Okrem toho robím z medovníkové- orechom, vtedy je potrebné ich natrieť
ho cesta aj svietniky či adventné vence. vajcom ešte pred pečením, aby sa orech
Pred rokmi som mala urobenú dokonca na ceste dobre uchytil. Aj vtedy sa budú
vianočnú dedinku, ktorú som si vystavi- rovnako pekne lesknúť.
la na okno a okoloidúci sa pristavovali
a obdivovali ju,“ prezrádza ďalej šikovná Alenkine medovníky sa krásne lesknú, a to

Osvedčené grify

Medovníkové vianočné gule

Vianočné gule.

bez rozdielu, či sú bohato zdobené, alebo
iba jemne. Aj na toto má rokmi osvedčený
recept. „Aby sa medovníky pekne leskli, je
potrebné ich potrieť celým vajcom, ale až
po upečení. Hneď na horúce, vytiahnuté
z rúry, vtedy sa najlepšie medovníky lesknú. Až potom ich zdobím polevou. Keby
som ich natrela ešte pred pečením, na
medovníkoch by zostali šmuhy z vajíčka,“
vysvetľuje Alenka a ako ďalej radí: „Ak
chcete už ozdobený a zaschnutý medovník natrieť celý bielou polevou, najlepšie
je štetcom prejsť. Vtedy ešte polevu doriedim bielkom alebo citrónovou šťavou.
Takéto zdobenie trvá aj celý deň. Vlastne
šesť až sedemkrát chytím medovník do
ruky, kým je hotový do výslednej podoby.“
A hoci spod rúk Alenky vyšli už stovky medovníkov, nezarába na tom. Väčšinu rozdá
v rodine, známym či kolegom. „Robím to
pre radosť. Som rada, ak sa moje medovníky páčia, ak chutia a keď viem, že niekomu robia radosť na vianočnom stromčeku
aj niekoľko rokov,“ uzatvára Alenka. (li)

Recept na medovníky
od Alenky
Potrebujeme:
•1/2 kg hladkej múky
•12,5 dkg masla
•12,5 dkg medu
•15 dkg práškového cukru
•3 vajcia
•1 lyžička škorice
•1 lyžička sódy bicarbóny
perníkové korenie
Postup: Suroviny spolu vymiesime
a necháme postáť aspoň 12 hodín
v chlade. Potom cesto vyvaľkáme a vykrajujeme medovníky.
Poleva: 1 bielok a približne 150 g práškového cukru (3-krát preosiateho),
miešať ručne 10 minút (nie šľahať).

Ako naložiť s odpadom počas vianočných sviatkov
Čas Vianoc sa pomaly blíži. Krásne
zabalené
darčeky,
rozsvietený
stromček, vianočné ozdoby či
vianočné dobroty. Je to čas najkrajších
a najočakávanejších sviatkov v roku.
Bohužiaľ sa však tieto sviatky čoraz viac
stávajú aj sviatkami veľkej spotreby.
Málokto sa zamyslí nad tým, že odpad
vzniká už od prípravy vianočnej večere
cez ozdoby až po darčeky. Mali by
sme sa preto porozmýšľať, ako by sme
mohli prispieť k tomu, aby Vianoce boli
menej konzumné.
V čase vianočných sviatkov vzniká zvýšená
produkcia
odpadov.
Pripravujeme
všelijaké dobroty v kuchyni, nakupujeme
vianočné stromčeky, vianočné ozdoby,
baliace papiere, samotné darčeky. Pri
kúpe vianočného stromčeka skúsme
zvážiť aj iné možnosti. Jednou z nich
je napríklad zakúpenie stromčeka
v kvetináči. Takýto stromček je možné
použiť prípadne aj v ďalšom roku, alebo si
ho môžeme vysadiť v záhradke. Častokrát
nakupujeme umelé stromčeky, ktoré
sú vyrobené z PVC, ktoré síce môžeme
využívať aj na dlhšie obdobia, no je

zároveň takmer nemožné ich recyklovať.
Umelé stromčeky sú vyrábané najčastejšie
v Číne, s čím súvisí aj to, že tieto výrobky
sú vyrobené z rôznych škodlivých látok.
Najkrajším a najčarovnejším stromčekom
je stromček živý. Ak sa už rozhodneme
pre kúpu živého stromčeka, nakupujme
u predajcov z legálnych prerezávok
Slovenska. Živý stromček je možné
nakoniec aj kompostovať.
Vianočná večera je čas, kedy sa rodina
stretne pri jednom stole, tradične skoro
v každom domove sa chystá chutná
kapustnica, ryba, zemiakový šalát,
množstvo koláčikov. Áno, všetci to
poznáme, že sa prejedáme do sýtosti.
Nekupujme zbytočne veľa jedla, potravín
a pochutín. Nakupujme s rozumom,
prichystajme toľko, koľko sme schopní
skonzumovať. Neprejedajme sa zbytočne,
a hlavne nevyhadzujme zvyšky jedál.
Neskonzumované
jedlo
môžeme
napríklad zamraziť, alebo ponúknuť
niekomu, kto by chutné jedlo s radosťou
prijal. Zo zvyškov jedál vznikajú odpady,
ktoré je tiež možné skompostovať,

alebo ich vhodíme do zbernej nádoby
triedeného zberu biologických odpadov.
Po vianočnej večeri sa všetci tešíme na
rozbaľovanie darčekov. S touto radosťou,
samozrejme, rozbaľovaním vyrobíme
kopy odpadu z obalov. Z obalov vzniká
najväčšia časť vianočného odpadu. Čoraz
viac využívame nákup cez internet. Tým,
že si tovar necháme doviezť kuriérom,
vzniká duplicitné balenie, keďže tovar
je zabalený napríklad v kartóne, ten je
ešte zafoliovaný, aby sa prvotný obal
nepoškodil. Balíme darčeky do baliacich
papierov, používame množstvá stúh
a mašlí, lepiace pásky. Sú aj iné možnosti
balenia darčekov. Baľme ich šetrne.
Skúsme ich napríklad ozdobiť len mašľou,
zabaľme ich do recyklovaného papiera,
vrecúška či textílie. Využívajme ponuku
predajcov, ak nám už výrobok doslúži,
vráťme ho do predajne pri kúpe nového
produktu. Nevyhadzujme ho zbytočne
do koša. Napríklad produkty ako sú
smartfóny, malé elektroodpady – fény,
kanvice, žehličky, batérie, veľkosťou do
25 cm – je možné do predajní odovzdať

bezodplatne, nie je podmienené ani
kúpou nového produktu. Okrem hmotne
zabalených darčekov môžeme podarovať
napríklad zážitkové darčeky, prípadne
darovať financie. Berme si so sebou na
nákupy vlastnú nákupnú tašku, aby sme
nemuseli zbytočne nakupovať nové
a nové.

Ako správne naložiť
so vzniknutým odpadom
z Vianoc

PAPIER , SEM PATRÍ: vianočný papier,
baliaci papier, stlačené krabice, reklamné
letáky, papierové tašky, obálky
SKLO, SEM PATRÍ: sklenené poháre,
zaváraninové poháre, fľaše z vína, piva,
tabuľové sklo z okien a dverí

PLASTY, KOVY, TETRAPAKY: fólie, tégliky,
plastové obaly z darčekov, PET fľaše
stlačené, obaly z čistiacich prostriedkov,
z kozmetických výrobkov, konzervy,
alobal, nápojové plechovky, obaly
z džúsov, mlieka a smotany – stlačené,
pred vyhodením zošliapneme.
Živé stromčeky po Vianociach odkladáme
vedľa stojísk bytových domov alebo
do zberného dvora. Využívajú sa ďalej
napríklad na výrobu mulču alebo
kompostu, aj ako palivo, čečina slúži aj
ako izolačný materiál pre rastliny pred
mrazom.
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec
nevznikol. Prajeme vám šťastné
a veselé Vianoce.
Zdroj: internet.
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Sylvia Bodorová

Vianočné

priania
od známych
h
Žiarčanov

skladateľka, autorka orchestrálnych
a koncertných skladieb
Moji milí Žiarčania,
ubehlo už veľa času, keď som aj patrila k obyvateľom Žiaru nad
Hronom. Avšak toto mesto zostalo navždy zapísané v mojej
pamäti.
Stretla som tu úžasných ľudí, najmä učiteľov, ktorí ma formovali,
ktorí boli mojím celoživotným vzorom, na ktorých celý život
spomínam. Moja triedna učiteľka Mária Zaťková, riaditeľ gymnázia
Dmitrij Utešený a v neposlednom rade riaditeľka ZUŠ Zita
Strnadová – Paráková. Dnes sú to už len spomienky a ja sa snažím
pokračovať v tom, čo do mňa kedysi zasiali. Želala by som všetkým
deťom, ktoré dnes v Žiari vyrastajú, aby mali šťastie na skvelých
ľudí, aby sa tešili z krásy prírody, ktorá Žiar obklopuje a aby
prežili tie najkrajšie sviatky uprostred svojej rodiny. Veľa šťastia a
úspechov do roku 2020 všetkým Žiarčanom.

S blížiacimi sa
viiano
očnými sviatkami
asp
prích
hodom nového roka
sme osslov
vili niekoľko známych
ych
h
Žiarččano
ov. Prostredníctvom
m
n ch novín sa vám
našic
prriho
ovorili a popriali
kV
Vian
nociam i k Novému
u
ro
oku 2020, ktorý nám
už nezadržateľne
kllope na dvere.

Ivka Kováčová

Štefan Paľúch
diakon a lekár
Základom Vianoc je pripomenutie si krásnej udalosti narodenia Ježiša Krista na túto zem. Či sme veriaci alebo
hľadajúci, všetci si pripomíname, že sa Láska narodila na
tento svet. Práve táto Láska nás učí, aby sme aj my mali
vo svojich srdciach bežnú ľudskú lásku. Žiaľ, v poslednej
dobe sme svedkami toho, ako sa láska vytráca zo srdca
človeka. Snažíme sa ju nahradiť hmotnými, často drahými
darčekmi, povrchnými vzťahmi, dobrým jedlom a pitím,
ale veľmi rýchlo zistíme, že toto všetko sa pomaly, ale isto
stratí a v našom srdci ostáva prázdno. Možno aj Vianoce,
ktoré prežijeme tento rok, sú príležitosťou k tomu, aby
sme sa vrátili k podstate Vianoc, aby sme napravili, čo je
v našom živote zlé, aby sme našli cestu jeden k druhému,
aby sme svoje srdcia naplnili láskou, ktorá tomuto svetu
tak veľmi chýba a ktorú potrebuje.
Do nového roka želám a vyprosujem všetkým Žiarčanom
najmä pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, dobrých
ľudí okolo seba a veľa Božích milostí
a Božieho požehnania.
Dominika

Maroš Molnár
profesionálny kondičný
tréner a bývalý atlét
Ahojte Žiarčania, blíži sa čas vianočný,
kedy sa každý človek teší, že zavládne
v každej domácnosti čas pokoja, šťastia
a všetci si prajú to najvzácnejšie, čo
človek má – zdravie. A to isté chcem
aj zapriať Žiarčanom – nech vegetujú,
nech oslavujú Vianoce, ale nech aspoň
trošku rozmýšľajú, čo jedia. Lebo zdravie
sa nedá kúpiť a bez neho v živote nič
neurobíte.
Šťastné a veselé a ešte lepší nový rok
2020.

speváčka
Milujem čaro Vianoc a celú tú úžasnú
atmosféru okolo nich. Mojím najväčším
želaním je byť v pohode, a to želám aj
ostatným Žiarčanom, a zároveň prajem,
aby sa táto výnimočná atmosféra nášho
šhho
mesta preniesla do všetkých rodín, aby
by
by
zabudli na problémy, aby mali srdcia
plné lásky a úsmevy na tvári. Štedrý deň
deň
si inak ako v kruhu mojich najbližšíchh aani
nnii
neviem predstaviť, a to prajem aj vám,
m,,
m
aby ste tento čarovný deň prežili s tými,
mii,
m
ktorých ľúbite. Buďme k sebe dobrí a
majme sa radi.

Rošková

tanečnica
Milí čitatelia!
Rada by som vám zo srdca popriala v tento
krásny vianočný čas lásku, pokoj, kľud
a spomalenie v kruhu najbližších. Želám vám,
aby ste našli hlavne pokoj v duši a zažívali
teplý pocit pri srdci. Na toto čarovné obdobie
sa aj ja veľmi teším, pretože Vianoce strávim
doma, v kruhu mojej rodiny, v našom žiarskom
regióne. Prajem vám príjemné a pohodové
prežitie vianočných sviatkov a do nového
magického roka 2020 predovšetkým veľa
zdravia (nielen fyzického, ale aj mentálneho
a duchovného), osobného a pracovného
naplnenia a veľa lásky!
PS: Skúsme si dať predsavzatie, že budeme
k sebe navzájom ústretovejší a chápavejší. Svet
bude možno krajší.

Milan Škriniar

Lenka Libjaková
herečka
Všetkým čitateľom prajem veľa slnečných
dní počas zimy. A, samozrejme, všetky tie
dôležité veci ako toleranciu, úctu, lásku a
najmä zdravie. Strážme si ho a starajme sa oň
po celý rok, najlepšie ako vieme.

profesionálny futbalista
Prichádzajú pre mňa najkrajšie sviatky
roka. Miloval som ich ako dieťa a teším
sa na ne aj ako dospelý. Je to čas, ktorý
si vždy užívam so svojimi najbližšími.
Vianoce sú pre mňa čas pokoja, oddychu
huu
a rodiny. Prajem aj vám, aby ste na
Vianoce neboli sami, aby ste ich strávili
v pokoji, radosti a láske. V zdraví vykročte
čte
te
do nového roka.

ik
2020, ktorý nám už nezadržateľne klope na dvere
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Vianočné priania od riaditeľov základných škôl
Základná škola
na Ulici
M. R. Štefánika
Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských
sŕdc, najkrajšie a
najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky
a pokoja... Prajem všetkým nádherné
Vianoce plné pokoja, radosti, štedrosti a
spokojnosti. Do nového roka prajem viac
krajších dní ako tých horších, viac lásky
ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako
smútku a trápenia. Nech je budúci rok rokom zdravia, správnych rozhodnutí, priateľských stretnutí a pozitívnej energie.
Chcem poďakovať všetkým, ktorým
„Dvojka“ leží na srdci a ktorí sa svojou
prácou snažia o to, aby sa škola aj naďalej
rozvíjala a zveľaďovala a aby aj naďalej
bola pre žiakov pocitom istoty a druhého
domova.
Ľubica Baranová, riaditeľka školy
Marek Baláž, riaditeľ školy

Základná škola
na Ulici
Dr. Janského
Čo našej oslávenkyni „škole“
zaželať? Viac
krajších dní ako
tých horších, viac
radosti a smiechu ako smútku a trápenia a aby minimálne ďalších
60 rokov bola nositeľkou vzdelanosti
a svedkom formovania ďalších generácií
úspešných ľudí.
A našim žiakom želáme veľa šťastných
a úspešných dní, tak ako som povedal vo
svojom príhovore, v ktorom som zacitoval známeho britského hudobníka Johna
Lennona: „Keď som mal 5 rokov, mamička
mi povedala, že kľúčom života je šťastie.
Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma
spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem,
povedal som – šťastný.“

Základná
škola na
Jilemnického
ulici
Vianoce – sviatky pokoja, radosti a pohody. Všetci
sa už tešia nielen na
najkrajšie sviatky v roku, ale
aj na prázdniny s nimi spojené. Predvianočná atmosféra „Štvorky“ vyvrcholí 19.
decembra o 15.30 hod. celoškolským
podujatím pod názvom Vianočná akadémia, čím príjemne a hlavne pedagógovia, rodičia a žiaci spoločne zavŕšime rok
2019 v škole. Do roku 2020 prajem nielen
našim zverencom hlavne veľa zdravia
a šťastia, po svojom boku dobrých ľudí,
naplnenie snov a tisíc dôvod na úsmev.
Pedagógovia, ale aj žiaci sa s príchodom
nového roka tešia na otvorenie zmodernizovaných odborných učební fyziky,
chémie a biológie, využívanie nového atletického areálu, interaktívny vzdelávací

Super trieda

nehrozí. Aby sme sa vyhli nepríjemným
situáciám, keď nám dospelí vyčítajú, že
sme zasa na mobile, dáme si voperovať
mobil do hlavy. Tak môžeme nenápadne
využívať stále pripojenie k wifi... Tak, ako
je zvykom v rozprávkach, aj v našom príbehu nakoniec všetko dobre dopadne.
Zistíme, že niet nad spoločne strávený čas
s kamarátmi pri hre, rozhovore či pozorovaní oblohy. Celé predstavenie sme museli odohrať do 15 minút a my sme tento
príbeh predstavili hovoreným slovom,
spevom i tancom. Celé naše divadielko
sme ukončili posolstvom: „Mobil je dobrý
sluha, no zlý pán a na to v živote vždy pamätaj!“ Po generálke prišiel ten deň, keď
sme išli ukázať porote a divákom, čo sme
vytvorili a ako sme sa pripravili. Z krajského kola v Banskej Bystrici sme postúpili
do celoslovenského finále. Trénovali sme
ďalej a naše predstavenie sa postupne
viac a viac zlepšovalo. Prišiel 21. jún a naša
trieda 4. A cestovala na celoslovenské
kolo Supertriedy do Bratislavy. Predviedli
sme to najlepšie, čo sme vedeli. Konkurencia v celoslovenskom finále bola veľmi
silná, no my sme sa naozaj veľmi snažili
a podali sme bravúrny výkon. Čakanie na
verdikt poroty, ktorej členom bol profesor
Belo Felix, slovenský hudobný skladateľ a
vysokoškolský učiteľ či Juraj Benčík, herec,
mím a klaun, jediný Slovák v Cirque de
Soleil, bolo dlhé a napínavé. Veľmi sme
sa potešili, keď porota vyhlásila 2. miesto
pre našu triedu. Za toto všetko patrí vďaka
učiteľke Zuzke Sykorjakovej za zhudobnenie našich textov, Monike Stolárikovej,
ktorá nás sprevádzala na klavíri, vychovávateľke Aďke Kováčovej za všeobecnú
pomoc a podporu a hlavne našej najlepšej učiteľke Aničke za trpezlivosť, pomoc,
nápady a láskavosť. A nakoniec celej našej
triede.
Janka, Alexík, Eliška a Ninka,
žiačky cirkevnej školy

Rok 2019 sa približuje k svojmu cieľu
a my, v cirkevnej škole, sa trošku obzrieme naspäť. Čo sa nám podarilo?
Za najväčší úspech považujeme naše zapojenie do projektu Supertrieda. Poviete
si, že každá trieda môže byť supertrieda, ale my hovoríme o celoslovenskom
projekte, ktorý pomáha budovať naj
supertriedu. Jeho cieľom je podporovať
triedny kolektív, budovať sociálne vzťahy,
upevňovať kamarátstvo, prekonávať prekážky, riešiť komplikované situácie, ktoré
sa v bežnom živote školy nevyskytujú
a v neposlednom rade podporovať fantáziu, tvorivosť, kreativitu, vzťah k umeniu
a kultúre. To všetko je zavŕšené schopnosťou predviesť na pódiu svoje prezentačné
zručnosti divadelné, tanečné a hudobné
schopnosti v záverečnom diele, ktoré sa
rodí postupne vďaka mnohým myšlienkam. Tie zasa ďalej inšpirujú k vzniku nových nápadov. Výsledkom tvorivej práce
je hudobno-dramatické predstavenie na
vopred určenú tému. Podstatou celého
projektu je, že sa predvedie celý triedny
kolektív, aj deti, ktoré nemajú prirodzené
umelecké nadanie a mnohé prvýkrát vystúpia na pódium, kde prekonávajú samy
seba.
V uplynulom školskom roku sa žiaci školy
už tretíkrát prebojovali do celoslovenského finále projektu Supertrieda, kde opäť
dôstojne a veľmi úspešne reprezentovali
cirkevnú školu i naše mesto Žiar nad Hronom. Vo veľkej konkurencii získali krásne
strieborné miesto.

Čo na to žiaci
Minulý školský rok nás, žiakov 4. A triedy,
pod vedením učiteľky Aničky Čamajovej, oslovila téma V zdravej škole zdravý
duch. V priebehu školského roka vznikali

rôzne myšlienky, ktoré nám v súvislosti so
zadanou témou vírili v hlave. Mnohé boli
zrušené, i keď sa nám spočiatku javili ako
vynikajúce, iné sme skúšali aj realizovať.
Dlho nám chýbal dobrý nápad, ktorý by
nášmu prestaveniu dal chýbajúcu šťavu.
Nejaké nápady sme dali dokopy a vznikol
úvod. Vymýšľali sme tančeky, pesničky,
básničky a scenáre. S týmto nám pomohla
naša pani učiteľka Anička. Veľa sme trénovali a ako je zvykom, hádky nás neminuli.
Postupne sme vedeli texty viac a viac, až
to dospelo ku generálke. Teraz sme už boli
pripravení na súťaž. Vymysleli sme predstavenie s názvom Nomofóbia. Snažili
sme sa vykresliť nezdravého ducha (nielen) školy prostredníctvom používania
mobilných telefónov. Ľudia pozerajú do
svietiacich skriniek a nevšímajú si svoje
okolie, život na ulici, krásy prírody a najhoršie je, že mobil nás viac vzďaľuje ako
spája. V našom príbehu sa rozdeľujeme na
dva tábory. Niektorí sa obávame nomofóbie – závislosti na mobilnom telefóne,
iní si myslíme, že nám žiadna závislosť

rozvíjať svoju kreativitu. Získané zručnosti
sa stanú nepochybne podporou prípravy
pre budúce povolanie a prípadné zameranie v ich ďalšom štúdiu. Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie spoločAj žiarska „Štvorka“ svojím novým vy- nostiam Nemak Slovakia, Bring Trucking,
bavením patrí medzi školy, ktoré sledu- ŽHS a Nadácii Tubapack za podporu.
jú moderné trendy a venujú sa potrebe
vzdelávania technicky orientovaných
predmetov.
Vďaka sponzorom zakúpením 3D tlačiarne, ktorá je čím ďalej tým viac populár- Prispôsobovanie sa trendom doby a
nejšia a každý deň sa nachádzajú nové súčasne akceptovať záujmy žiakov vo
spôsoby jej využitia budú môcť školáci výchovno-vzdelávacom procese je nevy-

„Štvorka“ má svoju
3D tlačiareň

Modernizácia počítačovej
učebne a jazykového laboratória

hnutnou súčasťou každej školy. Hľadaním sponzorov, oslovovaním partnerov a
ústretovosti zriaďovateľa sa darí napĺňať
ciele a vízie škôl. Vďaka podpore Nadácie
Pantheon Foundation sme zmodernizovali počítačovú učebňu a do jazykového
laboratória doplnili interaktívnu tabuľu. Žiaci tak môžu naplno rozvíjať svoju
počítačovú gramotnosť a zdokonaľovať
kompetencie v oblasti cudzích jazykov.
Ďakujeme za podporu a pomoc pri napĺňaní našich cieľov.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

program Fenomény sveta či iné novinky,
ktoré podporia vzdelávanie žiakov v modernej a stále sa rozvíjajúcej škole.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy
Základná škola
s materskou
školou
Š. Moysesa
Vianoce
sú
sviatkom rodiny a útulného
domova a naša
cirkevná škola sa na
ne pripravuje vlastnoručne vyzdobeným interiérom školy a zapálením prvej
adventnej sviece v každej triede, ktorá
umocňuje prežívanie adventu, obdobia
čakania na príchod Jezuliatka. Zároveň
sú Vianoce sviatkami láskavosti a spolupatričnosti, takže výchovu a vzdelávanie
spájame s objavovaním dobra v každom z nás. Nechceme komerčné sviatky,

a preto učíme deti podeliť sa. Spoločne
tvoríme výrobky na vianočné misijné
trhy, z ktorých výťažok putuje tento rok
na pomoc pre deti do Ugandy. Do nového roku ideme s víziou s takou istou, ako
tento kalendárny rok končíme. S veľkým
nasadením robiť všetko v prospech nám
zvereným žiakom, aby sme sa mohli tešiť
z ich úspechov. Čiže skvalitňovať vyučovací proces, výchovu a vzdelávanie pre
úspešné zvládnutie ďalších stupňov škôl
a plnohodnotné uplatnenie v živote.
Pre tých, ktorí milujú život, ktorí vedia ľúbiť,
ktorí sa vedia usmievať, ktorí vedia počúvať, ktorí vedia odpustiť, ktorí veľa dali a
nič nepýtali, ktorí sa nevzdávajú, ktorí vedia snívať s otvorenými očami a pre tých,
ktorí vedia, že Vianoce nie sú len jeden
deň, ale po celý rok. Dajte si pod stromček
úsmev, čo slzy utiera a rany hojí, kus dobrej vôle, lásku, ozaj to málo stojí. Zo srdca
prajeme čarokrásne, (s)pokojné Vianoce
a milostiplný nový rok 2020.
Mária Ulrichová a vedenie školy

Aj november sme si odkorčuľovali
Korčuľovanie na ľade nás jednoducho
baví. A ukončiť dlhý školský týždeň
práve na ľade je jednoducho super.
Ľadová partia z „Dvojky“ sa rozrástla o
ďalšiu triedu. A tak nás na ľade bude bývať o niečo viac. V piatok 29. novembra si

ľadovú atmošku do sýtosti užili žiaci 1. C
a 4. D triedy so svojimi učiteľkami. Veľmi
pekne ďakujeme mestu za túto skvelú
príležitosť. Hodiny telesnej výchovy v
podobe korčuľovania jednoducho nemajú chybu.
Martina Polachová

Fantastický úspech žiakov „Štvorky“
v celoslovenskej súťaži
Dňa 15. novembra sa v priestoroch
Primaciálneho paláca v Bratislave konalo vyhlásenie celoslovenského kola
súťaže November 89 a MY. Ocenenie
si prevzali aj žiaci Základnej školy na
Jilemnického ulici.
V zrkadlovej sieni si Adam Stribula prevzal z rúk akademického maliara Miroslava Cipára ocenenie za 3. miesto v
kategórii retro dizajn. Významný úspech
zaznamenala škola za aktívnej podpory
a pomoci zo strany pedagógov Zdenky Boldišovej a Viery Dávidovej nielen
ocenenou prácou Adama Stribulu, ale

aj prácami Veroniky Bencovej a Bianky
Paulíkovej.
Súťaž pre žiakov II. stupňa základných
škôl, osemročných gymnázií a študentov
gymnázií, stredných škôl, základných
umeleckých škôl a špeciálnych škôl bola
nultým ročníkom cyklu súťaží pod názvom Naša nedávna história. Jej cieľom
bolo pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí v roku 1989, zachovanie hodnôt a ideálov Nežnej revolúcie,
podpora žiakov, študentov a učiteľov v
štúdiu novodobej histórie.
(r)
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Z pera čitateľa
Spolu už 52 rokov

Prvý máj sa chýlil k polnoci, moja
deva musela vyhovieť svojej mamke, ktorá bola prísna. Dovolila jej
byť v parku len do desiatej, preto
som ju šiel odprevadiť k činžiaku.
Pokúsil som sa jej nanútiť bozk,
ale nedalo sa. Odišiel som na slobodáreň a pokúsil som sa zaspať.
Nedalo sa. Rozhodol som sa, že ju
na druhý deň nájdem, aby som jej
navrhol niečo silnejšie ako priateľstvo. Stalo sa. Začali sme spolu
chodiť. Každú nedeľu boli v kulturáku čaje o piatej. Hrala tam kapela Jonika, ktorú viedol hudobník
Felix. Na čajoch sme mali s Mimou
voľný vstup, preto sme každé čaje
začínali tancovať ako prví. Keď sme
meškali, tak sa začalo tancovať až
vtedy, keď sme prišli.
Dni sa míňali, boli sme spolu každý
deň. Randili sme v parku, alebo na

moste pod Kortínou, alebo v kine.
Predstavila ma svojej mamke a sestrám. V dvojizbovom byte boli štyri
ženy, lebo ocko im umrel, keď mala
Mima 12 rokov. Mne zomrela mamina tiež, keď som mal 12 rokov.
Preto sme súcitili spolu a láska sa
upevňovala. Prišli Vianoce a boli
to nezabudnuteľné a každé ďalšie krajšie a krajšie. Rok po našom
zoznámení sme privítali prvorodeného syna, o ktorého sme sa starali tak, že sme robili na smeny. Ja
v ZSNP a manželka v bývalom komunále. Boli dni, keď sme sa stretli
len pri odovzdávaní syna. Nabudúce o tom, ako sme boli na motorke
v Rumunsku na dovolenke.
Milí spoluobčania, prichádzajú
Vianoce, končí sa starý rok. Preto
vám s manželkou prajeme dobrú
náladu, pohodu pri stromčeku
a veľa darčekov. Vianoce
prežijeme na lyžovačke, Silvester
oslávime v kúpeľoch a tešíme
sa na ďalšie riadky v našich
novinách.
František

OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

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 odd. daní a poplatkov
MsÚ, kancelária č. 22.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

DECEMBER
h16.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
h17.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
h18.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h19.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
h20.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
h21.12. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
h22.12. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
h23.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
h24.12. 7.00 – 11.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
11.00 – 15.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
15.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h25.12. 7.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h26.12. 7.00 – 12.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
13.00 – 22.30 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
h27.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
h28.12. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
h29.12. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
h30.12. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h31.12. 15.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116, lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Bol to len nápad, len niekoho myšlienka a nakoniec je z toho celoslovenský
projekt, ktorý sa šíril na sociálnej sieti.
Oslovil neskutočne veľké množstvo
ľudí a ani naša škola, „Dvojka“, sa spomínanému projektu neubránila.
A tak sme sa od polovice novembra zapojili aj my. Hromadili sme krabice od
topánok a nosili sme rôzne predmety
a maličkosti, aby sme naplnili poslanie
spomínaného projektu, ktorým je počas
týchto Vianoc potešiť niekoho, kto nečaká
od nikoho darček. Jednotlivé krabice sme
krásne zabalili, vyzdobili a nakoniec naplnili drobnosťami, ktoré majú potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov.
Na začiatku sme mali v pláne naplniť 34
krabíc pre konkrétny DSS v Kremnici. Ale
Vianoce nie sú len najkrajším obdobím v
roku, ale sú aj obdobím dobrých skutkov
a časom kúziel. Na „Dvojke“ nás všetkých

do jedného tento konkrétny dobrý skutok ak nadchol, že 6. decembra sme kontaktnej osobe, Zuzane Juríčkovej, auto
naplnili 105-timi krabicami, ktoré obsahovali naozaj krásne predmety. Starkým
sme darovali kávu, čaj, čokolády, maškrty,
šálky, teplé ponožky, šatky, rukavice, knižky, krížovky, perá, dekoračné predmety,
drogériu, vianočné pozdravy...
Sme radi, že aj vďaka nášmu počtu odovzdaných krabíc sme prispeli k tomu, že
počas Vianoc sa budú z krabičiek tešiť
babky a dedkovia aj v ďalších domovoch
dôchodcov: DSS Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Janova Lehota a Hodruša
Hámre.
Rada by som poďakovala všetkým malým
aj veľkým darcom ktorí pomohli zrealizovať túto krásnu myšlienku.
Martina Polachová

JANUÁR
h8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h2.1 – 5.1. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
h6.1. 8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h7.1. – 31.1.8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
Každý deň, okrem sviatkov, sú otvorené všetky lekárne podľa otváracích
hodín..

Vianoce seniorov
Blížia sa najkrajšie sviatky roka a väčšina z nás ich strávi so svojimi blízkymi.
Nie všetci však majú také šťastie. Starší
ľudia, umiestnení v domovoch sociálnych služieb, často aj tieto sviatky trávia sami.
V Materskej škole – elokovanom pracovisku na Sládkovičovej ulici sme sa tento rok
inšpirovali projektom Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice? A tak sme s pomocou
rodičov zozbierali niekoľko darčekov,
malých pozorností, ktorými sme chceli
potešiť seniorov v žiarskom domove dôchodcov.
Vo štvrtok 5. decembra sme ich prostredníctvom malých škôlkarov odovzdali tým,
ktorých mali potešiť. A keď sme videli slzy
dojatia v ich tvárach, vedeli sme, že to bol
dobrý nápad. Sme radi, že sme ich aspoň
takto mohli potešiť.
Andrea Sliacka, zástupkyňa EP

Myslime aj na psíkov v útulku
Ak vám nie sú ľahostajné psíky v útulku, v piatok 20. decembra od 15.00 do
20.00 hod. môžete do kaviarne Art Café
na Ulici SNP 83 v Žiari nad Hronom pri-

niesť pre psíkov deky (aj staršie), aby
im nebola zima, staršie obliečky, uteráky, psie hračky, obojky, vôdzky, granule, psie maškrty, konzervy či piškóty.
Pomôžete nám aj drogériou ako Savo,
Jar, vlhčené utierky.
Popri zbierke budú v priestoroch Art Café,
a za priaznivého počasia aj vonku, prebiehať vianočné trhy plné lokálnych výrobcov. Môžete si tak nakúpiť krásne darčeky pre blízkych od miestnych šikovných
rúk, ako napríklad ľudové tričká, voňavé
eko mydielka a kozmetiku, pochutiny zo
záhrady, maľované tenisky, náušnice, keramiku či milé štrikované hračky. Všetky
vyzbierané veci odovzdá Art Café útulku.
Veľmi pekne všetkým ďakujeme.
Karolína Bobríková a Zuzana Ťažiarová
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Členovia OZ Šašovčan rekapitulujú

RIADKOVÁ INZERCIA
hPredám jedálenský stôl
hPredám brikety. 12 kg/2 eurá.
150 x 90 cm a detskú izbu
T: 0907 36 51 67
- 5 ks nábytku. Ako nové. Cena
dohodou. T: 0907 698 434
hPredám kočiar červenej farby,

Kultúrno-spoločenské dianie
v Šášovskom Podhradí bolo
prerušené
rekonštrukčnými
prácami v kultúrnom dome.
Po čiastočne zrenovovaných
sociálnych zariadeniach, ktoré financovalo mesto Žiar nad
Honom, pridali ruku k dielu aj
samotní členovia Občianskeho
združenia Šašovčan.
Členovia združenia svojpomocne
dokončili vymaľovanie priestorov,
nainštalovali obklad stien a zrenovovali pódium, ktoré už bolo
značne poškodené. Nalakovali
parkety a doriešili prívod vody.
Z vlastných financií si kúpili zadnú
oponu, ktorá už zažila ochotníkov
– ich starých rodičov. „Veľmi nás
teší, že sa do prác zapojila aj mladšia generácia. Zapojením sa do
výzvy Nadácie Tesco pod názvom
Vy rozhodujete, my pomáhame,
sme tiež zlepšili prostredie kultúrneho domu a vytvorili miesto, kde
sa budú môcť zas stretávať všetky
tri generácie,“ hovoria členovia
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2-kombinácia, s príslušenstvom,
po 1 dieťati. Vo veľmi dobrom
stave. Cena: 100 eur.
T: 0944 164 051
hPredám v Žiari nad Hronom,
časť IBV, dva TOP domy na
jednom pozemku, výhodné pre
2 rodiny či vedenie firmy a iné
služby. T: 0903 575 921

združenia.
V nových priestoroch sa ľahšie
nacvičovala aj nová situačná komédia. „Naše skúšky, i napriek
nedostatku voľného času, boli pre
nás spestrením v tomto uponáhľanom živote. Boli plné smiechu
a pohody. Nakoniec sme pod vedením režisérky Lívie Sedliakovej
a zapojením celého kolektívu di-

vadelných ochotníkov pripravili
premiéru predstavenia na motívy
Divadla Járy Cimrmana - Serjoža.
Náš zámer rozveseliť divákov sa
nám podaril 29. a 30. novembra.
Odmenou pre nás bol smiech našich priateľov, kolegov a obyvateľov Šášova, ktorí sa konečne dočkali premiéry,“ dodávajú členovia
OZ Šašovčan.
(r)

hPredám nebytový priestor pri
planetáriu, 170 m2, 3 vchody
od ulice, 2 vchody zozadu pre
zásobovanie. T: 0915 233 347
hPredám veľmi pekné policové
regále, vhodné do bytu, šatníka
alebo iných priestorov a malé
otváracie skrinky. Všetko
prevedenie čerešňa.
T: 0907 823 594

5F8=G*U,g,dcbì_U
JCĠBŊDF57CJBŊA=9GHC

pracovník/čka
v oblasti stavebníctva
Požiadavky na zamestnanca:
}âd`bœghfYXbœjnXY`Ub]YjcXVcfY
 ghUjYVbŚWhjc
}Jmgc_cû_c`g_œjnXY`Ub]Y=,ghidĜU
 jcXVcfYghUjYVbŚWhjc
}Jmgc_cû_c`g_œjnXY`Ub]Y==,ghidĜU
 jcXVcfYghUjYVbŚWhjc

hHľadám upratovačku na
2 hodiny denne, v ZH. Práca
vo večerných hodinách.
T: 0908 06 86 15
hMám záujem o staré medaily,
plakety, vyznamenania, odznaky
či mince.
Kontakt: mincestor@pobox.sk,
0904506160 (SMS, WhatsApp),
fb mincestor. Napr. prezidenti/
osobnosti, auto-moto, športové,
lyžiarske, príroda, hory,
poľovnícke/lovecké, inštitúcie,
mestá, pamiatky, ľudové
motívy, univerzity, filatelistické
výstavy, vojenské, policajné,
železničiarske, včelárske, vinárske
a pod.
hPredám kúpeľňovú (plechovú
smaltovanú) vaňu, 150 cm.
Zachovalá, málo používaná.

0917 733 200
0905 618 045

ardis@ardis.sk
vrban@ardis.sk

Cena: 30 eur, dohoda možná.
T: 0907 605 542
hPredám alebo dám
do prenájmu predajňu
železiarstva na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347
hPredám alebo dám
do prenájmu Piváreň Žiarčanka.
T: 0915 233 347
hKúpim zachovalú váľandu.
Volať po 18.00 h. T: 0907 544 815

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVA N IE
Na okamih zastali
ručičky na hodinách,
na okamih zastal čas...
Bolesť vstúpila
do srdca,
aby smutným akordom
odprevadila
do ticha človeka,
ktorý s láskou kráčal životom...
Posledná rozlúčka
so zosnulým bratom
Jánom Dankom,
ktorý nás opustil
vo veku 72 rokov, bola
5. decembra 2019 na cintoríne
v Žiari nad Hronom.
Smútiaci brat Július s rodinou.

SPOMIENKA

Stránky života boli dopísané,
dotĺkli srdcia, utíchol hlas,
odišli navždy láskyplné dlane,
otca, mamu vzal neúprosný čas...
Dňa 17. decembra si
pripomíname
1. výročie náhleho odchodu
Janky Szabovej,
rod. Botkovej
a dňa 28. júla uplynulo 5 rokov
odo dňa, kedy nás navždy opustil
Zoltán Szabo.
Tí, čo ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku.
S láskou dcéra Janka
s rodinou.

SPOMI ENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. decembra si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle, keď nás
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.
SPOMIENKA
Mama.
To slovo je cennejšie
ako hocijaké iné
na svete.
Keď ťa už niet,
rúti sa nám svet.
Spi sladko,
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Dňa 13. decembra sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Anna Kubičková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia,
vnuk Jakub
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Mama. To slovo je
cennejšie ako hocijaké
iné na svete.
Keď ťa už niet,
rúti sa nm svet.
Spi sladko, snívaj svoj
večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Dňa 26. decembra si pripomenieme
4 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Emília Jančovičová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú deti
s rodinami.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 4. decembra
uplynulo 12 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
František Jančovič.
S láskou spomínajú dcéry Janka
a Marika s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 12. decembra
uplynulo už 6 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otecko
Viliam Šabo.
Spomienka na teba
stále bolí,lebo
na tvoju dobrotu a lásku sa nikdy
nedá zabudnúť. Manželka, dcéry
a syn s rodinami.

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

SPOMIENKA
Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. decembra
si pripomenieme 9 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Ondrej Šouc.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Nestoj pri mojom
hrobe v slzách.
Nie som tam.
Nespím.
Som tisíc vetrov,
čo dujú. Som ligot
drahokamu na snehu....
Som slnečný lúč na zrelom obilí.
Som jesenné mrholenie.
Keď sa zobudíš do raňajšieho ticha,
som hmýrenie sa tichých vtákov
krúžiacich na nebi.
Som mäkké svetlo hviezd v noci.
Nestoj pri mojom hrobe v slzách.
Nie som tam. Ja som nezomrel.
Dňa 29. decembra
uplynie 22 rokov
od odchodu
nášho drahého manžela, otca,
starého otca,
krstného otca,
svokra a brata
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás opustil
vo veku 67 rokov.
Spomínajú manželka,
dcéry s rodinami, vnučky,
vnuci a ostatná rodina.

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 22. decembra si pripomíname
7. 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
Odišiel si tichúčko,
ako odchádza deň
a v našich srdciach
ostáva spomienka len.
Tak snívaj svoj večný
sen a ver, že nikdy
nezabudneme na ten
smutný deň.
Dňa 19. decembra
si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Vladimír Mikula.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéry Michaela a Veronika
s priateľmi, vnuk Dominik
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Tak letí čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky na teba
sa vracajú zas.
Prestalo srdce tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, otecko drahý,
na teba spomínať.
Dňa 1. januára 2020
si pripomenieme
14. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Jozef Kamenský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.
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BASKETBALOVÝ
KLUB

KARATE KLUB
Basketbalový klub
Basketbalisti sa tento rok zúčastnia tradičnej súťaže o najlepšiu
žiarsku kapustnicu. Vianočné
sviatky budú členovia basketbalového klubu sláviť rovnako ako
posledné roky, najmä v kruhu
svojich rodín. Všetci sa potom
stretneme na treťom ročníku
Silvestrovského turnaja o pohár
prezidenta klubu, kde si zmerajú

sily naši zverenci proti svojim rodičom a trénerom. Na tejto akcii
zároveň vždy bilancujeme naše
úspechy či neúspechy z celého
roka.

plánované zápasy, a preto si nemôžeme dovoliť poľaviť.

Do nového roka si prajeme, aby
naše výsledky a naša hra naďalej
bavili divákov, rodičov a nás, tréČo sa týka tréningového pro- nerov, a veríme, že sa nám podarí
cesu, tento bude prebiehať aj obhájiť majstrovský titul a možpočas sviatkov, resp. prázdnin, no pridáme ešte niečo navyše.
pretože hneď v úvode nového
roka majú niektoré družstvá na- Ján Valent, prezident BK MŠK

PLAVECKÝ KLUB
DELFÍN

Karate klub
Rok 2019 sa pomaly schyľuje
k svojmu záveru. Žiarsky karate
klub ho môže právom označiť za úspešný. Celkovo 303
medailových umiestnení (100
zlatých, 79 strieborných, 124
bronzových) sa podarilo pretekárom nazbierať na takmer
40 súťažných podujatiach. Naši
najlepší pretekári aj v reprezentačnom drese Slovenskej
republiky nacestovali tisíce kilometrov. Okrem krajín v Európe,
ako je Česko, Maďarsko, Poľsko,

Chorvátsko, Slovinsko, RRumunum
mun
unsko, Taliansko, Rakúsko, Dánsko,
navštívili aj exotickejšie destinácie ako Turecko, Kanada, Japonsko a Čile.
Klub pre svojich členov pripravil
aj množstvo mimosúťažných aktivít – letné a zimné sústredenie,
Mikulášsky tréning, oslavu záveru sezóny...
Poďakovanie patrí našim pretekárom za dosiahnuté výsledky,
trénerom za ich prácu na tréningoch a súťažiach, preziden-

tovi
Striežovto
ovvii klubu
kluubu ĽĽubomírovi
ubboom
mírírovvi SSt
tririeežžoovvskému st. za úspešné vedenie
klubu, rodičom pretekárov za
aktívny prístup, Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari
nad Hronom, ZŠ v Hliníku nad
Hronom a SSOŠT v Žiari nad
Hronom za tréningové priestory
a v neposlednom rade sponzorom, mestu Žiar nad Hronom
a Mestskému športovému klubu
za obrovskú podporu.
Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK

HOKEJOVÝ
KLUB

Plavecký klub Delfín
Pre plavecký oddiel Delfín Žiar
nad Hronom práve končí sezóna
Majstrovstvami Slovenska, ktoré sú rozdelené podľa kategórií.
Najstarší plavci boli na MS SR v
Trenčíne, strední boli v Dolnom
Kubíne a najmladší boli v Spišskej Novej Vsi.
16. decembra 2019 máme ukončenie sezóny a záverečné posedenie nielen s plavcami, ale aj s

rodičmi, kde budeme oceňovať
všetkých našich plavcov. Sezóna
sa nám začína vo februári, ale s
tréningami začneme v januári
zrejme v Banskej Štiavnici. Tento
rok bol pre nás od júna dosť náročný, keďže je plaváreň zavretá
kvôli rekonštrukcii. Rok 2020
bude pre nás ešte náročnejší
v príprave, najmä kvôli dochádzaniu na iné plavárne. Pevne
dúfam, že plaváreň sa z rekon-

štruuje rýchlo, aby sme mohli
plávať na domácej pôde.
Ďakujem všetkým sponzorom,
ktorí nás podporovali, a zároveň
prajem všetkým plavcom, ale aj
ich rodičom, trénerom a všetkým
priaznivcom plávania príjemné
prežitie vianočných sviatkov a
všetko len to najlepšie v novom
roku.
Martina Bartková,
prezidentka a trénerka PK Delfín

Hokejový klub
Vianoce budeme, samozrejme,
všetci tráviť so svojimi rodinami,
ale ešte predtým nás 21. decembra čaká vianočný zápas, na ktorý opäť chystáme pre fanúšikov
množstvo prekvapení. Budeme
sa veľmi tešiť, ak nám aj fanúšikovia dajú darček a opäť preko-

náme rekordnú návštevuu sezó
sezóóny. Posledný tréning pred
ed Vianocami bude 23.12. a najbližšie
sa všetci stretneme na Štefana,
26. decembra. Trénovať budeme dvojfázovo, pretože sa neúprosne blíži play off, záverečná
časť súťaže a určite odohráme
aj nejaký prípravný zápas. Prvo-

radým
radý
dým žželaním
ellaním
í jje,
e, aby
b sme bboli
olili
všetci zdraví, aby sa hráčom vyhýbali zranenia, čo je v športe,
ale aj osobnom živote najdôležitejšie a hlavným hokejovým
cieľom je úspešný vstup do play
off a naplnenie predsezónneho
cieľa, ktorý sme si predsavzali.
Mário Bóna, PR manažér

CYKLISTICKÝ
KLUB

ATLETICKÝ
KLUB

Atletický klub
Tento rok bol pre nás jeden z najvýznamnejších rokov v histórii
atletiky v Žiari nad Hronom. Začalo sa to výstavbou atletického
štadióna a pokračovalo skvelými výsledkami našich atlétov.

Najvýznamnejšie boli 8. miesto
Adama Hriňa na Európskom
olympijskom festivale mládeže,
slovenský rekord Natálie Bielikovej v 5-boji a 4. miesto družstva
dorasteniek na Majstrovstvách
Slovenska. Do nového roka vám

chcem popriať s celým atletickým klubom veľa zdravia, lásky a
všetkého dobrého, aby nový rok
bol ešte úspešnejší ako ten starý.
Adam Pajunk,
prezident AK MŠK

Cyklistický klub
Naši cyklisti budú tráviť vianočné sviatky zo svojimi rodinami,
keď dostanú krátku prestávku v
tréningovom procese. V decembri sme zahájili naplno kondičnú
prípravu na novú sezónu 2020.

Vo februári odchádzame na náš
tradičný tréningový kemp do
Chorvátska najazdiť potrebný
počet km pred začiatkom sezóny. V marci našich juniorov a
juniorky čakajú úvodné štarty
na svetovom pohári na známej

klasike GENT-WEVELGEM, kde
štartuje u mužov aj Peter Sagan.
Do Nového roku 2020 si želáme
hlavne zdravie a aby sa nám vyhýbali zranenia.
Jozef Jelža, manažér
a hlavný tréner CK MŠK

KRÁSNE VIANOCE
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Tituly majstrov republiky aj do Žiaru

Klučková a Prachárová
na Majstrovstvách Slovenska

KARATE

Dňa 7. decembra sa Trnava stala dejiskom juniorských Majstrovstiev SR
v karate. Účasť z regionálnych súťaží
a zo Slovenského pohára si vybojovalo 420 súťažiacich z 55 klubov z celého Slovenska. Medzi tými najlepšími
nechýbali ani zástupcovia z MŠK Žiar
nad Hronom. Postup si vybojovalo 22
žiarskych pretekárov.
Pri slávnostnom nástupe boli odmenení
celkoví víťazi Slovenského pohára. Za Žiar
si túto poctu užili Aris Nikolas Čela, Nina
Jelžová, Natália Rajčanová, Šimon Sečkár,
Zdenko Vanka a Dominika Veisová. Na
úvod turnaja nastúpili najstaršie vekové
kategórie, kde okrem cenných titulov
išlo aj o body na februárové Majstrovstvá
Európy. Skvelú formu ukázalo naše trio
starších junioriek – Nina Jelžová, Natália
Rajčanová a Dominika Veisová, ktoré vo
svojich kategóriách nenašli premožiteľky,
a tak sa všetky tri stali majsterkami republiky. Dievčatá nastúpili aj v súťaži družstiev
posilnené o Sáru Hrnkovú (KK Žilina). Ani

PLAVCI – M-SR MLADŠÍCH ŽIAKOV

Zdenko nastúpil aj v exhibičnom zápase
za výber Slovenska proti družstvám z Maďarska a Chorvátska. Aj jeho pričinením
Slovenské družstvo exhibíciu vyhralo.

Športový klub Iglovia zo Spišskej Novej Vsi bol poverený
SPF usporiadať Majstrovstvá
SR mladších žiakov v plávaní.
Tri dni bojovalo 254 plavcov
o majstrovské tituly v 17 plaveckých disciplínach.
Náš plavecký klub Delfín reprezentovali Eliška Klučková a Ema
Prachárová. Štartovali v piatich
disciplínach a zaplávali tri osobné rekordy.

V mladších junioroch nastúpil Aris Nikolas Čela. Po napínavých zápasoch sa aj on
nakoniec tešil z titulu majstra republiky.
V dorasteneckých kategóriách Žiarčanom
finále viackrát tesne ušlo, a tak sa domov
išlo s bronzom. Bronz si vybojovali Bibiána
Černáková, Adam Dolnický, Harag Samuel
Bohdan, Šimon Sečkár (aj kata aj kumite), Viktória Šoltésová a Patrícia Vanková.
Družstvo dorasteniek v zložení Ariana
Nikoleta Čela, Ivana Gahírová, Alexandra
Kalamárová a Viktória Šoltésová si v tvrdej
konkurencii družstiev taktiež vybojovalo
bronz.

Aris Nikolas Čela, majster
republiky, juniori do 76 kg,
s trénerom Ľ. Striežovským.

Eliška
Klučková
obsadila
31. miesto na 100 m prsia časom
1:40,28. V tejto disciplíne štartovalo až 47 dievčat.
Ema Prachárová dosiahla najlepšie umiestnenie na 200 m motýlik. Obsadila 9. miesto časom
3:26,88.
Mia Mesárošová

tu dievčatá nezaváhali a odniesli si titul aj
V medailovej štatistike sa MŠK Žiar nad
z kategórie družstiev. V starších junioroch Hronom umiestnilo na 4. mieste spomesa do finále prebojoval aj Zdenko Vanka, dzi 55 zúčastnených klubov.
no tentoraz to bol „len“ titul vicemajstra.
Ľubomír Striežovský, tréner

Víťazstvom nad Levicami sme si zabezpečili účasť vo finálovej skupine
BASKETBAL - CELOSLOVENSKÁ LIGA - MUŽI

konca bol stav vyrovnaný. V závere sme
dokázali zápas dostať pod kontrolu, k
čomu nám pomohla skúsenosť našich
kľúčových hráčov a výborný útočný doskok. Týmto víťazstvom sme si zabezpečili účasť vo finálovej skupine o 1. až
Muži odohrali svoj zápas na palubov- 7. miesto. Ešte nám ostávajú odohrať dva
ke v Leviciach. Od začiatku sme išli do zápasy základnej časti a z toho jeden na
vedenia a prvú štvrtinu sme vyhrali o domácej palubovke.
6 bodov.
Karol Kučera, tréner
Následne sme však poľavili v koncentráa Norbet Nagy, asistent
cii a domáci sa vrátili do zápasu a až do
ŠBK JUNIOR Patrioti Levice – MŠK BK
Žiar nad Hronom 63:68 (11:17, 33:33,
50:49)
Body: Obert 19, Haviar 18, Mokráň 14, Kádaši 8, Vrtík 7, Supuka 2.

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Obrana nás vrátila do zápasu po trochu
neúspešnom úvode zápasu, ktorý vyšiel
Prievidžanom. My sme však postupne
prebrali iniciatívu v zápase a dokázali sme vyhrať prvý polčas o 5 bodov. Aj
v druhom polčase pokračoval vyrovnaný
basketbal, kde sa obidve družstvá striedali vo vedení. V závere rozhodli úplne
posledné útoky zápasu a tam boli úspešnejší hostia, a tak zápas vyhrali. My sme
urobili niekoľko zlých zakončení, ktoré
nás pripravili o víťazstvo v tomto vyrovnanom zápase.

LIGA STRED MLADŠÍCH ŽIAKOV

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 45:37 (11:8, 22:15, 28:21,
45:37)
Body: Horváth 13, Herich 7, Valent 5 (1
trojka), Barcík 5 (1 trojka), Juhász 4, Kováč
3. Hrali: Chrobák, Brumlich, Huraj Alex,
Šadon, Kovalčík, Tapfer, Matejka, Kršiak.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 22:40 (5:5, 13:14, 16:33,
22:40)
Body: Horváth 18, Valent 8, Juhász 6 (1
trojka), Barcík 2, Kováč 2, Herich 2, Huraj
Alex 2. Hrali: Chrobák, Brumlich, Šadon,
Kovalčík, Tapfer, Matejka, Kršiak.
Úvod zápasu chlapci zachytili a dostali
sme sa ihneď do mierneho náskoku. Ďalší
vývoj zápasu mal tradičný priebeh zápasov so Žilinou. Búrlivá atmosféra, drevené koše a niektoré verdikty chlapcov tak
vykoľajili, že sme sa dve štvrtiny hľadali
a nevedeli sme sa ako vždy s touto situáciou vysporiadať. Až v tretej štvrtine sme
sa dotiahli na rozdiel 2 bodov, ale to bolo
maximum, čo sme v zápase dokázali. Následne sa súper šťastnou trojkou dostal
opäť do zápasu a vyfaulovanie dvoch
hráčov základnej päťky prispeli k tomu,
že sme koncovku zápasu nezvládli a prehrali sme o 8 bodov.
V druhom zápase to bola podobná hra
ako v tom prvom zápase a do polčasu sa
prakticky nič nedialo. Až po polčasovej
prestávke sme dokázali predčiť súpera
vo všetkých činnostiach a vytvorili sme si
rozhodujúci náskok, ktorý sme do konca
zápasu nepustili z rúk. Naša hra hlavne tá
v útoku zniesla kritériá, ktoré od chlapcov
očakávame.

CELOSLOVENSKÁ LIGA ŽIAKOV

IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK
BK Žiar nad Hronom 37:88 (26:39)
Body: Kartík 19, Kret 19, Horváth 13 (2
trojky), Kaša 8, Ondrík 8 (1 trojka), Barcík
7, Melaga 4, Kováč 4, Kňažko 2, Kondra 2,
Valent 2.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 45:58 (26:27)
Body: Kret 19, Kartík 13, Ondrík 8, Barcík
5, Kňažko 3, Horváth 3, Melaga 2, Kondra
2, Truben 2, Kaša 1. Hrali: Valent, Juhász,
Kováč, Herich.
Na palubovke v Považskej Bystrici sa
chlapci pomalšie rozbiehali, ale postupom času prevzali iniciatívu do svojich
rúk. Na ihrisku pôsobili sebaisto, čo sa
prejavilo v obrane aj v útoku. V obrane
dokázali súpera udržať pod 40 bodov a
získať 28 lôpt. V útoku im vychádzal rýchly prechod na súperovu polovičku ako aj
kombinačná kolektívna hra (19 asist.) v
postupnom útoku.

V druhom zápase Žiarčanov preveril kvalitný súper zo Žiliny. Hra bola počas celého zápasu vyrovnaná. Chlapci sa snažili a
dostávali sa do šancí, ktoré však nedokázali premeniť. Buď boli faulovaní a trestuhodne zahadzovali trestné hody, alebo
im v ceste stála drevená doska koša, na
ktorú už tieto ročníky nie sú zvyknuté. Po
polčase sa zobudili niektorí hráči a hneď
sa zmenil celkový prejav hry, či už v obrane, alebo v útoku. Chlapci začali dodržiavať pokyny trénerov ako aj nacvičené
herné systémy, ale hlavne začali sami
chcieť ukončiť tento zápas ako víťazi, čo
sa im aj podarilo.

1. SLOVENSKÁ LIGA JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 69:72 (41:36)
Body: Novák 22, Babiak 15, Truben 10,
Kucej 8, Grochal 6, Király 4, Žemla 4. Hrali: Švec, Golebiowski.

ný obranný doskok. Dokázali sme dať
niekoľko rýchlych košov a padli nám aj
trojkové pokusy, a tak sme so silným súperom dokázali držať krok počas celého
zápasu. Veľká škoda poslednej minúty,
ktorú sme nezvládli a prehrali ju 10:2 a
tým aj zápas o 8 bodov.
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 126:42 (34:11, 36:12, 25:15,
31:4)
Body: Balogh 15, Šonkol 12, Ďurica 6,
IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK Žemla 6, Bobok 3. Hrali: Bielik, Melaga,
Kňažko, Mihálka, Janek.
BK Žiar nad Hronom 78:70 (40:35)
Body: Novák 20, Kucej 11, Grochal 11 (3
trojky), Király 10, Golebiowski 7 (1 trojka), BBK Bánovce n. Bebravou – MŠK BK
Žiar nad Hronom 104:38 (24:7, 32:9,
Švec 5, Babiak 3, Truben 3 (1 trojka).
26:12, 22:10)
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Body: Balogh 16, Žemla 8, Ďurica 5,
Kňažko 3, Bielik 2, Bobok 2, Mihálka 2.
Hronom 73:65 (51:50)
Body: Truben 18 (3 trojky), Babiak 18 (2 Hrali: Melaga.
trojky), Király 11 (1 trojka), Švec 7, Novák
S rozbehnutým súperom z Levíc sme
6, Grochal 5 (1 trojka).
absolútne nestačili od začiatku až do
Dobrý výkon v Považskej Bystrici juniorov konca zápasu, o čom svedčí aj výsledok
na víťazstvo nestačil. Od začiatku zápasu stretnutia. V tomto zápase sme mali akosme hrali dobrý zápas. Aktívnou obranou by zviazané ruky vo všetkých herných
sme získali niekoľko lôpt. Škoda, že v úto- činnostiach, nedokázali sme dať kôš ani
ku sme nedali hlavne strely spod koša. z vyložených šancí, čo súper vždy vyuTam nám chýbalo viac dôrazu pri zakon- žil neskutočne rýchlym prechodom do
čovaní. V závere zápasu sme sa aktívnym útoku a dal nám kôš. Každú štvrtinu sme
pressingom dotiahli na súpera na rozdiel prehrali takmer o 20 bodov a v poslednej
piatich bodov, ale na viac sme už nemali štvrtine sme už dali len 4 body, čo je, bosíl, a tak domáci strelec so záverečným hužiaľ, na kategóriu kadetov veľmi málo.
klaksónom upravili stav na osembodový Aj napriek príučke z predchádzajúceho
dňa, aj zápas v Bánovciach prebiehal
konečný rozdiel.
veľmi podobne. Opäť nás premohla streV druhom zápase sme od začiatku do- lecká nemohúcnosť, veľmi slabá obrana
mácich zaskočili zónovou obranou, ktorá a tiež veľmi málo doskokov, čo sa ukázalo
im robila problémy. My sme mali výbor- aj na výsledku zápasu.
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Proti Trenčínu sme si pripísali druhé víťazstvo vo Fortuna lige
FUTBAL - FORTUNA LIGA

Prípravné zápasy Pohronia počas
zimnej prestávky

AS Trenčín – FK Pohronie 0:1 (0:1)
Gól: 45.+ Mészáros. ŽK: Kleščík, Koolwijk,
El Madioui, Šulek – Mazan, Abrahám.
Rozhodovali: Micheľ – Ádám, Jekkel,
234 divákov.
Trenčín: Šemrinec – Šulek, Koolwijk
(85. Letenay), Kleščík, Skovajsa – El
Mahdioui – Roguljič, Corryn – Van Kessel, Čatakovič, Comvalius (59. Kadák)
Pohronie: Jenčo – Dzurík, Nosko, Jacko,
Župa – Sedláček, Pellegrini – D. Hrnčár
(60. Blahút), Klec (79. Badolo), Mazan –
Mészáros (64. Abrahám)
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: „Som veľmi rád, že sa nám konečne
podarilo vyhrať. Hráči v minulých týždňoch pracovali na tréningoch fantasticky a už bolo načase, aby za to boli odmenení. Získali tri body a bude dôležité, aby
ich potvrdili aj doma. Zápas sme dobre
takticky zvládli, súpera sme do vyložených šancí nepustili. Dali sme gól, vyhrali
sme, a to nás teší. Sme na začiatku cesty,

verím, že nám tri body pomôžu.“

nyi. ŽK: Djiby Ba, Morong, Mečiar (všetci
Sereď), 701 divákov.
Pohronie: Jenčo – Dzurík, M. K. Bartoš, Jacko, Župa – Blahút (87. D. Hrnčár), Sedláček, Pellegrini, Mazan – Klec
(59. Badolo), Mészáros (77. Zachara)
Sereď: Iliev – Lukáčik (72. Mečiar), Djibi
FK Pohronie – ŠKF iClinic Sereď Ba, Hučko, T. Dabó – Rorič, Metalsi – Nascimento (65. Louka), Špehar, Iván – Mo2:1 (1:0)
Góly: 25. Mészáros, 88. Badolo – 80. Špe- rong
har. Rozhodovali: Glova – Vorel, BorsáMikuláš Radványi, tréner Pohronia: „Na ťažkom teréne sme odohrali
proti kvalitnému súperovi kvalitný zápas.
Terén nebol ideálny, ale oba tímy mali
rovnaké podmienky. Hostia mali viac
šancí, ale ja som mal pocit, že moji hráči
chceli dnes viac vyhrať než súper. Ukázali
srdce, charakter, a to si myslím, že aj rozhodlo o výsledku. Výborne nám zachytal
brankár Jenčo. Z minimum šancí sme vyťažili maximum, dali sme dva pekné góly.
Z posledných troch zápasov sme dva
vyhrali a jeden remizovali, takže je mi aj
ľúto, že už končí jesenná časť.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Posledný zápas roka priniesol
prvé domáce víťazstvo
Pohronia

lava (2.ČL), o 13.00 hod v Jihlave
Posledný zápas tohto roku odohralo
naše Áčko v sobotu 7. decembra proti  1.2.2020 (sobota) – MFK Dubnica
Seredi. Pred zimnou prestávkou chala(2. SL) o 11.00 hod. v Dubnici
ni stále trénujú, až do 20. decembra a  8.2.2020 (sobota) - generálka s FK
už 10. januára odohrajú prvý prípravný
Podbrezová (2.SL) o 11.00 hod. ihriszápas.
ko Skalica
Počas zimnej prestávky dôjde k obmene
kádra. Ako prvý opúšťa náš tím brankár
Martin Vantruba, ktorý bol v Pohroní na
hosťovaní zo Slavie Praha. O ďalších odchodoch a príchodoch informuje športový riaditeľ Miroslav Filipko. Tím však
odohrá počas zimnej prestávky niekoľko
prípravných zápasov. Tu je ich rozpis:
 10.1.2020 (piatok) - MFK Karviná
(1.ČL) o 13.00 hod. (v Ostrave, TIPSPORT Liga)
 18.1.2020 (sobota) - FC Baník Ostrava (1.ČL) o 13.00 hod. (v Ostrave, TIPSPORT Liga)
 21.1.2020 (utorok) - FK Prostějov
(2.ČL) o 10.30 hod. (v Ostrave, TIPSPORT Liga)
 25.1.2020 (sobota) – FK Poprad (2. SL)
o 11.00 hod. v Poprade
 29.1.2020 (streda) – FC Vysočina Jih-

Športový riaditeľ FK Pohronie Miroslav Filipko o zmenách v kádri, aj o príprave na jarnú časť Fortuna ligy
FUTBAL

Športový riaditeľ Miroslav Filipko
v rozhovore prezradil, ktorí hráči opúšťajú káder počas zimnej prestávky, ale
hovoril aj o príchode nových a zimnej
príprave.
Môžete zhodnotiť posledné zápasy Pohronia, ako sa zmenil tréningový proces po výmene trénera?
Výmena trénera sa v pozitívnom smere
ukázala v závere sezóny, v posledných
troch zápasoch, kedy sme začali bodovať.
Samozrejme, zmena nastala od príchodu
Mikuláša Radványiho, kedy priniesol iný
model trénovania. Mužstvo začalo fungovať iným spôsobom, taktika aj herný
prejav sa prispôsobil tomu, aký herný
štýl preferuje tréner. Od toho sa to začalo
všetko odvíjať, aj výsledky aj práca v kabíne. Celý výsledok nebol okamžite viditeľný, v závere sezóny sa však prejavil, čo si
myslím, že bolo pozitívne aj pre klub a pre
vývoj v tabuľke.
Počas zimnej prestávky dôjde k zmenám v kádri. Už avizoval odchod brankár Martin Vantruba. Môžete nám už
prezradiť viac?
Čo sa týka odchodov, môžem byť v tomto
momente konkrétny. Odchádza Mateusz

rokovania. Ostatné posily budú zo Slovenska, prípadne Čiech, aby sme sa v jarnej
časti vedeli spoľahnúť na overených hráčov, ktorých poznáme a vedia nám okamžite pomôcť. Samozrejme, hráči na skúšky
budú aj z iných krajín, ale o ich pôsobení
v klube rozhodneme na základe ich kvality. V prvom rade sa však chceme sústrediť
na domácich hráčov, čo je aj filozofia klubu – opierať sa o slovenských hráčov. Sme
slovenský klub a týmto smerom pôjdeme
ďalej. Bolo to vidieť v posledných dvoch
zápasoch, kedy nastúpila čisto slovenská
Miroslav Filipko.
základná zostava. Takto sa chceme preZachara, David Hrnčár, David Kondrlík od- zentovať na slovenskej futbalovej scéne.
chádza na hosťovanie, Ján Sojka ukončil
Ako bude vyzerať zimná príprava, pôjaktívnu činnosť, Lukášovi Tesákovi skon- dete na sústredenie do zahraničia?
čila zmluva, ale chceme, aby pokračoval Do zahraničia nie, ale pracujeme na tom,
ďalej v realizačnom tíme. Nepočítame ďa- aby sme išli na herné sústredenie v rámci
lej s Michalom Klecom, Jakubom Sedláč- možností klubu na Slovensku.
kom a Marek Bartošom. S ďalšími dvomi
hráčmi ešte rokujeme o ďalšom zotrvaní V januári sa zúčastníte aj na turnaji v
v našom klube.
Čechách, o čo ide?
Ide o Tipsport ligu, ktorá sa hrá každoročPo odchode ôsmych hráčov môžeme ne, je spravená formou súťažných prípravlogicky očakávať aj príchod nových. ných zápasov. Je to v Čechách dlhoročná
Budú to hráči aj zo zahraničia?
tradícia, pravidelne sa tam zúčastňujú aj
Čo sa týka nových hráčov, je to nastavené slovenské kluby. Som rád, že tento turnaj
tak, že prídu aj africkí hráči, čo je v štádiu si môžeme vyskúšať aj my a zápasy nám

budú slúžiť aj na to, aby sme si otestovali né testy pripravený a mohli sme ďalej
pokračovať, pretože liga začína pomerne
nových hráčov.
skoro. Hráči sú profesionáli a podľa toho
Ako bude káder oddychovať počas Via- sa budú musieť zariadiť počas vianočných
noc? Kedy v januári začínate trénovať? sviatkov.
Príprava začína 6. januára, 7. máme vstupné testy. Podarilo sa nám doriešiť kondič- S akými cieľmi vstupuje klub do jarnej
ného trénera na určité veci, takže budeme časti Fortuna ligy?
mať týždeň pred Vianocami výstupné tes- Tam je jediný cieľ, na ktorom sa nič nemety. Každý hráč dostane na sviatky indivi- ní, záchrana vo Fortuna lige.
(kr)
duálny tréningový plán, aby bol na vstup-

