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Mikuláš prišiel na koči
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So svojím sprievodom potešil deti naprieč mestom
Koronakríza zmenila predvianočné
obdobie na celom Slovensku. Mnoho
podujatí, na ktoré boli ľudia zvyknutí, sa zrušilo, iné sa zase konajú
inak. Mesto Žiar nad Hronom nie je
výnimkou.
Niektoré podujatia, ktoré sa každému
spájajú s najkrajšími sviatkami v roku,
z konceptu vypadli. „Snažíme sa, aby aj
tento rok zostali zachované tie atrakcie,
ktoré už niekoľko rokov neodmysliteľne
patria k Vianociam v Žiari nad Hronom,“
hovorí primátor mesta Peter Antal
a konkretizuje: „Určite nebudú ani tento rok chýbať drevený betlehem a vianočný stromček na námestí a tradičná
vianočná výzdoba mesta.“ Naopak, obľúbené vianočné koncerty na námestí,
ako aj koncert detí Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej – Parákovej či Živý
betlehem v podaní detí cirkevnej školy
musia tento rok Žiarčania oželieť.
Vedenie mesta spolu s pracovníkmi
Mestského kultúrneho centra dlho
premýšľali, ako nepripraviť deti o príchod Mikuláša. A keďže stále platí zákaz
zhromažďovania, vymysleli sprievod,
kedy Mikuláš so svojimi pomocníkmi
prešli našim mestom na koči ťahanom
koňmi. V sobotu 5. decembra ho mohli
pozdraviť a zamávať mu deti na viacerých uliciach nášho mesta. Bodku za
prechádzkou mesta dal Mikuláš na námestí, kedy rozsvietil vianočný stromček. Toto sa však stretlo s nepochopením viacerých Žiarčanov. Rozsvietenie
stromčeka bolo avizované na 17-tu hodinu, a preto sa mnohí so svojimi deťmi
vybrali na námestie. Tí, ktorí prišli práve na túto určenú hodinu, zostali veľmi
prekvapení a neskrývali rozhorčenie,
keď zistili, že stromček je už dávno rozsvietený a Mikuláš so sprievodom sa už
na námestí nenachádzajú. „Sme smutní, že sme museli podujatie urýchliť
a stromček rozžiariť predčasne. Na námestie však prišlo toľko Žiarčanov, že to
chvíľami vyzeralo, ako keby korona ani

ta robiť takýmto spôsobom, kedy na
konci bude rozsvietenie vianočného
stromčeka a vianočnej výzdoby,“ dáva
prísľub primátor Antal.

nebola. Museli sme zasiahnuť skôr, ako
by bolo ohrozené ich aj naše zdravie.
Veríme, že o rok bude všetko po starom
a budete sa môcť s Mikulášom aj osobne stretnúť,“ uvádza na margo vzniknutej situácie Janko Kulich, producent
MsKC a ako dodáva: „Chcem poďakovať
tým rodičom, ktorí si nás nenechali ujsť
v uliciach mesta. S množstvom z nich
sme sa aj krásne porozprávali a popriali
si. Je veľmi ťažké byť dobrými rodičmi
v tejto dobe, ale keď svoje deti ľúbite,
ide to ľahšie. Robíme to pre vás všetkých. Snažíme sa improvizovať, rozhodovať sa správne, robiť vám krajšie dni.
Niekedy to ide lepšie, niekedy horšie,
ale ide to.“

Peter Antal, primátor mesta

to v uliciach mesta bez toho, aby čakal
na jeho príchod na námestie. „Zapálenie stromčeka je možno pre niekoho
krajší zážitok ako samotný sprievod,
ale žijeme dobu, ktorá nám nepraje
žiť normálny kultúrny život. Všetci sme
z toho frustrovaní. Verím, že veľká väčšina z detí si to užila aj bez toho aby sa
stretli na námestí,“ konštatuje primátor a vysvetľuje, prečo bolo rozsvietenie vianočného stromčeka skôr, ako
sa avizovalo: „Tu nešlo o to, že by sme
nevedeli vydržať. Je veľmi zložitá doba,
kedy hromadné akcie nie sú povolené,
lebo nie sú bezpečné. Ak by boli, tak
by sme na námestí uviedli aj mikulášsku rozprávku. Museli sme riešiť alternatívny program, ktorým bol sprievod
cez mesto. Aspoň takto sme chceli do
mesta priniesť Mikuláša. Rozsvietenie
stromčeka malo byť len symbolické, avšak na námestie prišli stovky Žiarčanov.
Museli sme tak pristúpiť k skoršiemu
rozsvieteniu stromčeka a k ukončeniu
akcie.“

Už od 13.00 hodiny sprievod s Mikulášom v krásnom koči obchádzal všetky
časti mesta tak, aby ho mohli vidieť
všetky deti. Preto každý, kto ho chcel vidieť a stretnúť, mal tak možnosť urobiť

Nie všetci však boli sklamaní. Mnoho
Žiarčanov ocenilo iniciatívu sviatočného sprievodu. „Naozaj to bolo krásne.
Aj ja som to vyhodnotil tak, že každý
rok budeme príchod Mikuláša do mes-

„

Neštandardnej dobe, v ktorej
žijeme, sa musel prispôsobiť aj
Mikuláš a jeho príchod do nášho
mesta.

Za všetky negatívne i pozitívne reakcie
občanov mesta zverejňujeme postreh
pani Viktórie: „Po jednej stránke to
bolo smutné vidieť, že je situácia, aká
je a tento rok bol Mikuláš iný. Na druhej
strane to bolo nádherné! Každé dieťa
videlo Mikuláša z pohodlia domova
z okna, bezpečne a bez následkov. Mne
sa to asi viac páčilo, ako po minulé roky.
Starká, ktorá nechodila na námestie
roky, teraz jej Mikuláš poprial krásny
advent, keď bola na okne. Mali ste vidieť, aká bola natešená. Za mňa jednohlasne – každý rok si toto poprosíme.
Bolo to fakt netypické a pekné. A aj deti
mali radosť a tým je jedno, v akom prevedení vidia Mikuláša. Či pri stromčeku,
alebo v uliciach mesta. Radosť v očiach
neskrývali.“

Primátorský punč
tento rok inak
Ako sme vás už informovali, vedenie
mesta definitívne rozhodlo, že vianočné trhy v tomto roku nebudú. Kvôli
opatreniam súvisiacim s pandémiou
koronavírusu nebude ani silvestrovský
program na námestí a ostatné tradičné podujatia. K takým patrí aj obľúbený
Primátorský punč či varenie vianočnej
kapustnice, z ktorých výťažok z predaja
sa pravidelne rozdeľuje na charitatívne
účely. „Aj tento rok chceme finančne
podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Preto sme sa rozhodli, že medzi
zamestnancami mesta urobíme zbierku a tú venujeme rodinám, ktoré sú
odkázané na pomoc,“ informuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž a ako dodáva: „Veríme, že peniaze
pomôžu konkrétnym rodinám v predvianočnom období.“
(li)

2

SPRAVODAJSTVO

Mestské noviny I 14. december 2020

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom, ktorého sa zúčastnilo
16 poslancov. Na zasadnutí sa za
prísnych protipandemických opatrení hlasovalo aj za návrh viacročného rozpočtu mesta a prijatých bolo
aj niekoľko všeobecne záväzných
nariadení.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta
k 30. septembru predniesol hlavný
ekonóm Martin Majerník. Ako uviedol,
všetky opatrenia, ktoré sa počas roka
prijali, sa dnes ukazujú ako správne.
Z predloženého materiálu vyplýva, že
celkové príjmy mesta, vrátane finančných operácií za tretí štvrťrok 2020,
boli v sume 13 534 527 eur a celkové
výdavky v sume 12 397 842 eur. Celkový prebytok tak predstavoval sumu
1 136 685 eur. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol z rozdielu bežných
príjmov v sume 12 850 876 eur a bežných výdavkov v sume 10 628 589 eur,
bol na úrovni 2 222 287 eur. Schodok

V podprograme Riadenie projektov
a investičné akcie ide o sumu 40 000
eur na verejné obstarávanie pre výber
dodávateľov pri rekonštrukcii krytej
plavárne.

kapitálového rozpočtu bol na úrovni
– 1 048 861 eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 310 474 eur a kapitálové
výdavky v sume 1 359 335 eur.
V úvode rokovania sa poslanci zaoberali aj šiestou zmenou rozpočtu v tomto

roku. Zmena nastala v podprograme
rekreačné a športové zariadenie v sume
135 000 eur, z toho 75 000 eur na dofinancovanie prevádzky futbalového
štadióna a 60 000 eur na dofinancovanie prevádzky zimného štadióna.

Žiarčanom sa v budúcom roku
zníži cena za teplo
meniče...) a optimalizovanie chemickej
úpravy teplonosného média, čo prispelo
k zníženiu nákladov na potrebu technologických hmôt.

Odberatelia tepla zo systému centrálneho zásobovania teplom (CZT)
môžu očakávať medziročne nižšiu
celkovú cenu tepla a taktiež podľa
predbežných ukazovateľov aj preplatky v koncoročnom zúčtovaní za
rok 2020.
O cene tepla v našom meste sme sa rozprávali s manažérkou CZT Žiar nad Hronom spoločnosti Veolia Energia Žiar nad
Hronom Jarmilou Sklenkovou.
Oproti roku 2020 klesne celková cena
za teplo pre Žiarčanov v budúcom
roku o 0,63 percenta?
Keď chceme zodpovedne hovoriť o miere poklesu ceny za teplo v roku 2020, je
potrebné, okrem percentuálneho vyčíslenia, hovoriť aj o tom, že obyvatelia mesta Žiar nad Hronom majú teplo
z ekologického vysoko účinného zdroja
a už dnes sú vďaka tomu na celoeurópskej mape diaľkového vykurovania ako
prvé mesto na Slovensku, ktoré dodáva
teplo s prívlastkom tzv. zelenej energie.
Takto „zelene“ vyrobená energia výrazným spôsobom pozitívne vplýva
na kvalitu ovzdušia, a tým na kvalitu
života v meste. Tohtoročné avizované,v niektorých prípadoch aj výraznejšie,
zníženie cien iných teplární cez pokles
hlavne vo variabilnej zložke ceny tepla

sa môže v blízkej budúcnosti ukázať iba
ako krátkodobé, no odberatelia v Žiari
nad Hronom sa môžu spoľahnúť aj do
budúcnosti na stabilizované ceny bez
rizika skokových navýšení, čo garantuje aj dohoda vedenia mesta s vedením
spoločnosti Veolia v Žiari nad Hronom.
Čo ovplyvnilo pokles ceny?
V prevažnej miere medziročný pokles
v celkovej cene za teplo ovplyvnili:
1. Výborné prevádzkovanie tepelno-energetických zariadení a maximálne možné využívanie energetického
potenciálu v rámci reťazca energetických zariadení, počnúc zdrojom cez
prenosovú rozvodnú sústavu a končiac
odovzdávacími stanicami tepla.
2. Významná investičná činnosť v roku
2019, kde sa s finančnou pomocou z eurofondov zrekonštruovali historicky
najdlhšie úseky rozvodov v meste počas
jedného roku. Tieto rozvody - ich vyššia
účinnosť (nižšie energetické straty) majú
pozitívny vplyv na koncovú cenu pre odberateľa, ako aj to, že nebolo potrebné
riešiť finančne náročné poruchové stavy
a straty teplonosného média.

Mesto Žiar nad Hronom má zloženú fakturačnú cenu na úrovni
83,94 eura/MWh, pričom maximálna cena, ktorú umožňuje fakturovať
URSO je 100,52 eura/MWh. Môžeme
teda povedať, že Žiar je v cene tepla
na 83,505 % z maxima?
Prakticky sa to dá aj takto interpretovať
a tu je aj jasne zreteľný zodpovedný
prístup dodávateľa spoločnosti Veolia
Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., že optimalizuje výrobu a dodávku tak, aby nemusela využívať a aplikovať maximálne
povolené ceny pre túto lokalitu stanovené Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO). Je nutné podotknúť, že
vyššie uvádzané ceny sú bez DPH.
Ako sme na tom s cenami tepla v porovnaní s inými mestami, kde pôsobí
spoločnosť Veolia?
Aby sme obyvateľov nezavádzali, či nebodaj neuviedli do omylu, je potrebné
povedať, že do tvorby ceny tepla vstupuje mnoho dôležitých faktorov, ktoré
majú rozhodujúci vplyv na jej výšku.
V reťazci cenotvorných ukazovateľov
majú podstatné miesto veľkosť a rozsah systému, palivový mix pre výrobu
tepla, použité technológie, teritoriálna
poloha mesta v rámci SR a teplotných
podmienok - je to dôležitý faktor hlavne vo vykurovacom období, miera
modernizácie zariadení a stupeň ich
dosahovaných účinností. V tomto kontexte môžeme teda hovoriť, že ceny
tepla v Žiari nad Hronom sú primerané
a k ich tvorbe spoločnosť Veolia Energia
Žiar nad Hronom pristupuje vysoko zodpovedne s prihliadnutím v prvom rade
na spokojnosť obyvateľov, čo som už
naznačila v predchádzajúcej odpovedi
o fakturačnej cene pre mesto.
(kr)

Poslanci schválili aj návrh viacročného
rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023.
Rozpočet mesta na rok 2021 v sume
17 423 890 eur, použitie rezervného
fondu na finančné krytie kapitálových
výdavkov a výdavkov z finančných
operácií v sume 1 036 720 eur, dotáciu
z rozpočtu vo výške 104 500 eur pre
MŠK na zabezpečenie podpory činnosti
športových klubov, dotáciu z rozpočtu
vo výške 3 000 eur pre MŠK, občianske
združenie na zabezpečenie podpory
činnosti cyklistického klubu, dotáciu
z rozpočtu vo výške 62 000 eur pre
FK Pohronie na zabezpečenie podpory
činnosti klubu, dotáciu z rozpočtu vo
výške 77 000 eur pre mestskú eseročku Technické služby na financovanie
nákladov v areáli futbalového štadióna,
165 000 eur na financovanie mzdových

a prevádzkových nákladov zimného
štadióna, 30 000 eur na financovanie
mzdových a prevádzkových nákladov
športovej haly, 40 000 eur na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov plážového kúpaliska a 150 000 eur
na financovanie rekonštrukcie krytej
plavárne v roku 2021. Schválená bola aj
dotácia pre Domov pri Kaštieli vo výške
30 000 eur.
Poslanci sa oboznámili a schválili aj
viacročný rozpočet MsKC na roky 2021
– 2023 a na rad prišli aj všeobecne
záväzné nariadenia, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2019/2020, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a správa o nakladaní s komunálnym odpadom.
V závere decembrového zasadnutia
poslanci schválili Koncepciu a program
rozvoja športu a telesnej kultúry v meste na roky 2020 – 2024.
(li)

Mesto na seniorov v domove
dôchodcov nezabudlo
Pripravilo im vianočné balíčky

Aj v tomto roku pripravilo mesto
Žiar nad Hronom a jeho zamestnanci
z Odboru starostlivosti o obyvateľa
vianočné balíčky pre 150 klientov
Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v našom meste.
Napriek tomu, že situácia ohľadom vírusu COVID-19 prináša mnohé vážne
opatrenia, spoločnosť ako aj zariadenia
sociálnych služieb drží vo viacerých obmedzeniach, mesto Žiar nad Hronom
neupúšťa od istých tradícií. „Na základe pokynov Banskobystrického samosprávneho kraja je od 29. septembra
vydaný zákaz návštev v žiarskom domove dôchodcov. Toto má za následok

fakt, že spoločné priateľské stretnutie
klientov a predstaviteľov mesta, ktoré
sa už roky v tomto zariadení tradovalo
práve v predvianočnom čase, je nereálne,“ vysvetľuje vedúca OSoO Monika
Minárová a ako dodáva: „Okrem sprievodného slova, hudby a kultúrneho
vystúpenia detí zo žiarskej materskej
školy sa na konci programu klientom
rozdávali vianočné balíčky. Keďže najmä seniori zvládajú pomerne náročne
svoju izoláciou, pohladením ich duše je
v tomto roku aspoň samotný balíček,
v ktorom si klienti nájdu niečo pod zub
ako aj na osvieženie tela.“
(r)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Biskupský kaštieľ:
Štvrtá stavebná etapa
Táto etapa výstavby kaštieľa sa
spája s menom prvého biskupa
novovytvoreného Banskobystrického biskupstva, grófom
Františkom Petrom Ignácom Berchtoldom z Uherčic.
V tomto období dochádza aj k zmenám majetkových pomerov, kedy
majetok ostrihomského arcibiskupstva spolu s majetkom svätokrížského kaštieľa prešli do správy novovytvoreného biskupstva v Banskej
Bystrici. Po čase sa biskup Berchtold
rozhodol preniesť sídlo biskupa do
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kaštieľa vo Svätom Kríži. Pri obhliadke kaštieľa sa zistilo, že kaštieľ
je v dezolátnom stave. Z toho dôvodu nevyhovoval jeho budúcemu
poslaniu ako reprezentačného sídla
biskupa. Preto Berchtold pristúpil
k radikálnemu riešeniu, ktoré predstavovalo druhú najrozsiahlejšiu
prestavbu kaštieľa od času vybudovania arcibiskupom Petrom Pazmánym na počiatku 17. storočia.
Berchtoldova prestavba trvala od
roku 1782 až do roku 1794, vlastne
až do jeho smrti v roku 1795. V rámci stavebných úprav bola k starým
budovám kaštieľa po celej vnútornej strane nádvoria pristavaná arkádová chodba s druhým podlažím.

Takto bola vytvorená dvojposchodová budova. Na severozápadnej
strane vybudoval schodisko vedúce
v mieste styku so západnou vežou
na druhé podlažie. Ďalšou stavebnou úpravou bola nadstavba tretieho podlažia čelného krídla.
K významnej zmene došlo presunom vstupnej brány s prejazdom
z excentrickej do centrálnej polohy,
v ktorej je až do súčasnosti. Nový
reprezentačný priestor prejazdu
bol zaklenutý klenbou s takzvanou
českou plackou. V prejazde sa zároveň vybudovalo točité schodište
vedúce až na tretie poschodie. Ďalšie schodisko bolo vybudované na
južnej strane vedľa kaplnky a vied-

Viac ako 20-metrová maľba zdobí stenu v Klube mladých
aj nevzhľadné stĺpy. Týmto ďakujeme
členom Žiarskeho mládežníckeho parlamentu za ich prácu, umelcovi za dielo
a všetkým, ktorí nám požičali potrebné
náradie.“ Ako na záver Veronika Fabianová dodala, verí, že v novom roku sa
náš život vráti do bežných koľají a bude
možné stretávať sa a tráviť čas zmysluplne a mladí ľudia sa tak vo vynovených
priestoroch budú cítiť príjemnejšie.
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore
z Nadačného fondu Baumit.
(li)

Vďaka finančnej podpore vo výške
900 eur si mladí ľudia zo Žiaru nad
Hronom skrášlili priestory v Klube
mladých. Tie im slúžia na neformálne stretávanie sa.

Ako nám prezradila koordinátorka práce s mládežou MsÚ Veronika Fabianová,
v klube vznikla vďaka finančnej podpore veľká streetartová maľba, ktorá má
22,5 metra štvorcových. „Túto stenu

sme nazvali Stratení vo svojom vákuu,
máme v hlavách spoločný vesmír,“ vysvetlila a ďalej priblížila: „Upravili sme
stenu, aby vyhovovala na premietanie cez dataprojektor a upravili sme

Etický kódex, Politika kvality
a protikorupčná politika mesta
Etickým kódexom sa riadi celý mestský úrad. Je to súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných
morálnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, pre ktorý je určený a ktoré
idú nad rámec legislatívne upravených
zákonov. Je zrozumiteľný, jednoznačný
a kontrolovateľný verejnosťou. Etický
kódex upravuje aj vzťah pracovníka MsÚ
k obyvateľom a návštevníkom mestského úradu.
Korupcia je protispoločenské konanie alebo správanie, ktoré nie je v súlade s etikou a morálkou. Ak niekto
poskytuje alebo sa dožaduje neprimeraných výhod, koná korupčne.
Aj keď je rozdiel medzi korupciou
a úplatkárstvom, pre obidva tieto pojmy
sa používa termín „korupcia“. Trestnoprávny dohovor o korupcii vymedzuje
pojmy aktívne a pasívne úplatkárstvo
verejného činiteľa. V prípade aktívneho úplatkárstva formou žiadania alebo
prijatia nenáležitej výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo iného, alebo
prijatia ponuky alebo sľubu takejto výhody verejnému činiteľovi. V prípade
pasívneho úplatkárstva sú stanovené
podobné podmienky, akurát ako forma
páchania sa vyžaduje žiadanie alebo
prijatie úplatku, alebo prijatie ponuky
alebo sľubu.
Zamestnanci mestského úradu sa,
okrem pracovných smerníc, riadia dvoma základnými dokumentmi upravujúci ich vzťah a prístup k obyvateľom, a to
Etickým kódexom a Politikou kvality
a protikorupčnou politikou.

Druhým základným dokumentom je
Politika kvality a protikorupčná politika,
vyplývajúci z integrovaného systému
manažérstva kvality, ktorý má mestský
úrad zavedený a trvalo ho udržiava. Oba
dokumenty sú verejne prístupné na
www stránke mesta v sekcii Otvorená
samospráva/Protikorupčná politika.

lo na oratóriá na druhom podlaží.
Na toto schodisko sa nastupovalo
z priestoru novovybudovanej arkádovej chodby.
Na druhom podlaží bolo priečkami
vytvorených viacero menších miestností. V strede severovýchodného
krídla dal vybudovať biskupskú
kaplnku, vysokú cez dve podlažia
a po bokoch vybudoval oratóriá. Je
zvláštnosťou, že ani pri tak rozsiahlej prestavbe, ktorej účelom bolo
zvýšiť reprezentatívnosť kaštieľa,
nebolo vybudované žiadne veľké
reprezentačné schodište.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
JE POTREBNÉ UHRADIŤ
DO KONCA ROKA
Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní
a poplatkov, vyzýva daňovníkov, ktorí
sú vlastníci nehnuteľností na území
mesta Žiar nad Hronom, aby uhradili daň
z nehnuteľností za rok 2020 najneskôr do
31. decembra 2020.
Daň je možné uhradiť na účet správcu
dane č. SK59 0200 0000 0016 0202
2658, alebo do pokladne mesta Žiar nad
Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol a špecifický symbol
uvedený v rozhodnutí, ktorým bola
vyrubená daň na rok 2020.
(r)

Žiar bude mať po niekoľkých
mesiacoch svoju notárku

je v rozpore s politikou kvality a protikorupčnou politikou alebo etickým kódexom, prípad môže nahlásiť hlavnému
kontrolórovi mesta, ktorý je menovaný
pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel. Prípad
môžete nahlasovať na e-mailovej adrese
korupcia@ziar.sk alebo prostredníctvom
anonymného kontaktného formulára,
ktorý nájdete na webovej stránke mesta www.ziar.sk v sekcii Otvorená samospráva/Protikorupčná politika.
Vedenie mesta bude každý takýto podnet posudzovať a dôverným spôsobom
vyšetrovať. Zároveň sa zaväzuje ochraňovať oznamovateľov podnetov.
(li)

Komu nahlásiť
prípady korupcie
Keďže aj samotné vedenie mesta sa zaväzuje vykonávať všetky aktivity čestne, bezúhonne a s maximálnou možnou mierou transparentnosti, rovnako
tak od svojich dodávateľov, partnerov
a klientov očakáva etické a protikorupčné správanie. K tomuto účelu si mesto
stanovilo Protikorupčnú doložku, ako
súčasť zmlúv, ktorá je verejne prístupná
na www stránke mesta v sekcii Otvorená samospráva/Protikorupčná politika.
Korupcia sa zakazuje na všetkých úrovniach riadenia mesta. Ak sa ktokoľvek
z občanov mesta stretne so správaním
zamestnanca mestského úradu, ktoré

Ministerstvo spravodlivosti SR vymenovalo do funkcie sedem nových
notárov. Novú notárku bude mať po
niekoľkých mesiacoch konečne aj
Žiar nad Hronom.
Notári sú v zmysle ustanovení Notárskeho poriadku menovaní ministerkou
spravodlivosti raz ročne, na základe
výsledkov výberového konania uskutočneného Notárskou komorou Slovenskej republiky, a to po splnení zákonných podmienok pre výkon notárskej
činnosti. To znamená, že museli zložiť
notársku skúšku, museli mať právnu
prax v dĺžke päť rokov a z toho najme-

nej dva roky notársku prax a musia byť
bezúhonní.
V obvode Okresného súdu v Žiari nad
Hronom bola za notárku do Žiaru nad
Hronom menovaná JUDr. Dominika
Doušek. „Novovymenovaná notárka JUDr. Dominika Doušek oznámila
otvorenie notárskeho úradu odo dňa
30. decembra 2020 na adrese Námestie Matice slovenskej 409/4 v Žiari
nad Hronom,“ potvrdila informácie pre
naše noviny Daniela Ďurajová, vedúca
sekretariátu Notárskej komory SR.
(li)
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Z akadémie Manchester United do FK Pohronie
James Weir sa v Žiari cíti ako doma
James Weir (25) prišiel do kádra FK
Pohronie na začiatku jarnej sezóny
v roku 2019. Pochádza z Anglicka,
z Prestonu, kde s futbalom aj začínal. Mladosť však strávil v akadémii
slávneho klubu Manchester United,
kde ako kapitán doviedol kategóriu
do 23 rokov k dvom titulom majstra
Anglicka.
Vtedajší tréner United Louis van Gaal
o ňom povedal, že spolu s Marcusom
Rashfordom sú budúcou osou klubu.
Osud to však v prípade Jamesa zariadil
inak. V mužskom futbale to skúšal aj
v tímoch Hull City, Wigan Athletics, ale
jeho kariéru zabrzdilo ťažké zranenie
kolena. Tú sa snaží aktuálne reštartovať
vo Fortuna lige v mužstve FK Pohronie.
Ako sám hovorí, ocitol sa v neznámom
prostredí, ktoré mu pomohlo sústrediť
sa len na futbal a po dvoch rokoch trápenia sa so zraneniami, ho futbal opäť
baví hrať.
James Weir sa stal platným a dôležitým
členom zostavy FK Pohronie. Ako kreatívny stredopoliar v jesennej časti strelil
5 gólov a aktuálne je najlepším strelcom
tímu.
Na Slovensku si viac ako pol roka, už
si si zvykol?
Celkom áno. Stále neovládam váš jazyk,
ale každý deň sa učím nové slová, takže niečo už rozumiem. Nanešťastie, tu
pôsobím v zlej dobe, kvôli koronavírusu
nemôžem celkom dobre spoznať mesto
s jeho okolím tak, ako by som chcel.
Celkovo však môžem povedať, že sa mi
u vás veľmi páči.
Popri tréningami a zápasmi nabitom
programe, nájdeš si čas aj na spoznávanie okolia nášho mesta a Slovenska?
Máme dosť intenzívny tréningový proces, ale využil som ligové prestávky počas medzištátnych zápasov, ako aj iné
voľno, aby som spoznal Slovensko. Niekoľkokrát som navštívil Tatry, Bratislavu,
Banskú Štiavnicu s okolím, a tiež sa mi
páči vo Zvolene a v Banskej Bystrici.
Slovensko je zaujímavá krajina s množstvom krásnych miest.
Ktoré miesta v Žiari máš najradšej?
Teda okrem futbalového štadióna...
Mám rád kaviarne vo všeobecnosti. Art
café nie je ďaleko od štadióna, tam rád
chodím a so spoluhráčmi sa stretávame
na námestí v Emporiu na káve, kde si zahráme karty a podobne. Samozrejme,

lebom, Cedricom Badolom, Davidom
Bangalom. Veľmi dobrým priateľom zo
slovenských spoluhráčov je napríklad
Paťo Jacko.
V Žiari nad Hronom aktuálne žiješ aj
so svojou snúbenicou. Ako spoločne
trávite čas?
Veľa sa prechádzame s našimi dvoma
psami po prírode v okolí Žiaru. Čas
trávime aj pri Netflixe, radi sa chodíme
najesť do reštaurácií alebo na kávu, ak
sa to, samozrejme, dá, kvôli protipandemickým opatreniam.

S Alieuom Faderom sú dobrí priatelia aj mimo ihriska.

teraz sú kaviarne zatvorené.
Pochádzaš z Prestonu a futbalovo si
vyrastal v Manchestri, čo sú omnoho
väčšie mestá ako Žiar nad Hronom.
Nechýba ti väčší ruch a veľkomestský
život?
Ani nie. Je síce pravda, že v niektorých
oblastiach je fungovanie vo veľkých
mestách ľahšie, ako napríklad výber
jedla alebo prepravovanie sa verejnou
dopravou, ale skutočne si užívam spôsob života v malom slovenskom meste,
akým je Žiar.
V mužstve FK Pohronie si sa už etabloval. Ako by si opísal svojich spoluhráčov a celkovo tím?
Máme výborné mužstvo, ktoré tvorí
kvalitný základ slovenských hráčov,
doplnený o zaujímavé typy futbalistov
zo zahraničia. Myslím si, že tím je dobre
vyrovnaný a panuje v ňom veľmi dobrá
atmosféra.
Aké sú najsilnejšie stránky tohto
tímu, a zároveň, ktoré by mal stále
zlepšovať?
Náš tím je schopný konkurovať akémukoľvek mužstvu v lige. S favoritmi súťaže Slovanom a Dunajskou Stredou sme
odohrali vyrovnané zápasy. V prípade
remízy 0:0 na ihrisku Dunajskej sme
boli lepším mužstvom. Našou silnou
stránkou je dobré napádanie súpera na
jeho polovici, získavanie lôpt a rýchle
prechody do útoku. Na druhej strane,
bránenie štandardných situácií a protiútokov po našich stratách lôpt sú asi na-

šou najväčšou slabinou. Veľa gólov sme
dostali najmä po štandardných situáciách, ktoré sme nezvládli a nebyť toho,
v dnes sme v tabuľke omnoho vyššie.
V ostatných zápasoch podávate veľmi dobré výkony, váš herný prejav
chvália odborníci, aj fanúšikovia, no
stále sa nedarí zvíťaziť a väčšinou
zápas skončí remízou. Čím to podľa
teba je?
Myslím, že vo futbale je často tenká
hranica medzi víťazstvom, prehrou alebo, v našom prípade lepšie povedané,
remízou. Vo viacerých zápasoch sme si
vypracovali veľa gólových príležitostí
a chýbalo skutočne málo, aby sme skórovali viackrát, naopak, súper si vytvoril jednu – dve šance, ktoré premenil
a obral nás o body. To sa stalo viackrát.
Boli to len detaily, no tie nás obrali v konečnom dôsledku o dosť bodov a iné
miesto v tabuľke, aké aktuálne máme.
Aktuálne si s 5 gólmi najlepším strelcom Pohronia. Teší ťa, že ti to na jeseň sypalo?
Som rád, že som mohol tímu pomôcť aj
gólmi. Myslím, že tých gólov mohlo byť
aj viac, príležitosti na to som mal a mohol som tak byť pre mužstvo ešte viac
užitočnejší. Vždy bude pre mňa cieľom
byť stále lepší a užitočnejší.
S ktorými hráčmi si najviac rozumieš?
Veľmi dobrým priateľom som s Alieu
Faderom, keďže obaja hovoríme anglicky, a to funguje aj mimo tréningov
a zápasov. Tiež s Kojom Matičom, Ca-

Keďže ste obaja z Anglicka, prišli ste
do úplne neznámeho prostredia.
Nechýba vám častejší kontakt s ľuďmi? Alebo ste už nadviazali kontakty aj s tunajšími obyvateľmi a našli si
priateľov?
Trochu nám chýba kontakt s ľuďmi,
pretože nie každý tu hovorí anglicky,
my zas nevieme po slovensky, takže nie
je ľahké nadviazať kontakty. Na druhej
strane musím povedať, že prostredníctvom futbalového klubu sme stretli aj
niekoľko milých ľudí, ktorí nám pomohli
sa tu cítiť ako doma.

Keď robíme tento rozhovor, tím FK
Pohronie zachvátila pandémia koronavírusu a aj ty si na zozname pozitívnych. Ako si túto správu prijal
a ako to zatiaľ prežívaš?
Áno, v pondelok 7. decembra mne, ako
aj iným spoluhráčom, vyšiel pozitívny
test na koronavírus. Nemôžem povedať,
že by ma výsledok testu nejak zvlášť
rozhodil. Okamžite som nastúpil do
domácej karantény a aktuálne budem
v byte zavretý dva týždne. Našťastie,
zatiaľ nemám žiadne zásadné príznaky,
cítim veľkú únavu v svaloch na tele, ale
inak som v poriadku. Verím, že to tak aj
ostane, tak ako v mojom prípade, tak aj
u mojich spoluhráčov. Verím, že budeme čo najskôr všetci trénovať a na jar
pripravíme pre Pohronie veľa víťazstiev.
Na ktoré veci zo Slovenska naozaj
nikdy nezabudneš?
Jedlo: Polievka. Pretože tú som jedol
skoro každý deň, čo u nás nezvykneme.
A určite nikdy nezabudnem na bryndzovú polievku, tá je fakt špeciálna.
Nápoj: Borovička. Na tú tiež nikdy nezabudnem, keďže som jej so spoluhráčmi

Na Slovensku žije so svojou snúbenicou.

Máš 25 rokov a ešte podstatnú časť
kariéry pred sebou. Si bývalý kapitán
Manchester United U23 a tvoju futbalovú kariéru pribrzdili zranenia.
Dnes pôsobíš vo Fortuna lige. Kam
by si sa ešte ako futbalista chcel dostať?
Rád by som si zahral niekde v Nemecku.
Je tam skvelý futbal a ľudia na štadiónoch sú hotoví blázni.

vypil veľa po úspešnej záchrane v lige
na konci minulej sezóny.
Slovo alebo slová: Dobrý deň. To som
počúval všade kam som prišiel.
Spoluhráč: Paťo Blahút. Veľmi zábavný
chlapík a veľa sme sa rozprávali o Premier League.
Rozhovor pripravil Martin Baláž.

James Weir je odchovancom akadémie Manchesteru United.
Na snímke s hviezdnym spoluhráčom Waynom Rooneyom.
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Dnes študuje na technickej škole, svoju budúcnosť
však spája s natáčaním videí

„

Aká je moderná fotografia?
Záleží od autora, čo tou
fotografiou chce povedať.

Samuel Rajnoha fotí odmalička. Vidí sa však v natáčaní videí.

Samuel Rajnoha sa v pomerne mladom veku začal venovať fotografovaniu, neskôr k tomu pridal aj kamerovanie. Ako nám počas rozhovoru
prezradil, táto jeho záľuba vznikla
v rodine, kde fotil starký aj bratranec.
Ako prvé začal s fotením rodiny a kamarátov. Bolo to v období, keď mal približne desať rokov. Dnes je Samo sedemnásťročný tínedžer a skúseností má na
rozdávanie. „Fotiť som začal ešte so starým fotoaparátom, ktorým fotil ocino
mňa s bratom, keď sme boli malé deti,“
vracia sa do minulosti spred siedmych
rokov a ako prezrádza, svoj prvý vlastný foťák dostal na prvé sväté prijímanie
v roku 2013. Dnes fotí na Sony a6300.
„Sú ľudia, ktorí sa narodia s talentom na
fotenie, ale dá sa to, samozrejme, aj naučiť. Začal som ako samouk, až neskôr
som sa zdokonaľoval prostredníctvom
videí na Youtube a čítaním kníh,“ konštatuje na margo svojej záľuby Samo.
Dnes sa už dajú pomerne dobré fotografie či jednoduché videá zvládnuť aj
lepším mobilným telefónom. Preto sa
pomaly každý pasuje do role amatérskeho fotografa a svojimi „výtvormi“ sa
prezentuje na sociálnych sieťach. Čo by
Samo poradil tým, ktorí radi fotia? „Je
pravda, že dnes sú už také smartfóny,

ktorých kvalita fotiek a videí sa dostávajú na veľmi vysokú úroveň. Ale je potrebné zmieniť, že ich kvalita nikdy nebude taká, ako pri fotkách vytvorených
fotoaparátom. Jednoznačne je dôležitý
dobrý zdroj svetla, či už prirodzeného,
alebo umelého. Hrať sa s ním, pretože
svetlo je základ. A taktiež by mali dbať
na dobrú kompozíciu fotky.“
Najjednoduchšie sa podľa Sama fotí
niečo statické, ako je napríklad príroda
či architektúra. On sám však najradšej
fotí portréty ľudí. Postupne popri fotografovaní ho oslovilo aj natáčanie
a tvorenie videí. „Moje prvé publikované videá vznikli v siedmom alebo
ôsmom ročníku na základnej škole,
kde som točil školské akcie. Následne
na to som dostal príležitosť natáčať
sesternicinu svadbu,“ hovorí o prvých
skúsenostiach s „kamerou“ a prezrádza,
s akými programami pri fotografiách
a videách pracuje: „Na fotky používam
Adobe Lightroom a Photoshop, na videá Adobe Premiere Pro a Adobe After
Effect a od jari 2020 sa učím aj animovať
v programe Cinema 4D.“ Dnes Samo
najčastejšie fotí a natáča pre ľudí na
ich sociálne siete, ale snaží sa venovať
najmä firmám a podnikom. Ako však
s úsmevom poznamenáva: „Párkrát
som bol točiť aj svadby.“

Niektorí, ktorí zavítajú do fotoateliérov
či na exteriérové fotenie, majú presné
predstavy o tom, ako má fotografia
vyzerať, koho a čo na nej chcú mať.
Iná časť ľudí ani presne nevie, čo chce,
preto dáva voľnú ruku samotnému fotografovi. „Zväčša sa na fotografiách
a videách vyskytujú ľudia, no firmy
a podniky vyžadujú prezentáciu ich
služieb, prípadne priestorov. Málokedy sa stalo, že mi niekto dal pevne stanovené pravidlá. Väčšinou mi povedia
svoju predstavu a ja to len dotvorím do
finálnej podoby,“ hovorí o svojich skúsenostiach Samo a prezrádza, do čoho
by nikdy nešiel, aj keby mu za to dobre
zaplatili: „Nerád, by som natáčal niečo,
čo vo mne vzbudzuje nepríjemné alebo
negatívne dojmy.“

„

Ľudia spoznajú čaro
programov na úpravu fotiek,
v ňom sa pohrajú a úplne vyjdú
z reálneho obrazu do gýčového
výtvoru, čím ich tvorbu
znehodnocujú.

Obyvatelia bytových domov umiestňujú živé vianočné stromčeky vedľa stojísk
zberných nádob odzdobené, bez akýchkoľvek vianočných ozdôb.
Obyvatelia v mestských častiach IBV
umiestňujú vianočné stromčeky pred
svoje nehnuteľnosti. Okrem vyššie
uvedených termínov sa v častiach IBV
zrealizuje zber stromčekov aj v rámci
pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo
štvrtok 21. januára.

Snaží sa venovať najmä firmám
a podnikom. Nepohrdne však
ani fotením portrétov.

Tiež ste si niekedy položili otázku, aké
dlhé by malo byť video, aby ľudí nenudilo? A čo v ňom má byť zachytené?
Tak sa nechajte prekvapiť odpoveďou
rovnako ako my: „Čo sa týka promo videí, malo by to byť okolo 20 sekúnd až
2 minút a svadobné videá zvyknú trvať
približne 3 až 15 minút. Dôležité je zachytiť výstižné zábery, nejaký príbeh,
aby keď to človek pozerá, hneď vedel,
o čo ide. Ak by vo videu boli zbytočné
zábery, človeka to nezaujme a video
vypne.“
Blížia sa vianočné sviatky, mnoho ľudí
začne postupne na sociálne siete pridávať fotografie vianočných stromčekov,
pečenia či rodinných záberov. Máme
pre vás tip, čo a ako fotiť, aby boli fotky
pekné a vydarené: „Je lepšie vyfotiť fotky z viacerých uhlov a z nich si vybrať tú
najlepšiu, než odfotiť len jednu, ktorá
nemusí byť až tak dobrá. Pekným doplnkom na vianočných fotografiach sú
svetielka, vianočný stromček, darčeky
a podobne. Treba si dávať pozor na to,
či z fotky niekto nevyčnieva a či je na
fotke všetko, čo tam chceme mať,“ dodáva na záver talentovaný Samo.
(li)
Foto: archív SR.

V súčasnosti je Samo študentom na
technickej škole. Napriek tomu svoju
budúcnosť spája práve s fotením a natáčaním videí. „Áno, chcem ísť týmto
smerom. Konkrétnejšie, len cestou
natáčania. Mám viacero plánov, ale nechcem ich zatiaľ prezrádzať. Príde mi
krajšie, keď sa ponesú v duchu prekvapenia,“ naznačuje záhadne. Na fotenie
či točenie videí má však Samo niekoľko
milých zábavných spomienok, ktoré sú
pre neho zároveň aj výnimočné: „Je ich
mnoho. Každé točenie je niečím výnimočné. Najsilnejšie momenty som ale
prežíval, keď som mal možnosť točiť

Živé vianočné stromčeky sa budú zbierať
aj po týchto sviatkoch
Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom, majú obyvatelia nárok na
bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Pre všetkých obyvateľov mesta (KBV
a IBV) sa odvoz vianočných stromčekov
uskutoční každý štvrtok v januári, a to
7.1., 14.1., 21.1. a 28.1.2021.

pre popredných Slovenských DJ-ov
ako sú Mairee či DJ EKG, alebo pre rapera Gleba. Za čo musím poďakovať
Samuelovi Sedliakovi, ktorý mi dal takéto príležitosti. Ja sám sa inšpirujem
hlavne zahraničnými tvorcami, ako sú
napríklad Sam Kolder, James Matthews
a Jacob Riglin. Ale vždy sa snažím dať
do toho svoj originálny štýl.“

Na cirkevnej škole posvätili
adventné vence

Takto vyzbierané vianočné stromčeky sa
ďalej zhodnocujú štiepkovaním. Z tohto
dôvodu žiadame obyvateľov, aby živé
vianočné stromčeky umiestňovali k stojiskám zberných nádob, alebo pred svoje nehnuteľnosti bez vianočných ozdôb.
Ďakujeme za spoluprácu a udržiavanie
čistoty mesta, v ktorom žijeme.
OŽP

V piatok 27. novembra duchovný
správca Základnej školy s materskou
školou Š. Moysesa vdp. Ján Kraus
posvätil adventné vence v kaplnke
cirkevnej školy. Na svätú omšu ich
priniesli po dvaja žiaci zo všetkých
tried prvého stupňa.
„Každé ráno nás v triedach privítajú
zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná at-

mosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi,“ hovorí riaditeľka
školy Mária Ulrichová. Ako dodáva, bolo
by dobré, keby sme posvätené adventné
vence mali v každej rodine a stretávali sa
pri spoločnej modlitbe okolo adventného venca.
(r)
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Vianoce v rodinách známych Žiarčanov
Gabriela Hajdoniová si do svojej domácnosti preniesla
tradície od svojich rodičov

G

abriela Hajdoniová je poslankyňou Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom za tretí volebný obvod, v ktorom zastupuje občanov mesta za Centrum II a starú časť mesta. Na Vianoce
sa vždy snaží predísť zhonu, a preto darčeky pre svojich
blízkych nakupuje v dostatočnom predstihu.
„Vianočné sviatky trávim tradične v domácom prostredí v kruhu rodiny so svojimi najbližšími. K štedrovečernému stolu sme vždy pozývali s manželom svoje matky,

aby najkrajšie sviatky roka netrávili
osamote. Zároveň sa tým do našej
domácnosti preniesli aj tradície
a zvyky od našich rodičov,“ hovorí na úvod a ako naznačuje, tento
rok ich bude pri vianočnom stole
o jedného viac: „Tento rok do našej
rodiny pribudol nový člen – manžel mojej dcéry, ktorá sa v lete vydávala. Veľmi sa teším, že mladí
prijali naše pozvanie a strávime
štedrý večer spolu.“ Príchod Nového roka zvykla Gabriela spolu
s rodinou tráviť doma s priateľmi
a pred polnocou sa presunuli na
námestie, odkiaľ sledovali nádherný ohňostroj. „Tohtoročný Silvester
bude špecifický, keďže sa nemôžu
konať hromadné podujatia. Možno
budeme doma, alebo, ak nebude
veľmi mrazivo, pôjdeme s rodinou
na chatu,“ naznačuje plány na posledný deň v roku.
Ako nám ďalej Gabriela prezrádza, na Vianoce sa vždy veľmi
teší. Snaží sa však predísť zhonu,
a preto s predstihom nakupuje

darčeky pre celú rodinu. A ako vyzerá 24. december u Hajdoniovcov?
„Variť začínam od rána, no zemiakový šalát pripravujem deň vopred.
Nemáme presne stanovené, kedy sa
stavia vianočný stromček. Keď bola
dcéra malá, tak sme stavali živý
stromček 23. decembra a na druhý
deň ráno si už našla pod stromčekom darčeky. Takže bola sviatočná atmosféra už od rána a tá radosť
v detských očkách bola neopísateľná. V posledných rokoch mávame
umelý stromček, ktorý staviame
týždeň pred Vianocami. Po štedrej
večeri si každý nájde pod stromčekom svoje darčeky a v príjemnej
atmosfére strávime spoločné chvíle. Na polnočnú omšu chodíme do
Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari
nad Hronom.“
Vianočné menu majú v rodine
Gabriely Hajdoniovej tradičné,
bez nezvyčajných špecialít. „Naše
menu pozostáva z pôstnej kapustnice s hubami, z domáceho chlebíka, zemiakového šalátu a z troch

druhov pečených a vyprážaných
rýb. Samozrejme, nesmú chýbať
domáce vianočné oblátky a trubičky, ktoré s láskou vyrábala moja
svokra. Bohužiaľ, tento rok nás náhle opustila. Tradičnú výrobu domácich trubičiek a oblátok sa preto
pokúsime zachovať a tento rok ich
budem pripravovať ja, čo nebude
ľahké,“ naznačuje žiarska poslankyňa a ako priznáva, zákusky veľmi
piecť nevie: „Zato pečiem koláče
z kysnutého cesta. Najradšej mám
makový a orechový závin s višňami.
Veľmi ma teší, že dcéra je pomaly
šikovnejšia gazdinka ako ja. Sama
som zvedavá, aký zákusok, okrem
medovníkov, na Vianoce upečie
ona.“

škatuľu a vôbec som netušila, čo sa
v nej ukrýva. Bolo to napätie, dostala som stacionárny bicykel. Nakoniec sme skonštatovali, že nesmie
skončiť ako drahý vešiak, čo sa vraj
bežne stáva,“ spomína s úsmevom
a na záver prezrádza, čím zvykne
obdarúvať svojich najbližších ona
a čo si myslí, že nikdy nesklame ani
v iných domácnostiach: „Najčastejšie sa obdarúvame praktickými
darčekmi, ako je oblečenie, kozmetika, drobný šperk, pomôcky
do domácnosti, elektrospotrebiče,
knihy a niečo pre zdravie (výživové doplnky). Momentálne by mňa
osobne najviac potešil darčekový
poukaz na pobyt v kúpeľnom zariadení s procedúrami.“

Máte pod stromčekom radi prekvapenia? Alebo, naopak, privítate darčeky, o ktoré si sami poviete
a nemôže vás tak nič prekvapiť?
Jeden takýto netradičný a neočakávaný darček nie tak dávno dostala aj Gabriela. „Pred dvomi rokmi
som si našla pod stromčekom veľkú

V rodine Jana Kameníka pod stromčekom nechýba
kalendár s rodinnými fotografiami

F

K Pohronie v októbri tohto roku vymenilo
hlavného trénera A tímu. Mikuláša Radványiho nahradil Čech, 38-ročný Jan Kameník. Ten
pôsobil na poste asistenta a neskôr aj hlavného
kouča v FC Zlín. Nás však zaujíma, ako a s kým trávi
hlavný kouč najkrajšie sviatky v roku.

„Vianoce trávim, samozrejme, s rodinou. Vzhľadom na to, že máme
malé detičky, vo veku 3 a 6 rokov,
tak sú sviatky pre nás veľkou témou
a predchádza im celá rada zvykov.
Začína to adventným kalendárom,
kde si deti každý deň rozbalia malinký darček. Takto očakávajú príchod Štedrého dňa, kde sa snažíme
vytvoriť doma príjemnú atmosféru,“ hovorí na úvod Honza, ktorého
vianočné rituály začínajú na Štedrý
deň už ráno: „A teda raňajkami,
kde nechýba vianočka. Spoločne sa
naraňajkujeme, ideme na prechádzku, poobede sledujeme rozprávky
a začíname chystať večeru. Vianočný stromček zdobíme večer pred
Štedrým dňom. Ráno ho dáme do
obývačky, čo je pre deti prekvapením,“ prezrádza ďalej tréner, ktorý
si sám pripravuje vianočnú večeru,
respektíve kapra. „Štedrovečernú
večeru, ako som už spomínal, za-

J

číname pripravovať už poobede.
Na štedrovečernom stole nesmie
chýbať kapor a zemiakový šalát. Ja
som bol zvyknutý na hríbovú polievku, ktorú sme teraz nahradili
zeleninovým vývarom. Manželka
nemá veľmi rada kapra, takže si
dá aj s deťmi lososa. Kapra si teda
pripravujem sám. Deň vopred ho
naložím do cesnaku, soli a mlieka,
vykostím a pripravím filety. Avšak
už dva dni pred Vianocami u nás
pláva vo vani, čo si užívajú najviac
deti. Po večeri si s deťmi púšťame
lodičky, ktoré sú vytvorené z orechových škrupiniek, v ktorých je
malá sviečka. Tieto lodičky si púšťame vo vedre s vodou, čo sa deťom
náramne páči,“ prezrádza ďalšie
tradície tréner nášho prvoligového
tímu. Na každom vianočnom stole
nesmú chýbať koláče. Inak tomu
nie je ani u trénera: „Čo sa týka
sladkého, manželka veľa pečie, ale,

samozrejme, koláče dostávame aj
od rodiny. Také naše obľúbené sú
perníčky, ktoré u nás na stole nesmú chýbať.“
Nás však zaujímalo aj to, aké darčeky dostáva a dáva svojim blízkym:
„Všetky darčeky, ktoré sa týkajú
športového vybavenia, sú pre mňa
asi tie najcennejšie. Minule ma
manželka prekvapila hokejovými
rukavicami. Trafila sa ako do veľkosti, tak aj do značky, takže som
za ne bol veľmi rád. Bol to originálny darček a skvelé prekvapenie
z jej strany. Samozrejme, nikdy nesklamú ani ponožky, pretože ich je
málo, aj v tom našom futbalovom
svete. Ja nie som veľmi originálny,
ale snažím sa trafiť do manželkinho vkusu,“ prezrádza ďalej tréner
Kameník s tým, že vždy dúfa, že sa
manželke bude darček páčiť. V rodine Kameníkovcov si za posled-

né roky vytvorili aj jednu vlastnú
tradíciu: „Pod stromčekom nesmú
chýbať kalendáre, ktorými obdarovávame najbližších. Každý mesiac
je iná fotka našich detí, našej rodiny.“
A ako trávi tréner Kameník Nový
rok? Nie, nie je to na futbalovom
ihrisku, práve naopak: „Nový rok
sa snažíme tráviť na horách, pretože
je to jedno z mála období, kedy sa
futbal na chvíľu zastavuje a môžeme stráviť dovolenku ako rodina.
Uvidíme, ako to bude tohto roku,
keďže je situácia s covidom trošku
zložitá,“ prezrádza na záver tréner
a dodáva: „Dovoľte mi na záver
popriať všetkým, nielen fanúšikom
Pohronia, krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších.
Verím, že sa v budúcom roku všetci
opäť stretneme na žiarskom štadióne.“

Na Vianoce u Juraja Krátkeho nechýba ani imelo nad dverami

uraj Krátky je poslancom
Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom prvé
volebné obdobie. Zastupuje poslancov za piaty volebný
obvod, čo je časť mesta IBV a Šášovské Podhradie.
„U nás v rodine máme tradičné
Vianoce. Vianočnú výzdobu začíname robiť už s príchodom adventu a vianočný stromček len pár dní
pred štedrým dňom. Milujeme túto
atmosféru plnú svetielok,“ približuje na úvod vianočné zvyklosti a ako
podotýka: „Keďže máme radi prírodu, zdobíme si umelý vianočný
stromček a vo vázach sú živé ihličnaté vetvy a nechýba ani imelo nad
dverami.“ Ako tiež Juraj priznáva,

hoci je jeho rodina katolíckeho
vierovyznania, na polnočnú svätú
omšu nezvyknú chodiť.
Každoročný vianočný rituál
u Krátkych začína obedom, a to
ich vlastnou delikatesou. „Sú to varené kaprie hlavy v octovej, slanej
okorenenej vode s vianočkovým
pečivom. Je to naozaj vynikajúce,“ prezrádza Juraj s tým, že tento zvyk priniesla od svojej rodiny
jeho manželka. Ako tiež priznáva,
okrem tejto delikatesy je u nich
skutočne štedrá aj vianočná večera:
„Začína symbolickým prípitkom,
prekrojením jabľčka, rozlupnutím
vlašského orecha z nášho stromu,
potom oblátky s medom, cesnakom

a kúskom masla, pokračujeme makovými opekancami, ďalším chodom je kapustnica s hríbami a klobáskou, v ktorej varíme aj slivky
a posledným vianočným jedlom je
pečený kapor na masle a víne s ľahkým zemiakovým šalátom.“ Recept
na pečeného kapra Juraj poskytol aj
čitateľom Mestských novín, takže
ak ani na vašom vianočnom stole
nechýba táto tradičná ryba, môžete ju vyskúsať pripraviť podľa neho.
Na záver nám žiarsky poslanec prezradil, aký bol jeho najoriginálnejší
vianočný darček, ktorý dostal pod
stromček: „Ako najoriginálnejší
darček som sám sebe doprial cestu naprieč Portugalskom, kde som
strávil s priateľmi aj Vianoce.“

Recept na pečeného kapra
Kapra poriadne nasoliť, tiež poriadne pocitrónovať už v pekáči, v ktorom sa bude piecť a nechať postáť.
Rozohriať rúru na 180 – 200 °C.
Kapra si možete už vopred naporcovať, na jednotlivé porcie poukladať
hrubšie plátky masla, podliať bielym
suchým vínom. Piecť maximálne
45 minút a podlievať vínom. To je
ďalšia pre mňa delikatesa, pretože
doma u rodičov sme zvykli kapra
len vyprážať.
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Keď sme pripravovali túto vianočnú dvojstranu, rozmýšľali sme, koho osloviť, aby nám priblížil vianočné sviatky vo svojej rodine.
Za tých niekoľko rokov, čo Mestské noviny pripravujeme, sme už mali niekoľko verejnosti známych osobností, ktoré sa s nami podelili
o vianočné zvyky či recepty vo svojich rodinách. Veríme, že aj tento rok vás oslovené osobnosti zaujmú a možno vás aj niečím inšpirujú.
Nech sa páči, vstúpte do domácností dvoch dám a štyroch pánov.

Michal Zdycha sviatkuje tam, kde je viac snehu
alebo východnom Slovensku. Tak
verím, že Perinbaba nás nesklame,“ hovorí na úvod s úsmevom
otec dvoch detí a približuje, ako
vyzerajú Vianoce v ich rodine:
„Stromčekov máme doma viac
a prvý začíname zdobiť s deťmi
začiatkom adventu, teda ešte pred
Mikulášom. Svoj stromček majú aj
naše deti v detskej izbe a posledný
podľa toho, kde slávime Štedrý večer, si nechávame na 24. decembra.
Pečieme priebežne a líši sa to podľa
aktuálnej domácnosti. Ak ostávame u nás doma, som hlavný kuchár
ja a vtedy si rád upečiem aj vlastné
tradičné opekance.“

M

ichal Zdycha sa stal prednostom
Okresného úradu v Žiari nad Hronom
v tomto roku a hneď za horúca musel
riešiť niekoľko vážnych situácií, ktoré
sa týkali najmä pandémie spojenej s koronavírusom.
Napriek tomu svoje pôsobenie na čele úradu vníma ako
výzvu a aj keď do Žiaru dochádza zo susedného Zvolena, scenériu Žiarskej kotliny si naplno užíva.
„Vianoce trávime na striedačku s našimi starými mamami
podľa toho, kde uvidia deti viac snehu, či na strednom,

Vianočné menu sa u Zdychovcov
nesie v evanjelickom duchu. „Od
detstva som trávil svoje Vianoce
u starej mamy a mali sme tradičné evanjelické menu – oblátku
s cesnakom a medom, opekance
s makom a orechmi, kapustnicu
s domácou klobásou a zemiakový
šalát buď s rybou, alebo údeným
mäsom, či rezňom, podľa osobnej
preferencie a, samozrejme, koláče. Ak sa dá, kaprom sa vyhýbam

a preferujem iné druhy rýb, ale
ak treba, viem si všetko komplet
spracovať, a teda aj zabiť, očistiť
a pripraviť,“ priznáva Michal a ako
naznačuje, neznáme mu nie sú
ani Vianoce podľa pravoslávnych:
„Keď sme u svokry, tak si užívam
zase viac pravoslávne Vianoce, kde
sú iné typy koláčov, iná kapustnica,
vianočná paska, lokša a, samozrejme, viac koláčov. Deti nám pomáhajú s prípravami, pri pečení medovníkov, ale aj pri iných jedlách.“
Michal je fanúšikom talianskeho
kuchára Gennara Contalda a práve
z jeho vianočných receptov si mimoriadne obľúbil jemný vianočný
koláč s ricottou, vlašskými orechmi
s čokoládou, ktorý, ako s úsmevom
hovorí: „Som prepašoval do našich
rodinných tradícií. Keď ma naše
mamy zavalia svojimi dobrotami,
urobím si ho aj mimo vianočnú
sezónu.“
Vianoce sa každému spájajú nielen
s vôňou sladkých koláčov, punču,
ihličia či pokojnou rodinnou atmosférou. Patria k nim neodmysliteľne aj darčeky. A hoci najväčšiu

radosť z nich majú vždy deti, aj
každého dospelého poteší, keď si
pod stromčekom nájde prekvapenie. Michal nie je výnimka. „Darčeky sú už teraz najmä doménou
našich detí, tam si to s manželkou
naozaj užívame a píšeme spoločne
listy Ježiškovi. So mnou je ľahká práca, som knihomoľ s večne
hladnou čítačkou a veľmi dlhým
zoznamom želaných kníh. Ja sám
sa snažím dospelým členom rodiny
nerobiť až také veľké prekvapenia,
takže listy Ježiškovi musia písať aj
oni,“ dodáva na záver s úsmevom.

rom 25 cm vymastíme a vysypeme
múkou.

Koláč s orieškami a ricottou
Potrebujeme: 200 g masla, 55 g
hladkej múky, 250 g cukru, 8 veľkých vajec (oddelených), 250 g lieskových orechov (zomleté), 250 g syra
ricotta, 4 lyžičky citrónovej kôry
(nastrúhanej)

Hotovú zmes nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej tortovej
formy a pečieme 30 – 40 minút.
Necháme vychladnúť, vyberieme
z formy a preložíme. Ak chceme aj
s polevou, tú si pripravíme nasledovne: džem s vodou zohrejte na
miernom ohni, aby sa zriedil, až
kým nezískate hladkú, tekutú konzistenciu. Potrieme ňou vrch torty
a posypeme strúhanou čokoládou.

Na polevu: 12 lyžíc marhuľového
džemu, 2 lyžice vody (zmiešame
s džemom), horká nastrúhaná čokoláda

Vo veľkej mise vyšľaháme maslo
a polovicu cukru. Pridáme vaječné
žĺtky a ďalej šľaháme, kým nebude
zmes ľahká a nadýchaná. Pridáme
preosiatu múku. V samostatnej
miske vidličkou zľahka rozšľaháme
ricottu, pridáme mleté lieskové orechy a citrónovú kôru. Toto pridáme
k zmesi z vajec a múky.
V inej miske si vyšľaháme sneh
z bielkov. Pridáme zvyšnú časť cukru. Opatrne pridáme ricottu.

Postup: rúru predhrejeme na 180 °.
Okrúhlu tortovú formu s prieme-

Vianoce u Jarmily Sklenkovej začínajú už s príchodom Mikuláša

J

armila Sklenková pracuje ako manažér pre
Centrálne zásobovanie teplom (CZT) Žiar nad
Hronom, Veolia Energia Žiar nad Hronom,
s. r. o. Ako nám prezradila, Vianoce trávi asi

ako väčšina Slovákov – so svojou
rodinou, čo je v jej prípade manžel, ich dve deti s partnermi a tri
vnúčatá.
„Vianoce, respektíve vianočné
obdobie u nás začína príchodom
Mikuláša. V tomto čase začíname
s vianočnou výzdobou a zdobením
vianočného stromčeka. Hoci sú
naše vnúčatá ešte malé, pomáhajú pri zdobení stromčeka a majú
z toho veľkú radosť. Veria, že keď
budú pomáhať, Ježiško bude vidieť
ich snahu a donesie im darčeky, po
akých túžia,“ hovorí Jarmila a ako
ďalej prezrádza: „Približne týždeň
pred sviatkami začínam s pečením
vianočných koláčikov, pri ktorom
mi, samozrejme, musia asistovať
moje dve vnučky.“
Na margo vianočného menu podotýka, že v ich rodine je tradičné.
To znamená kapustnica, zemiako-

M

vý šalát, ryba a makové opekance.
„Nesmú chýbať oplátky s medom
a cesnakom, ktorý je symbolom
zdravia. Pri štedrej večeri musíme
mať vždy prestreté o jedno miesto
navyše – pre náhodného hosťa. Je to
akýsi symbol spolupatričnosti,“ približuje zaužívané zvyklosti Jarmila
a na margo vianočných zvyklostí
ešte naznačuje, ako to u nich vyzerá s vianočnou výzdobou: „Keďže
bývam v rodinnom dome, k Vianociam patrí aj vonkajšia vianočná
výzdoba. Zdobíme balkón aj stromčeky v predzáhradke. Je to taká
rodinná tradícia. A keďže v tomto
období už zvyčajne aj mrzne, pri
výzdobe sa zohrievame našim obľúbeným vianočným punčom.“
Asi každý sa poteší a je rád, keď
si pod stromčekom nájde nejaký
darček, aj keď iba tú najmenšiu
drobnosť, akú si vieme predstaviť.

Čím sme starší, tým je pre nás každý jeden darček vzácny. Niektoré
sú originálne, iné bežné, ale o to
viac darované s láskou. „Pre mňa
sú všetky darčeky nezabudnuteľné. Veď sú darované z lásky. Vždy
sa veľmi poteším, keď od detí dostanem zarámované fotky vnúčat,
respektíve fotoknihy. Zvečnené
spomienky a zážitky sú pre mňa
najkrajším darčekom. Ale radšej
darčeky darujem, ako ich dostávam. Je to nádherný pocit vidieť, že
ste niekomu urobili radosť, hoc len
nejakou maličkosťou,“ ponúka tipy
na darčeky Jarmila a na záver prezrádza tipy na darčeky, ktorými by
ste mohli svojich blízkych potešiť aj
vy: „Dospelého určite nikdy nesklame dobrá kniha a zážitkový darček.
Vnúčatám urobí radosť vysnívaná
hračka a, samozrejme, rozprávková kniha. Všetci si poznáme svojich
blízkych, a tak vieme posúdiť, aký

darček by dotyčného potešil.“
Recept na vianočný punč podľa
Jarmily Sklenkovej
Uvariť približne 0,5 litra čierneho
čaju, priliať 1 liter červeného vína
a trocha rumu. Všetko spolu zohrievame do bodu varu. Potom pridáme
podľa chuti 2 – 3 kusy celej škorice
a zopár klinčekov. Dochutíme medom a dobre premiešame. Do šálok si dáme pár lyžičiek nadrobno
pokrájaných jabĺčok a pomarančov.
Zalejeme punčom a už len vychutnávame tú skvelú chuť.

Martin Ľupták sa na Vianoce vždy nechá rád prekvapiť

artina Ľuptáka
poznala žiarska
verejnosť najskôr
ako generálneho
riaditeľa spoločnosti Bring Trucking, v tomto roku ho už pozná
celé Slovensko ako generálneho
riaditeľa Slovenskej pošty. Ako
prezradil, kým Vianoce trávi s rodinou, Nový rok je v spoločnosti
priateľov.
„Vianoce trávime spolu ako rodina
a v kruhu najbližších. Štedrý večer
trávime u manželkiných rodičov
a prvý sviatok vianočný u mojich
rodičov. Nový rok sme zvyčajne
v spoločnosti priateľov,“ hovorí
Martin a ako naznačuje, vianočnú
výzdobu majú doma už od začiatku decembra: „Vianočný stromček

manželka s deťmi zdobí spravidla
1. decembrový týždeň, aby sme už
boli pripravení na príchod Mikuláša. Na stromčeku máme veľa ručne
vyrobených ozdôb, ktoré vyrobili
naše deti, alebo sme kúpili na školských vianočných trhoch. Výzdobu
aj stromček mávame minimálne do
Troch kráľov. Samozrejme, aj svetielkujúca vianočná girlanda na
balkóne nesmie chýbať.“
U Ľuptákov sa pri vianočnej večeri
stretávajú aj štyri generácie. A čo
nikdy nechýba na vianočnom stole?
„Pri štedrovečernom stole sa stretávame štyri generácie, čo je úžasné.
Náš Štedrý večer začína prípitkom
a sviatočným príhovorom môjho
svokra. Vianočné menu pozostáva z oplátok s medom, kapustni-

ce s hríbmi, zemiakového šalátu
a z vyprážanej ryby. Nasledujú opekance s tvarohom alebo s makom,
jablko a vlašské orechy. Po večeri
sa premiestnime k vianočnému
stromčeku a tešíme sa z rozbaľovania darčekov.“
Keď sa Martina pýtame na jeho obľúbený vianočný zákusok, prípadne niečo typické vianočné, nemá
jednoznačnú odpoveď: „Nemám
jeden najobľúbenejší vianočný zákusok. Všeobecne mám veľmi rád
sladké, takže si pochutím na všetkých vianočných koláčoch, ktoré
máme. Ale predsa len, počas Vianoc si najviac pochutím na domácich opekancoch s tvarohom, ktoré
pripravuje manželkina starká a sú
naozaj skvelé.“

Aj keď to možno znie ako klišé, aj
Martina vždy najviac potešia darčeky od jeho detí a manželky. Ako
naznačuje, veľmi rád má knihy, ale
poteší ho akýkoľvek darček. „Vzhľadom na to, kde teraz pracujem,
vidím, a teda stále verím, že darčeky nosí Ježiško, tak sa vždy nechám ešte prekvapiť. Pevne verím,
že aj tento rok veľa detí zo Žiaru
nad Hronom napísalo Ježiškovi
vianočnú poštu na jeho adresu
Ježiško 999 99, aby im mohol Ježiško poslať darček cez Slovenskú
poštu,“ dodáva na záver s tým,
že deti môžu Ježiškovi napísať aj
prostredníctvom webovej stránky
www.vianocnaposta.sk.
(li)
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Cestovný poriadok MHD platný od 13. decembra 2020
Prinášame vám cestovný poriadok Mestskej hromadnej dopravy,
ktorý platí od 13. decembra 2020.
Žiadne podstatné zmeny sa neudiali, ale zrušilo sa zachádzanie
MHD na železničnú stanicu s tým,
že autobusy budú zastavovať na
nadjazde. Niektoré spoje nebude
robiť napr. linka č. 1, ale linka č. 5
a naopak. Spoje v časoch, na aké
boli ľudia zvyknutí, zostávajú.
To, čo možno cestujúci postrehnú
najskôr je, že sa menia názvy niektorých zastávok, ktoré buď už neboli
aktuálne, alebo sa žiadalo ich výstižnejšie pomenovanie.
Od 1. januára 2021 sa budú meniť aj
ceny cestovného. Informácie vám
prinesieme, keď bude nová tarifa
schválená vedením mesta a vedením
SAD Zvolen.

Zmena názvov autobusových
zastávok MHD
Vedenie mesta rozhodlo o zmene
niektorých názvov autobusových
zastávok Mestskej hromadnej dopravy s účinnosťou od 1. januára 2021.
Zmena názvov vyplýva z ich dlhodobej neaktuálnosti, snahe mesta
o zosúladenie názvov zastávok s oficiálnym pomenovaním ulíc a priblížením názvov zastávok zvyklostiam
a zažívaným pojmom cestujúcej verejnosti.
Ide o nasledovné zastávky
(pôvodný názov – nový názov):
• Agrostav – Priemyselná ulica
• Obchodná akadémia – Kaštieľ
• Ulica Kmeťova – cirkevná škola
(jedna zastávka v blízkosti Ul. SNP)

• Planetárium (obe zastávky v blízkosti
Ul. Dukelských hrdinov)
• Reštaurácia Lux – Ul. M. R. Štefánika
• Hotel Luna – Tesco
(zastávky v oboch smeroch)
• Benzinol – sídlisko Sever
(r)

Mestské noviny I 14. december 2020

MHD

9

10

SPEKTRUM / INZERCIA / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Mestské noviny I 14. december 2020

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Rok 2020
• 14.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 15.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 16.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 17.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 18.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 19.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 20.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 21.12. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 22.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 23.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 53
• 24.12. 8.00 – 13.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
13.00 – 19.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
19.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 25.12. 8.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 26.12. 8.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 53
• 27.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 28.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 29.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 30.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 31.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116

Rok 2021
• 1.1. 13.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 2.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 3.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 4.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 5.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 6.1. 8.00 – 12.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 7.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 8.1. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 9.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 10.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 53
• 11.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 12.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116
• 13.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 14.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 15.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 16.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 17.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 18.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529

Vianoce

Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Hudba, text (úprava): Mária Szolnokyová

RIADKOVÁ INZERCIA
• Hľadám prácu vodiča osobného či dodávkového vozidla.
T: 0903 575 921
• Predám 65 litrovú mrazničku zn. Gorenje. Používaná 1 zimu.
Cena: 120 eur. T: 0905 721 353

SPOMIENKA
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
7. 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.

SPOMIENKA
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď oko matkine
navždy sa zatvára.
Dňa
31. decembra si
pripomenieme
4. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
Magdaléna Nováková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomína
dcéra Erika, vnučka Erika
s manželom Jaroslavom,
pravnuk Ján, pravnučky Viktória
a Alexis, netere Anna, Alena a Eva
s rodinami, synovci Štefan
a Peter s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

• Predám mrazničku na 4 šuplíky. Predám miešačku na 5 fúrikov.
Predám cirkulár, 4,5 kW motor, na kolesách. Cena dohodou.
T: 0944 155 922 ZH

SPOMIENKA
Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť,
ale v našich
srdciach budeš
ďalej žiť.
Dňa
14. decembra si
pripomíname
prvé výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil nás drahý
manžel, otec a starý otec
Emil Hefko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6. januára
2021 uplynie rok,
čo nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
mama, stará
mama a prastará
mama
Mariana Uhrovičová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKA
Dňa
16. decembra
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy
opustila
Daniela
Pečenková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína celá rodina.

1. Tichý je zasnežený kraj,
stíchli biele ulice.
Sviatočný večer sa vkráda,
veď sú Vianoce!

2. Znejú nám nežné koledy,
schádzajú sa rodiny.
Všetko sa snehom trbliece,
veď sú Vianoce!

Refr.:
Slávnostný stromček zlatisto žiari,
tešia sa z neho veľkí aj malí.
Zvončeky zvonia, pod stromkom dary,
ihličie vonia, lesov to čary.
Tichá noc.

Refr.:
Slávnostný stromček zlatisto žiari,
tešia sa z neho veľkí aj malí.
Zvončeky zvonia, pod stromkom dary,
ihličie vonia, lesov to čary.
Tichá noc.

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
23 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
Že čas žiaľ v srdci
zahojí, je len
veľký klam.
Čím ďalej
ubieha, otecko,
tým viacej
chýbaš nám.
Dňa 12. decembra 2020 sme
si pripomenuli 7 rokov, čo nás
opustil náš dobrý otecko
Viliam Šabo.
S láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie
a nevráti, čo vzal,
zostali spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 9. decembra
2020 uplynul
rok od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
otec a starý otec
Tibor Bielik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
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 2. 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
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 6. decembra
2020 uplynulo 15 rokov, odkedy
nás navždy opustila naša milovaná
mama a manželka
Oľga Kovalčíková, rod. Gáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami a manžel.

SPOMIENKA

Kto ich poznal, spomenie si.
Kto ich mal rád, nezabudne.
Žijete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Tento rok si pripomíname
24. výročie úmrtia
Karola Miniarika
a dňa 14. decembra 20. výročie
Tamary Miniarikovej.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 1/2021, ktoré vychádza 18. januára, je v utorok 12. januára.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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ŠPORT

Aký bol rok 2020 pre
žiarske športové kluby
Šport a športové súťaže na celom svete, Slovensko nevynímajúc, dostali tento rok poriadne na frak. S postupne sa šíriacou pandémiou
koronavírusu štáty na celom svete dávali stopku futbalu, hokeju, basketbalu... Obmedzenia sa dotkli aj menej masových športov, ako sú
atletika, plávanie, karate... Aj keď si športové kluby poradili po svojom a začali so svojimi zverencami komunikovať online spôsobom,
predsa len, takýto spôsob nikdy nenahradí tréningy na ihrisku, antuke či atletickej dráhe. Síce postupne sa začali opatrenia uvoľňovať
a povolené sú tréningy, pri ktorých sa nestretne viac ako šesť športovcov, súťaže prebiehajú bez divákov, ktorí sú pre tímy obrovským
hnacím motorom. A aký bol rok 2020 pre niektoré žiarske kluby?

Norbert Nagy, basketbalový klub
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Určite ako pre všetkých, aj pre nás bol rok 2020 smutne
poznačený COVIDom 19. Nemohol som byť so svojimi študentmi, kolegami z gymnázia a aj s kolegami poslancami
tak často, ako by som chcel. Chýbal mi kontakt s nimi,
rovnako aj možnosť naplno sa venovať svojim pracovným
povinnostiam a záľubám. Oveľa viac času som sa ale mohol
zase venovať mojej rodine a stihol som porobiť veľa práce
na našej chalupe, na čo inokedy nemám čas. Vysadili
sme si tam ovocný sad a bude pre mňa určite dlhé roky
spomienkou na túto ťažkú dobu. Veľmi ma potešilo založenie Mužského basketbalového klubu, ktorý s kolegami rozbiehame, ale, bohužiaľ, zase nás korona stopla v rozlete. S kolegami poslancami sme v spolupráci s vedením mesta práve vypracovali
novú koncepciu športu, plánujeme v meste výstavbu nových športovísk, čo mňa ako šéfa športovej komisie neskutočne teší.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
Vzhľadom na terajšiu situáciu, hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody a aby sme sa všetci čo najskôr vrátili do bežného života,
na ktorý sme si, ako každý, trošku pošomrali, ale teraz si ho budeme určite ešte viac vážiť a tešiť sa z neho.
Aký rok čaká vašich zverencov v prípade, že sa opäť začne športovať, súťažiť a všetko sa vráti do normálu?
Mojich študentov čaká náročný návrat do školských lavíc, ale určite sa už teraz všetci na naše spoločné stretnutie tešia. Osobne sa
teším aj na mojich nových basketbalových zverencov, keďže sa vraciam po určitej prestávke k trénovaniu basketbalu detí. Čakajú
nás súťaže, verím, že nielen domáce, ale aj zahraničné. Veľmi sa na to teším a oni určite tiež.

Adam Pajunk, atletický klub
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Pre atlétov bol tento rok veľmi ťažký, či už obmedzeniami,
alebo aj inými vecami, ktoré sa týkajú pandémie. Ale to asi
pre každého. Dúfam, že sa to čoskoro vráti do starých koľají.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
Žiarčanom želám všetko dobré v novom roku, hlavne to
zdravie.
Aký rok čaká vašich zverencov v prípade, že sa
opäť začne športovať, súťažiť a všetko sa vráti do
normálu?
Na budúci rok, ak by mala byť normálna sezóna, tak bude veľmi pestrá. Niektorých čakajú nové ciele a limity na vrcholové podujatia
v Európe, ale to sa dozviete čoskoro o jednotlivých atlétoch. Ešte raz prajem aj so všetkými atlétmi všetko dobré v novom roku.

Jozef Jelža, cyklistický klub
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Tento rok bol pre nás napriek rôznym opatreniam celkom
úspešný. V skrátenej sezóne kvôli covid opatreniam sme
pretekali hlavne doma na Slovensku a v Čechách. Na
domácom šampionáte sme získali titul majstra Slovenska v kategórii juniorov - Ungvarský v cestných pretekoch
jednotlivcov, juniorskou vicemajsterkou Slovenska sa stala Zelinová v cestných pretekoch, Záhorcová vybojovala
bronz v časovke jednotlivcov. Záhorcová štartovala na ME
vo Francúzsku. Ďurík štartoval na pretekoch mieru v Jevíčku v reprezentačnom výbere Slovenska. Okrem toho vybojovali pretekári
klubu ďalších 9 medailí z M-SR.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
Do nového roku prajem všetkým Žiarčanom, športovcom veľa zdravia, šťastia, pokoja a hlavne, aby opäť mohli spokojne žiť ako
predtým a robiť to, čo ich baví.
Aký rok čaká vašich zverencov v prípade, že sa opäť začne športovať, súťažiť a všetko sa vráti do normálu?
Budúci rok nás čaká, verím, opäť normálny kolobeh súťaží na Slovensku a v zahraničí. My sme už zahájili prípravu na novú sezónu,
aby sme opäť mohli dosahovať čo najlepšie výsledky a vzorne reprezentovali klub a mesto Žiar nad Hronom.

Martina Bartková, plavecký klub Delfín
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Náš plavecký klub má aktuálne 36 plavcov a 5 členov plaveckého výboru. Tento rok bol náročný pre všetkých športovcov, vzhľadom na danú situáciu, napriek tomu sme stihli
aspoň dve kolá Banskobystrického pohára, ktoré bolo pre
náš klub celkom priaznivé. Na prvom kole BB pohára sme
mali 55 osobných rekordov, z toho najlepšie zlepšenie mala
Daniela Hlavničková na 25 m motýlik. Na druhom kole sme
mali 44 osobných rekordov a najlepšie zlepšenie mala Noema Revajová na 25 m motýlik. V lete sa náš plavecký
klub zúčastnil letného plaveckého sústredenia v Štúrove.
Sústredenie prebehlo veľmi dobre aj napriek pandemickým
opatreniam. Deti plávali dvojfázovo, súčasťou boli aj kondičné tréningy nielen v telocvični, ale svoje zručnosti si mohli vyskúšať aj na
lanovom centre. Tento rok, keďže sme nenavštívili krásnu Budapešť, sme si spravili túru, ktorá mala celkom dobré ohlasy u našich
plavcov. Aj tento rok sme si odniesli zo sústredenia krásne zážitky.
V tomto roku sa s nami rozlúčila dlhoročná trénerka nášho klubu Mia Mesárošová, ktorej sa chcem aj touto cestou poďakovať za
dlhoročnú prácu. Dúfam, že na nás bude spomínať len a len v dobrom a pevne verím, že sa ešte k nám vráti, keď budeme trénovať už
v našom novo zrekonštruovanom bazéne. Namiesto nej sme prijali novú trénerku Sylviu Bielešovú, ktorej chcem popriať hlavne veľa
trpezlivosti a dlhodobú spoluprácu s naším klubom. Tiež by som sa chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporujú nielen náš
klub, ale celý MŠK, mestu Žiar nad Hronom, rodičom, a hlavne deťom, ktoré nevzdali dochádzanie na tréningy do Banskej Štiavnice.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
Chcem popriať všetkým obyvateľom mesta Žiar nad Hronom pevné zdravie, lásku, šťastie a príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré v Novom roku.

Ľubomír Striežovský, karate klub
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Rok 2020 bol v našom Karate klube jedinečným a dúfam,
že to tak aj ostane. Začali sme veľmi dobre, keď sa nám
podarilo vo februári a začiatkom marca nazbierať cenné
umiestnenia. Tie najcennejšie boli zlaté umiestnenie Niny
Jelžovej a Olívie Černákovej na Veľkej cene Slovenska, kde
štartovali pretekári z 20 krajín z celého sveta a zisk titulu
vicemajsterky Slovenska na seniorských Majstrovstvách
Slovenska, o ktorý sa postarala Natália Rajčanová či zisk
titulu Akademickej majsterky Slovenska v podaní Niny
Jelžovej.
Po seniorských Majstrovstvá Slovenska sa súťaže a športový život, ako sme ho poznali dovtedy, skončil. Aplikácia pravidiel protipandemickej komisie na tréningový proces nám v určitom období umožnilo trénovať vonku, dokonca sme sa na krátky čas vrátili aj ku
klasickým tréningom v interiéri, no opätovné sprísnenie pravidiel nás vyhnalo do virtuálneho priestoru. Tréningy začali prebiehať
online formou. Súťaže sa taktiež presunuli do virtuálneho prostredia, no i tu sa nám podarilo zabodovať, keď Jozef Šipkovský na video
súťaži v Sydney vybojoval striebro. Slovenský pohár taktiež prebehol vo forme videosúťaže, kde sme získali viacej cenných umiestnení.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
Do roku 2021 želám všetkým ľuďom hlavne veľa zdravia, jeho hodnota v roku 2020 určite u väčšiny ľudí stúpla v hodnotovom rebríčku.
Bol by som veľmi rád, keby sa nielen športový život vrátil do normálu.

Alena Bieliková, volejbalový klub
Aký bol pre vás pomaly sa končiaci rok 2020?
Rok 2020 začal v našom volejbalovom klube jarnými
časťami vo všetkých súťažiach. Po vyhlásení núdzového
stavu v marci prišlo k prerušeniu tréningového procesu
i zastaveniu všetkých súťaží. Následne rozhodnutím
Slovenskej volejbalovej federácie aj k ukončeniu sezóny
2019/2020. Tréningový proces sa v obmedzenom režime
obnovil v máji. V letnom období sa zúčastnili naše dievčatá
viacerých turnajov v plážovom volejbale. Naše družstvá dosiahli veľmi dobré výsledky aj napriek tomu, že to bola ich
premiéra na súťažnom piesku. Prípravu na nový súťažný
ročník 2020/2021 žiarske volejbalistky začali v auguste
sústredením a prípravnými turnajmi. V novej sezóne sa stihlo odohrať len jedno, resp. dve súťažné kolá a znovu prišla stopka.
Napriek rôznym reštrikciám môžem konštatovať, že záujem dievčat o volejbal až do súčasnej doby sa podarilo udržať na vysokej
úrovni a za dodržania všetkých hygienických opatrení si plnia svoje tréningové povinnosti.
Čo by ste popriali Žiarčanom do nového roka?
V roku 2021 želám všetkým občanom hlavne zdravie, pohodu, radosť zo života a všetkým športovcom skoré umožnenie riadneho
tréningového procesu a obnovenie všetkých súťaží od mládežníckych až po dospelých. V našom klube si prajem, aby záujem dievčat
a ich rodičov o volejbal v našom regióne bol čo najväčší, a aby nás mesto a ostaní sponzori podporovali aj naďalej.
Aký rok čaká vašich zverencov v prípade, že sa opäť začne športovať, súťažiť a všetko sa vráti do normálu?
V prípade obnovenia súťaží sa tréneri budú snažiť pripraviť naše hráčky na zápasový rytmus v čo najkratšom čase. V skrátenej
súťažnej sezóne 2020/2021 sa Žiarčanky spolu s trénermi pokúsia získať čo najlepšie výsledky vo svojich súťažiach. Vo volejbalovom
klube budeme naďalej pripravovať novú generáciu volejbalistiek od prípravky, cez družstvá mladších, starších žiačok, kadetiek,
junioriek až po ženy.
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Zápasy so Žilinou, Ružomberkom či koronavírus
Takto vyzeral koniec jesennej časti pre FK Pohronie

Detský lyžiarsky cez
vianočné prázdniny

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Žilinský brankár Petráš bol mužom zápasu. Úspešne zlikvidoval
niekoľko šanci Bimenyimanu, Bangalu či Jacka. Prekonať ho dokázal
až Blahút, ale na bodový zisk Pohronia to nestačilo.

Tri body ostávajú pod Dubňom
15. kolo:
MŠK Žilina - FK Pohronie 2:1 (1:0)
Góly: 43. Bernát, 76. Ďuriš - 81. Blahút,
ŽK: Fazlagič - Bangala, Bimenyimana,
Pavlík, Blahút. Rozhodovali: Prešinský Jekkel, Košecký, bez divákov.
MŠK Žilina: Petráš - Sluka, Kiwior, Minárik,
Vallo - Bernát (62. Paur), Fazlagič, Gono
- Ďuriš (88. Jibril), Kurminowski (88. Jambor), Rusnák (67. Kaprálik)
FK Pohronie: Jenčo - Špiriak (12. Bangala),
Pavlík, Jacko - Petrák, Weir, Chríbik, Blahút
- Fadera, Badolo (80. Župa) - Bimenyimana (68. K. Matič)
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Fortuna ligy doma nad Pohroním 2:1. Vybojovali si deviatu výhru v sezóne, z toho štvrtú za sebou.
Skóre mohol otvoriť domáci Ďuriš
v 12. minúte, ale brankár hostí Jenčo
dlhým výbehom a sklzom jeho šancu zmaril. Potom mali šance hostia.
V 20. minúte Badolo krásnou pätičkou
vysunul do šance Bimenyimanu, ten bol
pred brankárom domácich Petrášom
sám, ale domáci gólman ho zázračným
zákrokom vychytal. O minútu sa situácia
zopakovala, Petráš vo veľkej šanci Bimenyimanu opäť vynuloval. V 26. minúte
Petráš ďalším excelentným zákrokom
zmaril hlavičku striedajúcemu Bangalovi. A tak Pohronie pykalo, keď v závere
polčasu našiel Vallo Bernáta a ten pekným zakončením otvoril skóre.
V druhom dejstve mohol vyrovnať Badolo, ale trafil len brvno. Pohronie sa snažilo, strely Weira či Petráka tesne minuli
domácu bránu. V 76. minúte „šošoni“
opäť udreli, keď Kurminowski výborne
vysunul Ďuriša a ten sám pred Jenčom
nezaváhal - 2:0. Pohronie zlyhalo v efektivite, dôkazom bola aj obrovská šanca
Jacka v 81. minúte, ktorú opäť zlikvidoval fantastický Petráš. Radosť z čistého
konta ale Petrášovi pokazil v 81. minúte
peknou krížnou strelou Blahút. Žilina si
už výhru ustrážila a natiahla sériu víťazstiev na číslo štyri.

FK Pohronie: Jenčo – Obročník (77. Chríbik), P. Pavlík, Jacko – Blahút, Bangala
(90.+ K. Matić), Weir, Župa (67. Audino) –
Mazan, Bimenyimana, Fadera
Ružomberok: Krajčírik – Mrva, J. Maslo,
Mojžiš – Kochan – Gerec (77. Bobček),
Kostadinov, Takáč (88. Múdry), Ďungel
(60. Kmeť) – Almási (60. Kojnok), Regáli
(88. Boďa)
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v 16. kole na domácej pôde s MFK Ružoberok 2:2.
Domáci sa od začiatku zahryzli do súpera a išli rýchlo do vedenia. Chybnú malú
domov hosťujúceho kapitána Masla
zachytil v druhej minúte Bimenyimana
a hoci strieľal zblízka nepochopiteľne do
žrde, lopta sa ešte dostala Faderovi, ktorý ju posunul Weirovi a ten mieril z asi
15 metrov presne – 1:0. Druhý gól mal
na hlave Pavlík, loptu posielal do horného rohu bránky, Krajčírik ju vytiahol nad
brvno. Ružomberčania vyrovnali v pätnástej minúte po dlhom pase Kostadinova z vlastnej polovice na Regáliho,
ten sa rútil sám na Jenča a prekonal ho
- 1:1. Následne mohlo ísť Pohronie opäť
do vedenia, Bimenyimana sa ocitol
v dvoch šanciach, v prvej strieľal tesne
vedľa a v druhej predviedol efektné nožničky s podobným výsledkom. Liptáci sa
taktiež snažili tvoriť, byť na lopte a v 39.
minúte predviedli rýchlu akciu. Na jej začiatku bol Kostadinov, tentoraz vysunul
Takáča, ale ten voľný nemieril presne.
Pred prestávkou pohrozili ešte domáci
futbalisti po rohovom kope Mazana, keď
Jacko pätičkou tesne minul horný protiľahlý roh bránky súpera.
Druhý polčas začali lepšie hráči Pohronia. Weir vysunul Faderu, ktorý prešiel
po ľavej strane cez Mrvu, dostal sa pred

bránku a zakončil i napriek kĺzačke Masla nekompromisne - 2:1. Hostia odpovedali do troch minút, pretože Obročník
vyrobil veľkú chybu pri postrannej čiare
a Regáli ju vytrestal, dostal sa pred Jenča a zoči – voči nemu nezaváhal – 2:2.
A mohlo byť aj 2:3, pretože po hodine
hry Regáli šikovne posunul loptu Gerecovi, no ten v páde zakončoval vedľa. Na
opačnej strane bolo rušno pred bránkou Krajčírika po priamom kope Weira,
Bimenyimana a Fadera však stroskotali
na precíznej obrannej hradbe Liptákov.
S pribúdajúcim záverom sa oba tímy
snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu,
ale na domácej voľný Fadera prestrelil
bránku a ružomberského stredopoliara
Kostadinova v šestnástke skvele vychytal Jenčo.

Koronavírus paralyzoval
naše A-mužstvo
V pondelok 7.12. bolo na prítomnosť
nového koronavírusu pozitívne testovaných až 8 hráčov nášho mužstva
a jeden člen realizačného tímu.
Keďže jeden pozitívny test hráča a jeden člena realizačného tímu sa objavil
už na predzápasovom testovaní minulý týždeň, aktuálne máme ochorením
COVID-19 zasiahnutých 9 hráčov A-tímu a dvoch členov realizačného tímu.
Situáciu sme od začiatku konzultovali
s Úniou ligových klubov. Riadiaci orgán rozhodol o preložení ostávajúcich
dvoch stretnutí, pretože v týchto termínoch nebudeme mať dostatočný počet
hráčov. Veríme, že všetci budú čoskoro
v poriadku a zdraví, aktuálne si nič iné
viac neželáme.
Všetci pozitívne testovaní musia v zmysle Manuálu ÚVZ absolvovať desaťdňovú
karanténu, pričom klub potrebuje na
návrat do plného tréningového režimu minimálne 5 dní. V 17. kole sa malo
Pohronie najbližšiu sobotu stretnúť na
domácej pôde s Nitrou a v poslednom
jesennom kole malo cestovať do Zlatých
Moraviec, kde malo čeliť Seredi.
Odložené zápasy:
• 17. kolo: FK Pohronie – FC Nitra
(malo sa hrať v sobotu 12.12.)
• 18. kolo: ŠKF Sereď – FK Pohronie
(malo sa hrať v utorok 15.12.)
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Náročný zápas s Ružomberkom
skončil nerozhodne
16. kolo:
FK Pohronie – MFK Ružoberok 2:2 (1:1)
Góly: 2. Weir, 52. Fadera – 15. a 55. Regáli, ŽK: Mazan, Jacko - J. Maslo, Takáč,
Regáli, Mojžiš, Kochan, Kostadinov. Rozhodovali: Glova – Vorel, Perát.

V zápase proti Ružomberku otvoril skóre stretnutie James Weir,
čím sa stal s 5 gólmi najlepším strelcom svojho tímu v jesennej časti.
Tá však kvôli koronavírusu pre FK Pohornie predčasne skončila.

Sportleader academy pripravuje počas
vianočných prázdnin možnosť športového vyžitia. Ako hovorí inštruktor Lukáš:
„Organizujeme lyžiarsky výcvik počas
zimných prázdnin. Zameriavame sa na
deti základných škôl, chceme ich naučiť
úplné základy lyžovania.“ Akadémia organizovala tento rok aj detské športové
tábory počas letných prázdnin, ktoré
boli veľmi úspešné. Prebehli až tri termíny, kde sa im naplnili kapacity. Lukáš
ďalej popisuje: „Sme tu pre vaše ratolesti
počas letných aj zimných prázdnin. Zorganizujeme dva lyžiarske, prvý zameraný pre deti od 6 do 10 rokov a druhý
pre deti od 10 do14 rokov. Poskytujeme
inštruktorov, odvoz aj dovoz, celodenné
stravovanie a pitný režim.“

Dva termíny lyžiarskych kurzov prebehnú počas prázdnin v dátumoch
28. decembra až 31.decembra, deti 6 - 10
rokov a od 4. januára do 7. januára 2021,
deti 10 – 14 rokov. Zraz bude každý deň
na ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom
o 7.30 hod. Odjazd zabezpečený pre
všetkých účastníkov o 7.45 hod., smer
lyžiarske stredisko. Návrat zo strediska
každý deň medzi 15.30 a 16.00 hod. Poskytujeme super inštruktorov, stravovanie, pitný režim a cestu do a zo strediska.
Inštruktori: Lukáš Muha, Nicolas Jelža,
Štefan Muha. Pre bližšie informácie volajte na čísla 0944 544 877, 0918 941 081,
alebo píšte na e-mail sportleaderacademy2020@gmail.com.

