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Letný dom v parku je už zrekonštruovaný
Väčšinu roka má slúžiť verejnosti
V pondelok 4. decembra bol
po necelých štyroch mesiacoch
rekonštrukčných prác oficiálne
otvorený Letný dom v Parku Štefana
Moysesa, ktorému sa hovorí aj
pavilón. Počas obnovy sa vymenili
okná, dvere, upravili sa vonkajšie
i vnútorné omietky a fasády, schody,
podlaha, časti krovu a vonkajšie
kovanie na oknách.
Mesto Žiar nad Hronom sa
v posledných rokoch snaží zásadným
spôsobom zveľaďovať park ako
prímestskú rekreačnú zónu. Nielenže sa
stará o jeho zveľaďovanie a prináša do
neho nové atrakcie pre rodiny s deťmi,
ale snaží sa hlásiť aj k histórii nášho
mesta. Keďže však v Žiari nemáme veľa
historických objektov, vedenie mesta
chce zrekonštruovať tie, na ktoré má
dosah. Príkladom je aj pavilón, ktorý
už môže slúžiť verejnosti. „Naše mesto
je nielen moderné hliníkové mesto, ale
má aj bohatú históriu,“ povedal počas
otvorenia pavilónu primátor Peter
Antal s tým, že aj na základe podnetov
od obyvateľov a turistov vedenie
mesta stále premýšľalo o tom, čo by
sa v našom parku dalo zlepšovať, aby
z neho dokázalo urobiť atraktívne
miesto a pritiahnuť do neho stále viac
a viac ľudí. „Touto rekonštrukciou sa
zavŕšila etapa toho pôvodného, čo
sa v parku nachádza. Stále sme okolo
pavilónu chodili a hovorili si, ako by
bolo dobre, keby sme ho raz dokázali
zrekonštruovať a vdýchnuť mu dušu,
aby žil. Vyčleniť peniaze z rozpočtu
mesta na takú vec, ktorá veľa ľuďom

neprináša osoh, je však veľmi ťažké,“
priznal Antal a ako podotkol, aj preto
sa hľadali možnosti, ako rekonštrukciu
historického objektu zafinancovať.
Možnosť sa naskytla z Ministerstva
kultúry SR. „Rozhodli sme sa ísť do tejto
dotačnej schémy a som veľmi rád, že
sa nám podarilo uspieť,“ povedal ďalej
primátor a uviedol sumu, za ktorú sa
pavilón zrekonštruoval: „Z ministerstva
sme získali dotáciu vo výške 20-tisíc
eur a zvyšných približne 7-tisíc eur sme
vyčlenili z nášho rozpočtu. Venovali
sme dosť pozornosti tomu, aby to tu
skutočne dýchalo históriou.“

„

V budúcnosti sa ešte
upraví okolie pavilónu,
chýbať by nemali ani lavičky
na oddych.
Peter Antal, primátor mesta
Podľa primátora, pavilón nemá byť iba
stavbou, ktorá bude zrekonštruovaná.
Má žiť celoročne, aby sa tu mohli
obyvatelia mesta a jeho návštevníci
zastaviť. „Bude sprístupnený a väčšiu
časť roka otvorený pre verejnosť.
Nebudú v ňom chýbať rôzne expozície,
najmä našich domácich umelcov. Bude
tu tiež človek, ktorý dokáže podať
informácie o našom meste. Na predaj
poskytneme aj niečo z upomienkových
predmetov. Priestor dostanú malé
recitály či kultúrne podujatia, a to najmä
v letnom období,“ konkretizoval Antal

Do autobusov
chcú zaviesť zariadenie na
monitorovanie ich pohybu
Strana II

Letný dom symbolicky otvorili primátor Peter Antal a archeológ Peter Mosný.

Letný dom sa rekonštruoval podľa historickej pohľadnice.
a ako na záver dodal, v budúcnosti sa dochovaných záznamov bol postavený
ešte upraví okolie pavilónu, chýbať by dom pustovníka, grota – umelá jaskynka
a údajne aj nejaký malý, dvojpriestorový
nemali ani lavičky na oddych.
domček neznámej funkcie a besiedka.
Autorom projektu, podľa ktorého sa Medzi týmito stavbami pravdepodobne
stavba
záhradného
pavilón rekonštruoval, je architekt Jozef dominovala
Sálus. „Najviac informácií mi poskytla pavilónu,“ priblížil počas otvorenia
historická pohľadnica z prelomu Mosný. Nemalé finančné prostriedky
19. a 20. storočia,“ uviedol architekt a ako vynaložil na prestavbu pavilónu aj Štefan
podotkol, pavilón v období, kedy ho Moyses, a to v polovici 19. storočia.
postavili, vyzeral inak, ako ho poznáme Vtedy sa upravil v módnom štýle
dnes: „Stál na stĺpoch a pilieroch, pričom neogotiky. Na opravu kaštieľa a parku
išlo o priechodnú stavbu. Uzatvorená, išlo v tom čase približne 6-tisíc zlatých.
plná bola iba severná strana. Vtedy „Treba poďakovať vedeniu mesta za to,
zrejme nebola údržba objektu že obnovuje pamiatky. Už o niekoľko dní
poriadna a aj klimatické podmienky začneme pracovať aj na soche Imaculáty
vo vtedajšom Svätom Kríži si vyžadovali z priestoru Medzi vodami, ktorá sa bude
úplne iný typ stavby. Preto potom v zime reštaurovať v reštaurátorských
neskorší majitelia stavby pristúpili ateliéroch vo Zvolene. Bude to zase
k rekonštrukcii a prestavbe prechodom jedna z unikátnych pamiatok mesta,“
do neogotického štýlu s lomenými dodal na záver Peter Mosný.
oblúkmi na vstupe a oknách. Keď tu ešte Keďže za architektúru pavilónu
neboli omietky, pôvodné riešenie bolo vďačíme aj biskupovi Moysesovi, jeho
cítiť a vidieť. Aj vtedy však boli problémy odkaz symbolicky pripomínajú návrhy
so statikou, pretože piliere boli tenké. sôch umiestnené v pavilóne, ktoré boli
Keby bola stavba postavená niekde vypracované pred niekoľkými rokmi.
v teplejšom podnebí, asi vydrží viac,“ Jeden z tých návrhov je zobrazený
v nadživotnej veľkosti na Námestí Matice
spresnil ďalej Jozef Sálus.
slovenskej. V budúcnosti je možné, že
Pavilón je, podľa mestského sa v pavilóne uskutočnia ďalšie výstavy
archeológa Petra Mosného, stavba súvisiace s biskupom Moysesom alebo
z obdobia druhej polovice 18. storočia, biskupskou tradíciou v žiarskom kaštieli.
Projekt Obnova Letného domu v Parku
vlastne až z jeho záveru, kedy dochádza
k veľký úpravám parku biskupského Štefana Moysesa sa realizuje s finančnou
kaštieľa. „V tomto období pôsobil podporu Ministerstva kultúry SR. Zmluva
v kaštieli banskobystrický biskup, o poskytnutí dotácie MK-3270/2017/1.1.
(li)
gróf
František Berchtold. Nariadil
výstavbu zanedbaného a upadajúceho
parku vo vtedy módnom francúzskom
štýle. Priestor dopĺňali malé stavby
vytvárajúce romantické zákutia. Podľa

Ž
eláme vám
pokojné vianočné sviatky,
úspešný vstup
do Nového roka 2018
a veľa šťastných
a spokojných chvíľ prežitých
v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Mestských novín
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Kino Hron dnes spĺňa všetky štandardy modernej doby
V pondelok 4. decembra bolo
oficiálne po dvoch mesiacoch
otvorené
zrenovované
Kino
Hron. Diváci vyskúšali sedenie na
nových sedačkách a potešilo ich aj
premietanie zadarmo.
Dôvodom zatvorenia kina na niekoľko
týždňov bola výmena starých sedadiel
za nové. „Som veľmi rád, že dávame
obyvateľom mesta do užívania niečo
nové,“ uviedol počas otvorenia primátor
Peter Antal s tým, že s myšlienkou
vymeniť staré sedačky za nové prišli za
vedením mesta pracovníci žiarskeho

Mestského kultúrneho centra. „Doba ide
dopredu a pohodlie ľudí si vyžaduje niečo
iné ako sedačky, ktoré sme mali doteraz.
Zo začiatku sa mi zdalo, že nové sedačky
sú rovnaké ako staré, preto som si ich bol
vyskúšať. Môžem povedať, že nielenže
vyzerajú inak ako pôvodné, ale aj sa v nich
sedí inak,“ povedal s úsmevom primátor
a dodal: „Som rád, že vďaka podpore
Audiovizuálneho fondu, spoločnosti
Nemak a vďaka poslancom MsZ, ktorí
vyčlenili ďalšiu čiastku z rozpočtu mesta
na rekonštrukciu kina, môžem povedať,
že sme sa zaradili medzi moderné kiná na

Prví diváci vyskúšali nové sedačky hneď po otvorení kina.

Slovensku.“ Bezprostredne po oficiálnom
otvorení zrenovovaného kina odprevadil
primátor Antal spolu s poslankyňou
MsZ Veronikou Balážovou staré sedačky
symbolicky do minulosti.

„

Vďaka kvalitnému
materiálu sa nové sedačky
tak rýchlo nevysedia.
Divákom ponúklo kino pri príležitosti
otvorenia premietanie zadarmo. Akčný
sci-fi thriller Blade Runner 2049 si prišlo
pozrieť 101 ľudí. „Väčšina divákov si
nové sedačky pochvaľovala. Niektorí sa
vyjadrili, že majú menej miesta na nohy,
že sedačky sú tvrdšie. Súvisí to však
s materiálom, z ktorého sú vyrobené
a vďaka ktorému sa tak rýchlo nevysedia.
Ja osobne som sa tohto takmer
trojhodinového premietania zúčastnila
a sedelo sa mi veľmi komfortne,“ priblížila
pracovníčka kina Lýdia Glezgová s tým,
že doteraz nezaznamenali na nové
sedačky žiadne negatívne reakcie.
Pred časom sa v ankete diváci vyjadrili,
že sú za zavedenie predaja pukancov
v kine. Tie by sa mali začať predávať
začiatkom roka v Informačnom centre,
ktoré sa nachádza v priestoroch MsKC.
„Určite budeme divákov o predaji včas

Do ulíc sa opäť vrátila občianska poriadková služba
Od začiatku decembra začala
v uliciach mesta pôsobiť občianska
poriadková služba. Jej členmi sú
obyvatelia z rómskej komunity,
ktorí budú vykonávať činnosť najmä
v osade Pod Kortinou. Koordinátorkou
hliadky je žena.
Hliadky už v meste v minulosti
pracovali a osvedčili sa. Preto sa mesto
rozhodlo opätovne zapojiť do projektu.
„Členovia hliadky budú spolupracovať
s ostatnými poriadkovými zložkami,
s pracovníkmi samosprávy a štátnej
správy a nápomocní budú aj mestským
policajtom a terénnym a komunitným
sociálnym
pracovníkom
mesta
tak, ako tomu bolo aj v minulosti,“
približuje Monika Minárová, vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ a konkretizuje: „Pomáhať budú
vo viacerých problémových oblastiach.
Napríklad pri ochrane verejného
poriadku,
ochrane
súkromného
a verejného majetku, ochrane detí
a mládeže pred negatívnymi javmi ako je
záškoláctvo, ale aj pri bezpečnosti cestnej
premávky, čo znamená, že budú dávať
pozor na prechodoch pre chodcov pred
školskými zariadeniami.“ V poriadkovej
službe od decembra pracuje osem ľudí –
jeden koordinátor a sedem členov.

Mesto od projektu očakáva, že
zriadenie a samotná činnosť služby
prispeje k zlepšovaniu sociálnych
vzťahov na lokálnej úrovni. „Členovia
hliadky majú prirodzenú autoritu,
dobrú miestnu a osobnú znalosť
komunity, čo napomáha k identifikácii
problémov a naopak, komunita pozná
členov hliadky a dôveruje im. S prácou
občianskej hliadky majú dobrú skúsenosť
z minulosti aj poriadkové zložky,
záchranári aj pracovníci samosprávy,“
podotýka Monika Minárová. Oproti
predchádzajúcemu projektu, výhodou
je dlhšie trvanie, a to 36 mesiacov, čím
sa spôsob výkonu pracovnej činnosti
členov poriadkovej služby zefektívni

Staré sedačky symbolicky „odprevadili“ do minulosti primátor
s poslankyňou Veronikou Balážovou.
mala kinosála 8 radov sedenia, teraz je
ich 9. Kvôli lepšej údržbe koberec pod
sedačkami nahradilo linoleum.
Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie
nového hľadiska z oceľovej konštrukcie,
ktoré
je
prispôsobené
novým
Po rekonštrukcii je kapacita kina kinosedačkám, nová podlaha, schody
159 miest, z toho dve sú miesta pre s LED osvetlením a stena, ktorá oddeľuje
(li)
vozičkárov. Do hľadiska pribudli dva typy hľadisko od vchodu do kinosály.
sedenia. Jedným sú singlové sedačky so
sklopným sedákom, druhým s pevným Modernizáciu Kina Hron finančne
sedákom. Tie sú v poslednom rade, kde je podporil Audiovizuálny fond.
každá druhá opierka v rade výklopná tak,
aby mohli vzniknúť dvojité sedačky pre
páry. Na oboch sú košíky na odkladanie
nápoja na opierke na ruku. Pôvodne
informovať na našej webovej stránke
a na Facebooku,“ dodála Lýdia Glezgová
a podotýka, že kvôli predaju pukancov
sa bude upravovať aj vnútorný poriadok
kina.

V budúcom roku chce mesto do autobusov
zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

a pracovné návyky sa nielen vytvoria, ale
aj zastabilizujú.
Projekt Miestna občianska poriadková
služba v Žiari nad Hronom sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu sociálneho
rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. Na realizáciu projektu
získalo mesto dotáciu vo výške
191 467,41 eur, mesto sa podieľa
spolufinancovaním
vo
výške
10 077,23 eur.
(li)

Koncom roka končí zmluva
medzi mestom Žiar nad Hronom
a
Slovenskou
autobusovou
dopravou (SAD) na prevádzkovanie
spojov Mestskej hromadnej dopravy
(MHD). Žiarčania sa však nemusia
obávať, pravidelné spoje MHD budú
premávať aj od januára budúceho
roku.
Nová dopravná licencia sa predĺžila
a uzatvorila na roky 2018 – 2025.
Spolu so zmluvou schválilo mesto pre
dopravcu aj cestovné poriadky. Tie
zostávajú platné a nezmenené. Tak isto
zostáva nezmenená cena jednotlivých
druhov cestovných lístkov.
Okrem toho, že mesto dopravcovi
schválilo
dopravnú
licenciu,
zadefinovalo si pre víťaza verejného
obstarávania aj ďalšie podmienky.
Jednou z nich je napríklad druh
autobusov a ich výbava. „Pre budúci
rok plánuje do autobusov zaviesť
zariadenia na monitorovanie pohybu
autobusov s prepojením na mobilnú
aplikáciu. Tá bude fungovať tak, že
cestujúci si môže pozrieť, kde sa
autobus, na ktorý čaká, práve nachádza.
Tak zistí, či ho už zmeškal, alebo ako

dlho naň bude ešte čakať,“ informuje
prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom
Juraj Miškovič.
Víťaz
verejného
obstarávania,
spoločnosť SAD Zvolen, sa tiež zaviazal,
že najneskôr od 1. januára 2020 bude
poskytovať pravidelnú autobusovú
dopravu v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, Šášovské Podhradie
a Horné Opatovce prostredníctvom
minimálne
dvoch
ekologických
autobusov. To znamená také, ktoré
na svoj pohon využívajú CNG, LPG,
elektrinu alebo vodík. Mesačne mesto
dopravcovi uhradí za poskytovanie
služieb zálohu vo výške 9 500 eur, ktorá
bude v nasledujúcom roku zúčtovaná
podľa skutočných tržieb a nákladov na
prevádzku MHD.
(li)

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V pondelok 11. decembra sa
uskutočnilo 7. riadne zasadnutie
MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo
zároveň posledným v tomto roku.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode zasadnutia sa poslanci
zaoberali schválením viacročného
rozpočtu mesta na roky 2018
– 2020. Ten im predložil hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník.
„Predložený rozpočet vnímam ako
vysoko rozvojový,“ povedal krátko
pred hlasovaním primátor Peter

mestské noviny

Antal s tým, že za povšimnutie určite
stojí vyfinancovanie rekonštrukcie
zimného štadióna. „Tým sa napĺňa náš
sľub uviesť do života zimný štadión
počas týchto 4 rokov. Myslím si, že to
bol aj najväčší sľub obyvateľom nášho
mesta. Na štadióne sa dnes intenzívne
pracuje a pracovná skupina robí
všetko pre to, aby sme ho skutočne do
roka a do dňa mohli sprevádzkovať.“

2018 – 2020. V dramaturgickom
pláne na budúci rok sa opäť počíta
s podujatiami ako je Bál Žiarčanov,
Fašiangy,
Športovec
mesta,
Skoromájové slávnosti, Deň detí,
City fest, Žiarsky jarmok, Beer fest či
podujatia počas vianočných sviatkov.

Na decembrovom zasadnutí prišlo
na rad aj schvaľovanie viacerých VZN.
Poslanci tiež zrušili VZN 1/2015
Poslanci schvaľovali aj návrh o poskytovaní a prevádzke sociálnej
viacročného rozpočtu MsKC na roky služby zariadenia núdzového bývania

Dúha. „Od otvorenia tohto zariadenia
sa v ňom neumiestnila ani jedna
klientka, po roku pôsobenia nám
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR prestalo poskytovať
dotáciu na prevádzku. Po dvoch
rokoch tak muselo dôjsť k zrušeniu
registrácie sociálnej služby na
vyššom územnom celku,“ uviedla
počas rokovania vedúca Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika
Minárová.
(li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. 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 | 14. december 2017

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Čo sme urobili pre pamiatky mesta
Pomaly končí rok 2017 a spravidla
sa v tomto čase hodnotí, čo sa urobilo
v tej ktorej oblasti. Nuž, pozrime sa
po predchádzajúcich mesiacoch, čo sa
vykonalo v oblasti pamiatok a ich ochrany
v našom meste.
Nebudeme hodnotiť chronologicky, ale podľa
toho, čo a koľko dalo práce a čo si náš občan
mohol všimnúť, alebo si všíma.
Začneme, ako inak, Svätokrížskym domom,
kde sa počas celého roka upravovali budovy
a ich interiér. Postavila sa staronová murovaná
pec v kuchyni a, veru, ani poriadne nevyschla
a už sme v nej kúrili. Začali sme kúriť aj
v kachľových peciach, ktoré sme zachovali
pôvodné a treba povedať – veľmi dobre hrejú.
Vymenili sme nové, veľké okná a dvere za staré,
dobové. Upravili sme interiér – omietky, maľba,
špalety, zamurovali sme vchody, ktoré boli pri
novodobých úpravách vybúrané. Vymenili sa
drevené prvky okien a dverí, ktoré sme získali
po asanovaných domoch v širokom okolí.
Kompletne sa vymenila a opravila aj strecha
so strešnou krytinou a v neposlednom rade

Autor: Jozef Kollár.

v mestskom parku. Podľa projektu a súhlasného
stanoviska KPU v Banskej Bystrici, na základe
historicko – architektonického výskumu,
bol objekt v čo najautentickejšej miere
prinavrátený občanom mesta. Jeho priestory
budú využívané pre kultúrno – spoločenské
podujatia. Aj keď budova pavilónu prešla
mnohými úpravami, dalo sa identifikovať
pôvodné jadro, ktoré sa však v historickom
období aj upravovalo. Tak v mestskom parku
bude ďalší pamätník našej histórie a treba
podotknúť, že vďaka predstavenstvu mesta
veľmi dôstojný.

zariadenie interiéru, ktoré pokračuje, keďže
získavanie starších, dobových originálov je
veľmi ťažké. Pri tejto príležitosti nesmieme
zabudnúť na mnohých darcov, ktorí zadarmo
nosia predmety, ktoré buď doma ochraňovali,
alebo im zostali po ich rodičoch. Aj keď by
bolo dobré spomenúť ich menovite, prevažná
väčšina si to nepriala. Priniesli to, čo mali a sú
radi, že sa to zachová pre budúce generácie.

K oblasti zachovania pamiatok patria aj
pamätné tabule a miesta vzťahujúce sa
k histórii nie tak vzdialenej, ale o to dôležitejšej
v tomto období. Pamätné dosky a miesta
hrobov a pomníkov hovoriacich o ľuďoch, ktorí
tvorili históriu a nielen nášho mesta, ale aj
o ľuďoch, ktorí pri oslobodení Žiaru položili
svoje životy, ďaleko od svojich blízkych. Na
ochranu a údržbu týchto miest sú taktiež
vyčlenené finančné prostriedky a pravidelne
Nezostalo však len pri Svätokrížskom
sa ošetrujú – čistenie mramoru, zlatenie
dome. Mesto pristúpilo po dlhom období aj
písma, oprava a stavebné opravy, to je tiež
k rekonštrukcii objektu barokového pavilónu

Nórsky deň spája nórsku a slovenskú kultúru
Nórsky deň, ktorý sa uskutočnil
v utorok 28. novembra v Žiari nad
Hronom už po tretíkrát, sa niesol
v téme zelených inovácií v slovenskom
prostredí. Podujatie však nebolo iba
o odbornom seminári. Popoludnie
patrilo všetkým Žiarčanom, ktorí mali
záujem bližšie spoznať túto severskú
krajinu a život jej obyvateľov.
Myšlienkou podujatia je zbližovanie
dvoch kultúr – nórskej a slovenskej.
Podujatie píše svoju históriu od roku 2013,
odvtedy sa pravidelne koná každý druhý
rok. Zorganizovať takúto zaujímavú akciu
spojenú s odbornými prednáškami vzišlo
z iniciatívy spoločností Slovalco, Sapa
Profily a Bring, ktoré majú nórsky kapitál
a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva
na Slovensku. Všetky tri spoločnosti
s nórskym kapitálom sú podstatnými
zamestnávateľmi v priemyselnom
parku, meste a regióne a okrem toho
aj významnými partnermi mesta Žiar
nad Hronom, pretože podporujú
viacero oblastí kultúrno-spoločenského,
športového a komunitného života
v meste. Podujatie pravidelne navštevuje
aj Inga Magistad, veľvyslankyňa tejto
severskej krajiny na Slovensku.
Vďaka organizovaniu Nórskeho dňa
majú aj obyvatelia zo Žiaru a okolia
možnosť spoznať nórsku kultúru. A to
aj prostredníctvom rôznych aktivít,
ktoré sa pripravujú v spolupráci
s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva
na Slovensku. Tento rok mohli Žiarčania
opäť možnosť ochutnať špeciality
nórskej kuchyne, zoznámiť sa s trolmi
a elfmi, pozrieť si rozprávky, naučiť sa

vizitka, ako si vážime svoju minulosť. V závere
tohto roka mesto rekonštruovalo aj pamätník
Š. Moysesa v parku pri príležitosti
220. výročia jeho narodenia. Doplnili sa
chýbajúce a opadané obloženia terás a prečistil
a zlátil kamenný kubus s oslavným nápisom.
Zároveň sa vykonala očista bronzovej busty
Š. Moysesa.
V súčasnosti sa pristupuje k realizácii
reštaurátorských práca na soche Immaculáty
– Nepoškvrnené počatie Panny Márie, stojacej
v priestore nazývanom Medzi vodami. Je to
veľmi náročná a zdĺhavá práca, ktorá sa bude
realizovať v reštaurátorských dielňach počas
zimných mesiacov tak, aby sme na budúci rok
mali ďalšiu kultúrnu pamiatku nezvyčajnej
krásy z roku 1791. Z tohto je vidno, že mesto
sa o svoje pamiatky, v rámci možnosti, stará
a stále nepretržite pokračuje aj v súčasnosti.
Lebo našim nepriateľom nie sú vandali, na to
sú naši obyvatelia veľmi kultúrne uvedomelí,
našim nepriateľom je čas a s ním je boj nielen
ťažký, ale aj nepretržitý. Nesmieme sa nikdy
prestať starať o naše pamiatky a históriu, lebo
ten boj prehráme.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pošta rekonštruuje svoje priestory
Posúva sa aj otvorenie druhej pobočky
dočasne poskytované v náhradných
priestoroch v budove. „Slovenská
pošta urobí maximum pre to, aby sa
rekonštrukčné práce čo najmenej dotkli
zákazníkov. V každom prípade ich
prosíme o trpezlivosť a pochopenie.“

Žiarčania ochutnali aj nórske špeciality.
hrať na flautu či zalyžovať si na x-boxe.
Nechýbala ani nafukovacia loď, virtuálna
realita, súťaže pre deti, kvíz o Nórsku,
ozdobovanie medovníkov, tvorivé dielne
a remeslá.
O zhodnotenie tretieho ročníka
podujatia sme požiadali Martina
Ľuptáka, riaditeľa spoločnosti Bring
Trucking: „Zhodnotil by som ho ako
veľmi úspešný a zaujímavý. Téma Zelené
inovácie a aj prednášky k tejto téme boli
veľmi podnetné a jednoznačne je to
správny smer, ktorým sa treba uberať.
Mal som tu dvoch kolegov zo Švédska
a dvoch z Nórska, ktorým sa to veľmi
páčilo a povedali, že to bolo inšpirujúce.
Dúfam, že plánované aktivity poobede
sa všetkým študentom a rodičom s deťmi
páčili a zase sa podarilo viac priblížiť
nórsku kultúru a zvyky u nás v Žiari
nad Hronom.“ Aj seminár a panelovú
diskusiu s prednáškami hodnotí Martin
Ľupták ako veľmi zaujímavé. Počas
nich sa prezentovalo, ako v tejto téme
napreduje Nórsko a akým smerom sa

uberá Slovensko. „V panelovej diskusii
bolo zaujímavé hlavne to, že sme si
zúčastnení v podstate uvedomili, že
Žiar nad Hronom je hlavným mestom
hliníka a v oblasti zelených inovácií
vo výrobe a spracovaní hliníka má
SAPA, Slovalco a INOVAL celému svetu
naozaj čo ponúknuť a byť lídrom
v tomto smerovaní,“ vysvetľuje Ľupták
a prezrádza, čo z témy zelených inovácií
prenesie aj do svojej spoločnosti: „My
v podstate už máme rozbehnutú jednu
zelenú inováciu ohľadne sledovania
online tlakov v pneumatikách našich
kamiónov a neustále pracujeme na
koncepcii znižovania a monitorovania
CO2, ktoré produkujú naše kamióny.
Po seminári som si viac uvedomil,
že táto téma a prístup je naša
povinnosť, zodpovednosť a nie iba
možnosť. Preto túto agendu zaradíme
systematickejšie a s väčšou prioritou
do našej dennodennej práce, spôsobu
rozmýšľania a plánov. Pretože raz nám
za to naše deti a ďalšie generácie budú
vďačné.“
(li)

Technické služby rozšírili svoj vozový park
Zimnú údržbu ciest, chodníkov,
ale aj parkovísk v našom meste
zabezpečuje spoločnosť Technické
služby. Pre efektívnejšiu údržbu
kúpili, ešte pred tohtoročnou zimnou
sezónou, niekoľko nových strojov.
Technické služby rozšírili svoj vozový
park o nový sypač s radlicou Mercedes
Unimog s novou, 3,2 metrovou radlicou.
Ten bude slúžiť na zimnú údržbu ciest
v meste a nahradil staré Iveco. Ďalej
kúpili zánovnú multikáru so sypačom
a taktiež novou radlicou. Aj tento stroj
bude udržiavať chodníky v našom meste.
Do tretice kúpili novú natáčaciu zadnú
radlicu za traktor, ktorý bude pomáhať
odhŕňať sneh na parkoviskách a ďalších
komunikáciách. „V neposlednom rade
bude zimnú údržbu vykonávať aj nové
rýpadlo - nakladač Caterpillar. Ten
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Prvá nádielka snehu už technické
služby preverila.

mieste sú komunikácie zaisťujúce
hromadnú
autobusovú
dopravu,
príjazd k zdravotníckym zariadeniam
a nebezpečné miesta, ako napríklad
svahy. Potom nasledujú ostatné
komunikácie a chodníky v meste. Až
za nimi sú medziblokové priestory,
vedľajšie chodníky, uličky a odstavné
plochy.
(kr)

Slovenská pošta sa v rámci
skvalitňovania
svojich
služieb
rozhodla rekonštruovať interiér
Pošty Žiar nad Hronom 1. Práce
sú naplánované na obdobie od
5. decembra 2017 do 31. marca 2018.
Z tohto dôvodu sú od 1. decembra
do konca marca zmenené aj otváracie
hodiny pre verejnosť. V pracovné dni
je otvorené od 8.30 do 17.30 hodiny
a v sobotu od 8.00 do 11.00 hodiny.
„Predmetom rekonštrukcie je stavebná
úprava vnútorných priestorov, vrátane
rekonštrukcie inžinierskych sietí,
ústredného vykurovania a dodávka
klimatizácií, tiež modernizácia klientskej
haly,
priehradkových
pracovísk
a interiéru a priestorov zázemia pre
zamestnancov,“ špecifikuje hovorkyňa
Slovenskej pošty Martina Macková. Ako
ďalej približuje, služby klientom budú

Vianočný strom prianí
V stredu 6. decembra sa na
parkovisku spoločnosti K-system
uskutočnila
benefičná
akcia
s názvom Vianočný strom prianí.
Zúčastnili sa jej zamestnanci
spoločnosti a ich blízki rodinní
príslušníci.
Už mesiac vopred sa pracovníci
spoločnosti K-system pripravovali
na toto podujatie. „Niektorí vyrobili
vianočné ozdoby, niektorí napiekli
medovníčky,“ približuje Andrea
Kúdelová, PR manažérka spoločnosti
s tým, že jednotlivé oddelenia si

Ako sme vás pred časom informovali,
v týchto dňoch už mala byť otvorená
aj ďalšia pobočka pošty, ktorá bude
sídliť v priestoroch nad Centrálnou
autobusovou stanicou. Otvorenie sa
však opäť o čosi posúva. „Otvorenie
Pošty Žiar nad Hronom 3 závisí od
podpisu zmlúv o pripojení a dodávke
elektriny a namontovania elektromeru.
Predpokladaný termín otvorenia
prevádzky je január 2018,“ konkretizuje
Macková.
Pošta bude mať tri univerzálne
priehradky. Otváracie hodiny budú v
pondelok až piatok v čase od 8.00 do
17.00 hodiny. V sobotu a v nedeľu bude
pošta zatvorená. „K termínu otvorenia
budú na pošte štyria zamestnanci.
V závislosti od reálneho počtu
obslúžených zákazníkov a intenzity
poskytovaných služieb budeme počet
zamestnancov v prípade potreby
upravovať,“ dodáva na záver Martina
Macková.
(li)

pripravili vlastné stánky a predávali
na nich svoje výrobky. K výbornej
atmosfére prispeli nielen vianočné
koledy a Mikuláš, ktorý všetkým
rozdával zadarmo sladkosti, ale aj
zamestnávateľ, ktorý zabezpečil pre
všetkých kapustnicu a alkoholický
aj nealkoholický punč. „Celkovo sa
podarilo zamestnancom vyzbierať
647,07 eur a 250 českých korún,“
konkretizuje Andrea Kúdelová a ako
dodáva, k tejto sume zamestnávateľ
pripojil 100 percent. Celková čiastka
vo výške 1313 eur bude použitá
na nákup darčekov pre 13 rodín zo
sociálne slabších rodín.
(r)

budeme využívať na odpratávanie
snehu zo zastávok a parkovísk,“ hovorí
Igor Rozenberg, riaditeľ spoločnosti
Technické služby.
Technické
služby
majú
na
odstraňovanie
snehu
z
ciest
a chodníkov vypracovaný operačný
plán zimnej údržby. Ten určuje časti,
ktoré sú odhŕňané prioritne. Na prvom

Foto: K-system.
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Inšpirujte sa

vianočnými receptami

Andrea Žiaková s rodinou,
prednostka Okresného úradu
v Žiari nad Hronom

Vianočné sviatky sú pre mňa časom,
ktorý celý život trávim s rodinou. Od
malička s rodičmi a bratom a od času,
kedy som sa vydala, aj s manželom.
Na Štedrý večer sme všetci stále spolu.
O roku 2016 nám chýba pri stole môj
ocko, ktorý už nie je medzi nami,
ale pri stole má stále prestreté a na
stole nesmie chýbať jeho fotka a pri
nej horiaca sviečka. Vianočné sviatky
začínajú u nás adventom, kedy doma
staviame betlehem. Ten som zdedila
po starých rodičoch. Jeho pôvod je na
Štiavnických Baniach. Inak dodržiavam
také viac menej tradičné sviatky.
Celý deň 24. decembra sa postíme a
tešíme sa na štedrovečernú večeru.
Od rána nám hrajú vianočné koledy
a ja sa zvŕtam v kuchyni, aby bolo
všetko na 18-tu hodinu nachystané.
V poobedňajších hodinách ideme
zapáliť sviečku na cintorín svojim
blízkym a po návrate domov už od
kuchynského sporáka neodchádzam.
Na sviatočnom stole nesmú chýbať
jabĺčka, med, oplátky a šupiny z kapra.
Šupiny dávame pod taniere, aby sme
mali dostatok peniažkov aj v ďalšom
roku. Po druhom sviatku vianočnom
si šupiny dávame do peňaženky až
do ďalších Vianoc. Večera začína
pomodlením sa Otčenáša, prípitkom s
prianím si šťastných a veselých Vianoc.
Po zasadnutí si k stolu krája najstarší
člen rodiny jabĺčko. Jablko sa krája
tak, aby sa neprerezali jadierka, keby
sa prerezali, znamená to odchod člena

rodiny na večnosť. Potom sa jabĺčko
rozkrája na mesiačiky a každý pri stole
dostane jeden mesiačik – na trávenie
pred štedrou večerou. Nasledujú
oplátky s medom a tiež krížik na čelo
medom od najstaršieho člena rodiny
– požehnanie zdravia. Hlavné menu
začína kapustnicou, takou tradičnou,
červenou, s domácou kyslou kapustou,
domácou klobáskou od dobrých
priateľov, vlastnoručne nazbieranými
a usušenými hríbmi a tiež bravčovým
mäskom. Kto má chuť, tak na tanieri si
pridá za lyžicu kyslej smotany, tak to
robili moji starí rodičia, ktorí pochádzali
z oboch strán rodičov zo Štiavnických
Baní. Ku kapustnici podávame čerstvý
zemiakový chlebík. Po kapustnici
nasleduje ďalšia klasika, vyprážaný
kapor, obaľovaný v klasickom trojobale,
narezaný na podkovičky, namočený
v slanom mlieku 12 hodín pred
obaľovaním. Ku kaprovi podávame
zemiakový šalát s majonézou (vajcia,
kyslé uhorky, varená mrkva a hrášok).
Na záver na sviatočnom stole nesmú
chýbať opekance, ktoré pripravujem
dvojaké – sladké makové a slané
tvarohové. Po dojedení hlavného chodu
zazvoní u nás zvonček na znak príchodu
času, kedy sa rozdávajú darčeky a
podávame kávu s domácou štrúdľou,
ktorú pečiem tiež v troch chutiach:
makovo-jablkovú, orechovo-jablkovú
a tvarohovú s marhuľami. Štrúdľu
neťahám, nestihla som sa to naučiť od
starej mamky ani mojej mamky, robím
ju z klasického chladeného lístkového
cesta. K sviatočnému stolu nesmie
chýbať kvalitné biele vínko a slané
pečivo – tyčinky z lístkového cesta
posypané sézamom. Na prvý sviatok
vianočný nevaríme, dojedáme štedrú
večeru a na druhý sviatok pečieme
kačku, dusíme červenú kapustu a
podávame s knedľou. K tomuto menu si
pripíjame červeným vínkom.

Martina Šimková,
riaditeľka materskej školy

ho pritlačiť obracačkou, aby sa koža
opiekla rovnomerne. Medzitým si
pripravíme segmenty z pomaranča.
Kôru z pomarančov odkrojíme a
ostrým nožom z nich vykrojíme
segmenty (mesiačiky pomaranča bez
šupky), ktoré dáme do misky. Šťavu
zo zvyšku pomarančov vytlačíme k
pomarančovým segmentom do misky.
Keď je koža lososa chrumkavá, otočíme
ho a pridáme nadrobno nasekaný
zázvor a trstinový cukor. Keď cukor
skaramelizuje, pridáme segmenty z
pomaranča a pomarančovú šťavu.
Chvíľu povaríme na miernom ohni.
Na záver pridáme maslo a počkáme,
kým sa rozpustí. Tip: Ak sa vám zdá
pomarančová omáčka príliš sladká,
môžete pridať šťavu z 1/2 citróna.

Na stole nesmie chýbať kapustová
polievka s hríbmi, pečený kapor,
vyprážané filé, zemiakový šalát,
pečené zemiaky. Z koláčikov,
samozrejme, medovníčky, medvedie
labky a orechové kolieska plnené
lekvárom (od mamičky), na želanie
metrový a kokosový koláč. Všetko na
želanie, čo komu chutí. Robievam aj
lososa, výborný recept od Ihnačáka. Zdravé medovníčky
Odporúčam, ak by ste chceli vyskúšať. Beaty Tóthovej,
Losos s pomarančovou omáčkou
Ingrediencie: 800 g čerstvého lososa,
morská soľ v mlynčeku, čierne korenie
v mlynčeku, olivový olej, 2 pomaranče,
1 lyžička najemno nasekaného zázvoru,
1 lyžička trstinového cukru, 2 lyžice
masla, 1 citrón.
Postup: Z umytého a očisteného lososa
odstránime šupiny. Ochutíme ho soľou
a čiernym korením. Lososa opekáme na
rozpálenej panvici na troche olivového
oleja najskôr kožou nadol. Môžeme

riaditeľky SSOŠT
v Žiari nad Hronom

Ingrediencie: 1 kg špaldová múka
hladká, 300 g med + 200 g kokosového
cukru, 3 stredne veľké vajíčka + 2
vajíčka na potretie, 250 g masla, 4 - 5
čajových lyžičiek mletej škorice, 3 - 4
čajové lyžičky sódy bikarbóny, 4 - 5
lyžičiek perníkového korenia.
Postup: Zmiešame spolu suché
suroviny. Pridáme postupne med,
rozmiešané vajíčka, úplne mäkké maslo
a rukou cesto vymiesime. Najprv sa
nám môže cesto zdať príliš suché, ale
neustálym premiešavaním z cesta
vznikne hmota podobná plastelíne.
Cesto vytvarujeme do bochníka,
uložíme na noc do chladničky prikryté
potravinovou fóliou. Pred pečením
cesto vyberieme z chladničky aspoň
1 hodinu vopred, aby trochu zmäklo.
Rozdelíme ho na 4 časti. Postupne
ich vyvaľkáme na približne 5 až 7
mm. Vykrajujeme medovníčky, ktoré
poukladáme na plech vystlaný
papierom na pečenie. Potrieme
vyšľahaným vajíčkom, ozdobíme
orechmi, hrozienkom alebo mandľou.
Medovníčky pečieme približne 4 až
6 minút pri , potom o trochu znížime
teplotu a ešte pečieme 2 až 3 minútky.
Mäkkosť si udržia, ak ich skladujeme
v dóze s rozkrájaným jabĺčkom, ktoré
vložíme do otvoreného malého
vrecúška.

Spoločné Vianočné
charitatívne podujatie
Šla svetom láska vznešená a bola
poslom z neba, zohriala srdcia studené,
objíma mňa i teba...
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Kremnica - dcérocirkev Žiar nad Hronom,
Okresná organizácia ÚŽS Žiar nad
Hronom, OZ Život ženy Sliač a Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom,
poháňaní Božou láskou, organizujú
Spoločnú Vianočnú charitatívnu akciu
pre deti zo sociálne znevýhodnených
rodín v meste. Spoluobčania, ktorí by
sa chceli zapojiť do pomoci núdznym
a rozžiariť smutné očká detí z týchto
rodín, a tak prispieť k ich radostnejšiemu
prežitiu vianočných sviatkov sa môžu
zapojiť do tejto pomoci nasledovne:
1. Dňa 20.12.2017, v čase od 9.00 do
15.00 hod. môžu priniesť zimné ošatenie
pre deti aj dospelých, deky, posteľnú
bielizeň, uteráky, osušky, hygienické
potreby (prášky na pranie, šampóny,
mydlá) do Pohronského osvetového
strediska, kde ich budú preberať a triediť
dobrovoľníčky z Evanjelickej cirkvi. a. v. a
OO Únie žien Slovenska.
2. V rámci akcie Podporme hygienu v
meste, ktorú vyhlásila OO ÚŽS je možné
uhradiť deťom v pokladni MsÚ poplatok
do verejnej sprchárne na Kortíne, a
to 0,50 € za jedno desaťminútové
sprchovanie. Takto uhradené poplatky
budú premietnuté do poukážok, ktoré
s ostatnými darčekmi odovzdáme
pozvaným deťom na charitatívnom
podujatí. Poplatky je možné uhrádzať v
pokladni MsÚ do 20.12.2017.
Ďakujeme všetkým, ktorí nemyslia len
na seba a svoju rodinu, ale sa pripoja k
nám a svoj čas a talent použijú v tomto
adventnom očakávaní na organizovanie
podujatí pre dobro iných alebo svojimi
darmi a modlitbami podporia naše
aktivity.
Nasýťte hladného, napojte smädného,
pritúľte pocestného, zaodejte nahého,
navštívte chorého... a modlite sa za lásku,
nech tá Božia plní naše srdcia v tomto
vianočnom období, otvorte jej brány
dokorán, aby mohol Kristus vojsť i k vám!

Janko Kulich & Kolegium: 5 rokov = 50 pesničiek
Folkrocková
skupina
Janko
Kulich & Kolegium nás svojimi
pesničkami zabáva už päť rokov.
Počas tohto obdobia vzniklo ich
nezabudnuteľných a jedinečných
50 pesničiek. Päťročnicu oslávia
hudobníci špeciálnym koncertom
a chýbať nebude ani narodeninový
hosť.
Muzikant a pesničkár Janko Kulich si
svoj detský sen o vlastnej kapele splnil
pred piatimi rokmi, keď vzniklo hudobné
zoskupenie Kolegium. „Pubertu som
trávil s gitarou v ruke spolu s kamarátom
Peťom Lachkým, keď sme na betónových
paneloch v Prievidzi lámali hlavy a
prsty nad Nedvědmi, Wabim, Plíhalom,
Nohavicom či Nerezom,“ vracia sa
v spomienkach do minulosti Janko
a pokračuje: „Zakrátko prišli vlastné
piesne, samozrejme, hlavne o láske, ale
aj tie humorné, ako napríklad Cikanička
v snehu. Písal som všade, dokonca aj v
škole pod lavicou počas hodiny rastlinnej
výroby. Až prišla vojna. Našťastie len
v podobe civilnej vojenskej služby
v kultúrnom stredisku v Bojniciach,
kde som pričuchol k muzike a kultúre
trošku viac. Začali prvé sólo koncerty a
prvé folkové festivaly. Tak nejak som sa
dostal k folku, resp. k pesničkárstvu.“ Čím
viac akcií však Janko organizoval, čím

viac dobrej muziky začal počúvať, tým
viac si uvedomoval, že pokým nebude
vedieť spievať a hrať na gitaru, tak s
tým musí prestať. Stalo sa. Na pamiatku
nahral špeciálne sólo CD ako darček pod
stromček pre svoju ženu a uzavrel túto
kapitolu života, mysliac si, že na dobro.
A potom v roku 2012 sa začala písať iná
história. „V MsKC v Žiari nad Hronom sa
uskutočnil zaujímavý projekt Pieseň pre
Žiar, kde domáci umelci tvorili pieseň
pre svoje mesto. No a keďže som projekt
viedol a moderoval, rozhodol som sa
urobiť pieseň aj ja. V tom za mnou prišiel
kolega, ktorého som dovtedy nepoznal.
Matúš Holečka. Vedel som o ňom, že hral
kedysi divadlo, moderoval, že “vyšíva”
na gitare v art rockovej kapele a cez to
všetko zahral na gitarke krásnu melódiu
a hneď som vedel, že to bude ono,“
hovorí o prvom zoznámení s gitaristom
Matúšom Janko a pripája ďalšiu historku:
„V deň akcie som do muziky napísal v
autobuse text a oslovil druhého kolegu
Števa Hlôšku, či by nezahral na ústnej
harmonike, s ktorou hrával kade tade
po krčmách. No a my sme takto vystúpili
a nebol to až taký prúser. Neskôr sme
pridali ďalšie piesne, dokonca nás
zavolali aj na pár koncertov, a tak sme
potrebovali názov. Keďže sme boli

vlastne kolegovia – producent a technici,
vznikol futuristický techno názov, ktorý
v slovenskom folku nemal obdobu Protech (producent, technici). Po polroku
však tento názov nestačil. Náš ďalší
kolega na kultúre v tom istom MsKC bol
Maro Vojtko. A my sme potrebovali basu
a on ju vedel hrať. Oslovili sme ho, či by s
nami nenahral nejaké veci a on prikývol.“
S Marošom nahrali aj svoju prvú pieseň
v štúdiu – Zebry na snehu. Vybrali si
štúdio Vlada Leškovského, skvelého
bubeníka. Aj on sa stal súčasťou skupiny.
„Maro si ešte asi rok myslel, že je v kapele
len ako hosť, ale my sme s ním už počítali
v kapele, a teda muselo dôjsť aj k zmene
názvu. Tak vznikla skupina Janko Kulich &
Kolegium,“ hovorí o vzniku názvu kapely
Janko.
Potom to už išlo ako na bežiacom
páse. Štyri albumy za 5 rokov, plus jedno
vianočné s piesňami o obciach žiarskeho
regiónu, viac ako desiatka videoklipov,
spolupráca s Jožkom Banášom, Simou
Martausovou, René Štúrom a Sväťom
Malachovským. Napísali hymnu pre
dobrých anjelov, žiarskych futbalistov,
alkoholikov, rómov, bezdomovcov,
vianočné koledy, ale aj firemnú hymnu,
ktorá sa stala jedným z najväčších
hitov a symbolicky uzatvára prvých

a humor našich hudobníkov, nenechajte
si ujsť výnimočný večer spojený s krstom
4. hudobného albumu Doba drevená
skupiny Janko Kulich & Kolegium. Album
vychádza v limitovanej edícii drevených
USB kľúčov a nájdete na ňom všetky
štyri albumy Nosič pesničiek, Hity spoza
jadranu, PO dUŠI a Doba drevená.
V rámci samostatného koncertu sa
v piatok 22. decembra predstaví aj
legendárna formácia Banjo band z Prahy
na čele so skvelým Ivanom Mládkom
exkluzívne len v Žiari. Vstupenky v cene 8
eur sú už v predaji. Koncert sa uskutoční
v MsKC v Žiari nad Hronom od 19.00
hodiny.
(li)
Ak máte radi nezameniteľný zvuk

5 rokov s podtitulom Doba drevená:
5 rokov - 50 pesničiek. „Za tých 5 rokov
sme toho veľa zažili. Vyhrali sme druhé
miesto v autorskej Porte a prvé miesto
v medzinárodnej interpretačnej Porte
v Ústí nad Labem, druhé miesto vo
finále Moravský vrabec v Karvinej,
vyhrali sme Turzovského vrabčiaka, ale
aj Petržalskú baretku M. Kochanského,
zahrali desiatky koncertov, mali dve
veľké turné. Ale najviac sme to vyhrali
tým, že nás ľudia počúvajú. Že máme
svojho poslucháča, svojich priateľov a
naše rodiny,“ vymenúva Janko najväčšie
úspechy Kolegia.
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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.

JARNÝ SALÓN

Dátum: 2.2. - 3.3.2018
Kde: Žiar nad Hronom
Miesto konania: Výstavná sieň,
MsKC Žiar nad Hronom
Začiatok: 16.00 hod.
Chceli by ste reprezentovať a
konfrontovať svoju výtvarnú tvorbu?
Máte možnosť! Aj tento rok pre
vás Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom v spolupráci s
MsKC Žiar nad Hronom pripravilo 30.
jubilejný ročník regionálneho kola
celoslovenskej postupovej súťaže
Výtvarného spektra - Jarný salón
2018.

Žiaci „Jednotky“ navštívili Národnú radu SR

Skúste si predstaviť situáciu, že sa
dostanete na rokovanie NR SR a jej
podpredseda Béla Bugár preruší
rokovanie a povie: „Vítam na dnešnom
zasadnutí parlamentu učiteľov a žiakov
ZŠ Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad
Hronom.“ Vy si v nemom úžase sadáte za
potlesku našich koaličných i opozičných
poslancov. Nie je to sen, to bola realita
6. decembra 2017. Žiaci školy dostali
pozvanie primátora Petra Antala na
prehliadku NR SR.
Primátor, za takýto mikulášsky darček
vám patrí veľká vďaka. Zúčastnili sme
sa riadneho zasadania NR SR v čase,
kedy sa hlasovalo o zákonoch v oblasti
zdravotníctva. Neskôr sme absolvovali
prehliadku vnútorných priestorov, kde
sme videli pracovné miesta poslancov,
priestory na tlačové besedy, miesto, kde
stojí čestná stráž. Ľubomír Adamišin
z tlačového odboru bol úplne skvelým
sprievodcom a informátorom o dianí
v našom parlamente. Zážitkom bolo
sadnúť si do rokovacej miestnosti Výboru
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie, ktorý vedie náš primátor. Na
chvíľu sme mali pocit, že sme poslanci. Kto

sedel napravo od predsedu bol koaličný,
naľavo opozičný poslanec. V diskusii nám
Peter Antal zaujímavo porozprával o svojej
práci, o svojich povinnostiach. Nevieme,
či to bolo našou návštevou, alebo že bol
sviatok sv. Mikuláša, ale primátor mal po
celú dobu milý úsmev a radosť na tvári.
Tešilo nás to a želáme, aby sa mu v práci
darilo a mal vždy veľa dôvodov sa usmievať.
Čo nás ešte zaujalo? Pokojná a pracovná
atmosféra,
natáčanie
rozhovorov
s ministrami a poslancami, množstvo
ľudí, pekne upravené priestory. Asi mnohí
z nás by neodmietli mať v byte prekrásny
sedemdielny súbor obrazov maľovaných
na dreve od Albína Brunovského.
Dopĺňajú interiér pred vchodom do
rokovacej miestnosti. Budeme dlho
pozerať fotografie, na ktorých sme
spolu s ministrom zdravotníctva alebo
s poslancami. Nie každý má vo svojom
živote takúto príležitosť. Ďakujeme
primátorovi mesta Petrovi Antalovi, Emilovi
Vozárovi, členovi školskej rady, ktorý nám
pomáhal s organizáciou tejto exkurzie
a Ing. Štulrajterovi z firmy Koperbent, ktorá
nám zabezpečovala autobusovú dopravu.
Žiaci 8.A a 9.A triedy

V.
5

VI.
6
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA
Dňa
22. decembra si
pripomíname
5. 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
Že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci navždy ostáva
bolesť a spomínanie.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Pripomíname si 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarký a brat
Anton Kmeťo.
S láskou spomína manželka
a celá rodina.
SPOMIENKA
Dňa
28. decembra
si pripomíname
2 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec
a starý otec
Bohuš Baláž.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.
SPOMIENKA
Už navždy ti
prestali hviezdy svietiť,
slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
neprestanú na teba
spomínať.
Dňa 29. decembra
si pripomenieme piate výročie, ako
nás navždy opustil náš milovaný
otec a deduško
František Martinec.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa
22. decembra si
pripomíname
25 rokov od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý
Ľudovít Reck.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 9. decembra
sme si pripomenuli
5. výročie od
smutnej chvíle, kedy
nás opustil náš drahý
Tibor Rozinay.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 25. decembra
uplynie rok od chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša manželka a mamina
Anna Fronková.
S láskou spomína
manžel, dcéra a syn.

SPOMIENKA

Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije stále s nami.
Dňa 24. decembra uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec
Jozef Grolmus
a zároveň v januári uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustila naša drahá
mama a stará mama
Anna Grolmusová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou spomína rodina.
SPOMIENKA
Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 29. decembra uplynie 5 rokov
od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka
Evka Bačinská.
S láskou spomína
celá rodina.
SPOMIENKA
Tam niekde medzi
hviezdami ...,
máme niekoho,
na koho nikdy
nezabudneme ...
Tichou spomienkou
sme si dňa
9. novembra pripomenuli
8. výročie úmrtia
Františka Maruniaka
a
16. decembra si
pripomenieme
30. výročie úmrtia
Márie Maruniakovej
z Vysokej.
S úctou a vďakou
si na rodičov
spomínajú dcéry
Anka a Ľubka, synovia Štefan
a Jozef s rodinou
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Stále sme s tebou,
no predsa si sám.
Čas plynie rýchlo,
no stále chýbaš nám.
Ty si vysoko
a my tak nízko,
si tak ďaleko,
a predsa blízko.
Dňa 24. decembra
si pripomenieme 25 rokov
od chvíle, čo nás opustil
náš milovaný manžel a otec
Július Orság .
S láskou spomína manželka
a štyri dcéry s rodinami.

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

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov z lásky
vám na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám priať,
modlitbu tichú
a s bolesťou v srdci na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka vám,
starkí, za všetkých nás.
Dňa 25. decembra si pripomíname
7 rokov od smutnej chvíle, keď nás
opustila naša drahá a milovaná
mamička, stará mama a prastará
mama
Zdenka Môcová.
Dňa 19. januára si
pripomenieme
7 rokov od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý
a milovaný otec, starý otec
a prastarý otec
Pavel Môc.
Tí, ktorí ste ich
poznali,
spomeňte si
s nami.
Spomína syn Pavel
s rodinou, dcéra
Ilona s rodinou, vnúčatá a pravnučky
Tamarka a Simonka.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti
priať
a s veľkou láskou
na teba spomínať.
Dňa 9. decembra si
pripomíname 3. výročie,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mama, svokra, svatka,
starká a prastarká
Apolónia Pročková.
Kto ste ju mali radi,
spomeňte si s nami.
Spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa
18. decembra
si pripomíname
7. výročie úmrtia
manžela
Jána Febena.
S úctou spomína
manželka a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Je ťažké podať
ruku osudu.
Ku krížu položiť kvet,
zapáliť sviečku.
Nad hrobom
bezmocne stáť
a s vetrom sa
rozprávať. Žijeme život bez teba,
ale predsa s tebou.
Chýbaš nám, ale v srdci každého z nás
miesto máš. Vladko, buď našim anjelom
a na zemi nás chráň.
Len láska zostane, tá smrť nepozná.
Dňa 19. decembra
si pripomenieme 3. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Vladimír Mikula.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka, dcéry
Michaela, Veronika s priateľmi,
vnuk Dominik a celá rodina.
Chýbaš nám.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu kvety
položíme
a pri plamienku sviečky sa tíško
pomodlíme.
Dňa 11. decembra
sme si pripomenuli 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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
sme si pripomenuli 4. 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
Tak ako ti zo
srdca a očí žiarila láska
a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.
To, že čas rany zahojí,
je prázdny klam,
čím viac čas ubieha,
tým viac chýbaš nám.
Dňa 27. novembra
sme si pripomenuli smutné
10. výročie, kedy nás navždy
opustila naša drahá dcérka
Barborka Baranová.
S láskou spomínajú rodičia,
brat s rodinou a ostatná
SPOMIENKA
Dňa
26. novembra
uplynuli dva roky, čo
nás navždy opustil
manžel a otec
Imrich Riho.
Spomínajú
manželka a deti.
SPOMIENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako
bolo predtým.
Odišiel si od nás, my
ostali sme v žiali,
navždy budeš
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 1. decembra uplynul rok, kedy
nás navždy opustil milovaný
Jozef Harich.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami na jeho úsmev, radosť
zo života a láskavé srdiečko.
S láskou spomína mama, syn,
sestra, brat a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie,
život ide v diaľ,
nám zostane
len spomienka a žiaľ.
Dňa 30. decembra si pripomíname
7 smutných rokov, keď nás navždy
po dlhej a ťažkej chorobe opustila
naša milovaná
Jarmila Hromádková
vo veku 50 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomínajú na teba dcéra, syn,
mama, brat a celá ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji!
SPOMIENKA
Kto zostáva žiť
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nikdy nezomrie.
Dňa 12. decembra
sme si pripomenuli
2. výročie, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý otec
Michal Beňo
vo veku 90 rokov.
S láskou spomínajú manželka
Alžbeta, dcéry Mária a Marta
s rodinami, synovia Milan,
Michal a Štefan s rodinami.

SPOMIENKA
Opustila si nás,
ale zbohom si nám
nedala.
Chýbaš každému,
kto ťa mal rád.
Smútok a slzy
v očiach ostali po tebe.
Dňa 16. decembra uplynuli 2 roky,
čo si nás opustila, naša drahá
Danka Pečenková .
Spomína tvoja matka
p. Očenášová, tvoja sestra Daška
s rodinou, tvoji synovia Mirko
s rodinou a Miško s rodinou.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Vždy príde
ten čas,
keď spomienka
na teba oživí sa v nás.
Tíško si zaspal
a zanechal všetkých,
čo ťa milovali.
Dňa 3. decembra uplynulo
13 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Olajec.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si na neho s nami.

SPOMIENKA
Ak nám je niekto
milovaný a drahý,
nik nám ho nevezme.
Ani diaľky, ani čas,
ani smrť.
Dňa 12. decembra
uplynuli 4 roky,
čo náš dobrý otecko
Viliam Šabo
od nás odišiel.
S láskou spomína manželka,
dcéry a syn s rodinami.
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Majstrovské tituly vďaka karatistom idú opäť aj do Žiaru
KARATE

Začiatok decembra každoročne patrí
významnému športovému podujatiu
– Majstrovstvám Slovenskej republiky
dorastencov a juniorov v karate.
Športová hala v Trnave privítala
2.
decembra
389
pretekárov
zo 63 klubov z celého Slovenska.
Na majstrovstvá republiky je nutná
nominácia zo Slovenského pohára alebo
regionálnych súťaží, čím je zaručené, že sa
na súťažných tatami stretnú len tí najlepší
slovenskí pretekári. Okrem cenných titulov
sa bojovalo aj o štart na februárových
Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať
v Rusku.
Za Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
nastúpilo tento rok 17 pretekárov a 3
družstvá. Úvod súťaže patril súťažnej
disciplíne súborné cvičenia kata. Tu sa
podarilo medailovo presadiť len Šimonovi
Sečkárovi, ktorý opäť nenašiel premožiteľa
a k trom žiackym titulom majstra Slovenska
v kata z predchádzajúcich ročníkov pridal
titul majstra Slovenska v kategórii mladších
kadetov.
Po disciplíne kata nasledoval slávnostný
nástup, kde boli vyhlásení celkoví víťazi
Slovenského pohára v jednotlivých
kategóriách. Medzi nimi boli aj naši
pretekári Šimon Sečkár, Natália Rajčanová,
Nina Jelžová, Kornélia Bugárová a Zdenko
Vanka. Po vyhlasovaní víťazov Slovenského
pohára boli odmenení najúspešnejší

reprezentanti Slovenska, medzi ktorými alebo zahraničné pretekárky. Svoju skvelú
nesmela chýbať naša úradujúca majsterka formu potvrdila aj na Majstrovstvách
Slovenska, keď všetky zápasy vyhrala
Európy Dominika Veisová.
ešte pred časovým limitom (ak je rozdiel
Súťaž pokračovala disciplínou športový v skóre 8 bodov a viac, zápas končí
zápas kumite. Ako prví nastúpili starší predčasne). Z Majstrovstiev Slovenska
juniori – U21. Titul majsterky Slovenska si tak domov odniesla titul majsterky
a česť reprezentovať Slovensko na Slovenska v kategórii nad 68 kg a dôveru
Majstrovstvách Európy si v kategórii U21 reprezentačných trénerov reprezentovať
do 50 kg vybojovala Dominika Veisová. Vo Slovensko na Majstrovstvách Európy.
váhe do 75 kg Michal Výrostko vybojoval S podobným výsledkom – titulom majsterky
bronz a s bronzom skončila aj Kornélia Slovenska v kategórii do 48 kg a nomináciou
Bugárová vo váhe nad 68 kg. V mladších na Majstrovstvá Európy domov odišla aj
kadetoch v kategórii dievčat do 45 kg Natália Rajčanová. Pre Natáliu je to úplne
vybojovali bronz Patrícia Vanková a Timea prvá nominácia na Majstrovstvá Európy.
Kučerová. Šimon Sečkár sa v chlapčenskej Bodku za kategóriami jednotlivcov urobil
kategórii do 40 kg prebojoval až do finále, Zdenko Vanka, ktorý po heroickom výkone,
no na titul z kumite si bude ešte musieť keď porazil reprezentanta Slovenska
počkať, keďže jeho súper bol tentokrát rozdielom triedy, sa postupne prebojoval
úspešnejší. V kadetskej vekovej kategórii do finále. Vo vyrovnanom finále bol predsa
sme boli najviac zvedaví na výkon Arisa len lepší náš súper, a tak si Zdenko odniesol
Nikolasa Čelu, keďže bol jedným z adeptov domov striebro.
na štart na Majstrovstvách Európy. Aris V kategóriách družstiev tesne ušla medaila
v kategórii do 63 kg ukázal, že práve on si našim mladším kadetkám (Patrícia Vanková,
zaslúži reprezentovať Slovensko v Rusku, Alexandra Kalamárová, Timea Kučerová,
keď nenašiel premožiteľa a domov si Tamara Martykánová). Prvú prehru pocítili
okrem titulu majstra Slovenska odniesol aj až v semifinále. Následne boj o tretie miesto
taktiež nevyšiel. Družstvo junioriek – Nina
nomináciu na Majstrovstvá Európy.
Jelžová, Natália Rajčanová a hosťujúca
V juniorských kategóriách sme mali najviac Monika Pekarčíková (Iglow Spišská Nová
želiezok v ohni. Nina Jelžová na posledných Ves) bolo papierovo veľmi silné, čo sa
súťažiach porážala svoje súperky prejavilo aj v jednotlivých zápasoch, keď
s rozdielom triedy, či už išlo o domáce, hladko prešlo do finále, kde dievčatá taktiež

Prehra po streleckej nemohúcosti
aj úspešnosť trestných hodov sme mali
katastrofálnu, len 43 % (6/14). Prehra
tak bola logickým vyústením dnešného
nášho kŕčovitého výkonu.

Domáci zápas pred plným hľadiskom
sme, bohužiaľ, nezvládli. Chlapci až
priveľmi chceli nové dresy, v ktorých
nastúpili, pokrstiť víťazstvom. Podali
však priveľmi kŕčovitý výkon, ruky im
zviazala premotivovanosť.
Hneď na začiatku zápasu sme
nepremenili 4 až 5 jasných streleckých
možností spod koša. Napriek tomu
sme so súperom celý zápas udržiavali
kontakt. Počas celého zápasu sa na
oboch stranách efektívnejšie bránilo
ako útočilo. Polčasový stav tak bol veľmi
nízky, ale vyrovnaný. V druhom polčase
sme začali tromi neúspešnými trojkovými
strelami a naše strelecké trápenie naďalej
pokračovalo. V tretej štvrtine však súper
trafil niekoľko trojkových pokusov
a vytvoril si rozhodujúci 10-bodový
náskok. Je veľká škoda, že dnes sme
nemali streleckú fazónu. Najhoršie na
tom je, že sme nedokázali efektívnejšie
premieňať ani strely z blízkej vzdialenosti
(19/39), trojkové strely sme premieňali
s úspešnosťou len 17 % (4/23). Dokonca

MŠK BK Žiar nad Hronom – Prešov Svit
„B“ 84:82 (30:22, 41:37, 65:67)
Body: Dolník 22, Vrtík 16, Obert 13,
Supuka 12, Oravec 11, Fábry 6, Páleník 4.
Hrali: Medveď, Pavol, Skladan.
Zápas sme začali veľmi dobre, hlavne
v prvej štvrtine sme trafili všetko, čo sme
zodvihli na kôš, či už spod koša, alebo
z perimetra. Naše skóre narástlo až na 30
bodov. V druhej štvrtine sme už ale neboli
takí úspešní a súper postupne vyrovnal
hru. V tretej štvrtine sme mali problém
s riešením pickandrolu, hlavne v obrane
a dostávali sme z tejto kombinácie ľahké
koše. Po vystriedaní viacerých variant
obrany sme opäť naskočili do zápasu,
ktorý sa už potom v štvrtej štvrtine
dohrával vo vyrovnanej hre. V úplnom
závere sme trafili dôležitú trojkovú strelu
a urobili sme si mierny 6-bodový náskok,
ktorý sme už s menšími problémami
udržali až do samotného záveru. Dosiahli
sme tak dôležité víťazstvo, ktoré nás
udržalo v hre o postup do prvej šestky.
Karol Kučera, tréner a Norbert Nagy,

Domáca výhra v dôležitom
zápase

bez straty bodu porazili svoje súperky. Titul V reprezentačnom družstve na Majstrovstvá
majsteriek Slovenska v družstvách im patrí Európy máme 4 našich pretekárov, čo je
v histórii nášho klubu ďalšia prekonaná
zaslúžene.
méta. Za možnosť reprezentovať naše
Po Majstrovstvách Európy a sveta mesto a Slovensko určite patrí veľká
sú Majstrovstvá SR pre náš klub tou vďaka našim podporovateľom, sponzorom
najdôležitejšou súťažou. Ziskom 5 titulov a fanúšikom. Ďakujeme mestu Žiar nad
v jednotlivcoch a 1 titulu v družstvách sa Hronom a Mestskému športovému klubu
MŠK Žiar nad Hronom spomedzi 63 klubov za podporu, školám, kde trénujeme (ZŠ
umiestnil na 3. mieste, čo len dokazuje, že na Jilemnického ulici, SSOŠ technická
máme v meste jeden z najlepších karate na Ulici Dr. Janského, ZŠ v Hliníku nad
klubov na Slovensku. Hovorí sa, že obhájiť Hronom) za vynikajúce tréningové
titul je ťažšie ako ho získať prvýkrát. podmienky. Poďakovanie patrí aj vedeniu
Šimonovi Sečkárovi, Arisovi Nikolasovi klubu, trénerom a v neposlednom rade
Čelovi, Natálii Rajčanovej, Nine Jelžovej pretekárom za skvelo odvedenú prácu.
(ľs)
a Dominike Veisovej sa to tento rok podarilo.

Zelinová a Černek bronzoví na M-SR v cyklokrose
CYKLISTIKA

BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská
Bystrica 56:69 (12:16, 28:28, 42:50)
Body: Treml 15, Vrtík 11, Nemčok 8, Obert
8, Fábry 5, Oravec 5, Supuka 4.
Hrali: Medveď, Páleník, Pavol, Skladan,
Tkáč.

3. najúspešnejší klub Majstrovstiev SR - MŠK Žiar nad Hronom.

V nedeľu 3. decembra sa uskutočnili
M-SR v cyklokrose na zamrznutej
a zasneženej trati v Bánovciach
nad Bebravou. Aj náš klub na štarte
zastupovalo niekoľko favoritov na zisk
medailí v rôznych kategóriách.
V kategórii starších žiakov sme mali
najpočetnejšie zastúpenie. Na trati si
výborne počínal S. Ihring, ktorý bojoval
od začiatku o medailu, no napokon po
niekoľkých pádoch obsadil nepopulárne
4. miesto. Majstrom Slovenska sa stal
M. Schwarzbacher z ŠK Železiarne
Podbrezová. Smolu konečne prelomil
R. Jackuliak, ktorý po bojovnom výkone
obsadil 8. miesto. Ďalší naši pretekári
obsadili P. Antal 16. miesto, M. Ďurík na ťažkej trati najlepšie zabojovala
17. F. Moravec 18. miesto.
V. Zelinová, ktorá získala bronzovú medailu
pre náš klub. Výborne sa s nástrahami
V kategórii mladších žiakov bojovali trate, s ľadom a snehom, vysporiadala aj
na trati a občas aj na zemi D. Sochan V. Paulíková, ktorá obsadila pekné
a J. Benča. Obaja podali bojovný výkon. 7. miesto. S. Záhorcová skončila na
Lepšie sa darilo D. Sochanovi, ktorý 10. mieste.
skončil na 12. mieste. J. Benča prišiel na Juniori patrili v celom Slovenskom
17. mieste. V kategórii kadetiek sme mali pohári k favoritom, a tak sme dúfali v zisk
tri horúce želiezka na medailu. Napokon ďalšieho kovu. Od začiatku sa na druhom

mieste držal M. Černek, ktorý napokon
po technických problémoch skončil až
bronzový. Nepopulárne 4. miesto obsadil
ďalší náš pretekár M. Baniar.
V celkovom hodnotení Slovenského
pohára skončila kadetka S. Záhorcová
na peknom 3. mieste a V. Zelinová
na 4. mieste. Medzi juniormi skončili
M. Černek na 2. mieste a M. Baniar na
3. mieste.
CK MŠK

Basketbalový sumár
Juhász, Kaša, Lupták, Kret, Truben, Valent.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 22:26
Body: Danko 8, Ondrík 6, Kartík 6, Barcík Hronom 43:36
4, Melaga 2. Hrali: Ščepko, Kňažko, Olajec, Body: Danko 12, Kartík 6, Ondrík 6, Barcík
6, Melaga 4, Valent 2. Hrali: Ščepko, Olajec,
Juhász, Kaša, Lupták, Kret, Kňažko, Truben.
STARŠÍ MINI - STRED

ŽIACI - OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 53:61 (16:10, 17:21, 5:11, 15:19)
Body: Tončík 29, Jozefčák 9, Štefanča 7,
Kňažko 6, Ondrík 2. Hrali: Bielik, Galko,
Pavol, Barcík, Kvak.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 57:59 (13:10, 12:23, 16:8, 16:1)
Body: Tončík 23, Kňažko 12, Galko 7,
Barcík 5, Ondrík 4, Bielik 4, Kvak 2. Hrali:
Jozefčák, Pavol.

STARŠÍ ŽIACI – U15 - ZÁPAD

BKM SPU Nitra - MŠK BK Žiar nad
Hronom 78:63 (27:16, 44:24, 66:30)
Body: Šonkol a Sirotný po 10, M. Kosmeľ
9, Balogh a Ďurica po 8, Dekýš 6, Galko a
Bobok po 4, Ziman a Herich po 2. Hrali:
Kňažko, R. Kosmeľ.
ŠBK Junior Levice - MŠK BK Žiar nad
Hronom 94:72 (29:13, 44:38, 81:53)
Body: Šonkol 20, Balogh 18, Ďurica 9,
Herich 6, M. Kosmeľ 6, Dekýš 5, Ziman
4, Tončík a Sirotný po 2. Hrali: Galko, R.
Kosmeľ, Bobok.
KADETI – CELOSLOVENSKÁ LIGA

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 69:87 (19:25, 37:42, 62:69, 75:90)
Body: Kucej 26, Novák 18, Babiak 10,
Golebiowski 9, Grochal 5, Švec 3, Király 2,
Dekýš 2. Hrali: Greguš.
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Naše Áčko povedie trénerská dvojica Nemec - Urgela
FUTBAL

Vo štvrtok 7. decembra sa na
futbalovom štadióne konala tlačová
beseda, na ktorej športový riaditeľ
Pohronia Miroslav Poliaček predstavil
trénerskú dvojicu Nemec – Urgela.
Do jarných bojov pôjde naše A mužstvo
s trénerskou dvojicou Milan Nemec
a Rastislav Urgela. „Nie sme prvý
klub, ktorý bude fungovať s dvojicou
hlavných trénerov,“ dodal Poliaček s tým,
že tréneri majú plnú dôveru vedenia
klubu a budú sa venovať výhradne
A mužstvu. Rovnako oznámil, že na
pozíciu športového riaditeľa mládeže
nastúpil Ján Gajdošík – mládežnícky
tréner, bývalý ligový hráč, ktorý bude aj
druhým asistentom trénerov.
Ďalším cieľom vedenia Pohronia
je rozšíriť káder. „Jesennú časť sme
dohrávali s oslabeným kádrom. Strácali
sme body hlavne preto, že sme dohrávali
v podstate s jedenástimi hráčmi, kedy
aj náhradníci mali zranenia,“ dodal

Zľava Miroslav Poliaček, Milan Nemec a Rastislav Urgela.
Poliaček. Ako podotkol, káder plánujú
rozšíriť o stopéra, útočníka, stredového
hráča a brankára. „Rovnako dostanú
šancu aj naši dorastenci, ktorí sa ukázali
počas kempu,“ povedal ďalej Poliaček
s tým, že spomedzi dorastencov vybrali
Matúša Antošíka, Mateja Repiského,
Andreja Urgelu, Lukáša Krahulca

a Samuela Prokaja. Káder by však mali
posilniť aj hráči z iných klubov. „Na
hosťovanie príde kapitán treťoligového
mužstva z Prievidze Dávid Kozák, ktorý
môže hrať na viacerých postoch. Počas
zápasu s Dubnicou sme si vytipovali
troch – štyroch, s ktorými pôjdeme do
rokovania,“ uviedol ďalej Poliaček a ako

dodal, určite prídu aj skúsení a pre počas tlačovky Nemec.
verejnosť známi hráči, ktorých mená
však nechce prezrádzať pred ukončením „Naším cieľom do jarnej časti je
stabilizovať výkonnosť hráčov,“ doplnil
rokovania.
trénera Nemca Rastislav Urgela s tým, že
Pre trénera Milana Nemca je dôležitá je dôležité posilniť káder. „Tréner Nemec
práca s útočníkmi: „Trénujú sa brankári, má ligové skúsenosti, nasávam od neho
obrancovia, trénujú sa systémy, ale informácie, ale, naopak, ponúkam aj
nikto sa špeciálne nevenuje útočníkom,“ svoje riešenia a nápady. Preto chceme
uviedol Nemec s tým, že práve on sa aj prípravu spraviť inú. Pripravujeme
chce útočníkom špeciálne venovať. pre hráčov tréningové jednotky či
Milan Nemec ostáva aj v pozícii trénera vytrvalostné tréningy, aby na jar boli
top skupín – žiackej a dorasteneckej, pripravení. Zároveň chceme zmeniť
kde
vyberajú
najzaujímavejšie myslenie hráčov, „zapáliť ich“, spraviť
hráčske typy, s ktorými bude trénovať z nich dobrú partiu s cieľom posúvať sa
špeciálne tréningy. Spolupráca medzi v tabuľke vyššie,“ konkretizuje Urgela.
dvomi trénermi – Nemcom a Urgelom Prvý zápas jarnej časti by mal byť
funguje od začiatku bezproblémovo. 4. marca. „Budeme hrať aj prípravný
„Konzultujeme, prijímame nápady zápas so Žilinou Áčkom (13. januára
jeden od druhého, radíme sa... Naša 2018), Podbrezovou Áčkom a mali by
spolupráca je taká, ako by mala byť. Nie sme ísť hrať zápas do Rakúska,“ dodáva
je rozhodujúce, kto je prvý, kto je druhý, Urgela.
(kr)
obaja môžeme dať hráčom veľa,“ uviedol

Karatisti, basketbalisti a atléti bilancujú rok 2017
Ľubomír Striežovský, tréner Karate
klubu MŠK
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
v roku 2017 opäť svojimi výsledkami
patril medzi najlepšie kluby karate na
Slovensku. V roku 2017 sa podarilo
vybojovať 117 zlatých, 80 strieborných
a 133 bronzových umiestnení. Medzi tie
najcennejšie patria určite zisky titulov
majstra republiky. V jednotlivcoch
Urban Beňo, Radoslava Kučerová,
Šimon Sečkár (2x), Aris Nikolas Čela,
Nina Jelžová, Natália Rajčanová
a Dominika Veisová. Vicemajstrovské
tituly vybojovali Alexandra Kalamárová,
Jozef Šipkovský, Zdenko Vanka a Šimon
Sečkár. V súťaži družstiev sme sa taktiež
tešili z majstrovského titulu. Postarali
sa oň juniorky Natália Rajčanová, Nina
Jelžová a hosťujúca Monika Pekarčíková.
Aj tento rok máme celkových víťazov
Slovenského pohára: Ester Šišková,
Šimon Sečkár, Ariana Nikoleta
Čela, Natália Rajčanová, Kornélia
Bugárová a Zdenko Vanka. Darilo
sa nám aj na medzinárodnej scéne.
Z medzinárodných súťaží sme
domov doniesli 103 medailových
umiestnení. Naši pretekári boli
členmi reprezentačného družstva SR.

V basketbalovom klube pôsobí viac ako 200 detí.
Zúčastnili sa Majstrovstiev Európy
a aj Majstrovstiev sveta. O ten
najcennejší individuálny výsledok sa
postarala Dominka Veisová, ktorá na
Majstrovstvách Európy vybojovala titul
majsterky Európy.
Kolektívnym úspechom bolo obhájenie
1. miesta v súťaži klubov na Pohári
Stredoslovenského zväzu karate. V klube
nám tento rok po úspešne zvládnutých
skúškach pribudli traja noví rozhodcovia
– Nina Jelžová, Michal Výrostko a Milan
Laurov. Skúšky technickej vyspelosti
v klube (páskovanie) úspešne zvládlo
60 cvičencov. Tréneri tiež nezaháľali
a taktiež sa zúčastnili skúšok technickej
vyspelosti. Radovan Černák spáskoval

Karatisti majú majsterku Európy. Pridajú sa k nej v roku 2018 ďalší?

na 3. dan a Ľubomír Striežovský na zatiaľ
historicky najvyšší stupeň v klube –
5. dan. Za všetkými týmito úspechmi je
aj práca trénerského kolektívu: Ľubomír
Striežovský (hlavný tréner), Radovan
Černák, Vladimír Neudeker, Anton
Urblík, Ivan Tatár, Miloš Viglašský a Ivan
Červenka. Na všetko dohliadal prezident
klubu Ľubomír Striežovský st. V roku
2018 nás čaká množstvo práce. Hneď vo
februári budú ME v ruskom Sochi, kde
budú mať česť reprezentovať Slovensko
Aris Nikolas Čela, Nina Jelžová, Natália
Rajčanová a Dominika Veisová.
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
MŠK Žiar nad Hronom
V tomto roku sme po športovej stránke
spokojní s účasťou našich troch
tímov na Majstrovstvách Slovenska.
Mladší minižiaci získali pre klub
jubilejný, desiaty titul majster SR, žiaci
a starší žiaci priniesli domov svorne
bronzové medaily. Podarilo sa nám
zastabilizovať činnosť mužov v 1. lige,
kde podmienkou je pracovať s našimi,
žiarskymi odchovancami. Úspešne
sme pokračovali v našom najlepšom
klubovom projekte, žiarskej NEMAK
mikrolige, určenej pre žiakov 1. stupňa
ZŠ. Dokonca sme od septembra rozbehli
na každej žiarskej ZŠ naše basketbalové
krúžky,
zorganizovaním
úzkej
spolupráce klub – škola. Základy našej

mládežníckej pyramídy sme posilnili
aj naštartovaním projektu Baskeťáčik,
určeného pre všeobecný pohybový
rozvoj detí v žiarskych škôlkach. Popri
tomto všetkom v tomto roku úspešne
beží v našom klube športová príprava
v až 12 športových tímoch. Máme
historicky najviac členov, už viac ako
200 detí, mládežníkov a dospelých spojil
basketbal do jednej veľkej športovoklubovej rodiny. Od trénerov, ich
asistentov, funkcionárov, pomocníkov
na stolíku, administrátorov webu, FB,
internetového systému na SBA, až po
učiteľov ZŠ, všetci vytvárame spoločne
zázemie a podmienky pre napredovanie
basketbalu v našom meste. Z toho sa
všetci tešíme a sme na to aj veľmi hrdí.
Finančné problémy, do ktorých sa náš
klub na konci minulého a začiatkom
tohto roku dostal, sme za prispenia

rodičov, našťastie, preklenuli. Touto
cesto vám, vážení rodičia a naši sponzori
a donori, vyslovuje vedenie klubu
obrovské poďakovanie. V budúcom
roku sa vám, veríme, odvďačíme ďalším
našim športovým napredovaním.
Možno, v prípade finančného
zastabilizovania
klubu,
nájdeme
VR BK aj priestor na zníženie finančného
zaťaženia rodičov. Po športovej stránke
chceme hlavne vysoko nastavené
tempo športovej činnosti klubu udržať
a okrem iného upevniť spoluprácu s SBA
zorganizovaním ďalších finálových
turnajov MSR v našej hale. V marci sa u
nás bude konať akcia SBA Minibasket
show a chystáme mnoho ďalších
prekvapení. Napríklad pre dievčatá
v mladšom školskom veku máme
pripravený veľmi zaujímavý projekt.
Adam Pajunk, prezident Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom
Pre nás bol rok 2017 veľmi úspešný.
Chcem sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí k tomu prispeli a zaželať
vám budúci rok plný lásky, zdravia
a rodinnej pohody.
V budúcom roku nás čaká veľa
prekvapení pre malých atlétov v našom
okrese a množstvo súťaží, kde chceme
byť úspešnejší ako tento rok.
(li)

Aj atléti majú za sebou úspešnú sezónu.

