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Centrum zhodnocovania odpadov spustil svoju prevádzku

V tomto čísle:



Ide o najväčšiu investíciu samosprávy do odpadového hospodárstva

Možnosť vybudovať si
rezervované parkovacie
miesto využilo
viac ako 500 Žiarčanov

V utorok 1. marca bola oficiálne otvorená prevádzka Centra zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom.
Projekt s celkovými investičnými
nákladmi 18,5 milióna eur je
najväčšou investíciou do odpadového
hospodárstva, ktorú na Slovensku zrealizovala samospráva.
Otvorenia závodu na spracovanie odpadov sa spolu s primátorom Petrom Antalom zúčastnili aj štátny tajomník MŽP
SR Vojtech Ferencz, generálny riaditeľ
sekcie environmentálnych projektov
a programov MŽP SR Martin Húska či
riaditeľka sekcie fondov EÚ Slovenskej
agentúry životného prostredia Katarína
Kellenbergerová.
Podstatnú časť investičných nákladov
na projekt tvorila dotácia z európskych fondov. Cieľom vybudovania
závodu na spracovanie odpadov je
maximálne zhodnotiť komunálny odpad a minimalizovať tak množstvo odpadu, ktoré končí na skládke. Projekt je
unikátny aj spojením štyroch rôznych
technológií, čo nie je možné vidieť
takmer v žiadnej inej krajine v rámci
Európy. Podľa dostupných informácií
sme pravdepodobne druhou krajinou
v Európe, ktorá využíva kombináciu
týchto technológií na zhodnocovanie
odpadu. Ide pritom o komplikované
technologické celky, ktoré potrebujú
určitý čas na optimálne nastavenie, aby
bolo možné v budúcnosti generovať zisk.
Najmä čo sa týka energetického centra,
čo je výroba elektrickej energie a tepla
cez bioplynovú stanicu. Keďže mesto
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ako sme boli v rámci Slovenska zvyknutí.
Hovoríme o separovaní v rámci stojísk,
ktorých máme na území mesta viac ako
sto. Naučili sme obyvateľov mesta stojiská využívať a triediť to, čo doma vyprodukujú. Myslím si, že je to cieľ, kam sa
má Slovensko posúvať a dôjsť tam, kde
je aj zvyšok Európy,“ dodáva Peter Antal.

Žiar nad Hronom vzorom pre
ostatné mestá na Slovensku

Triediaca linka.
na projekt získalo dotáciu z Európskej nostiach, ale je to práve energetické
únie, nemôže tvoriť zisk. Avšak musí zhodnotenie, čo robí projekt unikátnym,“
postupovať tak, aby nevznikala strata.
hovorí primátor Peter Antal a konkretizuje: „Elektrická energia pôjde do siete, čiže
pôjde o klasický predaj. To bude zdrojom
financovania tejto prevádzky, ktorá je
veľmi nákladná. Rovnako sa presunie aj
teplo, ktoré využijeme vo svojich objekJedeným z výstupov Centra zhodno- toch a tým sa tak budú z rozpočtu šetriť
covania odpadov je teplo a elektrická náklady mesta.“ V súčasnosti sa v centre
energia, ktoré sa získavajú spracovaním počíta s vytvorením 29 pracovných mibiologicky rozložiteľných zložiek, a to est. Primátor však avizuje, že v budúczmesového komunálneho odpadu, ale nosti môžu pribudnúť ďalšie. „Môže
aj biologicky rozložiteľného odpadu, vzniknúť viaczmenná prevádzka. Vtedy
ktorý poznáme ako „to zelené“. „Nie bude priestor aj na rozširovanie praje to iba klasické separovanie alebo covných miest. Verím, že odpady budú
dotrieďovanie separovaných zložiek, v centre sústredené aj zo širšieho okolia.
ktoré sme povinní separovať už v domác- Vtedy je možné prijímať aj ďalších pracovníkov,“ avizuje a ako dodáva, projekt
už na začiatku počítal s viacerými obcami, z ktorých odpad bude končiť v Centre
zhodnocovania odpadov. „Dnes je to takmer dvadsiatka obcí, ale stále je priestor
osloviť celé široké okolie,“ podotýka. S otvorením závodu sa počíta aj s tým, že sa
zníži objem komunálneho odpadu, ktorý
dnes končí na skládke a ktorý predstavuje až 70 %. „Cieľom projektu je, aby to
bolo pod 50 %, čo je aj záväzkom Slovenska voči Európskej únii. Práve procesmi
v centre zhodnocovania chceme ísť ešte
nižšie, lebo Žiar nad Hronom skutočne
Slávnostné otvorenie.
nakladá s odpadmi od roku 2009 inak,

Zníži sa objem odpadu
končiaceho na skládke
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Nový zákon o odpadoch nastavuje
prísne ciele aj na triedený zber zložiek
komunálneho odpadu tak, aby sme boli
schopní ako štát plniť si cieľ, ktorý je na
úrovni 50 % z množstva vzniknutých
komunálnych odpadov. „Je potrebné
vyzdvihnúť takéto aktivity ako je Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari
nad Hronom, ktoré je s nákladom
takmer 20 miliónov eur najväčším
a najkomplexnejším projektom financovaným z európskych fondov. Som
presvedčený, že s novým zákonom o odpadoch a s aktivitami, ako je práve táto,
sa nám podarí dôstojne naplniť princípy
európskej odpadovej legislatívy,“ hodnotí Vojtech Ferenc, štátny tajomník MŽP
SR a dodáva: „Primátor a vedenie Žiaru
predbehli dobu, pretože projekt bol
podpísaný ešte v roku 2009, čím samospráva predbehla aj nový zákon, ktorý
platí od januára. Ľudia v Žiari si uvedomili, že odpad je potrebné separovať,
aby sme znížili množstvo zmesového
komunálneho odpadu. Centrum zhodnocovania odpadov je projekt, ktorý
nemá na Slovensku obdobu. Je tu veľa
nových a technologických zariadení na
to, aby sa tu odpad dotriedil a hlavne
energeticky zhodnotil. Vyzdvihol by som
dotrieďovanie odpadu a energetické
zhodnocovanie, kedy sa odpad pri danej
technológii spáli a mesto z toho získava
teplo a elektrickú energiu. Možno sa
Žiar nad Hronom stane vodítkom a vzorom pre ostatné mestá na Slovensku, že
ak niečo chceme, vieme to dotlačiť do
úspešného cieľa,“ dodáva na záver Vojtech Ferencz.
(li)

Hrdzavé a deravé schody vedúce k cintorínu sú už opravené
S opravou hrdzavých schodov,
ktoré vedú na žiarsky cintorín, začali
mestské Technické služby začiatkom
marca. Dezolátny a nebezpečný stav
sedemnásťročného schodiska je tak už
dnes minulosťou.
Schody, ktorými sa dá dostať do
cintorína a ktoré sa stali akousi skratkou,
postavili pred sedemnástimi rokmi
najmä preto, aby ľudia nemuseli chodiť
po kľukatej ceste bez krajnice. Na ich
nevyhovujúci stav upozornili obyvatelia
mesta poslancov aj vedenie mesta.
„Schody boli na viacerých miestach
prehrdzavené, ľudia sa báli, aby na nich
nedošlo k nejakému úrazu,“ hovorí
Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari nad
Hronom a spresňuje: „Opravili sme spolu
sedem schodov a dve podesty. Použili

sme na to identický materiál, z akého
sú zhotoveného existujúce schody,
to znamená ryhovaný plech. Ten sme
nastrihali na niekoľko kusov a prizvárali
ho na diery a poškodenia. Docielili sme tak
prekrytie prehrdzavených častí, a zároveň
sme spevnili schodiskové stupne.“ Opravu
schodov realizovali mestské Technické
služby. „Celkové náklady na opravu sú
1 152 eur a hradené sú z rozpočtu mesta,“ „Cesta na cintorín pešo je možná len popri
klzisku a hore schodmi, ktoré sú strmé a
dodáva Baranec.
už pomaly aj sem-tam deravé. Tento dosť
namáhavý prístup k cintorínu, pokiaľ
nevyužívate auto, je možný pre ľudí, ktorí
majú akú - takú kondičku. Starších ľudí
Pred časom sa na redakciu Mestských tento prístupový úsek odradí, nakoľko
novín obrátila pani Darina, rodáčka sily na takýto výstup nemajú. Nebolo by
z nášho mesta. Vždy, keď zavíta do mesta, možné, vybudovať chodník popri ceste?
jej cesta smeruje aj na žiarsky cintorín. Za daných okolností je dosť nebezpečné
tadiaľ ísť pešo, keď vám z každej strany

S vybudovaním chodníka
sa nateraz nepočíta

jazdia autá a nemáte sa kde vyhnúť.
Miestami sú dosť strmé úseky, keď
idete krajom cesty,“ uviedla vo svojej
požiadavke. Vedenie mesta sa zaoberalo
aj myšlienkou vybudovania chodníka,
je tu však menší problém: „Mesto v tejto
lokalite nemá svoje pozemky. Hľadali sme
však trasu, kadiaľ by sa chodník, ktorý
by nebol strmý pre starších ľudí, mohol
vybudovať. Vzhľadom ku topografickým
podmienkam by však bol buď strmý, alebo
dlhý. V každom prípade, v súčasnosti

je aj tá najlacnejšia verzia pre mestskú
pokladňu príliš drahá,“ vysvetľuje Martin
Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta.

Autobusový spoj
na cintorín začne premávať
už 20. marca
V rámci skvalitňovania služieb svojim
obyvateľom pristúpilo mesto po dohode
so SAD Zvolen ešte v roku 2013 k
zavedeniu MHD linky na žiarsky cintorín.
Tento spoj premáva každú nedeľu zo
zastávky na Slovalcu o 14.10 a končí na
žiarskom cintoríne o 14.30 hodine. Späť
sa vracia o 15.30 hodine. Prvý tohtoročný
spoj bude v nedeľu 20. marca. Cestovný
poriadok MHD spoja na cintorín nájdete
vo vnútri Mestských novín.
(li)
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Biely dom by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou

VOĽBY DO NR SR 2016

Mesto vyhlási architektonickú súťaž
Budovu
takzvaného
Bieleho
domu zaradilo mesto na zoznam
svojich pamätihodností v minulom
roku. V spolupráci so Slovenskou
komorou architektov plánuje radnica
vyhlásiť architektonickú súťaž na jej
komplexnú rekonštrukciu.
Polyfunkčná budova na námestí, ktorú
každý v Žiari pozná pod názvom Biely
dom, bola postavená v období socializmu
v rokoch 1961 až 1967. V súčasnosti
v nej sídlia niektoré odbory mestského
úradu, časť žiarskeho Okresného úradu
a kancelárie tu má aj niekoľko menších
inštitúcií. Vedenie mesta dnes avizuje,
že ešte v prvom polroku tohto roka chce
vyhlásiť architektonickú súťaž na celkovú
rekonštrukciu budovy. Ako informoval
hovorca mesta Martin Baláž, na budove
je potrebné vymeniť najmä staré okná.

„Mnohé z nich sú v zlom stave. Nielenže
cez ne prefukuje, ale niektoré sa už
nedajú alebo vôbec nemôžu otvárať,“
vysvetľuje dôvody a spresňuje: „Budova
je bezpochyby dominantou mesta.
Preto ako prvé potrebujeme mať presnú
koncepciu toho, ako by po rekonštrukcii
vyzerala.“ Ako však ďalej hovorca
podotýka, koncepcia bude potrebná
aj v prípade, ak by malo dôjsť iba
k čiastočným rekonštrukčným zásahom.

Účel využitia budovy
sa nezmení
V súčasnosti mesto komunikuje so
Slovenskou komorou architektov, ktorá
má pomôcť pri zadefinovaní podmienok,
zložení poroty či ceny pre víťaza.

„Víťazstvo v súťaži sa nebude spájať
s konkrétnou realizáciou, ale s určením
smerovania všetkých budúcich zásahov,“
prízvukuje hovorca. Na obnovu budovy
chce mesto hľadať finančné prostriedky

nielen z vlastného rozpočtu, ale aj
z externých zdrojov. V prípade, že sa
finančné prostriedky nájdu a budova
prejde komplexnou rekonštrukciou, účel
jej využitia zostane rovnaký.
(li)

Infražiaričom opravia v meste 34 výtlkov
S
opravou
výtlkov
začali
mestské Technické služby v piatok
4. marca. Ako prvé prišli na rad ulice
Sládkovičova a Dr. Janského.
Každoročne
pristupuje
mesto
k oprave výtlkov po zimnom období.
Aj keď tohtoročná zima bola skúpa na
sneh, na určitých častiach v meste sa
predsa len výtlky vyskytli. „Výtlky sme
opravovali infražiaričom, ktorý sa nám

už za obdobie, odkedy ho používame,
osvedčil. Z rozpočtu mesta bolo na
opravu vyčlenených takmer 1 300 eur,“
konkretizoval Ľubomír Kupči z mestskej
eseročky Technických služieb.
Infražiaričom sa dohromady opraví
34 výtlkov s celkovou výmerou
30,5 m2. Opravovať sa budú aj ulice pod
Lidlom smerom k Prioru, Dr. Janského
smerom k nemocnici, Š. Moysesa

severná časť, M. R. Štefánika južná časť,
Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova
pri stojisku na parkovisku, Š. Moysesa
na križovatke s A. Dubčeka, A. Hlinku,
Hollého, Komenského, výjazd pri Lune
smerom na SNP a dvor na Námestí
Matice slovenskej za železiarstvom.
Pre zaujímavosť, najväčšia plocha, a to
4,5 m2, sa opraví na Ulici A. Hlinku.
(li)

Rezervované parkovacie miesto vlastní už viac ako 500 obyvateľov
Žiarska samospráva umožňuje
svojim obyvateľom a bytovým
spoločenstvám možnosť vybudovať
si na pozemkoch mesta parkovisko.
Keďže náklady hradia samotní
žiadatelia, mesto nemá s výstavbou
parkovísk takmer žiadne náklady.
Tým, ktorí možnosť vybudovať si
parkovisko blízko svojho bývania
využijú, umožní mesto bezplatný
prenájom plochy na desať či pätnásť
rokov. „Žiar nad Hronom nemá na
svojom území spoplatnené parkovanie.
Vybudovanie vlastného parkoviska je
tak jedinou možnosťou, ako si môžu
bežní Žiarčania zabezpečiť rezervované
parkovacie miesto,“ vysvetľuje Martin
Baláž, vedúci kancelárie primátora mesta
a ako ďalej konkretizuje, parkoviská sú zo
zámkovej dlažby, je teda možné neskôr
ich demontovať. Systém vlastného
rezervovaného parkovacieho miesta
zaviedla samospráva ešte v roku 2008.

„Na vzniknutom prázdnom priestranstve
si bytové spoločenstvá plánujú vytvoriť
vyhradené parkovacie miesta na dobu
15 rokov. Optimálne je tam možné
vytvoriť 10 parkovacích miest. Pokiaľ
ľudia nebudú mať o ne záujem, budeme
hľadať iné riešenie.“

Na mieste bývalého zelovocu môže
pribudnúť 10 parkovacích miest.

Nové parkovacie miesta
vybuduje aj mesto

„Za toto obdobie sa vybudovalo 528
parkovacích miest. Z tohto počtu ešte
96 miest čaká na povolenie, prípadne
sa budú robiť ešte tento rok,“ spresňuje
ďalej Baláž. Ešte v minulom roku
pristúpilo mesto k zbúraniu chátrajúcej
budovy bývalého zelovocu. Ako vtedy
prednosta MsÚ avizoval, prázdna
plocha sa buď zatrávni, alebo na nej
vzniknú parkovacie miesta. Práve druhú
možnosť nám potvrdil aj Martin Baláž:

Niekoľko nových parkovacích miest,
ktorých výstavbu však bude realizovať
samotné mesto, pribudne aj v tomto
roku. Konkrétne ide o Svitavskú ulicu,
kde sa bude rozširovať kapacita už
existujúceho betónového parkoviska.
Ide o osem parkovacích miest, čo je
čiastočná náhrada za stavbu garáží na
tomto parkovisku. Ak nebude záujem
zo strany bytových spoločenstiev
o vyhradené parkovacie miesta, tak

Rezervované parkovacie miesta.
niekoľko parkovacích miest pribudne
aj v severnej časti Svitavskej ulice, kde
sa momentálne pripravuje parkovisko
pre bytové spoločenstvo. Prebieha aj
proces rozšírenia parkovacích možností
na Tajovského ulici a uvažuje sa tiež so
Svitavskou ulicou. To by však bolo na
existujúcich komunikáciách a riešenie
spočíva v úprave cestnej premávky.
(li)

V sobotu 5. marca sa uskutočnili
voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Parlamentné voľby
vyhrala strana Smer – SD so
ziskom 28,28 percenta hlasov.
Na druhom mieste je SaS s 12,09
percentami, tretie je hnutie OĽaNO –
NOVA so ziskom 11,02 percenta.
Do parlamentu sa dostali aj strana
SNS s 8,64 percenta, ĽS NS s 8,04 percenta, Sme rodina so 6,62 percentami
a Most – Híd so 6,5 percentami. Najmenej percent spomedzi parlamentných strán získala strana Sieť s 5,6 percentami. Prekvapením je strana KDH,
ktorá sa do parlamentu vôbec nedostala a za bránami parlamentu zostala
po dlhých 26 rokoch. Volebná účasť
dosiahla na Slovensku 59,81 percenta.
Počet kresiel: Smer 49, SaS 21,
OĽaNO – NOVA 19, SNS 15, ĽS Naše
Slovensko 14, Sme rodina a Most – Híd
po 11 a Sieť 10.

V Žiari odvolilo
8 599 občanov

V Žiari nad Hronom máme 16 volebných okrskov, v ktorých máme zapísaných 15 195 voličov. K voľbám
prišlo nakoniec 8 599 Žiarčanov a účasť
vo voľbách tak dosiahla 56,59 percenta. Zo zahraničia volilo 64 občanov.
V Žiari vyhrala strana Smer – SD so
ziskom 2 582 hlasov, čo predstavuje
30,45 percenta. Na druhom mieste
skončila strana SaS s 1 092 hlasmi,
čo je 12,88 percenta, za nimi skončila
strana SNS s 960 hlasmi, čo je 11,32
percenta. Päťpercentnú hranicu presiahli aj strana ĽS Naše Slovensko s 926
hlasmi (10,92 percenta), Most – Híd
so 742 hlasmi (8,75 percenta), OĽaNO
– NOVA so 720 hlasmi (8,49 percenta)
a Sme rodina so 639 hlasmi (7,53 percenta).
(li)

Chýbajúce parkovisko vybudujú priamo vo dvore školy
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti tri základné školy. Kým
v okolí školy na Ulici M. R. Štefánika
a Jilemnického ulici existujú
parkoviská, škole na Ulici Dr. Janského
parkovisko s niekoľkými parkovacími
miestami chýba. Už onedlho by to
malo byť minulosťou.
Stalo sa akousi samozrejmosťou,
že mnohí z rodičov kvôli pracovnej
zaneprázdnenosti a nedostatku času
svoje ratolesti do škôl vozia. Pri „Štvorke“
na Etape sa nachádza parkovisko priamo
pred školou a iba o kúsok ďalej je aj veľké
parkovisko pred bytovými domami.
Parkovisko pred „Dvojkou“ mesto
komplexne zrekonštruovalo ešte minulý
rok. Parkovacie miesta tak chýbajú iba pri
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„Jednotke“. Rodičia sa preto začali ozývať
a opakovane sťažovať na chýbajúce
parkovanie priamo u riaditeľa školy.
„O vytvorenie parkoviska pred školou
som sa snažil od roku 2010. V hre bolo
niekoľko alternatív,“ hovorí riaditeľ školy
Marek Baláž s tým, že významná bola aj
snaha rodičov pri riešení situácie. Dnes
rodičia nemajú kde zaparkovať tak, aby
ich deti mohli prísť bezpečne do školy.
„Využívajú jednosmernú cestu medzi
areálom školy a kostolom, kde len veľmi
ťažko môžeme hovoriť o bezpečnom
vystupovaní detí z auta. Cesta je najmä
počas rannej špičky preplnená, sú tam
zápchy. Po vybudovaní obchodnej zóny
v blízkosti školy sa priestor na parkovanie
ešte skrátil. Autá stoja niekedy dve

Ilustračné foto.
vedľa seba, deti prebiehajú popred
autá,“ približuje situáciu riaditeľ školy
a ako podotýka, autá sa v bežné dni
dlho nezdržia, deti iba vyložia a odídu.
Horšie je to pri rôznych školských

akciách, kde naraz potrebuje byť v škole
viac rodičov a dlhšiu dobu. Škola má
k dnešnému dňu 457 detí. Riaditeľ školy
sa preto s požiadavkou na vybudovanie
parkoviska obrátil na vedenie mesta.
„Ako prvé sme počítali s alternatívou
vybudovať parkovisko pred technickou
školou.
S
Banskobystrickým
samosprávnym krajom sme sa však
nedohodli na zámene pozemkov.
Parkovacie miesta tak vybudujeme
v blízkosti školy,“ informuje hovorca
mesta Martin Baláž. O financovaní
výstavby parkoviska budú rozhodovať
poslanci, a to v rámci zmien v rozpočte.
S výstavbou, ktorú budú realizovať
mestské Technické služby, by sa malo
začať už na jar.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Obdobie vpádu Mongolov
V polovici 13. storočia, počas
vlády uhorského kráľa Belu IV.,
vzniklo napätie v krajine medzi
kráľom a šľachtou. Panovník sa
snažil obmedziť jej moc, získanú
za panovania jeho otca Ondreja
II., ktorý si šľachtu chcel nakloniť
rozdávaním kráľovských majetkov. V tomto období oslabenia správy krajiny a jej rozvratu
do Uhorska vpadli mongolské
kmene.
Ich postup bol veľmi rýchly
a správali sa tak, že u obyvateľstva
doslova vyvolávali hrôzu. V bitke pri
rieke Slaná dňa 11. apríla 1241 uhorské vojsko, oslabené vnútornými
rozpormi, bolo na hlavu porazené
a panovník Belo IV. sa zachránil len
útekom do Viedne. Oddiely Mongo-

lov postupovali pod vedením chána
Orda oblasťou juhozápadného
Slovenska. Podľa správ, niektoré
z oddielov sa dostali až ku Zvolenu,
ktorý sa pred nimi ubránil len vďaka
silnému opevneniu a hradbám
vybudovaným z kameňa. Mongolské hordy cestou devastovali celé
územia, ktorými prechádzali.
Postupom k Zvolenu napádali
obyvateľstvo v osadách a mestách.
Pravdepodobne jeden z prúdov
smeroval na kláštor v Hronskom
Beňadiku. Či sa dostali vtedy až
k osade Cruix ležiacej v katastri
terajšieho Žiaru nad Hronom v jej
časti dnešného starého mesta,
nemáme priame dôkazy. Avšak je
zaujímavé, že po odchode MonMiniatúra z 13. storočia.
golov sa Uhorsko dlho spamätávalo z následkov vpádu, niektoré z dôvodu úplného vyhubenia 1242, po úplnom stiahnutí vojsk, sa
miesta ani neboli obnovené obyvateľov a navždy zanikli. V roku obyvateľom uľahčilo, nastáva obdo-

Voda zaplavila
aj trávnaté plochy v parku

SSOŠT otvára nový odbor Technické lýceum
Stane sa aj neoficiálnym názvom školy
Žiarska Súkromná stredná odborná
škola technická (SSOŠT) otvára od
školského roku 2016/2017 nový
študijný odbor – Technické lýceum.
Tento odbor má pripraviť študentov
na následné štúdium na vysokej škole
s technickým zameraním.
Vznik odboru iniciovali predstavitelia
spoločností zo žiarskeho priemyselného
parku, ktorým chýbajú vysokoškolsky
vzdelaní odborníci. Tieto spoločnosti
sú zároveň členmi In-Techu, ktorý je
zriaďovateľom školy – medzi nimi je aj
mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický
samosprávny kraj, Technická univerzita
v Košiciach a spomínané spoločnosti Slovalco, ŽHS, Remeslo strojal, Fagor
Ederlan Slovensko, Nemak Slovakia
a Sapa Profily.
Technické lýceum je akýmsi ekvivalentom gymnázia, avšak s technickým
zameraním a je ideálnym riešením pre
mladých talentovaných technikov, ktorí
svoje vedomosti zúročia na vysokej škole
a následne prácou v spoločnostiach
žiarskeho priemyselného parku. Názov
tohto odboru sa stane aj neoficiálnym
názvom školy. Tá plánuje v tomto roku
prijať na štúdium maximálne 20 žiakov

Daždivé počasie, ktoré v poslednom čase zdvihlo hladinu potokov
a riek na celom Slovensku, sa podpísalo aj pod zaplavené trávnaté
plochy v Parku Štefana Moysesa.
„Pretekajúca hladina vody v mlynskom
náhone v Parku Štefana Moysesa je v
poslednej dobe nestabilná a často rozvodnená po priľahlých priestoroch
parku a minizoo,“ potvrdil riaditeľ Technických služieb Igor Rozenberg a dodal, odtokovú rúru tak, aby pri vyššej hlaže na úpravu tohto stavu bol odstavený dine náhonu nevracalo vodu do plôch
mlynský náhon, aby do neho stiekla v parku,“ uzavrel Rozenberg.
(kr)
voda z plôch. „Následne sme uzavreli

do ročníka, aby bol umožnený individuálny prístup.
Technické lýceum je odbor určený pre
ambicióznych žiakov, ktorí dosahujú
kvalitné učebné výsledky, a zároveň sa
zaujímajú o vedu, techniku a inovácie.
Viac o novom odbore sa žiaci základných
škôl dozvedia aj počas plánovaného
Dňa otvorených dverí, ktorý bude 17.
a 18. marca od 10.00 do 14.00 hodiny na
SSOŠT.

Prihlášky si podávajú žiaci do 10. apríla
tohto roku, tak ako na iné školy. Do tohto
termínu je možné aj prehodnocovať už
podané prihlášky. Prijímacie skúšky na
Technické lýceum budú zo slovenského
jazyka a z matematiky v rozsahu štátneho
vzdelávacieho programu základnej školy.
Rozhodovať budú aj známky zo základnej školy, najmä z matematiky a fyziky,
ako aj výsledky testovania deviatakov.
(kr)

Žlté lístky končia, pošta prináša sms-ky a e-maily
Slovenská pošta prináša pre
klientov nové moderné elektronické služby. Cieľom je zvýšiť
komfort poskytovaných služieb
pre zákazníkov, zlepšiť kvalitu a
úspešnosť doručovania a rozšíriť
súčasné portfólio služieb.
Občania si od februára 2016 môžu
na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok.
Nová služba nahradí tzv. žlté lístky a
klienti budú oznámenia o zásielkach
dostávať prostredníctvom sms či emailov.

poštách testovacia prevádzka tejto
služby, od februára ju poskytujeme
na všetkých našich pobočkách,“ informuje generálny riaditeľ Slovenskej
pošty Tomáš Drucker. Nová služba
prináša väčší komfort pre zákazníka,
je dostupnejšia, jednoduchšia a
klientom šetrí čas a pošte náklady.
Ročne sa totiž minie viac ako 20
miliónov kusov tlačív, ktoré súvisia
s podaním a dodaním zásielok. Novú
službu poskytuje Slovenská pošta zadarmo.

Elektronické
oznamovanie zásielok

Tlačivo je dostupné
aj na webovej stránke

Službu elektronické oznamovanie
zásielok poskytuje pošta na základe
žiadosti klienta, ktorou požiada
poštu, že chce byť elektronicky informovaný o uložených listových
zásielkach
(doporučených
listoch, poistených listoch, úradných
zásielkach, neštandardných listových
zásielkach) na pošte prostredníctvom sms alebo e-mailu. Stačí, ak adresát pri prvotnej registrácii uvedie
telefónne číslo, resp. e-mail, na ktoré

bie obnovy krajiny, a to výstavbou
nových hradov, zakladaním miest
a posilňovaním obrany krajiny.
Osada Cruix už o štyri roky po
tomto ničivom vpáde získava
výsady mesta, čoho predpokladom bolo pomerne široké zázemie
obyvateľstva s určitou hospodárskou silou. Či sa naši predkovia
zavčasu ukryli pred nájazdníkmi,
alebo sa ubránili, to sa už asi nikdy
nedozvieme. Je len reálny dôvod
predpokladať, že naša obec Crux
nebola až tak slabá a zanedbateľná.
Obyvatelia museli mať veľkú silu,
aby sa dokázali takto vzchopiť
a v čase, keď veľká časť krajiny bola
zničená a vyľudnená, naši predkovia
po štyroch rokoch po devastácii krajiny zakladajú mesto, ktoré sa rozvíja
až do súčasnosti.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

si praje dostávať notifikácie. Zásielky,
ktoré budú oznámené prostredníctvom tejto služby, bude SP vydávať
na základe podacieho čísla zásielky
(uvedeného v sms správe alebo emaile) a dokladu totožnosti adresáta.
V prípade, ak si klient nevyzdvihne
zásielku do niekoľkých dní, Slovenská pošta mu doručí aj papierové
Oznámenie o uložení zásielky. „Od
decembra 2015 prebiehala na dvesto

Občania si službu vybavia jednoducho. Stačí, ak vypíšu na
ktorejkoľvek pošte tlačivo Žiadosť
o elektronické oznamovanie zásielok.
Uvedené tlačivo nájdu klienti aj na
webovej stránke spoločnosti. Nová
služba je bonusovou službou pre
registrovaných
zákazníkov,
t.j.
držiteľov Poštovej karty. Táto klientovi uľahčuje komunikáciu s poštou
a občan si ju rovnako jednoducho
a bezplatne vybaví na každej pošte

v rámci Slovenska. Tlačivo je rovnako
k dispozícii aj na internete. V prípade,
ak si občania vybavia službu Elektronické oznamovanie zásielok, je
dôležité, aby sledovali svojej smsky
a e-maily, aby avíza o doručovaní
neprehliadli. Klientovi najprv príde
sms alebo e-mail o doručovaní
zásielky. Ak nebude zastihnutý na
doručovacej adrese, dostane ďalšiu
sms alebo e-mail o uložení zásielky
s informáciou, na ktorej pošte si ju
môže vyzdvihnúť. V prípade úradných zásielok so službou Opakované
doručovanie je zásielka doručovaná
aj nasledujúci pracovný deň, klient
je rovnako informovaný sms alebo
e-mailom. Ak ani pri opakovanom
doručovaní nebude klient zastihnutý, opäť mu príde sms alebo e-mail
o uložení zásielky na pošte. V prípade,
že si zákazník stále nevyzdvihne
zásielku, pošta mu 3 dni pred koncom úložnej doby doručí papierové
oznámenie o uložení zásielky. Klienti, ktorí SP o službu nepožiadajú,
budú aj naďalej dostávať Oznámenia
o uložení zásielok (tzv. žltý lístok)
štandardným spôsobom a nič sa pre
nich nemení.
(li)

Dni jarnej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v súčinnosti so
spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom a.s. organizujú Dni jarnej čistoty 2016, a to
v dňoch od pondelka 4. do piatka 8. apríla 2016
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery budú počas piatich
dní rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností.
Presnejšie rozmiestnenie kontajnerov a iné informácie týkajúce sa Dní jarnej čistoty prinesieme
v najbližšom vydaní Mestských novín. V prípade
akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky
na Odbor životného prostredia MsÚ: 045/ 678 71 24.
OŽP
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Veľké dobrodružstvo v Dubaji očami letušky Veroniky
Veronika (31) je Žiarčanka, ktorú
práca letušky odviala až do ďalekých
Spojených arabských emirátov.
Vďaka tejto práci precestovala celý
svet a v našom mini seriáli, ktorý bude
uverejňovať raz do mesiaca, sa s nami
podelí o pár zážitkov z jej veľkého
štvorročného dobrodružstva.

Dubaj je mesto plné luxusu,
bohatstva a exotiky

Dubaj, mesto plné luxusu, bohatstva,
exotiky, sen dovolenkárov a všetkých
možných superlatívov, ktorými sa meria
jeho prestíž. Toto mesto sa stalo mojím
druhým domovom na niekoľko rokov.
Ľudia sa ma často pýtajú, prečo som
sa odtiaľ vrátila, veď takmer každý túži
po tom, aby sa tam aspoň raz mohol ísť
pozrieť. Pravda je taká, že je to naozaj
skvelé miesto na dovolenku, niečo iné je
tam však žiť dlhšiu dobu. Dubaj je mesto, ktoré sa nachádza v Spojených arabských emirátoch, disponuje najväčšou
populáciou imigrantov, a v priebehu
niekoľkých rokov sa zmenilo z púštnej
oázy na populárnu turistickú destináciu.
Pamätám si, aká som bola užasnutá,
keď som tam prvýkrát pristávala. Bola
noc a každý mrakodrap bol osvetlený
ako na Vianoce. Keďže bolo leto, po
pristátí ma šokovala dych vyrážajúca
horúčava a vlhkosť. Na tie som si
nikdy nezvykla. Toto mesto vás ro-

zhodne očarí svojou pompéznosťou,
pre mňa hraničiacou až s gýčovosťou.
Všade samé zlato, mramor, všetko dýcha bohatstvom a prepychom. Dá sa
povedať, že každý si tu príde na svoje.
Najluxusnejší hotel na svete v tvare plachetnice Burj al Arab, umelo vytvorené
ostrovy s luxusnými hotelmi, rezidenciami a súkromnými plážami, najväčšie
nákupné centrum Dubai Mall, v ktorom
nájdete hádam všetky dizajnérske obchody sveta, klzisko a veľké akvárium
s podvodnou ZOO. Hneď vedľa si
zároveň môžete dať kávu v najvyššej budove sveta Burj Khalifa a pozerať sa na
najvyššie siahajúcu „tancujúcu“ fontánu.
Naj, naj, naj, v tom sa šejkovia veľmi radi
pretekajú so zvyškom sveta. Nič nie je
nemožné, dokonca sa tu dá aj lyžovať či
snowboardovať na naozajstnom snehu
v nákupnom centre The Mall of Emirates.
Šejkovia dali postaviť komplex pyramíd ako v Gize, kde sa môžete najesť,
nakúpiť si, či pozrieť nádhernú svetelnú
šou, premietanú priamo na stenu pyramídy. Vidieť uháňať Lamborghini či Ferrari po osemprúdovke na Sheikh Zayed
Road nie je ničím výnimočným.
Ak sa vám žiada zažiť aj trochu adrenalínu, vyskúšať môžete skok padákom
nad palmovými ostrovmi, vodné skútre,
jazdu plachetnicou, šialené tobogany
v jednom z miestnych akvaparkov či
prechod púšťou na džípoch, po ktorom

vás čaká príjemná arabská večera spojená s vystúpením brušných tanečníc,
vodnou fajkou a jazdou na ťave. Nudiť
sa tu rozhodne nebudete.

Ak chcete mať v byte alkohol,
potrebujete naň licenciu

Pre viac autentickosti sa stačí
preplaviť malou loďkou nazývanou
abra a navštíviť jeden z miestnych
trhov s najrôznejšími koreninami či
zlatom. Previesť sa tiež môžete metrom,
ktoré sa vyznačuje hneď niekoľkými
zvláštnosťami: je nadzemné, plne automatizované, takže nemá šoféra,
ženy majú zvlášť vyhradený vagón
a po skúsenosti môjho kamaráta vám
neodporúčam žuvať tam žuvačku, inak
vás čaká pekne mastná pokuta.
Samotný život v Dubaji je plný protikladov. Na jednej strane je všetko
neskutočne jednoduché, aj keď máte
potraviny takmer na každom rohu, stačí
zdvihnúť telefón a celý nákup vám za
vás urobí niekto iný, a ešte vám ho aj
donesie do kuchyne. Zadarmo, aj keď
mne to nikdy nedalo a dala som im
aspoň prepitné. Bývala som na prvom
poschodí a potraviny sme mali na
prízemí, no aj tak sme väčšinou volali.
Človek tam spohodlnie. Ďalšou úžasnou
vecou sú reštaurácie. Neexistuje jedlo,
ktoré by ste v Dubaji nedostali (okrem
bravčových produktov, samozrejme,

ale ani to nie je nemožné). Nájdete tu
chutné stánky s rýchlym občerstvením,
ale aj množstvo luxusných reštaurácií od
thajskej po argentínsku kuchyňu.
Ak ste nezažili nočný Dubaj, akoby ste
tu ani neboli. Také množstvo nablýskaných barov a klubov nemá snáď ani
Bangkok. Vo väčšine z nich majú svoj
„dress code“, to pre mňa znamenalo
šatník plný najrôznejších šiat a pre
pánov zákaz v šortkách a šľapkách.
Alkohol je povolené piť iba v na to
určených podnikoch, a treba si dávať
pozor na nevhodné správanie na ulici.
Žiadne intímnosti, ani vulgárnosti, inak

strávite noc v nie príliš vábnom dubajskom väzení a len veľmi ťažko sa z toho
vymotáte. Keďže som mala v Dubaji
trvalý pobyt a nie som moslimka, ak
som chcela v byte prechovávať nejaký
alkohol, musela som si vybaviť licenciu,
a kúpiť sa dal len v špecializovaných obchodoch. Povolenie musela mať aj moja
spolubývajúca, a to aj v prípade, že
alkohol nepila. Turisti majú v hoteloch,
samozrejme, konzumáciu alkoholu povolenú.
O tej druhej, tienistejšej stránke Dubaja sa dozviete v pokračovaní.
(vb)

Hokejová brankárka Monika Kvaková: Je pocta reprezentovať Slovensko na olympijských hrách
Žiarčanka Monika Kvaková hráva
hokej na pozícii brankárky od roku
2001. Na začiatku to bolo pre ňu
najmä dobrodružstvo a obrovský
zážitok, keďže na žiarskom ľade
bola jediným dievčaťom medzi
chlapcami. Dnes však hokej v jej
živote hrá dôležitú úlohu. V roku
2014 dokonca reprezentovala
Slovensko na zimných Olympijských
hrách vo Vancouveri. Za svoje
úspechy už získala aj niekoľko
ocenení, naposledy Cenu primátora
mesta Žiar nad Hronom.
Hokej, ku ktorému Moniku priviedli
ako malé dievčatko kamaráti z dvora,
začala hrať v Žiari nad Hronom za
chlapcov, v kategórii mladších žiakov.
„Od začiatku som bola v bráne,
dobrovoľne,“ spomína dnes s úsmevom
Monika a o čosi vážnejšie pokračuje:
„Kamoši hrávali aj hokej, takže som
začala chodiť s nimi na tréningy, kde
sa už potom začala práca trénerov.
Mojimi prvými trénermi boli Peter
Uhrovič a Peter Šoltés, vtedy ešte
„mladé uchá“. Veľmi dobre si
spomínam aj na spoluhráčov, pretože
niektorí boli mojimi spolužiakmi na
žiarskom gymnáziu a s niektorými
sa stretávame dodnes, napríklad s
Tomášom Darmom, Mirom Šulekom,
Mirom Vallom či Viktorom Snopčokom.
Zhodou okolností, práve v zime
2014 sme mali hokejovú stretávku.“
Pre diváka je zrejme príťažlivejšie
pozerať sa na akcie útočníkov, no bez
kvalitného brankára sa zápasy vyhrávať
nedajú. Stojí, ale aj padá na ňom
takmer celý zápas, pretože v zápase
často stojí zoči-voči protihráčom. „Byť
brankárom je proste diagnóza. Musíte
mať inú psychiku, byť odolná... Vždy sa
mi to páčilo, byť iná. Hráčov bolo vždy
dostatok, ale keď chytíte nechytateľné,
je to úžasný pocit,“ zamýšľa sa Monika.

Monika Kvaková.
„Keďže som s chlapcami hrala v období
dospievania, narážky typu „poď sa
s nami sprchovať“, boli dosť časté. Ale
priznávam sa, úspešne som týmto
návrhom odolala, používala som
sprchu v inej šatni. Ale čo mi najviac
utkvelo v pamäti bolo, keď sa mi chalani
poskladali na brankársku hokejku, lebo
moja sa mi zlomila a nemala som s čím
chytať,“ približuje Monika s tým, že je
všeobecne známe, aká je brankárska
výstroj drahá záležitosť.
Keď Monika dovŕšila 15 rokov,
podľa vtedajších pravidiel musela
ísť hrať za ženy. Najbližší ženský tím

bol vo Zvolene. „Keď som odišla na
vysokú školu do Bratislavy, tam som
hrala za Slovan Bratislava, vtedajšie
centrum slovenskej ženskej hokejovej
reprezentácie. V súčasnosti som
hráčkou Šarišanky Prešov, pretože som
na doktorandskom štúdiu v Košiciach,“
konkretizuje Monika, pre ktorú bolo
doposiaľ najsilnejším športovým
zážitkom víťazstvo kvalifikačného
turnaja na Olympijské hry 2010:
„V každom zápase bolo nesmierne
množstvo emócii a do tých zápasov
sme dali srdce. Nikto nečakal, že sa
nám podarí postúpiť na olympiádu.
Avšak jedným zo zaujímavých zážitkov
boli aj Majstrovstvá sveta v Severnej
Kórei. Pobyt tam bol nielen športovým,
ale aj kultúrnym zážitkom.“

Hrať hokej pred 5-tisíckou
fanúšikov je veľký zážitok

Nezabudnuteľným momentom bola
pre žiarsku brankárku účasť na zimných
Olympijských hrách v kanadskom
Vancouveri v roku 2014. „Je to pocta
pre človeka reprezentovať Slovensko
na tak známom medzinárodnom
podujatí. Môžem povedať, že očarená
som bola zo všetkého – od príprav

Majstrovstvá sveta v Severnej
Kórei boli športovým aj
kultúrnym zážitkom

S pôsobením na žiarskom ľade sa
Monike vynárajú aj úsmevné zážitky.
Spomenula si však aj na jedno parádne
gesto, ktoré pre ňu spoluhráči urobili.

na olympiádu až po samotný návrat
na Slovensko,“ hovorí Monika a ďalej
približuje
samotnú
atmosféru
podujatia: „Otvárací ceremoniál bol
úžasný a byť jeho súčasťou bol pre
mňa veľký zážitok. Kráčate pred
zrakmi ľudí a mávate... Dopomohol
tomu aj fakt, že som sedela v hľadisku
vedľa
slovenského
hokejového
reprezentanta Richarda Zedníka.
Potom, počas olympiády, som sa stretla
a rozprávala s mnohými známymi,
nielen slovenskými, športovcami. Ešte
pred olympiádou sme mali prípravné
zápasy v Kanade proti Rusku a Fínsku.
Proti Rusku som vyhrala najlepšiu
hráčku zápasu a hrať pred približne
5000 ľuďmi je veľký zážitok, lebo tam
to hokejom, či už ženským, alebo
mužským proste žije. Vtedy som si
nevedela predstaviť, že na otváracom
zápase, ktorý sme hrali proti domácej
Kanade, príde 17 000 ľudí. I keď som
do toho zápasu nezasiahla, bola som
druhou brankárkou na striedačke.
Pri konečnom standing ovation celej
haly malo veľa z nás slzy na krajíčku.“
Ako ďalej Monika dodáva, zážitkov
a nezabudnuteľných momentov
však bolo mnoho, od samotných
zápasov, cez starostlivosť o hráčky zo
strany organizátorov, 24-hodinový
prístup k jedlu, tzv. „gaming room“
až po prehliadku mesta a iných
zaujímavostí. To, že sa žiarskej
odchovankyni podarilo prebojovať
do reprezentácie, je výsledkom tvrdej
práce. „Ale ja to tak nikdy neberiem.
Baví ma to, pretože mi je prirodzené
makať a dať všetko do tréningov a
zápasov, lebo viem, že to prinesie svoje
ovocie,“ hovorí skromne brankárka,
ktorá sa do reprezentácie dostala
prakticky hneď, ako odišla od chlapcov:
„Reprezentační tréneri ma oslovili na
mojom prvom turnaji, kde som chytala
za Zvolen. Ten turnaj sme aj ako tím
vyhrali.“

nanotechnológie a ich interakcie
s biopolymérmi,“ podotýka. Voľný čas
však rada venuje aj svojim záľubám,
ktoré s hokejom nijako nesúvisia.
„Mám veľmi široký záber záujmov.
Často si kolegyne robia zo mňa srandu,
že nechápu, kde na to všetko beriem
čas. Takže keď mám naozaj voľný čas,
tak prevažne spím. Veľmi rada mám
prírodu, turistiku, snowboard, wellness,
rada čítam, maľujem, učím sa hrať na
gitare, hrávam floorball a chodím cvičiť
a behať,“ vymenúva. Zaujímalo nás,
kde sa vidí o niekoľko rokov a či spája
svoju budúcnosť s hokejom, alebo
myslí na zadné vrátka a venuje sa aj
iným činnostiam: „Mám zadné vrátka,
aktuálne si robím PhD z biochémie.
Keď mi to nevyjde v hokeji, tak budem
vedkyňou,“ hovorí s úsmevom a o čosi
vážnejšie dodáva: „Popravde, v hokeji
som nikdy nevidela svoju budúcnosť.
Vždy bolo vzdelanie prednejšie a hokej
bol a je nástrojom na odreagovanie
a zabavenie sa. Je pre mňa darom,
že som s hokejom mohla toľko zažiť.
Momentálne neviem, kam presne
moje kroky v budúcnosti povedú, ale
viem, že cesta pod mojimi nohami
je v tých správnych Božích rukách.“
Aj keď v súčasnosti odchovankyňa
žiarskeho hokeja nemá športový
vzor, v začiatkoch jej kariéry ním bol
český brankár Dominik Hašek. „Mojím
životným vzorom je však Ježiš Kristus,“
netají a vzápätí o čosi tajomnejšie
prezrádza dôvod: „Asi sa to dá ťažko
zhrnúť do jednej vety, ale zmenil mi
život, dal mu zmysel, sprevádza a učí
ma každý deň.“
Monika Kvaková nám prezradila aj
to, že nemá špeciálne športové ciele.
Hokej hrá už skôr preto, že ho má rada
a môže sa pri ňom odreagovať.
(li)
Foto: archív MK.

Keď to nevyjde s hokejom,
bude vedkyňou

V reprezentačnom drese.

Popri hraní hokeja stíha Monika aj
prácu na doktorandskom štúdiu, kde
pracuje s nanočasticami, prevažne
zlatými. „Mojím zameraním sú

Bude z nej vedkyňa.

AMFO 2016
- regionálne kolo celoštátnej
postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografie
Amatérski
fotografi,
zapojte
sa
do regionálnej súťaže amatérskej
fotografie AMFO 2016, ktorú organizuje
Pohronské osvetové stredisko. Neváhajte
a prezentujte svoj talent zachytiť
jedinečné okamihy na fotografii! Súťaž
je určená trom vekovým skupinám a
má tri kategórie: farebná fotografia,
čiernobiela fotografia a multimediálna
prezentácia. Téma je neobmedzená.
Uzávierka súťaže je 4.4.2016. Súčasťou
podujatia je odborný rozborový seminár,
ktorého cieľom je rozvíjať vedomostný
a umelecko-odborný rast amatérskych
tvorcov. Špeciálnou sponzorskou cenou
bude vytlačenie fotografie na plátne
podľa výberu autora. Bližšie informácie:
Mgr. Veronika Cimrová, tel. č. 045/678
13 08, e-mail: fotofilm@osvetaziar.sk,
www.osvetaziar.sk.
CINEAMA 2016
– regionálne kolo celoštátnej
postupovej súťaže
amatérskej filmovej tvorby
Pre každého kreatívca s kamerou
organizuje Pohronské osvetové stredisko
regionálne kolo súťaže amatérskej
filmovej tvorby CINEAMA 2016. Súťaž
sa rozdeľuje na 3 vekové skupiny, ktoré
súťažia v rôznych kategóriách (dokument,
reportáž, hraný film, animovaný film...).
Uzávierka je 5.4.2016. Ak sa vám aj
nepodarí postúpiť na krajské kolo súťaže
amatérskej filmovej tvorby, stále môžete
získať nové vedomosti a inšpirovať sa
tvorbou ostatných autorov rôzneho
žánrového zamerania a technického
spracovania. Rovnako môžete vlastnou
tvorbou zaujať a inšpirovať iných. Bližšie
informácie: Mgr. Veronika Cimrová,
tel. č. 045/678 13 08, e-mail: fotofilm@
osvetaziar.sk, www.osvetaziar.sk.
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JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA POZÝVA
NA DOVOLENKOVÝ POBYT PRI MORI
Jednota dôchodcov Slovenska – Základná
organizácia Žiar nad Hronom organizuje
dovolenkový pobyt pri mori v Chorvátsku
– Makarská riviéra, destinácia Gradac
v termíne od 17.06. do 26.06.2016. Hotelové
ubytovanie, polpenzia raňajky a večere
formou bufetových stolov, autobusová
doprava. Cena: 344 €. Komplexné cestovné
poistenie: 11 €. Informácie a prihlásenie
na mob. čísle: 0902 132 999 alebo
v Klube seniorov v klubové dni utorok,
streda, štvrtok od 13.00 do 14.00 hod.
po
predchádzajúcom
telefonickom
dohodnutí. Prihláste sa čím skôr, avšak
najneskôr do 25.3.2016, zároveň je potrebné
uhradiť uvedenú čiastku. Neváhajte, poďte
s nami na dobrú dovolenku, miesta sa
zapĺňajú. Ján Truben, predseda ZO JDS
DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ V ŽIARSKOM PLANETÁRIU
Dňa 13. marca 2016 od 14-tej hodiny
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom opäť otvorí
dvere návštevníkom všetkých vekových
kategórií, aby sa mohli poučiť i zabaviť
počas popoludnia vyplneného pestrým
programom. Všetky sály a ostatné priestory
budú sprístupnené a ponúkneme v nich
pestrý program. Vo Hviezdnej sále lektori
s planetáriom ukážu, čo uvidíme na oblohe
počas jarných mesiacov, uvedieme tiež rozprávku pre najmenších, multimediálny
program pre malých školákov a relaxačný
program. Hosťom podujatia bude prof.
RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s prednáškou Hviezdy a my so
začiatkom o 15.30 hod. Ukážeme tiež, ako
sa riadi kozmická loď a ako sa experimentuje so svetlom. Za priaznivého počasia
bude možné medzi 14.00 až 17.00 hodinou
pozorovať chromosféru a fotosféru Slnka
a od 19.00 do 21.00 hodiny objekty večernej
oblohy astronomickými ďalekohľadmi
v pozorovateľni KHaP. Vstup je voľný.

Blahoželanie

Viktorko a Kristínka
5 rôčkov a 2 rôčky máte,
radosť a lásku nám úprimnú dávate.
Želáme vám veľa zdravia,
radosti a milej detskej hravosti.
Mamička, ocko,
babka Anka, Rado, dedo.

DARUJTE 2 % Z DANE PSÍKOM Z ÚTULKU
Pomôžte nám aj tento rok pomáhať
tým, čo si pomôcť sami nevedia.
Ak sa aj vy rozhodnete podporiť snahu
pomáhať opusteným psíkom, ktorí sú
umiestnení v žiarskom útulku, môžete
použiť predvyplené tlačivo na darovanie
2 % z vašich daní, ktoré nájdete na www.
utulokziar.sk.
Obchodné meno alebo názov:
OZ Strážni anjeli.
Sídlo: M. Benku 7/30, Žiar nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie.
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):
421 886 79

HĽADÁM DOMOV
TIMI
Timi bol
odobratý
zo zlých
podmienok.
Má 4 mesiace.
V dospelosti

predpokladáme, že bude menšieho vzrastu.
Je vhodný do bytu, ale aj do rodinného domu
s prístupom do vnútra. Očkovaný a čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia v dospelosti.
LADY
Lady sa z
rodinných
dôvodov vzdal
jej majiteľ. Má
11mesiacov. Je
kríženec stafforda
a labradora. Lady
je priateľskej,
kontaktnej a nekonfliktnej povahy. S inými
psíkmi a sučkami je znášanlivá. Vzhľadom
na to, že je väčšieho vzrastu, je vhodná skôr
do rodinného domu. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.

MAX
Max bol
nájdený v
obci. Má
približne 2
roky. Je to
kríženec
menšieho
vzrastu. Max je milej, kontaktnej a nekonfliktnej
povahy. S inými psíkmi a sučkami sa znesie. Je
vhodný do rodinného domu, ale aj do bytu.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
RITA
Rita sa nám
vrátila z
adopcie.
Z dôvodu,
že jej noví
majitelia sa
nezvládali o
ňu starať. Rita má 1,5 roka. Je kríženec mopslíka.
Momentálne je ustráchaná a vystresovaná
z nového prostredia. K ľuďom je kontaktná
a priateľská. S inými psíkmi a sučkami sa
znesie bez problémov. Má hygienické návyky.
Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737 a 0918 398 483 počas pracovných
dní v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
10.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
11.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
12.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY 13.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje 14.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
dočasne LSPP vo Zvolene.
16.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lies- 17.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
18.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
kovská cesta 2499/2, Zvolen
19.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lies- 20.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
21.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
kovská cesta 2499/2, Zvolen

22.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
24.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod. Lekárne v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
HĽADÁME HARMONIKÁRA
MSS Sekera hľadá harmonikára,
ktorému nesmie chýbať chuť,
láska k ľudových tradíciám a piesňam.
Kontakt a bližšie informácie: 0917 702 372

VI.
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e-mail: inzercia@echo.sk

Deň otvorených dverí na „Štvorke“
Základná škola na Jilemnického
ulici
pozýva
rodičov, priateľov školy
a predškolákov na Deň otvorených dverí, ktorý sa
uskutoční 17. marca v priestoroch školy.
V tento deň, v čase od 8.40 do
10.30 hod., sa môžete prísť pozrieť, čo dokážu nielen prváci školy a
piataci, ale aj aké metódy a formy práce používajú učiteľky.
V popoludňajších hodinách, v čase od 15.00 do 18.00 hod., si budete
môcť pozrieť priestory školy, ktoré bežne neuvidíte.

2% Z DANE PRE „DVOJKU“
Obraciame sa na vás s prosbou o poskytnutie 2% z dane z príjmu pre Združenie
na pomoc škole pri Základnej škole na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom. Získané prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu, na podporu všestranného
rozvoja žiakov a zlepšenie mimoškolskej a záujmovej
činnosti. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy,
prípadne vám ho poskytne triedny učiteľ alebo
v kancelárii školy. www.zsstefanikazh.edu.sk, IČO:
37818601, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno: Združenie na pomoc škole, Sídlo: Ul.
M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer priameho predaja nehnuteľnosti –
pozemku: CKN parcela č. 698/37– ostatná
plocha s výmerou 65 m2 v podiele 1/1
(ďalej len ako „pozemok“), vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 4711089915/2016, vyhotoveného firmou Geodetické
služby M&M, s.r.o., IČO: 47110899, úradne

overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 25.02.2016,
z pôvodnej CKN parcely č.698/25, zapísanej
na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom v podiele 1/1, najmenej za kúpnu
cenu stanovenú znaleckým posudkom,
ktorý nemôže byť v deň schvaľovania
prevodu mestským zastupiteľstvom starší
ako 6 mesiacov.
Minimálna kúpna cena pozemku je
stanovená vo výške 14,50 €/m2 na základe
Znaleckého posudku č.57/2016 zo dňa

02.03.2016, vyhotoveným znalcom Ing.
Štefanom Sviržovským.
Predmetný pozemok je situovaný na ul. bez
mena pri Trafostanici č.108 (s.č.471) oproti
areálu I. ZŠ.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor ekonomiky a financovania – č. d.6,
tel.: 045/678 71 43, na webovej stránke
mesta alebo na Úradnej tabuli mesta.
(r)

Jarná školička na „Dvojke“ pre predškolákov
Pedagógovia z „Dvojky“ pripravili
pre predškolákov zaujímavý projekt.
Prvé tri dni jarných prázdnin mohli
stráviť v škole ako ozajstní školáci.
Viac ako štyridsiatka predškolákov sa
tak s nadšením vrhla za školské lavice.
Pedagógovia si pre nich pripravili veľa
zaujímavých aktivít, ktorých cieľom
bolo plniť predovšetkým úlohy a
ciele výchovy a vzdelávania. Zároveň
však chceli pripraviť predškolákov na
bezproblémový prechod do školy.
„Predškoláci si mohli skúsiť, aký je to
pocit byť v naozajstnej veľkej škole,
spoznávať písmenká, čísla, oboznámiť
sa s prvkami pedagogiky Marie Montessori, spievať, tancovať, učiť sa anglické slovíčka, vyskúšať si prácu na
interaktívnej tabuli či tvoriť z Lega,“
povedala pre Mestské noviny riaditeľka
školy Ľubica Baranová. Deti sa mohli
presvedčiť aj o tom, aká je zaujímavá
fyzika, biológia a chémia. Počas troch
dní sa zoznámili nielen s pedagógmi
školy, ale aj s vychovávateľkami zo
Školského klubu detí.

ktorý sa bude konať dňa 15. marca od
8.30 do 12.30 hod. a od 14.30 do 16.30
hod. v priestoroch školy. V tento deň budete mať príležitosť vidieť, počuť a zažiť
na „Dvojke“ z každého rožku trošku
- z oblasti prírodovednej, technickej,
spoločenskovednej, športovej. Budete
vidieť, ako sa malí i veľkí žiaci vzdelávajú nielen na vyučovacích hodinách:
Hadík Snake na lúke (ANJ – Jolly Phonics), Pesničkovo, Tajomstvo sovičky zo
školičky, Matematický kráľ, Hovoriace
LEGO, V krajine hračiek, Hókus – Pókus,
Vedenie „Dvojky“ pozýva všetkých Učíme sa s tabletom, Malí bádaterodičov, starých rodičov i malých lia, Mladý technik, Objavy a vynálezy,
(kr)
predškolákov na Deň otvorených dverí, Športujeme hravo – zdravo...

Deň otvorených dverí

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAEkov

SPOMIENKAtkov

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už
nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 14. marca si pripomenieme
3. výročie úmrtia mojej drahej
mamy
Márie Budaiovej.
S láskou spomínajú dcéra Oľga
s manželom, vnučka Stanka,
vnuk Mirko s manželkou
a pravnúčatá Mirko a Kristínka.

Zhasli oči,
ktoré nám boli drahé,
dotĺklo zlaté srdce,
ktoré nás milovalo.
Dňa 13. marca sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama a starká
Emília Urblíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú syn Július s rodinou,
dcéra Erika s rodinou, dcéra Iveta
s rodinou a zať Július s rodinou.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAkov

Odišiel si tíško ako
dochádza deň
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
Dňa 9. marca sme si
pripomenuli 13. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starký
a prastarký Karol Špelic.
Za tichú spomienku ďakujú
manželka a dcéry s rodinami.

Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca 2016
si pripomenieme 6. výročie,
čo nás navždy opustila naša
mamička, starká a prastarká
Mária Vencelová.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou musíme žiť.
Dňa 10. marca si
pripomíname 6 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý brat
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína sestra Anna s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 6. marca uplynulo 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý syn, brat,
švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami. Spomínajú rodičia, sestry
Jana a Marika s rodinami a brat
Vlado s rodinou.

ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ
POĎAKOVANIEtkov

Úsmev mal
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s naším drahým
Ing. Jánom Sekerkom,
ktorý nás navždy opustil dňa
10.2.2016 vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Ten, kto ťa poznal –
spomenie si.
Ten, kto ťa mal rád –
nezabudne.
Dňa 6. marca
sme si pripomenuli
6. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý priateľ a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami. Spomína
Katka a dcérka Alžbetka.

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v
termíne od 25. marca do 10.
apríla 2016 sa budú doručovať
rozhodnutia na miestne dane
(daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje)
na rok 2016. Rozhodnutia budú
doručovať občanom do vlastných
rúk zamestnanci mesta.
Miestne dane je potrebné zaplatiť
vo výške a v termíne uvedenom v
rozhodnutí na účet mesta alebo
do pokladnice mesta. Pri platbe
miestnych daní je potrebné uviesť
variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam. (r)

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2015

V utorok 23. februára sa uskutočnil
ďalší ročník podujatia Športovec
mesta. Tento rok si ocenenie
z rúk primátora Petra Antala či
viceprimátora Ladislava Kukolíka
prevzalo 112 športovcov.
Ocenenie Športovec mesta si prevzali
najúspešnejší športovci, družstvá, tréneri
a funkcionári za rok 2015. Z celkového
počtu 112 športovcov boli ocenených 33
jednotlivcov, 73 športovcov v kolektíve, 2
tréneri a 4 funkcionári.
NEOLYMPIJSKÉ ŠPORTY

Jednotlivci: karate klub: Šimon Sečkár,
Timotej Gašpar, Ester Šišková, Natália
Rajčanová, Veronika Víglašská, Patrícia
Vanková, Zdenko Vanka, Viktória
Snopková, Erik Sklenka, Viktória Pavlová,
Aris Nikolas Čela, Karin Hanáková,
Martina Tatárová, Nina Jelžová, Milan
Laurov, Michal Výrostko, Dominika
Veisová, Andrej Tončík – jiu jitsu, Samuel
Frindt – jiu jitsu, Patrik Franta – člen Free
style karate academy Romana Voláka
v Bratislave, Jaroslav Ihring a Natália
Varechová – Tanečno-športový klub
Stella.
Kolektívne športy: družstvo starších
žiakov karate klubu v zložení Aris Nikolas
Čela, Erik Sklenka a Jaroslav Kalamár,
družstvo juniorov karate klubu v zložení
Michal Výrostko a Milan Laurov, družstvo
junioriek karate klubu v zložení Nina
Jelžová a Natália Rajčanová, kolektív TŠK
Stella v zložení Stanislav Kubáň – Natália
Varechová, Martin Kollár – Dominika
Krčmárová, Tomáš Legíň – Isabella
Kúšová, Andrej Hric – Soňa Herková, Filip
Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava –
Kristína Begániová, Patrik Franta – Timea
Turčanová a Marek Vančišin – Lucia
Boboková.
ŠKOLSKÝ ŠPORT

Družstvo
starších
žiakov
stolnotenisového klubu v zložení Hugo
Repáň a Jakub Filús.
OLYMPIJSKÉ ŠPORTY

Jednotlivci: Nina Krajčíková – atletický
klub, Michal Bavlšík – FK Pohronie, Hugo
Repáň – stolnotenisový klub, Jakub
Kádaši – basketbalový klub, Kristián
Zimány – cyklistický klub, Ján Gajdošík
– cyklistický klub, Adrián Foltán –
cyklistický klub, Adam Foltán – cyklistický
klub, Matúš Černek – cyklistický klub,
Vladimír Buchal – atletický klub, Róbert
Láska – športovo- strelecký klub.
Kolektívne športy: družstvo starších
mini žiakov BK v zložení Matej Krahulec,
Adam Galko, Matej Bobok, Marcus
Ziman, Juraj Kret, Sebastián Šonkoľ,
Patrik Herich, Adam Dekýš, Richard
Kosmeľ, Martin Holic, Patrik Ďurica,
Matej Tončík, Tomáš Baláž, Boris Balogh,
Michal Kosmeľ a Marián Sirotný, družstvo
juniorov cyklistického klubu v zložení
Adrián Foltán, Kristián Zimány, Tomáš
Meňuš, Matej Truben a Ján Gajdošík,
mladší žiaci FK Pohronie U13 Július
Žember, Adrián Pivarči, Viktor Tatár,
Tomáš Kukučka, Marek Netolický,
Martin Krčmár, Radoslav Beňo, Samuel
Urgela, Samuel Rajčan, Jakub Hric, Jakub

Rosenberg, Matúš Skučka, Sebastián
Ščepko, Ľubomír Foltán, Martin Šuster,
Daniel Bohuš, Michal Sučák, Samuel
Novosad, Lukáš Pútec, Dávid Krištof a
Lukáš Skladan.
Tréner: Miroslav Rybársky – atletika:
počas trénerskej práce vychoval mnoho
atlétov, medzi ktorými boli reprezentanti
Slovenska a majstri Slovenska, Ivan
Červenka – karate: je trénerom 3. triedy
a držiteľ 1. danu, trénuje cvičencov
súborných cvičení kata, ktorí dosahujú
výborné výsledky na domácich, ale aj
medzinárodných súťažiach.
Funkcionári: Baltazár Laca – hokejový
klub: žiarskemu hokeju je verný už dlhých
42 rokov, patrí k dlhodobým žiarskym
hokejovým funkcionárom a ikonám,
Viliam Toporcer – atletický klub: počas
dlhoročnej a plodnej trénerskej práce
dosiahli jeho zverenci úspechy nielen
na úrovni kraja či Slovenska, ale aj na
medzinárodnej úrovni, Vojtech Kmeťo –
stolnotenisový klub: významnou mierou
sa pričinil o založenie stolnotenisového
oddielu v Žiari nad Hronom v roku 1958,
Emil Trubač in memoriam – horolezecký
klub James: fandil pohybu, venoval
sa viacerým športom, v mladosti cez
atletiku, potom lyžovanie /11xBiela
stopa/,
cyklistiku,
parašutizmus,
pilotovanie vetroňov, splavovanie našich
riek. Horolezectvo u neho zvíťazilo na
celej čiare,bol zakladateľom a prvým
predsedom Horolezeckého klubu JAMES
v Žiari nad Hronom, na jeho podnet
sa podarilo v meste postaviť na učilišti
umelú horolezeckú stenu, na základe
čoho sa v meste rozšírila základňa
mladých lezcov.

súperov na jedinom turnaji. Preto sa
športy rozdelili do troch kategórií. Na
školský šport, neolympijské športy a
hlavnú kategóriu olympijské športy.
Zároveň sa jasne stanovili kritériá a tým
sa eliminovali subjektívne návrhy klubov.
Často sa stávalo, že sme ocenili majstra
kraja, ale napríklad štvrtý tím na MS sa na
oceňovanie nedostal. Celkovo sa zároveň
znížil počet ocenených, u jednotlivcov
aj kolektívov. Samotný ceremoniál
trval v tomto roku kratšie a mal svoju
gradáciu. Vyzdvihnúť treba úplne nové
oceňovanie zaslúžilých športových
funkcionárov, ktorí na jeseň svojho
života dostanú poctu pred všetkými
aktívnymi športovcami. Návrhy dávali
na podnet komisie kluby a nominácie
schvaľovala komisia. S návrhom sme
prišli celá Komisia športu a mládeže
pri MsZ, kde sme sa v počte doteraz
nevídanom zišli športovci, kvalifikovaní
a skúsení tréneri a funkcionári z praxe.
Poslanci aj neposlanci, členovia komisie,
sme dali na prvé miesto čisto odborný
pohľad na oceňovanie a určite postupne
aj financovanie športu v meste.“
Prečítajte si reakcie niektorých z
ocenených na to, čo pre nich ocenenie
znamená a ako ich motivuje v ich ďalšom
športovom úsilí.
František Sitora, tréner žiarskych
cyklistov a šéf tímu: „Momentálne
sme ešte na sústredení v prímorskom
letovisku Vodice v Dalmácii a
najazdievame potrebné kilometre. Aj to
bol dôvod, prečo niektorí chlapci neboli
prítomní na vyhodnotení. Ocenenie,
ktorého sa zverencom dostalo, si
nesmierne ceníme. Na druhej strane,
je to pre nás aj zaväzujúce. Aj v tomto
roku chceme pripraviť pretekárov na

tie najvyššie podujatia ako je Svetový
pohár Ncup juniorov, Majstrovstvá
Európy a Majstrovstvá sveta. Zároveň
pripravujeme na cyklistiku nových
nádejných
mladých
pretekárov,
vrátane dievčat. Starší pretekári prešli
do kategórie mužov U23 a teší nás, že
Zimány a Meňuš pokračujú vo veľkej
cyklistike v profesionálnom tíme Dukla
Banská Bystrica. Každého trénera
poteší, keď vidí vo svojich zverencoch
pokračovanie. Je to tá najlepšia výplata,
za ktorú sa oplatí pracovať. Preto si
nesmierne vážim zo strany mesta
a sponzorov ocenenia a podporu v
prospech rozvoja mládežníckej cyklistiky
v Žiari nad Hronom.“
Miroslav
Rybársky,
ocenenie
v kategórii tréner: „Športovci zbierajú
ocenenia za svoje výkony na športovom
poli, tréneri väčšinou zostávajú v úzadí
bez väčšej slávy. O to viac si každý tréner
cení, keď si aj jeho prácu vážia a cenia
nielen jeho zverenci so svojimi rodičmi,
ale aj športová verejnosť. Každé ocenenie
nielen poteší a motivuje trénera v ďalšej
trénerskej činnosti, ale zároveň aj
zaväzuje k ešte lepším výkonom svojich
zverencov. Toto ocenenie si veľmi vážim,
lebo zároveň je to aj potvrdenie toho, že
moja práca s mládežou v našom meste
má význam.“
Norbert Nagy, tréner starších mini
žiakov BK: „Vážime si ocenenie, je veľmi
príjemné si celý tím nastúpiť na pódium
pred početným obecenstvom a prebrať
ocenenie z rúk primátora. Pre mňa
osobne je to ďalší silný impulz naplno
sa venovať tomu, čo ma baví, pracovať
s mládežou, ktorá chce niečo dokázať.
Nepreceňujem osobne toto ocenenie,
už siedmykrát s tromi rôznymi tímami
som sa postavil na pódiové umiestnenie
na MSR. Dôležité je, aby tento úspech
nakopol chlapcov k ešte väčšiemu
snaženiu sa na tréningoch, aby cítili,
že ich snaha a tvrdá drina v telocvični
má význam. Chlapcom sa ceremónia
oceňovania veľmi páčila, prišli slušne
oblečení a užili si ju.“
Rastislav Urgela, tréner mladších
žiakov FK Pohronie U13: „Získanie
ocenenia nás veľmi potešilo. Je to už
tretíkrát v rade, čo naši chlapci stáli na
pódiu, kde si prevzali pekný pohár a
vecné ceny. Myslím si, že právom si to za
svoj každodenný prístup v tréningovom
procese a výborné výsledky, ktorými
reprezentujú mesto Žiar nad Hronom,

zaslúžia. Je to motivácia, a zároveň výzva
pre všetky ostatné kategórie v klube
FK Pohronie a nás všetkých zaväzuje
do ďalšej poctivej a svedomitej práce s
mládežou.“
Ľubomír Striežovský, tréner karate
klubu: „Odmeňovanie športovcov v
meste si karate klub veľmi cení. Je to
akcia, ktorá sa teší veľkej popularite
medzi športovcami. Každoročne na
ňom mávame početné zastúpenie.
Výsledkami patríme k najlepším
karate klubom na Slovensku a aj na
medzinárodnej pôde končíme ako klub
medzi najlepšími. Ceníme si, že mesto,
MŠK, 4. ZŠ a SSOŠT nám vytvárajú skvelé
podmienky na trénovanie. Nedá nám
však nevyjadriť nesúhlas s nastavenými
podmienkami nominácie jednotlivých
športovcov na túto akciu. Oproti minulým
rokom sa podmienky nominácie na
odmeňovanie sprísnili, na čo doplatili
hlavne menšie kluby s neolympijskými
športami. Nepáči sa nám, že boli z
odmeňovania vyčlenené deti do 10
rokov. My pracujeme s deťmi od 5 rokov
a máme v histórii klubu osemročných
majstrov Slovenska, medailistov z
medzinárodných súťaží. Aj nedávno
sme skončili na veľkej medzinárodnej
súťaži, kde bolo 17 štátov a 147 klubov
ako najúspešnejší klub turnaja. Aj
vďaka našim malým pretekárom, ktorí
v konkurencii 20-35 pretekárov podali
vynikajúce výkony a vybojovali medaile
a cenné body do výsledkovej štatistiky,
sa nám podaril tento historický výsledok.
Chceme vystupovať jednotne, či už na
súťažiach, alebo aj na takýchto akciách.
Rodičia týchto malých detí investovali
do reprezentácie mesta nemalé peniaze
a nie vždy môžu svoje deti doprevádzať
na súťaži, hlavne v zahraničí. Na
odmeňovaní im však mohli zatlieskať.
Práve tí najmenší sa na oceňovanie stále
najviac tešili. Ďalej sa nám nepáčia rôzne
kritéria nominácie, pre neolympijské a
olympijské športy. V olympijskom športe
stačí medaila z kraja a v neolympijskom
až z majstrovstiev republiky. Toto
znevýhodňuje menšie kluby v meste.
My osobne s tým problém nemáme, naši
pretekári toto kritérium spĺňajú, aj keď
vybojovať medailu na MS, kde už štartujú
už len tí, čo prešli vyraďovacími zápasmi
na regionálnej úrovni, nie je jednoduché.
Samotné podujatie malo aj tento rok
vysokú úroveň a karatistom sa páčilo.
(li)

Reakcie ocenených
Oproti predchádzajúcim ročníkom, tento
rok prišlo k zmene pravidiel oceňovaných
športovcov. Dôvody nám vysvetlil
Norbert Nagy, predseda športovej
komisie: „Do oceňovania športovcov
bolo potrebné konečne zaviesť jasné
pravidlá a kritériá. Oddeliť športy s
malou a športy s väčšou konkurenciou
vo svojich súťažiach. Mať na pódiu
športových rybárov a ryžovačov zlata a
nedať pritom ale úctu vôbec nikomu z
futbalu, najpopulárnejšieho športu, bolo
pri všetkej úcte ku všetkým športom,
trochu nespravodlivé. Skúste sa presadiť
v najmasovejšom slovenskom športe
s obrovskou konkurenciou. Ľahšie je
ísť do súťaže, kde máte troch či štyroch

Žia
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Žiarski karatisti sa stali najúspešnejším klubom na najväčšom medzinárodnom turnaji na Slovensku
KARATE

Vo februári čakali našich karatistov z
MŠK Žiar nad Hronom 3 súťaže. Prvou
bol Zvolen Cup, ktorý bol zároveň
2. kolom Pohára Stredoslovenského
zväzu karate a majstrovstvami kraja
pre seniorov.
7. februára sa vo Zvolene stretlo 428
pretekárov zo 44 klubov zo Slovenska,
Rumunska a Srbska.
Žiarčania oslabení o Jelžovú a
Veisovú, ktoré v tom čase zápasili na
Majstrovstvách Európy na Cypre, podali
skvelé výkony, keď v hodnotení klubov
skončili na 2. mieste za Kachi Nitra. V
tabuľke po druhom kole sú Žiarčania
na druhom mieste o 11 bodov za Kachi
Nitra. O titul majstra kraja zabojoval v
seniorských kategóriách len 17 – ročný
Milan Laurov, keďže súťaž umožňovala
ostaršenie. V kategórii do 76 kg mu titul
ušiel len o vlások, keď prehral vo finále,
no v kategórii bez rozdielu hmotnosti už
premožiteľa nenašiel a titul bol doma. V
juniorskej kategórii po finálovej prehre s
klubovým kolegom Michalom Výrostkom
pridal do štatistiky ešte druhé miesto, čím
sa ziskom troch kovov stal najúspešnejším
žiarskym pretekárom.
Ani naši mladší pretekári sa nedali
zahanbiť. Prvé miesta vo svojich
kategóriách vybojovali Urban Beňo, Aris
Nikolas Čela, Bibiána Černáková, Ivana
Gahírová, Erik Sklenka, Ester Šišková,
Veronika Viglašská a Michal Výrostko.
Na druhých miestach skončili Alexandra
Biela, Ivana Gahírová, Karin Hanáková,

Alexandra Kalamárová a Viktória
Snopková. Tretími miestami medailovú
štatistiku uzavreli Adam Dolnický, Timea
Kučerová, Radoslava Kučerová, Nela
Mladenovič, Natália Rajčanová, Šimon
Sečkár (2x) a Zdenko Vanka.

Premiéra najmenších

Hneď ďalší víkend 12. februára sa v
Prievidzi konalo 1. kolo Slovenského
pohára detí a žiakov do 12 rokov.
Pozornosť trénerov bola tentoraz
sústredená na výkon našich najmenších
pretekárov, pre ktorých to bola úplne prvá
súťaž. Keďže išlo o prípravkárov, prevažne
škôlkarov, súťažili len v disciplíne agility,
čo je beh cez prekážkovú dráhu – akýsi
test šikovnosti. V kategórii 5-ročných
dievčat si zlatú úroveň vybojovala
Karolína Kortišová, v 5-ročných chlapcoch
si striebornú úroveň vybehal Peter Barcík
a v 6-ročných chlapcoch sa v bronzovej
úrovni umiestnil Gregor Klacek. O 20
stotín sekundy ušla medaila Lee Tesákovej.
Naši najmenší zhodne ukázali, že žiarske
karate môže s nimi počítať. Aj ostatní
členovia družstva MŠK Žiar nad Hronom
podali pekné výkony, čím sa v hodnotení
klubov umiestnili na 4. mieste spomedzi
43 klubov z celého Slovenska.

Najúspešnejším pretekárom
GP Slovakia sa stal
Aris Nikolas Čela

O obrovskú senzáciu sa postarali
členovia klubu MŠK Žiar nad Hronom

obe poverili reprezentovať Slovensko v
tímoch. Tím Dominiky Veisovej skončil
nakoniec na treťom mieste a tím, kde
bola Nina Jelžová sa dostal do finále, no
Slovenky tento raz na Bielorusky nestačili,
a tak skončili druhé.
Druhý deň súťaže bol venovaný mladším
súťažným kategóriám. Najväčší výkon na
súťaži snáď predviedol Aris Nikolas Čela,
ktorý nastúpil vo svojej vekovej kategórii,
ale i v staršej. V oboch kategóriách
nenašiel premožiteľa, a tak po 9 vyhratých
zápasoch si z turnaja odniesol dve zlaté
medaile. O ďalšie zlato sa postarala Nina
Jelžová vo svojej kadetskej kategórii, kde
za sebou nechala všetky svoje súperky.
Zbierku zlatých umiestnení uzavrela
skvelým výkonom Alexandra Kalamárová.
Naši úspešní nováčikovia. Zľava Peter Barcík, Karolína Kortišová a Gregor Strieborné medaile si vybojovali Urban
Klacek so svojimi trénermi Antonom Urblíkom a Ľubomírom Striežovským. Beňo, Timea Kučerová a Viktória Snopková.
Bronzom ešte prispeli Alexandra
na najväčšom medzinárodnom turnaji medailí. V prvý deň turnaja nastúpili Kalamárová, Šimon Sečkár, Ester Šišková a
(ľs)
na území Slovenska. Grand prix naši najstarší pretekári. V juniorkách do Zdenko Vanka.
Slovakia – Veľká cena Slovenska je 53 kg po 4 vyhratých zápasoch si zlato
najväčším medzinárodným turnajom vybojovala naša bronzová medailistka z
organizovaným Slovenským zväzom ME Dominika Veisová. Nina Jelžová po
karate. Každoročne sa na ňom zúčastňujú ostaršení nastúpila v kategórii junioriek
reprezentačné výbery jednotlivých nad 59 kg. V bojoch so staršími súperkami
krajín. Tento rok sa v Bratislave počas si vybojovala bronz. V kategórii juniorov
dvoch súťažných dní 27. a 28. februára do 68 kg nastúpili Michal Výrosto a
predstavilo v preplnených kategóriách Milan Laurov, ktorí si taktiež vybojovali
vyše 1 200 pretekárov z 18 krajín. bronz. Na záver prvého súťažného dňa
Spomedzi 147 zúčastnených klubov sa boli naplánované ešte súboje družstiev
práve ten náš MŠK Žiar nad Hronom stal národných tímov. Výkony našich dievčat
Náš najúspešnejší pretekár na GP
najúspešnejším klubom turnaja ziskom počas celej sezóny opäť neostali bez
Slovakia Aris Nikolas Čela.
5 zlatých, 3 strieborných a 7 bronzových povšimnutia, keď reprezentační tréneri

Skvelý medailový bežecký víkend žiarskych atlétov
ATLETIKA

Žiarski atléti počas jedného víkendu
zúčastnili štyroch halových súťaží
Majstrovstiev Slovenska v bratislavskej
hale Elán.
V sobotu 20. februára na halových
Majstrovstvách Slovenska starších žiakov
sa najviac darilo Nicol Kováčovej v behu
na 1500 m. Svojim novým osobným
výkonom 5:26 min. obsadila pekné 4.
miesto. Po dlhej pretekárskej prestávke
sa na dráhu pomaly vracia aj Tamara
Mazúrová, ktorá si v behu na 300 m urobila
osobák s časom 49,25 sek. a obsadila
celkovo 18. miesto. V behu na 150 m
obsadila s časom 21,38 sek. Leonie Sophia
Engel celkovo 16. miesto. Naše dievčatá
na záver podujatia súťažili aj v štafete 4 x
200 m, kedy s časom 2:03 min. obsadili 7.
miesto.
V nedeľu 21. februára sa priebežne konali
v hale Elán tri Majstrovstvá Slovenska.
Najdlhšiu súťaž mali naše dievčatá v súťaži
Majstrovstiev Slovenska mladších žiačok
v päťboji. Ninka Krajčíková nazbierala
spolu 1 808 bodov a celkovo z 24 dievčat
obsadila pekné 10. miesto. Potešila najmä

vo svojich hlavných disciplínach. Skok do
diaľky si vyrovnala svoj najlepší vlaňajší
osobný výkon 412 cm a vo svojom behu
na záverečnej 600 m trati suverénne
zvíťazila. Najmladšia pretekárka z poľa
štartujúcich Natálka Bieliková nazbierala
spolu 1 458 bodov a obsadila celkové 16.
miesto.
Postupne s pribúdajúcim časom sa
zvyšoval aj vek súťažiacich a po mladších
žiakoch sa do svojich majstrovských súťaží
zapojili aj juniori. V súťaži majstrovstiev
juniorov nám urobil najväčšiu radosť
Lukáš Muha, ktorý potvrdil svoju rastúcu
formu v behu na 800 m a skvelým novým
osobákom 1:59,43 min. po tvrdom
a vyrovnanom boji obsadil výborné 3.
miesto. V behu na 3 000 m pretekal aj náš
tréningovo najmladší atlét Ľuboš Orságh.
Umiestnil sa na 10. mieste.
V súťaži Majstrovstiev Slovenska
veteránov nás reprezentovali Daniel
Matis a Marcela Kocholová. Daniel súťažil
v disciplíne 1 500 m, kde obsadil 9.
miesto. Viac sa darilo Marcele Kocholovej.
V behu na 200 m získala majstrovský titul

FUTBAL – HALOVÝ TURNAJ U9

a v behu na 400 m získala pekné 4. miesto
a v behu na 800 m 7. miesto.
V nedeľu 21. februára sa v Šamoríne
uskutočnila zimná séria behov. Žiarsky
klub reprezentovala „bežecká rodina
Beňových“, vedená otcom Dušanom,
mladšou dcérou Viktóriou a najmladšou
Simonkou. V behu na detí do 7 rokov na
300 m vyhrala suverénne Simonka Beňová
s náskokom 43 sekúnd. V behu na 800 m jej
staršia sestra Viktória. V hlavnej kategórii
mužov na 12 km bolo nabité pole, kedy sa
na štart postavilo 118 pretekárov. Dušan
Beňo s časom 46:01 min. získal 10. miesto.
(MR)

15. ročník Veľkonočných plaveckých pretekov
Sobota 19. marca 2016
Mestská krytá plaváreň

Halový turnaj FK Pohronie Cup U9

Začiatok o 9.00 hod.

Posledná februárová nedeľa v roku
2016 patrila domácemu turnaju FK
Pohronie Cup 2016, ktorý sa odohral na
domácej pôde v ZUS aréne v Žiari nad
Hronom. Okrem nášho futbalového
klubu sa ho zúčastnila aj slovenská
špička v kategórii U9 na Slovensku:
MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FC
Spartak Trnava, FK Inter Bratislava,
FC VSS Košice, 1. FC Tatran Prešov a FC
Baník Horná Nitra.
Naši futbalisti sa predstavili na domácom turnaji ako skvelí hostitelia a body
našim súperom priehrštím rozdávali.
V základnej skupine najprv podľahli
MFK Ružomberok 0:1, následne im sily
nestačili na Bílých Andelov a v poslednom skupinovom zápase prehrali aj
s bratislavským Interom 1:2. Systém
turnaja ich zaradil do dvojkolového zápasu s posledným z B skupiny 1. FC Tatran Prešov o konečné siedme miesto.
V prvom zápase sa našim chlapcom podarilo nad súperom z Prešova vyhrať 1:0,
ale v odvete prehrali 1:4, čo v konečnom
účtovaní znamenalo posledné miesto.
Tréner Maroš Pažout povedal po turnaji:
„Tento turnaj sa nám vôbec nevydaril.
Viazla kombinácia, prechod do útoku,
obranná činnosť mužstva mala množstvo
chýb a spolu so žalostnou koncovkou to
inak ani nemohlo skončiť. Naši kľúčoví
hráči dnes nemali svoj deň a kvalitní súperi nás poriadne preverili. Počas jarných
prázdnin si od futbalu oddýchneme

a potom sa musíme vrátiť k tvrdej práci.“
Zostava FK Pohronie U9: Laurov, Kršiak –
Pažout, Bujňák, Kocian, Kabina, Sekerka,
Hrmo, Čerťaský, Suchý, Pittner, Líška.
VÝSLEDKY FK POHRONIE U9

•FK Pohronie - MFK Ružomberok 0:1
•FK Pohronie - FC Spartak Trnava 1:3
(Kocian)
•FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:2
(Kocian)
•FK Pohronie - 1.FC Tatran Prešov 1:0
(Pažout)
•FK Pohronie - 1.FC Tatran Prešov 1:4
(Sekerka)
Konečné poradie: MŠK Žilina, MFK
Ružomberok, FC VSS Košice, FC Spartak
Trnava, FK Inter Bratislava, FC Baník
Horná Nitra, 1. FC Tatran Prešov,
FK Pohronie.
(KRP)

