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Pripravuje sa výstavba ďalších nájomných bytov
S výstavbou dvoch bytoviek na sídlisku Sever sa začalo v roku 2013. Už
v októbri 2014 sa žiadateľom systémom žrebovania pridelilo 48 nových
nájomných bytov. Žiadostí o pridelenie bytu neubúda, preto mesto už
viackrát deklarovalo, že vo výstavbe
nájomných bytov chce pokračovať.
Na februárovom zasadnutí MsZ preto
poslanci schvalili aj zámer, v ktorom
sa počíta s ďalšou výstavbou.
Prvé dva bytové domy na sídlisku Sever
postavila spoločnosť Remeslo stav, ktorá bola aj investorom celého projektu.
Mesto neskôr schválilo prijatie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
a bytovky od spoločnosti odkúpilo. Rovnako chce postupovať aj v prípade ďal-

ších bytoviek. Do hry však vstupuje nový
investor. „Pozemky na severe mesta, kde
je naplánovaná výstavba ďalších bytových domov, odkúpila od Remesla stav
spoločnosť Combin z Banskej Štiavnice,“
informuje Martin Baláž, vedúci Kancelárie primátora mesta a ako spresňuje: „Postaviť chce ďalšie bytové domy. Mesto
chce v tejto veci so spoločnosťou spolupracovať a v budúcnosti, po dostavaní,
by sme opäť postupovali ako v prípade
prvých dvoch bytových domoch. To znamená, že by sme ich od spoločnosti cez
ŠFRB odkúpili. Aj keď sme ešte projekt
nevideli, išlo by minimálne o 24 bytov,
s výstavbou ktorých, ak pôjde všetko
podľa plánu, by sa mohlo začať už koncom tohto roka.“

Prvé dve bytovky boli dané do užívanie v roku 2014.

S výstavbou na sídlisku Sever sa bude pokračovať.

Mesto už niekoľko rokov eviduje vysoký počet záujemcov o nájomné byty.
Najviac žiadostí je pritom od občanov
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom
a z okolitých obcí. „V súčasnosti evidujeme 126 žiadostí. Šesťdesiat z nich je o bývanie na sídlisku Sever. Chceme preto využiť dostupné podporné programy štátu,
aby sme znova zvýšili počet nájomných
bytov v meste. Nechceme ich priamo
stavať my, ale kúpiť hotové od investora, ktorý vlastní pozemky na sídlisku
Sever a byty aj postaví. V takom prípade
by sme žiadali o dotáciu z Ministerstva
dopravy a výstavby SR a úver zo ŠFRB,“
spresňuje ďalej Martin Baláž a ako podotýka: „Chceme pokračovať v rozvoji časti
Sever a keďže vidíme, že o byty je veľký
záujem, nemáme obavy z ich využitia.

Úver zo ŠFRB je samofinancovateľný, čiže
spláca sa z nájomného, ktoré vyberieme,
takže ani rozpočet mesta to nezaťaží.“
Ak máte záujem prenajať si od mesta
takýto byt, prvým krokom je podanie
žiadosti na mestský úrad. Keďže nejde
o sociálny typ bývania, je potrebné zdôrazniť, že žiadatelia, ktorí budú spĺňať
kritériá, musia mať stály príjem a nesmú
mať podlžnosti voči mestu. „Zákonom je
aj stanovený rámec minimálneho a maximálneho príjmu, ktorý žiadateľ či celá
rodina musí spĺňať. Byty sa prideľujú žrebovaním, ktoré realizuje na to zriadená
komisia. To sa robí vždy, keď sa nejaký
byt uvoľní,“ dodáva na záver Martin Baláž.
(li)

Mesto za posledné roky zhodnotilo svoj
majetok o viac ako 26 miliónov eur

Zo zasadnutia MsZ
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Od roku 2013 hodnota majetku mesta stúpa. Súvisí to s investičnými akciami a rekonštrukciami, ktoré sa na
mestských nehnuteľnostiach podarilo
zrealizovať.
Hodnota majetku mesta na jedného
obyvateľa stúpla od roku 2013 o viac
ako 1 600 eur. Kým ku koncu roka 2013
to bolo 2 796 eur na obyvateľa, ku koncu
uplynulého roka je to už 4 434 eur.
Do majetku mesta možno počítať
nehmotný a hmotný majetok, kde patrí
Centrum zhodnocovania odpadov, kamerový systém mesta, budova biskupského kaštieľa, Svätokrížsky dom, bytové
domy na sídlisku Sever, skládka odpadov
v Horných Opatovciach, zrevitalizované vnútrobloky na sídlisku Pod vršky,

miestne komunikácie a parkoviská, oddychové zóny, ale aj finančné investície
ako rekonštrukcia telocviční a náraďovní v ZŠ na Ulici Dr. Janského, technické
zhodnotenie budovy Mestského kultúrneho centra a administratívnej budovy
či modernizácia a digitalizácia Kina Hron.
Nezanedbateľnou položkou sú určite aj
športoviská, a to zimný štadión, športová hala a futbalový štadión. „Mesto
od roku 2013 zhodnotilo svoj majetok
o viac ako 50 percent,“ hovorí vedúci
Kancelárie primátora mesta Martin Baláž
a ako konkretizuje: „Kým ku koncu roku
2013 malo mesto majetok v hodnote
52 512 001,54 eura, ku koncu vlaňajšieho
roka to už bolo 79 470 175,65 eura.“ Rozmeňme si to na drobné. Ku koncu roka
2013 malo mesto 18 777 obyvateľov,

Žiarsky súd čaká sťahovanie
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Veľkou investíciou mesta bola kúpa kaštieľa.

vtedy tak pripadalo na jedného občana
2 796,61 eura. K 31. decembru 2019 žilo
v Žiari 17 922 obyvateľov, to znamená, že
hodnota majetku mesta na jedného obyvateľa je 4 434,22 eura. „Z tohto hľadiska
tak môžeme povedať, že mesto Žiar nad
Hronom za krátke obdobie zhodnotilo
svoj majetok o niekoľko miliónov eur,“
podotýka Baláž.
Mesto bohatne, a to je výsledok dlhodobej práce. „Každoročne investujeme do
opravy ciest a chodníkov, v každej časti
Žiaru sme vybudovali oddychové zóny
a majetok mesta sme rozšírili aj o niekoľko nehnuteľností. Kúpili sme bytové
domy na sídlisku Sever či Svätokrížsky
dom. Nepochybne jednou z najväčších

investícií je aj kúpa biskupského kaštieľa
za 2 800 000 eur,“ vymenúva ďalej Martin
Baláž, podľa ktorého je to možné prirovnať k rekonštrukcii bytu či rodinného
domu: „Ak si niekto zrekonštruuje svoju
nehnuteľnosť, jej hodnota stúpne. Tak to
funguje aj v našom meste. Zhodnocujeme a budujeme.“
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil na svojej stránke analýzu hospodárenia miest za rok
2018. Finančné zdravie mesta ohodnotil
ako výborné, pričom do úvahy sa brali
indikátory ako celkový dlh mesta, dlhová služba, bilancia bežného účtu či čistý
majetok mesta.
(li)
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 6. februára sa konalo prvé
tohtoročné zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Stretlo sa na ňom
18 poslancov. Okrem iného schvaľovali aj investičný zámer obstarania
nájomných bytov.
V úvode zasadnutia hlavný ekonóm
mesta Martin Majerník informoval o výsledku kontroly NKÚ. „Na základe plánu
kontrolnej činnosti na rok 2019, Najvyšší
kontrolný úrad SR začal výkon kontroly
v meste Žiar nad Hronom dňa 10. júla
2019. Predmetom kontroly bolo strategické zameranie podpory všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov, podpory podnikania a zamestnanosti, preverenie poskytovania dotá-

cií, ich súlad so strategickými zámermi
mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života a vnútorný kontrolný
systém a kontrola dotácií,“ konkretizoval
a ako podotkol, na základe kontrolou
zistených nedostatkov a v zmysle odporučenia NKÚ, mesto na ich odstránenie
prijalo nápravné opatrenia.
Správu o výsledku a použití finančných
prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v roku 2018 a 2019
predniesla vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Zároveň predložila aj návrh použitia verejných finančných zbierok na rok 2020. „Aj
v tomto roku mesto navrhuje vyhlásiť
dobrovoľné finančné zbierky na účel

Mesto zariadi kaštieľ replikami
historického nábytku

Cenné repliky starožitností daroval mestu bývalý vlastník kaštieľa.

Mesto získalo z oblastnej organizácie
Gron dotáciu vo výške 17 000 eur. Tie
použije na zakúpenie mobiliáru do
biskupského kaštieľa.
Ako nás informoval vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž, pôjde
o repliky historického nábytku, ktorý
je zachytený na dobových fotografiách
a materiáloch. „Biskupská sieň je už zrenovovaná, vďaka čomu sme z nej vytvorili reprezentačnú sálu mesta Žiar nad
Hronom. Rovnako ako tam kedysi prijímali návštevy a organizovali rôzne podujatia biskupi, aj my ju chceme využívať
s dvomi ďalšími miestnosťami napríklad
na zasadnutia mestských zastupiteľstiev,
na spoločenské udalosti a v budúcnosti

by sa tu mohli konať sobášne obrady,“
konkretizuje Martin Baláž a ako podotýka, práve preto chce mesto kúpiť repliky
historického nábytku. Ako prvý by sa mal
dať vyrobiť veľký masívny pracovný stôl,
aký kedysi používal aj Štefan Moyses či
rôzne vitríny a stoličky. „Mobiliár však
nepôjde iba do biskupskej siene. Použije sa aj v pripravovanej expozícii, a to
v Galérii Jula Považana, v archeologickej
a etnografickej expozícii mesta a v Pamätnej izbe Štefana Moysesa,“ dodáva
Baláž a ako konkretizuje, tie by mali byť
z priestorov Mestského kultúrneho centra presunuté do kaštieľa ešte v tomto
roku.
(li)

podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci. Konkrétne vo februári zbierku z fašiangového podujatia, v auguste
počas Beerfestu a v decembri z varenia
vianočnej kapustnice a z predaja primátorského punču,“ konkretizovala Monika
Minárová. Pre zaujímavosť uvádzame,
že vlani sa počas fašiangu vyzbieralo
1015,53 eura, počas Beerfestu 171 eur,
z predaja vianočnej kapustnice to bolo
160,15 eura a z predaja primátorského
punču 573,26 eura.
V ďalšom bode rokovania Ján Žiak informoval poslancov o príprave Kalendára
športových podujatí mesta na rok 2020.
Ako tiež uviedol, prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športo-

vé podujatia prehodnotí a schváli Komisia pre šport a mládež pri MsZ v zmysle
schváleného rozpočtu mesta.
Poslanci na februárovom zasadnutí
schválili aj účel obstarania nájomných
bytov v bytovom dome, a to formou
kúpy na základe kúpnej zmluvy. Tejto
téme sa venujeme v samostatnom článku.
Na decembrovom zasadnutí primátor
Peter Antal informoval, že aj mesto Žiar
nad Hronom finančne pomôže mestu Prešov, a to v súvislosti s tragickou
udalosťou, ktorá sa stala obyvateľom
bytového domu na Mukačevskej ulici 6.
decembra 2019. „Obyvatelia bytového

domu prišli o svoje byty po výbuchu plynu. V tejto súvislosti posielame na účet
mesta Prešov sumu 3 000 eur,“ uviedol
primátor.
V závere zasadnutia prerokúvali poslanci
aj majetkovo-práve vzťahy. Medzi nimi
aj prenájom nehnuteľného majetku,
konkrétne budovy v areáli kaštieľa, ktorá sa nachádza na Ulici SNP. Žiadateľom
je spoločnosť LK realinvest zo Žiaru nad
Hronom, ktorá chce v týchto priestoroch
zriadiť ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK a FK
Pohronie. Cena nájmu je 26 666 eur
ročne, doba nájmu sa uzatvára na dobu
určitú, a to na 15 rokov.
(li)

Budova bývalých jaslí sa stala útočiskom bezdomovcov
Aká bude budúcnosť budovy bývalých
detských jaslí? Dnes chátra a zdržiavajú sa v nej bezdomovci. V poslednom
období tu niekoľkokrát museli pre
požiar zasahovať hasiči. Mesto hľadá
riešenie.
V stredu 22. januára vo večerných hodinách v nej horelo. „Nebolo to po prvýkrát,“ uviedol náčelník Mestskej polície
Róbert Šiška. Budova či skôr skelet, ktorý z nej ostal je strašiakom mesta. Prednosta úradu Juraj Miškovič, na podnet
poslanca MsZ Emila Vozára, zvolal preto
na štvrtok 23. januára stretnutie zamestnancov mesta z odborov životného prostredia, mestskej polície, stavebného
úradu, ale aj pracovníčku z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru
nad Hronom. Na rokovanie boli pozvaní
aj zástupcovia HaZZ ZH s cieľom riešiť
problémy ohľadom tejto stavby. „Jednotliví zamestnanci dostali úlohy, ktoré
sú v ich kompetencii riešiť,“ uviedol prednosta. „Nechceme, aby sa tu zdržiavali
bezdomovci, hromadili odpad a budova
bola nebezpečná pre svoje okolie. Táto
budova je už roky strašiakom mesta a my
sa budeme snažiť v rámci našich zákon-

ných možností tento problém riešiť,“ dodal Juraj Miškovič.
Toto stretnutie nebolo zďaleka prvé, kde
sa problém chátrajúcej budovy bývalých
jasieľ riešil, mesto sa ním zaoberá priebežne. Mestský úrad opakovane kontaktoval majiteľa budovy, ktorý sľúbil, že zabezpečí budovu pred vniknutím cudzích
ľudí na pozemok, odstráni odpad a bude
sa starať aj o zeleň na svojom pozemku.
„Žiaľ, sľúbené opatrenia nedodržal,“ uviedol poslanec MsZ Emil Vozár.

Zásahy hasičov
Výjazdy hasičskej techniky k tejto budove nie sú ničím nezvyčajným. Podľa

informácií z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom, najčastejšie museli hasiči
zasahovať po horení odpadu. Ani nás
to neprekvapuje, keďže ten je nahromadený takmer všade vo vnútri budovy. Našťastie, všetky požiare sa zaobišli
bez straty na ľudských životoch. Pre porovnanie, v roku 2016 sem museli prísť
hasiči zasahovať jedenkrát, v roku 2017
dvakrát, v roku 2018 jedenkrát a v uplynulom roku dvakrát. Čo však nie je potešujúce, hoci nám rok 2020 ešte len začal, hasiči tu už zasahovali dvakrát, a to
22. a 23. januára.
(kr; li)

„Štvorka“ chce opäť otvoriť triedu pre nadané deti
V roku 2002 sa v Základnej škole na
Jilemnického ulici rozbehlo vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, takzvané triedy
pre nadané deti. V roku 2012 sa však
takúto triedu pre nedostatok žiakov
nepodarilo otvoriť, a tak sa tých niekoľko jedincov začlenilo do bežných
tried. Vedenie školy však chce od budúceho školského roka opäť vytvoriť
triedu pre nadané deti.
Pre otvorenie samostatnej triedy pre
žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním je stanovený minimálny počet
osem žiakov. A ako rodičia zistia, že ich
dieťa je vhodným adeptom do takejto
triedy? „Každé dieťa je jedinečné, preto
je z pohľadu rodiča ťažké presne vymedziť, čo je a čo nie je znakom nadpriemerného nadania,“ približuje na úvod
riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková
a vysvetľuje, ktoré prejavy to môžu naznačiť: „Dieťa vie mnohé veci oveľa skôr
ako jeho rovesníci, má zvedavé otázky,
neobvyklé nápady, zaujímajú ho detaily, či s ľahkosťou sa učí nové veci a získané informácie vie aj využiť. Dieťa so
všeobecným intelektovým nadaním je
samostatné, no často pracuje osamote,
vytvára nové riešenia a postupy. Pred
vstupom do školy mnohé z nich dokážu
čítať písmená, slabiky, prípadne i celé
vety. Výrazným znakom týchto detí je

gičky prvého stupňa. Tie viedli svojich
žiakov počas celého štúdia na primárnom vzdelávaní. Následne sa plynulo
prešlo na vzdelávanie týchto detí aj na
II. stupni. Pedagogičky, ktoré boli triednymi učiteľkami v týchto triedach, či so
žiakmi pracovali, v škole pracujú aj dnes
a svojimi skúsenosťami dokážu napĺňať
vízie vzdelávania v špeciálnej triede pre
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,“ hovorí riaditeľka školy na margo
pedagógov potrebných na vzdelávanie
v takýchto triedach.
Foto: archív školy

aj to, že vyhľadávajú kontakt so staršími
deťmi či dospelými. Vyžadujú si sústavnú
pozornosť a iný prístup. Preto je snahou
vedenia školy obnoviť tradíciu vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním v priestoroch „Štvorky“ v samostatných špeciálnych triedach.“ Ako ďalej
riaditeľka podotýka, v takýchto triedach
majú vytvorený priestor pre individuálny
prístup, čím im škola umožňuje napredovať oveľa rýchlejšie, ako by to bolo
v bežnej triede.
Zásady, ktoré sa využívajú pri práci s nadanými žiakmi, sú hlavne akceptovanie
ich osobitostí a tolerovanie odlišností.
Pedagóg pracujúci v takejto triede má

nedirektívny prístup a v procese edukácie sa stáva facilitátorom. „V roku 2002
sme v našej škole rozbehli vzdelávanie
žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním v projekte APROGEN - Alternatívny program edukácie nadaných. Išlo
o integrované vzdelávanie žiakov podľa
ojedinelého projektu v Európe, ktorého
autorkou je Jolana Laznibatová, psychologička zaoberajúca sa problematikou
vzdelávania nadaných detí dlhé roky.
Podmienkou otvorenia takejto triedy
bolo nájsť aj vhodného pedagóga, ktorý
by osobitosti nadaných detí vedel nielen
rešpektovať, ale aj rozvíjať. Psychologické testy, ktoré viedla priamo gestorka
programu, absolvovali štyri pedago-

Kritériá pre prijatie do triedy
pre nadané deti
Kritériom pre zaradenie žiaka do triedy
so všeobecným intelektovým nadaním je vyšetrenie v príslušnom CPPPaP
a dosiahnutie stanovenej hodnoty IQ
a medzinárodne platnej hranice nadania. „V triede pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním dávame priestor
na kladenie otázok, objavovanie a striedame rôzne aktivity počas vyučovania.
Deň v škole sa začína rannou komunitou.
V procese edukácie sa snažíme aplikovať
experimentovanie, pripravujeme doplnkový materiál a alternatívne činnosti. Využívame sebahodnotenie žiakov, ktoré
ich posúva vpred a hodnotí ich vlastnú
aktivitu. Na dopoludňajší proces výučby

nadväzuje aj pobyt detí v školskom klube. Aj tu deti pokračujú v tvorivej činnosti, ale, samozrejme, nezabúdame ani na
relax v podobe čítania, sociálnych hier či
odpočinku pri hudbe,“ hovorí Drahomíra
Hanzlíková o výhodách, ktoré trieda pre
nadané deti prináša.
Prvýkrát sa špeciálna trieda pre nadané
deti na „Štvorke“ otvorila v roku 2002.
Dnes sú z týchto detí úspešní mladí ľudia,
ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach na
Slovensku i v zahraničí. „Následne sa nám
každý rok podarilo otvoriť jednu triedu
pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním. Od roku 2012 sa nám to už nepodarilo. Nebolo to pre nezáujem školy
či rodičov, ale bolo to z dôvodu nízkeho
počtu detí, ktoré prešli psychologickými
testami. Tie, ktoré IQ testami prešli sme
individuálne začlenili do bežných tried.
Špeciálny pedagóg následne vypracoval individuálny vzdelávací plán, podľa
ktorého vyučujúci postupovali v procese
edukácie. Systém individuálnej integrácie funguje dodnes,“ naznačuje riaditeľka
školy a ako na záver dodáva: „Sme presvedčení, že sa nám opäť podarí obnoviť
tradíciu vzdelávania nadaných detí v našej škole. Veď snahou celého kolektívu
je byť modernou školou zameranou na
budúcnosť jej školákov.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kresba kaštieľa
z roku 1566
Ďalšie vyobrazenie nášho kaštieľa
je na mape z roku 1566, čiže
uplynulo už 53 rokov od prvého
kresleného záznamu, o ktorom sme
písali v predchádzajúcom článku.
Vyobrazenie nám ponúka iný, novší
pohľad, ktorý informuje o stavebných
prácach na budove kaštieľa. Tie
pozostávali z rozšírenia centrálnej,
štvorcovej budovy o prístavbu, ktorá
je dobre viditeľná na východnej strane
kaštieľa.
Samotná centrálna budova, zatiaľ
len s jednou vežou, však už nemá
vystupujúci arkier na čelnej fasáde.
Namiesto neho je tam umiestnené
okno. Samotná budova pôsobí
mohutnejšie a bez prikrášľovacích
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prvkov, pripomína skôr pevnosť.
Je to pravdepodobne dôsledok
pohnutých
časov
polovice
16. storočia, kedy na naše územie
prenikali turecké vojská a napádali
mestá a obyvateľov regiónu. Z tohoto
obdobia máme listinu, v ktorej sa
píše, že došlo k dohode obyvateľov
svätokrížskej doliny, poddaných
Dócziho, Kremničanmi, Beľaniami,
Novobančanmi a ľudí z toho okolia,
že keď nepriateľ prekročí hranice
okresu, sústredia sa a ak by nepriateľ
išiel od Pukanca alebo Krupiny, budú
sa brániť. Ak by postupoval cez
Svätý Beňadik, odídu do Žarnovice
k námestníkovi hlavného kapitána.

narodený v roku 1493 v kniežacej
rodine v rumunskom Sibiu). Roku
1560 ho vymenovali za hontianskeho
župana. Pravdepodobne on dal
opevniť a rozšíriť pôvodnú pevnosť,

Kaštieľ bol v tom čase v správe
záhrebského, neskôr jágerského
biskupa, uhorského primasa
a ostrihomského arcibiskupa Mikuláša
Oláha (1553 – 1568; Mikuláš Oláh,

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

ktorej podoba je zachytená na
mape z tohto obdobia. Máme aj
písomnú zmienku o jeho pôsobení
v Kríži, v ktorej sa píše, že v roku
1553 spravili Krížania dohodu
s arcibiskupom M. Oláhom, že
poplatok 36 dukátov miesto desiatku
nebudú platiť na Juraja (24. apríla),
ale na Vavrinca (10. augusta).
Naznačuje to, že potrebné peniaze
sa usilovali pozháňať v lete a nie
koncom jari. Letné i jesenné mesiace
totiž umožňovali väčšie možnosti
kupčenia a pohybu peňazí na
trhoch. To je dôkaz toho, že aj v tak
ťažkých rokoch sa museli panstvu
odovzdávať poplatky a zbedačený
ľud, ak sa obránil pred Turkmi, pred
domácimi pánmi sa obrániť už
nedokázal.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiarčania budú voliť aj
z Japonska či Malajzie
Parlamentné voľby na Slovensku
budú v sobotu 29. februára 2020. Voliť
môžete nielen v mieste svojho trvalého bydliska, ale pomocou hlasovacieho preukazu aj v inom meste či obci
a dokonca aj poštou zo zahraničia.
O voľbu zo zahraničia bolo treba požiadať do 10. januára. Ministerstvo vnútra
SR upozorňuje, že do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích
lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania
volieb, teda v piatok 28. februára 2020.

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.
Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na
území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické
osoby – podnikateľ so sídlom, miestom
podnikania alebo trvalým pobytom
na území mesta môžu aj v tomto roku
požiadať mesto o poskytnutie dotácie
v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom
č. 3/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií.

2/ obnovy verejných priestranstiev,
3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom
alebo
b) podporu verejnoprospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu
podnikania a zamestnanosti.

Dotácia môže byť poskytnutá na:

Oprávnenej osobe v prípade bodu a)
môže byť poskytnutá dotácia najviac vo
výške 70 % predložených rozpočtových
nákladov projektu, pričom nesmie byť
vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových
nákladov je oprávnená osoba povinná
spolufinancovať vlastnými prostriedkami.

a) podporu realizácie projektu, a to v oblasti
1/ ochrany a tvorby životného prostredia,

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 ďalšie informácie
(kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia
AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné doručiť na mestský úrad do 29. februára 2020
so všetkými povinnými prílohami.

Ako nás informovala Erika Rajčanová
z Oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ,
o možnosť voliť zo zahraničia požiadalo

Voľba s hlasovacím preukazom
v inom meste či obci
Ak bude volič v deň februárových parlamentných volieb na Slovensku, ale mimo
trvalého pobytu, mohol do 10. februára
požiadať o hlasovací preukaz. S preukazom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej
miestnosti na Slovensku. Preukázať sa
musí tiež platným občianskym preukazom. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať
o vydanie preukazu do 28. februára, teda
deň pred voľbami.
Vo februárových parlamentných voľbách
kandiduje 25 politických subjektov. Stáť
budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére
samostatného Slovenska pôjde o ôsme
parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.
(li)

Oprávnenej osobe v prípade bodu b)
môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške
1 660 eur.
Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je
možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2020 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité
informácie sú uvedené aj na webovej
stránke mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo
v samotnom nariadení.
(r)

178 občanov mesta. „Žiadosti sú napríklad z krajín ako Malajzia – Kuala Lumpur,
Japonsko, Austrália či USA. Samozrejme,
voliť budú Žiarčania aj z Čiech, Nemecka
či Veľkej Británie,“ spresnila informácie.

Semafory na problémovej
križovatke už spustili

Žiarsky súd čaká sťahovanie do
zrekonštruovaných priestorov
Okresný súd v Žiari nad Hronom sídli
v súčasnosti v priestoroch, ktoré má
v prenájme od mesta. Keďže tieto
priestory sú pre súčasné potreby súdu
nevyhovujúce, čaká ho sťahovanie.
Priestory na Námestí Matice slovenskej

má okresný súd v prenájme do konca
marca tohto roku. „Okresnému súdu
bola doručená ponuka spoločnosti
Euromol, s.r.o., ktorá ponúkla budovy
v Žiari nad Hronom na Ulici Dukelských
hrdinov 23 – 25,“ informuje Alena Motyč-

ková z Krajského súdu v Banskej Bystrici
s tým, že v súčasnosti sa so spoločnosťou
o kúpe a následnom presťahovaní vedie
rokovanie. „Okresný súd má prisľúbené
z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky poskytnutie finančných
prostriedkov na kúpu. Po pridelení
finančných prostriedkov sa pristúpi
k uzavretiu kúpnej zmluvy a následnému sťahovaniu celého okresného súdu,
a to v čo najrýchlejšom možnom čase,“
dodala Motyčková. Po novom by tak mal
okresný súd sídliť v zrekonštruovaných
priestoroch bývalých bytoviek v blízkosti
planetária.
Mesto, ktoré je vlastníkom priestorov na
Námestí Matice slovenskej, ešte nevie,
ako po vysťahovaní súdu využije prázdne kancelárie. Touto témou sa vedenie
mesta bude zaoberať po tom, ako bude
poznať termín plánovaného sťahovania.
(li)

Štvrtok 23. januára v popoludňajších
hodinách bola oficiálne spustená do
prevádzky svetelná signalizácia na
križovatke ulíc A. Dubčeka, Krížna
a SNP. Dôvodom ich osadenia bolo
problémové vychádzanie z vedľajších
ulíc na hlavnú Ulicu SNP.
Podľa informácií zo spoločnosti ALAM,
ktorá spravuje všetky semafory na Ulici
SNP, nový semafor by mal byť programovo prepojený s ostatnými, a to tak, aby sa
dosiahla tzv. zelená vlna. Ako však niektorí vodiči poznamenávajú, ak túto vlnu
chcú chytiť, musia ísť rýchlosťou približne 37 – 40 kilometrov/hodinu. Cyklus sa

naruší aj vtedy, ak vodič odbočuje z Ulice
SNP napríklad ku Kauflandu alebo Bille,
kde musí dávať prednosť chodcom, ktorí v ten moment majú tiež na semafore
zelenú.
V prvých dňoch od spustenia semaforov
pri predajni Orange boli zaznamenané
kolóny, ktoré sa tvorili na Ulici SNP, najmä smerom od Priemyselnej ulice smerom do mesta. Ako spoločnosť ALAM
podotkla, tento stav bude sledovať
a v prípade potreby sa časovanie svetelnej signalizácie na semaforoch upraví.
(li)
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Profesionálny kondičný tréner Maroš Molnár chce
upozorniť na dôležitosť darovania krvi
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Čo bude s vrakom odstaveným na
Šibeničnom vrchu?

nosť, napríklad navštíviť posilňovňu, mal
by dodržiavať dostatočný pitný režim, či
jesť ľahkú stravu. „V deň pred odberom
je dobré vypiť aspoň pol litra tekutiny,
darca tiež nemá prísť nalačno a vhodné
je zjesť ľahké raňajky. Ak to nestihne, aj
u nás sa môže pred odberom občerstviť,“
dodáva primárka. Interval darovania je
pre mužov každé tri mesiace a pre ženy
každé štyri.

Krv darujú aj zamestnanci
nemocnice
Darcami krvi sú aj mnohí zamestnanci
žiarskej nemocnice.

Vôbec prvýkrát vo svojom živote prišiel darovať tú najvzácnejšiu tekutinu. Profesionálny kondičný tréner
Maroš Molnár zavítal do Nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom, aby
upozornil na dôležitosť darovania
krvi a k tomuto aktu povzbudil aj ostatných. Zdravotníkom na hematologicko-transfúziologickom oddelení
zároveň sľúbil, že krv už bude chodievať darovať pravidelne.
„Bol som prvýkrát darovať krv a mám
z toho veľmi dobrý pocit. Mal som síce
spočiatku malú dušičku, ale personál bol
vynikajúci, navodili podľa mňa výbornú
atmosféru, takže aj ten samotný odber
prebiehal potom omnoho lepšie a ja som
sa cítil príjemne,“ povedal Maroš Molnár
tesne po odbere. Svojím aktom chcel
Maroš povzbudiť ľudí v Žiari nad Hronom
i v blízkom okolí, aby sa tiež k darovaniu
krvi odhodlali. „Vaša krv je v nemocnici
veľmi potrebná. Nikdy neviete, kedy
môžete zachrániť život možno aj tej
svojej najbližšej osobe. Takže sa nebojte
a choďte darovať krv. Držím vám päste,“
odkázal budúcim darcom. A personálu
sľúbil, že sa do žiarskej nemocnice bude
vracať pravidelne a aspoň raz ročne príde
krv darovať.

450 mililitrov krvi
„Darovanie krvi je veľký prejav ľudskej
spolupatričnosti, ochoty pomôcť iným
ľuďom. Je to doslova dar života,“ hovorí
primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia žiarskej nemocnice
Eva Sucháčová. Ako ďalej vysvetľuje, krv

v nemocnici potrebujú stále, vo všetkých
ročných obdobiach a všetky krvné skupiny. „Podáva sa nielen pri akútnych krvácaniach, ťažkých úrazoch, rozsiahlych
operačných výkonoch či krvácaniach
z tráviaceho traktu, ale čoraz viac krvi potrebujú aj onkologickí pacienti, ktorých
počet v populácii narastá a taktiež u nich
narastá potreba podávania transfúznych
liekov. Bez nich by títo pacienti veľakrát
nemohli zvládnuť svoje ochorenie a absolvovať náročnú onkologickú liečbu,“
podotýka.
Primárka tiež opisuje, že na to, aký dôležitý je akt darovania krvi, je celý proces
v podstate veľmi jednoduchý a pre darcu
bezpečný. Darca sa najprv zaregistruje,
vyplní dotazník a je mu odobratá vzorka
krvi na predodberové vyšetrenie. Následne je vyšetrený lekárom, ktorý zároveň dotazník a predodberové vyšetrenie
zhodnotí. Ak je všetko v poriadku, posiela darcu na samotný odber krvi. „Samotný odber krvi trvá krátko, spravidla päť až
šesť minút, maximálne desať minút. Darca počas neho daruje asi 450 mililitrov
krvi. Darcom krvi môže byť každý zdravý
človek vo veku od 18 do 60 rokov, prípadne 65 rokov u viacnásobného darcu
krvi. Prípustná dolná hranica hmotnosti
darcu je 50 kilogramov. O podrobnejších
náležitostiach rozhodne lekár pri vyšetrení pred samotným odberom,“ približuje primárka.
Špeciálna príprava na odber nie je potrebná, avšak deň pred odberom by darca nemal vykonávať náročnú fyzickú čin-

Anna Fungáčová, vedúca sestra neurologického oddelenia: „Keď som mala
deväť rokov, stal sa mi ťažký úraz a vtedy
som veľmi potrebovala túto vzácnu tekutinu. Darovaná krv mi okrem šikovného
operatéra zachránila život. Keď mi mama
potom vysvetlila, čo sa stalo, vedela som,
že to musím nejakým spôsobom vrátiť.
Nemohla som sa dočkať, keď budem dospelá a od svojich osemnástich rokov darujem krv. Už mám za sebou 20 odberov.“
Veronika Sedliaková, lekárka OAIM:
„Chcela som pomôcť ľuďom. Už len samotné naše povolanie je tu na to, aby
sme ľuďom pomáhali. Darovanie krvi je
niečo, čo mne neublíži a iným pomôže.
A už aj u nás vidíme, ako to ľudia potrebujú a tej krvi je naozaj málo.“
Štefan Paľúch, lekár OAIM: „Raz v nedeľu som mal pohotovostnú službu
a doviezli nám mladého motorkára,
ktorý havaroval. Hneď sme ho operovali. Mal ťažké vnútrobrušné krvácanie
a potreboval veľa krvi, preto nám ďalšiu
museli priviesť. Všetko dobre dopadlo,
no vtedy som sa rozhodol, že sa stanem
darcom. Povedal som si - prečo nie aj ja,
keď môžem takto ľuďom pomôcť? Odvtedy chodím darovať krv pravidelne,
bolo to už viac ako 20-krát, takže už mám
striebornú Janského plaketu. Ak budem
zdravý a všetko bude v poriadku, tak, samozrejme, budem pokračovať aj ďalej.“
Hematologicko-transfúziologické oddelenie sa nachádza v areáli žiarskej nemocnice v samostatnej budove bloku C, na prízemí vľavo so samostatným vchodom zboku.
(r)
Foto: Svet zdravia.

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného
Kto mi pomôže?

Viacerí Žiarčania si pri prechádzke
či športovaní na Šibeničnom vrchu
všimli odparkované staré vozidlo. Zaujímalo nás, aký je postup pri nájdení
takto odstaveného vraku.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom monitorovalo odstavené auto na Šibáku už od 13. januára.
„V utorok 21. januára nás okresné riaditeľstvo informovalo, že na Šibeničnom
vrchu je odparkované vozidlo v zákaze
vjazdu, ale vodič je vo výkone trestu,“ potvrdil informáciu o vozidle Juraj Horváth
z Oddelenia priestupkového a správneho konania MsP a ako ďalej spresnil:
„Mestská polícia 24. januára monitorovala osobné motorové vozidlo Opel
Corsa, modrej farby, bez EČV, vyradené
z evidencie vozidiel, odstavené mimo
príjazdovej komunikácie na Šibeničnom
vrchu. Vozidlo javilo znaky nepojazdného technického stavu. Na mieste sme vykonali fotodokumentáciu vozidla a jeho
VIN čísla. Lustráciou v databáze vozidiel
sa zistilo, že majiteľ vozidla je momentálne vo výkone trestu.“
K tomuto vozidlu je na mestskej polícii
vedený spisový materiál, keďže je podozrenie z ohrozovania životného prostredia. „Konkrétne je tu riziko priesakov
ropných látok z prehrdzavených a poškodených nádrží a olejových vaní. Vec sme
odstúpili správnemu orgánu, v tomto
prípade odboru životného prostredia,
na ďalšie doriešenie. Majiteľovi vozidla
môže byť vyrubený poplatok, a to daň
za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 3/2018,“ naznačuje ďalej Juraj
Horváth. Ako však vzápätí podotýka,

mestská polícia nemá oprávnenie prejednávať a pokutou riešiť uvedené veci.
„Staré, nepojazdné vozidlá, ako aj vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách,
to znamená, že nemajú STK alebo EK,
monitorujeme. Snažíme sa kontaktovať
majiteľov, zbierať dôkazy a zistené skutočnosti postupujeme správnym orgánom kompetentným vo veci rozhodnúť
a udeliť sankciu,“ dodáva Juraj Horváth.
Kde teda skončí vrak, ktorý špatí okolie
Šibeničného vrchu? Odpovedá nám Ivana Martincová z Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ: „Odbor životného
prostredia bude postupovať v zmysle
zákona o odpadoch §67, ktorým vyzve
držiteľa vozidla, aby si svoje vozidlo
z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, odstránilo. Keďže ide o osobu vo výkone trestu,
musíme s právnikom prejsť postup, koho
vyzývať. Ak budeme vyzývať vlastníka
vozidla, musíme zistiť, kde je vo väzbe.
Vstupuje však do toho viac faktorov,
ktoré ovplyvňujú aj naše postupy.“ Ako
však ďalej Martincová dodáva, štandardne je to tak, že ak si vozidlo držiteľ
alebo vlastník neodstráni z miesta, konať
začne mesto alebo správca cesty a žiada
oprávnenú osobu, v tomto prípade ZSNP
Recykling, aby zabezpečil premiestnenie
na určené parkovisko. „Odtiaľ má povinnosť a nárok si vlastník vozidlo prevziať
a uhradiť oprávnenej osobe náklady
spojené s premiestnením vozidla. Ak si
ho neprevezme do 30 dní, tak pokračuje
konanie,“ uzatvára Ivana Martincová.
(li)

Hudobníci hrali pre psíkov
Vyzbieralo sa viac ako tisíc eur

rýchlym krokom utekať domov navariť,
naučiť sa s deťmi, bežať na nákup či po
lieky a utekať k mame? Tam upratať,
oprať, navariť a pobudnúť do neskorých
hodín, aby bolo maminke veselšie, a aby
bola pri nej, keďže sa už nevládala bez
pomoci postaviť z postele.

Aj vy ste sa už vo svojom živote dostali
do situácie ako pani Janka? Možno to,
čo zistila ona, pomôže aj vám, ak sa
dostanete do takejto situácie.
Janka žila so svojou rodinou, manželom
a troma deťmi, vo svojom byte. Pracovala v tom istom meste, manžel za prácou
dochádzal. Keďže bola jedinou dcérou
svojej mamy, celá starostlivosť o mamu
v posledných rokoch zostávala na nej.

Postupom času sa zdravotný stav maminky zhoršoval a Janka si musela vedieť
rozdeliť dovolenku a ošetrenie člena rodiny medzi svoje tri deti a maminku. Avšak zdravotné problémy a celkový stav,
vrátane duševného zdravia, sa vyvinul
tak, že ani 25 dní dovolenky nepostačovalo. Čo však bolo ešte horšie, aj u Janky začala absentovať sila a zdravie. Veď
kto by vládal cez deň byť v práci, potom

Jedného dňa sa stretla so spolužiačkou,
ktorá pracuje na mestskom úrade. Keďže sa už dlhšie nevideli, navzájom sa poinformovali o novinkách a Anka Janke
poradila: „Príď k nám na mestský úrad.
Dostaneš tlačivko, alebo si ho nájdeš na
webstránke mesta, vyplníš ho, pripojíš
všetky potrebné prílohy. Keď prinesieš
kompletnú žiadosť na mestský úrad, do
30 dní dostaneš pre maminku Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
ktorú si spolu s maminkou vyberiete.
Samozrejme, že sociálna služba, ktorú
si spolu s maminkou vyberiete, musí byť
vhodná a zohľadňovať zdravotný stav
maminky.“
Zaujíma vás, ako bude pokračovať Jankin
príbeh? Prezradíme vám v nasledujúcom
čísle Mestských novín.
OSoO

Niekoľko dobrovoľníkov sa rozhodlo,
že im nie je ľahostajný osud psíkov
v žiarskom útulku. A tak zorganizovali koncert, z ktorého výťažok putoval
na účet občianskeho združenia Strážni anjeli.
Úúú-tulkáči. Taký názov dostalo podujatie na podporu opustených psíkov. Organizáciu podujatia mali na starosti Juraj
Briedoň a Martin Hazucha v spolupráci
s OZ Strážni anjeli a Mestským mládežníckym parlamentom. Multižánrové koncerty začali v podvečerných hodinách,
vstup na podujatie bolo jedno euro.
Samozrejme, každý, kto si v tento večer
prišiel vypočuť dobrú muziku, mohol

prispieť ľubovoľnou sumou. „Na podujatí Úúú-tulkáči sa podarilo vyzbierať 1050
eur, ktoré sa vložili na účet občianskeho
združenia Strážni anjeli,“ informuje koordinátorka práce s mládežou Veronika
Fabiánová s tým, že finančné prostriedky použijú dobrovoľníci z občianskeho
združenia pre potreby útulku, konkrétne: „Na veterinárnu starostlivosť, ako sú
očkovania, čipovanie či kastrácie, na nákup krmiva alebo materiálu potrebného
pre psíkov.“ Podujatie navštívilo viac ako
300 ľudí a okrem finančných prostriedkov priniesli pre útulkáčov aj materiálne
veci ako pamlsky, kostičky či obojky.
(li)

KNIŽNICA JE OPÄŤ
OTVORENÁ OD 3. FEBRUÁRA
Mestská knižnica Michala Chrásteka
oznamuje svojim návštevníkom, že od
pondelka 3. februára 2020 bude opäť
otvorená pre verejnosť.

Z pera čitateľa
Beží plesová sezóna. V Žiari sa začala Bálom
Žiarčanov 10. januára. Bál bol veľmi vydarený, lebo
ho viedol herec Vlado Kobielsky z Bratislavy. Vždy
počas noci vedel, čo povedať a fotil sa s dámami,
bol na roztrhanie. Pohostenie a občerstvenie
formou švédskych stolov bolo na úrovni.
S manželkou sme sa zúčastnili v posledných rokoch
všetkých zábav a sme spokojní. Sťažujeme si len
na hlasitosť všetkých hudobných skupín, ktoré
hrajú do tanca. Reproduktory šíria do sály hluk asi
150 decibelov, čo je nebezpečné pre ľudský sluch.
Hranica pre človeka je 120 decibelov. Navrhujem
organizátorom pozvať odborníkov, aby zmerali hluk
počas hrania. Tancoval som so štupľami v ušiach.
Ďalší ples seniorov bol o týždeň 17. januára.
Presne 52 rokov od našich zásnub v roku 1968.
zásnuby prebehli v byte u matky snúbenice za
prítomnosti našich rodín. Vymenili sme si prstienky
a naplánovali svadbu na 17. februára, o mesiac,
lebo sme vedeli, že priletí bocian z teplých krajín.
Ples seniorov sa vydaril, hrala dvojica z Novej
Bane a hlasitosť bola do 120 decibelov. Pri stole
sedela s nami príjemná dvojica a dohodli sme
sa, že budeme spolu na plese fašiangovo dňa
25. februára. Končím bodkou a ples opíšem
nabudúce.
František

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť
v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní,
soboty a nedele:
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 10.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 11.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 12.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 13.2. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 14.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 15.2. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 16.2. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
• 17.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 18.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 19.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 20.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 21.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 22.2. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 23.2. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
Každý deň, okrem sviatkov, sú v okrese Žiar nad Hronom
otvorené všetky lekárne podľa otváracích hodín.
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HĽADÁME DOMOV
DORKA

KIMI

Kimi priviezla hliadka MsP ako šteniatko, dnes už má
8 mesiacov. Vyzerá ako mini holandský ovčiak krížený
s francúzskym buldočkom. Takže vzrastom bude malá
ako buldoček. Je veľmi aktívna, bystrá a šikovná. Má
predpoklady byť psom na rôzne psie športy. S inými
psami a sučkami je znášanlivá. Venčia ju aj deti
a nemá s nimi problém. Má už aj základy hygieny.
O ÚTULKU
Domov jej hľadáme v byte alebo v dome s prístupom
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici do vnútra.
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.
Dorka je 1,5-ročný kríženec ovčiaka. Je veľmi rozumná
a poslušná. V koterci nič neničí, má 100 % hygienické
návyky. Má rada behanie, rada sa hrá. SO psami je
znášanlivá, so sučkami individuálne. K ľuďom je
maximálne priateľská a nevadia jej ani deti.

DARIUS

Darius je približne 1,5 – 2-ročný kríženec poľovného
plemena, možno kopova. Pochádza z množiteľského
prostredia, na dennom poriadku boli bitky o jedlo
s inými psami. Z ľudí strach nemá. Priam naopak,
vie sa neskutočne tešiť, keď za ním niekto príde.
So sučkami je znášanlivý, s priateľskými psami tiež.
Vzhľadom na jeho temperament nie je vhodný
k malým deťom. Bol by super spoločníkom pre
aktívnu rodinu, ktorá má rada výlety či turistiku.

KIARA

Kiara je 7-mesačné sučka, ktorá bude v dospelosti
maximálne po kolená. Miluje jesť a hrať sa. Je plná
energie a určite by ocenila rodinu, s ktorou by si užila
dostatok aktivít. Nevadia jej ani deti. S inými psami
a sučkami je znášanlivá.

KELLY

Kelly je 7-mesačná sučka, nijako výrazne už
nenarastie, nebude ani po kolená. Je viac dlhá ako
vysoká. Rada chodí na prechádzky, hrá sa, blázni
a chutí jej jesť. S inými psami a sučkami je znášanlivá.
Má rada aj deti. Bude z nej skvelý a oddaný rodinný
psík.
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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. septembra 2013
do 31. augusta 2014 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. 6/2018 mesta Žiar nad
Hronom.

Termíny zápisu základných
škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
• Základná škola na Ul. Dr. Janského 2
• Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 17
• Základná škola na Jilemnického ulici 2
• 1. apríla 2020 (streda)
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, ktoré mení a dopĺňa VZN
č. 9/2011,VZN č. 12/2015 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
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Žiaci „Štvorky“ v RTVS

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:
• žiadosť zákonného zástupcu,
o súčasťou je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast,
o odporučenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie,
• návrh materskej školy, ktorú dieťa
navštevuje,
o súčasťou je predchádzajúce odporučenie
zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie,
o 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.

Zástupcovia Základnej školy na
Jilemnického ulici z 5. až 9. ročníka
sa v utorok 28. januára stali súčasťou
neopakovateľného zážitku v podobe
natáčania zábavno-súťažnej relácie
Daj si čas s Mimom Ambrózom a Monikou Zázrivcovou, ktorá sa vysiela vo
verejnoprávnej RTVS.

Do tejto, pre deti, zaujímavej a energickej súťaže ich zaregistrovala pedagogička Daniela Goralková.
V piatich súťažných kolách štyria šiestaci
Nella, Ernest, Simona a Patrik preukázali
svoju fyzickú zdatnosť, šikovnosť, ale aj
vedomosti. Fantastická atmosféra, zaujímavé disciplíny, s ktorými sa museli

popasovať, im určite zostanú ako krásna
a nezabudnuteľná spomienka. Za výkony, prezentáciu školy i mesta im patrí
veľká vďaka. Kedy bude relácia vysielaná
v programovej ponuke RTVS ešte nevieme, no informácie nájdete na webovom
sídle školy ako aj na FB školy.
„Štvorka“
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OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
podporuje výkon
KC: Komunitné centrum Žiar nad Hronom
v rámci Národného projektu Budovanie
odborných kapacít na komunitnej úrovni.
Poskytovateľ KC Mesto Žiar nad Hronom,
Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného
garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného
pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC.
Výberové konanie sa uskutoční dňa
18.2.2020 o 10.00 hod. v priestoroch
zasadačky Mestského úradu v Žiari nad
Hronom.

Záujemcovia o niektorú z uvedených
pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť
o prijatie do zamestnania doručiť osobne,
alebo zaslať poštou na adresu: mesto Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad
Hronom.

Slovensko je svetová veľmoc, čo sa týka
kvalitnej podzemnej vody. Tak prečo piť
vodu z plastovej fľaše? Množstvo energie
potrebnej na výrobu takejto fľaše, zdravotné riziká spojené s plastom v kontakte s potravinami, pochybná kvalita tejto
vody a fakt, že plast je najväčším (a večným) znečisťovateľom našej planéty, sú
len niektoré negatíva. Alternatíva: voda
z vodovodu vo vlastnej sklenenej alebo
nerezovej fľaši.

2. Igelitky

Priemerný Slovák minie 466 igelitiek
ročne. Priemerný Dán len štyri. Čo s tým?
Nosme si so sebou vlastnú plátennú nákupnú tašku.

3. Mikroténové vrecká

Aj vy občas stretnete v obchode alebo
na trhu človeka, ktorý si pomaly každú
položku svojho nákupu zabalí do osobitného mikroténového vrecka? Nielen
zeleninu, ovocie a pečivo, ale aj jogurty,
tvaroh, maslo... Proste všetko, aj to, čo už
je tak či tak zabalené vo vlastnom plastovom obale. Radšej si ani nechceme predstavovať, kde všetky tie vrecká skončia.
A pritom je také jednoduché nosiť si
vlastné plátenné vrecúška a sieťky. Mô-

Nenechajte si ujsť filmy, ktoré vám zmenia pohľad na svet
opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Ľudí
však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie a motivovať ich k zmene, možno trošku varovať. Je potrebné
sa poučiť zo zlých návykov a naštartovať
v sebe zmenu,‘‘ informuje o charaktere
podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím.
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
odštartuje vo štvrtok ráno 13. februára
2020 v Mestskom kultúrnom centre
programom pre vopred prihlásené základné a stredné školy. V rámci Junior
festivalu sa deti pomocou filmového
plátna a sprievodných aktivít naučia, ako
chrániť životné prostredie.

Uzávierka na predloženie žiadostí
o prijatie do zamestnania je 13.2.2020.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do
výberového konania boli doručené po termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového
konania.
Ďalšie informácie sú k dispozícii v kancelárii
terénnych sociálnych pracovníkov
(M. Chrásteka 19, 2. poschodie), príp. na MsÚ,
kancelária č. 11, tel.: 045/678 71 38.

5 prvých krokov, ktoré zvládne každý z nás

1. Plastové fľaše

Zmeníme planétu alebo seba?

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne
určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp.
o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených
možností) majú záujem.

Redukujeme odpad:

Tu je niekoľko jednoduchých vecí, ktoré môžeme do nášho každodenného
života zaviesť všetci. A to úplne jednoducho. A budete prekvapení, aký
veľký dopad to bude mať na množstvo
vášho odpadu.
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žete si ich buď kúpiť, alebo aj sami ušiť zo
starej záclony, plachty či trička.

4. Potravinové obaly

Aj keď človek zavedie predchádzajúce tri
body, so svojim klasickým nákupom v supermarkete si privezie domov celú kopu
plastových obalov. Prakticky všetko, čo
nakúpime, je zabalené. A to aj veci, ktoré
by naozaj nemuseli byť. Zvažujme preto
pri nákupe aj obal výrobku a uprednostnime minimálny alebo žiadny obal, sklenený či papierový obal pred plastovým
a plastový recyklovateľný obal pred obalom z kombinovaných materiálov (a tým
pádom nerecyklovateľný). V niektorých
obchodoch a na trhoch už predávajú aj
potraviny bez obalov – jednoducho si
prinesiete vlastnú nádobu či vrecúško
a navážite si presne toľko, koľko potrebujete. Zatiaľ sú v ponuke hlavne strukoviny, oriešky, semiačka a sušené ovocie.

Nadmerná spotreba, neuvedomelé
správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku
v kontraste s nedotknutou divočinou,
prírodou, ktorá je dokonalým architektom, a zároveň tichým svedkom
zániku. Filmový festival Ekotopfilm Envirofilm prináša vo štvrtok 13. februára do Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom dokumentárne
filmy, ktoré vás motivujú k zmene.
Nebude chýbať sprievodná diskusia
venovaná veľkým šelmám, inšpiratívni rečníci či Junior festival pre základ-

Vstup na festival je voľný. Viac informácií o programe nájdete na:
www.ekotopfilm.sk/ziarnadhronom.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou a Kohéznym fondom.

TUBAPACK vyrába „zelenú“ tubu
z recyklovaného hliníka
prostredia,“ hovorí na úvod riaditeľ spoločnosti TUBAPACK Richard Pittner a dodáva, že táto tuba má totožné vlastnosti
ako akákoľvek iná vyrobená hliníková
tuba v ich spoločnosti. „Je určená pre široké spektrum zákazníkov z oblasti potravinárskeho, chemického, kozmetického i farmaceutického priemyslu. Rozdiel
je len v tom, že hliníková kalota, z ktorej
sa vyrába hliníková tuba je vyrobená
zo 100 percent recyklovaného hliníka.
Použitý uzáver na tube je 100 percent
PCR materiál - post consumer material
(plastový materiál vyseparovaný z odpadu spotrebiteľov). Výrobou takejto tuby
teda chránime životné prostredie a prispievame tak k procesu trvalej udržateľnosti,“ dodáva Richard Pittner, ktorého
spoločnosť sa vývojom Go Green! tuby
začala zaoberať ešte minulý rok. „V tomto
roku sme už naplno schopní realizovať
štandardnú výrobu pre našich zákazníkov,“ dodáva riaditeľ s tým, že museli
upraviť aj samotný výrobný proces. Konkrétne úpravy však ostávajú výrobným
tajomstvom a know-how spoločnosti
TUBAPACK.

5. Káva so sebou

Priznáme sa, že sme závislí na káve. Ale
nikdy nám nechutila z jednorazového
plastového pohára. Káva je pre nás potešenie, ktoré si radi vychutnáme priamo
v malej kaviarničke z porcelánovej šálky.
Ak si však naozaj neviete nájsť čas na takéto pomalé vychutnanie dobrej kávičky a patríte medzi tých, čo ju narýchlo
„hodia“ do seba každé ráno utekajúc
do roboty, tak si skúste priniesť vlastný
hrnček. Na trhu je kopa krásnych termo
hrnčekov s trendy motívom, ktoré vám
ešte aj zlepšia náladu pri pohľade na ne.
Zdroj: internet, upravené OŽP

Priemerný Slovák minie ročne 466 igelitiek. Existuje aj ekologická
alternatíva, ako si odniesť svoj nákup domov.

né a stredné školy. Vstup na festival je
voľný.
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
na Slovensko každoročne prináša široký
výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. V rámci celoročnej TOUR je
snahou organizátorov prostredníctvom
dokumentárnych snímok a sprievodných
aktivít zvyšovať v regiónoch Slovenska
environmentálne povedomie. „Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc
prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný

Festival pokračuje večerným programom
pre širokú verejnosť. Filmový program od
16.00 do 21.30 hod. prináša široké spektrum tém. Nenechajte si ujsť jedinečné
zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre,
naučte sa predchádzať vzniku odpadov,
vyriešte dilemu udržateľného stravovania, predstavte si život bez hmyzu, alebo sa inšpirujte príbehom odhodlanej
aktivistky, novodobej Johanky z Arku.
Program je doplnený o diskusiu Tajní
obyvatelia mesta, kde filmár, dokumentarista a člen Ochrany dravcov na Slovensku Stanislav Kováč priblíži o 18.00 hod.
divákom cez komentovaný sprievod filmový materiál o negatívnych dopadoch
ľudskej činnosti na chránené druhy živočíchov, ktoré žijú v našich obydliach
alebo v ich tesnej blízkosti.

Žiarska spoločnosť na výrobu hliníkových a laminátových túb zavádza do
svojej výroby tubu Go Green!, ktorá
je vyrobená zo 100 percent recyklovaného hliníka. Ide o unikát vo svojej
samotnej podstate.
„Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná. Neustále sa snažíme zavádzať
nové prístupy v našej práci tak, aby sme
zodpovednými krokmi prispeli k trvalej
udržateľnosti, a tým k ochrane životného

Hliníková tuba Go Green!
je unikát. Unikát vo svojej
samotnej podstate
Ako ďalej hovorí riaditeľ spoločnosti, posolstvom Go Green! tuby je „znovupoužiť, zredukovať a zrecyklovať“, pretože
budúcnosť máme vo svojich rukách. „Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svet okolo
seba, globálne výzvy sa stávajú našimi
osobnými a snaha o udržateľný životný
štýl nás núti citlivejšie vnímať aj iné hodnoty produktov, ako len cenu a kvalitu.

Prístup trvalej udržateľnosti je súčasťou
našej podnikovej stratégie. Ciele v tejto
oblasti sa snažíme napĺňať vo všetkých
našich činnostiach v rámci celého hodnotového reťazca, pretože veríme, že
neustále zlepšenia sú ruka v ruke s pokrokom a hospodárskymi výsledkami,“
dodáva Richard Pittner s tým, že trvalá
udržateľnosť sa týka nás všetkých, našich
rozhodnutí, nášho správania.
Trvalá udržateľnosť, podľa riaditeľa spoločnosti, neznamená, že sme zdedili
zemeguľu od našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.
„Preto sa snažíme začleniť tento prístup
– „používaj, ale neznič, zachovaj“ do každodennej práce našich zamestnancov.
Kladieme vysoký dôraz na environment,
v dôsledku čoho sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú na školeniach, ktoré
prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia,“ dodáva Richard
Pittner s tým, že všetci by sme mali čo
najlepšie využívať zdroje, ktoré máme,
aby sme zachovali cyklus udržateľnosti.
„Neexistuje začiatok ani koniec ekonomického produkčného procesu, je to
stály kolobeh – finálne výrobky a technologický odpad sa musia raz opäť dostať do počiatočného bodu ďalšieho produkčného cyklu. Myslime a konajme tak,
aby sme zachovali zdravú budúcnosť aj
pre ďalšie generácie. Dnes, zajtra, pozajtra,“ dodáva na záver riaditeľ spoločnosti TUBAPACK s tým, že hliník je jedným
z kľúčových stavebných prvkov pre nízkouhlíkovú cirkulárnu ekonomiku, a teda
znižovanie uhlíkovej stopy.
Zdroj: Hutník
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Záhada jedného nemeckého transportu:
Kde navždy odpočíva viac ako 300 uhorených vojakov?
V kalendári svietil dátum 27. december 1944. Uplynuli už dva mesiace od
potlačenia Slovenského národného
povstania. Z Vrútok vypravili nemecký vojenský transport s 37 vagónmi.
Tie boli plné nemeckých dôstojníkov
aj obyčajných vojakov, ale aj streliva a vojenskej techniky. Nikto z nemeckej armády ani len netušil, že je
to jeho posledná jazda, že sa nevráti
domov, do Nemecka a že po vojenskej
službe bude navždy odpočívať v slovenskej zemi.
Vojenský transport mal, podľa všetkého,
poškodené brzdy. V tom istom čase bol
z Hronskej Dúbravy vypravený aj osobný
vlak, ktorý sa mal s nemeckým transportom križovať v železničnej stanici v Starej
Kremničke. Aby náčelník stanice zabránil
zrážke, odklonil nemecký vlak na slepú
koľaj, kde v plnej rýchlosti 100 kilometrov za hodinu narazil do železobetónového uzávera. Vlak sa vykoľajil, začal
horieť a munícia, ktorú viezol, začala
vybuchovať. Malo tu vtedy zahynúť asi
370 nemeckých vojakov, zachránilo sa
ich len sedem. Spolu s nimi zahynul aj
slovenský rušňovodič s pomocníkom.
Vo vlaku sa mal načierno viezť aj akýsi
Michal Sklenka z Pitelovej, ktorý zázrakom haváriu prežil a celý dolámaný mal
ísť oproti osobnému vlaku vypravenému
z Dúbravy. Rušňovodičovi mal dať znamenie, aby vlak všetkými prostriedkami
zastavil, čo sa aj podarilo a zabránilo sa
tak ďalšej tragédii.
Táto udalosť má však priveľa otáznikov.
Určite sa stala, pamätali si na ňu miestni
obyvatelia aj vtedajší zamestnanci železničnej stanice. Krátky záznam o havárii je aj v záznamoch kroniky zo stanice
Hronská Dúbrava. Hodnoverný záznam
však neexistuje. Ak by sa ho podarilo
niekomu nájsť, určite by sa hovorilo
o najväčšej tragédii Nemcov na železnici v 2. svetovej vojne. Po tejto udalosti
neúnavne už niekoľko rokov pátra František Kovár z Občianskeho združenia
Kamenica. „Keby nebolo spomienok
miestnych, tak by sa o tom ani nevedelo,“ hovorí na úvod František a ďalej
vysvetľuje: „Doteraz sa nám nepodarilo
nájsť hodnoverný záznam o tejto udalosti. Boli to len novinové články zo sedemdesiatych rokov a opis z kroniky zo
stanice Hronská Dúbrava, kde je udalosť
spomenutá. V našej obecnej kronike
(pozn.: obec Stará Kremnička) je tak isto
záznam. Kontaktoval som nemecké veľvyslanectvo. Odtiaľ som dostal odpoveď
z ich Vojenského historického ústavu, že
neevidujú žiadnu udalosť v tomto období v našej oblasti. Ďalej z odpovede vyplýva, že keby bola havária dokázaná, tak
by to bola najväčšia tragédia Nemcov na
železnici v 2. svetovej vojne, samozrejme,
aj na našich železniciach.“ Ako sa ďalej od
Františka dozvedáme, podľa spomienok
miestnych obyvateľov haváriu vyšetrovalo gestapo. Z vyšetrovania vyplynulo, že
nebolo zistené cudzie zavinenie. „Zaistili
vtedy všetkých pracovníkov železnice po
celej trati,“ podotýka František.
Opis udalostí v článku z novín zo 70-tych
rokov je taký, aký je. „Ja osobne o niektorých veciach pochybujem. Hlavne ten
opis po havárii a činnosti Michala Sklenku. V jednom článku sa spomína, že bol

František Kovár.

uhol. Dôstojníkov vraj dali do dební a tak
pochovali. Ostatných iba v tých celtách.
A naspodok a navrch dávali térový papier. Nešlo mi do hlavy, kde sa tam zobralo toľko mŕtvych, keď sa tam vtedy
nebojovalo. Možno nemám pravdu, že
sú to Nemci z Kremničky, ale myslím si,
že sú to oni.“ A práve z tohto príspevku
vyplýva, že by to mala byť spomienka
pána, ktorý žil v tom čase v Trnavej Hore.

Z odstraňovania havárie. Foto z kroniky obce Stará Kremnička.

v brzdárskej búdke, v druhom článku
bol vo vagóne s Nemcami. Neviem si
predstaviť jeho vymotanie sa z trosiek
po havárii a prejsť za tunel a tu zastaviť
osobný vlak, vzhľadom na členitý terén
a vybuchujúcu muníciu. Pritom nie je
spomínaná jedna vec, ktorá sa nám podarila vypátrať. A to, že v tom čase už na
stanici jeden vlak stál, tak preto tento
nemecký musel byť odklonený na druhú
koľaj. Takže tam nebol presmerovaný zámerne a osobný vlak, ktorý prichádzal od
Hronskej Dúbravy, musel byť tak či tak
pred vjazdom do stanice zastavený,“ ponúka svoj pohľad na vec František. V hre
sú aj úvahy o sabotáži, ktorú mali na nemeckom transporte vykonať partizáni.
„Pokiaľ by to bolo dielom partizánov, tak
by sa to asi viac spomínalo ako úspešná akcia, ale nie je to nikde spomínané.
Možno to bol nejaký jednotlivec, železničiar,“ zamýšľa sa ďalej František.

„

Ak sa havária dokáže,
pôjde o najväčšiu tragédiu
Nemcov na železnici
v 2. svetovej vojne.

O udalosti nemá žiadny záznam ani organizácia starajúca sa o hroby nemeckých
vojakov. „Podľa spomienok miestnych
boli mŕtvi vojaci naložení na autá, odvezení preč z dediny a odvtedy nikto nič nevie. Je to záhada, že nikomu nechýbajú.
Ale možno boli niekde pochovaní a nie
je zachovaný súvis s touto haváriou.“ A to
je ďalšia skutočnosť, ktorá Františkovi nedala dlho spávať. Kde mohli skončiť telá
uhorených nemeckých vojakov? Veď nešlo o dvoch či troch mŕtvych, ale o viac
ako tristo vojakov. To sa predsa nedá
len tak mávnutím ruky ututlať. Ani toľko
mŕtvych tiel nie je možné len tak niekde
zakopať. „Jedna stopa ma priviedla aj do
Trnavej Hory. Podľa spomienok, ktoré sa
mi dostali, tak väčšia časť mala byť pochovaná práve v Trnavej Hore a tu som
skončil, ďalej som sa nedostal. Títo vojaci by mali byť pochovaní na lúke, ktorá
je vedľa cintorína, smerom na Hronskú
Dúbravu pri hlavnej ceste, v priestore za
malou kaplnkou. V tom čase tam boli zákopy po bojoch SNP. Údajne bol pri ich
pohrebe aj slovenský farár. Do zákopov
mali byť mŕtvi pochovaní spoločne, ale
každý zvlášť, oddelene. Údajne pri tom
bol len jeden miestny obyvateľ,“ ponúka
ďalší opis udalostí po havárii František.
Ako podotýka, aj obyvatelia Starej Kremničky spomínali, že mŕtvych nemeckých
vojakov odvážali z dediny na autách
smerom na vtedajší Svätý Kríž alebo

Zvolen. Na to veľké množstvo mŕtvych
by mohli využiť práve zákopy v Trnavej
Hore. Údajne sa aj prítomný miestny
obyvateľ divil, odkiaľ je toľko mŕtvych
Nemcov, keď v tom období už v okolí
žiadne veľké boje neboli.
Spomienky na tragédiu sú teda rôzne
a je ich niekoľko. Najviac sa spomína
práve zlyhanie bŕzd, o čom svedčí aj pískanie vlaku, ktorý svojim signálom žiadal o zastavenie všetkými možnými prostriedkami. „Miestni spomínali, že piskot
vlaku bolo počuť už z diaľky. Určite treba
brať do úvahy, že vlak mal 37 vagónov,
naložených muníciou. Nezabúdajme na
prudké klesanie od Kremnice. Teoreticky
to ani nemuseli byť poškodené brzdy, len
musel vlak v Kremničke zastaviť kvôli križovaniu vlakov a neubrzdil to,“ konštatuje František, ale vzápätí pripúšťa myšlienku, že: „Dá sa pripustiť, že niekto na trase
mohol nejakým spôsobom zasiahnuť do
brzdového systému. Nejaký jednotlivec,
či už železničiar, alebo prezlečený železničiar. Aj keď bola vojna, tak vlaky aj
vtedy museli jazdiť podľa predpisov. Ak
rušňovodič zachytil, že má niečo s brzdami, ďalej by nepokračoval. To potom
môže byť, že ich mal v poriadku. Alebo
to niekde v stanici hlásil, ale mohol byť
prinútený, aby pokračoval v ceste. Ak by
to bola akcia partizánov, verím že by sa
k tomu prihlásili a vedelo by sa o tom,
mohla to však byť akcia nejakého jedného človeka. To už sa asi nedozvieme.“
Haváriu však vyšetrovalo gestapo a nenašlo prípadné cudzie zavinenie. Keby to
bolo naopak, to by vyzeralo inak a určite
by bola zo strany Nemcov odveta, najmä
na civilnom obyvateľstve. Ako je známe,
ku koncu vojny sa Nemci snažili všetky
dôkazy o svojich bojových jednotkách
zničiť. „Podarilo sa mi zohnať aj situačné
hlásenia nemeckých jednotiek v čase
havárie na našej južnej hranici. A ako
naschvál, čo tam chýba? Hlásenia od 27.
decembra 1944 do 6. januára 1945. Všetky dokumenty z toho obdobia sa akosi
nedajú dohľadať,“ krúti hlavou František.

„

Haváriu vyšetrovalo
gestapo, ktoré cudzie
zavinenie nenašlo.

Pri pátraní po tom, ktoré nemecké
jednotky to mohli byť, niektoré indície
vedú do Prievidze. V tom čase tu bolo
hlavné velenie jednotky SS Dirlenwanger,
ktorá bojovala na južnej hranici. Základňu
mali v oblasti Handlová/Prievidza, takže
akýkoľvek presun zásobovania či posíl

musel smerovať po trati Horná Štubňa
– Hronská Dúbrava. Ale mohla to byť
aj akákoľvek jednotka zo severnej časti
Slovenska, smerujúca posilniť jednotky
na juhu. Údajne sa po havárii medzi
podvalmi železničnej trate našlo aj
niekoľko vyznamenaní a metálov. A to
nemeckých aj slovenských. Natíska sa
preto otázka, či vo vlaku nešli aj slovenskí
gardisti. Druhou možnou verziou môže
byť, že nešlo o slovenských vojakov,
ale nemeckých, ktorých vyznamenal
prezident Tiso, preto tie slovenské
vyznamenania. Toto všetko sú však iba
dohady. Špekuluje sa aj, odkiaľ nemecký
transport do Vrútok prišiel. Mohol ísť
z Prievidze do Hornej Štubne a odtiaľ
do Vrútok, kde sa vymenili lokomotívy.
Tomu by zodpovedalo aj to, že vagóny
s dôstojníkmi boli vpredu. V transportoch
boli obyčajne vždy v strede alebo vzadu.
Kvôli partizánom.

Do rúk sa nám však dostala aj zaujímavá
nahrávka, videospomienka pán Imricha
Mališa z osady Kuricovo pri Pitelovej. Poskytla nám ju jeho vnučka Lenka Piatriková. Pán Imrich hovorí pravdepodobne
o tragickej havárii Nemcov na trati a spomína, že vlak bol vypravený z Vrútok do
Kremnických Baní, kde zostal stáť. Ako
hovorí: „Lebo tu sa robili ošetrenia rušňov.“ A práve tam malo byť pár slovenských partizánov, ktorí boli prezlečení za
železničiarov. „Tí vypli polovičku vlaku od
vzduchu.“ Skôr, ako vlak vyjde, musí sa
celý kompresorom natlakovať. Potom sa
brzdičom znižuje tlak a tým je na vagónoch v zásobníkoch väčší tlak a začína
to brzdiť. Takže keby niekto po natlakovaní vlaku uzavrel prívod vzduchu z lokomotívy, rozbehla by sa, ale nebrzdila
by. To isté by sa stalo, keby natlakovaný
vlak pripojili k lokomotíve a neotvorili
by vzduch. A práve toto má zrejme pán
Imrich na mysli. „Vlak potom výpravca
vypravil ďalej po trati smerom na Hronskú Dúbravu. Vlakvedúci však zbadal, že
vlak nie je dostatočne brzdený, pískaním
dával znamenie a robil, čo mohol. Prišiel
až do Starej Kremničky a tam ho pustili
do tupíka (pozn. odstavná, slepá koľaj).
Lebo oproti nemu išiel osobný vlak Školák, ktorý vozil od Dúbravy do Kremnice
deti do školy.“ Keďže však mal vlak vypnuté brzdy, nemohol zabrzdiť. „Bol tam
veľký garambol. Bolo to v kopci, kde sa
prevrátil rušeň aj vagóny. Hneď nastala
streľba, rámus. Bol som doma, všetko
som počul a divil som sa, čo sa robí.
Nemci mali vtedy obsadené všetky trate, mosty, celú trať a strážili to, aby mali

Na mieste údajného miesta pochovania nemeckých vojakov
v Trnavej Hore sa v minulosti našli rôzne drobné predmety.

Na internete sa nám k neobjasnenej
tragédii podarilo nájsť zopár príspevkov
a diskusií k nim. V jednej sa opisuje: „Pred
približne 40 rokmi som videl legitimáciu
na meno Krawtschuk. A zapamätal som
si aj SS Dirlewanger. Mal to starý otec na
povale. A potom mi povedal príbeh o pochovaných Nemcoch. 30. decembra ráno
prišli do dediny Nemci a pobrali chlapov
kopať zákopy. Vykopali ich tri alebo
štyri. Vraj boli dlhé 30 metrov a hlboké
2 metre. On vtedy s nimi nebol. Ale v ich
dome boli ubytovaní štyria dôstojníci. Tí
ho večer zobrali k tým zákopom. Prišli
nákladné autá a začali vykladať telá zabalené do celt. Nie do vriec. Každú celtu
rozbalili a brali doklady a polky známok.
Ak mali mŕtvi hodinky a prstene, brali aj tie. Bolo toho vraj niekoľko bední.
Tie bedne potom odviezli do starkého
domu. Keď v 45-tom odchádzali, zobrali
bedne, okrem jednej, kde boli legitimácie. Uhorení Nemci vraj strašne smrdeli
dymom a veľa ich bolo spálených na

bezpečnú cestu,“ hovorí na videu pán
Imrich. Bohužiaľ, ani on však nespomína, kde skončili telá uhorených Nemcov.
Ako to teda naozaj bolo s nemeckým
transportom? Išlo o sabotáž skupiny
ľudí, horlivého jednotlivca, alebo len
o nešťastnú zhodu náhod? Kde skončili
telá mŕtvych Nemcov? Toľkých mŕtvych
sa nedá iba tak zbaviť. Nie sú o nich informácie ani na nemeckom vojenskom
cintoríne vo Važci, kde neskôr, po vojne,
prevážali viacero pozostatkov nemeckých vojakov z celého Slovenska. Museli
predsa chýbať svojim príbuzným v Nemecku. „Možno sú medzi nami takí, ktorým rodičia či starí rodičia túto vlakovú
haváriu spomínali. Ak niekoho takého
poznáte, alebo viete niečo viac k tejto
udalosti, budeme radi, keď sa nám ozvete. Aj najmenšia informácia nám pomôže posunúť sa ďalej,“ uzatvára František
Kovár.
(li)
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SPOMIENKA

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých,
ktorí vás mali radi.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli
13. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a prastarký
Jozef Čaradský
a v novembri uplynul rok od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička,
starká a prastarká Mária Čaradská.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
Spomína dcéra Marienka s rodinou.

SPOMIENKA
Je taká chvíľa,
keď končí život
a začína
spomienka.
Dňa 19. februára
uplynie 9 rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel, otec
a starý otec Jozef Lovčičan
zo Šášovského Podhradia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13. februára
si pripomenieme
15 rokov od
úmrtia nášho
drahého otca
a dedka
Jána Greguša.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Jana a Alžbeta s rodinami.

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 2020 sme si
pripomenuli 4. 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
Dňa 14. februára
uplynie rok, čo
nás opustil môj
drahý brat
Július Paulo.
So zármutkom
v srdci si
spomíname
na neho.
Sestra, synovec so synmi s rodinami,
bratranci, sesternice
a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
Zároveň dodatočne ďakujeme
všetkým, ktorí nám pomáhali
v posledných rokoch jeho života
až vrátane odprevadenia.
Sestra.

SPOMIENKA
Dňa 28.
januára sme si
pripomenuli
3. výročie, kedy
nás navždy
opustil manžel,
otec a starý otec
Peter Praus.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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Už nikdy viac 21. január 1945

Čas plynie.
Už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišla si tichučko,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach ostáva
spomienka len.
Dňa 9. februára sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
si nás navždy opustila, naša drahá
mamička Rozália Vrtíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Lydka
a Jojka s rodinami, švagrovia,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechala si
všetkých, čo si
rada mala.
Dňa 25.
januára sme si
pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama, dcéra a sestra
Andrejka Fuzáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku
kvetovo ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou
v srdci na teba
spomínať.
Dňa 18. februára si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil manžel, otec
a starký Alojz Garaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SOCIÁLNY TAXÍK – POZOR! ZMENA!
Všetkým, už zaregistrovaným majiteľom preukazov pre sociálny taxík, ktorí majú dobu platnosti preukazu do 29. februára 2020 oznamujeme, že
vystavený preukaz vám bude platiť aj na ďalšie obdobie, pričom jeho platnosť už bude neobmedzená.
Nie je potrebná žiadna vaša ďalšia návšteva na mestskom úrade. Po dátume 29. februára 2020 budete môcť využívať preukaz rovnakým spôsobom
ako doteraz.
(r)

Pietna spomienka v Ostrom Grúni.

V nedeľu 21. januára 1945 nemecké
nacistické ozbrojené zložky, v spolupráci so slovenskými kolaborantmi
a slovenskou gardistickou jednotkou
Edelweiss, zavraždili celkom 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak. Následne obe obce vypálili.
Ako dôvod uviedli, že obyvatelia týchto
obcí aktívne pomáhajú, ale aj potravinami zásobujú partizánske jednotky
pôsobiace v okolitých horách pohoria
Vtáčnik. Štáby partizánskych jednotiek
sa o plánovanom prepade obcí dozvedeli v sobotu večer 20. januára. Pre krátkosť
času nedokázali urobiť všetky opatrenia,
aby neohrozili obyvateľov. Ústupom do
hôr sa rozhodli nepostaviť sa na odpor
početnej a dobre vyzbrojenej presile.
Nemeckí vojaci boli vyzbrojení samohybnými delami a obrnenými vozidlami.
Tieto udalosti, čo do množstva obetí, ale
aj spôsobu vykonania, sú považované za
jedny z najbrutálnejších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska
a do jeho histórie sa zapísali ako Krvavá
nedeľa.
Stalo sa už pravidlom, že každý rok v januári si pripomíname tieto tragické udalosti. Tento rok sme si to už pripomínali
po 75-ty krát. Za veľkej účasti obyvateľov
obidvoch obcí, ale aj ďalších obcí Kľakovskej doliny, sme si pripomenuli toto
výročie. Vzdať úctu obetiam Krvavej nedele prišla dať aj prezidentka SR Zuzana
Čaputová. Vo svojom príhovore uviedla,
že v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia si mnohí mysleli, že sa
nenávistné reči nikdy nedostanú ďalej.
Dnes už vieme, ako veľmi sa mýlili. História nás poučila, kam chodník nenávisti
a vylučovania vedie, ak naň spoločnosť
raz vykročí. Je to chodník, ktorý vedie
k tragédiám a zločinom, ako sa stali aj
v Kľakovskej doline.

Predseda vlády Peter Pellegrini vo svojom príhovore poukázal, že žijeme
v čase, keď fašistické myšlienky opäť ožívajú a hľadajú si svoje cesty k ľuďom. Preto je dôležité nerezignovať na demokratické hodnoty a túžby našich predkov po
slobode. Premiér Pellegrini tiež oznámil,
že v roku, keď si pripomíname 75. výročie
ukončenia II. svetovej vojny, vláda spustí
celoslovenský projekt obnovy všetkých
vojnových hrobov a pamätníkov v obciach a mestách na Slovensku. Tento
jeho sľub bol už aj realizovaný a bližšie
podmienky boli dohodnuté s vedením
SZPB a ministerkou vnútra. Delegáciu
SZPB viedol predseda Sečkár, ktorý pripomenul, že je dôležité si pamätať na tieto udalosti a pravidelne si ich pripomínať
vzhľadom na to, že myšlienky fašizmu
nie sú mŕtve. Akékoľvek šírenie nenávisti
je nebezpečné. Predseda Oblastnej organizácie v Žiari nad Hronom pripomenul,
že na Slovensku žije už tretia generácia,
ktorá nezažila tieto udalosti. Pripomínať
si, čo to bol fašizmus, a hlavne nemecký
nacizmus, je potrebné hlavne dnes, keď
nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete vstávajú pohrobkovia fašizmu, ktorí
v ňom vidia vzor. Obrátil sa na voličov SR,
predsedov politických strán a ústavných
činiteľov, aby spravili všetko pre to, aby
fašizmus na Slovensku neprešiel.
Tie tisíce obetí nás k tomu zaväzujú, ale
zároveň aj varujú. Pripomínať si tieto
tragické udalosti musíme aj preto, aby tí,
ktorí prídu po nás, nezabudli. Spoločným
úsilím prebuďme svedomie a historickú
pamäť Slovenska.
Jaroslav Bulko, predseda
OO SZPB v Žiari nad Hronom

Čo s uhynutým zvieraťom na
verejnom priestranstve?

Pripomíname ako postupovať, v prípade, že uvidíte alebo nájdete na verejnom priestranstve uhynuté zvieratá,
napríklad vtáctvo, psa, mačku či hlodavce.
S uhynutými zvieratami nemanipulujte!
Nedotýkajte sa ich, nepremiestňujte,
a ani do nich nekopte. Po náleze je potrebné túto skutočnosť nahlásiť, uveďte
miesto výskytu, druh zvieraťa, počet.
Počas pracovného týždňa nahlasujte
na jedno z nasledujúcich kontaktov:

• odbor odpadového hospodárstva, tel.:
045/678 71 24
• Mestská polícia - tel.: 045/678 71 70,
0908 942 043
• Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.tel.: 045/678 08 11, 0917 699 114,
0917 215 660
Počas víkendov:
• Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.tel.: 0917 215 66

V bojoch o prvú štvorku víťazne
na palubovke Banskej Bystrice
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

IMC Považská Bystrica - MŠK BK Žiar
nad Hronom 76:75(16:22, 32:38, 49:59)

ATLETIKA

Bieliková a Hríň deklasovali
konkurenciu

raz zdvihli hlavu a vrátili sme sa do zápasu. 22 sekúnd pred koncom sme viedli
o 4 body a vtom prišiel skrat a fatálne
dve chyby, po ktorých sme prišli o víťaz-

stvo. Videli sme však výborný basketbal
s extraligovou príchuťou.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 1. – 7. MIESTO

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad
Hronom 84:86 (12:27, 30:44, 51:72)
Body: Obert 23, Haviar 20, Mokráň 15,
Kádaši 13, Supuka 9, Dolník 6. Hrali: Vrtík
a Vojtek.
V nedeľu 2. februára zvolili Žiarčania
trochu inú obrannú taktiku ako pred
týždňom v Považskej Bystrici.
Vytvárali sme tlak na hráčov na obvode,
pick and roll sme riešili hedžom, a to
nám prinieslo v úvode zápasu vytvorenie si náskoku, ktorý sme si udržali až do
konca prvého polčasu. Ten sme vyhrali
o 14 bodov. V útoku sme mali dobrú
tranzíciu lopty, a tak sme vytvárali otvorené strely pre Braňa Oberta a ten ich
chladnokrvne premieňal.
Aj v tretej štvrtine sme pokračovali v koncentrovanej obrane, a tak náš náskok
narástol až na 19 bodov. Tak sme začali
poslednú štvrtinu. Tu sme trochu poľavili
v koncentrácii, 3 minúty sme nedali kôš,
dali sme tak šancu domácim na obrat. Tí
sa chytili a v závere zápasu trafili 5 trojek
a dráma bola na svete. Sedem sekúnd
pred koncom Minárik trojkou vyrovnal.

Výborný vstup žiarskych atlétov
do novej sezóny
Žiarski atléti zažívajú výborný vstup
do nového roka. Darilo sa im už
v prvých dvoch týždňoch a ďalšie
výborné výsledky pridali aj v druhej
polovici januára.

Body: Mokráň 18, Vrtík 17, Haviar 16,
Dolník 10, Mátych 7, Supuka 5, Obert 2.
Hrali: Fábry, Kádaši, Kubovič a Medveď.
Muži mali v nedeľu 26. januára v Považskej Bystrici víťazstvo na dosah.
Od začiatku zápasu sme boli na ihrisku
lepším tímom. Vychádzala nám taktika
v obrane. Hráči dodržiavali všetky pokyny, na ktorých sa s trénermi dohodli.
Postupne sme odskočili domácim až na
18 bodov. Veľká škoda, že sme si tento
náskok nedokázali udržať. Domáci pritvrdili v obrane, nedokázali sme si zrazu
otvoriť prvú prihrávku a postupne náš
náskok zlikvidovali. My sme však ešte
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My sme si zobrali oddychový čas, dohodli sme sa, čo odohráme a vyšlo to. Košom
Mokráňa dve sekundy pred koncom sme
strhli víťazstvo na našu stranu. Domáci
mali ešte 2 sekundy na vyrovnanie, ale

nám sa to už podarilo ubrániť a mohli
sme sa tak tešiť z dôležitého víťazstva.
Karol Kučera, tréner a Norbert Nagy,
asistent

Predposledný januárový víkend patril
v Banskej Bystrici špecializovanému
podujatiu Jumperia, na ktorom
naši atléti v súťažili v skokanských
disciplínach. Najvýraznejší výsledok
zaznamenala staršia žiačka Natália
Bieliková, ktorá v skoku do diaľky
deklasovala konkurentky, keď dosiahla
výkon 514 cm a zvíťazila s priepastným
náskokom 42 cm. Dominancia Natálky je
ešte pozoruhodnejšia v tom, že štartovala
v početnej 23-člennej konkurencii
atlétok z celého Slovenska. Navyše,
viaceré zo súperiek boli staršie ako
žiarska športovkyňa. Natália potvrdila
svoju všestrannosť aj v skoku do výšky,
kde skončila desiata. V rovnakej súťaži
skončila Aydin Dajana Mary na piatom
mieste, keď dosiahla rovnaký výkon ako
víťazka – 150 cm, v jej neprospech však
hovoril väčší počet neplatných pokusov.
V skoku do diaľky sa darilo aj chlapcom.
Adam Hríň skokom dlhým 664 cm
presvedčivo vyhral súťaž juniorov,
Aurel Lipták bol medzi dorastencami
piaty. Rovnaký výsledok dosiahol aj
v behu na 60 m, kde má jeho výkon
7,83 sek. a spomínané piate miesto
veľkú cenu, keďže súťaž prebiehala
v početnej a silnej konkurencii. Na 60ke boli výborné aj dorastenky Karolína
Holeková a Radka Môcová, ktoré skončili
v druhom behu na druhom a treťom
mieste s výkonmi 8,19 a 8,22 sek. Svoje
trénerské a manažérske povinnosti si
spestril v najkratšom šprinte aj tréner
Adam Pajunk, ktorý skončil medzi mužmi
na siedmom mieste.
Bezprostredne po Jumperii sa žiarske
atlétky predstavili aj v súťaži vo vrhu
guľou. Ema Ijeoma Okoyeocha skončila
tretia výkonom 8,89. Natália Bieliková
a Viktória Futáková skončili tesne za
ňou. Obe hodili zhodne 8,45 m. Lucia

Basketbalový sumár
STARŠÍ MINI – 1. LIGA STRED

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 46:42 (13:7, 10:13, 10:11, 13:11)

Bartfayová skončila medzi juniorkami
druhá.

Výborné výsledky
v medzinárodnej konkurencii
O týždeň neskôr 25. januára žiarski
atléti štartovali v Bratislave na podujatí
Olympijské nádeje V4 a skvele si
počínali aj v medzinárodnej konkurencii.
Vynikajúco nás opäť reprezentovala
staršia žiačka Natália Bieliková, ktorá
v dramatickej súťaži diaľkarok skončila
tretia. Pri výkone 520 cm ju od druhého
miesta delil centimeter, na víťazstvo
jej chýbali dva centimetre. Výborné
výsledky dosiahli aj dorastenky v behu
na 60 metrov. Karolína Holeková
bola jednou zo štyroch slovenských
dorasteniek, ktoré štartovali v prvom,
teda najkvalitnejšom zo siedmich
behov, kde skončila ôsma. V druhom
behu štartovala Radka Môcová a svoj
beh presvedčivo vyhrala. Jej výkon
8,08 sek. bol štvrtý najkvalitnejší
v 43-člennej medzinárodnej konkurencii.
Medzi dorastencami bežal výborne
Matej Hudec, ktorý obsadil v behu
na 500 metrov tretie miesto. Vladimír
Macko skončil v druhom behu
na 1500 metrov štvrtý. V rovnaký deň
štartovala v Bratislave aj Ema Černajová,
ktorá na dorasteneckých Majstrovstvách
Slovenska siahala na životný výsledok.
V závere súťaže sa nachádzala na
vynikajúcom šiestom mieste, no po
chybnom pokyne od rozhodcov opustila
trať jedno kolo pred koncom, čo pravidlá
nedovoľujú.
Peter Kováč

Medaily z Karate Orava Open
aj do Žiaru

Body: Barniak 17, Tapfer 12, Huraj Max
8, Golebiowski, Mališ, Oťapka, Plencner
2, Kvačkaj 1.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 59:17 (12:4, 18:5,11:6, 18:2)

KARATE

Body: Dekýš 5, Huraj Max, Barniak 3, Mališ, Tapfer, Kvačkaj 2.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 34:39
Hrali: Repiský, Frič, Polák, Alex Huraj,
Hlaváč.
Dve výhry a jedna prehra je bilancia turnaja starších mini v Handlovej. Víťazstvá
sa rodili po ťažkom, vyrovnanom boji
so súperom. S Handlovou ešte v druhej

minúte pred koncom bol stav 40:40.
Následne na to zobral tréner súpera timeout. Podarilo sa nám získať loptu po
súperovom vhadzovaní a dvoma protiútokmi zvrátiť víťazstvo na našu stranu.
Podobný priebeh mal aj zápas so Žilinou,
k čomu svojou obetavou hrou prispel

Max Huraj. Na Prievidzu sme nestačili –
ani herne, ani fyzicky. Nie je mysliteľné,
aby sme za 6 minút dali len jeden kôš.
Všetci si musia uvedomiť, že ak jeden
maká v obrane, to nestačí, a musia sa
pričiniť o to všetci.
V. Fridrichová

1. SLOVENSKÁ LIGA - JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM Iskra
Svit 66:96 (34:55)
Body: Golebiowski 23, Novák 15, Grochal 14, Király 10, Svec 2, Žemľa 2. Hrali:
Truben, Babiak.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK MŠK
Kežmarok 132:41 (66:20)
Body: Golebiowski 30, Grochal 28 (4), Novák 24, Babiak 22 (2), Király 16 (1), Švec
12 (1).
V zápase sme opäť dobre odohrali len
jednu štvrtinu zápasu. Síce sme mali
dobrý vstup do zápasu, ale náš súper zo

Svitu nás postupne začal prekonávať vo
všetkých basketbalových činnostiach. Čo
je však najhoršie, našim hráčom chýbala chuť pobiť sa o dobrý výsledok. Bez
nasadenia a bez energie sa nedá dnešný
basketbal hrať. Naši hráči predviedli
opäť streleckú nemohúcosť, či už z perimetra, alebo z vymedzeného územia.
Celková úspešnosť bola na úrovni 34 %,
čo je katastrofa. Dokázali sme zahodiť
až 21 trestných hodov, čo sa tiež len tak
často nevidí. Keď k tomu prirátame katastrofálnu obranu, hlavne v hre 1 na 1 si
náš súper robil s nami, čo chcel a k tomu
sme pridali až 21 stratených lôpt. Nedo-

kázali sme zastaviť prechodovú fázu hry
Svitu, a tak si naši hostia od nás odniesli
pohodlné 30-bodové víťazstvo.
V nedeľu 2. februára nabehli juniori po
pokazenom piatkovom zápase na ihrisko
ako úplne iný tím. Od začiatku dali jasne
najavo nášmu súperovi, kto bude víťaz.
Zrazu sme mali pohyb na ihrisku a sršala z nás energia. A to rozhodlo o našom
pohodlnom víťzstve. Veríme, že aj so
silnejším súperom dokážeme odohrať
v takomto nasadení.
Karol Kučera, tréner
a Tomáš Fábry, asistent

Dolný Kubín v sobotu 1. februára
hostil 461 pretekárov zo Slovenska,
Ukrajiny a Maďarska, ktorí sa stretli
na medzinárodnom turnaji Karate
Orava Open. Za MŠK Žiar nad Hronom
nastúpila mladšia časť pretekárskeho
kolektívu, ktorá si v medzinárodnej
konkurencii opäť dokázala vybojovať
miesto na stupňoch pre víťazov.
V úvodnej disciplíne súborné cvičenia
kata sa najviac darilo Adamovi Hudecovi,
ktorý v kategórii 10 – 11-ročných
chlapcov nenašiel premožiteľa a domov
odišiel so zlatom a veľkým pohárom.
Pekný výkon v kata podali aj Roman
Neuschl a Viktória Viglašská, ktorí sa

zhodne prebojovali do finále, no tu už
na svojich súperov nestačili. Domov si
odniesli striebro.
V športovom zápase kumite skvelú
formu ukázala Olívia Černáková, ktorá
v kategórii 6 – 7-ročných dievčat porazila
všetku svoje súperky, a tak jej právom
patrilo zlato a veľký pohár. V kumite sa
podarilo zabodovať už len Alexandre
Kalamárovej, a to hneď dvakrát, keď si vo
svojej kategórii 12 – 13-ročných dievčat
vybojovala striebro a po ostaršení
v kategórii 14 – 15-ročných dievčat
bronz.
(ľs)
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V sérii vedieme 2:0! Kapitán strelil dva góly
a naštartoval naše víťazstvo už v prvej minúte

Hokejový klub ohlásil zmenu trénera

HOKEJ – II. LIGA

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
MHK Dolný Kubín 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Góly: 1. Stümpel (Jaško), 11. Jakubík (Nádašdi), 26. Chlepčok (Halama, Iždinský),
31. Stümpel (Dobrý, Jaško), 39. Nociar
(Magdolen, Tatár) – 47. Záň (Jonák, Sluka)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko
– Dubina, Molnár, Dobrý, Stümpel, Jaško
– Nociar, Nádašdi, Uram, Jakubík, Goga –
Pohanka, Tomaška, Magdolen, Srnka, Tatár -Iždinský, Guttmann, Chlepčok, Heckl,
Halama
MHK Dolný Kubín: Bachan (26. Poburíni) –
Jendroľ, Polerecký, Záň, Šugár, Šeliga Jur.
– Šeliga J., Sluka, Hricko, Nátny, Hančiak –
Lupták J., Lupták T., Jonák, Bukna, Maňúch
– Okoličáni, Ladňák, Sitek
Už v prvej minúte sa indiánom podarilo
dostať do vedenia rýchlym gólom kapitána Stümpela. Domácich rýchly gól nabudil a od úvodu boli lepším tímom.
V 11. minúte poslal Nádašdi na Bachana
prudkú strelu z diaľky a Jakubíkovi sa podarilo zvýšiť na 2:0, keď odrazený puk od
výstroje brankára dopravil za jeho chrbát.
Prvá tretina sa nezaobišla bez menších
roztržiek a tvrdých osobných súbojov. Pár
minút pred koncom tretiny oslabil domácich Dobrý, ale indiáni sa dokázali ubrániť
a udržali si tak dvojgólové vedenie.
Do druhej tretiny vstúpili indiáni s početnou výhodou po faule Siteka, ale nedokázali sa dlhšie udržať v útočnom pásme.
Obrovskú príležitosť pridať tretí gól mal
v 22. minúte Pohanka, ktorý stál v tesnej
blízkosti Bachana a pokúšal sa z prvej
skórovať, no puk mu na strelu nesadol.
V 25. minúte nebezpečne nahodil puk
pred bránu hostí Jakubík, ale Bachan ho
prikryl lapačkou. O minútu neskôr Halama nahodil puk od modrej čiary presne
do protipohybu Bachana a do poloodkry-

tej brány tečom zvýšil Chlepčok na 3:0.
Po treťom inkasovanom góle Bachana
vymenil Poburíni. V 31. minúte našiel
Dobrý prihrávkou spoza brány Stümpela, ktorý strelou z prvej svojim druhým
gólom v zápase zvýšil už na 4:0. Hostia
si len ťažko vytvárali gólové príležitosti.
Hančiakovi sa podarilo trafiť žrď, no na
zníženie skóre to nestačilo. V 34. minúte sa do samostatného nájazdu dostal
Hricko, no Šimka prekonať nedokázal.
V závere tretiny pridal piaty gól Nociar,
ktorý si nakorčuľoval na úroveň brány
hostí a z diaľky rozvlnil sieť Poburíniho.
Bol to jeho prvý gól v indiánskom drese.
Posledná tretina začala pokojným úvodom. Po prvých minútach tretiny boli
hostia zatlačení vo vlastnom pásme
a na Poburíniho smerovalo niekoľko

prudkých striel, s ktorými si ale dokázal
poradiť. Hostia boli značne pod tlakom
a nevedeli si vytvoriť väčšie gólové príležitosti. Indiáni si 5-gólový náskok užívali
a navzájom si posúvali strelecké pokusy.
Hostia sa napokon v 47. minúte dostali
do útočného pásma a po Šimkovom vyrazení puku hokejkou znížil na 5:1 Záň.
V 51. minúte sa v hre pokračovalo 4 na
3 po viacerých fauloch, no stav zostal aj
napriek tomu nezmenený. V závere si indiáni hladní po góloch vytvárali ešte väčší
tlak, ale hostí dobrými zákrokmi podržal
brankár Poburíni. Šimko už do konca zápasu neinkasoval a indiáni sa tak tešili
z druhého domáceho víťazstva a zvýšili
svoj náskok v sérii play off už na 2:0.
Zdroj: promosport.sk.
Foto: Pišta Plevo.

Na štvrtkovej tlačovej besede oznámil
žiarsky hokejový klub zmenu trénera.
Doterajšieho trénera Pavla Igríniho
nahradí Lukáš Opáth.
V úvode tlačovky sa Ján Baran, prezident
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom, poďakoval trénorovi Igrínimu za prácu, ktorú
vykonal v našom klube od letnej prípravy, až po posledný zápas. „Dôvodom
nášho rozchodu bolo, že sme mali trošku
odlišné názory, čo sa týka vedenia majstrovských zápasov. Rozišli sme sa veľmi
dobre, ostali sme naďalej priateľmi a toto
všetko patrí k hokejovému životu,“ dodal
Baran.
Nový hlavný tréner Lukáš Opáth je, napriek mladému veku, skúsený tréner.
Pôsobil 11 rokov ako tréner mládeže
v HC ´05 Banská Bystrica a 5 rokov vedie
Univerzitný tím UMB Banská Bystrica,
s ktorým vybojoval dva majstrovské tituly v Európskej univerzitnej hokejovej lige
(EUHL). Ako asistent trénera vybojoval
striebornú medailu na svetovej univerziáde v Krasnoyarsku a dvakrát bol ocenený
ako najlepší tréner v EUHL. Aktuálne pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

a junior. Zimný štadión bol katastrofálny,
ale za to tu vždy boli pri hokeji skvelí ľudia a aj fanúšikovia, čo dokazujú aj teraz.
A práve preto si myslím, že to je moja
povinnosť,“ uviedol tréner Opáth, ktorého pravou rukou bude asistent Marek
Janík: „Trénera ľadového hokeja robím už
niekoľko rokov. Prešiel som si prípravkou
v Banskej Bystrici, ale aj univerzitným
hokejom, kde som ako asistent trénera
dvakrát vyhral titul Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Skúsenosti s mužským
hokejom ma naozaj lákajú,“ uviedol Janík,
ktorému je naše mesto srdcu blízke: „Hrával som tu už ako malý chlapec a pamätám si, že aj napriek nie vždy ideálnym
podmienkam, mali ľudia radi hokej. Proti
Žiaru sa vždy hralo ťažko. Vyrastali tu
praví srdciari a aj preto sa teším na spoluprácu práve so Žiarom. Verím, že práve
tímovosť, ktorá tu vždy bola, môže byť
základný kameň úspechu,“ dodal nový
asistent trénera. Súčasťou tímu naďalej
ostáva aj Štefan Stripaj.
(kr)

„Veľmi si vážim, že práve mňa ľudia zo
žiarskeho hokeja oslovili, aby som pomohol tímu na play off. Vnímam to ako povinnosť z mojej pozície, pomôcť tomuto
mestu. Chytával som tu, ako dorastenec

Proti Komárnu v Senci víťazne. Vysoké víťazstvo aj na pôde Dubnice
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie - KFC Komárno 2:1 (0:1)

brány. Dominancia nášho tímu v druhom
polčase mohla síce priniesť viacej gólov,
no prípravný duel splnil svoj účel – kostra
prebudovaného tímu sa zohráva a opäť
sme skúšali ďalších hráčov, ktorí by mohli
prichádzať do úvahy v jarných bojoch
o záchranu vo Fortuna lige.

Góly: 46. Mazan z PK, 76. Tandir, 25. Pintér.
FK Pohronie: Jenčo (46. Efremov) - Hatok
(70. Daniš), Pavlík, Maranhao (46. Jacko),
Abrahám (46. Dzurík) - Pellegrini, Badolo
(58. Matič), Chríbik, Blahút (55. Meszáros),
Mazan, Tandir.
Ďalší prípravný zápas sme odohrali v Národnom tréningovom centre
v Senci, kde sme si odskúšali pod
drobnohľadom ligových rozhodcov
novú technológiu videoasistenta rozhodcu (VAR). Súperom nám bol druholigista z Komárna.
V 10. minúte vyrazil na roh šancu Pintéra Jenčo. V 12. minúte sme po faule
na Tandira zahrávali priamy kop, ale
Pellegriniho strelu z dvadsiatich metrov
brankár Komárna zneškodnil. V 25. minúte Hatok dostatočne nepokryl voľného
Pintéra a ten prestrelil Jenča a otvoril
skóre zápasu 0:1. V 28. minúte Mazan
krásnym centrom našiel Tandira, no
toho z bezprostrednej blízkosti na dvakrát vychytal brankár hostí. V 43. minúte
mal veľkú šancu Pavlík po centri Pelegri-

MFK Dubnica - FK Pohronie 1:5 (1:2)
Góly: 16. Čurík - 36. Župa, 37. Blahút,
54. Pellegrini, 82. Mészáros, 87. Badolo.

Pohronie počas zimnej prestávky posilnili aj bosniansky útočník
Ismar Tandir a český obranca Petr Pavlík.

niho, no jeho hlavička mierila nad bránu
Komárna.
Celý druhý polčas sme prakticky odohrali na polovici súpera. Už v 46. minúte
bol v náš prospech nariadený pokutový
kop. Ten premenil Mazan a bolo vyrovnané 1:1. V 63. minúte nedotiahli svoje
akcie do úspešného konca ani Matič ani

Mazan. V 76. minúte sa však jednu akciu
podarilo zavŕšiť do úspešného konca.
Po centri Mazana strieľal z voleja Matič,
brankár vyrazil a Tandir sa už nemýlil
a zvýšil na 2:1. V 78. minúte sme opäť
pekne zakombinovali, ale Meszáros
svoju šancu nepremenil. V 85. minúte
skončil Mazanov priamy kop tesne vedľa

FK Pohronie: Efremov (46. Jenčo), Dzurík
(46. Hatok), (71. Daniš), Oliveira, Jacko (46. Pavlík), Župa, Obročník, Chríbik
(46. Pellegrini), Badolo, Blahút, Matič
(46. Mészáros), Mihálek (46. Mazan).
FK Pohronie pokračuje v príprave
v dobrých výsledkoch a je aj pri streleckej chuti. V sobotu zdolalo jedného
z lídrov II. ligy vysokým rozdielom.
V 14. minúte strieľal po zemi Blahút, no
úspech z toho ešte nebol. V 16. minúte využil center, ktorý neodvrátil Župa,
domáci Čurík a MFK Dubnica viedol 1:0.
V 36. minúte Obročník priťukol Župovi
a ten strelou z 25 metrov vyrovnal na
1:1. O minútu neskôr zachytil Badolo zlú

rozohrávku domácich, uvoľnil Blahúta
a išli sme do vedenia 2:1. V 41. minúte po
centri Badola strieľal Obročník nad bránu. V 44. minúte Matič prešiel obranou,
vystrelil, no brankár jeho pokus vyrazil
a dorážku Blahúta zblokovali domáci
obrancovia.
Do druhého polčasu sa zostava Pohronia
zmenila o 6 hráčov. V 54. minúte sme sa
radovali tretíkrát. Po rýchlom brejku Blahút priťukol Pellegrinimu a jeho tečovaná strela skončila v sieti - 1:3. V 56. minúte Badolo vysunul Mazana, ten našiel na
päťke Mészárosa, no jeho sľubný pokus
skončil mimo brány. V 72. minúte ukázal
svoje technické kvality Mészáros, keď
obišiel štyroch hráčov súpera, no Badolo sám na päťke veľkú šancu nepremenil.
V 82. minúte po centri hlavičkoval Daniš,
Župa videl Mészárosa a posledný menovaný zvýšil na 4:1. V 87. minúte sa vytiahol Cedric Badolo, keď viedol sám loptu
od polovice ihriska, jeho strela 20 metrov
od brány skončila v sieti a stanovil konečný výsledok na 5:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

