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Celomestské oslavy pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv
i zahraničných filmov. Okrem ohňovej
šou sa Žiarčanom členovia skupiny
predstavili aj v stredovekom sprievode
a rozprávke Ruža a meč. Zaujímavosťou
je, že arcibiskupa Vanču si zahrala
legenda, najstarší šermiarsky majster
na Slovensku a zakladateľ Tostabur
Espadrones Peter Koza.

Pri príležitosti 770. výročia od
udelenia mestských práv sa v piatok 5. februára uskutočnili v Žiari
nad Hronom celomestské oslavy.
Súčasťou osláv bola Slávnostná akadémia, historický sprievod mestom
aj hlavný program na Svätokrížskom
námestí.
Svätý Kríž bol kedysi osadou a práve
v období stredoveku, 4. februára
1246, dostali naši predkovia výsady
byť mestom. Stredovek priamo
v uliciach mesta však mohli zažiť aj
súčasní Žiarčania. Oslavy zamerané na
širokú verejnosť začali stredovekým
sprievodom, ktorý išiel z Námestia
Matice slovenskej ulicami mesta až
na Svätokrížske námestie. Historický
sprievod z 13. storočia išiel na čele
s biskupom, a, samozrejme, nemohol
chýbať ani ostrihomský arcibiskup
Štefan Vanča so svojimi spoločníkmi,
heroldi s vlajkami, ozbrojená stráž, rytieri
na koňoch a iné stredoveké postavy.

Pečený býk, klobásy, hurky
aj vychýrené Svätokrížske
víno z Čajkova
Historický sprievod v uliciach mesta.

Historická scéna udelenia
mestských práv
Samotné oslavy vyvrcholili hlavným
programom na Svätokrížskom námestí,
a teda v pôvodnom Svätom Kríži.
Program začal inscenovanou historickou
scénou udelenia mestských práv, ktoré
z rúk Štefana Vanču prevzal primátor
mesta spolu so svojím zástupcom.
Symbolicky boli obaja oblečení
v dobových kostýmoch.
Program pokračoval vystúpením
klavírneho virtuóza Jozefa Hollého,
hranou rozprávkou Ruža a meč,
koncertom popovej skupiny Hex
a ako posledná vystúpila skupina
Tostabur Espandros so svojou ohňovou
šou. Skupina historického šermu
vznikla ešte v roku 1964 a zahrala
si v takmer stovke slovenských

Symbolické odovzdanie mestských práv do rúk primátora.

Ohňová šou v podaní skupiny Tostabur Espandros.

Nadácia opäť ocenila
najúspešnejších študentov
V pondelok 8. februára Nadácia ZSNP a Slovalco ocenila
najúspešnejších žiakov a študentov
žiarskych škôl.
Nadácia ZSNP a Slovalco oceňuje
úspešných žiakov a študentov už
trinásť rokov. Ocenenie si aj tento
rok prevzali tí, ktorým sa počas uplynulého roka darilo v oblastiach
Ceny odovzdával aj predseda
prírodovednej, humanitnej, kultúrnej správnej rady nadácie Milan Veselý.
a technickej a zaznamenali významné
úspechy nielen v škole, meste, kraji, síce neosadili víťazné pozície, jednako
ale i na celoštátnej či medzinárodnej však svojimi vedomosťami a snažením
úrovni. Ocenení však boli aj tí, ktorí dosiahli významné úspechy v hodnotených oblastiach. Spolu nadácia ocenila 69 žiakov a študentov.
Talenty a nadaní mladí ľudia
sú jednou z opôr nadácie. Medzi
najúspešnejších za minulý rok patrili
Nina Luptáková, Veronika Kašiarová,
Karin Kovalčíková, Pavel Danko, Tereza
Veselá, Patrik Tršo, Caroline Turazová,
Milan Laco, Igor Najšel, Matúš Hudec,
Ema Barančoková, Barbora Danková a
Martin Pinka.
(li)

Okrem kultúrneho programu mohli
Žiarčania zažiť stredovek aj vtedy, ak
ochutnali pripravené občerstvenie, ktoré
sa približovalo k vtedajšiemu stolovaniu.
Po prvýkrát sa v meste opekal pekne
namarinovaný býk, ktorý bol na ražni
už od skorého rána. Nechýbali však ani
pečené klobásy či hurky. Opäť sa otvorili
aj brány Svätokrížskeho domu, kde sa
v starej peci piekli tradičné tvarožníky.
Smäd mohli návštevníci podujatia
zahasiť aj medovinou či vychýreným
Svätokrížskym vínom z Čajkova, ktoré
pili aj biskupi zo Svätého Kríža a pre
mladšie ročníky bol navarený horúci čaj.
„Sme spokojní, ako sme oslavy 770.
výročia udelenia mestských práv
odštartovali. Od ľudí sme mali veľmi
pozitívne reakcie na to, že sme priniesli
takúto novinku do kultúrneho života
v meste. Ďakujem preto všetkým, ktorí
sa na príprave osláv podieľali. V tomto
roku pripravujeme aj ďalšie podujatia,
ktorých hlavnou myšlienkou bude práve
spomínané výročie mesta,“ zhodnotil
Martin Baláž, vedúci kancelárie
primátora mesta a hlavný organizátor
osláv 770. výročia udelenia mestských
práv.
O všetkých podujatiach, ktoré budú v
tomto roku venované histórii, budeme
čitateľov včas informovať.
(li)
Foto: Ivan Pepich.

Na ďalších päť rokov podpísali zmluvu
s partnerským mestom
Súčasťou Slávnostnej akadémie bolo
v piatok 5. februára aj opätovné podpísanie partnerskej zmluvy s českým
partnerským mestom Svitavy. To zastupovala delegácia na čele so starostom
mesta Svitavy Davidom Šimkom.
Partnerstvo medzi Žiarom nad
Hronom a českým mestom Svitavy bolo
formalizované pred desiatimi rokmi, aj
keď partnerstvo udržovali obe mestá
už aj v minulosti a funguje tak dlhé
roky. „Stretávam sa s mnohými staršími
obyvateľmi nášho mesta a tí spomínajú na
to, čo všetko kedysi zažili Svitaváci v Žiari
a, naopak, čo zažili Žiarčania vo Svitavách,“
povedal pred podpísaním zmluvy žiarsky
primátor Peter Antal a dodal: „Môžem
povedať, že partnerstvo našich miest je
naozaj výborné. Stretávajú sa naše školy,
poslanci a spoznávame svoje kultúry.
My sa dokonca do Svitáv chodíme aj
inšpirovať. Veď mnoho z vecí, ktoré vznikli
v našom mese za posledné obdobie, našli
inšpiráciu práve v partnerskom meste.“
Peter Antal nastúpil do vedenia nášho
mesta približne v rovnakom období, ako

Zmluva so Svitavami je podpísaná
na ďalších päť rokov.
sa starostom Svitáv stal David Šimek. „V
starostovi som spoznal skutočne veľmi
dobrého priateľa, a to je pre mňa dôležité.
Pretože spolupráca je v takom prípade na
inej úrovni, ako keby boli naše partnerstvá
iba formálne. Chcem sa preto poďakovať
za spoluprácu a partnerstvo a verím, že
ešte spoločne vymyslíme veľa dobrých
projektov. Či už pre našu kultúru, alebo
pre školy,“ dodal na záver príhovoru Peter
Antal. Ešte pred samotným podpísaním
partnerskej zmluvy odovzdal David Šimek
mestu Žiar nad Hronom dar v podobe
obrazu.
(li)Foto: Ivan Pepich.
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Na Slávnostnej akadémii ocenili osobnosti mesta
V piatok 5. februára sa uskutočnili
celomestské oslavy pri príležitosti
770. výročia od udelenia mestských práv. Súčasťou osláv bola aj
Slávnostná akadémia, na ktorej
primátor mesta odovzdal ocenenia
25 osobnostiam a jednej nadácii.
Medzi
pozvanými
hosťami
nechýbali ani poslankyne Národnej
rady Slovenskej republiky Emília
Müllerová a Viera Šedivcová, poslanci
Banskobystrického
samosprávneho
kraja,
poslanci
Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom,
hostia z partnerského mesta Svitavy,
ako aj ďalšie osobnosti verejného života
či predstavitelia spoločností z hnedého
priemyselného parku.

Pamätná plaketa

Profesor Belo Felix sa stal čestným
občanom nášho mesta.

Záhorcovi in memoriam za celoživotný
prínos
v
oblasti
uchovávania
folklórnych tradícií a Monike Kvakovej
za mimoriadny športový úspech,
ktorým bola účasť na Olympijských
hrách 2010 vo Vancouveri.

Cena mesta

Cenu mesta si prevzali Ľubomíra
Šeševičková za mimoriadny prínos
v oblasti vedy a za osobitú angažovanosť
pri
vzniku
Krajskej
hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella v Žiari
nad Hronom, Josef Řídký za mimoriadny
prínos v oblasti detského lekárstva
v Žiari nad Hronom a na Slovensku, Ján
Kolár za mimoriadny prínos v oblasti
internej medicíny v Žiari nad Hronom
a na Slovensku, Ján Sebechlebský za
vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky v oblasti filmovej réžie a filmovej
tvorby a Nadácia ZSNP a Slovalco
za významnú podporu pri rozvoji
vzdelávania, kultúry, spoločenského
života v mesta a za významnú podporu
rozvojových projektov mesta. Ocenenie
bolo in memoriam udelené aj Richardovi
Kafkovi za celoživotný prínos pri
rozvoji priemyslu v Žiari nad Hronom
a mimoriadny prínos v oblasti odkrývania
Cena primátora mesta bola udelená historického dedičstva mesta a regiónu.
Petrovi Mosnému za vytvorenie Cenu prevzal jeho syn Richard.
zoznamu pamiatok a pamätihodností
mesta a ich rekonštrukciu, Stelle
Víťazkovej za rozvoj tanečného športu,
Ladislavovi Kukolíkovi za celoživotný Za celoživotný prínos pri rozvoji
prínos v oblasti zdravotníctva detskej
dramatickej
tvorivosti
a lekárskej služby v žiarskej a hudobnej výchovy na Slovensku
nemocnici, Rastislavovi Uhrovičovi si prevzal Cenu čestného občana
za dobrovoľnícku činnosť spojenú so profesor Belo Felix, ktorý v rokoch 1960
záchranou a propagáciou zrúcanín – 1987 pôsobil v našom meste. V Žiari
Hradu Šášov, Františkovi Sitorovi za nad Hronom začínal na „Jednotke“ a
rozvoj cyklistiky a prácu s mládežou, neskôr pôsobil v Základnej umeleckej
Jánovi Adámikovi za celoživotný prínos škole v literárno-dramatickom krúžku,
v oblasti stredoškolskej pedagogickej kde robil korepetície k pohybu a bol aj
praxe, Kataríne Gillerovej za prínos autorom viacerých hudobných zložiek.
v oblasti slovenskej literatúry, Dušanovi Aktívny bol aj pri spolupráci s detským

Osobnosti si prevzali ocenenie vo
viacerých kategóriách. Pamätná plaketa
bola udelená Zuzane Kohútovej a Zuzane
Denkovej za mimoriadny prínos pri
obnove kultúrneho dedičstva na území
mesta, Štefanovi Paľúchovi za prínos
v oblasti duchovného života, Milanovi
Barniakovi za celoživotnú publicistickú
činnosť a propagáciu futbalu v meste
a regióne, Valérii Barcíkovej a Márii
Halenárovej za aktívne vedenie
súboru Seniori – optimisti, Ľudmile
Pulišovej za dobrovoľnícku činnosť
spojenú s uchovávaním histórie mesta,
Miroslavovi Bučekovi za mimoriadny
prínos v oblasti rozvoja basketbalu,
Dimitrijovi Utešenému za mimoriadny
prínos v oblasti rozvoja volejbalu
a Vladimírovi Vargovi za mimoriadny
prínos v oblasti rozvoja hokeja v meste.

Cena primátora mesta

Udelenie
čestného občianstva

Medzi ocenenými bol aj
MUDr. Ján Kolár.
folklórnym súborom Hrončatá v jeho
začiatkoch. V bývalom Závodnom
klube tiež komponoval hudbu pre
divadelný súbor dospelých. „Som naozaj
veľmi poctený,“ povedal profesor Felix
po prevzatí ceny. Neskôr si zaspomínal
aj na niektorých ďalších ocenených,
s ktorými v minulosti v meste
spolupracoval. „Marienka Halenárová
bola mojou kolegyňou, keď som prišiel
po skončení vysokej školy v roku 1960
do Žiaru nad Hronom. Potom som
odišiel na vojnu, neskôr som pôsobil
po slovenských dedinách. Od roku
1964 som učil na rôznych základných
školách a v základnej umeleckej škole.
Pracoval som aj v mimoškolskej činnosti,
najviac v bývalom Závodnom klube
a Pionierskom dome. Za všetko, čo
som v živote dosiahol, vďačím vlastne
Žiaru nad Hronom, pretože tu som si
všetko vyskúšal – učiteľa, vedúceho
a korepetítora detského speváckeho
zboru, hudobníka v detskom súbore
Hrončatá, či ako hudobník a skladateľ
v súbore ATĎ. Práve tieto dva súbory
šírili dobré meno mesta na rôznych
aj medzinárodných vystúpeniach,
v rozhlase či televízii. Súbor ATĎ. učil ľudí
v Čechách, vo Francúzsku, v Maďarsku
a na treťom svetovom festivale detských
súborov, ako sa vyslovuje Žiar nad
Hronom a kde sa vlastne nachádza,
pretože to nikto nevedel. Ďakujem preto
všetkým svojim spolupracovníkom,
bez ktorých by som nedosiahol nič,
Žiaru, ktorý mi poskytol možnosti na
môj rast a osobné poďakovanie patrí
manželke Danke, ktorú som spoznal
v Žiari a s ktorou sme spolu už viac ako
40 rokov.“ Profesor Belo Felix má dve
dcéry, ktoré sa obe venujú v hudbe,
dokonca jedna pokračuje v otcových
šľapajach a hudbu vyučuje. „Aj keď nie
som v Žiari, to puto cez mojich žiakov
zostáva,“ dodal na záver Belo Felix.
(li) Foto: Ivan Pepich

Rekonštrukcia futbalového
štadióna môže začať
Slovenský futbalový zväz poskytol mestu Žiar nad Hronom dotáciu
750-tisíc eur na rekonštrukciu futbalového štadióna. V týchto dňoch
podpíše vedenie mesta zmluvu so
zväzom a rekonštrukčné práce tak
môžu začať.
Aj keď projekt rekonštrukcie
futbalového
štadióna
je
už
schválený, na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
museli poslanci schváliť niekoľko
pripomienok, ktoré Slovenský futbalový zväz mal. Podľa slov riaditeľa
mestských Technických služieb,
ktoré budú rekonštrukciu štadióna
realizovať, však išlo iba o kozmetické
úpravy a boli tak už do projektu zapracované. Pripomienky sa týkali
napríklad sektoru hostí či parkoviska.
„Sektor hostí je síce navrhnutý, ale
komunikácia hostí z parkoviska sa
križuje s komunikáciou domácich divákov. Toto sme museli doriešiť tak,
aby sa tieto komunikácie nekrižovali,“
informuje Igor Rozenberg a ďalej
spresňuje: „Parkovisko VIP má
v súčasnosti 44 parkovacích miest,
potrebných je však 50. Ďalších 10
parkovacích miest musíme vyčleniť
aj pre činovníkov stretnutia. Naozaj
sú to všetko iba kozmetické úpravy,
ktoré sme už do projektu zapracovali.“
Ďalšou z podmienok Slovenského
futbalového zväzu bolo aj zriadenie
vecného bremena, ktorým umožníme
zväzu počas 20 rokov v Žiari
usporadúvať zápasy vyššej kategórie
v rozsahu 10 zápasov za rok. „Je to pre
nás dobre, že k nám prídu tímy a budú
sa u nás hrávať zápasy. Štadión na

Tartanová dráha pre atlétov
by mala vyrásť na „Štvorke“.
tieto zápasy však musíme poskytnúť
bezplatne,“ dodal Igor Rozenberg.

Atléti by sa mali dočkať
tartanovej dráhy
Spokojnosť s tým, že mesto bude
mať moderný futbalový stánok, netají ani primátor Peter Antal. Ako
však podotýka, úplne spokojný bude
vtedy, keď sa podarí zrekonštruovať
a sprevádzkovať aj zimný štadión.
Dobrú správu má vedenie mesta aj
pre atlétov, ktorí rekonštrukciou futbalového štadióna prídu o dráhu.
„Žiaľ, pravidlá UEFA nedovoľujú dráhu
na takom štadióne ako bude ten náš.
Uvažujeme preto o novej tartanovej
dráhe, ktorá by mala vzniknúť v areáli
Základnej školy na Jilemnického ulici,“
informuje Antal. Aj keď atléti si ešte
na takúto dráhu budú musieť počkať,
takýto krok mesta vítajú.„Je to výborná
správa. Teší ma, že mesto má takýto
prístup k športu a jeho podpore. Som
presvedčený, že sa to o pár rokov prejaví a budeme vidieť výsledky,“ napísal
na sociálnej sieti bežec Ivan Benča.
(li)

Futbalový štadión sa dočká rekonštrukcie.

Z januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 28. januára sa
uskutočnilo
prvé
tohtoročné
zasadanie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho
17 poslancov.
Medzi prvé body rokovania patrilo
schválenie návrhu na ocenenie
osobností mesta pri príležitosti 770.
výročia udelenia mestských práv.
Poslanci návrh schválili. Ďalším bodom
bolo schválenie VZN o vyhradení
miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie plagátov alebo iných
nosičov informácií počas volebných
kampaní v meste. Mesto je podľa zákona
povinné vyhradiť miesta a ustanoviť
podmienky na umiestňovanie plagátov
na verejných priestorov počas volebnej
kampane pre voľby do NR SR, voľby
do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a do
orgánov samosprávy obcí. Vyhradená
plocha musí pritom zodpovedať
zásadám
rovnosti
kandidujúcich
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subjektov.
Na základe svojho plánu kontrolnej
činnosti na rok 2015, Najvyšší
kontrolnú úrad SR (NKÚ) začal výkon
kontroly v meste Žiar nad Hronom 2.
septembra 2015. Predmetom kontroly
bol rozpočet, čerpanie verejných
prostriedkov a použitie majetku mesta
v roku 2014. V ďalšom bode rokovania
boli preto poslanci informovaní
o výsledku kontroly NKÚ. „Mnoho
vecí, ktoré sa v meste robia dobre,
v protokole nenájdete, lebo poslaním
NKÚ nie je chváliť a vyzdvihovať to, čo
sa robí dobre, ale hľadať to, čo nerobíme
v súlade so zákonom. Kontrola trvala tri
mesiace a veľkú väčšinu nedostatkov
sme odstraňovali priebežne už
počas kontroly, alebo sú odstránené
k dnešnému dňu,“ informoval primátor
Peter Antal. Na základe kontrolou
zistených nedostatkov a v zmysle
odporučenia NKÚ prijalo mesto na ich
odstránenie nápravné opatrenia.

Súčasťou januárového zasadnutia
MsZ bolo aj delegovanie zástupcov
zriaďovateľa
do
samosprávnych
orgánov škôl a školských zariadení,
keďže doterajším zástupcom zaniklo
členstvo
uplynutím
funkčného
obdobia.

Prevádzkovanie Centra
zhodnocovania odpadov
začalo 1. februára

Informáciu o projektoch predniesol
projektový manažér mesta Pavel Mužík.
Ako zo správy vyplýva, v realizácii sú dva
projekty, a to Centrum zhodnocovania
odpadov a Doplnenie a rozšírenie
monitorovacieho kamerového systému
mesta. K Centru zhodnocovania
odpadov sa vyjadril aj primátor Peter
Antal. „Dnes už nič nebráni vydaniu
kolaudačného rozhodnutia na posledný
stavebný objekt,“ uviedol počas
rokovania a dodal: „Som presvedčený,

že je to asi najlepšia správa za
posledné obdobie. Dňom 1. februára
začíname prevádzkovať Centrum
zhodnocovania odpadov. Začíname
najjednoduchšou
technológiou,
a to separovanými zložkami. Potom
prejdeme na mechanickú úpravu
komunálneho odpadu, ktorý je
v Horných Opatovciach. A nakoniec
sa pustíme do toho najnáročnejšieho,
a tým je energetické zhodnocovanie
biologických zložiek komunálneho
odpadu.“
Projekt doplnenia a rozšírenia
kamerového systému bol ukončený

v decembri 2015. V rámci neho bolo boli
v meste nainštalované dve digitálne
kamery s potrebným vybavením.
Okrem týchto projektov získalo mesto
finančnú podporu na ďalšie dva
projekty, a to Edukačno-výskumný
areál pre žiakov II. ZŠ a Žiarsky podchod
rukami mladých. Ďalších 12 projektov
je v súčasnosti v štádiu posudzovania.
Informáciu o príprave Kalendára
športových podujatí mesta na rok
2016 a vyhodnotenie podujatí za
predchádzajúci rok predniesol Ján
Žiak z MsÚ. Prerozdelenie finančných
prostriedkov na jednotlivé športové
podujatia prehodnotí a schváli Komisia
pre šport a mládež pri MsZ v zmysle
schváleného rozpočtu mesta na rok
2016.
V závere zasadnutia prišli na rad aj
interpelácie poslancov či majetkovoprávne vzťahy.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Práva a výsady mesta Kríž
Popri významných cestách
spájajúcich
dôležité
body,
tak hospodárskeho, ako aj
politického významu, sa utvárali
enklávy v závislosti na centrách
vládnucej vrstvy. Tieto cesty
spájali regióny už v najstarších
dobách osídlenia a pretrvávajú
po dnes.
Osídľovanie postupovalo hlavne
po obchodných ťahoch. Jednou z
dôležitých komunikačných tras bola
aj cesta Pohroním. Prechádzala od
Štúrova cez Levice až do Zvolena.
Dôležitosť trasy pre osídlenie a
získanie hospodárskej správy nad
ňou dokazuje aj založenie kláštora
v Hronskom Beňadiku v roku 1075
uhorským panovníkom Gejzom I.
Tu treba pripomenúť aj skutočnosť,

že sa v zakladacej listine kláštora
prví raz spomína aj poloha nášho
mesta, lepšie povedané miesto,
na ktorom počas nasledujúcich
storočí bolo mesto vybudované. V
časti udelenia majetku kláštoru sa
spomínajú mýtne miesta, ktorých
výnosy boli na prospech kláštora a
tu sa v texte spomína aj mýtnica pod
názvom Crux (Kríž). Význam miesta,
ale aj mýta rástol, a tak dochádzalo k
častým sporom, komu patria výnosy
z nej. Z toho dôvodu máme ďalšiu
písomnú správu o Kríži, a to z roku
1237 v listine horského kráľa Belu
IV., v ktorej potvrdzuje nárok na
výnos z mýta hronskobeňadickému
kláštoru, ktoré mu upieral zvolenský
špán. Treba pripomenúť, že za
vlády tohto panovníka Belu IV.
sa dostávalo miestu Crux viac
pozornosti a práv. A práve význam

mýtneho miesta a jeho dobrá poloha
boli jedným z dôvodov rozvoja a
rastu osídlenia, ktoré vyvrcholilo až
k udeleniu mestských výsad v roku
1246 ostrihomským arcibiskupom a
prímasom celého Uhorska Štefanom
Vančom. Arcibiskupovi záležalo na
zvýšení významu mestečka Kríž a
jeho hospodárskeho rastu, nakoľko
v Žiarskej kotline nazývanej terra
Susulgi vlastnil veľkú majetkovú
doménu s centrom v Kríži, v ktorom

mal postavenú kúriu, kde bola
umiestnená správa jeho majetkov.
V záujme arcibiskupa bolo v
období po vpáde a nasledujúcom
odchode Tatárov, kedy krajina
zostala
vyľudnená,
podporiť
hospodársku prosperitu, hlavne
na svojich majetkoch. A tak aj
výsady mesta Kríž boli v jeho
záujme pre povznesenie obchodu
a remesiel, ktoré sa sústreďovali v
tom čase hlavne do miest. Začal

aj nanovo osídľovať opustené
územia a pozýval na osídlenie hostí,
ktorých chcel prilákať výsadami a
privilégiami na základe nemeckého
práva. Na svoje majetky, ktoré sa
rozkladali aj v Kremnických vrchoch
a v zalesnených priestoroch pohoria
Vtáčnik,
povolal
nemeckých
osadníkov, ktorí založili nám dobré
známe nemecké osady, ktorých
názvy zotrvali dodnes. Mestečko
Kríž sa stalo centrom tejto oblasti,
ako po stránke hospodárskej, tak aj
kultúrno – politickej. Časté spory o
majetkovú držbu a snaha o získanie
kontroly nad ním v budúcnosti
priniesli obyvateľstvu len strádanie
a nešťastie. Avšak v dobách pokoja a
mieru mestečko a jeho obyvateľstvo
sa vždy vzchopilo a dokázalo
prekonať všetky útrapy.
Peter Mosný

Časť Ulice Hutníkov sa zjednosmernila
Cesta s obojsmernou premávkou na časti Ulice Hutníkov je od
1. februára jednosmerkou. Dôvodom je aj nesprávne parkovanie
vozidiel na miestnych komunikáciách.
Na časti Ulice Hutníkov neustále
dochádzalo k nesprávnemu a protizákonnému parkovaniu vozidiel, čo
zapríčiňovala aj nedostatočná šírka
miestnych komunikácií. Poškodzovali
sa tak nielen samotné vozidlá,
ale napríklad aj obrubníky a za
daždivého počasia aj trávnaté plochy.
Mesto sa túto situáciu snažilo najskôr
riešiť osadením dopravného značenia
Zákaz státia, čo však Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, vzhľadom k nedostatočnej šírke
vozovky, neodsúhlasil. Ulica Hutníkov
má šírku len 3,70 metra a nespĺňa tak

ani požiadavky pre cestu s obojsmernou premávkou. Keďže v minulom
roku mesto zabezpečilo obnovu asfaltového krytu vozovky a rozšírenie
južnej časti komunikácie Ul. Š. Moysesa (od Ul. A. Kmeťa k Ul. Hutníkov),
umožnilo to vyriešiť situáciu na tomto
úseku jej zjednosmernením od Ul.
Dukelských hrdinov v smere k Ul. Š.
Moysesa. Vzhľadom k vytvoreným
stavebno-technickým
predpokladom šírkového usporiadania Ul. Š.
Moysesa, uvažuje mesto v tomto

roku podobným spôsobom riešiť aj
nepriaznivú situáciu na Ul. Dukelských hrdinov v úseku od križovatky
s Ul. A. Kmeťa k Ul. Hutníkov, kde
určité obdobie platil zákaz zastavenia. Týmto opatrením by sa dosiahlo
zosúladenie parkovania motorových
vozidiel po okraji vozovky s platným
právnym stavom.
Upozornenie pre vodičov
Na vozovke Ulice Hutníkov sa
často nachádzajú odstavené autá,
ktoré obmedzujú cestnú premávku
a nútia prechádzajúce vozidlá
využívať chodník. Ten je z tohto
dôvodu značne poškodený.
Žiadame preto vodičov, aby svoje
vozidlá parkovali v iných častiach
mesta na miestach určených na parkovanie.
(li)

Žiarsky podchod rukami mladých
Občianske združenie ZaŽiar
prišlo s nápadom vynoviť interiér
podchodu za pomoci finančnej
dotácie a práci dobrovoľníkov.
V rámci projektu Žiarsky podchod
rukami mladých bola spustená
súťaž, v ktorej sa autorom
výherného návrhu stal Patrik Žňava.
Súťaž dala príležitosť všetkým
mladým talentovaným a kreatívnym
ľuďom, aby navrhli, a zároveň aj po
víťazstve v súťaži dostali priestor
zrealizovať ich nápad. Keďže mesto v tomto roku oslavuje 770.
výročie udelenia mestských práv,
tematickými podkategóriami boli:
Oslava 770. výročia udelenia mestských práv a Mesto pre svojich
obyvateľov. Do súťaže sa mohli
zapojiť jednotlivci, neformálne skupiny, členovia občianskych združení
či študenti umeleckých škôl z blízkeho okolia. Výber štýlu maľby bol
dobrovoľný.
Víťazom súťaže, v ktorej hlasovali
Žiarčania prostredníctvom sociálnej

siete, sa stal 23-ročný Patrik Žňava,
ktorý na svoj projekt získa 300 eur na
nákup materiálu. Súťažil s témou Mesto pre svojich obyvateľov. Jeho návrh
ako skrášliť podchod sa skladá z dvoch
častí. „Horný návrh zobrazuje ľavú
stenu podchodu so vstupom z Námestia Matice slovenskej. Tmavohnedé
plochy znázorňujú schody, novinový
stánok a ďalšie schody smerom k
Domu služieb. Spodný návrh zobrazuje
pravú stenu podchodu so vstupom zo
sídliska Pod vršky, schody k daňovému
úradu a schody smerom na Námestie
Matice slovenskej,“ vysvetľuje Patrik
a ďalej konkretizuje: „Návrh podchodu zobrazuje zoskupenie fotiek budov, pamiatok alebo miest, ktoré sú

neoddeliteľnou súčasťou mesta alebo
jeho histórie. Pôvodná predstava,
ktorú som mal a plánoval vytvoriť, sa
zmenila na poslednú chvíľu na takúto koláž fotiek.“ Ako ďalej priznáva,
inšpiráciu hľadal v samotnom meste,
keďže ide o výročie jeho založenia.
„Mojim cieľom bolo vytvoriť niečo, čo
na pohľad poteší každého obyvateľa
mesta,“ podotýka Patrik. A keďže
návrh zmenil na poslednú chvíľu, nezabral mu veľa času, keďže ho už ani
veľa neostávalo. „Sú to síce fotografie,
ale sú upravené v programe, čiže mne
už ostalo iba jemné dolaďovanie, ktoré
veľa času nezabralo. V podstate som to
spravil za pár hodín,“ dodáva na záver
autor víťazného návrhu.
(li)

V meste pribudla nová výzdoba
V meste pribudla nová výzdoba.
Vlajky s logom osláv 770. výročia
udelenia mestských práv budú v
uliciach po celý rok. Kde všade ich
uvidíte?
Vlajky majú nielen obyvateľom,
ale aj návštevníkom pripomínať,
že si mesto Žiar nad Hronom
pripomína v tomto roku 770. výročie
udelenia mestských práv. Vlajky
lemujú Ulicu SNP, ale aj Dubčekovu
ulicu, Námestie Matice slovenskej
či Svätokrížske námestie. Takmer
stovku vlajok inštalovala spoločnosť
Technické služby.

Tabule pri vstupoch
do mesta

Rovnako v rámci osláv boli v utorok
2. februára inštalované aj tabule pri
vstupe do mesta. Dve na hranici
s obcou Ladomerská Vieska a dve
pri benzínovej pumpe pri výjazde
na Handlovú. Tabule s logom 770. pripomínať
výročia udelenia mestských práv mesta.
majú taktiež, rovnako ako vlajky,

Svätokrížsky dom s novou bránou
Na Svätokrížskom dome bola
osadená replika drevenej brány
z 19. storočia. Svätokrížsky dom je
vo vlastníctve mesta od roku 2014
a slúži na zachovávanie tradícií
a histórie pre budúce generácie.
Ako jeden z posledných domov
na Svätokrížskom námestí, ktorý
pripomína 19. storočie, stojí práve
Svätokrížsky dom. S myšlienkou
odkúpiť ho a zachovať tak kus
histórie nášho mesta, prišli aktivisti

z neformálnej skupiny Žiarovky.
Kúpu tohto domu schválili žiarski
mestskí poslanci, čím zachránili jeden
z posledných dôkazov Svätého Kríža.

Replika brány z 19. storočia
Svätokrížsky dom slúži na
organizovanie rôznych menších
kultúrnych podujatí folklórneho
zamerania, zachovávanie tradícií
a histórie nášho mesta. Po prvýkrát

Replika brány z 19. storočia.

bol verejnosti sprístupnení počas
minuloročného Žiarskeho jarmoku,
kedy mohli jeho návštevníci
ochutnať tradičné jedlo starých
Križanov – podevníky. Tie sa piekli v
zachovalej vonkajšej peci na dvore
Svätokrížskeho domu. Atmosféru
a ducha histórie podporí aj replika
drevenej brány z 19. storočia. Tú si
po prvýkrát mohli návštevníci pozrieť
počas osláv 770. výročia udelenia
mestských práv.
(kr)

tohtoročné

výročie
(kr)
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Žiarčania, hlasujte každý deň, aby sme získali nové ihrisko! Polícia varuje pred zlodejmi a podvodníkmi
Naše mesto sa zapojilo do súťaže, v ktorej
máme šancu vyhrať nové krásne detské ihrisko.
Tento projekt Ihrisko Žihadielko nám prináša
spoločnosť Lidl, ktorá v tomto roku vybuduje
v desiatich slovenských mestách jedinečné
ihriská. Tak by sa aj naše deti mohli hrať v svete
obľúbenej Včielky Maje a jej kamarátov.
Ako môžeme vyhrať? Prihláste sa na stránku
www.zihadielko.sk a každý deň hlasujte za naše
mesto. A povedzte o tom svojím príbuzným
a kamarátom. Miest na šantenie pre naše deti nikdy
nie je dosť!
Pravidlá: O desať ihrísk budú súperiť mestá,
v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl.
Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť
sa súťaže 96 miest. Podľa počtu obyvateľov sú
rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo
najspravodlivejšie hlasovanie. To bude prebiehať
v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé
dve mestá z každej z piatich kategórií. Hlasovanie
bude prebiehať od 21.1. do 29.2.2016. Každý
registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín
zahlasovať za naše mesto. A jeden hlas navyše
môžete každý deň získať, ak na stránke zvládnete
aj jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude
zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke
www.zihadielko.sk. Či sa nám podarí získať nové
ihrisko, sa dozvieme najneskôr 14. marca.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12
rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 metrov a bude sa
na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko
je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až
6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj
dopadové plochy: pre menšie deti to je EPDM liata
guma, pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť zahrať na

dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách
či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú
vo veselých a hravých motívoch s podobizňami
Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú
nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle.
Spojme sa a hlasujme za naše mesto!
(r)

Nenávratná dotácia na spolufinancovanie projektov
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Žiar nad Hronom č. 10/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom a za podmienky, že sú
v rozpočte mesta v príslušnom roku schválené
finančné prostriedky pre tento účel, samospráva
poskytuje oprávneným osobám nenávratnú
dotáciu za účelom spolufinancovania ich
projektov.
Projekty môžu byť predložené v rámci
troch oblastí: 1. ochrana a tvorba životného
prostredia, 2. obnova verejných priestranstiev, 3.

ochrana vonkajších priestorov bytových domov
kamerovým systémom. Oprávnenými osobami sú
v tomto prípade bytové spoločenstvá so sídlom
na území mesta Žiar nad Hronom a správcovia pre
bytové domy na území mesta Žiar nad Hronom.
Jednej oprávnenej osobe môže byť v príslušnom
roku poskytnutá na jeden účel (projekt) len jedna
dotácia, a to v maximálnej výške 70 % predložených
rozpočtových nákladov na projekt. Nesmie byť
však vyššia ako 3 319,39 eur. Predložené žiadosti
prerokováva Komisia pre hodnotenie projektov,
ktorá je zložená z poslancov MsZ a projektového

manažéra mesta. Jej odporúčania posudzuje
primátor mesta, ktorý o poskytnutí dotácie
rozhodne.
Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je možné
si vyzdvihnúť na Mestskom úrade - Oddelenie
projektov, č. d. 15, alebo si ju stiahnuť z webovej
stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky
potrebné ďalšie informácie (kapitola OTVORENÁ
SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je
potrebné doručiť na mestský úrad do 28.2.2016
so všetkými povinnými prílohami.
(r)

Na základe neustáleho zaznamenávania
trestnej činnosti páchanej na osobách
vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko
môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V
súčasnom
období
polícia
zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby
(páchatelia) volajú starším osobám na pevnú
linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne
ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú
požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta,
nehnuteľnosti či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú
ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia
volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný
alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze,
sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať
peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli
zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze,
a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú
osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby
si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby
peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že
ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia
oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými

legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich
podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich
celoživotné úspory. K najznámejším legendám
patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov
či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok,
vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok,
alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne.
Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na
cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú
nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave.
V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci
a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje,
zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy
alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch
však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia
získať dôveru seniorov, následne sa dostať
do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor
a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé
finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti.
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali
neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli
s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali
pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú
veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov
a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné
úspory.
OZ PZ Žiar nad Hronom

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ ZA MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára
mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení. Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,
kancelária č.10, alebo na tel. čísle: 6787124 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej stránke mesta
Žiar nad Hronom v sekcii otvorená samospráva/ako vybaviť/životné prostredie/oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie povinností
uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 €.
(r)

Virtuálna prehliadka častí mesta
ZO ZAHRANIČIA BUDE VOLIŤ 73 ŽIARČANOV

Už niekoľko týždňov si môžu návštevníci
webovej stránky Žiaru nad Hronom pozrieť
virtuálnu prehliadku niektorých častí mesta,
konkrétne Námestie Matice slovenskej
a historický Park Štefana Moysesa.
Vedenie mesta sa rozhodlo virtuálnym spôsobom
mestskú webovú stránku zatraktívniť tým, ktorí
chcú naše mesto navštíviť. Voľba padla na námestie
a národnú kultúrnu pamiatku, ktorou je Park
Štefana Moysesa. Ten je pýchou mesta, rekreačnou
a oddychovou zónou, a práve do neho smerujú
kroky nielen Žiarčanov, ale aj návštevníkov mesta.
V budúcnosti plánuje radnica prehliadku rozšíriť
o niektoré ďalšie časti mesta, ktoré postupne
vytvoria virtuálnu mapu mesta.
Za prehliadku dvoch častí Žiaru zaplatilo doteraz
mesto 700 eur.
(r)

V sobotu 5. marca 2016 sa
uskutočnia Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Voliť môže aj
volič, ktorý sa v čase konania volieb
bude nachádzať mimo územia
Slovenskej republiky.
O možnosť voľby poštou
požiadalo aj 73 občanov Žiaru nad
Hronom. Ide pritom o občanov,
ktorí budú voliť z Českej republiky,
Veľkej Británie, Írska, Rakúska,
Nemecka, Talianska, Španielska
a dokonca aj zo Spojených štátov
amerických a Austrálie.
(r)

Basketbalový talent Jakub Kádaši oblieka dres extraligového tímu
Jakub Kádaši, odchovanec žiarskeho basketbalu, je nepochybne veľký talent. Napriek
svojmu nízkemu veku hrá profesionálne basketbal za mužský extraligový tím BC Prievidza. Nedávno dokonca Slovensko reprezentoval na turnaji reprezentácií U 17 v českom
Nymburku, kde bol vyhlásený za najlepšieho
hráča.
Dnes 17-ročný Jakub hráva basketbal od
svojich ôsmich rokov a momentálne pôsobí ako
hráč prvoligového žiarskeho basketbalového
tímu a aj v extraligovom tíme v Prievidzi. „U nás
v rodine je basketbal viac-menej taká rodinná
tradícia. Veľa členov rodiny hrávalo tento šport,
no mňa k nemu priviedol práve môj starší
brat,“ približuje talentovaný Jakub a pridáva
mená svojich prvých trénerov v žiarskom
basketbalovom klube: „Medzi mojich prvých
trénerov patrili Jozef Štábel, Eduard Frický, Miloš
Slávik a Valéria Fridrichová.“
Dnes háji Jakub farby extraligového
mužského tímu BC Prievidza, ktorý patrí na
Slovensku k najlepším klubom. „Po úspešných
majstrovstvách Európy do 16 rokov ma oslovilo
vedenie BC Prievidza, s ktorým sme sa dohodli
na spoločnej spolupráci. Podmienky pre môj
basketbalový rast sú tu úžasné. Mám skvelých,
skúsených spoluhráčov, ktorí mi denno-denne
pomáhajú napredovať, taktiež náš tréner je
nielen perfektný tréner, ale aj človek, a tak mi
dáva mnoho nielen po basketbalovej stránke,
ale aj po tej spoločenskej,“ netají spokojnosť.
Okrem basketbalu sa však Jakub musí venovať
aj štúdiu na strednej škole, kde je momentálne
v druhom ročníku. „Vybral som si odbor obchod

a podnikanie a skĺbiť to s basketbalom nie je
vôbec jednoduché. Ale, ako sa vraví, všetko sa
dá, keď sa chce,“ priznáva Jakub a ako podotýka,
basketbalom žije každý deň: „Väčšinou mi to
vychádza tak, že trénujem jeden až trikrát
denne. Ide o to, ako sa mi basketbal v ten ktorý
deň podarí skĺbiť so školou. Tímové tréningy sú
väčšinou dvakrát do dňa. Vtedy na tréningoch
ladíme hlavne našu hru a tímovú súhru a pokiaľ
ostane čas, tak sa venujeme aj individuálnym
veciam. Zápasy bývajú každú stredu a sobotu,
no nakoľko sme tento rok účastníkom aj Alpe
Adria Cup, tak to občas vyjde aj na tri zápasy
týždenne.“

Najlepší hráč slovenského
výberu na turnaji reprezentácií
v Nymburku

Rád by hral v poprednom
európskom klube

Za svoj doteraz najväčší úspech považuje
Jakub zisk titulu majstra Slovenska, ktorý
dosiahol s tímom mladších žiakov BC Prievidza
v sezóne 2011/2012. Začiatkom roka sa
s výberom Slovenska do 17 rokov zúčastnil
turnaja reprezentácií v českom Nymburku, kde
svojím výkonom výrazne prispel k celkovej výhre
Slovenska. Okrem výhry s celým tímom sa tešil aj

Jakub Kádaši.

Jakub hrá s 15-kou na drese.

z individuálnych ocenení. „Podarilo sa mi získať
cenu najužitočnejší hráč turnaja, najlepší strelec
turnaja a patril som taktiež do najlepšej päťky,
tzv. All Stars celého turnaja,“ vymenúva Jakub
a prezrádza, ktorý basketbalový moment sa mu
v jeho doterajšej kariére najviac vryl do pamäti:
„Bolo to práve minulý rok s tímom kadetov
BC Prievidza, keď sa nám na turnaji v srbskom
Valjeve podarilo zvíťaziť nad slávnym KK Partizan
Beograd trojkou v poslednej sekunde zápasu.
Aj keď reprezentovať svoju krajinu je vždy veľká
zodpovednosť, ja idem do každého zápasu vždy
na 100 percent a snažím sa odovzdať všetko, čo
je vo mne.“

Jakub priznáva, že čo sa týka jeho basketbalovej
budúcnosti, nedáva si žiadne veľké ciele a plány.
„Rád by som však dohral túto sezónu v Prievidzi
a potešilo by ma, keby sa nám podarilo s
tímom umiestniť čo najvyššie,“ hovorí skromne
a prezrádza, ktorý zo svetových basketbalových
tímov sa mu najviac pozdáva: „Mne osobne
sa najviac páči hra San Antonia Spurs, ktoré je
vedené jedným z najlepších trénerov na svete
Greggom Popovichom. Klub na Slovensku si
už vyberať nemusím, pretože teraz hrám za
najlepší, za aký môžem. Keby som si mal vybrať
zahraničný klub, rád by som si zahral v nejakom
z popredných európskych klubov.“
Je dobré mať v živote nejaké vzory a inšpirovať
sa ľuďmi, ktorí sú v tom, čo robia, úspešní. Jakub
nie je výnimka, a preto bez zaváhania odpovedá,
kto je jeho športovým a životným vzorom:
“Basketbalovým vzorom je pre mňa mladý
Chorvát Mario Hezonja a športový vzor určite
Muhammad Ali . Mám aj životný vzor. Okrem
rodičov je to určite môj spoluhráč Igor Marič.
Páči sa mi na ňom, ako všetko robí precízne
a profesionálne - od prístupu k tréningom, cez
životosprávu až po plnenie mimo-tréningových
povinností,“ konkretizuje a na záver dodáva:
„Basketbalu sa chcem venovať čo najdlhšie, ako
to bude možné, ale nechcem zanedbávať ani
školu, a preto by som rád doštudoval.“
(li)
Foto: archív JK
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Blahoželanie
Helena Šimonovičová

K tvojim
90. narodeninám
ti prajeme zdravie,
lebo je vzácne,
šťastie, lebo je
krásne a lásku, lebo
jej je málo.
Manžel Otto,
syn Otto
s manželkou, vnúčatá
Oto a Michaela a pravnúčatá
Šimonko, Emka a Noelko.

BUDÚCI VODIACI PES MÔŽE VYRÁSŤ AJ VĎAKA VÁM
Výcviková škola pre vodiace
a asistenčné psy hľadá vychovávateľov
pre šteniatka. Ak máte chuť
sprostredkovať malému budúcemu
pomocníkovi radostné detstvo, máte
pozitívny vzťah ku psíkom a dostatok voľného času, radi vás privítame
v našom kolektíve.
Výcviková škola pre vodiace a
asistenčné psy www.vodiacipes.sk,
info@vodiacipes.sk, 0911 119 397

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
MAXIMILIÁNA HELLA
11.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
•Hrozba z nebies
12.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále 13.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s po- 14.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
mocou planetária a sprievodným slovom 15.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
lektora. Dňa 12. februára o 18.00 hod.
16.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti
17.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
1 – V znamení mesačného králika
18.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
Prvá časť dvojdielneho programu objasní 19.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
základné zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi
20.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
Mesiacom, našou planétou a Slnkom. Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále 21.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s po- 22.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
mocou planetária a sprievodným slovom 23.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
24.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
lektora. Dňa 19. februára o 18.00 hod.
•Mike Oldfield – majster tisícich ple- 25.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
jbekov
Hudobno-biografické pásmo jednej 8.00 do 12.00 hod.
z najzaujímavejších postáv art-rockovej Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené
a populárnej hudby 20. storočia. Dňa 25. do 20.00 hod.
februára o 19.00 hod.
ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE
Hovorí sa: staroba – choroba. V tejto
realite sa nachádzam aj ja a svojich
87 rokov statočne znášam v dobrom
i zlom. Moje cesty často vedú do rôznych
ambulancií. Chodím často, lebo musím.
A prežívam mnohé strasti. Nuž ale čo
si počne starý, chorý človek? Ktorému
dobre padne, úsmev, pomoc pri vstávaní
zo stoličky, či výstupe z auta, či autobusu.
Do jednej ambulancie však celkom
rada idem. Len čo vstúpim do čakárne,
som akási spokojná. No v nefrologickej
ambulancii v Žiari nad Hronom priam
ma objíme silná, pozitívna energia. Takto
vynikajúco pôsobí pani doktorka Bullová
so svojím tímom sestričiek, ktoré sa u nej
striedajú. Keby všade boli takíto ľudia, ako
by sa nám dobre žilo. Touto cestou sa im
chcem poďakovať za ochotu a milé slová.
Prajem im veľa, veľa zdravia, aby ešte
dlho rozdávali svoj dar – liečiť a pomáhať
ľuďom.
Veľké ĎAKUJEM vyslovuje
Antónia Benčatová, Žarnovica

Prečítajte si

Prinášame vám niekoľko tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho,
ostatné novinky si môžete pozrieť v on-line
katalógu knižnice na stránke Mestského
kultúrneho centra www.mskcentrum.sk
v sekcii Knižnica.
PRE DOSPELÝCH
•Daniel Silva
– Anglický špión
•Candice Cohen-Ahnine
– Vráťte mi moju dcéru
•Julianne Donaldson
– Panstvo Edenbrooke
•Eva Dedinská
– Za náprstok šťastia
PRE DETI
•Helena Murčeková
– Tajnosti pobláznenej baby
•Sita Brahmachari
– Už zase lietam
•David Walliams
– Malý milionár

HĽADÁM DOMOV
PYCO

– kríženec
stredne
veľkého
vzrastu
Pyco bol
odobratý zo
zlých podmienok, kde bol držaný na
krátkej reťazi. Je to kríženec stredne
veľkého vzrastu, má približne 3 roky.
Vhodný je skôr do rodinného domu.
S inými psami sa znesie individuálne.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
LAKY

– kríženec
stredne
veľkého
vzrastu
Laky má
približne
jeden rok, je
to kríženec
stredne
veľkého
vzrastu. Je priateľskej a aktívnej
povahy. Má rád ľudskú spoločnosť,
deti a prechádzky. Vhodný je skôr do
rodinného domu, kde by mal dostatok
pohybu. S inými psami sa znesie
individuálne. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
CVOKY

– kríženec
stredného
vzrastu
Cvoky má
približne 1,5roka. Je trošku

bojazlivý, ale nie je agresívny. Keď
začne dôverovať človeku, je oddaný.
Má rád ľudskú spoločnosť, hladkanie,
prechádzky a deti. S inými psami sa
znesie bez problémov. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
MENDY

– kríženec
stredného
vzrastu
Mendy je
kríženec
poľovného
plemena. Má
približne 1,5roka. Je veľmi kontaktnej a aktívnej
povahy. Má rada ľudskú spoločnosť,
deti a dlhé prechádzky. Vhodná je
skôr do rodinného domu a aktívnej
rodiny, kde bude mať dostatok pohybu
a spoločnosti. S inými psami sa znesie
individuálne. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
RICKY

– kríženec
stredného
vzrastu
Ricky má
približne
6 rokov, ale aj napriek svojmu veku
je aktívny a veľmi kontaktný. Má rád
ľudí a hladkanie. So psami a s ľuďmi je
veľký kamarát. Má hygienické návyky
a je vhodný do domu s prístupom
do vnútra, aspoň do chodby. Je to
veselý, aktívny parťák, ktorý vám
prirastie k srdcu. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737 a 0918 398 483
počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri
adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk
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Svetový deň boja proti rakovine
Medzinárodná únia
proti rakovine (UICC)
vyhlásila 4. február za
Svetový deň boja proti
rakovine. Účelom je zvyšovanie
povedomia o ochorení, o jeho
príčinách, príznakoch, liečbe, ale
predovšetkým o prevencii, o tom,
čo môže každý urobiť pre seba a pre
svoje zdravie.
Podľa údajov z Národného centra
zdravotníckych informácií patria
nádorové
ochorenia
dlhodobo
medzi dve najčastejšie príčiny smrti s
podielom približne 25 %. V roku 2014
zomrelo v Slovenskej republike 13 643
osôb na nádorové ochorenie, čo bolo
26 % zo všetkých úmrtí, v okrese Žiar
nad Hronom 122 osôb – 27 %, v okrese
Žarnovica 87 osôb – 30 % a v Banskej
Štiavnici 43 osôb – 24,7 %. Podľa
odhadu onkoportálu GLOBOCAN,
v roku 2012 bol na prvom mieste u
mužov karcinóm hrubého čreva a
konečníka s 2347 prípadmi ochorenia
u mužov, u žien patrilo prvé miesto
rakovine prsníka s 2643 prípadmi
ochorenia.

Každé tretie ochorenie
sa dá vyliečiť vďaka skorej
diagnostike

Rakovina patrí medzi ochorenia,
ktoré sa často označujú ako choroby
spôsobené nezdravým životným
štýlom, čo všetkým dáva šancu vo
väčšine prípadov im predísť, ak sa
znížia, či úplne vylúčia zo života
rizikové faktory, akými sú fajčenie,
nadmerná konzumácia alkoholu,
nezdravé stravovacie návyky, telesná
nečinnosť a následná obezita. Podľa
údajov
Svetovej
zdravotníckej
organizácie zomiera vo svete ročne
na choroby spôsobené zväčša
nesprávnym životným štýlom až 36
miliónov ľudí a podľa trendu sa dá
očakávať ďalší nárast. Ak zaujmeme
len pasívny postoj a nebudeme
nič robiť, celosvetovo sa očakáva
diagnostikovanie 26 mil. nových
prípadov a 12 mil. úmrtí do roku 2030,
s najväčším nárastom ochorenia v
krajinách s nízkou a strednou úrovňou
života. Alarmujúce čísla hovoria, že
každý rok sa u približne 14,1 milióna
ľudí diagnostikuje rakovina a až 8,2
milióna ľudí svoj boj s touto chorobou
prehrá. Každý tretí Európan v priebehu
svojho života ochorie na rakovinu
a každý štvrtý na ňu zomrie. Denne
si túto diagnózu vypočuje 7 900
obyvateľov a ďalším 4 700 ju zapíšu do
úmrtného listu. Približne 200 deťom
diagnostikujú rakovinu počas roka.
Dobrou správou je, že viac ako 30 –
40 %-ám onkologických ochorení sa
dá predísť prevenciou a každé tretie
ochorenie môže byť vyliečené vďaka
skorej diagnostike a liečbe.

Európsky kódex
proti rakovine

Vypracovaný bol Európsky kódex
proti rakovine, ktorého cieľom je
apelovať nielen na ľudí, ale aj na
vládu. Ľudia by si mali viac všímať
svoje zdravie a vyhýbať sa rizikovým
faktorom (fajčenie, obezita, alkohol,
prítomnosti karcinogénnych látok
pri práci), nezanedbávať preventívne
prehliadky (prsníky, krček maternice,
hrubé črevo, semenníky, prostata) a
nechať sa očkovať proti infekčných
chorobám. Povinnosťou vlády je
zabezpečiť
kvalitnú
zdravotnú
starostlivosť, skríningové programy,
programy
kontroly
rakoviny,
zabezpečiť prístup pacientov k presnej
diagnostike, liečbe, rehabilitačným
programom i paliatívnej starostlivosti.
Až polovici všetkých onkologických
ochorení by sa dalo predísť pomocou

niekoľkých
jednoduchých
zásad:
nefajčiť, vyvarovať sa obezite, každý deň
vykonávať akúkoľvek telesnú činnosť,
denne konzumovať ovocie a zeleninu,
obmedziť príjem živočíšnych tukov a
konzumáciu alkoholu, nevystavovať
sa nadmernému slnečnému žiareniu,
dodržovať presné pravidlá ochrany pred
známymi rakovinotvornými látkami.
Ženy nad 25 rokov by sa mali zapojiť do
skríningu krčka maternice v programe
so zaistenou kontrolou kvality. Ženy
nad 50 rokov by sa mali zapojiť do
mamografického skríningu v programe
so zaistenou kvalitou.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Žiar nad Hronom,
Oddelenie výchovy k zdraviu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

RIADKOVÁ INZERCIA
•Lacno
predám
chladničku zn. Electrolux,
180 l a mrazničku zn. Calex,
200 l, zásuvkový. Cena
dohodou. T: 0907 351 067

•Prenajmem

2-izbový

byt na Ulici Komenského
v Žiari nad Hronom, od 1.
marca. Cena: 300 €, vráta-
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ne energií. T: 0918 954 888

•Predám
zbierku
spevákov 1985 - 2005 za 15
€ a zbierku hercov za 7 €. T:
0902 828 424

4/3

2/3

•Predám rohový gauč,
ročný, výborný stav,
rozkladací, š: 1,80 m, d: 2
m, tmavo sivý plyš, pekný
treba vidieť. Predáva sa
kvôli sťahovaniu. Na cene
sa DOHODNEME! T: 0908
896 138

•Dám do dlhodobého
prenájmu 3-izbový byt na
námestí. Byt je komplet
zariadený, vybavený spotrebičmi, práčkou, umývačkou riadu. Cena vrátane

•Kúpim alebo zoberiem
do prenájmu garáž v meste
Žiar nad Hronom. T: 0911
590 601
6/3

•Dám do dlhodobého
prenájmu
garáž
na
Ul.
Šoltésovej
53
(blízko
autobusového
nástupištia),
resp.
ponúkam na skladové
priestory. Výborný vstup
priamo z ulice. Zavedená
elektrina. T: 0918 557 329
7/3

energií pre 2 osoby: 330 €,
pre 3 osoby: 360 €. T: 0905
577 327

•Hľadám 2-izbový byt
do prenájmu v ZH. e-mail:
zuzaka@azet.sk

5/3
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POĎAKOVANIEak

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme stále na teba spomínať.
Dal si nám všetko,
čo si nám mohol dať
a my už môžeme na teba len s láskou spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom, známym a bývalým
spolupracovníkom, ktorí sa zúčastnili
na poslednej rozlúčke s naším drahým
Ondrejom Šeševičkom,
ktorý nás navždy opustil dňa 29. januára 2016
vo veku nedožitých 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Odišla si bez rozlúčky
a tak sa ti chcelo žiť.
Osud ti to ale nedoprial
s nami tu byť.
Dňa 16. decembra
2015 nás navždy opustila
vo veku 61 rokov
Daniela Pečenková.
Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa s našou drahou Danielou
prišli rozlúčiť a odprevadiť ju
na poslednú cestu jej života.
Tvoja matka Terézia Očenášová
a sestra Daša s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Dňa 19. februára
uplynie rok
od smutnej chvíle,
čo nás navždy
opustila naša drahá
Valéria Hrmová,
rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína manžel,
sestra, dcéra Adriana, syn Márius,
vnukovia Lukáško, Tomáško
a celá rodina.
SPOMIENKAtkov

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať do
konca života.
Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil
Ľudovít Kováč.
S láskou na neho spomínajú
manželka, syn, vnučka a pravnúčik.

SPOMIENKAov

SPOMIENKAtkov
Dňa 12. februára
si pripomíname
15 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec a dedko
Ján Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú
synovia Ľubomír a Dušan
s rodinami.

SPOMIENKAov

Ťažko je bez vás,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu
nás k vám zavedie.
Dňa 17. februára uplynie
1 rok od smutnej chvíle,
keď nás náhle
a navždy opustila
naša drahá maminka, starká,
svokra, krstná mama a sestra
Anna Šovčíková,
rod. Jedináková
a
dňa 2. apríla uplynú 4 roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý ocinko
Jozef Šovčík.
S láskou spomínajú deti Danka,
Dodko, Jurko, vnúčatá Jarinka,
Dodko, Lukáško, nevesta Danka,
krstný syn Janko s rodinou
a sestry Helenka s rodinou
a Mariana s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Dňa 15. februára si
pripomenieme
1. výročie, keď
od nás navždy
odišla naša
Božka Gregušová.
S úctou spomína
smútiaca rodina
Gregušová, Baloghová,
Hrčková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov
Navždy prestali
pre teba hviezdy
svietiť,
už navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 19. februára uplynie 5 rokov
odvtedy, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Lovčičan.
S láskou spomína
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Uplynul rok, odkedy
nás navždy opustil
náš manžel, ocko a starký
Emil Šály.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
spolu s nami tichú spomienku.
Milujúca rodina.

Odišla si tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Dňa 12. februára
si pripomenieme 1. výročie
od smrti našej
milovanej manželky,
mamy, svokry
a starej mamy
Emílie Sedliakovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Spomíname
v srdciach stále
na teba...
Dňa 8. februára
sme si pripomenuli
9. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarký
Jozef Čaradský.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry, syn,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si, mamička, od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 21. januára
uplynulo 10 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustila
naša milovaná mamička,
babička a prababička
Anna Ivaničová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Prestali srdiečka tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, drahí rodičia,
stále na vás spomínať.
Dňa 12. februára uplynie 9 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustili naša drahá maminka
Anna Jedináková
a
dňa 27. marca uplynie 41 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustili
náš drahý otecko
Juraj Jedinák.
S láskou v srdci na vás spomínajú
dcéry Helenka a Mariana s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Bolesťou unavený
si tíško zaspal,
zanechajúc všetkých,
ktorých rád si mal.
V neznámy svet si nám odišiel spať
a tu na zemi zaplakal každý,
kto ťa rád mal.
Dňa 10. februára uplynulo
15 rokov, ako nás navždy opustil
Stanislav Urblík.
S láskou v srdci spomínajú mama,
sestra Valika s rodinou a švagriná
s celou svojou rodinou.

Ako z tvojich očí
žiarila láska,
obetavosť a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca života.
Dňa 31. januára
sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá maminka,
starká a babka
Zuzana Mahdiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Emília a Tatiana so svojimi rodinami.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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e-mail: inzercia@echo.sk

Medailová žatva žiarskych karatistov
KARATE

Prvým spoločným výjazdom
karatistov z MŠK Žiar
nad Hronom bol výjazd
na medzinárodný turnaj
Memoriál M. Bozogáňa. Dňa
23. januára sa zišlo v Košiciach
468 pretekárov zo Slovenska,
Maďarska, Poľska, Rumunska
a Ukrajiny. Turnaj každoročne
stúpa na kvalite, ale i kvantite
pretekárov.
Žiarčanom sa darilo, keď
postupne nazbierali štyri zlaté
medaily: Aris Nikolas Čela, Ivana
Gahírová, Viktória Snopková,
Michal
Výrostko,
jednu
striebornú: Patrícia Vanková a
tri bronzové: Milan Laurov - 2x a
Zdenko Vanka.
O týždeň neskôr 30. januára sa
v Dolnom Kubíne konal Oravský
pohár. Tu Žiarčania nastúpili aj
s mladšími a menej skúsenými
posilami. V konkurencii 315
pretekárov zo Slovenska a
Poľska sa našim karatistom opäť
podarilo potrápiť súperov. Popri
individuálnych
kategóriách
boli v programe súťaže aj súťaž
družstiev. Z 39 klubov sa v
medailovej štatistike klubov
Žiarčania umiestnili na druhom
mieste za Karate klubom
Rapid Bratislava. Tentokrát išlo
doslova o medailovú žatvu, keď

Na Majstrovstvách Slovenska v chôdzi získal
Žiar 4. a 7. miesto
ATLETIKA – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

Zdenko Vanka, 1. miesto.
na žiarskom konte pribudlo
12 zlatých, 18 strieborných
a 6 bronzových umiestnení.
Súťaži neodolal ani tréner Miloš
Viglašský, ktorý v kategórii kata
veteránov nad 35 rokov obsadil
1. miesto, čím hneď na úvod
turnaja nasadil latku svojim
zverencom poriadne vysoko.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI A DRUŽSTVÁ
SPOLU

Zlato: Aris Nikolas Čela - 2x,
Alexandra Kalamárová, Milan
Laurov, Viktória Snopková,
Zdenko Vanka, Miloš Viglašský,
Ivana
Gahírová,
Jaroslav
Kalamár, Nela Mladenovič, Ester
Šišková, Erik Sklenka.

Striebro: Alexandra Biela 2x, Kornélia Bugárová, Ivana
Gahírová - 2x, Jaroslav Kalamár,
Šimon Sečkár, Ester Šišková, Erik
Sklenka, Viglašský Miloš, Volfová
Natália - 2x, Bibiána Černáková,
Timotej Gašpar, Alexandra
Kalamárová, Timea Kučerová,
Tamara Martikánová, Patrícia
Vanková.
Bronz: Alexandra Biela, Ivana
Gahírová, Timea Kučerová,
Tamara Martykánová, Zdenko
Vanka, Patrícia Vanková.
Podrobnejšie
výsledky
a
štatistiky sú na webovej stránke
www.sutazekarate.sk.
(ľs)

V sobotu 31. januára sa v bratislavskej
hale Elán konali Majstrovstvá Slovenska
v chôdzi.
Žiar reprezentovali dve atlétky v silnej
konkurencií chodeckých bášt, ako sú Dukla
Banská Bystrica, Bacúch a Borský Mikuláš.
Najlepšie sa darilo Barbore Brnákovej, ktorá
ako nováčik v kategórii mladšie žiačky
obsadila 4. miesto na trati 1000 m. O kategóriu
vyššie v starších žiačkach nás reprezentovala
Hanka Husenicová. Staršie žiačky mali trať
2000 m. Hanka si prvý kilometer počínala
výborne a držala sa v poprednej skupine, ale
v druhom kilometri jej došli sily a prepadla sa
na 7. miesto.
Popri majstrovstvách sa konal aj
medzinárodný míting, kde nastúpil na trať
1500 m Lukáš Muha. V konkurencii 16 mužov
z európskych štátov sa umiestnil na 14. mieste
s osobným časom 4:12,70.
(ap)

Hanka a Baja. Foto: archív.

ZÁJAZD NA CHORVÁTSKU MAKARSKÚ RIVIÉRU

Jednota
dôchodcov
Slovenska
–
Základná organizácia Žiar nad Hronom
organizuje dovolenkový pobyt pri mori
v Chorvátsku na Makarskej riviére, destinácia
Gradac, a to v termíne od 17.6. do 26.6.2016.
Hotelové ubytovanie, polpenzia raňajky a
večere formou bufetových stolov, autobusová
doprava. Cena: 344 €. Komplexné cestovné
poistenie: 11 €.

Informácie a prihlásenie na mobilnom čísle: 0902
132 999 alebo v mestskom Klube seniorov v
klubové dni utorok, stredu a vo štvrtok od 13.00
do 14.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom
dohodnutí. Prihlásiť sa je potrebné čím skôr,
avšak najneskôr do 29. februára. Zároveň je
potrebné uhradiť zálohu 150 €, zvyšok uhradiť
do konca marca 2016.
Ján Truben,
predseda ZO – JDS Žiar nad Hronom

BASKETBALOVÝ SUMÁR ZA POSLEDNÉ TÝŽDNE

V závere sme dokázali aj napriek
nepresnej hre udržať mierny náskok
a zápas sme aj s trochou športového
šťastia dotiahli do víťazného konca.
Súper nás prehrával hlavne spod koša
DORASTENECKÁ LIGA KADETI
a množstvom doskočených lôpt pod
– SKUPINA ZÁPAD
našim košom, z čoho dával ľahké koše.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
Nitra 74:71 (28:20, 13:15, 19:21, 14:15) asistent
Body: Jaroslav Pavol 26, Matúš Šály
22, Ľuboš Kuchár 8, Richard Kotlárik 5,
Jakub Boroš 4, Štábel Peter 4, Marek
Vinarčík 2, Maroš Medveď 2, Jakub
Krajčovič 1.

8:17, 2:14)
Body: Šonkoľ 15, Herich 11, Balogh 8,
Bobok 8, Dekýš 8, Tončík 7, Ďurica 6, R.
Kosmeľ 2, Ziman 2.

Posledný zápas
v základnej skupine

Ďalšie domáce
víťazstvo

Odohrali sme zápas so súperom,
ktorý je výkonnostne na našej
úrovni.
V prvom polčase sme hrali v celku
dobrú obranu a boli sme úspešní aj
v zakončovaní, čoho výsledkom bolo
našich 41 bodov. Druhý polčas sme
začali nesústredene, dopustili sme
sa viacerých strát a súper sa dostal
do mierneho vedenia. Robili sme
veľa faulov, na základe čoho sa nám
vyfaulovali hlavne podkošovi hráči.
Zápas
sme
dostali
pod
kontrolu zlepšenou obranou a
premenenými rýchlymi protiútokmi.

MLADŠÍ MINIŽIACI – OBLASTNÉ
MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM
Dolný Kubín 94:25 (19:10, 38:15,
57:23)
Body: Kartík 18, Štefanča 16, Barcík 15,
Danko 12, Ondrík 8, Melaga 8, Kret 4,
Olajec 4, Vonkomer 4, Ščepko 2, Kondra
2, Kňažko 1.

nás, že až 12 hráčov bodovalo, čo svedčí
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM o výbornom kolektívnom výkone.
Druhý zápas sme tiež zaslúžene vyhrali
Dolný Kubín 8:4 (zápasy 3 x 3)
8:4.
Naše družstvo mladších minižiakov Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
MŠK BK nastúpilo na ďalší zápas asistent
na domácej palubovke proti
rovesníkom z Dolného Kubína.
Od začiatku bol vidieť kvalitatívny
rozdiel medzi družstvami. Naši chlapci
od začiatku hrali na doraz v obrane
a darilo sa nám strelecky v útoku.
Čiže náš náskok každou štvrtinou
narastal. V poslednej štvrtine sme
takmer nedovolili súperovi prejsť na
MLADŠÍ ŽIACI - OBLASTNÉ
našu polovicu. Všetci chlapci dostali
MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED
príležitosť ukázať, čo natrénovali. Teší

Suverénne víťazstvá
mladších žiakov
v Liptovskom Mikuláši

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Žiar nad Hronom 13:80 (2:15, 8:17,
2:26, 1:22)
Body: Balogh 16, Šonkoľ 13, Dekýš 10,
Herich 8, M. Kosmeľ 8, Ďurica 6, Tončík
6, Ziman 6, R. Kosmeľ 4, Bobok 3.
MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Žiar nad Hronom 12:67 (2:18, 0:18,

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Žiar nad Hronom 13:80 (2:15, 8:17,
2:26, 1:22)
Body: Balogh 16, Šonkoľ 13, Dekýš 10,
Herich 8, M. Kosmeľ 8, Ďurica 6, Tončík
Žiarčania vycestovali na palubovku 6, Ziman 6, R. Kosmeľ 4, Bobok 3.
Liptovského Mikuláša v úlohe
veľkého favorita.
MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Už dlhšiu dobu sa ale mladší žiaci Žiar nad Hronom 12:67 (2:18, 0:18,
MŠK BK Žiar nad Hronom trápia 8:17, 2:14)
s chorobami a zraneniami. Inak to Body: Šonkoľ 15, Herich 11, Balogh 8,
nebolo ani teraz, keď sa museli zaobísť Bobok 8, Dekýš 8, Tončík 7, Ďurica 6, R.
až bez 6 svojich spoluhráčov. Veľkým Kosmeľ 2, Ziman 2.
povzbudením však pre chlapcov bol
návrat zraneného kapitána Patrika Žiarčania vycestovali na palubovku
Ďuricu, ktorý sa na palubovke ukázal Liptovského Mikuláša v úlohe
po dlhej dobe. Napriek malej minutáži veľkého favorita.
ho bolo okamžite vidieť, keď dokázal Už dlhšiu dobu sa ale mladší žiaci
nielen rýchlo bodovať, ale aj hnať MŠK BK Žiar nad Hronom trápia
svojich spoluhráčov do rýchleho s chorobami a zraneniami. Inak to
prechodu do útoku. Všetci jeho nebolo ani teraz, keď sa museli zaobísť
spoluhráči sa pridali k nadšenému až bez 6 svojich spoluhráčov. Veľkým
a agresívnemu poňatiu hry. Výborne povzbudením však pre chlapcov bol
celoplošne bránili, dávali domácim na návrat zraneného kapitána Patrika
ihrisku minimum priestoru. V útoku sa Ďuricu, ktorý sa na palubovke ukázal
pohodlne presadzovali v hre s loptou po dlhej dobe. Napriek malej minutáži
aj bez lopty. Niektoré akcie s viacerými ho bolo okamžite vidieť, keď dokázal
prihrávkami boli ukážkou kolektívneho nielen rýchlo bodovať, ale aj hnať
výkonu. Dôkazom takéhoto poňatia svojich spoluhráčov do rýchleho
hry je aj to, že bodovo sa presadili prechodu do útoku. Všetci jeho
všetci hráči MŠK BK Žiar nad Hronom. spoluhráči sa pridali k nadšenému
Chlapci si za svoj výkon zaslúžia veľkú a agresívnemu poňatiu hry. Výborne
pochvalu. Najbližšie ich už ale čaká celoplošne bránili, dávali domácim na
oveľa kvalitnejší súper, ktorý preverí ihrisku minimum priestoru. V útoku sa
ich kvality. Žilinčania dokázali na pohodlne presadzovali v hre s loptou
svojej palubovke Žiarčanov poraziť aj bez lopty. Niektoré akcie s viacerými
a sebavedomí určite pricestujú aj na prihrávkami boli ukážkou kolektívneho
horúcu palubovku žiarskej ZUS Arény. výkonu. Dôkazom takéhoto poňatia
Zápas sa odohrá v sobotu 20. februára. hry je aj to, že bodovo sa presadili
Norbert Nagy, tréner a Ladislav všetci hráči MŠK BK Žiar nad Hronom.
Balogh, asistent
Chlapci si za svoj výkon zaslúžia veľkú
pochvalu. Najbližšie ich už ale čaká
oveľa kvalitnejší súper, ktorý preverí
ich kvality. Žilinčania dokázali na
svojej palubovke Žiarčanov poraziť
a sebavedomí určite pricestujú aj na
horúcu palubovku žiarskej ZUS Arény.
Zápas sa odohrá v sobotu 20. februára.
Norbert Nagy,
MLADŠÍ ŽIACI – OBLASTNÉ
tréner a Ladislav Balogh, asistent

Suverénne víťazstvá
mladších žiakov
v Liptovskom Mikuláši
MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

Žia
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Veľký úspech pre žiarske karate, Dominika Veisová
získala bronz na Majstrovstvách Európy
KARATE – ME KADETOV, JUNIO ROV A U21

Žiarske karate zaznamenalo ďalší
veľký úspech. Dominika Veisová
získala na Majstrovstvách Európy
v kategórii junioriek do 48 kg
bronzovú medailu.
Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov
a U21 sa konali v dňoch od 5. do 7.
februára v cyperskom Limassole.
Súčasťou slovenskej reprezentácie boli
aj Žiarčanky Dominika Veisová a Nina
Jelžová, ktoré sú členkami žiarskeho
Karate klubu.
Nina Jelžová, pre ktorú boli tieto
majstrovstvá najvýznamnejšou súťažou
v jej doterajšej športovej kariére,
štartovala v kategórii kumite – kadetky
nad 54 kilogramov. Hneď v prvom
kole vyradila z bojov macedónsku
pretekárku. V druhom kole sa jej už
darilo o čosi menej, keď prehrala so

Dominika Veisová po namáhavom
zápase.

Nina Jelžová (vľavo).

s estónskou pretekárkou 3:5. V repasáži
porazila Cyperčanku 7:1, čo ju posunulo
do bojov o medailu. V boji o tretie
miesto nakoniec porazila Chorvátku
Ines Grdenicovú 5:1 a pre Slovensko tak
vybojovala bronzovú medailu.
Rozhovor s oboma dievčatami
prinesieme už v budúcom vydaní
Mestských novín.
(li)

srbskou pretekárkou. Bohužiaľ, ani
v repasáži s Grékyňou sa jej nedarilo tak,
ako by si predstavovala, a tak nakoniec
obsadila 9. miesto.
Dominika Veisová súťažila v kategórii
junioriek do 48 kilogramov. V prvom
kole porazila Azerbajdžanku za stavu
1:1 na zastávky a v druhom kole
Izraelčanku 3:1. V treťom kole prehrala

Na úvod nadstavby víťazne
BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI – 1. – 8. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – VŠK FEI
STU Bratislava 86:77 (20:21, 16:10,
29:17, 21:29)
Body: Róbert Rozim 35, Maroš Vrtík
18, Martin Matejčík 10, Tomáš Fábry 8,
Lukáš Tkáč 7, Vladimír Kašša 6, Maroš
Minárik 2.
Tešili sme sa na začatie zápasov o
prvú osmičku. V tejto časti bude
pre nás náročný každý jeden zápas.
Každý náš súper bude veľmi silný a
bude mať svoju kvalitu. Preto nás
teší, že sme odohrali výborný zápas a
potvrdili sme aj my svoju kvalitu.
Prvý polčas bol vyrovnaný, trápili sme sa
hlavne v streľbe z väčších vzdialeností.
Mierny náskok sme si urobili až v
závere prvého polčasu, keď sme dobrú
obranu potvrdili úspešným zakončením
z rýchlych protiútokov. Rozhodujúca pre
vývoj zápasu bola hlavne tretia štvrtina
zápasu, kde sme odohrali výbornú
obranu na perimetri a konečne sme sa
presadili aj v streľbe z perimetra. Súper
bol silnejší hlavne v hre pod košom.
Naši chlapci predviedli niekoľko veľmi
pekných akcií, ktoré zdvihli zo sedadiel aj
naplnenú športovú halu. Dostali sme sa
až do 23-bodového náskoku a v zápase
tak mohli dostať šancu všetci hráči, ktorí

sa zúčastňujú pravidelne tréningového
procesu. Škoda, že nepremenili niekoľko
otvorených streleckých príležitostí, či už
spod koša, alebo z vonka. Napriek tomu
sme zápas dohrali v pohode a tešíme sa
z víťazstva.

FUTBAL – HALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK U9

Halový turnaj prípraviek U9 prilákal
v nedeľu 24. januára do Prievidze
niekoľko
kvalitných
slovenských
futbalových klubov. Okrem FK Pohronie
sa predviedol domáci FK Baník Horná
Nitra, AS Trenčín, FC Nitra a MŠK Žilina.
V úvodnom zápase turnaja nastúpili
futbalisti FK Pohronie proti domácemu
Baníku Horná Nitra. Pri predchádzajúcich
konfrontáciách s týmto súperom sme sa
presvedčili, že mu vedia byť vyrovnaným
protivníkom. Napriek veľkej snahe, bojovnej hre v obrane i útoku sa však Hornonitrania podarilo dvakrát prekonať nášho
brankára a zápas skončil 0:2.
V druhom zápase na našich chlapcov čakal
AS Trenčín. Futbalisti z Pohronia, posilnení radami trénerov, že treba predviesť
peknú a kvalitnú hru, nastúpili odhodlaní
nesklamať. Spolupráca fungovala v obrane aj v útoku, hrou na celú šírku ihriska
a neustálymi nahrávkami pekne potrápili
súpera. Jedným zaváhaním však dovolili
Trenčanom dostať sa do gólovej šance a tí
ju využili. Naši chlapci im nezostali nič dlžní
a o vyrovnanom zápase svedčilo aj konečné
skóre 1:1.

Najlepším brankárom
turnaja sa stal Šimon
Pažout z FK Pohronie

U9 hrali pozorne, nenechávali žilinským
hráčom priestor, a aj napriek tomu, že boli
pod neustálym tlakom, nedovolili súperovi
dostať sa do gólových šancí. Práve naopak,
neustále hrozili po rýchlych brejkoch.
Vďaka premenenému gólovému úniku
Samka Sekerku získali gólový náskok a ten
si krásnou hrou udržali až do konca zápasu.
O veľkosti tohto úspechu svedčí aj fakt, že
MŠK Žilina skončila turnaj so skóre 17:2.
Tréner Maroš Pažout k turnaju povedal:
„Dnešný turnaj nám ukázal, že sa nemusíme
báť žiadneho súpera. Stretli sme sa s kvalitnými súpermi, predviedli sme sa výbornou
bojovnosťou a plnením dohodnutých úloh.
Výborne nám fungovala rozohrávka aj prechod do útoku. Musíme dotiahnuť ešte
finálnu fázu, v ktorej sme trošku zaostali za
očakávaním. Čerešničkou na výbornom turnaji bol zápas s MŠK Žilina, ktorú sme ako
jediní dokázali poraziť. Po debakloch, ktoré
dovtedy rozdávali a hre, akou sa prezentovali, sme sa nedali zahanbiť a v tomto
zápase sme sa aj my podieľali na naozaj
výbornom športovom zážitku.“
Ako najlepší brankár turnaja bol
ocenený pamätnou soškou Šimon
Pažout.
(KRP)
VÝSLEDKY ZÁPASOV FK POHRONIE

FK Pohronie – FK Baník Horná Nitra 0:2
FK Pohronie – FK Pohronie 1:1 (Kocian)
Hráči FC Nitra síce ťahali v tomto tur- FK Pohronie – FC Nitra 5:1 (Kocian 4, Líška)
naji za kratší koniec vo väčšine zápasov, FK Pohronie – MŠK Žilina 1:0 (Sekerka)
nepodľahli však našim hráčom ľahko.
V tomto zápase predviedol svoje strelecké
KONEČNÉ PORADIE
schopnosti Stanko Kocian, ktorý premenil 1. MŠK Žilina, 2. FK Baník Horná Nitra, 3. FK
až štyri gólové šance. Nitranov nakoniec Pohronie, 4. AS Trenčín, 5. FC Nitra.
chlapci zdolali 5:1.
Zostava FK Pohronie: Šimon Pažout –
Najväčším futbalovým zážitkom turnaja bol Stanislav Kocian, Samuel Sekerka, Alex
pre našich hráčov a ich fanúšikov zápas pro- Bujňák, Matej Kabina, Maroš Čerťaský,
ti favorizovanej Žiline, ktorá až do stretnu- Hugo Pittner, Marek Suchý, Dušan Hrmo,
tia s mužstvom FK Pohronie poľahky zdol- Lukas Laurov, Lukáš Líška, Vratko Kršiak,
ala všetkých svojich súperov. Hráči našej Martin Vanka.

Ťažká odveta
na bratislavskej pôde
VŠK FEI STU Bratislava – MŠK BK Žiar
nad Hronom 68:74 (27:13, 16:23, 17:10,
8:28)
Body: Róbert Rozim 29, Maroš Vrtík 12,
Vladimír Kašša 10, Lukáš Tkáč 10, Jakub
Kádaši 6, Maroš Minárik 3, Tomáš Fábry 2,
Martin Fábry 2.
Po dobrom výkone na domácej pôde
sme sa s tým istým súperom poriadne
vytrápili. Na súperovej pôde to bolo
hlavne o tom, kto lepšie zregeneruje,
nakoľko medzi obidvomi zápasmi
nebolo viac ako 12 hodín oddychu.
Súper nás dnes prehrával hlavne v
podkošovej hre, kde mal veľké množstvo
útočných doskokov, z čoho dosahoval
ľahké koše. Okrem toho boli aj strelecky
úspešní, a tak sme sa dostali až do straty
-14 bodov, keď hlavne tretia štvrtina nám
vôbec nevyšla. Našťastie sme opäť ukázali

Žiarčania zdolali favorizovanú Žilinu

veľký charakter a v štvrtej štvrtine po
výbornej obrannej hre a zrýchlení nášho
útoku sme dokázali zápas otočiť. Poslednú
štvrtinu sme vyhrali neuveriteľných 28:8
a aj zápas celkovo o 6 bodov. V závere
rozhodla naša lepšia tréningová príprava
a taktická pripravenosť. Gratulujeme
svojim hráčom k víťazstvám a dúfame, že
aj naďalej budú svojimi výkonmi zabávať
žiarskeho diváka. Karol Kučera, tréner
a Martin Šály, asistent

FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK
FK Pohronie vás pozýva na Futbalový turnaj prípraviek,
ročník narodenia 2007.

Turnaj sa uskutoční 28. februára

v ZUS aréne v Žiari nad Hronom v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Účastníci turnaj: 1. FK Pohronie, 2. MŠK Žilina, 3. Spartak Trnava, 4. VSS Košice, 5. MŠK
Rimavská Sobota, 6. SFM Senec, 7. Baník Horná Nitra, 8. MFK Ružomberok.

ŠPORTOVEC ROKA 2015
Utorok 23. februára o 16.00 hodine

Hlavná sála MsKC
Moderátor: Richard Vrablec
Atraktívny kultúrny program,
športová exhibícia a hudobné
vystúpenia

