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Plaváreň už onedlho čaká rekonštrukcia
za niekoľko miliónov eur
Mesto už o niekoľko týždňov začne
rekonštruovať krytú plaváreň. Predpokladaný termín uzatvorenia krytej
plavárne je naplánovaný v máji, je
však možné, že to bude už na konci
apríla. Rekonštrukčné práce by mali
trvať do konca roka.
Rozpočtový náklad na naprojektovanú
časť je približne 3,6 milióna eur bez DPH.
„Finančný dar od spoločností HYDRO
a PENTA je 600-tisíc eur a 2 milióny eur
si zoberú mestské Technické služby dlhodobý investičný úver. Predpokladáme,
že rozdiel ušetríme tým, že stavbu realizujeme vo vlastnej réžii a prostredníctvom verejných súťaží na dodávateľov,“
informuje primátor Peter Antal s tým, že
práce budú realizovať technické služby

nom priestore určuje mieru starostlivosti
mesta o vlastný majetok. Hlavným dôvodom ale v tomto uhle pohľadu nie je len
estetika, ale dosiahnutie energetických
úspor. Tieto úspory znížia prevádzkové
náklady, ktoré rastú úmerne rastu cien
energií a boli hlavným motívom spustenia prípravy projektovej dokumentácie. Časť úveru sa bude splácať práve
z týchto úspor,“ vysvetľuje Antal dôvody,
prečo sa mesto rozhodlo objekt plavárne
rekonštruovať.

„

Zmodernizuje sa aj bazénová časť či vybavenie plavárne.
v režime ako na futbalovom a aj zimnom
štadióne. „Okrem prác a bežných materiálových dodávok verejne obstaráme
aj deväť relatívne samostatných, funkčných celkov. Bazén, vybavenie plavárne,
čistiacej zóny, zábradlia, ústredného
kúrenia, vzduchotechniky, bazénovej
technológie, zdravotechniky a taktiež
monitoring a targeting,“ dopĺňa informácie primátor.


Žiarske jedálne nakupujú mäso
od overených dodávateľov
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Plaváreň slúži Žiarčanom už viac ako 20 rokov.


Nové distribučné centrum
dá prácu 130 ľuďom
Strana 4



Objekt je v prevádzke viac ako 20 rokov.
I napriek dobrej starostlivosti o prevádzku, sa už prejavuje „zub času“ a moderná doba si vyžaduje moderné riešenia.
„Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v príjemnom prostredí je v súčasnosti štandard, ktorý si žiada poskytnúť
návštevníkom niečo viac, ako majú dnes.
Rovnako aj vzhľad objektu zvonku v da-

Dosiahnuté energetické
úspory znížia prevádzkové
náklady.
Peter Antal, primátor
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu prvého podlažia, teda časti, kde
sa nachádza plavecký bazén. „Celý objekt bude zateplený, vymenia sa všetky
okenné a dverové výplne. Celá fasáda
zvonku dostane moderný architektonický charakter a verím, že sa nám podarí
vhodne zladiť aj najbližšie okolie stavby,“
približuje riaditeľ technických služieb
Igor Rozenberg s tým, že vnútro dostane
nový nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami, teda bazén bude o jednu
dráhu širší. Zmení sa celý vstup do objektu, šatne sa spoja, pričom vznikne
zaujímavý spoločný priestor s výstupom
do bazénovej časti a sáun. „Bufet by sa
mal premiestniť medzi vstup do objektu
a bazénovú časť tak, aby sa dalo do neho
vstúpiť aj „mokrou“ nohou,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)

Technické služby opäť rozšírili svoj vozový park
Mestská eseročka sa neustále snaží
modernizovať svoj vozový park. Vďaka novým a moderným strojom sa tak
zvyšuje kvalita poskytovaných služieb.
Mestské Technické služby v posledných týždňoch výrazne zmodernizovali
a doplnili svoj vozový park. „Kúpili sme
montážnu plošinu Mitshubishi Canter
s pracovným dosahom 18 metrov,“ konkretizuje Juraj Tužinský, vedúci prevádz-

ky Údržba s tým, že cena plošiny bola 25
000 eur s DPH. Dôvodom kúpy boli neustále náklady na opravy a údržbu starej
plošiny Avia, ktorá má 29 rokov. Starú
plošinu pritom spoločnosť plánuje odpredať. „Nová plošina sa bude využívať
hlavne v rámci správy verejného osvetlenia, ale aj na objednávky od externých
firiem a na iné požiadavky v súčinnosti
s mestom Žiar nad Hronom,“ dodáva Juraj Tužinský.

Zisťovali sme, v akých
predmetoch vynikajú naši školáci
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Traktor John Deere sa už využil pri úprave úzkych chodníkov.



Odkrývame históriu: Nový nález
na kaštieli
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Nová plošina sa už zabeháva v teréne.

Nová technika dorazila aj na prevádzku
zimnej údržby, kde spoločnosť kúpila
dva nové stroje. Prvým je dvojkolesový,
ručne vedený traktor Ferrari 340 s radlicou a kefou na sneh. Ako letné príslušenstvo je k nemu ešte rotavátor, ktorý pomôže pri realizácii záhrad. „Dvojkolesový
traktor sa využíva v časti IBV, kde odhŕňa
úzke chodníčky. Na tieto miesta sme
predtým nemali potrebnú techniku, keďže chodníky sú niekde užšie ako 1 meter
a sú v nich inštalované stĺpy osvetlenia a
dopravné značky,“ približuje Peter Jagoš,
zástupca riaditeľa technických služieb.

Na úpravu úzkych chodníkov bude slúžiť aj ďalší stroj. „Kolesový traktor John
Deere 1026R s radlicou a sypačom. Tento sa využíva na časť mesta od Ul. A.
Dubčeka po Hviezdoslavovu ulicu, kde
takisto upravuje úzke chodníky,“ dodáva Peter Jagoš. Traktor má celkovú šírku
len 120 centimetrov, natáčaciu radlicu a
nerezový sypač na inertný materiál. Doposiaľ teda chodníky upravovali tri stroje
techniky, dnes ich majú technické služby
k dispozícii päť.
(li)
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Mliečny automat ničia vandali
Premiestnia ho na iné miesto?
Mliečny automat, ktorý je umiestnený v blízkosti Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika, si v poslednom období
zobrali na mušku vandali. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín tak
ráta škody na tisícky eur.
Mliečny automat využívajú Žiarčania už
od roku 2010. V ostatných dňoch však bol
z dôvodu poškodenia mimo prevádzku.
Na problém s vandalmi pred časom upozornil aj viceprimátor mesta Ladislav Kukolík. Ako uviedol: „Mliekomat poškodili
asi päťkrát za posledných šesť mesiacov.“
Žiarčania si už na automat zvykli a okrem
mlieka v ňom nakupujú aj produkty, ako
sú jogurty, syry či maslo. Vedenie družstva
však požiadalo mesto o nájdenie nového
miesta, ktoré by bolo viac na očiach a bližšie k centru. „Spoločne s mestom budeme
hľadať náhradné priestory. Mali by byť
pod dohľadom mestských kamier. Ak by
sme takéto miesto nenašli, budeme nútení automat odniesť k nám na družstvo,“
hovorí predseda PD Lovčica – Trubín Marián Pavla a konkretizuje škody, ktoré im
vandali na zariadení spôsobili: „V minulom roku nám vznikla škoda na zariadení,
finančnej hotovosti a tovare v hodnote

Vandali poškodili automat za ostatné mesiace niekoľkokrát.
3 446 eur, pričom tu nie je zarátaná suma
za opravu. V tomto roku sme museli zariadenie z dôvodu poškodenia na týždeň
zatvoriť a tu sú straty vyčíslené na sumu
3 300 eur.“ Ako ďalej Pavla podotýka, vlani
vandali zničili automat niekoľkokrát, a to
v júli a auguste. Zásah do zariadenia bol
pritom aj sekerou.
Poškodenie mliečneho automatu riešila v poslednom období niekoľkokrát aj
mestská polícia. „V roku 2018 boli na MsP
nahlásené dva prípady, v ktorých došlo
k vlámaniu do uvedeného automatu. Páchateľ sa zameriaval hlavne na zásobník
s mincami, ktorý vylomil a poškodil. Tieto
dve udalosti boli kvalifikované ako podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovanie cudzej veci a boli odstúpené
na OOPZ na ďalšie riešenie,“ informuje

Juraj Horváth z Oddelenia priestupkového a správneho konania MsP v Žiari nad
Hronom. MsP ešte v roku 2018 riešila aj
poškodenie plášťa mliekomatu, a to ako
priestupok proti majetku. Tu páchateľ nebol zistený. „Dňa 22. januára tohto roku
v čase o 03.06 hod. prišiel poplach na stálu službu z uvedeného mliekomatu. Hliadka MsP zistila poškodenie mincovníka, peniaze ani iné veci nezmizli. Páchatelia boli
zaznamenaní na kamerovom systéme, ale
zatiaľ sa ich nepodarilo identifikovať. Vec
je zatiaľ v riešení MsP, kým majiteľ nedodá
vyčíslenie škody, ktorá keď bude presahovať 266 eur, bude priestupok prekvalifikovaný na trestný čin a odovzdaný na
OOPZ,“ dodáva Juraj Horváth. Za priestupok, okrem náhrady vzniknutej škody,
môže priestupca na mieste dostať pokutu
do 33 eur a v rozkazom konaní 250 eur.(li)

Poľské mäso z chorého dobytka sa v našich školách
určite neobjavilo
Ubezpečujeme všetkých, že do našich
školských jedální sa mäso z chorého
hovädzieho dobytka z Poľska určite
nedostalo.
Mäso, ktoré nakupujú naše školské jedálne pochádza od overených dodávateľov a
každé má evidenciu až po číslo zvieraťa,
z ktorého pochádza. Väčšina mäsa pochádza zo Slovenska, aj od regionálnych producentov. Hydina používaná v jedálňach
pochádza výlučne zo slovenských chovov.
Na kvalite mäsa pre naše deti si dávame
záležať.
„Zvolal som mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie, kde sme riešili mimoriadnu situáciu v súvislosti s dovozom
poľského mäsa do SR. Okrem našich predstaviteľov (ministerka Gabriela Matečná a
riaditeľ veterinárnej správy) som pozval
aj zástupcu európskej komisie v SR, aby
nám povedal, čo mieni komisia urobiť pre
to, aby sa zabránilo takýmto situáciám,“
uviedol v súvislosti s kauzou nekvalitného
mäsa z Poľska žiarsky primátor, a zároveň
poslanec NR SR Peter Antal s tým, že naši

Naši školáci už majú za sebou polročné prázdniny, a teda aj hodnotenie za
prvý polrok školského roku. Pozreli
sme sa, v ktorých predmetoch vynikajú a na akých stredných školách chcú
ďalej študovať.
V Základnej škole na Ul. Dr. Janského
rozdali v prvom polroku 434 vysvedčení. „Špecifikum prváckych vysvedčení je
slovné hodnotenie, ostatní naši žiaci boli
hodnotení známkou,“ informuje riaditeľ
školy Marek Baláž a ako podotýka, „Jednotka“ ako škola s prírodovedným zameraním má v každom ročníku otvorené
triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky spolu s logikou. „Hodiny chémie,
fyziky a biológie učíme v menších skupinách v učebniach so špičkovým vybavením. Práve preto sú tieto predmety
tak obľúbené u žiakov a dosahujú v nich
výborné výsledky. V bežných triedach
majú žiaci posilnené vyučovanie anglického jazyka, ale napr. aj telesnej výchovy. Aj na nej sa deti stretávajú s angličtinou. Aj preto môžeme anglický jazyk
tiež zaradiť medzi obľúbené predmety
našich žiakov,“ konkretizuje obľúbené
predmety žiakov riaditeľ. Na informatike sa žiaci pomocou projektu IT Akademia podrobne zoznamujú nielen so
špeciálnymi výukovými programami. „Tu
pre nich pripravujeme prekvapenie. Do
vyučovania v druhom polroku zaradíme
v rámci predmetu prácu s 3D tlačiarňou,“
prezrádza ďalej Marek Baláž a ako dodáva: „Náš vzdelávací program a aktivity
školy dobre pripravia našich deviatakov
na ďalšie štúdium na stredných školách.
Naši žiaci najviac preferujú gymnáziá,
školy s technickým, prípadne obchodným zameraním.“

V Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika
vydali z celkového počtu 665 žiakov na
1. stupni 301 výpisov, z toho 88 bolo vydaných v 1. ročníku a na 2. stupni 356.
Žiakom študujúcim v zahraničí výpisy
neboli vydané. V deviatom ročníku bolo
vydaných 46 výpisov. „Najväčší záujem
majú naši deviataci o reálne aj bilingválne gymnáziá. Najlepšie výsledky dosiahli
z predmetov informatika a angličtina
na 1. stupni a z geografie, biológie, informatiky, občianskej náuky, ruského a
nemeckého jazyka na 2. stupni,“ konkretizuje riaditeľka školy Ľubica Baranová.
Základnú školu na Jilemnického ulici
navštevuje 305 žiakov. V prvom polroku
tu rozdali 297 výpisov vysvedčení, keďže
8 žiakov študuje v zahraničí. Po prvýkrát si vysvedčenie prevzalo 28 žiakov a
v deviatom ročníku bolo hodnotených
34 žiakov. „Najviac sa školákom darilo
vo výchovných predmetoch, a to nielen
na 1. stupni. Vynikajúce výsledky dosahovali aj v predmete prvouka či zdravý
životný štýl,“ približuje Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy. V súčasnosti je
na „Štvorke“ 34 žiakov deviatakov, ktorí
sa od budúceho školského roka začnú
pripravovať na svoje budúce povolanie
na stredných školách. „U chlapcov prevláda záujem o stredné odborné školy
a stredné priemyselné školy technického zamerania, ako aj o stredné športové
školy. Dievčatá majú záujem o stredné
školy pedagogické, zdravotnícke, ako
i o gymnáziá s bilingválnym štúdiom
a tiež všeobecnovzdelávacie gymnáziá,“
dodáva riaditeľka školy.

Naše deti jedia slovenské výrobky.
potravinári sú pod prísnou denno-dennou kontrolou veterinárov po celý čas
výroby. „Poliaci vraj zvažujú zavedenie
kamier do výrobných podnikov. Nie, toto
mi nestačí! A verím, že aj komisii to stačiť
nebude. Mať lacné a nekvalitné je mimo
rámca noriem EU. Preto vás prosím, kupujte naše, slovenské hydinové, hovädzie
a bravčové, aj keď nie je vždy najlacnejšie.
Kvalita niečo stoji. Verím našim potravinárom,“ vyhlásil ďalej Antal.
Minulý rok sa Petrovi Antalovi podarilo v parlamente presadiť zákon, ktorý
umožňuje kupovať školským jedálňam
kvalitnejšie potraviny, lebo nemusia podľa novely zákona o verejnom obstarávaní

mestské noviny

Žiarski školáci vynikajú
v cudzích jazykoch
a prírodovedných predmetoch

kupovať to najlacnejšie. „Našim žiarskym
jedálňam som dal pokyn, aby, pokiaľ je
dostupné, kupovali výlučne naše, ak sa dá,
tak dokonca lokálne potraviny. A pokiaľ
viem, vedia sa zmestiť aj do ceny jedla,
takže nepotrebujú osobitné dotácie.
Takto musí postupovať každý starosta
a určite to pomôže našim farmárom,“ podotkol Antal, podľa ktorého naši farmári
nepotrebujú obrovské osobitné dotácie,
ale len to, aby dokázali predať tovar za
rozumnú cenu. Aj preto má v súčasnosti
žiarsky primátor v parlamente predložený
zákon o cenách, ktorý zakazuje kupovať
obchodom od výrobcov pod nákladové
ceny.
(r)
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vodu pôdorys veží nie je štvorcový, ale
mierne skosený – lichobežníkový.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Nový nález na kaštieli

Arcibiskup Juraj Lippay, keď chcel
zistiť následky tureckého rabovania
na svojom majetku vo Sv. Kríži, sa
vydal na cestu, avšak Turci ho začali
prenasledovať. Život si zachránil len
vďaka dobrým koňom, na ktorých
stihol Turkom utiecť do pevnosti
vo Sv. Kríži, no jeho náklad z vozmi
a batožinou zostal Turkom.
Na základe vlastnej skúsenosti a stavu
obrany Sv. Kríža dal v nasledujúcom
období opraviť a zlepšiť opevnenie
svätokrížskej pevnosti, v ktorej dal vybudovať nárožné bašty. Tým sa zlepšila jej obrany schopnosť a zvýšil sa aj jej
význam pri kontrole pohronskej cesty.
Takto znie text o prepade arcibiskupa,
pána kaštieľa vo Sv. Kríži.
Dlho som hľadal, ktoré to veže dal postaviť. Chodil som po okolí kaštieľa, aj
v parku, no nič. Tie veže kaštieľa, ktoré teraz vidíme sa pripisujú Štefanovi
Moysesovi. Až v posledných dňoch
prišiel na kaštieľ I. Gojdič z trnavskej
univerzity, ktorý bude robiť historicko

Účelom zošikmenia muriva voči prístupovej ceste bolo, aby v prípade
streľby aj väčšími palnými zbraňami
bol účinok zmiernený. Šikmé murivo
totiž neumožňuje priamy, kolmý dopad strely na murivo, čím zmierňuje
jej účinok. Strela sa takpovediac zošuchne z muriva a nepoškodí ho. Brit
vybudovaný z masívnejších a precízne
vysekaných kamenných blokov udržuje tento tvar dlhodobo v dobrom stave
a tým predlžuje jeho funkčnosť.
Hneď som išiel a prelistoval som si
záznamy. A naozaj, Moyses píše, že
dal veže len nadstavať o jedno podlažie s cimburím. Tým potvrdil, že dolná
časť je staršia a je súčasťou pevnostnej
fortifikácie kaštieľa. Tak máme dokázaný pevnostný charakter kaštieľa
v období 17. storočia, kedy vo vežiach
– architektonický výskum na kaštieli. veží smerujúcich šikmo na prístupovú dené neväzne na seba. Bol to prvok boli umiestnení vojaci brániaci sa pred
Pri obhliadke odkrytých častí omietok cestu. Boli tam pekne viditeľné veľké kamenného múru, avšak len v britovej útokom a vyzbrojení pravdepodobne
ma upozornil na bryty kamenných kamenné kvádre, pekne otesané a kla- časti – ostrá hrana muriva. Z toho dô- aj s delami menšieho kalibru.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Zrenovovali sa parkety
v Hlavnej sále MsKC

Zápis
do základnej školy
V súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. – školský zákon prebieha zápis
do základných škôl v termíne od
1. apríla do 30. apríla.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť
dieťa narodené v termíne od 1.9.2012
do 31.8.2013 alebo dieťa s odloženou
povinnou školskou dochádzkou na
plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. Nikoho nemožno
oslobodiť od plnenia povinnej školskej
dochádzky! Miesto a čas zápisu určuje
VZN č. 12/2015 mesta Žiar nad Hronom.
Termíny zápisu základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Žiar nad Hronom
Základná škola Ul. Dr. Janského
č. 2, Žiar nad Hronom
Základná škola Ul. M.R. Štefánika
č. 17, Žiar nad Hronom
Základná škola Jilemnického ul.
č. 2, Žiar nad Hronom
1. apríla 2019 (pondelok)
od 9.00 do 18.00 hod.
Na zápis je potrebný občiansky preukaz
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa
a v prípade zdravotne postihnutého
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom
postihnutí.
Podľa zákona žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko

(VZN č. 5/2007 o určení školských
obvodov pre jednotlivé školy, ktorých
zriaďovateľom je mesto Žiar nad
Hronom v znení neskorších predpisov),
ak sa zákonný zástupca nerozhodne
podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Riaditeľ spádovej školy (školský obvod)
je povinný prednostne prijať na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov,
ktorí majú miesto trvalého pobytu
v školskom obvode spádovej školy, a to
až do výšky maximálneho počtu žiakov
v triede príslušného ročníka (zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť riaditeľ
školy rozhodne o odklade začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťaťa o jeden školský rok alebo
o zaradení do nultého ročníka základnej
školy, a to vždy na:
1. žiadosť zákonného zástupcu
súčasťou
je
odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast,
- odporučenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie,
2. návrh materskej školy, ktorú
dieťa navštevuje
- súčasťou je predchádzajúce
odporučenie zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie,
- informovaný súhlas zákonného
zástupcu.
Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou
(odkladom)
v
predchádzajúcom
školskom roku je povinný znova sa
zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský
rok.
Ak zákonný zástupca neprihlási
školopovinné dieťa na zápis do školy
a nedbá o jeho riadnu dochádzku
do školy obec postupuje podľa
§ 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Priestupku sa dopustí ten,
kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie
maloletého najmä tým, že neprihlási
dieťa na povinnú školskú dochádzku,
alebo zanedbáva starostlivosť o
povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
Za priestupok možno uložiť pokutu do
331,50 eur.
(r)

Vizualizácie.

V pondelok 28. januára sa začalo
s opravou podlahy v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra. Cena rekonštrukcie je takmer 12 000 eur.
Renovácia a repasovanie parkiet zahŕňala
ich brúsenie, vyspravenie nerovností na
ploche približne 150 metrov štvorcových,
výmenu líšt a lakovanie hrubou vrstvou
laku na veľkú záťaž. Spolu sa opravila plo-

cha 620 metrov štvorcových. „Sú to poctivé parkety, preto by bola škoda vymieňať
ich za nové,“ informuje primátor Peter Antal a dodáva: „Keby sme ich menili, stálo
by nás to minimálne 4 – 5-krát viac. Parkety sú však po renovácii vďaka vhodnému
technologickému postupu ako nové.“
(kr)

Takmer 40-ročné vybavenie vymenili
za nové a moderné
Prostredie materskej školy, a hlavne jej
interiér, je tým faktorom, ktorý tiež výrazne vplýva na spokojnosť detí a aj ich
rodičov. „V Materskej škole – elokovanom
pracovisku na Sládkovičovej ulici, sa dlhodobo snažíme nielen o účelné a estetické
zariadenie tried, ale zamerali sme sa aj na
renováciu detských sociálnych zariadení,“
informuje zástupkyňa elokovaného pracoviska Andrea Sliacka a ako podotýka:
„Najmä vďaka pomoci rodičov našich detí
a 2 % ich daní sa nám v januári podarilo zrekonštruovať aj poslednú kúpeľňu
v materskej škole.“
V rámci rekonštrukcie sa vymenilo takmer
40-ročné vybavenie za nové, detsky veselé a hlavne hygienicky čisté. „Teraz sa naše
deti cítia v materskej škole ešte spokojnejšie ako doteraz a vďaka patrí aj rodičovi jedného z našich detí, ktorý nemalou
sumou na tento účel prispel,“ dodáva Andrea Sliacka.
(li)
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V Žiari vyrastie nové distribučné centrum
Nové distribučné centrum postaví
v Žiari nad Hronom spoločnosť CBA
Slovakia v spolupráci so spoločnosťou
Prologis. Ide o lokalitu blízko
križovatky Šášovské Podhradie.
CBA Slovakia prevádzkuje sieť predajní,
menších samoobslužných potravín a lo-

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

kálnych supermarketov. Na pozemku
sa už začali prípravné práce, otvorenie
distribučného centra je naplánované na
november 2019. Celková plocha distribučného centra dosiahne 20 300 m2. Súčasťou bude 3 600 m2 chladeného skladu
pre čerstvý sortiment.
Prácu v novom distribučnom centre
nájde v prvej fáze 130 zamestnancov.
Výstavba nového centrálneho distribučného centra je v súlade s dlhodobou
stratégiou spoločnosti, ktorá má za cieľ
ďalej zvyšovať kvalitu a čerstvosť potravín v predajniach CBA Slovakia.
Spoločnosť CBA Slovakia je jedným z
najväčších domácich maloobchodných
predajcov potravín v krajine a patrí k obchodom s najvyšším zastúpením domácich slovenských výrobkov.
(li)
Foto: ilustračné, zdroj Prologis.

Nezabúdame na obete z Kľakovskej doliny
Stáva sa už pravidlom, že každý rok
v januári si pripomíname tragické
udalosti, ku ktorým došlo v nedeľu
21.1.1945 v Kľakovskej doline. Tento
rok si to pripomíname po 74-krát.
Pietneho zhromaždenia sa 20. januára
sa zúčastnila delegácia Vlády SR na
čele s ministrom obrany, generálom
Gajdošom.
Prezidenta
republiky
zastupoval vedúci jeho vojenskej
kancelárie. Za Národnú radu SR bol
prítomný poslanec Peter Antal, ktorý
je zároveň primátorom mesta Žiar
nad Hronom. Medzi hosťami boli
prednostovia
Okresných
úradov
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská
Štiavnica. Banskobystrický vyšší územný
celok zastupoval jeho podpredseda. Za
SZPB bola delegácia vedená predsedom
SZPB Pavlom Sečkárom a jej členom bol
tajomník ÚR Viliam Longauer. Oblastný
výbor zastupoval predseda Oblastného
výboru Žiar nad Hronom Jaroslav Bulko.
Prítomný boli aj starostovia okolitých
obcí ako aj štvorčlenná delegácia
z družobného českého mesta Napajedla.
Všetci zúčastnení prišli, aby si uctili
pamiatku obyvateľov obcí Kľak a Ostrý
Grúň.

výstrelmi, požiarmi domov a usadlostí,
nárekmi a vzlykmi umierajúcich.
Represálie, ktoré zorganizoval fašistický
slovenský režim, priniesol veľké obete
na ľudských životoch. V Ostrom Grúni
padlo 64 občanov a ešte horšia situácia
bola v Kľaku, kde bolo vyvraždených 84
občanov. Fašisti strieľali bez ohľadu na
osoby a pod ich guľkami zomierali deti,
ženy a starci. Nedeľa 21. január 1945
vošla do dejín na Slovensku ako krvavá
nedeľa.
Spomienkou na tragické udalosti
vystúpil v obidvoch obciach minister
obrany Gajdoš. Vo svojom prejave
hovoril, aby sme nezabudli na udalosti
nielen v týchto obciach, ale na
celom Slovensku. Poukázal na obete
za II. svetovej vojny, vojakov, partizánov
a civilného obyvateľstva. Vyslovil želanie,

aby sa takého udalosti už neopakovali.
V Kľaku so svojim prejavom vystúpil
predseda SZPB Pavol Sečkár. Pripomenul,
čo to bol fašizmus, hlavne dnes, keď
nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete
stávajú pohrobkovia fašizmu a nacizmu.
Predseda Oblastnej organizácie SZPB
Žiar nad Hronom Bulko povedal, že
nesmieme zabúdať na vypálené obce
a vyvraždených obyvateľov nielen
v Ostrom Grúni a Kľaku, ale aj v Kališti,
Tokajíku a ďalších obciach, ktorých bolo
na Slovensku viac ako sto. Na Slovensku
už žije tretia generácia, ktorá nezažila
tieto udalosti. Je na nás, staršej generácii
a členoch SZPB, aby sme si takého
udalosti pripomínali, a to hlavne pre to,
aby tí, ktorí prídu po nás, nezabudli.
Jaroslav Bulko,
predseda Oblastnej organizácie SZPB

Sobota – nedeľa: Jasno až polojasno.
Nočné teploty 1 až -2°C. Denné teploty
4 až 6°C.

Zima ešte nekončí

„Koncom týždňa prišlo k výraznej
zmene v počasí. Z Atlantiku sa presunula
nad západnú Európu pomerne hlboká
tlaková níž, ktorá premiešala vzduchové
hmoty a výrazne ovplyvňovala počasie
nad veľkou časťou starého kontinentu.
Po jej prednej strane začal od juhu už od
piatku 1. 2. prúdiť veľmi teplý vzduch.
Oteplilo sa nielen v nižších polohách,
ale aj na horách, takže aj tu sneh začal
ubúdať. Denné teploty v našom regióne
vystúpili na 5 až 8°C. Napriek vyšším
teplotám nás počasie veľmi nepotešilo,
keďže bolo veľa oblačnosti a vyskytoval
sa aj dážď. Vplyvom vyšších teplôt
a dažďa snehová pokrývka, najmä
v našom meste, rýchlo ubúdala až sa
roztopila. Oteplenie a odmäk trápil aj

 novovytvorená CKN parcela
č. 1149/68 – zastavaná plocha
s výmerou 6 123 m2, odčlenená:
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/3 – zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou
7 500 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/5 – zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou
50 700 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/68 – zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou
2 955 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136.

(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy
na predaj pozemku výlučne za účelom
výstavby bytového domu/bytových
domov s potrebnou technickou
infraštruktúrou v súlade so záväznými
časťami platného Územného plánu
mesta Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je
situovaný v zastavanom území mesta
Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod
vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a
Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej
súťaže sú zverejnené na webovej
stránke mesta www.ziar.sk, v sekcii
Úradná tabuľa. Bližšie informácie
navrhovatelia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom - Odbor
ekonomiky a financovania (oddelenie
správy majetku mesta), kancelária č.
dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk:
od 1.11.2018 do 31.5.2019 do
12.00 hod. (vrátane). Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú
ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa
31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane).
Ponuka predložená po uplynutí tejto
lehoty bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
(r)

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA

Pamätníci hovorili, že v tomto období bolo
v Kľakovskej doline obrovské množstvo
snehu. Táto zimná idyla bola prerušená

Druhý zimný mesiac január skončil.
Pred nami je, z pohľadu meteorologického kalendára, posledný zimný mesiac. Štafetu preberá február
a v jeho úvode sa nám citeľne oteplilo. Prechodné oteplenie na začiatku
februára nebude znamenať koniec
zimy. Podľa najnovších predpovedných modelov by sa malo v ďalších
dňoch opäť ochladiť a počasie by sa
malo dostať do dlhodobého februárového normálu. Viac nám povie žiarsky meteorológ Ján Wolf.

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade
s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b)
v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods.
5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, ktorej
predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar
nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
bližšie identifikovaný Geometrickým
plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY
SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 44 562 578, úradne
overeným Okresným úradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa
1.10.2018 pod č. 420/18, a to:

Január 2019 v našom meste

hory,“ uviedol žiarsky meteorológ s tým,
že teplé počasie vydržalo len krátko,
už v úvode tohto týždňa sa začne
postupne ochladzovať, takže zima ešte
ani z ďaleka nekončí.

Výhľad počasia na obdobie
11. – 17. 2. 2019
Predbežne to vyzerá, že nás čaká premenlivý oblačný týždeň s teplotami
vyššími ako v predchádzajúcom týždni.
V závere tohto obdobia sa presadí oblasť vysokého tlaku vzduchu a počasie
sa ustáli.
Pondelok – streda: Veľká oblačnosť až
zamračené, v nižších polohách dážď na
horách, sneženie. Prechodne aj veterno.
Nočné teploty 0 až 3°C. Denné teploty
v intervale 5 až 8°C.
Štvrtok – piatok: Polooblačno až
oblačno a miestami prehánky. Nočné
teploty 2 až -2°C. Denné teploty 3 až
7°C.

Január 2019 ako celok skončil teplotne
normálny, s priemernou mesačnou
teplotou -0,6°C, s kladnou odchýlkou
1,2°C od dlhodobého normálu (1981 –
2010). Najnižšia teplota za celý mesiac
bola nameraná 23.1. s hodnotou
-12,7°C. Absolútne maximum bolo
13.1. s teplotou 6,3°C. Počas celého
mesiaca k nám neprenikol veľmi
studený, pôvodom pevninský, vzduch
od severovýchodu až východu.
Prevládalo skôr západné prúdenie,
najmä v prvej polovici mesiaca. Chýbalo
tiež výraznejšie ustálené počasie so
stabilnejšou anticyklónou. Celkový
mesačný zrážkový úhrn v našom regióne
bol v rámci normálu a pohyboval
sa od 40 do 60 mm. V našom meste
to bolo 40 mm, čo zodpovedá 86 %
normálu. Mesiac január bol bohatý
na dĺžku trvania snehovej pokrývky.
V horských oblastiach sa vyskytla po
celý mesiac, v našom meste to bolo
23 dní, s maximom 17 cm v závere
mesiaca. Ďalej sme pozorovali 21 dní
so zrážkami, z toho 19 dní so snežením,
9 ľadových dní (t.j. keď max. denná
teplota nevystúpi nad nulu), 25 dní
s premrznutou pôdou najhlbšie do
15 cm. Trvanie slnečného svitu bolo 47
hodín, čo predstavuje 115 % normálu.

Aj tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky,
a to v zmysle VZN mesta Žiar nad
Hronom č. 3/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií.

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 ďalFinančné prostriedky môžu byť po- šie informácie (kapitola OTVORENÁ
SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ).
skytnuté na:
a) podporu realizácie projektu, Žiadosť je potrebné doručiť na mestský úrad do 28.2.2019 so všetkými poa to v oblasti
1/ ochrany a tvorby životného pros- vinnými prílohami.
tredia
b) Podpora verejnoprospešných slu2/ obnovy verejných priestranstiev
3/ ochrany vonkajších priestorov BD žieb:
Oprávnenými osobami sú právnická
kamerovým systémom
osoba, ktorá má sídlo na území mesalebo b) podporu verejnoprospeš- ta, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na
ných služieb, všeobecne prospešných území mesta, alebo poskytuje služby
alebo verejnoprospešných účelov, ako obyvateľom mesta a fyzická osoba –
aj na podporu podnikania a zamest- podnikateľ so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na
nanosti
území mesta. Oprávnenej osobe môže
byť v tomto roku poskytnutá len jedna
a) Podpora realizácie projektu:
Oprávnenými osobami sú bytové spo- dotácia na jeden účel, a to najviac vo
ločenstvá so sídlom na území mesta a výške 1 660 eur. O žiadostiach rozhoprávnické osoby vykonávajúce správu duje primátor mesta.
bytového domu nachádzajúceho sa
v k. ú. mesta. Oprávnenej osobe môže Písomné žiadosti na poskytnutie dotábyť v tomto roku poskytnutá len jed- cie so všetkými povinnými prílohami
na dotácia, a to najviac vo výške 70 % je možné predkladať mestu v priebepredložených rozpočtových nákladov hu celého roka, najneskôr však do 30.
projektu, pričom však nesmie byť vyš- novembra 2019 (potrebné je uviesť
šia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových adresu, telefón, mailový kontakt). Ďalnákladov je oprávnená osoba povinná šie dôležité informácie sú uvedené aj
spolufinancovať vlastnými prostried- na webovej stránke mesta (kapitola
kami. Predložené žiadosti posudzuje OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO
Komisia pre hodnotenie projektov. Jej VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadeodporúčania sú predložené primáto- ní.
rovi mesta, ktorý o poskytnutí dotácie
(r)
rozhodne.
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FINANČNÁ PODPORA PRE ŽIARSKU KNIŽNICU

Mestská knižnica Michala Chrásteka
v minulom roku získala financie z
verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Podarilo sa jej získať 2000 eur na nákup
literatúry. Z týchto financií zakúpila
231 publikácií tak do oddelenia pre
dospelých, ako aj rozprávkové knihy

POĎAKOVANIE

do detského oddelenia.
Prehľad všetkých knižných noviniek
čitatelia nájdu na stránke Mestského
kultúrneho centra alebo facebookovej
stránke Mestskej knižnice.
(r)

ODDELENIE DOKLADOV PRESŤAHOVANÉ

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom oznamuje občanom,
že v dňoch 14. februára a 15. februára bude prebiehať sťahovanie Oddelenia dokladov Žiar nad Hronom OPP a Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií ODI okresného riaditeľstva do nových priestorov KAMO centra,
z uvedeného dôvodu nebudú na týchto oddeleniach v týchto dňoch stránkové
hodiny.
KAMO centrum sa nachádza v budove Okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom, vchod vedľa hlavného vchodu do budovy okresného riaditeľstva.
(r)
Ku sklonku minulého roka oslávilo združenie Okáčik 15. výročie vzniku. Máme za
sebou veľmi dlhú cestu. Za toto obdobie
sme vytvorili a uviedli do života mnoho
výnimočných aktivít a programov, ktoré
u detí podporujú zdravý vzťah k sebe
samému, k rovesníkom i k dospelým,
pozitívne vplývajú na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj. Prostredníctvom voľno – časových a vzdelávacích
projektov pre deti a mládež v meste, regióne i na celoslovenskej úrovni vytvárame priestor, kde môžu deti a mladí ľudia
aktívne tráviť svoj voľný čas bezplatne
s ponukou širokospektrálnych a zaují-

mavých aktivít. Cez zážitkové učenie,
hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo
a šport, vnímajú hodnoty okolo seba.
Prinášajú deťom, mládeži skutočnú a dlhodobú zmenu života, nielen chvíľkové
potešenie.
Radosť z osláv 15. výročia nám znásobila správa o tom, že výťažok z predaja
primátorského punču je určený pre naše
združenie. Vysoko si vážime snahu každého, kto nám akýmkoľvek spôsobom
podá pomocnú ruku. Zo srdca ďakujeme
primátorovi mesta Žiar nad Hronom Petrovi Antalovi. Podpora je pre nás veľkou

HĽADÁM DOMOV
BRANDY
Brandy má 8
mesiacov, je to
kríženec ovčiaka
a labradora. S inými
psami či sučkami je
znášanlivá, absolútne nekonfliktná. Žila v rodine
s deťmi, takže je na ne zvyknutá. Ideálna by však
bola k starším deťom, keďže je ešte pojašená
a mohla by v zápale hry nechtiac ublížiť alebo
zhodiť na zem. Ideálny by bol pre ňu domov
v rodinnom dome s prístupom dnu. Je vhodná
k aktívnym ľuďom, ktorí sa jej budú venovať
a brávať ju na výlety. Očkovaná, odčervená,
čipovaná, kastrovaná.
LOKI
Loki je 1-ročný
huňatý kríženec
a má 10 kg. Ľudí má
veľmi rád, je to taký
malý maznoš. Na
vôdzke chodí pekne,
neťahá. So sučkami
je kamarát, aj
s priateľskými psami.
Je čistotný, takže
rýchlo zvládne aj
hygienické návyky. Domov mu hľadáme do bytu
alebo do domu s prístupom dnu. Je vhodný
aj do rodiny s deťmi. Očkovaný, čipovaný,
odčervený a kastrovaný.
QWIXÍK
Qwixa priviezla
hliadka MsP
z rómskej osady.
Dnes je už z neho
veselý prítulný
psík. Má približne 1
rok a je krížencom
pravdepodobne
čivavy. Je malinký,
váži približne 6 kg.
Obľúbený je u detí,
ktoré ho často venčia. Kamarát je aj so psíkmi
a sučkami. Očkovaný, odčervený, čipovaný,
kastrovaný.
BIANCA
Bianca sa spolu s jej
sestričkami našla
vyhodená neďaleko
útulku. Boli to
ešte len malinké
cca 4-týždňové
šteniatka, ktoré
mali byť pri mame,

nie byť surovo vyhodené napospas osudu.
Momentálne má cca 3 mesiace. V dospelosti
bude väčšieho vzrastu, keďže je krížencom
belgičáka. Bianca je hravé, zvedavé, prítulné
šteniatko. Je to šikovné a múdre psíčatko, ktoré
pri správnom vedení a výchove bude naozaj
skvelým spoločníkom. Je zvyknutá už aj na deti.
Hľadáme jej zodpovednú rodinku, ktorá vie, čo
obnáša výchova šteniatka. Je vhodná do bytu
alebo do domu s prístupom dnu. Očkovaná,
čipovaná, odčervená. Podmienkou adopcie je
kastrácia pred alebo po prvom háraní.

JOSHUA

Joshua (Džošua) žil v miestnej rómskej osade.
Je to kríženekc jazvečíka a má cca 1,5 roka. Je to
milý priateľský psíček. Ľudí má veľmi rád a užíva
si spoločnosť a pohladenie. Potrebuje konečne
kľud a teplo domova. Joshinko je so sučkami
znášanlivý, so psíkmi podľa sympatií. Venčili ho
už aj rodiny s deťmi a nebol žiadny problém.
Vhodný je len do bytu alebo dnu do domu,
keďže je krátkosrstý a život vonku v búde nie je
nič pre neho. Očkovaný, čipovaný, odčervený,
kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza
na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte na telefónne číslo
0948 082 206.
Otváracie hodiny útulku sú pondelok
až piatok od 13.00 do 16.00 hod. a
v sobotu a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie.
Galériu psíkov k adopcii
si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke
OZ Strážni anjeli.

motiváciou v tom, čo robíme. Ďakujeme všetkým, ktorí ste pomáhali pri jeho
predaji, vám, ktorí ste prispeli a podporili túto peknú tradíciu. Sme radi, že sa
aj v tomto uponáhľanom a komerčnom
svete nájdu dobrí ľudia, ktorým záleží aj
na iných a pomôžu, keď je na to príležitosť. Prajeme vám, aby rok 2019 bol plný
zdravia, prežiarený vnútorným pokojom,
veľa radosti a úspechov, na ktorých vám
záleží.
Ľubica Mokrošová, predsedníčka OZ
Okáčik Žiar nad Hronom

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY
11.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
12.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
13.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
14.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
15.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
16.2. 7.00 – 8.00 h
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h
lekáreň Zuzka,
Dr. Janského 1529
17.2. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
18.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
19.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
20.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Benu, SNP 116
21.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
22.2. 20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
23.2. 7.00 – 8.00 h
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h
lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
24.2. 7.00 – 20.00 h
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
Každý deň okrem sviatkov sú v čase od
16.00 do 20.00 hod. otvorené lekárne
v Žiari nad Hronom:
Lekáreň Benu, SNP 116
Lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL/SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

AMFO 2019

2019 - 31. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.
Najlepšie ocenené diela postupujú do
krajského kola, z neho do celoštátneho,
resp. sú nominované do výberu, z ktorého
porota vytvorí kolekciu na českú národnú
súťaž vo Svitavách a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie FIAP
a Dni neprofesionálneho umenia TvorBA
2019 v Bratislave - Starom meste.

c) multimediálna prezentácia
d) cykly a seriály
veková skupina: autori do 21 rokov
kategórie:
a) čiernobiela fotografia
b) farebná fotografia
c) multimediálna prezentácia
d) cykly a seriály

veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov
študijného odboru fotografia)
Uzávierka: 15. 3. 2019
kategórie:
Termín vernisáže: 28. 3. 2019
a) čiernobiela fotografia
Trvanie výstavy: 28. 3. – 30. 4. 2019
Miesto: Pohronské osvetové stredisko b) farebná fotografia
c) multimediálna prezentácia
v Žiari nad Hronom
d) cykly a seriály
Súťažné kategórie
Multimediálna prezentácia sa hodnotí
veková skupina: autori do 16 rokov
Fotka zachytáva moment, ak ho vi- kategórie:
bez rozlíšenia veku.
díš z iného uhla než sa na to pozerajú a) čiernobiela fotografia
ostatní, toto je súťaž pre teba: AMFO b) farebná fotografia
Kontakt: Mgr. Miroslav Hric, tel.: 045/678

Žiaci „Dvojky“ úspešne reprezentovali školu vo florbale

Žiaci Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika v zložení A. Aydin, T. Boháč,
A Heinerich, T. Hriň, L. Huba, R. Kubáš,
M. Macho, P. Pazdera, D. Skokánek,
A. Šmehýl a B. Šťastný odohrali
22. januára okresné kolo vo florbale.
V základnej skupine sa umiestnili na

ALL STAR SCHOOL
- HLASUJEME
za „ŠTVORKU“
Keďže Základná škola na Jilemnického ulici sa dlhodobo zameriava na
podporu športového nadania školákov, rozhodli sa zapojiť do súťaže ALL
STAR SCHOOL.
Videom sa škola snaží odprezentovať
svoju športovú činnosť a zážitkové pohybové aktivity, ktoré pravidelne realizuje

prvom mieste bez prehry.
V
turnaji
chlapci
pokračovali
semifinálovým zápasom. Napriek tomu, že
v zápase vyhrávali, tri odpískané nájazdy
proti nim ich v konečnom výsledku stáli
víťazstvo a hrali tak „len“ o tretie miesto.
Chlapci ukončili turnaj víťazstvom a v
silnej konkurencii desiatich družstiev
obsadili 3. miesto.
Okresné kolo pokračovalo 23. januára
turnajom dievčat. V silnej konkurencii
7 družstiev obsadili naše dievčatá krásne
2. miesto. Šťastie im neprialo, aby zvíťazili
aj vo finále, ktoré prehrali po samostatných
nájazdoch.
(r)

so svojimi zverencami
či mladými športovcami.
Škola, ale aj priaznivci
pohybových aktivít si
budú môcť v prípade
výhry zašportovať na
stret workautovom ihrisku v areáli „Štvorky“.
Hlasovať
môžete
na webovej stránke
www.mozebyt.sk, kde
si vyberiete Základnú
školu na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom.
(r)
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OŽP

Odpady, odpady, odpady. Či si to uvedomujeme, alebo
nie, odpady sú našou každodennou súčasťou, sú výsledkom našej dennej spotreby doma, v práci či počas
relaxu. Sú neustále pertraktovanou témou na národnej
aj medzinárodnej úrovni a oblasťou zmien. Európsky
parlament v apríli 2018 schválil ambiciózne recyklačné
ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní
odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.
Samospráva, mesto a samotní obyvatelia hrajú veľkú úlohu
v prechode na obehové hospodárstvo a plnení cieľov recyklácie. Prostredníctvom samospráv, ich prístupu, smerovania a nastavenia systému nakladania s odpadmi vieme
vyššie uvedené ciele pre komunálne odpady naplniť, a tak
postupne prejsť zo systému, kde prevláda skládkovanie
odpadov na systém, ktorého hlavný cieľ je odpadom predchádzať, alebo ich materiálovo a energeticky zhodnocovať.
Dôležité si je uvedomiť, že každý jeden z nás svojím zodpovedným prístupom prispieva k napĺňaniu jednak cieľov
odpadového hospodárstva, ako aj zvyšovaniu kvality života a zlepšovaniu životného prostredia. Zodpovednosť je na
každom jednom z nás. V nasledujúcich vydaniach sa budeme zaoberať rôznymi témami týkajúcimi sa nakladania
s odpadmi nielen v našom meste.
V odpadovom hospodárstve existuje tzv. hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá zjednodušenie hovorí, čo a v
akej postupnosti by sme mali s odpadom robiť. Táto hierarchia je záväzná a platí pre každého pôvodcu odpadu.
Na prvom mieste je mnohokrát opomenuté predchádzanie
vzniku odpadu, následne príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie (energetické zhodnocovanie)
a nakoniec zneškodňovanie.
Napriek tomu, že triedenie odpadov nie je prioritou v hierarchii, v súčasnosti je pre väčšinu tým najbežnejším prístupom, ako prispievame do systému zodpovednejšieho
nakladania s odpadmi.

PÁR POZITÍV TRIEDENÉHO ZBERU:
9 Znižujeme množstvo odpadu ukladaného
na skládku
9 Získavame druhotnú surovinu
9 Šetríme primárne prírodné zdroje
9 Znižujeme si poplatok za odpady

Aj keď mnoho vecí je nám už známych, priblížime, čo
a ako robiť, keď nám v domácnosti vzniknú jednotlivé
druhy odpadov. Dnes začneme jednou z komodít, ktorá je
predmetom každodennej spotreby a triedenia, a tou je PAPIER a LEPENKA.

AKO NA TO?
9 Papier a lepenka patrí do modrej zbernej nádoby
(resp. s modrým vekom), ktorá má aj slovné
označenie, alebo do modrého (transparentného
vreca)
9 Pred vhodením do zbernej nádoby obaly a materiály minimalizujeme (stlačením, rozložením)
a odstránime iné materiály (plastové, kovové)
9 Odstránime aj zvyšky jedla alebo iný obsah
obalu (napr. blister z liekov)

9 pred súčasnou érou plastov bol papier jediným
používaným obalovým materiálom
9 celosvetovo spotreba papiera neustále stúpa
9 papier je možné veľmi dobre recyklovať
5 – 8-krát
9 1 tona zberového papiera zachráni
17 stromov
9 zo 110 ton starého papiera sa zachráni
1 ha 80-ročného lesa
9 z recyklovaného papiera sa vyrábajú
kvalitné výrobky (kuchynské utierky,
WC papier, tašky, puzzle...)
9 až 50% vstupnej suroviny pri výrobe
papiera predstavuje druhotná surovina

NAŠE
KAŽDODENNÉ

9 Môžeme sa riadiť aj graﬁckými značkami
uvedenými na obale produktu
9 Vlnitá lepenka PAP 20
9 Hladká lepenka PAP 21
9 Papier PAP 22

KAM S PAPIEROM PO VYTRIEDENÍ?
9 do 1100 l zbernej nádoby umiestnenej v stojisku
pre KBV

ČO ÁNO?
noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
kalendáre, papierové zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.

ČO NIE?
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby (dámske vložky, servítky, vreckovky, odličovacie tampóny, vata), alobal, celofán, väzbové
obaly kníh, umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový
papier, papier s hliníkovou fóliou, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, lepiace štítky, iné
komodity patriace do inej zložky a pod.

9 do 120/240 l zbernej nádoby v časti IBV
(podľa plánovaného kalendáru vývozov)
9 do plastového vreca/zbernej nádoby a na miesto
na to určené pri podnikateľských subjektoch
9 zberný dvor Žiar nad Hronom na Ulici SNP 131
9 mobilný zber (na území mesta majú v súčasnosti
oprávnenie vykonávať tento zber len spoločnosti
Zberné suroviny Žilina a.s., a to aj cez tretiu
osobu a spoločnosť ESTY s.r.o.)
9 školský zber (len spoločnosť Zberné suroviny
Žilina a.s.)
9 výkupne odpadu na Priemyselnej ulici
a Svätokrížskom námestí, spoločnosť Zberné
suroviny Žilina a.s.

KDE ZÍSKAM INFORMÁCIE?
VÁHAM?
9 Kombinácia papiera a iného materiálu
sa využíva pri viacvrstvových kombinovaných
materiáloch (VKM)

ZAUJÍMAVOSTI:

ODPADY

9 Do papiera patrí VKM, ak je papier prevažujúca
zložka takéhoto kombinovaného obalu
9 Jedným z VKM sú aj obaly od nápojov
(od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov
a pochutín), tzv. tetrapaky, tie patria
do spoločnej žltej zbernej nádoby na PLASTY,
KOVY, VvKM

9 VZN č. 2/2017 o nakladaní s KO a DSO
na území mesta Žiar nad Hronom (web sídlo)
9 odbor OŽP a I, oddelenie odpadového
hospodárstva, tel. 678 71 24

Webová stránka mesta Žiar nad Hronom:
https://www.ziar.sk/papier/

ENVIPAK :
http://www.triedime.sk/
www.envipak.sk

Iné webové stránky:
www.zelenybod.sk,
www.zodpovednaspolocnost.sk a pod.
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OZNAM PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A PETIČNÉ VÝBORY

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana, politické hnutie,
ktoré sú zastúpené v Národnej rade SR
a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka v termíne do pondelka
11.2.2019 do 24.00 hod.
Kontaktná osoba: Erika Rajčanová,
Mestský úrad - Kancelária prvého kontaktu, erika.rajcanova@ziar.sk alebo
045/678 71 57.

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY--

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 16.3.2019 od 7.00 do
22.00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30.3.2019 od
7.00 do 22.00 h.

Miesto: Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21

Základná škola s MŠ Š. Moysesa
Miesto: Základná škola, A. Kmeťa 4

Bývalý Dom kultúry (Súkromná stredná
odborná škola pedagogická EBG)
Miesto:
Dom kultúry, Nám. Matice slov. 23

OKRSOK Č. 2

OKRSOK Č. 3

Gymnázium M. Rúfusa
Miesto:
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
OKRSOK Č. 4

Gymnázium M. Rúfusa,
Miesto:
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

Základná škola na Jilemnického ul.
Miesto: Základná škola, Jilemnického 2
OKRSOK Č. 13

Základná škola na Jilemnického ul.
Miesto: Základná škola, Jilemnického 2

OKRSOK Č. 7

Základná škola na Ul. Dr. Janského
Miesto: Základná škola, Dr. Jánského 2
OKRSOK Č. 8

MŠ na Ul. Rudenkova
Miesto: Materská škola, Rudenkova 1

škola technická, Dr. Janského 10
OKRSOK Č. 12

OKRSOK Č. 6

Zoznam volebných okrskov
OKRSOK Č. 1

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika
Miesto: Základná škola, M.R.Štefánika 17
OKRSOK Č. 9

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika
Miesto:
Základná škola, M .R. Štefánika 17
OKRSOK Č. 10

Súkromná stredná odborná škola
technická
Miesto: Súkromná stredná odborná
škola technická, Dr. Janského 10

OKRSOK Č. 14

Stavebné bytové družstvo
Miesto: Stavebné bytové družstvo, Pod
Donátom 3
OKRSOK Č. 15

Stavebné bytové družstvo
Miesto: Stavebné bytové družstvo, Pod
Donátom 3

Pohronské osvetové stredisko

Podmienky predloženia cenovej ponuky:


OKRSOK Č. 16

Kultúrny dom Šášovské Podhradie
Miesto: Kultúrny dom Šášovské
Podhradie


OKRSOK Č. 11
OKRSOK Č. 5

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľnosti
- pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
 časť CKN parcely č. 700/10 – ostatné plochy s výmerou 2.211 m2
evidovanej na LV č. 1136, a to plochy na prenájom orientačne v časti
s výmerou 139,16 m2, ktorá sa nachádza za bytovým domom súp.
č. 505 na Ul. M. Chrásteka v Žiari
nad Hronom.

Súkromná stredná odborná škola
technická
Miesto: Súkromná stredná odborná

cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom 12-tich osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov








v dome súp. č. 505,
doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná
sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č.
1 Internej smernice č. 12 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 €/
spevnenú plochu,
záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je
osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a
7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do
22.2.2019 do 09.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom
- Odbor životného prostredia a
infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela
č. 700/10 - neotvárať“.

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť. Bližšie
informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry
č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do
14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám obchodný priestor, veľkosť 180 m2, v ZH.
3 vchody od ulice, 2 vchody na zásobovanie zo
zadnej strany. Možnosť rozdelenia na 2 časti vo
veľkosti 120 m2 a 60 m2. T: 0915 233 347

10 litrový kanister na benzín. Ponúkané veci sú vo
výbornom technickom stave. Možnosť predaja aj
jednotlivo, ceny mierne, dohodou. T: 0904 867 865
•Výkup parožia. T: 0904 834 937

•Ponúkam kabínový vzduchový filter na Tatru 815/1
1S523 Germany. T: 0902 709 360
•Predám nepoužívaný kufríkový písací stroj
zn. Consul, benzínovú kosačku zn. Stihl FS 38,
benzínovú motorovú pílu Stihl MS 180, 2 ks

zaslať do e-mailu: jtorac6@gmail.com
•Dám do prenájmu 1-izbový byt pre jednu osobu,
nachádza sa blízko centra, kompletne prerobený.
Viac info cez telefón. Len vážny záujem. T: 0918
527 307

•Ponúkam prácu upratovačky na HPP vo výrobných
halách v Žiari nad Hronom. Platobné podmienky
2,99€/ brutto hod. + príplatky za soboty a nedeľe
podľa ZP.
V prípade záujmu volajte na 0907 990 408 alebo
píšte na email: dkohutova@ips.sk

•Upratovanie domácností. T: 0903 48 68 47
•Hľadám prenájom menšieho 1-izbového bytu
alebo garsónky v Žiari nad Hronom do 250 - 300 €
mesačne s energiami, pre dve osoby. Prosím ponuku

•Hľadám do prenájmu garsónku alebo 1-izbový byt
v Žiari nad Hronom pre dve osoby. T: 0904 680 147
•Kúpim byt - jednoizbák (väčší), prípadne dvojku,
ponúknite! Platba v hotovosti. T: 0908 896 138

•Hľadám podnájom pre jednu osobu. T: 0948
376 065

•Súrne hľadám podnájom, 1-izbový byt, do 200 €.
T: 0940 744 681
•Prijmem upratovačku na 2 hodiny denne.
Práca vo večerných hodinách. T: 0908 068 615
•Súrne hľadám podnájom, 1 alebo 2 -izbový byt.
T: 0950 731 713
•Predám mrazničku so 4 šuplíkmi, raz používaná.
Zn. Whirpool. T: 0903 732 774
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Ples seniorov
V polovici januára sa uskutočnil
v Mestskom kultúrnom centre v Žiari
nad Hronom 18. ročník Plesu seniorov
zo Základnej organizácie JDS Žiar nad
Hronom. Do tanca a na počúvania
hrala hudba Ideál z Novej Bane. Plesu
sa zúčastnilo 178 seniorov.
Okrem žiarskych seniorov sa plesu
zúčastnili aj seniori z Vyhní, Sklených
Teplíc, Dolnej Ždani a Prestavĺk. Ples
otvorili deti z TŠK Stella. Potom už
nastúpili tanečníci Seniori Optomisti zo
Žiaru nad Hronom v škótskom oblečení
a so škótskymi tancami. Celý ples
moderovala Silvia Hlôšková zo žiarskeho
ZPOZu. V tanečnej prestávke sa vylosovali
jednotlivé ceny v tombole. Tombola bola
bohatá s 39 darčekmi. Plesu sa zúčastnil
a nad ním prevzal záštitu Peter Antal,
poslanec NR SR a primátor mesta Žiar
nad Hronom a poslanec mestského
zastupiteľstva Emil Vozár.

pre tanec a v tom ho podporovali. Žiarski
seniori dokázali, že tanec dostali do
svojho vienka, a to, čo ich naučili rodičia
s radosťou, a najmä hrdosťou šíria ďalej.
Všetci účastníci osemnásteho plesu sa
zhodli v jednej veci, že tanec je súčasťou
nášho života, a to nielen v mladých
rokoch, ale aj v seniorskom veku.

Podľa toho, ako tancovali, neboli im
cudzie ani tradičné ľudové tance, ale
ani tance moderné. I touto akciou sme
chceli dokázať a šíriť tradície našich
predkov. Veď, ako sa hovorí: „Národ,
ktorý nepozná svoju minulosť, nemá ani
svoju budúcnosť.“ A tanec patrí k tomu
najkrajšiemu, čo sa nám zachovalo
z minulosti ľudu a čo nám hovorí o jeho
Človek má rôzne túžby a niektoré z nich živote v predchádzajúcich storočiach.
môže realizovať prostredníctvom tanca.
Seniori mohli aspoň v tento všedný deň
Jaroslav Bulko,
spoznať čaro a hĺbku hudby a tanca.
predseda OO JDS Žiar nad Hronom

Na plese bolo čo počúvať, ale ešte viacej
pozerať. Nie nadarmo sa hovorí, že hudba
a tanec sprevádza človeka od narodenia
až po smrť. Je spoločníkom ľudí v radosti,
ale i vo chvíľach bolesti a smútku, v čase
víťazstva, ale i prehry a sklamania. Piesne
s tancom otvárajú srdcia, spájajú ľudí
bez ohľadu na národnosť, vyznanie
a farbu pleti. Už keď dieťa robilo prvé
krôčiky, rodičia sledovali, či má zmysel

Rady od polície, ako urobiť svoje bývanie bezpečnejšie

Prevencii pred trestnými činmi krádeží
vlámaním do bytov a rodinných
domov treba venovať pozornosť nielen
v čase, keď majitelia odchádzajú na
dovolenky, pretože k tomuto druhu
trestnej činnosti dochádza väčšinou
v pracovnej dobe.
Ak chce majiteľ urobiť svoj byt alebo
rodinný dom v čase svojej neprítomnosti
bezpečnejší, nejde to bez vynaloženia
určitých
finančných
prostriedkov
a technických úprav.
Bytom veľmi dobrú ochranu pred
krádežami
vlámaním
poskytujú
bezpečnostné dvere s bezpečnostnými
zámkami a viacbodovým uzamykaním.
Jednoduchá univerzálna rada, ako
zabezpečiť rodinný dom pred krádežou
vlámaním neexistuje, pretože každý dom
je iný.

Kritickými miestami sú vchodové dvere
do domu (niekedy ich je dokonca viacero)
a ľahko dostupné okná v prízemí (niekedy
je až neuveriteľné, cez aké malé okná,
resp. iné otvory sa páchatelia dokážu
prepchať).
Pokiaľ si teda majitelia nechcú „pokaziť“
vzhľad svojho domu ochrannými
mrežami, zostáva možnosť elektronického
zabezpečenia domu s tým, že narušenie
domu signalizuje vonkajšia siréna, čo by
malo stačiť na upozornenie susedov na
to, že sa niečo deje a páchateľa prinútiť
k úteku bez toho, aby niečo z domu
odniesol.
Ďalšou možnosťou je vyviesť signál
elektronického zabezpečenia domu
na centrum registrácie poplachov
príslušného policajného útvaru, čo
zaručí rýchly príchod policajnej hliadky
k napadnutému domu.
(r)

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť.
Dňa 12. februára
si pripomíname 4. výročie od smrti
našej milovanej manželky, mamy,
svokry a starej mamy
Emílie Sedliakovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Ten, kto ťa poznal,
spomenie si,
ten, kto ťa mal rád,
nezabudol.
Dňa 2. februára sme si pripomenuli
10 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
Jarmila Paulíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína manžel a synovia
Radovan a Rastislav
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 17. februára uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás náhle
opustila drahá manželka,
mama a stará mama
Rozália Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef, syn Roman,
dcéra Monika s manželom Pavlom
a vnúčatá Jakub a Miška.
SPOMIENKA
Kto ho poznal, ten si
spomenie.
Dňa 14. februára si
pripomíname
15 rokov od chvíle,
keď nás navždy
opustil môj manžel
Jozef Petrgalovič
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S úctou spomínajú
manželka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku, aby
mohla žiť.
Dňa 8. februára sme si
pripomenuli
2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Mirka Schniererová.
S láskou a úctou spomína syn,
manžel a mama.
Ďakujeme všetkým, ktorí si
spomínate s nami.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 12. februára si
pripomíname 18 rokov od smutnej
chvíle, keď nás opustil
náš drahý otec a starý otec
Ján Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Do neznámeho
sveta odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Dňa 16. februára
uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš milovaný
Slavomír Hanus.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach veľký žiaľ.
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
Dňa 31. januára sme si pripomenuli
3. výročie od chvíle, kedy nás náhle
opustil milovaný manžel, otec, starý
otec, prastarý otec
Ján Cesnak.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKA
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale ostal
v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali.
Dňa 6. februára
sme si pripomenuli
21 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel a otecko
Stanislav Smelý.
Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Spomínajú manželka Mária, syn
Miroslav s rodinou, dcéra Stanislava
s rodinou a sestra Vierka
s rodinou.
SPOMIENKA
Predobré srdce na
svete sme mali.
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť a smútok
ponechal.
Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
nemožno na tvoju lásku
a dobro zabudnúť.
Vzácne chvíle s tebou, otec,
už dávno pominuli,
zostala nám láska v našich srdciach
a krásne spomienky na teba...
Dňa 14. februára si pripomíname
3 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Mikuláš Kaločaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry a synovia
s rodinami a vnúčatá.

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

SPOMIENKA
Spomíname
v srdciach stále
na teba...
Dňa 8. februára sme
si pripomenuli
12. 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.
SPOMIENKA
Odišiel tíško ako
odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 6. februára uplynuli 2 roky
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš otec
Roman Koprda.
Keby ste niekedy radu potrebovali,
len s láskou si na mňa spomeňte,
budem žiť s vami
aj naďalej a budem
bdieť nad vašim každým krokom.
S láskou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Tíško spíš a snívaš si
svoj večný sen.
Nám na teba zostala
už spomienka len.
Dňa 12. februára 2002
nás navždy opustil
náš milovaný ocko,
manžel a starý otec
Jozef Ďuriš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú smútiaci príbuzní.

SPOMIENKA
Všetko zmizlo, len
stopy tvojej lásky
a spomienky na teba
nám zostali.
Dňa 24. februára si
pripomíname
9. výročie od chvíle,
kedy nás náhle opustil náš milovaný
Jozef Kamenický.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Manželka a dcéry.
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Žiarski atléti
spomínali
Koncom minulého roka sme si v MsKC
s oneskorením pripomenuli 55. výročie
založenia atletického oddielu v Žiari
nad Hronom.
Bola to veľmi milá a dôstojná oslava s pekným programom, ktorý pripravili najmladší adepti žiarskej atletiky. Stretli sme sa bývalí atléti, tréneri, súčasní mladí atléti a ich
rodičia. Spomínalo sa a rozprávalo o úspechoch i nedostatkoch, ale aj o likvidácii atletickej dráhy, namiesto ktorej vyrástol naozaj pekný futbalový stánok – ale čo bude
s atlétmi a atletikou? Kde majú kvalitne
trénovať, kde majú organizovať oficiálne
atletické súťaže? Dočasným riešením sa
stal mestský park, areál IV. ZŠ a atletická
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dráha v Hliníku nad Hronom. Je treba veriť prísľubu primátora Petra Antala, ktorý
dal vo svojom príhovore, že v roku 2019 sa
začne s výstavbou 250 m atletickej dráhy
na IV. ZŠ. Aj keď sa nedá hovoriť o výhre zo
strany atlétov, ale ani o prehre, skôr je to
len malá náplasť na vyriešenie problému.
Bol to večer spomienok, preto som bol
prekvapený z chýbajúcich spomienok na
atlétov, ktorí stáli pri zrode atletického
oddielu. Myslím si, že otcom myšlienky
a iniciátorom založenia atletického oddielu bol Ivan Bubelíny, v tom čase pracovník
OV ČSTV a spolu s ním atletickí nadšenci
ako Eduard Doubrava, Ľudovít Kováč, Vlado Štelc, Teodor Švehla – výborný maratónsky bežec, Štefan Szolnoky, František
Švanda... Funkcionári a rozhodcovia páni
Honek, Dorčík, Vanko, Binder... Neskôr sa
k aktívnym atlétom pridali Emil Kováč,
Miroslav Duda, Karol Palášthy, československý reprezentant v behu na 3000 m

Peter Krajčovič, víťazný štart na M-SR v Šali,
kategória mladšieho dorastu.
prekážok a Miroslav Šálek.
Osobitnú pozornosť si zaslúži tréner Július
Čitáry, ktorý v roku 1965 - 970 viedol a trénoval úspešnú generáciu dorastencov
a juniorov: Jozef Červený, Štefan Krošlák,
Pavel Samson, Jaroslav Hlaváč, Jozef Pá-

Žiarski juniori na Bielej stope

BASKETBALOVÝ SUMÁR
MLADŠÍ MINI

KP BBC Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 60:40 (12:17, 11:5, 15:9,
22:9)
Body: Roško 12, M. Huraj 7, Oťapka 6, A.
Huraj 4, Tapfer , Škorec, Polák, Volentier
2, Kvačkaj, Golebiowski, Hlaváč 1. Hrali:
Kukučka, Mráz, Galko, Michalov, Frič.
Mladší mini odohrali svoj zápas
na súperovej palubovke v Banskej
Bystrici.
Chýbali nám štyria hráči. Prvý polčas bol
vyrovnaný, hlavne Alex Huraj výborne
ubránil súperovho hráča Zlochu, ktorý
určoval hru súpera . Málo sme využívali
Roderika Rošku, nášho podkošového
hráča. Každý len dribloval a dribloval s
hlavou dole, bez významu, až v závere,
keď si chalani dali povedať, že to musí ísť
prihrávkami, dal Roderik niekoľko košov
za sebou a vyšlo nám zopár protiútokov.
Druhá a tretia štvrtina pripomínala
skôr pozemný basketbal, bojovalo sa
o loptu na zemi. Stále rozskoky, loptu
sme nedokázali udržať, strácali sme ju
pri driblingoch, prihrávkach, nedoskočili
sme loptu. Nezvládli sme niekoľko
samostatných nájazdov na kôš . Keby
bola dôslednejšia obrana, zápas mohol
byť vyrovnanejší. Za bojovnosť patrí
pochvala Jakubovi Oťapkovi.
V.Fridrichová a P.Vívoda, tréneri
LIGA – STRED – ŽIAKOV

MBK VICTORIA Žilina B – MŠK BK Žiar
nad Hronom 47:56 (18:12, 27:31,
39:43, 47:56)
Body: Ondrík a Kret 18, Vonkomer
12, Melaga a Kondra 4. Hrali: Kňažko,
Truben.
MBK VICTORIA Žilina B – MŠK BK Žiar
nad Hronom 54:58 (20:12, 40:28,
46:42, 54:58)
Body: Ondrík 21, Kret 17, Vonkomer
12, Melaga 6, Kondra 2. Hrali: Kňažko,
Truben.
Naši chlapci vycestovali za tradičným
súperom zo Žiliny, s ktorým sa
stretávame aj v súťaži ročníka 2006.
Keďže sme na zápas nastúpili
v oklieštenej zostave, chlapci si pred
zápasom neverili a bolo pre nich
nepredstaviteľné, že by mohli u ťažkého
súpera zvíťaziť. Tak sa začal odvíjať aj
samotný zápas. Žilina sa ihneď ujala
vedenia a jej náskok bol v druhej štvrtine
už o hrozivých 8 bodov. Následne chlapci
po oddychovom čase začali plniť pokyny
trénera a zakliaty žilinský kôš sme
dokázali odkliať. Chlapci plnili príkazy,
ktoré sa nich kládli v obrane a začali
sme postupne pridávať aj body. Do
polčasu sme už išli s miernym náskokom.
Náš rozlet v druhom polčase zastavilo
vyfaulovanie nášho najvyššieho hráča, čo

súper využil a na konci tretej tretiny sme
viedli len o 4 body. Do štvrtej štvrtiny
sme vstúpili ako uragán a šnúrou 0:11
sme prakticky rozhodli o zápase, ktorý
sme napokon vyhrali o 9 bodov.
Druhý zápas býva u našich chlapcov
vždy kritický. Aj napriek tomu, že sme si
v šatni hovorili o tom, že musia zabrať,
slová nepadli na úrodnú pôdu. Súper sa
v zápase ujal vedenia a do konca prvého
polčasu prakticky neminul kôš. Do šatní
sme išli so skóre -12 bodov. Druhý polčas
bol úplne rovnaký ako v prvom zápase,
zlepšenou obranou a efektívnejším
zakončením sme postupne zmazali
náskok súpera a do štvrtej štvrtiny sme
vstúpili úplne senzačne a stratený zápas
sme napokon vyhrali o 4 body.
Za predvedený výkon patrí chlapcom
absolutórium, keďže pochopili, že aj
keď nie sú plnej zostave, basketbal hrať
vedia. Bojovný a takticky výkon podali
úplne všetci a pochvala patrí každému
jednému hráčovi.
Ján Valent, tréner
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

ABOVIA 96 Košice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 95:104 (20:22, 24:30, 23:18,
28:34)
Body: Kucej 51, Grochal 16, Babiak 12,
Novák 9, Žemla 6, Király 4, Golebiowski 3,
Greguš 3. Hrali: Švec, Bobok.
ŠŠK KAC Jednota Košice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 56:60 (16:21, 15:14, 19:7,
6:18)
Body: Novák 21, Greguš 12, Švec 12,
Babiak 9, Grochal 4, Golebiowski 2. Hrali:

pay, Boris Keniž, Ondrej Molnár, juniorský
reprezentant Československa v behu na
100 m, Ján Šimonovič, československý
reprezentant v trojskoku, Milan Tomáš,
Ľubomír Krištof.
Z dievčat Júlia Palášthyová – Žifčáková,
Katarína Krchmanová – Beňová, Helena

Fabjanová – Valentová, Viera Pavlová...
V 70-tych rokoch popri skupine manželov
Toporcerových veľmi dobre fungovalo
školské atletické športové stredisko pri II.
ZŠ, ktoré viedli učiteľky Anna Gábrišová,
Alexandra Kislingerová a neskôr sa k nim
pridal tréner Ondrej Molnár. Práve tu dostali výborné atletické základy Lucia Ivanová (viacnásobná majsterka SR), dodnes
držiteľka slovenského rekordu v behu na
200 m, Martin Molnár (viacnásobný majster SR v behu na 100 a 200 m a slovenský reprezentant), Milan Parízek, Rastislav
Zaťko, Pavel Obertáš, Maroš Molnár – súčasne úspešný profesionálny kondičný
tréner, ale aj mediálne známy tréner.
Verím, že pri jubilejnom 60. výročí založenia atletického oddielu v Žiari nad Hronom sa budeme môcť popýšiť úspechmi
ďalších mladých atlétov a ich trénerov, ale
nezabudneme aj na ľudí, ktorí stáli pri zrode a rozvoji atletiky v Žiari nad Hronom.
Autor: OMo

Dekýš, Žemla, Bobok, Király.
V posledných dvoch zápasoch
základnej skupiny Východ, vycestovali
žiarski kadeti za súpermi do Košíc.
Hneď v prvom zápase proti ABOVII
naši chlapci zabojovali a zaznamenali
dôležité víťazstvo, ktoré im zaručilo účasť
v ďalších bojoch o finálovú štvorku. Vo
veľmi ofenzívne ladenom zápase, aspoň
podľa výsledku, sa naši hráči museli od
prvých sekúnd prispôsobiť nastolenému
trendu
rozhodovania.
Úzkostlivé
posudzovania obranných činností
Žiarčanov vyústilo do vyfaulovania
až štyroch hráčov a celkovému počtu
36 osobných chýb odpískaných proti
hosťom zo Žiaru. No ani to nezastavilo
našu hru v útoku, kde bola snaha od
začiatku až do konca hrať rýchlo dopredu
a v postupnom útoku sa spoliehať na
nacvičené signály, ako aj individuálne
zručnosti hráčov. V tomto zápase, okrem
kolektívneho výkonu, veľkú úlohu zohral
hráč Hugo Kucej, ktorý zaznamenal
51 nastrieľaných bodov a bol veľmi
dôležitým ťahúňom družstva.
V druhom zápase proti KAC Jednota
Košice chlapci tiež dokázali zvíťaziť,
ale bol to veľmi ťažký zápas. Do zápasu
sa postupne zapájali všetci hráči,
okrem zraneného H. Kuceja. No súper
to dokázal vždy využiť a po našom
prestriedaní hneď znížil stav, alebo sa
ujal vedenia. Preto sa v druhej časti hry
musela zúžiť rotácia hráčov, čo prinieslo
aj obrat v zápase, ako aj celkové víťazstvo
pre chlapcov zo Žiaru.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

Chladné a veterné počasie potrápilo
CYKLISTIKA
V dňoch 26. a 27. februára sa v pretekárov aj dobrovoľníkov. Celkovo
lyžiarskom stredisku Skalka pri prešlo cieľom viac ako 950 pretekárov.
CK MŠK
Kremnici uskutočnil 46. ročník
lyžiarsko - bežeckých pretekov Biela
stopa. Súťažili na nich aj žiarski
cyklisti.
Naši cyklisti súťažili na 25 km dlhej trati
voľnou technikou.V náročných pretekoch
a výbornej konkurencii v kategórii od
17 do 35 rokov dobehli nasledovne:
11.
miesto
Andrej
Zelina,
19.
miesto
Matúš
Baniar,
22.
miesto
Matúš
Černek,
39.
miesto
Lukáš
Ungvarský,
49. miesto Tomáš Kamenský.
VOLEJBALOVÝ SUMÁR
STARŠIE ŽIAČKY A

VA Žilina - MŠK VK Žiar nad Hronom
A 3:0 (19, 11, 22)/3:1 (18, -23, 18, 16)
Zostava: Čiliaková, Kašová, Hlaváčová,
Hurajová,
Debnárová,
Šikeťová,
Topoľanová,
Petorová,
Púchovská,
Skalošová. Tréner: Kollárik.
Dievčatá na palubovke neohrozene
prvej Žiliny podali celkom solídny
výkon.
Domáce hráčky si kontrolovali priebeh
zápasov, ale Žiarčanky im statočne
kládli odpor. Žilina bola lepšia v útoku a
na podaní, no my sme obetavou hrou
v poli uhrali viacero pekných výmen.
Zápasy pre absenciu rozhodkyne
odpískali domáci tréneri a treba jedným
dychom dodať, že maximálne objektívne.
Náš fanklub bol opäť skvelý a jednoznačne
prevýšil domácich divákov.
STARŠIE ŽIAČKY B

VK Slovan Rimavská Sobota – MŠK VK
Žiar nad Hronom B 0:3 (-9, -15, -11)/1:3
(-22, -13, 24, -14)
Zostava: Weissová, Kútniková, Mrenicová,
Pittnerová, Regináčová, Fleischmannová,
Tóthová, Hurtíková, Uličná, Kašiarová,
Sekerková. Tréner: Šestáková.
Žiarčanky odohrali dva zápasy proti
Rimavskej Sobote.
Dievčatá nastúpili na zápas plné nadšenia
a hlavne získať šesť dôležitých bodov. V
prvom zápase zaskočili súperky a hladko
vyhrali 3:0. V druhom zápase trochu
poľavili, ale potom sa spamätali a zápas
vyhrali 3:1.
ŽENY

MVK Stropkov – MŠK VK Žiar nad
Hronom 3:0 (22, 19, 14)/3:0 (12, 19, 20)
Zostava:
Kollárová,
Kukučková,
Trokšiarová, Hrčková, Rozenbergová,
Sečkárová, libero Adamová (Forgáčová,
Filandová). Trénerky: Rozenbergová
a Dobrovičová.

Ženy vycestovali do Stropkova, kde chceli
potvrdiť výhry z domáceho vzájomného
súboja. Žiaľ, vybrali si jeden zo zlých dní
a po veľmi slabom výkone a nepeknom
volejbale na oboch stranách, odišli s
dvoma prehrami.
KADETKY

ŠVK Tatran Banská Bystrica - MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (10, 21, 20)/3:0 (12, 14, 11)
Zostava: Krajčiová, Kašová, Krnčoková,
Matyášová,
Čiliaková,
Hlaváčová,
Hurajová, Skalošová, Púchovská. Tréner:
P. Kollárik.
Žiarčanky, ktoré nastúpili v improvizovanej
zostave, podali hlavne v prvom zápase
veľmi dobrý výkon.
Favorizovaným Bystričankám boli takmer
vyrovnaným súperom. Dva sety sa
rozhodovali až v úplných koncovkách
a rozhodli ich len väčšie skúsenosti
domácich hráčok.
Druhé stretnutie už prebiehalo podľa
predpokladov, aj keď aj v ňom naše
dievčatá ukázali niekoľko pekných akcií
a výmen, ktoré sa páčili aj prítomným
rodičom našich hráčok.
MLADŠIE ŽIAČKY

VK Podlužianka Levice - MŠK Žiar nad
Hronom 0:3 (-15, -14, -14)/0:3 (-9, -10,
-12)
Zostava: Fričová, Futáková, Kašiarová,
Kováčová, Krajčiová, Králová (kapitánka),
Kútniková, Müllerová, Tapferová, P.
Uhrovičová, Z. Uhrovičová (libero).
Trénerky: Alena Bieliková, Eva Bieliková.
Najmladšie Žiarčanky cestovali za
súperkami do Levíc.
Dievčatám chvíľu trvalo, kým chytili
správny rytmus, ale potom nedali
súperkám žiadnu šancu. Postupne sa
na ihrisku prestriedali všetky hráčky.
Diváci mohli vidieť pekné volejbalové
momenty. Romana Krajčiová vynikala na
podaní, s ktorým narobila domácim veľké
problémy.
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Muži po streleckej prestrelke víťazne doma so Žilinou
SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 1. – 6. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – Academik
ZU Žilina 96:91 (20:22, 38:39, 64:66,
83:83 )
Body: Mokráň 22, Obert 21, Dolník 17, Kádaši 13, Vrtík 11, Supuka 7, Huljak 5. Hrali:
Nagy, Novosádek.
V nedeľu 3. februára na pravé poludnie
sa v žiarskej športovej hale odohral výborný prvoligový basketbal.
Od začiatku obidve družstvá predvádzali
útočnú hru. Hlavne hostia triafali otvorené strely z perimetra, ale úspešní boli aj
po ťažkých streleckých pokusoch cez ruky
našich brániacich hráčov. A tak nebolo
ľahké ich zastaviť. My sme zmenili systém
obrany, a to nám pomohlo stále držať
kontakt so silným súperom. Polčas sme
veru, v ktorom došlo aj na predĺženie. My
prehrali prijateľne o jeden bod.
sme však dokázali využiť aj našich podkošových hráčov a po našich úspešných
V druhom polčase sa obraz hry nezmenil,
útočných kombináciách zakončených
Žilinčania boli naďalej strelecky disponopick and rollom sme si dokázali v predĺvaní, a tak sme opäť siahli na systémovú
žení vytvoriť malý náskok a dotiahnuť tak
zmenu v obrane a na krátku chvíľku sme
zápas do víťazného konca.
súpera rozladili zónovou obranou. V druhom polčase však aj naši hráči začali byť
Naša hra bola vyvážená tak z perimetúspešní v zakončení, a tak zápas pokrara, ako aj z vymedzeného územia, a to
čoval vo vyrovnanom priebehu až do zározhodlo o našom víťazstve. Musíme

pochváliť našich hráčov, pretože ukázali
veľký tímový charakter. Za zmienku ešte
stojí obrovská úspešnosť oboch družstiev
v streľbe za 3 body. My sme dali 11 trojek a Žilina bola v tomto ukazovateli ešte
úspešnejšia a dala 14 trojek. Aj preto si treba toto víťazstvo vážiť a užiť si ho.
Karol Kučera,
tréner a Norbert Nagy, asistent

Prípravný zápas s Považskou Bystricou sme
vyhrali, proti Púchovu s remízou
FUTBAL – II. LIGA

Víťazom IX. Zimnej ligy sa stali Wartburgovci
FUTSAL

Finále: Wartburgovci – Galaktikos 9:7
(7:4)
Góly: Bien 4, Čamaj 2, Beňo, Žiak,
M. Páleník – Rapčan 3, Polc, Dekíš, Šebeň,
Krčmárik.
V zápase, v ktorom sa streli odvekí rivali,
začali lepšie Wartburgovci, ktorí sa
zásluhou Biena ujali vedenia 1:0. Domáci
hráči aj naďalej pokračovali vo výbornom
výkone a v polovici prvého dejstva už
dokázali vyhrávať 4:1. Tento gólový
rozdiel ich uspokojil, čo dokonale využili
hostia, ktorí dokázali sa vrátiť do zápasu
a zvýšenou aktivitou vyrovnať stav. Do
konca prvého polčasu ale domáci hráči
taktiež zapli na vyššie obrátky a hlavne
gólovou efektivitou Biena opäť odskočili
na rozdiel troch gólov. V druhom polčase
sa domáci sústredili na pozornú obranu
s cieľom čo najmenej inkasovať. To sa im
aj čiastočne darilo a po zvyšok zápasu si
držali dvoj či trojgólový odstup. V závere
zápasu si rozumnou hrou celého mužstva
dokázali ubrániť výsledok 9:7 a mohli začať
oslavovať majstrovský titul. V deväťročnej
histórii zimnej ligy sa Wartburgovci tešia z
triumfu po štvrtýkrát.

Zápas o 3. miesto: Driapači – Perla 7:11
(3:4)
Góly: Drexler 3, D. Budinský 2, Hudák,
Cibula – Ju. Túri. 6, Jo. Túri 2, Cvejkuš 2,R.
Meliš : Debnár, Osvald.

polčasu znížiť na rozdiel jedného gólu.
V druhom dejstve pokračoval výborný
futsal z obidvoch strán a šance sa striedali
na každej strane. O víťazovi nebolo
rozhodnuté, až pokiaľ nezaúradoval
Juraj Túri, ktorý individuálnym výkonom
rozhodol, že na treťom mieste sa
umiestnia práve hráči Perly. Driapači, ktorí
v základnej skupine nenašli premožiteľa,
sa musia uspokojiť iba so zemiakovou
medailou.

V zápase dvoch smutných semifinalistov
sa očakával výborný zápas, ktorý nemal
favorita. Začiatok zápasu vyšiel lepšie
hráčom Perly, ktorí dokázali viesť už
4:0. Po tomto momente sa uspokojili a
Driapači zvýšenou aktivitou dokázali do Zdroj: http://www.zimnaligaziar.wbl.sk

MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie
0:1 (0:1)
Gól: 40´Kondrlík
Zostava: Packo (46´Jenčo), Hatok, P. Jacko, M. Jacko (46´Antošík), Župa, Hrnčiar
(60´Pidruchnyi), Pellegrini (60´Košuda),
Dzúrik (46´Sojka) – (80´Nosko), Uwa,
Košuda (28´Blahút), Kondrlík (62´ Vondryska)
V sobotu 26. januára odohralo naše
Áčko, pri teplote -7 °C, ďalší prípravný zápas, tentokrát na ihrisku Považskej Bystrice. Zápas sa skončil 1:0 v
prospech Pohronia. Gól strelil Dávid
Kondrlík.
Na výbornom ihrisku v Považskej Bystrici na začiatku vychytal domáci brankár
Kondrlíkovu dorážku aj hlavičku. V 40.
minúte, po prudkom centri Hrnčiara,
však už Kondrlíkova hlavička skončila
pod brvnom a viedli sme 0:1. Domáci
mohli vyrovnať po hrúbke Jacka, ale
Packo zachránil v poslednej minúte polčasu.

Druhý polčas našim mladým vôbec nevyšiel, nevypracovali sme si žiadnu šancu a Jenčo zachránil dva či tri góly po čistých šanciach domácich. Tento prípravný zápas sme vyhrali. Stretnutie splnilo
svoj účel, ale na chlapcoch bolo vidieť,
že majú v nohách ťažký zápas v Ružomberku a celotýždennú tvrdú prípravu.

FK Pohronie – MŠK Púchov 0:0 (0:0)
Zostava: Jenčo (46´Hodál), Antošík
(59´Pidruchnyi), Nosko, P. Jacko, Abrahám, Hrnčár, Dzúrik, Sedláček, Košuda,
Pidruchnyi (46´Sojka), Kondrlík.
V prípravnom stretnutí proti MŠK
Púchov sa na žiarskej umelej tráve zrodila bezgólová remíza 0:0.
V oklieštenej zostave stretnutie splnilo účel s lídrom III. ligy západ.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

