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V tomto čísle:
V uliciach mesta pribudne
ďalších 57 smetných košov
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Veterná smršť vyčíňala aj v Žiari
V utorok 11. februára sa celým Slovenskom prehnala veterná smršť, ktorá dostala meno Sabina. Nárazy vetra
v niektorých momentoch dosahovali
rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu.
V tejto súvislosti boli vydané aj viaceré opatrenia. Nezaobišli sme sa ani
bez škody na majetku.
Vyčíňanie počasia sa hneď z rána prejavilo aj v Parku Štefana Moysesa. Prudký
vietor sa tu postaral o niekoľko zlomených stromov. Z dôvodu nepriaznivého
počasia vydalo mesto zákaz vstupu do
parku až do odvolania. Našťastie, nepriaznivé počasie trvalo iba do nasledujúceho dňa, a tak sa následky vetra mohli

Škody na majetku môžu počítať aj niekoľkí majitelia vozidiel, ktorí v čase
prudkého vetra parkovali v areáli jednej
z firiem sídliacej na Priemyselnej ulici. Tu
vietor strhol plechovú strechu z budovy,
ktorá spadla a zasiahla niekoľko vozidiel.
Našťastie, nikto sa v tomto prípade nezranil.

Autobusové zastávky v meste
sú bezpečné
Opačný prípad, a to ten najhorší, kedy
došlo k strate ľudského života, sa stal
na Myjave. Tu vietor vyvrátil autobusovú zastávku, ktorá spadla na okolo
prechádzajúcu rodinu s deťmi. O život

Kontrola zastávok.

kontrolu na starosti a ako ďalej konštatoval: „Tieto zastávky boli rovnako dôkladne skontrolované a taktiež sú bezpečné.
Nehrozí odtrhnutie plechu pri vetre či ich
vyvrátenie. Zamestnanci našich technických služieb prípadné drobné nedostatky odstránili.“

Ocenili najlepších športovcov
za rok 2019
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Plastové strechy stojísk
vymenia za plechové

Okresný súd už pojednáva
v nových priestoroch
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Poradíme vám, ako redukovať
odpad v domácnosti
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Knižnica je po rekonštrukcii
znovu otvorená
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Vietor zlámal niekoľko stromov v parku.

začať odstraňovať už o niekoľko hodín.
„Obhliadkou parku v utorok 11. februára
v dopoludňajších hodinách sme našli
dva spadnuté ihličnany, konkrétne borovicu hladkú a smrek obyčajný. Tieto stromy svojou váhou pri páde poškodili ďalšie tri menšie stromy, a to dub, pagaštan
a javor. Stromy sme hneď na druhý deň
z parku odstránili,“ uviedla na margo situácie referentka Odboru životného prostredia MsÚ Marcela Gendiarová a ako
konkretizovala, vietor vyvrátil ihličnany
v blízkosti vstupu na kúpalisko. „Stromy
pravidelne kontroluje a ošetruje arborista, ale keďže majú plytký koreňový systém a sú náchylnejšie na nárazy vetra,
nedá sa takýmto situáciám predchádzať,“
podotkla Marcela Gendiarová s tým, že
výsadbu stromov mesto v parku systematicky pravidelne dopĺňa. Zlomený
strom padol v parku aj na stĺp verejného
osvetlenia. Ten bolo potrebné odstrániť
a v dohľadnom čase bude potrebné ho
nahradiť novým. Škodu v tomto prípade
možno vyčísliť na sumu do 800 eur.

prišlo štvorročné dievčatko, v nemocnici o život bojoval jeho dvojročný braček.
V tejto súvislosti vydal primátor mesta
Peter Antal príkaz na kontrolu všetkých
autobusových zastávok v meste. „Celé
mesto bolo dôkladne skontrolované
a môžeme konštatovať, že všetky autobusové zastávky sú bezpečné,“ uviedol
v tejto súvislosti žiarsky primátor a ako
dodal, rovnako tak boli skontrolované aj
stojiská, detské ihriská, mobiliár mesta
a Park Štefana Moysesa. „Takéto kontroly
mobiliáru sa však v našom meste vykonávajú pravidelne,“ podotkol Antal.
Kontrolu autobusových zastávok robili
pracovníci mesta spoločne s mestskými
Technickými službami. Ako po kontrole zhodnotili, takmer všetky zastávky
v meste sú nové, moderné a osadené
v zemi do hĺbky minimálne pol metra.
„Niektoré plechové zastávky v meste sú
síce staršie, ale ani tieto nejavili známky
poškodenia a neohrozujú ľudské životy
ani majetok občanov,“ uviedol Ľubomír
Kupči z technických služieb, ktorý mal

Okrem zastávok pracovníci mesta skontrolovali aj kompletný mobiliár mesta,
vrátane detských ihrísk, výbehov pre
psov a stojísk. „ Dňa 6. februára bola vykonaná urgentná obhliadka, zameraná
na zistenie nedostatkov upevnenia, respektíve stability mestských mobiliárov,
stromov a ostatných zariadení v majetku
mesta, ktoré by mohli byť silným vetrom
strhnuté, zlomené, poškodené, čím by

mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia obyvateľov a spôsobeniu materiálnych škôd,“
informoval vedúci Odboru životného
prostredia MsÚ Daniel Šály s tým, že poškodené boli predovšetkým strechy na
niekoľkých stojiskách. „V stredu 12. februára sme opätovne vykonali kontrolu
všetkých stojísk v meste a na základe
zistených skutočností sme naplánovali
opravu ďalších desiatich. Opravy, prebiehajúce postupne podľa stavu poškodenia, sú zamerané predovšetkým
na výmenu polykarbonátových dosiek
lexan, ktoré pokrývajú strechy stojísk,
za trapézový plech. V horizonte piatich
rokov plánujeme mať zrekonštruované
všetky stojiská v meste,“ skonštatoval na
záver Daniel Šály.
(li)

Strhnutá strecha skončila na vozidlách. Foto: Polícia SR

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky
Sobota 29. februára 2020
Parlamentné voľby sa konajú
od 7.00 do 22.00 hod.
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Mesto sa pripravuje na osadenie ďalších
57 malých zberných nádob
S osádzaním nových smetných košov,
ktoré boli vyrobené podľa požiadaviek mesta, sa začalo ešte v roku 2018.
Postupne sa tieto nádoby dostávajú
do ulíc mesta a nahrádzajú staré.
Nájdu sa však ešte miesta, kde svoju
úlohu plnia staré koše. Zisťovali sme,
kedy a na ktorých miestach ich samospráva definitívne vymení.
Problematika smetných košov na verejných priestranstvách sa rieši už tretí
rok. „Pred tromi rokmi nastala situácia,
že funkčnosť zberných nádob bola neakceptovateľná, a preto sme sa rozhodli
kompletne vymeniť malé zberné nádoby
na verejných priestranstvách,“ približuje
referentka Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ Ivana Martincová a vysvetľuje: „V roku 2018 sa obstaralo a aj
osadilo 48 prvých kusov. Išlo o betónovo-kovové koše, ktoré boli vyrábané na
mieru, podľa požiadaviek mesta. Z týchto miest sme odstránili pôvodné zberné
nádoby a vymenili sme ich za nové.“

Výmena kôš za kôš
O niektorých starých košoch, ktoré už
neslúžia účelu tak, ako by mali, mesto
vie. Pracovníci odboru odpadového
hospodárstva boli priamo v uliciach
mesta a rozhodli, že pokiaľ nové koše
nie sú umiestnené v teréne, nebudú staré zberné nádoby sťahovať. „Nechceme,
aby nastala situácia, kedy v meste síce
staré smetné koše nebudú, ale ani namiesto nich ešte nebudú osadené nové.
Našim zámerom je výmena koša za kôš.
Vždy reagujeme a akonáhle je kôš v zlom
stave, nepoužiteľný, rozbitý a neestetický
v danom priestore, dávame ho preč. Ale
zatiaľ ho nenahrádzame novým. Koše,
ktoré sú ešte použiteľné, sa snažíme zatiaľ ponechať na pôvodnom mieste až
do výmeny za nové,“ zdôrazňuje Ivana
Martincová.
V minulosti bolo na území mesta viac
ako 200 kusov malých zberných nádob.

Tieto koše mali kapacitu približne 120
litrov. Zmenou zbernej nádoby došlo takmer k zdvojnásobeniu objemu.
„Nové nádoby majú kapacitu 2-krát sto
litrov, čiže sú dvesto litrové. Aj z tohto
dôvodu, a aj preto, že nádoby sú robustnejšie, sa mesto rozhodlo, že nebude
vymieňať každé jedno stanovište, ale
že sa vytvorí nová sieť zberných nádob
a plánovaný počet smetných košov sa
zníži z vyše dvesto na 105. Odsledujeme
si to a prax nám ukáže, či toto množstvo
nádob bude stačiť a podľa toho sa zariadime,“ objasňuje ďalej Martincová s tým,
že frekvencia vývozu týchto nádob je
v rámci mesta rôznorodá: „Centrum mesta a miesta, ktoré sú frekventovanejšie,
sú vyvážané častejšie ako periféria.“

Nové koše opatrili proti korózii
aj vandalizmu
Aj keď nových košov je takmer o sto
kusov menej ako pôvodných, mesto sa
neobáva, že by tento počet nepostačoval. „Niekoľkokrát sme prešli mesto od
Etapy po Šášovské Podhradie. Monitoring bol niekoľkonásobný, pozerali sme
sa na jednotlivé miesta s tým, že kde je
kôš potrebné umiestniť. Prax ukázala, že
niekde bola sieť umiestnenia pôvodných
košov hustejšia, ako bolo v skutočnosti
potrebné,“ približuje Ivana Martincová
systém, podľa ktorého sa určilo, kde sa

koše umiestnia. Ako podotýka, v súčasnosti sú vytypované také miesta, kde sú
koše naozaj potrebné. „Zároveň máme
aj spätnú väzbu od obyvateľov mesta
aj predsedov bytových spoločenstiev,
ktorí nás kontaktujú a majú požiadavky,
že chcú kôš na určité miesto umiestniť.
Požiadavku si v teréne overíme a zmapujeme a podľa toho sa zariadime. Niekde
požiadavke vyhovieme, niekde musíme
vysvetľovať situáciu, že nie je potrebné
kôš osádzať. Zároveň si však toto miesto
odsledujeme, aby sme to vedeli v nejakom čase vyhodnotiť,“ ozrejmuje Ivana
Martincová.
V súčasnosti má mesto obstaraných ďalších 57 kusov nových zberných nádob,
ktoré budú oproti prvým betónovo-kovovým mierne odlišné. „Budú celokovové, z pozinkovaného plechu. Ako konštrukcia, tak aj opláštenie. Konštrukcia
je masívnejšia a pevnejšia, samotný kôš
váži približne 250 kilogramov,“ opisuje
Ivana Martincová a ako ďalej spresňuje, nové koše sú pevné a opatrené proti
korózii a vandalizmu. Mesto už má rozvrhnutú sieť ich rozmiestnenia, čaká sa
iba na priaznivé počasie, aby sa mohlo
začať s ich osádzaním na betónové lôžko.
Betónovo-kovové nádoby vyšli mesto na
približne 700 eur za kus, za nové celokovové zaplatí 864 eur za kus.
(li)

Žiarsky súd už pojednáva v nových priestoroch

Zo súčasných priestorov na Námestí Matice slovenskej sa Okresný súd
v Žiari nad Hronom začal sťahovať
začiatkom februára. Po novom už pojednáva v nových priestoroch na Ulici
Dukelských hrdinov.
Priestory na Námestí Matice slovenskej
mal okresný súd v prenájme od mesta do
konca marca tohto roku. Nové priestory
kúpil od spoločnosti Euromol, ktorá má
sídlo v Bratislave. Jedinou vlastníčkou
spoločnosti je podľa dostupných informácií Ivana Vasilová zo Žiaru nad Hronom. Za nové sídlo spolu s pozemkami
zaplatil súd 3 944 400 eur, pričom cena
bola určená znaleckým posudkom. Podľa
informácií, na kúpu mal žiarsky súd prisľúbené finančné prostriedky z Ministerstva spravodlivosti SR. „Okresný súd
v Žiari nad Hronom dňa 3. februára 2020
uzatvoril kúpnu zmluvu so spoločnosťou
Euromol s. r. o. v súvislosti s odplatným
prevodom vlastníckeho práva k nehnu-

teľnostiam nachádzajúcich sa na Ulici
Dukelských hrdinov 23 – 25,“ informuje
hovorkyňa krajského súdu Nina Uhrovičová a ako ďalej konkretizuje, pri sťahovaní súdu pomáhali aj odsúdení väzni:
„Okresný súd sa do nových priestorov
začal sťahovať 5. februára, pričom, na
základe Zmluvy o vykonaní prác uzatvorenej medzi okresným súdom a Ústavom
na výkon trestu odňatia slobody Banská
Bystrica, aj za pomoci tohto ústavu, respektíve prostredníctvom odsúdených
vykonávajúcich trest odňatia slobody
v ústave.“
Do nových priestorov sa presťahovalo
všetko vybavenie z pôvodných priestorov. „V nových priestoroch sa začalo pojednávať od 24. februára 2020,“ podotýka
Nina Uhrovičová. Do nových priestorov
sa presťahovalo aj všetkých 53 zamestnancova a 14 sudcov. V novej budove
je 42 kancelárií, 8 pojednávacích miest-

ností a 1 knižnica. „Keďže ide o novú,
respektíve novorekonštruovanú budovu, jej výhody sú najmä v ďaleko lepších
priestoroch pre styk s verejnosťou, a to
najmä podateľňa, informačné centrum
súdu, ako aj pojednávacie miestnosti.
Presťahovaním do nových priestorov
sa zamedzí priamemu kontaktu sudcu
a účastníka konania, keďže sú oddelené
verejné priestory od pracovných. Eskorta obvinených a obžalovaných osôb
bude zabezpečená samostatným vchodom, pričom v blízkosti tohto vchodu
je eskortná miestnosť a pojednávacie
miestnosti,“ opisuje ďalej nové priestory
hovorkyňa a ako naznačuje, tým je vylúčený akýkoľvek kontakt s verejnosťou
a všetky bezpečnostné riziká sú eliminované. V novej budove sú tiež omnoho
lepšie priestory pre archív spisov. Problémy by nemali byť ani s parkovaním.
„Parkovacie miesta sú pripravené a vyčlenené tak priamo na Ulici Dukelských
hrdinov, ako aj vo vnútrobloku,“ dodáva
na záver Nina Uhrovičová.
Podateľňa okresného súdu a informačné
centrum boli v prevádzke na námestí do
piatka 21. februára. Od pondelka 24. februára je tak už všetky podania potrebné
adresovať do nového sídla súdu.
(li)
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Knižnica je po rekonštrukcii
opäť otvorená

Od septembra minulého roka prebiehala v Mestskej knižnici Michala
Chrásteka rozsiahla rekonštrukcia.
Celkové náklady boli vo výške 250 000
eur, pričom 170 000 eur získalo mesto
dotáciu z Environmentálneho fondu.
Mestská knižnica je pre verejnosť opäť
otvorená od pondelka 3. februára. V rámci veľkej rekonštrukcie sa komplexne
zrenovovala a zateplila fasáda, vymenili
sa okná, dvere a opravila sa aj strecha
budovy. „Našim cieľom bolo výrazne
znížiť energetickú náročnosť objektu.
Na jar, keď bude stabilnejšie počasie,
chceme ešte vybudovať bezbariérový
vstup do knižnice, čo si tiež vyžiada jej
krátke zatvorenie,“ konštatuje primátor
Peter Antal.

jov podporil FPU finančnou dotáciou vo
výške 2000 eur. Z týchto prostriedkov sa
kúpilo 222 publikácií z odbornej literatúry, beletrie aj detskej literatúry.“ Pre tých,
ktorí ešte nezaznamenali znovuotvorenie knižnice, dávame do pozornosti
prevádzkové hodiny, počas ktorých si
môžu zakúpiť aj vstupenky do kina a na
kultúrne podujatia organizované Mestským kultúrnym centrom.

Počas zatvorenia pribudli do knižnice
viaceré knižné novinky. „Ďakujeme čitateľom za prejavenú trpezlivosť v priebehu rekonštrukcie budovy knižnice,“
hovorí na margo niekoľkomesačného
zatvorenia vedúca knižnice Miroslava
Kravárová a ďalej informuje: „Počas tejto
doby sme knižnicu zásobili knižnými novinkami, ktorých nákup z verených zdro-

Oddelenie pre deti
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
12.00 – 18.00 h
Streda: 9.00 – 15.00 h
E-mail: detskakniznica@gmail.com
Mobil: 0918 707 013

Otváracie hodiny knižnice
Oddelenie pre dospelých
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
8.00 – 18.00 h
Streda: 9.00 – 15.00 h
E-mail: kniznicamskc@gmail.com
Telefón: 045/672 2565, 0915 727 243

(li)

Vrak zo Šibeničného vrchu odtiahli

Ako sme vás v predchádzajúcom čísle
informovali, pozorným Žiarčanom neuniklo, že na ceste na Šibeničný vrch
stojí odparkované staré vozidlo s rozbitými oknami. Kým pred pár týždňami sa ešte len hľadal majiteľ vozidla,
dnes už vieme, kde vozidlo skončilo.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom monitorovalo odstavené auto na Šibáku už od 13. januára.
V utorok 21. januára okresné riaditeľstvo o tom informovalo mestskú políciu.
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 vykona-

la MsP fotodokumentáciu vozidla a jeho
VIN čísla. Lustráciou v databáze vozidiel
sa zistilo, že majiteľ vozidla je momentálne vo výkone trestu. K tomuto vozidlu bol na mestskej polícii vedený spisový
materiál, keďže je podozrenie z ohrozovania životného prostredia.
Na rad prišiel Odbor životného prostredia MsÚ, ktorý postupoval v zmysle
zákona o odpadoch §67, ktorým vyzvalo držiteľa vozidla, aby si svoje vozidlo
z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, odstránil.
Keďže majiteľ je vo výkone trestu a vozidlo si nemohol z miesta odpratať, vrak
bol v stredu 12. februára zo Šibeničného
vrchu odtiahnutý na určené parkovisko.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kresba kaštieľa
z roku 1587
Na mape, asi o dvadsať rokov
mladšej, vytvorenej v roku 1587,
sa nachádza ďalšie vyobrazenie
kaštieľa. Na mape je jasne
viditeľná dvojvežová stavba
s centrálnou budovou. Vyobrazenie
je nakreslené farebne, a preto aj
ťažšie identifikovateľné, avšak
základné kontúry kaštieľa sú dobre
rozoznateľné. Vľavo od kresby
budovy kaštieľa je kostrbatým
písmom napísané Kerest – Kríž.
Budova kaštieľa sa za posledných
dvadsať rokov, ako vidno,
významne rozšírila a zmohutnela.
Pravdepodobne z dôvodu stále
pretrvávajúcich nepokojov a bojov,
hlavne zo strany osmanských
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bojovníkov. Banské mestá boli
v tomto období materiálne, ale aj
finančne vyčerpané zabezpečovaním
protitureckej obrany. Preto sa listom
obrátili na arcivojvodu Ernesta,
aby donútil miestnych feudálov
prispievať na výdavky vyplývajúce
z protitureckej obrany. Ten v liste
zo dňa 7. októbra 1578 ostro vyčíta
správcovi arcibiskupských majetkov
vo Sv. Kríži Michalovi Mikuličovi
a Dócziovcom v Žarnovici, že
odmietli pomoc Novej Bani v boji
proti Turkom a nabáda ich, v prípade
nebezpečenstva Novej Bane, aby
pomohli pri obrane mesta.

zvíťazili a mnoho ich pobili, ich telá
následne pochovali v blízkom lese.
Turci však neprestávali s nájazdmi,
objavili sa v roku 1588 pri Kremnici
a v roku 1589 boli až pri kremnickom
hostinci (dnešná horáreň).
Veľvezír Ibrahim v októbri roku
1599 zaútočil na územie dnešného
Slovenska s veľkými oddielmi
krymských Tatárov. Jedna časť
postupovala hore Hronom, dobila

S obranou pri Turkom mala starosti
aj Kremnica. Tá vybudovala zemný
val pri Dolnej Vsi, ktorým uzavrela
prístupovú cestu, a tak chránila
prechod do Kremnice. Tu potom pri
útoku Turkov v boji pri obrane mesta

Hronský Beňadik a úplne ho
vydrancovala. Potom sa obrátili
k Novej Bani, tu však v doline
narazili na silnú obranu obyvateľov,
ktorí sa postavili na odpor a spolu
s poddanými arcibiskupa z okolia
Sv. Kríža dňa 11. októbra 1599 Turkov
porazili. Turci museli ustúpiť smerom
na Vráble, kde sa vypomstili a narobili
veľa škôd hlavne na obyvateľstve
a majetku poddaných. Na ústupe
všetko zničili a vyrabovali. Ako zo
správ vidno, rozšírenie a spevnenie
budovy kaštieľa v tom období bolo
nanajvýš potrebné a práve vtedy
sa pravdepodobne kaštieľ stal skôr
pevnosťou, než pohodlným sídlom
panstva, čo bolo výsledkom tureckej
expanzie, ktorá zasahovala až do
nášho regiónu Šúšola. V tom čase
bol ostrihomský arcibiskupský stolec
neobsadený. Preto kráľ vymenoval

Juraja Draškoviča v roku 1579 za
rabského biskupa, ktorý sa tak stal
hlavným kancelárom a kráľovským
miestodržiteľom. Biskup Juraj
Draškovič naše územie spravoval
až do roku 1587, kedy zomiera vo
Viedni.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?
Janka spolu s mamou si vybrali domácu opatrovateľskú službu
Príbeh Janky a jej mamy, po podaní
žiadosti o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu na mestskom úrade
v mieste trvalého pobytu maminky,
sa odvíja ďalej.
Prijatiu žiadosti predchádzalo skompletizovanie žiadosti, kde Janka, ktorá pomáhala mame žiadosť vyplniť, priložila
všetky dôležité správy od odborných lekárov, príp. prepúšťacie správy nie staršie
ako 6 mesiacov. Na druhej strane, zodpovedná pracovníčka mestského úradu,
v rámci sociálneho poradenstva, individuálnym prístupom doručenú žiadosť
skontrolovala a poradila, čo bolo treba
dopísať, príp. ešte doplniť. Keďže Janka
prišla so žiadosťou osobne, chybičky
a doplnenie žiadosti sa odstránili a doplnili takmer okamžite. Ak by sa rozhodla
alebo nebolo by inej cesty, a poslala by
žiadosť poštou na adresu mestského úradu, kompetentná pracovníčka by Janku
skontaktovala telefonicky, a vyzvala by ju
o doplnenie žiadosti.

a manipulovať s hrncami a taniermi by
Janka chcela prenechať už na opatrovateľku. No a keďže problém s boľavou
rukou rieši Janka s ortopédom, ku ktorému treba jedenkrát do týždňa zájsť na
injekciu, potrebovala by Jankina mama
aj sprievod k lekárovi. Janka sa s úľavou
dozvedela, že všetky tieto úkony spadajú
do výkonu opatrovateľskej služby. Patrí
tam mnoho ďalších úkonov, ktoré si Janka môže naštudovať v Prílohe č. 4 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V žiadosti o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu si Janka s mamou zvolili
druh sociálnej služby. Mali predstavu,
ktorú si prekonzultovali aj s pracovníčkou mestského úradu, že im zrejme bude
postačovať zatiaľ domáca opatrovateľská
služba. Mama cez deň sem-tam už poza-

budne užiť lieky, nechá horieť horák na
sporáku, a keďže má boľavú pravú ruku,
zle sa jej manipuluje s hrncami, taniermi a potrebovala by pomoc pri naložení
stravy z hrnca na tanier. Janka mamke
každý druhý deň navarí čerstvú stravu a uskladní v chladničke, ale zohriať

Chcete si adoptovať psa? Možno na vás čaká v žiarskom útulku

90 % psov v útulku je z Kortíny.

Už niekoľko rokov spravuje mestský
útulok pre psov občianske združenie Strážni anjeli. Za toto obdobie sa
dobrovoľníkom podarilo nájsť domovy pre stovky psov. Pravidelne sa tiež
za pomoci mestskej polície vracajú do
osady Pod Kortinou, kde sa snažia robiť nielen osvetu, ale v prípade, že je to
potrebné, psov zo zlých podmienok od
ich majiteľov odoberať.
Keď sa zachránený pes dostane do útulku, musí byť na štrnásť dní umiestnený
v karanténe. Následne ho čaká odčervenie, očkovanie, čipovanie a dospelých jedincov kastrovanie. Až potom je
ponúknutý na adopciu. „Pri adopcii sa
podpisuje tzv. adopčná zmluva. V prípade adopcie šteniatka preberá majiteľ zodpovednosť za jeho kastráciu,“ vysvetľuje
vedúca občianskeho združenia Strážni
anjeli Martina Polachová a ako ďalej
naznačuje, psov umiestnených v útulku
ponúkajú na adopciu prostredníctvom
svojej facebookovej stránky. „S adopciou
za hranicami nám pomáha aj organizácia Glück für tiere. Psov nám inzerujú
aj stránky Psia duša a home4pets. Ako
občianske združenie sme tiež odkázaní na finančné dary a vecné dary či dve

percentá z dane. Vďační sme za každú
pomoc,“ konštatuje Polachová s tým, že
združeniu sa dá pomôcť finančne buď
príspevkom na ich účet, materiálne, napríklad darovaním diek, obojkov, vôdzok,
maškŕt, piškót či hračiek, alebo dočasnou
opaterou najmä pre šteniatka, ktorým
v prostredí útulku hrozí parvo vírus. Ten
môže končiť aj smrťou zvieraťa. „Dočasná
opatera nám pomáha aj v prípade psov,
ktorí psychicky nezvládajú pobyt v útulku. Veľkou pomocou pre nás sú aj venčiari, ktorí sú nápomocní pri socializácii
psíkov. Naši fanúšikovia sa tiež pravidelne
vďake e-shopu pre útulky starajú o dodanie kvalitného krmiva priamo do nášho
útulku,“ vymenúva vedúca občianskeho
združenia.

teplotu. Vďaka tomu tiež nemrzne voda
v miskách. Partia anonymných dobrovoľníkov zase vybudovala systém na udržiavanie stáleho tlaku vody. Bez neho sa
nám často stávalo, že sme boli bez prísunu vody a nevedeli sme čistiť koterce, či
doplniť vodu do misiek. Minulý rok nám
tiež mesto na útulku vymenilo strechu,
keďže na mnohých miestach do vnútra
počas dažďov zatekala voda,“ konkretizuje Martina Polachová práce, ktoré sa
podarilo za posledné obdobie v útulku
urobiť. V týchto dňoch sa tiež v útulku
vďaka dobrovoľníkom a sponzorom vymieňajú všetky okná za plastové.

Psí útulok je pre verejnosť otvorený sedem dní v týždni počas otváracích hodín,
so správcom útulku sa však v prípade
potreby dá dohodnúť aj mimo tohto vyhradeného času. „Snažíme sa postupne
zútulňovať vnútorné, ale aj vonkajšie
priestory útulku a zväčšovať komfort pre
umiestnených psov. Kúpili sme napríklad
naftové delo, ktorým počas zimných mesiacov kúrime a udržujeme psov stálu

Psov bez domova pravidelne podporujú aj niektorí domáci umelci. A to buď
na koncertoch, alebo na obľúbenom
podujatí Žiarsky chlpáč. „V januári tohto
roku sme spustili projekt Black Friday,
a teda čierny piatok. Pomocou tohto
projektu chceme vždy posledný piatok
v mesiaci zviditeľniť čiernych psíkov,
keďže skúsenosť je taká, že práve čierne
psíky vždy čakajú o čosi dlhšie na svoju
druhú šancu,“ konštatuje Polachová a ako
spresňuje, až 90 percent psov pochádza
z osady Pod Kortinou. „Opäť sa vrátime
k pravidelným kontrolám v tejto časti,
a to v súčinnosti s mestskou políciou
a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, keďže v poslednom období
sa psíky v tejto časti mesta premnožili,“
dodáva na záver vedúca občianskeho
združenia Martina Polachová.
(li)

Nakoniec sa Janka spýtala, či bude môcť
opatrovateľka aplikovať mame jedenkrát do týždňa injekciu do svalu, v rámci
jednej z ďalších diagnóz, ktorými trpí.
Tu sa Janka dozvedela, že podávanie
akýchkoľvek liekov vnútrožilne, do svalu
a ani pod kožu, nepatrí do kompetencie a výkonov opatrovateliek. Jedinou
výnimkou je podávanie inzulínu. Keďže
v ich prípade nejde o podanie inzulínu,
Janka sa bude musieť obrátiť na svojho

ošetrujúceho lekára, poprípade požiadať
o pomoc Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Keďže Janka úspešne zrealizovala podanie žiadosti, mesto Žiar nad Hronom,
v zmysle správneho konania, začne konanie v tejto veci. Do 30 dní, ktoré určuje zákon o sociálnych službách, Jankina
mama obdrží Rozhodnutie o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu.
Uzavretím Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby si obe strany – Jankina mama
a mesto dohodnú úkony, o ktoré má
klientka záujem, a zároveň si dohodnú
časový rozsah poskytovania opatrovateľskej služby.
Na budúce prezradíme, ako bude prebiehať zoznámenie sa opatrovateľa/-ky
s Jankinou mamou a so samotným poskytovaním opatrovateľskej služby.
OSoO

Svätokrížske fašiangy so zabíjačkou

Najťažšie si domov hľadajú
čierne psíky
Fašiangy sú obdobie, ktoré nasleduje
po Vianociach a trvá až do začiatku
pôstu. Táto časť roka je presne vymedzená od Troch kráľov až po utorok
pred Popolcovou stredou. Na tradičné
fašiangy spojené so zabíjačkou aj zábavou sa môžu Žiarčania tešiť v utorok
25. februára vo Svätokrížskom dome.
Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým
jedlom a oslavou konca zimy. Inak tomu
nebude ani u nás v Žiari. Pravé Svätokrížske fašiangy odštartujú tradičnou
zabíjačkou spojenou s predajom zabíjačkových špecialít a neskôr aj s fašiangovaním s Folklórnou skupinou Hron.
Zabíjačka vo Svätokrížsom dome začne
o 9.00 hodine a potrvá až do popoludnia. Predaj zabíjačkových špecialít, ako
sú klobásy, jaternice a kapustnica, začne
o 13-tej hodine. Popri tom nám bude

spievať a hrať MSS Sekera. Fašiangový
sprievod mestom s rómskou hudbou,
choduliarmi a veselými maskami začne
o 15-tej hodine a vyvrcholí pred Svätokrížskym domom.

Fašiangová veselica
Vo večerných hodinách bude zábava pokračovať na obľúbenej Fašiangovej veselici v Mestskom kultúrnom centre. Do
tanca a spevu zahrá skupina Duo band
a tiež špeciálny hosť skupina Senzus,
ktorá pridá niekoľko vlastných tanečných
kôl. Nebude chýbať ani tradičné predpolnočné pochovávanie basy, vystúpenie FS
Hron a MSS Sekera. Moderátorom večera bude populárny moderátor Šláger TV
Peter Paulík.
(li)
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Koncert roka: Tarja Turunen v Žiari
V rámci svojho turné Raw Tour navštívi fínska rocková diva Tarja aj naše
mesto. Organizátori koncertu si vyberali z viacerých slovenských miest
a podobne, ako tomu bolo pred rokmi, Žiar to opäť vyhral. Rockoví fanúšikovia zo Slovenska ju tak môžu vidieť
25. októbra v našom meste a o deň na
to aj v Bratislave.
Bol to obrovský šok a poplach, keď v roku
2005 bolo ohlásené, že Tarja bola „prepustená“ zo služieb skupiny Nightwish.
Vytvorila charakteristický image kapely
a nikto si nevedel predstaviť, čo bude
potom na jednej alebo na druhej strane.
Avšak každému bolo jasné, že obidve
strany budú pokračovať a o tom, že aj
Tarja samotná bude dosť životaschopná,
nepochyboval nikto. Otáznikom bolo,
akú partiu okolo seba sústredí a akým
hudobný štýlom sa bude uberať.
Pretože mala za sebou už nejaké sólové
nahrávky a sama bola nielen speváčkou,
piánistkou, ale aj autorkou.
V roku 2006 jej vychádza Vianočný album, zatiaľ braný ako „neregulérny“, ale
po ňom v roku 2007 riadny debut My
Winter Storm u veľkého vydavateľstva
a vo viac ako 70 krajinách. V roku 2019
vychádza album In the Raw a Tarja si
ide aj po rokoch to „svoje“ a udržuje si

ďalších 5 krokov, ktoré zvládne každý z nás
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.

6. Drogéria

fanúšikovskú priazeň svojimi rôznorodými aktivitami. Album svojimi vokálnymi
výkonmi dokonca ozdobili aj speváci
ako Tommy Karevik (Kamelot), Cristina
Scabbia (Lacuna Coil) či Björn Speed
Strid z Soilwork. Veľmi blízko dátumu
vydania albumu In The Raw sa Tarja
u nás predstavila na koncerte v Trnave
s Evanescence a keďže reakcia na jej vystúpenie bola od fanúšikov fantastická,
Tarja v podstate navrhla, že sa medzi
takúto základňu svojich priaznivcov
chce čoskoro vrátiť. Samozrejme, jej vy-

stúpenie bolo napriek skrátenému setu
úplne fantastické a jej vystúpenia v októbri 2020 budú v plnej dĺžke, takže sa
máte na čo tešiť. Bude to prierez celou
jej kariérou a už teraz vieme, že si so
sebou prinesie nielen kapelu v zostave
s takými menami ako Dough Wimbish
(Living Colour) alebo violončellista Max
Lilja (ex-Apocalyptica), ale aj dvoch špeciálnych hostí. Ktoré skupiny to budú, sa
dozvieme v priebehu jari 2020.
(r)
Foto: Tim Tronckoe

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade
s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení
s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom je nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 2586 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to:
a) nebytový priestor č. 12, nachádzajúci sa na
prízemí obytného domu, súpisné číslo 897,
číslo vchodu 12, na Ul. Pod Donátom v Žiari
nad Hronom,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného
domu, súpisné číslo 897, postaveného na CKN

parcele č. 1149/84, o veľkosti 2600/619909-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN
parcela č. 1149/84 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 1138 m², na ktorom
je obytný dom súpisné číslo 897 postavený,
o veľkosti 2600/619909-tin (ďalej aj ako
„nebytový priestor“).
Popis nebytového priestoru:
Ide o priestor v prízemí, prístupný od dvorovej
časti bytového domu. Priestor je vykurovaný,
má realizované omietky a maľby na stenách
a strope, priestor má rozvody elektriny,
podlahy sú betónové a v strede je prekrytá
jama drevenými doskami s rozmerom 1*3,7 m.
Cez priestor prechádzajú aj rozvody kúrenia,
ktoré sú zaizolované. Priestor má plastové
vstupné dvere a plastové okno. V miestnosti je
aj rozvodná skriňa pre ističe domu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj
pôdorys nebytového priestoru sú zverejnené

na webovej stránke mesta www.ziar.sk, a tiež
sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom (Odd. správy majetku mesta,
kancelária č. 17, na 1. poschodí MsÚ).
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej
obálke s viditeľným označením: „Obchodná
verejná súťaž – Nebytový priestor č. 12 Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:
mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú
ponuku v podateľni mestského úradu, a to
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.

Ako chrániť životné prostredie priblížil
festival v rámci Junior festivalu detským divákom nielen prostredníctvom
filmového plátna, ale aj sprievodných
aktivít. Filmový program ponúkol široké
spektrum tém. Prostredníctvom jedinečných záberov priblížil život vlka bieleho

v nehostinnej tundre, upozornil na potravinový a módny odpad, ktorý sa stal
naliehavým sociálnym a environmentálnym problémom a poukázal aj na príčiny
vymierania hmyzu.
„Festivalové filmy ukazujú nielen krásu
a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ
nepoznačené ľudskou činnosťou, ale
aj presný opak, negatívny dopad na-

Šikovný marketing veľkých korporácií
nás presviedča, že potrebujeme desiatky rôznych prostriedkov, aby bola naša
domácnosť čistá a voňavá. Jednoduchým krokom na zredukovanie odpadu
z čistiacich prostriedkov je nakupovanie
čapovanej drogérie. V ponuke sú gély
na pranie a aviváže rôznych vôní, prostriedky na umývanie riadu, kúpeľne,
WC, podlahy, okien a dokonca aj gél
do umývačky riadu. A navyše, väčšina
obchodov ponúka ekologicky šetrné,
jednoducho odbúrateľné výrobky, ktoré
neznečisťujú naše vodné zdroje.

7. Kozmetika

Aj tu si dovolíme polemizovať s nevyhnutnosťou miliónov plastových téglikov, fľašiek a túb naplnených kokteilom
chemických zlúčenín a vedľajších produktov spracovania ropy. Máme však
alternatívu. Aj slovenskí výrobcovia už
ponúkajú kvalitnú ručne robenú prírodnú kozmetiku, často dokonca bez obalu či v papierovom kompostovateľnom
obale. Klasické mydlá, mydlá na vlasy či
holenie, deodoranty, krémy na tvár a na
telo. Proste všetko, čo žena potrebuje.

8. Papierové vreckovky
a kuchynské papierové utierky

Ako prežili naši rodičia bez nich? Spomeňme si na naše detstvo a vráťme sa
krok späť k udržateľným riešeniam, ktoré sme len nedávno poslali do zabudnutia kvôli našej pohodlnosti. Obe tieto
veci predsa majú „večnú“ látkovú verziu.
Namiesto papierových utierok môžeme
dokonca použiť aj handričky nastrihané
zo starého oblečenia, prípadne si kúpiť
špeciálne kompostovateľné handričky
či hubky s vysokou savosťou.

9. Nevyžiadaná pošta

Naše schránky často praskajú vo švíkoch vďaka rôznym akciovým letákom
a reklamným katalógom. Mnohé z nich
putujú rovno zo schránky do koša.
V dnešnom digitálnom svete sa všetky tieto informácie dajú nájsť online,
a preto si smelo nalepme na schránku
oznam, že si neprajeme žiadny reklamný materiál. Na Slovensku nás, našťastie,
už chráni zákon a nerešpektovanie nášho želania je postihnuteľné pokutou.
Urobme smelo aj ďalší krok a odhlásme
všetky katalógy a časopisy, ktoré majú
online verziu, alebo ich už nepotrebujeme. Väčšinou stačí krátky email danej
firme a je po probléme.

10. Oblečenie

Žijeme v dobe, kedy je oblečenie také
lacné, že sa pomaly považuje za jednorazový artikel. Módny priemysel je však
druhým najväčším znečisťovateľom životného prostredia, hneď po petrochemickom priemysle. Bežní ľudia v krajinách ako Čína, India či Bangladéš, ktorí
si kvôli našej lacnej móde ničia zdravie
a prírodu, nezarobia ani toľko, aby si
mohli dovoliť tú našu lacnú módu.
Naše okukané oblečenie potom končí
na skládkach a v spaľovniach, pretože
aj charity už praskajú vo švíkoch, keď
ide o lacné nekvalitné „módne“ oblečenie. Vyberajme preto zodpovedne
a uprednostnime kvalitné oblečenie
s nadčasovým dizajnom, ktoré vydrží
dlhšie a neokuká sa nám tak rýchlo. Všímajme si spôsob výroby, značku bavlna.
Zaujímajme sa o pôvod nášho oblečenia a udržateľnosť jeho výroby. A smelo
urobme aj ďalší krok – nakupujme v secondhande. K dispozícii máme kopec
kamenných secondhand obchodov
a máme aj rôzne online bazáre, mobilné
aplikácie a facebook skupiny.
Zdroj: internet, upravené OŽP

Lehota na predkladanie ponúk: od 10.2.2020
do 31.5.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote
musia byť ponuky doručené aj poštovým
doručovateľom. Ponuka predložená po
uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
(r)

Festival Ekotopfilm poukázal aj na
príčiny vymierania hmyzu
Vo štvrtok 13. februára si mohli Žiarčania v rámci festivalu Ekotopfilm pozrieť aj dokumentárny film Stačí málo,
ktorý ukázal, ktoré malé zmeny našich
návykov môžu mať na našu planétu
veľký vplyv.
Okrem premietania filmu si diváci mohli
vypočuť aj filmára, dokumentaristu a člena Ochrany dravcov na Slovensku Stanislava Kováča, ktorý prítomným porozprával o negatívnych dopadoch ľudskej
činnosti na chránené druhy živočíchov,
ktoré žijú v našich obydliach alebo v ich
tesnej blízkosti. Samozrejmosťou filmového festivalu boli aj tento rok skvelé
dokumentárne filmy, na ktoré bol vstup
zdarma a premietali sa až do neskorých
večerných hodín.

Redukujeme odpad:

šej 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,“ podotýkajú
organizátori obľúbeného ekologického
filmového festivalu.
(li)

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

KULTÚRA / INFORMÁCIE / INZERCIA
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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)

Z pera čitateľa
Svetový deň manželstva je 9. februára. Kto
chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod. Ja
s manželkou sme spôsob našli a 17. februára sme
oslávili 52. výročie našej svadby. Ponúkam všetkým
náš spôsob prežitia. Aby bol človek šťastný,
potrebuje nasledovné: sex, alkohol, tanec, koníčky
a úctu k partnerovi. Ďalej počas manželstva žijeme
nasledovne – v párny deň manželstvo režíruje
manželka a nepárny deň určujem program ja.
Začiatok nášho manželstva bol ťažký. Prázdny byt,
v obývačke šnúra na bielizeň, dva roky s požičaným
televízorom. Obaja sme robili na smeny. Splácali
sme postupne osem pôžičiek, aby sme zaplnili
dvojizbový byt. Dnes s úsmevom spomíname,
ako sme začali jazdiť na motorke. Bola to čierna
stosedemdesiatka, na ktorej sme dovolenkovali
do doby, až sa nám narodil syn. Ako ďalej? Kúpili
sme motorku, ktorá mala sajdku a boli sme na nej
aj so štvorročným synom na dovolenke v Rumunsku
v hotelovom komplexe.
Keď sa nám narodil druhý syn, kúpili sme Škodu 100
bielej farby a dodnes sme jazdili na 25 osobných
autách, ktoré máme odfotené. Pred rokom sme
predali posledné auto, lebo ako dôchodcovia
máme zadarmo vlak a zľavu v autobusoch. Za roky
zliav sme najazdili 3 000 km a navštívili všetky
okresné, krajské a veľké mestá, kúpele a horské
útvary na Slovensku. Boli sme letecky na štyroch
kontinentoch, plavili sme sa na dvoch výletných
lodiach – v Dubaji a Stredozemnom mori. Žijeme
v šťastnom manželstve a plánujeme ďalej cesty.
Nabudúce napíšem o rozvodoch a prečo vznikajú.
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
• 24.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 25.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 26.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
• 27.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 28.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 29.2. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 1.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 2.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 3.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 4.3. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 5.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 6.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 7.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 8.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica

POĎAKOVANIE

Ďakujeme zdravotníckemu personálu
na ARE a internom oddelení za
starostlivosť a blízkym priateľom
môjho syna Jaroslava Baču, ktorí ho
navštevovali v jeho posledných veľmi
ťažkých chvíľach.
Mamička Erika
a ostatná rodina.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám pozemok na výstavbu
rodinného domu v obci Lutila. Rozloha
2 400 m2, okrajový, obecná kanalizácia,
elektrina a plyn sú na pozemku. T: 0918
666 676
• Kúpim 1-izbový byt v ZH.
T: 0911 790 745
• Predám pohostinstvo Žiarčanka.
Cena dohodou. T: 0915 233 347
• Predám predajňu železiarstva na
Námestí Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom. Cena dohodou.
T: 0915 233 347
• Predám obchodný priestor pri
planetáriu. Veľkosť 175 m2. Cena
dohodou. T: 0915 233 347
• Predám miešačku na 1 vrece cementu.
T: 0944 155 922

• Predám cirkulár, 4,4 k W motor.
T: 0944 155 922
• Predám mozaikové parkety.
T: 0944 155 922
• Výhodne predám v Žiari nad Hronom,
časť IBV, veľký rodinný dvojdom, zvlášť
vchody. Vhodné pre dve rodiny, príp.
vedenie firmy, zdravotné, sociálne
služby a pod. T: 0903 575 921
• Hľadám súrne 1 - 2-izbový byt do
prenájmu v Žiari nad Hronom, ak by
sa dalo, tak s jedným depozitom. Sme
dvaja. T: 0901 712 510
• Vezmem do dlhodobého prenájmu
byt v Žiari nad Hronom alebo rodinný
dom v okolí. Cena nerozhoduje,
sme pracujúci pár s dvomi deťmi.
Ponúknite. T: 00420723439185
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Deň bezpečného internetu
V dnešnej dobe si nevieme predstaviť
život bez internetu, ktorého užívateľom sú predovšetkým mladí ľudia
a deti. Deti sú pritom najzraniteľnejšou skupinou užívateľov, a preto je
potrebné, aby sme ich chránili pred
nástrahami internetu.
V rámci dňa bezpečného internetu zrealizovali príslušníci Policajného zboru
v dňoch od 3. do 7. februára preventívne aktivity pre žiakov základných, ktoré

boli zamerané na bezpečné používanie
internetu. Cieľom aktivít bolo zvýšenie
povedomia o nástrahách on-line sveta,
ako aj o pravidlách, ktoré je potrebné
dodržiavať pri používaní internetu. Počas aktivít bol žiakom distribuovaný leták
pod názvom Viem, ako sa „nezamotám“
do sociálnych sietí, ktorý upozorňuje deti
a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných
technológií, mobilných telefónov, ako
aj na ochranu súkromných údajov na
webových stránkach a na sociálnych
sieťach.

Nikdy nevieš, kto sa pozerá!
V rámci preventívnych aktivít Dňa bezpečného internetu začali príslušníci Po-

licajného zboru aj preventívno-informačnú kampaň Nikdy nevieš, kto sa pozerá!
Kampaň bola verejnosti predstavená
v decembri 2019 na tlačovej besede. Je
zameraná na upozornenie hlavne mladých ľudí, ale aj ostatných používateľov
internetu, aby na sociálnych sieťach
o sebe nezverejňovali súkromné informácie, prípadne ich neposielali cudzím
osobám. Cieľom preventívno-informačnej kampane je poukázať na nebezpečenstvo zdieľania osobných informácií
na sociálnych sieťach a rôznych webových stránkach, pričom ich užívatelia
nikdy nevedia, ku komu sa presne ich
súkromné údaje a informácie môžu dostať a následne môžu byť zneužité.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Zástupcovia SEEDS medzi
žiakmi „Štvorky“

Nezisková organizácia SEEDS bola
založená niekoľkými nadšencami
v roku 2013, s hlavným heslom zasievať semienka zvedavosti, inšpirovať
k poznaniu a cez poznanie k zodpovednosti.
V utorok 4. februára sa s aktuálnou témou pri príležitosti 30. výročia Nežnej
revolúcie s názvom Cestujeme v čase do
roku 1989 stretol Peter Rea s ôsmakmi
„Štvorky“ a interaktívnou besedou spoločne upriamili pozornosť na slobodu,
demokraciu, ale aj zodpovednosť, ktorá
k nám prišla. Ukázali si cestu, ako parti-

cipovať na spoločenskom živote, ako byť
zodpovední za svoju krajinu.
V deviatom ročníku Peter Rea a Kristína Poláková zobrali žiakov do Austrálie
i exotickej Perzie. Prezentácie, ale aj komunikácia lektorov so žiakmi v anglickom jazyku boli prínosom nielen na rozvoj jazykových kompetencií žiakov, ale
aj možnosťou nahliadnuť do neznámych
a pre nás neprebádaných zaujímavostí
jednotlivých krajín.
DH

Dajme spolu gól

Prevenčné dni

„Štvorka“ sa od februára 2020 v rámci
svojho školského vzdelávacieho programu a športového zamerania zapojila do
projektu Dajme spolu gól. Športovo-pohybové aktivity prváčikov bude zabezpečovať kvalifikovaný tréner s platnou
futbalovou licenciou a pedagóg školy.
Poskytnuté materiálno-technické vybavenie a tréningové pomôcky, ktoré škola získa, podporia rozvoj pohybových
schopností žiakov školy.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

Posledný januárový deň organizovalo
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad
Hronom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
komunitnými a terénnymi pracovníkmi
mesta, mestskou políciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - oddelenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately prevenčné dni zamerané na
predchádzanie sociálno-patologických
javov. Aktivita sa organizuje už 15 rokov.
Prevenčný deň sa realizoval na Súkromnej SOŠ technickej v Žiari nad Hronom.
Na základe požiadaviek strednej školy a
ponukového listu Centra pedagogicko
– psychologického poradenstva a prevencie prebiehali v jeden deň interaktív-

ne workshopy na témy Drogy, alkohol,
fajčenie; Šikanovanie; Trestnoprávna
zodpovednosť; AIDS hrou; Extrémizmus;
Internet; Pyrotechnika. Študenti boli aktívne zapájaní do procesu multisenzorickým spôsobom. Po interaktívnej besede
nasledovala konzultácia.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Už po 25-krát ocenili najlepších športovcov mesta
Najúspešnejší športovci mesta za
rok 2019 si ocenenia za svoje celoročné výsledky prevzali v stredu
19. februára v Mestskom kultúrnom centre. Opäť boli ocenení jednotlivci, ktorí získali medaile na
majstrovstvách kraja, Slovenska,
Európy a sveta, športové kolektívy
za umiestnenia na Majstrovstvách
Slovenska, ale aj tréneri a dlhoroční funkcionári a pracovníci v oblasti
športu.
V kategórii jednotlivcov boli ocenení 17 medailisti z majstrovstiev kraja
a 22 športovcov si prevzalo cenu za
získanie 2. alebo 3. miesto na M-SR.
V kategórii športový kolektív ocenili
sedem kolektívov, čo je spolu 60 športovcov s trénermi, ktorí získali 2. alebo
3. miesto na M-SR. Za najvyššie pódiové umiestnenie v rámci M-SR si cenu
prevzalo sedem kolektívov, a teda celkovo 77 športovcov spolu s trénermi.
Za reprezentáciu na majstrovstvách
Slovenska, Európy a sveta bolo ocenenie udelené 19 športovcom. Za trénerskú činnosť ocenili troch trénerov
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu
dvoch jednotlivcov. Jedna cena bola
odovzdaná in memoriam.

Ocenenie jednotlivcov:
medailisti z majstrovstiev kraja
Aydin Dajana Mary, Ľuboš Povinský,
Ivan Šlúch, atletický klub
Tereza Veselá, Šimon Veselý, Ema
Prachárová, plavecký klub
Patrik Hrabaj, Martina Hrabajová,
stolnotenisový klub
Terézia Perháčová, Jakub Oťapka,
tenisový klub
Hanka Pavolová, JIU JITSU
Samuel Sekerka, Jakub Kapusta, Ján
Jakab, Samuel Dovec, Lukáš Pellegrini, FK Pohronie
Barbora Kupčiová, volejbalový klub

Ocenenie jednotlivcov:
medailisti z M-SR (2. – 3. miesto)
Linda Majerčíková, stolnotenisový
klub
Tadeáš Grus, JIU JITSU
Viktória Futáková, atletický klub
Simona Záhorcová, cyklistický klub,
pre sezónu 2020 zaradená do reprezentačného výberu junioriek Slovenska
v cestnej cyklistike
Matúš Ďurík, Félix Štanceľ, cyklistický
klub

balového klubu: na M-SR získali titul
majstri SR. Členovia tímu: Jakub Barcík,
Alexander Lukas Caban, Filip Horváth,
Adam Herich, Bruno Juhász, Alex Kaša,
Marián Kartík, Marek Kňažko, Alex Kondra, Matej Kret, Marián Laho, Matúš
Melaga, Oliver Ondrík, Matúš Tóth, Dávid Truben, Matej Valent. Tréner Jozef
Oravec, asistenti Ladislav Balogh a Ján
Valent.
Družstvo junioriek karate klubu: na
M-SR získali titul majstri SR. Členovia
tímu: Nina Jelžová, Natália Rajčanová, Dominika Veisová, Sarah Hrnková
z hosťovania zo Žiliny.
Juniorky cyklistického klubu: na
M-SR v časovke dvojíc získali titul majsterky SR. Členky tímu: Simona Záhorcová, Vladimíra Zelinová.
Volejbalové družstvo Veteránov: na
medzinárodných M-SR získali titul majstri SR. Členovia tímu: Ladislav Kukolík,
Oto Šimonovič, Dušan Bartalský, Ján
Lapin, Anton Výboch, Rudolf Tomáš.

Cyklisti Matúš Ďurík, Félix Štanceľ a Lukáš Ungvarský.

Lukáš Ungvarský, cyklistický klub, pre
sezónu 2020 zaradený do reprezentačného výberu juniorov Slovenska v cestnej cyklistike
Jozef Šipkovský, Gregor Sukop,
Ariana Nikoleta Čela, Samuel Bohdan Harag, Bibiána Černáková,
Adam Dolnický, Patrícia Vanková,
Andrej Baláž, Radoslava Kučerová,
Viktória Šoltésová, karate klub

márová a Viktória Šoltésová.
Juniori cyklistického klubu: na M-SR
v časovke družstiev sa umiestnili na
2. mieste. Členovia tímu: Matúš Baniar,
Tomáš Kamenský, Andrej Zelina.
Starší žiaci cyklistického klubu: na
M-SR v časovke družstiev sa umiestnili na 2. mieste. Členovia tímu: Matúš

Ocenenie športový kolektív:
majstri SR
Družstvo mladších žiačok atletického klubu: v súťaži SAZ sa z celkového
počtu 21 klubov umiestnili na 1. mieste. Členovia tímu: Aydin Dajana Mary,
Nela Beliančínová, Patrícia Bieliková,
Lýdia Bratková, Nikola Ďuranová, Nina

Kolektív žiakov TŠK Stella: na M-SR
v kolektívnych choreografiách s choreografiou MUSICA LATINA získali titul
majstri SR. Páry: Adrián Greguš - Emma
Strompová, Patrik Franta - Timea Turčanová, Alex Kmeť – Tamara Valentová, Luca Preisser - Michaela Hricová,
Dominik Franta – Alexandra Vanková,
Jakub Heško – Viktória Hešková, Šimon Hudec – Nella Lepšíková, Peter
Šoltés – Anabelle Bárdiová, Erik Kmeť–

tanečný pár Jaroslav Ihring – Natália
Varechová, TŠK Stella
Emil Hutka, IRON GYM
Jaroslav Meliš, Peter Stročinský,
grapplingový klub

Ocenenie športový kolektív:
2. – 3. miesto z majstrovstiev kraja
Basketbalové družstvo starších
mini žiakov: na M-SR v basketbale sa
umiestnili na 3. mieste. Členovia tímu:
Martin Barniak, Jakub Barcík, Andrej
Brumlich, Adrian Dekýš, Timotej Dibdiak, Ján Ďurčov, Adam Herich, Filip
Horváth, Alex Huraj, Max Huraj, Jakub
Chrobák, Bruno Juhász, Boris Kovalčík,
Andrej Kmeť, Timotej Kršiak, Branislav
Mališ, Roderik Roško, Timotej Šadon,
Samuel Škriniar, Jakub Tapfer, Matej
Valent, Matúš Zlocha. Tréneri: Tomáš
Fábry, Juraj Horváth, Ján Valent.
Družstvo mladších kadetiek karate klubu: na M-SR sa umiestnili na 3.
mieste. Členovia tímu: Ariana Nikolete
Čela, Ivana Gahírová, Alexandra Kala-

Na oceňovaní mali svoje zastúpenie aj basketbalisti.

Ďurík, Félix Štanceľ, Samuel Ihring, Branislav Holic.
Mladší žiaci cyklistického klubu: na
M-SR v časovke dvojíc sa umiestnili na
3. mieste. Členovia tímu: Filip Záhorec,
Dominik Sochan.
Kolektív dospelých TŠK Stella: na
M-SR v kolektívnych choreografiách
s choreografiou Hra sa končí sa umiestnili na 2. mieste. Páry: Jaroslav Ihring –
Natália Varechová, Martin Kollár – Ema
Kollárová, Marián Dorušinec – Tamara
Rozembergová, Andrej Hric - Soňa
Herková, Marek Mokáň – Sofia Gelienová, Martin Žňava – Kristína Begániová, Marek Vančišin – Natália Arvayová,
Petra Víťazková. Tréner a choreograf:
Stella Víťazková, Petra Víťazková.

Kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.

Kolektív dospelých Tanečnice TŠK
Stella: na M-SR v kolektívnych choreografiách s choreografiou EL BAILE DE
LA PLAYA.sa umiestnili na 3. mieste.
Páry: Lenka Barancová, Kristína Begániová, Lenka Hoangová, Nina Holosová, Timea Turčanová, Stefania Riashko,
Kristína Rozembergová. Tréner a choreograf: Stella Víťazková, Petra Víťazková.

Hrmová, Lea Hudecová, Viviene Ivaničová, Sofia Jakušová, Diana Karásková,
Hanka Kubovčíková, Lenka Líškayová, Mia Marčišinová, Sára Marušková,
Radka Mlynárčiková, Dominika Petriková, Diana Polakovičová, Karin Ruckschlossová, Natália Bieliková, Ela Boboková. Vedúci družstva: Marián Podolec.
Družstvo mladších žiakov basket-

Amelie Bárdiová, Dávid Víťazka – Nela
Matiašková, Leonard Giertli. Tréner
a choreograf: Stella Víťazková, Petra
Víťazková.
Tím mužov FK Pohronie: v sezóne
2018/2019 postúpili do najvyššej futbalovej súťaže – Fortuna ligy. Hráči: Tomáš Jenčo, Roman Packo, Matej Repiský, Ján Hatok, Ján Nosko, Patrik Jacko,

Cenu si prevzala aj volejbalistka Barbora Kupčiová.

– 180 kg, na M-SR GPC sa umiestnil na
1. mieste a vytvoril juniorský rekord
v tlaku na lavičke 185 kg. Na Majstrovstvách Európy XPC sa umiestnil na
1. mieste a vytvoril juniorský európsky
rekord v tlaku na lavičke – 195 kg.
Ján Mega, IRON GYM: na Majstrovstvách Európy v mŕtvom ťahu sa
umiestnil na 1. mieste a vytvoril európsky rekord 250 kg.

Ján Mega vytvoril v minulom roku európsky rekord.

Lukáš Tesák, Richard Župa, Ján Sojka,
Lukáš Pellegrini, René Paraj, Ján Dzurík, Mário Jacko, Matúš Antošík, Marek
Frimmel, David Hrnčár, Patrik Blahút,
Patrik Košuda, Artur Pidruchnyi, Daniel Pavúk, Jozef Špyrka, Peter Ďungel,
Roman Litwiak, Patrik Abrahám, Jakub
Sedláček, David Kondrlík, Viktor Vondryska, Peter Voško, Štefan Višić. Tréneri
Milan Nemec a Rastislav Urgela.

Patrik Fuzák, karate klub: súťaží v súborných cvičeniach KATA v kategórii
kadeti.

Ocenenie jednotlivcov:

Natália Rajčanová, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE juniorky.

majstri SR, medailisti z ME a MS
Natália Bieliková, atletický klub: ako
mladšia žiačka je v celoslovenských tabuľkách v hode oštepom na 1. mieste
výkonom, v skoku do diaľky na 2. mieste a v hode kriketovou loptičkou na
3. mieste výkonom. Je reprezentantkou
Slovenska.
Matúš Baniar, cyklistický klub: pre sezónu 2020 zaradený do užšieho výberu
reprezentácie U23 Slovenska v cestnej
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Šimon Sečkár, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE a v súborných cvičeniach KATA v kategórii
mladší kadeti.
Nina Jelžová, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE juniorky.

Dominika Veisová, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE juniorky.
Zdenko Vanka, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE juniori.
Je členom reprezentačného výberu
Slovenska.
Aris Nikolas Čela, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE juniori. Je
celkovým víťazom Slovenského pohára
v kategórii juniori do 76 kg. Je členom
reprezentačného výberu Slovenska.

Medzi posledné úspechy patrí v rokoch
2015 a 2016 postup na M-SR s družstvami mladších minižiakov a starších
minižiakov.
Adam Pajunk, atletický klub: ku koncu
štúdia na strednej škole začala spolupráca s Atletickým klubom MŠK, kde
pod vedením trénera Mira Rybárskeho
reprezentoval klub v šprintoch. V čase
pri nástupe do funkcie prezidenta

kej komisie volejbalového klubu. Ako
tréner volejbalového klubu prešiel postupne za dlhé obdobie všetkými vekovými kategóriami. Medzi jeho najväčšie
trénerské úspechy načne patria v sezóne 1987/88 postup družstva žien z krajského majstrovstva do 1. SNL, v sezóne
1999/2000 s družstvom starších žiačok
– 3. miesto M-SR a v sezóne 2007 - 2008
s družstvom žien postup do extraligy.

Tatiana Magulová, IRON GYM: na
M-SR WUAP sa umiestnila na 1. mieste a vytvorila slovenský rekord v tlaku
na lavičke s výkonom 92,5 kg, na M-SR
GPC sa umiestnila v súťaži tlak na lavičke na 1. mieste s výkonom 90 kg, na
Majstrovstvách Európy XPC sa umiestnila v súťaži tlak na lavičke s výkonom
90 kg na 1. mieste a vytvorila európsky
rekord, na Balkan Cup WUAP sa umiestnila na 1.mieste a stala sa absolútnou
víťazkou v súťaži tlak na lavičke s výkonom 95 kg, na MS GPC sa umiestnila
v súťaži tlak na lavičke na 2. mieste
s výkonom 95 kg.
Ján Mega, Juraj Bystriansky a Tatiana
Magulova získali od federácie SAST za
rok 2019 Ocenenie športovec roka federácie SAST Slovenskej republiky.

Ocenenie tréner mesta
Vladimír Neudeker, karate klub: je trénerom 3. triedy, držiteľ majstrovského
stupňa 1. dan a je jedným z prvých cvičencov v Žiari nad Hronom. Bol člen
družstva zápasníkov, ktoré dosiahlo
medailové umiestnenia v súťažiach
okresu a kraja. Trénuje prípravku, začiatočníkov, pokročilých, ale aj dospelých a jedným z najdlhšie trénujúcich
členov na Slovensku, ktorý má zásluhu
na všetkých úspešných pretekároch,
ktorí doteraz reprezentovali KK Žiar
nad Hronom.

Adam Pajunk bol tento rok najmladší ocenený tréner.

klubu mal sen o tom, ako náš klub raz
bude mať viac ako 100 členov a možno
aj tartanovú dráhu, čo sa mu postupne
podarilo docieliť a s pomocou mesta
vybudovať aj 300 m tartanový ovál.
Klub sa pod jeho vedením postupne
vybudoval spolu s trénermi mládežnícke štruktúry od súťaží detskej atletiky až po dorast. Klub sa postupne
prepracoval medzi najlepšie a počtom
aj najväčšie kluby v rámci súťaží SAZ
a postupne sa posúva nahor aj v rámci
Slovenskej atletiky.

Ocenenie dlhoročných
funkcionárov a pracovníkov
v oblasti športu
Dušan Lajčiak, volejbalový klub: od
roku 1971 do roku 1975 bol aktívnym
hráčom volejbalového družstva mužov a trénerom prípravky na bývalej III.
základnej škole. V rokoch 1975 – 1985
pôsobil v štruktúrach Krajského volejbalového zväzu a bol aktívnym rozhodcom. Od roku 1985 až do roku 2001 bol
postupne trénerom žiačok, junioriek
a žien, predsedom trénersko-metodic-

Stanislav Silný, športovo strelecký
klub: svoju kariéru v športovej streľbe
začínal v Mestskej základnej organizácii Zväzarmu v roku 1977. Aktívne sa
venoval pištoľovým, ale aj puškovým
disciplínam. Na majstrovstvách okresu
a Okresnej streleckej lige získaval bodové umiestnenia. V roku, keď dovŕšil
okrúhle jubileum 70 rokov dokázal
v slovenskej extralige dvakrát vytvoriť
slovenský rekord v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov. Na medzinárodných M-SR v streľbe z guľových
a vzduchových zbraní získal v kategórii seniorov v disciplíne vzduchová
pištoľ 40 výstrelov 3. miesto. Patrí mu
6. miesto v slovenskom rebríčku strelcov danej vekovej kategórii v disciplíne
vzduchová pištoľ 40 výstrelov.

In memoriam
Marián Pavúk, basketbalový klub:
primátor mesta udeľuje Mariánovi
Pavúkovi Ďakovný list – in memoriam
za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj basketbalu
v meste Žiar nad Hronom.

Vladimír Neudeker, karate klub.

cyklistike. Na základe výborných výsledkov podpísal profesionálnu zmluvu s tímom Spartak Tlmače.
Vladimíra Zelinová, cyklistický klub:
pre sezónu 2020 zaradená do reprezentačného výberu junioriek Slovenska v cestnej cyklistike.
Adam Hudec, karate klub: súťaží v súborných cvičeniach KATA starší žiaci.
Maxim Uhrík, karate klub: súťaží
v športovom zápase KUMITE mladší
dorastenci.
Nikola Kršiaková, karate klub: súťaží
v súborných cvičeniach KATA mladšie
kadetky.

Adam Hríň, atletický klub: je 9–násobným majstrom SR a dosiahol výborné
umiestnenie v školskom športe aj na
medzinárodných podujatiach.
Róbert Láska, športovo strelecký klub:
za posledné obdobie je viac ako 20-násobným majstrom SR v „guľových“
puškových disciplínach a v streľbe zo
vzduchovej pušky.
Rostislav Burian, športovo strelecký
klub MŠK: je niekoľkonásobným majstrom SR a držiteľom I. výkonnostnej
triedy.
Juraj Bystriansky, IRON GYM: na M-SR
WUAP získal 1. miesto a vytvoril juniorský slovenský rekord v tlaku na lavičke

Peter Vívoda, basketbalový klub: svoju
hráčsku kariéru spojil s basketbalovým
družstvom v Žiari nad Hronom. Ako
hráč prešiel všetkými mládežníckymi
kategóriami až po mužov. Už počas
hráčskej kariéry sa začal venovať aj
rozhodcovskej činnosti. Od roku 1979
do súčasnosti zastával rôzne trénerské
pozície, najprv vedúceho družstva,
asistenta trénera ako aj hlavného
trénera. Trénovaniu sa aktívne venuje posledných 40 rokov a ovplyvnil
kariéru množstvu úspešných hráčov.
V minulosti viedol aj mnohé úspešné
družstvá, ale jeho top zverencom bol
Dušan Bohunický, ktorý bol úspešným
basketbalovým reprezentantom SR.

Róbert Láska, športovo-strelecký klub.
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POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Koho bohovia
milujú, ten
umiera mladý.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí
dňa 15. februára 2020 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého,
milovaného syna, brata a strýka
Jaroslava Baču, ktorý nás navždy
opustil dňa 9. februára 2020
vo veku 37 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
S láskou a úctou na neho spomína
mamička Erika, sestra Erika
s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Kto ťa poznal,
ten pozná našu
bolesť, ten vie, čo
sme v tebe stratili,
no v našich
srdciach žiješ
naďalej.
Ako ticho žila, tak
ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, rodine, priateľom
a známym, ktorí dňa 29. januára
2020 odprevadili do večnosti našu
milovanú manželku, mamičku
a starú mamu Ľubicu Zúbrikovú,
ktorá nás navždy opustila
25. januára 2020 vo veku 61 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaci manžel, dcéry
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti
vyprosme veľký
dar pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 17. februára uplynulo 7 rokov
od smutnej chvíle, keď nás náhle
opustila drahá manželka, mama
a stará mama Rozália Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef,
syn Roman, dcéra Monika
s manželom Pavlom a vnúčatá
Jakub a Miška.

SPOMIENKA
Prestalo srdiečko
tĺcť, prestali
sa ústa smiať,
budeme, otecko
drahý, stále na
teba spomínať.
Dňa 25. februára
si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otecko, starký a prastarký
Ľudovít Feješ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Je tomu
desať rokov,
26. februára,
čo náš ocko
Mgr. Štefan
Szolnoky
vo veku 76 rokov
náhle odišiel.

Už nepočuť po dome otcov a mamin
hlas, už viac neprídu medzi nás,
deti, vnúčatá a pravnúčatá si
nepohladia a nepovedia – drahí
moji, mali sme vás všetkých veľmi
radi. S kytičkou kvetov budeme nad
vašim hrobom stáť, modliť sa
a ticho spomínať.
Dňa 2. marca si pripomenieme
15. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec
Jozef Gáfrik
a dňa 1. februára uplynulo
13 rokov, keď nás opustila naša
drahá mama Gizela Gáfriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno
zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád, vie,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 24. februára si pripomíname
9 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 28. februára si pripomenieme
6. výročie od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša milovaná
mama Anna Kukučková.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno
zabudnúť, keď
srdce bolí.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. marca si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
brat a starký Pavel Sliacky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami,
súrodenci s rodinami a všetci
kamaráti a príbuzní.

My máme veľa síl spolu objať vesmír
oboma rukami a pevne v ňom stáť...
S úctou a láskou spomíname
Sáška, Peter s maminkou.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať, ako
smutno je bez
teba. Keby sa
dalo vrátiť čas,
pohladiť, počuť
tvoj hlas a stretnúť
sa s tebou zas.
Dňa 22. februára uplynulo 17 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš otecko a starký Július Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéry, vnučka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Opäť prešiel
ten čas.
Trošku sa zastaviť,
poďakovať a vrátiť
sa k tebe späť
v myšlienkach...
Dňa 1. marca
2020 uplynie
14 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec RSDr. Jozef Magdič.
Ďakujeme, že si spomeniete
spolu s nami.
Manželka, syn s rodinou
a dcéra.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dni plynú ako
rieky prúd,
len smútok v srdci
zostáva a nedá
zabudnúť.
Dňa 24. februára
si pripomíname
10. výročie od
chvíle, kedy nás náhle opustil náš
milovaný Jozef Kamenický.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Manželka a dcéry.

SPOMIENKA
Aj keď si odišla a
nie si medzi nami,
v našich srdciach
a spomienkach
si stále s nami.
Dňa
19. februára sme
si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a stará matka
Valéria Hrmová, rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína
manžel Márius.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako
odchádza deň,
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Dňa 2. marca
uplynie 10 rokov
od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec Filip Hovorič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Odišiel si na cestu,
kam musí ísť
každý sám.
Len dvere
spomienok
nechal si
dokorán...
Dňa 25. februára uplynie 7 rokov od
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný syn, otec a brat
Peter Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa
31. januára sme
si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
maminka, starká a babka
Zuzana Mahdiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Emília a Tatiana
so svojimi rodinami.

Uzávierka čísla 5, ktoré
vychádza 9. marca, je
v utorok 3. marca.
Spomienky či poďakovania
doručené po tomto termíne
budú uverejnené až
v ďalšom vydaní novín.

22. marec je Svetový deň vody
Svetový deň vody (World Water Day) si
svet pripomína každoročne 22. marca
už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Je oslavou úcty a pokory k vode. Zameriava
sa najmä na zdôraznenie dôležitosti
zabezpečenia dostatku zdravotne
bezpečnej pitnej vody pre každého
obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.
Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Ústrednou témou Svetového
dňa vody v roku 2020 je, na základe rozhodnutia OSN, voda a zmena klímy, ktorá

sa snaží poukázať na neoddeliteľné prepojenie týchto dvoch fenoménov.
Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny
klímy v oblasti vody ochráni zdravie
a zachráni životy. Účinnejšie využívanie
vody zníži emisie skleníkových plynov
u čistiarní odpadových vôd. Nemôžeme
si dovoliť čakať. Každý sa musí zapojiť.
Prečo si nemôžeme dovoliť čakať a prečo si tvorcovia politiky v oblasti klímy
musia dať vodu do centra akčných plánov? Extrémne poveternostné udalosti
spôsobujú, že voda je čoraz vzácnejšia,
nepredvídateľnejšia a znečistenejšia.
Voda je pre život ľudí nenahraditeľná
a nevyhnutná pre hygienu, zdravotnú

starostlivosť, vzdelávanie a priemysel.
Akčné plány na riešenie zmeny klímy je
preto potrebné integrovať do rôznych
sektorov a cezhranične koordinovať.
Tieto plány musia mať jedno spoločné:
bezpečný a udržateľný manažment vôd.
K osvetovým akciám Svetového dňa
vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Žiari nad Hronom. Dňa 20. marca
majú občania možnosť zdarma využiť
konzultačné služby osobne, telefonicky na čísle 045/678 20 31, 32 alebo e-mailom: zh.stoffova@uvzsr.sk,
zh.ondrikova@uvzsr.sk, zamerané na
kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad
Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
Dostanú odpovede na otázky o rozsahu,
početnosti a kritériách kontroly kvality
pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov,
zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej
význame pre zdravie ľudí.
Keďže RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom nemá na svojom pracovisku laboratórne zložky, obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť bezplatné
vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku
je potrebné odobrať v deň vyšetrenia
(23. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve nie viac ako
0,5 litra a priniesť 23. marca od 8.00 do
14.00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici,
Cesta k nemocnici 1.
Ing. Janka Štoffová,
vedúca oddelenia HŽP
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Basketbalová U14 je už tri roky po sebe najlepšia na Slovensku
BASKETBAL – U14

Družstvo U14 žiaci (ročníky 20062007) je výnimočné tým, že už tri roky
po sebe úspešne reprezentovalo naše
mesto na Majstrovstvách Slovenska
a obsadilo I. miesto. Jediné družstvo
v histórii klubu, ktoré získalo trikrát
po sebe majstra Slovenska.
V sezóne 2019/2020 sa vedenie klubu
dohodlo spolu s rodičmi na medzinárodnej účasti v Stredoeurópskej mládežníckej basketbalovej lige CEYBL (Central
European Youth Basketball). Chlapci
získajú cenné herné skúsenosti a budú
sa konfrontovať s družstvami na vyššej
európskej úrovni. Ide o dlhodobú súťaž,
v ktorej každý tím odohrá v základnej
časti tri turnaje a najlepšie tímy čaká záverečný finálový turnaj.
I. turnaj sa odohral v dňoch 11. až 13.
októbra 2019 v Litomyšli (Česká republika), kde družstvo odohralo štyri zápasy,
s umiestnením v skupine na 2. mieste.

nom 60:82 (12:26, 23:47, 43:69)
Najlepším strelcom nášho družstva,
ako aj celého turnaja, sa stal Filip
Horváth s 82 bodmi a rovnako tak bol
nominovaný do All-star tímu turnaja.
V základnej skupine, kde je spolu
11 družstiev z celej Európy, sa umiestnili
basketbalisti MŠK BK Žiar nad Hronom
na 4. mieste. Zo základnej skupiny postupuje prvých 8 družstiev a týmto si zaistili
postup na záverečný finálový turnaj, ktorý sa bude konať v dňoch 13. – 15. marca
v Jene, Nemecko.

Slávia Trnava – MŠK BK Žiar nad Hronom 56:81 (12:17, 32:38 ,39:62)

II. turnaj sa odohral v dňoch 6. až 8. decembra 2019 v Pardubiciach (Česká republika), družstvo odohralo päť zápasov
a taktiež sa umiestnilo na 2. mieste.
MŠK BK Žiar nad Hronom – SKM Zastal
Zielona Góra 65:50 (14:12, 34:32, 53:38)

BBLZ - Reach the Top – MŠK BK Žiar
nad Hronom 83:71 (17:14, 32:33, 58:55)

Slávia Trnava – MŠK BK Žiar nad Hronom 37:72 (19:13, 30:39, 33:53)

MŠK BK Žiar nad Hronom – WKK Wroclaw 72:70 (26:13, 41:30, 57:55)

BK Pardubice – MŠK BK Žiar nad Hronom 84:49 (13:13, 41:30, 63:39)

MŠK BK Žiar nad Hronom – Mitteldeutsche Basketball Academy 98:38
(21:12, 44:17, 77:30)

MŠK BK Žiar nad Hronom – Nürnberger Basketball Club 53:60 (14:14, 28:31,
44:49)

Najlepší strelec nášho družstva bol Marian Kartík (71 bodov), Filip Horváth sa
nominoval do All-star tímu turnaja.

Science City Jena – MŠK BK Žiar nad
Hronom 52:64 (12:23, 28:45, 44:53)

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Pardubice 68:74 (14:15, 35:35, 50:55)

Najlepší strelec nášho družstva, ako aj

Slávia Trnava – MŠK BK Žiar nad Hro-

celého turnaja bol Marian Kartík (79 bodov) a Filip Horváth sa opäť nominoval
do All-star tímu turnaja.
Posledný III. turnaj sa odohral posledný januárový víkend od 31. januára do
2. februára 2020 v Českej Třebovej (Česká
republika), po štyroch zápasoch družstvo
obhájilo 2. miesto.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Vienna
D.C. Timberwolves 65:59 (19:16, 36:32,
49:47)
BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 39:79 (15:20, 23:40, 28:59)

Plavci majú za sebou prvé preteky v tomto roku
Do Žiaru priniesli 8 medailí
PLAVCI

Žiarski plavci sa po prvýkrát v tomto
roku prezentovali na 1. kole Banskobystrického pohára v plávaní. Išlo už
o 14. ročník.
Prvé kolo pretekov organizoval PK
Banská Štiavnica. Medzi 135 plavcami
z 9 klubov Banskobystrického kraja plávalo aj 21 členov žiarskeho klubu Delfín.
Aj keď plavci kvôli rekonštrukcii žiarskej
plavárne už sedem mesiacov dochádzajú na tréningy do Banskej Štiavnice,
môžeme byť spokojní s 55 osobnými
rekordmi našich plavcov.
Súťaž prebieha 5 kôl až do 14. novembra
2020 záverečným kolom v Rimavskej Sobote. Naše plavecké nádeje získali tieto
medaily: Viktória Karásková 3 x strieborné (25 VS, 25 Z, 25 M), 1 x bronzovú (25 P),
Noema Revajová 3 x zlaté (25 VS, 25 Z,
25 M), 1 x striebornú (25 P). Ocenená
bola aj Daniela Hlavničková ako najmladšia účastníčka pretekov (rok narodenia
2013). V prvom kole sme zároveň vďa-

Nástup pred pretekmi pri štiavnickom bazéne.

ka našim plavcom získali 7 x 1. miesto,
13 x 2. miesto a 11 x 3. miesto. Plavci
súťažili aj v štafete, kde sme na trati
4 x 50 VS obsadili 3. miesto.
Mia Mesárošová

Výsledky
Katarína Hamarová:
7. miesto 50 P (46,38)

Ema Prachárová:
2 x 1. miesto 50 VS (34,72), 200 M (3:30,15),
3 x 2. miesto 100 VS (1:21,61), 50 P (46,26),
50 M (38,91)
Sarah Procnerová:
3. miesto 50 P (48,23)

Juraj Hlavnička:
3. miesto 50 M (48,48)

Noema Revajová:
3 x 1. miesto 25 VS (20,24), 25 Z (24,40), 25
M (25,59), 2. miesto 25 P (27,46)

Daniela Hlavničková:
5. miesto 25 M (31,23)

Melinda Ruislová:
3. miesto 50 P (39,09)

Diana Karásková:
6. miesto 50 M (41,72)

Filip Šurek:
4. miesto 100 Z (1:33,35)

Viktória Karásková:
3 x 2. miesto 25 VS (22,72), 25 Z (24,53), 25
M (28,25), 3. miesto 25 P (29,43)

Ivana Šureková:
2. miesto 200 PP (3:18,11)

Eliška Klučková:
1. miesto 50 Z (41,57), 3 x 3. miesto 400 VS
(6:48,11), 100 Z (1:32,28), 200 P (3:38,30)
Adam Láska:
2. miesto 50 M (58,98)
Zľava Viktória Karásková,
najmladšia účastníčka Daniela
Hlavničková, Noema Revajová
a prezidentka klubu a hlavná
trénerka Martina Bartková.

Ema Polorecká:
6. miesto 50 Z (52,42)

Nikola Maliková:
7. miesto 50 P (1:11,37)
Viktória Maliková:
4. miesto 100 Z (1:22,92)
Markus Petro:
4. miesto 100 VS (1:43,00)

Peter Šurka:
4. miesto 50 M (49,75)
Olívia Ťahúnová:
5. miesto 200 P (3:39,64)
Tereza Veselá:
2. miesto 50 VS (31,05), 3 x 3. miesto
50 Z (36,07), 50 M (33,35), 200 PP (2:58,30)
Šimon Veselý:
1. miesto 50 M (30,89), 3 x 2. miesto 100
VS (1:03,71), 50 P (33,09), 200 P (2:58,11),
3. miesto 50 VS (27,81)

Zhodnotenie trénera Juraja Horvátha:
Som veľmi rád, že sme sa ako basketbalový klub vydali takouto cestou a našli
sme s hráčmi, ako aj s rodičmi spoločnú
reč. Motivovať trojnásobných majstrov
Slovenska k ďalšej tvrdej práci a očakávať stúpajúci progres v rámci jednej
domácej súťaže by bolo veľmi ťažké, až
nereálne. CEYBL nám poskytuje potrebnú konfrontáciu s kvalitnými družstvami
a výbermi z vyspelých basketbalových
krajín ako je Poľsko, Rakúsko, Nemecko,
Česká republika. Už pretrvávajúci trend
rýchleho, dynamického a atletického
basketbalu, v spojení s agresívnou obranou, si na vlastnej koži skúsili aj naši hráči skoro v každom zápase. Čo bolo veľmi
pozitívne, nestratili sa, o čom svedčí po-

čet vyhratých zápasov, tesných prehier
ako aj umiestnenie po troch turnajoch.
Zhodnotenie prezidenta klubu Jána
Valenta: Už viac ako tri roky pôsobím
ako prezident basketbalového klubu
a toto je len druhé družstvo, ktoré sa zapojilo do medzinárodnej súťaže. Odpoveď je jednoduchá, finančné prostriedky.
Musím len zopakovať, že som veľmi rád,
že rodičia našich zverencov sa odhodlali
na náročnú cestu a finančne podporili
svoje deti v tom, aby mohli naďalej napredovať a byť konkurencie schopné
voči ostatným družstvám či už v rámci
Slovenska, alebo v zahraničí. Uvedená
medzinárodná konfrontácia nám nastavila zrkadlo, kde sa v práci s mládežou
nachádzame a potvrdila nám to, že je
to síce družstvo, ktoré vo svojej vlasti
neprehráva, ale na medzinárodnej scéne môžete prehrať prakticky s každým
lepším družstvom. Toto poznanie nás aj
chlapcov posunulo dopredu a ukazujú
sa už prvé náznaky toho, že tím dokáže
aj na medzinárodnej scéne urobiť „malú
dieru do sveta“. Postúpili sme na záverečný turnaj do Jeny, kde veríme, že po
dobrom a zodpovednom výkone môžeme pomýšľať na medailové umiestnenie.
BK MŠK
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Mikuláš Radványi: Našim cieľom je, aby sme pre Žiar zachránili prvú ligu

Zľava M. Baláž, M. Filipko, M. Radványi a L. Pellegrini

Tréner A mužstva FK Pohronie Mikuláš
Radványi, športový riaditeľ Miroslav
Filipko a kapitán mužstva Lukáš Pellegrini v stredu 12. februára na tlačovej
besede informovali o tom, ako je naše
mužstvo pripravené na jarnú časť Fortuna ligy.
Počas zimnej prestávky došlo v šatni
k viacerým hráčskym zmenám. Odišlo
trinásť hráčov a do kádra pribudlo deväť nových. „Káder sme museli okresať
aj v rámci finančných možností, ale aj
v rámci kvalitatívneho posunu. Zamerali sme sa viac na kvalitu a trochu sme
znížili kvantitu,“ uviedol počas tlačovky
Miroslav Filipko s tým, že hráčov, ktorí do
klubu prišli, mali vytypovaných a na ich
príchode dlhodobejšie pracovali. „Až samotná liga ukáže, či sme boli v prestupovom období kvalitní a či tie mená budú
adekvátne tomu, čo od nich budeme
očakávať,“ podotkol Filipko. Ako priznal,
príprava nebola úplne optimálna, ale:
„Popasovali sme sa s tým a doviedli sme
mužstvo na štart jarnej časti. Sami sme
plní očakávania, akým smerom budeme
počas ligovej časti fungovať, pretože
tam už nám to ukáže presné zrkadlo,
ako mužstvo vyzerá a akým spôsobom
sa vieme posúvať.“ Fungovanie klubu sa,
podľa športového riaditeľa, muselo prispôsobiť podmienkam, aké v klube sú.
„Neberieme to ako nejakú výhovorku.
Vieme sa tomu postaviť čelom a budeme maximálne pracovať na tom, aby sme
cieľ, ktorý bol pred nás postavený, splnili.
Spravíme pre záchranu v prvej lige všetko takým spôsobom, ako to bude možné,“ prisľúbil Miroslav Filipko. Ako však
priznal, vedel by si predstaviť aj úplne
iné doplnenie tímu. „Ale v rámci možností tohto klubu sme urobili maximum pre
to, aby mužstvo malo silu a hodnotu, aby
bolo konkurencieschopné, pretože na jeseň bol výkonnostný rozdiel dosť citeľný.
V danom momente sme sa pokúsili na
trhu s hráčmi ísť na maximálnu možnú
mieru. Zúženie kádra malo význam aj
v tom, že odišli hráči, ktorí boli finančne
nároční a nemali takú výkonnosť, ako
by sme si od nich predstavovali. Keďže
sme potrebovali doplniť káder, tak sme
išli trochu do rizika, keď sme zúžili káder,
ale zamerali sme sa na kvalitu. Paradoxne, hráči, ktorí prišli, nie sú tak finančne nároční ako hráči, ktorí tu pôsobili
na jeseň. Našli sme na to mechanizmy
a spôsoby, systém, ktorým sme dokázali týchto hráčov do nášho klubu dostať
a prilákať. Sme na Slovensku, a tak sme
sa k tomu postavili aj ohľadom daných
hráčov v komunikácii s ďalšími klubmi.
Futbal by nemal rozdeľovať, ale, naopak,
spájať a niektoré kluby sa voči nám otvorili a dostali sme sa s nimi do kooperácie

a nastala tam tak vzájomná pomoc. Čo je
vidieť na niektorých príchodoch hráčov,
za čo patrí klubom poďakovanie. Budem
rád, keď sa k tomu pripoja aj ďalšie kluby
a vznikne súdržnosť slovenských klubov,“
opísal situáciu na slovenskej futbalovej
scéne Miroslav Filipko.

Pohronské osy budú hrať
účelný futbal
Prípravu odštartovali Pohronské os 16.
januára. O zmenách v kádri hovoril tréner Mikuláš Radványi už na jeseň. „Bolo
potrebné prebudovať mužstvo a znova
ho vyskladať. Preto niektorí hráči odišli
a prišli noví. Takí, z ktorých väčšinu som
chcel do tímu. Pevne verím, že budú posilami,“ uviedol na margo nových posíl.
Ako prezradil, počas prípravy sa s hráčmi zamerali hlavne na to, aby boli fyzicky pripravení. „Najväčším problémom
na jeseň bolo to, že fyzicky sme neboli
100 percentne pripravení na štýl, ktorý
chcem, aby sa hral. Myslím si, že vo Fortuna lige sme teraz na tom oveľa lepšie.
Prípravné zápasy ukázali, že sme na
dobrej ceste, ale, samozrejme, až samotná liga ukáže, ako sme pripravení. To, čo
som v príprave chcel urobiť, to sme urobili. Naďalej chceme hrať poctivý futbal,
s pokorou a dúfam, že toto nám prinesie
úspechy. Našim cieľom naďalej zostáva,
aby sme zachránili prvú ligu pre Žiar
a urobíme pre to všetko,“ naznačil jasný
cieľ klubu, a to záchranu vo Fortuna lige
Radványi. Vyjadril sa aj k príchodu hrotového útočníka Tandira Ismara. „Jeho
príchodom sa zmení to, že budeme
mať nového vysokého útočníka, čo som
aj chcel. Hrá dobre aj chrbtom k bráne
a pohybuje sa v priestore šestnástky, čo
je veľmi dôležité. A od útočníkov, samozrejme, očakávam, góly. Na druhej strane, očakávam aj to, že v defenzíve si splní
tie úlohy, ktoré má.“ Logicky padla otázka
aj na Patrika Abraháma, ktorý na tomto
poste hrával. „Budú hrať obidvaja,“ zhrnul
krátko tréner, ktorý musel riešiť aj otázku brankárskej dvojky. Tou sa stal Čech
Matěj Luksch. „Nechcel som brankára
iba do počtu. Ale máme jasnú jedničku,
ktorou je Jenčo. Na druhej strane, potrebujeme brankára, ktorý bude vytvárať
Jenčovi konkurenciu. Matěj sa nám zatiaľ javí ako dobrá konkurencia,“ dodal
k téme brankárov Radványi. Okrem posilnenia hrotu útoku chcel tréner vystužiť
aj obranu, do ktorej prišli skúsení hráči.
„Ideme hrať o záchranu, takže nech nikto neočakáva, že tu budeme chcieť hrať
otvorený a pekný futbal. My musíme
hrať účelný futbal, s cieľom získavať čo
najviac bodov. Samozrejme, keď máme
ligu čím skôr zachrániť, tak potom môže-

me hrať aj pekný futbal. Ale chceme hrať
v prvom rade poctivý futbal s pokorou,
a hlavne, aby sme získavali body, lebo tie
potrebujeme na záchranu. Určite bude
jarná časť o niečom inom, ale nebudeme
hrať štýlom, akým hrá Barcelona alebo
Bayern Mníchov,“ priznal s úsmevom Mikuláš Radványi. Pohronie už s väčšinou
silných súperov hralo. Je to výhoda alebo nevýhoda? „Záver jesene nám ukázal,
keď sme hrali doma so Sereďou, že s týmito súpermi zo spodnej šestky môžeme
hrať vyrovnané zápasy, takže určite je to
pre nás výhoda. Ale máme pred sebou
ešte štyri kolá, v ktorých chceme urobiť
všetko pre to, aby sme získali čo najviac
bodov. Mužstvo ste prekopali, získalo
novú kostru, novú os. Keď tam už máme
kvalitného hráča, akým je Pellegrini,
chcel som okolo neho viac dynamiky.
To sa nám podarilo s Michalom Obročníkom alebo s ďalšími hráčmi, ktorí sú
dynamickí v strede poľa. Určite to herne
bude vyzerať inak. Ale neznamená to,
že od začiatku budeme hrať ofenzívny
futbal. Ale zopakujem to, ideme hrať
o záchranu a na to potrebujeme body.
Niekedy, keď hráte pekne, prehrávate,“
dodal na záver tréner s tým, že Pohronie
bude musieť hrať zabezpečene zozadu.

Lukáš Pellegrini:
Každý jeden ligový zápas
je pre nás poctou hrať
Prípravu a súčasnú atmosféru v klube
zhodnotil aj dlhoročný kapitán tímu
Lukáš Pellegrini. „Príprava bola pre nás
veľmi náročná. Aj keď nebola veľmi dlhá,
bola však veľmi potrebná, lebo sme museli popracovať hlavne na kondícii mužstva. Myslím, že sme dobre pripravení
a urobíme všetko pre to, aby sme splnili
cieľ klubu. Každý jeden ligový zápas je
pre nás poctou hrať, a preto urobíme
všetko pre to, aby sme prvú ligu mohli
hrávať aj naďalej,“ konštatoval s tým, že
celý tím chce, aby sa liga v Žiari hrala aj
v budúcej sezóne. Príchodom nových
hráčov aj z iných kontinentov sa Pohronie stalo ešte viac medzinárodnejším
tímom ako v minulej sezóne. Napriek
tomu v kabíne nie je cítiť jazykovú či inú
bariéru. „Chlapci sú všetko dobrí ľudia,
dorozumievame sa bez problémov. Ak sa
aj vyskytnú nejaké problémy, všetci sa im
snažíme pomôcť, aby čím skôr medzi nás
zapadli, veď sme všetci na jednej lodi.
V Žiari to vždy bolo o vzťahoch, v kabíne som to vždy držal a aj držať budem.
Chlapcom som ešte pre sezónou povedal, že ja ako kapitán tu pre nich budem
vo dne v noci, či sú to noví hráči, alebo
naši harcovníci.“ Pellegrini tiež poukázal
na to, že v posledných kolách na jeseň sa
ukázalo, že vedia hrať so súpermi. „Všetko sa ukáže až v samotnom zápase na
ihrisku. Ak tam necháme srdce a všetko,
čo v nás je, nemal by byť problém s tým,
že budeme aj vyhrávať,“ uzavrel tréner
Pohronských ôs.

Rozpočet klubu zdvojnásobili
Pred samotnou jarnou časťou súťaže
muselo Pohronie, okrem investovania
do nových hráčov, zafinancovať aj vyhrievanie trávnika. Tá sa pohybovala
na úrovni 120-tisíc eur a bola súčasťou
250-tisícového balíka, ktoré mesto pre
túto sezónu vyčlenilo na doplnenie in-

fraštruktúry futbalového štadióna, aby
klub spĺňal licenčné podmienky pre Fortuna ligu. „V decembri, hneď po ukončení
jesennej časti súťaže, sa začalo so zemnými prácami. Pod trávnik sa inštalovalo približne 35 kilometrov elektrického
kábla, ktorý bude, v prípade potreby,
vyhrievať trávnik. Urobili sme maximum
pre to, aby ihrisko na prvý zápas so Žilinou bolo pripravené a aby bol terén
spôsobilý. Nechceli sme prísť o domáci
zápas aj preto, lebo prišiel atraktívny
súper,“ konštatoval člen Výkonnej rady
FK Pohronie Martin Baláž. Ako podotkol,

oproti druhej lige sa podarilo zdvojnásobiť rozpočet klubu. „Robíme všetko pre
to, aby sme postupne rozpočet ešte viac
zvyšovali aj do nasledujúcej sezóny. Nie
je to vysoký rozpočet na Fortuna ligu, ale
robíme z minima maximum. S tým sme
aj do súťaže išli, že sme rodinný skromný
klub, v ktorom ľudia robia na dobrovoľnej báze. Ak sa nám súťaž podarí zachrániť, klub sa bude môcť ďalej rozvíjať.
Dnes sme na ceste, kde sa snažíme byť
stále lepší a lepší,“ dodal na záver Baláž.
(li)

Súpiska FK Pohronie
Brankári: Tomáš Jenčo, Matěj Luksch (ČR), Samuel Dovec
Obrancovia: Richard Župa, Petr Pavlík (ČR), Patrik Jacko, Peter Chríbik, Ján
Hatok, Patrik Abrahám, Jacy Maranhao Oliveira (BRA), Dominik Daniš, Yusuf
Nasri Mainge (KEN)
Záložníci: Lukáš Pellegrini, Michal Obročník, Michel Abomo Meda (Kamerun),
Ján Dzurík, Patrik Blahút, Peter Mazan, Kristián Mihálek, Cedric Badolo (BFA)
Útočníci: Ismar Tandri (BIH), Kojo Matić (SRB), Roland Gerebenits
Odchody: Ján Nosko (MFK Dukla Banská Bystrica), Ján Sojka (FK Rakytovce), Mateusz
Zachara (FK Železiarne Podbrezová), Marek Bartoš (ukončené hosťovanie, FK Železiarne
Podbrezová), Martin Vantruba (ukončené hosťovanie, 1. FK Pribram), David Kondrlík
(hosťovanie, ASK-BSC Bruck/Leitha, Rakúsko), David Hrnčár (ukončené hosťovanie, FC
ViOn Zlaté Moravce), András Mészáros (FC ViOn Zlaté Moravce), Lukáš Tesák (ukončil
kariéru, pokračuje v klube ako kondičný tréner), Roman Packo (ukončil kariéru,
pokračuje v klube ako tréner brankárov), Michal Klec (Puszcza Niepolomice, Poľsko),
Jakub Sedláček (Újpest FC, Maďarsko), Mário Jacko (Lipany)
Príchody: Petr Pavlík (FC Zbrojovka Brno), Ismar Tandir (Sigma Olomouc), Jacy
Maranhao Oliveira (FC ViOn Zlaté Moravce), Michal Obročník (voľný prestup), Peter
Chribík (MFK Žilina), Roland Gerebenits (MFK Žilina), Matěj Luksch (Dynamo České
Budějovice), Kojo Matić (SK 1923 Gabčíkovo), Kristián Mihálek (Spartak Trnava)

V Nitre zápas bez gólov
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FC Nitra – FK Pohronie 0:0 (0:0)

Hlasy po zápase:

Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Štrbo, ŽK:
Faško, Javorčić - Abrahám, 1300 divákov.

Anatolij Demjanenko, tréner Nitry:
„Dnešný zápas bol ťažký a výsledok je
spravodlivý. Staviame nové mužstvo
a podmienky boli náročné. Niektorí hráči
hrali pod svoje možnosti. Bolo tam málo
futbalu a veľa súbojov.“

Nitra: Šípoš – Šurnovský, Farkaš, Podhorin,
Magda – Faško, Javorčić (81. Muleme)
– Chobot, Gatarić, Šefčík (76. Vrábel) –
Ristovski
Pohronie: Jenčo – Abrahám, Jacko, Pavlík,
Hatok – Badolo (86. Župa), Pellegrini,
Obročník, Mazan (76. Chríbik) – Gerebenits
(67. Blahút) – Tandir
Z Nitry sme po prvom kole jarnej časti
priviezli cenný bod. Po nevýraznom
prvom polčase sme v druhom dejstve
boli aktívnejší, no nedokázali sme vo
finálnej fázy vymyslieť nič úspešné.
Aj preto sa pod Zoborom zrodila
spravodlivá remíza.

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„Prvý polčas z našej strany nebol ideálny.
Ofenzívna hra nám nevychádzala.
V polčase som nabádal chlapcov, aby
sa nebáli hrať útočnejšie. V druhom
polčase sme mali viac z hry. Škoda, že
nám nevychádzala finálna fáza. Hrali sme
vonku, získali sme bod a sme spokojní.
Musíme pracovať na tom, aby sme
v ďalších zápasoch získali viac bodov.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

