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Minizoo v parku sa
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OZ ZAŽIAR
zrealizovalo už 17 projektov

Fašiangy po prvýkrát vo dvore Svätokrížskeho domu
Po prvýkrát sa fašiangy v našom
meste konali vo dvore Svätokrížskeho
domu. Žiarčania, ktorí si toto
podujatie nenechali ujsť, tak mohli
vidieť aj pravú domácu zabíjačku.
Vo dvore Svätokrížskeho domu sa
v utorok 28. februára už od skorých
ranných hodín porciovalo 160-kilové
prasiatko. Žiarčania, ktorí chodili už od
rána, tak na vlastné oči videli, ako sa
spracúva mäso počas pravej zabíjačky.
Hotové chutné hurky, klobásy, hurkovú
kašu či kapustnicu si neskôr návštevníci
podujatia mohli kúpiť za symbolickú
cenu. „Žiarčania mohli zažiť pravú
tradíciu fašiangov, ktoré u nás kedysi
bývali. Verím, že toto podujatie bude
pokračovať aj v ďalších rokoch a dostane
sa do krvi a pod kožu našich obyvateľov.
Takýmto spôsobom tak zvýrazníme
našu históriu a nadviažeme na našich
predkov a mesto,“ zhodnotil Peter Mosný,
archeológ a správca Svätokrížskeho
domu. Prvými návštevníkmi, ktorí sa
v tento deň prišli na zabíjačku pozrieť,
boli detičky z materskej školy. Zvedavo
si obzerali prácu mäsiara, ale zaujali
ich aj priestory Svätokrížskeho domu
a neodolali ani chutnému domácemu
pečenému chlebíku.

Výťažok zo zabíjačky
sa použije na obnovu
historického domu
Mäso z prasiatka už od skorých
ranných hodín spracúvali pracovníci
mestského úradu a Základnej školy
na Ulici Dr. Janského. „Prasiatko sme
zabili ráno o piatej,“ priblížil Ján Žiak
z MsÚ v Žiari nad Hronom a ako dodal,
spracovalo sa všetko mäso, ktoré išlo
postupne do klobás, huriek i kapustnice.
„Do kapustnice sme dali všetko to, čo

pravá kapustnica mať musí. To znamená
výrezové mäso z lopatky a klobásové
mäso aj dobrú kyslú kapustu. Pridali sme
aj štipľavej papriky, aby bola chutnejšia
a pikantnejšia,“ konkretizoval ďalej Ján
Žiak s tým, že sa podarilo predať všetky
zabíjačkové špeciality, ktoré sa pre
Žiarčanov pripravovali počas celého
dňa. To znamená 350 kusov klobás,
230 huriek, hurková kaša a kapustnica,
ktorá sa varila v 75-litrovej kotline.
Zvedaví i hladní Žiarčania chodili počas
celého dňa a chválili mäsové dobroty aj
čerstvý chlebík. Vďaka symbolickému
euru, za ktoré si mohli kúpiť jednu
porciu vybranej zabíjačkovej špeciality,
sa podarilo vyzbierať takmer 625 eur.
Tie sa použijú na obnovu a zveľadenie
Svätokrížskeho domu.

Fašiangový sprievod dorazil do dvora v popoludňajších hodinách.

Basa je pochovaná, začalo
obdobie pôstu
Svätokrížsky dvor sa návštevníkmi
i okoloidúcimi zvedavcami zapĺňal
postupne od rána, najviac ľudí však
začalo chodiť okolo obeda. Okrem
zabíjačkových špecialít mohli ochutnať
aj lahodnú medovinu či iné teplé alebo
studené nápoje, ktoré sa predávali
v priestoroch pred Svätokrížskym
domom. Takmer ani jedno voľné miesto
vo dvore by ste však nenašli popoludní,
keď do dvora zavítal fašiangový sprievod,
na čele s richtárom. Fašiangovníci
s veselými a vtipnými maskami vyrazili
v sprievode od Mestského kultúrneho
centra a prešli celým mestom.
Spoločne s veselým sprievodom prišli
aj speváci z Mužskej speváckej skupiny
Sekera a spevácky súbor zo Šášova.
Pálenkou a slaninou ich počastoval
primátor mesta a za ich vinšovanie boli
odmenení aj sladkými šiškami, ktoré
už k fašiangom neodmysliteľne patria.

Pochovávanie basy so všetkými náležitosťami.
Fašiangy v Žiari vyvrcholili popoludní,
a to Fašiangovou veselicou v Hlavnej
sále Mestského kultúrneho centra.
Nechýbalo tradičné pochovávanie basy,
ktorým sa symbolicky ukončilo obdobie
plesov a zábavy a nastalo tak obdobie
pôstu, ktoré potrvá až do Veľkej noci.
„Verím, že ľuďom sa podujatie páčilo a že
privítali zase niečo nové, čo sme pre nich
v Svätokrížskom dome pripravili,“ uzavrel

primátor mesta Peter Antal.
Fašiangy, alebo aj mjasopust, je
obdobie od Troch kráľov až do polnoci
pred škaredou Popolcovou stredou.
Potom nasleduje 40-dňový pôst, ktorý
bol zavedený koncom 4. storočia
kresťanskou cirkvou, až do Veľkého
piatku. Je to prechodné obdobie medzi
zimou a jarou.
(li)
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Čo všetko by ste mali vedieť
pred zápisom do materskej
a základnej školy
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Primátor sa fašiangovníkom odvďačil pálenkou a slaninou.

Zabíjačkové dobroty si mohli Žiarčania vychutnávať
aj v priestore pred Svätokrížskym domom.

Kultúrna udalosť roka!

KaiseR & Lábus: Nejlepší scénky

Jaromír Nohavica premiérovo v Žiari!

Kultové scénky a nesmrteľné dialógy
obohatené improvizáciou a charizmou

11. mája o 19.00 hod.
v Divadelnej sále Domu kultúry
Vstupenky v predaji už od 20. marca!
Hostia koncertu: Robert Kuśmierski (PL) a Pavel Planka (CZ)

17. marca o 19.00 hod. v Hlavnej sále MsKC
Cena vstupenky: 18 €
Hudobný hosť: Dáša Vokatá
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Žiarčania sa ešte v tomto roku dočkajú nového
supermarketu
V našom meste vyrastie ďalší
supermarket. V blízkosti cirkevnej
školy na Ulici A. Kmeťa začala
spoločnosť KLM real estate z
Bratislavy s výstavbou predajne
Billa. V blízkosti predajne sa počíta aj
s parkovacou plochou.
Prípravné práce na výstavbe
supermarketu začali 20. februára.
„Celková plocha predajne, vrátane
technického zázemia, bude 1200 m2.
Billa bude ponúkať svoj štandardný
sortiment potravín a doplnkov,“
informuje Denisa Pernicová, hovorkyňa
spoločnosti Billa Slovensko. S otvorením
novej prevádzky vznikne približne 23
nových pracovných miest. Zákazníkom
bude k dispozícii aj 56 parkovacích
miest. Otvorenie novej predajne Billa
je naplánované na 3. kvartál roku 2017.
„Radi by sme v tejto novej lokalite
mesta boli k dispozícii k obyvateľom
bližšie a poskytli im kvalitné služby,“
uvádza ďalej Pernicová na margo toho,
prečo sa spoločnosť rozhodla pre ďalšiu
prevádzku v meste.
Niektorí Žiarčania majú na výstavbu
ďalšieho supermarketu v meste
negatívne názory. „Pozemok, na ktorom
spoločnosť stavia supermarket, nepatril
nikdy mestu. O tom, čo tam bude,

Výstavbu nového supermarketu ocenia
najmä obyvatelia „starého“ Žiaru.
preto nerozhoduje mesto, ale jeho
majiteľ. Územný plán mesta hovorí
o občianskej vybavenosti. Posledné roky
tam rástla iba burina. Ja som sa stretol aj
s názormi, že ľudia z tejto časti mesta sú
radi, pretože konečne budú mať aj oni
obchod blízko sídliska,“ hovorí primátor

Do detského kútika Hopa hopa
pribudli nové hračky
Detský kútik Hopa hopa v Mestskom
kultúrnom centre otvorili v novembri
2012. Určený je pre rodičov
s deťmi a slúži na aktívny oddych
či organizovanie tvorivých dielní.
V týchto dňoch ho finančne podporila
žiarska firma Bring Trucking.
Spoločnosť Bring Trucking, ktorá je
jednou z najväčších truckingových firiem
v Európe a jednotka na slovenskom
trhu, prispela sumou 500 eur. „Peňažné
prostriedky sme použili na nákup nového
koberca, CD prehrávača, aby sme deťom
mohli púšťať detské pesničky, ale dokúpili
sme aj veľa nových hračiek, napríklad
interaktívne drevené či klasické ako
hlboký kočík pre bábiky, kuchynku alebo
pre chlapcov veľký traktor,“ konkretizuje
Zuzana Balážová zo žiarskeho MsKC a ako
dodáva: „Z tejto sumy ešte dokúpime
vešiak na bundy a pult na prebaľovanie
s košom na plienky, pretože práve toto
nám veľmi chýba.“ Spomínaný koberec,
ktorý do detského kútika pribudol pred
niekoľkými dňami, slúži rovnako všetkým

návštevníkom. Hračky sa kupovali
rovnako pre menšie i väčšie deti a pult na
prebaľovanie zase uľahčí život všetkým
mamičkám. „Spoločnosti Bring Trucking
sa chceme poďakovať za finančný
príspevok. Veríme, že sa vynovený detský
kútik bude páčiť nielen mamičkám, ale
najmä našim najmenším návštevníkom“
uzatvára Zuzana Balážová.
Detský kútik sa nachádza v priestoroch
Mestského kultúrneho centra a otvorený
je od pondelka do piatku v čase od 9.00
do 19.00 hod. Vstupné je 1,20 eura na
hodinu, v prípade stráženia 1,60 eura za
30 minút.
(li)

Peter Antal. Jeho slová potvrdzuje aj
Žiarčanka Viera: „Nie každý má auto
a chodiť na druhý koniec mesta na
nákupy pešo tiež nie je sranda, hlavne
pre starších ľudí. Moja mama tiež býva
„dole“, tak ju viem pochopiť.“
(li)

V uliciach mesta pribudnú
spomaľovacie prahy
Na
základe
opakovaných
požiadaviek od obyvateľov mesta,
pristúpilo mesto k osadeniu
spomaľovacích prahov na viacerých
miestach. Práce budú realizovať
mestské Technické služby.
Spomaľovacie prahy, tzv. retardéry, sa
osadia v Šášovskom Podhradí, časti Píla
a na Ulici Pod Donátom. „Obyvatelia Ulice
Pod Donátom opakovane upozorňovali
na rýchlu jazdu niektorých vodičov, ktorí
ohrozujú chodcov najmä pri nakladaní či
vykladaní tovaru z kufra zaparkovaného
auta či pri samotnom vychádzaní
z parkoviska. Mesto sa preto rozhodlo
situáciu riešiť znížením najvyššej
povolenej rýchlosti a umiestnením
spomaľovacích prahov pred priechodmi
pre chodcov a križovatkami s ulicami A.
Štefanku a Štúrovou,“ informuje Miloslav
Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom a ako
podotýka: „Ku vzniku kolíznych situácií
prispieva aj dlhšiu dobu kritizovaná
križovatka ulíc A. Štefanku a Pod
Donátom, kde kvôli parkujúcim vozidlám
po ľavej strane pri výjazde z Ulice A.
Štefanku nedostatočné rozhľadové
pomery nútia vodičov vyjsť do jazdnej
dráhy vozidlám idúcim po Ulici Pod
Donátom. Mesto preto navrhuje osadiť
dopravné zrkadlo.“

V Minizoo má svoj domov desať druhov zvierat
Žiarska Minizoo je v prevádzke, ako
ju dnes Žiarčania poznajú, od roku
2011. Prvé zvieratká, ktoré tu našli
svoj domov, boli kengury. Dnes sa
v Minizoo nachádza viacero druhov
zvierat.
V roku 2011 prišli ako prvé zvieratá
do Minizoo kengury, ktoré do Žiaru
priniesli zo žilinskej mestskej ZOO.
Neskôr zo Žiliny pribudli aj dve
prasiatka. „Následne na to sme doplnili
klasické ovce a kozy a dokúpili sme
štyri kamerunské ovce. Od chovateľa
z dedinky pri Lučenci sme priviezli
dvoch vtákov emu hnedého. Naposledy
sme robili domček pre zajace a teraz,
pred Vianocami, sme doplnili do výbehu
aj mini poníky,“ konkretizuje Peter
Jagoš, zástupca riaditeľa mestských
Technických služieb.
Dnes teda v Minizoo majú svoj domov
ovečky, kozy, kozy kamerunské, ovce
kamerunské, mini holandské kozy,
kengury, vtáci emu, prasiatka, zajace
a poníky. O všetky zvieratá sa stará
pracovník technických služieb. „Pred
zimou sa im vždy nastiela slamou
a zabezpečí do zásoby dosť krmiva na

sezónu, ako je seno, obilie či šroty. Na
jar sa všetkým zvieratám čistia príbytky
a odčervuje a očkuje sa. Cez leto ich zase
chodíme chladiť vodou, ak sú extrémne
teploty,“ približuje Peter Jagoš.
Keďže v minulosti sa stalo, že niekoľko
zvierat uhynulo z dôvodu kŕmenia
návštevníkmi, je prísne zakázané
zvieratá kŕmiť jedlom, ktoré prinesú
so sebou. Súčasťou Minizoo sú aj
rybníky, o ktoré sa pred časom začali
starať miestni rybári. „O rybníky sa
v súčasnosti stará miestny rybársky
zväz. Majú v nich nasadené kapre. Lov
je momentálne zakázaný, rybári však
na jeseň robia výlov, ktorého sa môžu
zúčastniť aj amatérski rybári či záujemci,
ktorí nie sú držiteľmi rybárskeho lístka,“

Žiarska nemocnica vo svojom areáli zavádza regulované parkovanie

Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad
Hronom na jeseň minulého roka
ukončila stavebné práce, ktorých
výsledkom boli nové parkovacie
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plochy v jej areáli. Od 1. marca
pristúpila nemocnica k regulácii
parkujúcich áut formou spoplatnenia.
V súčasnosti je pred budovou
polikliniky
celkovo
28
nových
parkovacích miest, z toho dve pre
imobilných pacientov. Zrekonštruované
sú cestné komunikácie a chodníky.
Celková investícia do tohto projektu
prevýšila 120 000 eur. „Cieľom tejto
rekonštrukcie bolo vyriešiť dlhodobé
problémy s nedostatkom parkovacích
miest v areáli nemocnice,“ informuje
riaditeľ nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom Branislav Jaďuď a vysvetľuje:

„Keďže nemocnica je v centre mesta,
bez regulácie parkujúcich vozidiel to
nebolo možné dosiahnuť. To potvrdila
aj skúšobná bezplatná prevádzka
nového parkoviska, ktorá trvala od
jesene minulého roka. V doobedňajších
hodinách jeho kapacita nebola
dostatočná. Sme presvedčení, že to bolo
spôsobené do veľkej miery aj vozidlami,
ktoré nepatrili našim pacientom.“
Nové parkovisko je však určené
iba pre návštevníkov nemocnice. Jej
zamestnanci majú vyhradenú inú
vzdialenejšiu plochu. „Každá začatá
hodina je spoplatnená sumou 50 centov.

Pre pacientov sme spravili ale ústretový
krok a prvá polhodina bude bezplatná.
Takto si bude možné vybaviť krátku
návštevu ambulancie alebo lekárne.
Samozrejme, parkovanie je bezplatné
pre držiteľov platného preukazu ZŤP
a pre darcov krvi v deň darovania.
Skúsenosti z našich ostatných nemocníc
dokazujú, že vďaka takýmto pravidlám
už nie je problém pre návštevníka svoje
auto zaparkovať pohodlne a bezpečne.
Navyše sa tým odbúrava aj problém
pri vjazde sanitných vozidiel,“ dopĺňa
Branislav Jaďuď.
(li)

Ďalšie spomaľovacie prahy pribudnú
v Šášovskom Podhradí, časť Píla.
Obyvatelia ulice sa opakovane sťažovali
na zvýšený pohyb a častú rýchlu jazdu
vozidiel. Mesto sa preto rozhodlo
túto situáciu riešiť znížením najvyššej
povolenej rýchlosti na 30 km/h
a umiestnením dvoch retardérov. „Termín
realizácie prác je do 31. mája. Z rozpočtu
mesta bola na dodávku a montáž
spomaľovacích prahov a súvisiaceho
dopravného značenia v Šášovskom
Podhradí, časti Píla vyčlenená čiastka
1506,73 eur a na dodávku a montáž
spomaľovacích prachov a zvislého
dopravného značenia na Ulici Pod
Donátom 2902,55 eur,“ konkretizuje
Ľubomír Kupči, vedúci úseku údržby
technických služieb.
(li)

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 17. marec 2017 (t. j. piatok)
o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v
Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto
programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.
3. a) Správa o vybavovaní sťažností
a vykonaných kontrolách HKM za
rok 2016,
b) Správa z vykonanej kontroly
HKM.
4. a) Stanovisko HKM
k Záverečnému účtu mesta Žiar nad
Hronom za rok 2016,
b) Záverečný účet mesta Žiar
nad Hronom,
c) Návrh na II. zmenu rozpočtu,
d) Návrh na refinancovanie úveru.
5. Správa o činnosti MsP za rok
2016.
6. Správa o prevádzkovaní
pohrebísk.
7. Informácia o prevenčných
aktivitách za rok 2016.
8. Zmeny a doplnky č. 5 Územného
plánu mesta ZH a VZN o jeho
záväzných častiach.
9. Interpelácia poslancov.
10. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy,
b) Schválenie účasti mesta Žiar
nad Hronom v združení s názvom
„Iniciatíva stredné Slovensko“.
11. Záver.
Mgr. Peter Antal,
primátor mesta

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia
nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 9. marec 2017

III.
3

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Rok 1522: richtár Jakub
Ako
sme
už
spomenuli,
potvrdenie
výsadnej
listiny
udelenia mestských práv Krížu
bolo jednou z najdôležitejších úloh
predstavenstva mesta. Pri voľbe
nových panovníkov sa predstavitelia
mesta, na čele s richtárom, snažili
dať potvrdiť svoje výsady, ktoré
im zaručovali určitú slobodu
rozhodovania o meste a jeho
hospodárskom rozvoji.
Podľa datovania doteraz zachovaných
listín, o žiadosť potvrdenia výsad mestu

Potvrdenie mestských výsad z roku 1548.
môžeme určiť v niektorých prípadoch
aj pôsobenie richtárov mesta Kríža
v stredoveku. Takýto prípad sa naskytol
aj v roku 1522. Je to opäť žiadosť

o potvrdenie mestský výsad, v ktorej
ostrihomský zemepán arcibiskup
a kráľovský kancelár Juraj Szatmáry
na žiadosť krížskeho richtára Jakuba

Na röntgen musia žiarski pacienti do inej nemocnice
Prevoz je zadarmo
Pacientov
žiarskej
nemocnice
posielajú od začiatku marca na
röntgenové vyšetrenie do iných
nemocničných zariadení. Dôvodom
je porucha na jednom z digitálnych
röntgenových prístrojov.
Problém s pokazeným röntgenom
nám potvrdil aj hovorca spoločnosti
Svet zdravia, Tomáš Kráľ. Ako však
podotkol, v prevádzke v žiarskej
nemocnici je ešte jeden prístroj tohto
druhu. Rádiodiagnostické kapacity
sa však na nejakú dobu obmedzili.
„U indikovaných pacientov realizujeme
RTG vyšetrenie v nemocnici Banská
Štiavnica, prípadne aj v miestnej
poliklinike ProCare, ktorá sa nachádza
v areáli priemyselného parku,“ uviedol
Tomáš Kráľ. Prevoz pacientov do Banskej

Štiavnice je zabezpečený bezplatne
a o jeho spôsobe pacienta informuje
ošetrujúci personál na jednotlivých
ambulanciách a oddeleniach. „Na
základe týchto skutočností sa nemocnica
rozhodla obstarať nový RTG prístroj.

Jeho inštalácia by mala nastať v priebehu
nasledujúcich týždňov. Za vzniknuté
ťažkosti sa ospravedlňujeme a prosíme
pacientov o trpezlivosť,“ dodal na záver
hovorca Siete zdravia.
(li)

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materskej školy na
školský rok 2017/2018 sa tento rok
uskutoční v dňoch od 30. apríla do
31. mája. Rodičia môžu opäť svoje
dieťa prihlásiť aj do triedy Aleš či
Futbalovej školičky.
Na predprimárne vzdelávanie sa
prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov veku. Prednostne sa
prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku, deti s odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky
a deti s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky. „V prípade zvýšeného
záujmu o konkrétnu materskú školu,
a teda jej elokované pracovisko,
môžu byť prednostne prijaté deti
s trvalým pobytom v Žiari nad
Hronom a súrodenci detí, ktorí dané
pracovisko navštevujú,“ vysvetľuje

Adriana Giláňová, metodička MsÚ a ako
podotýka, deti mladšie ako tri roky,
po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť
prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky. „Pritom sa uprednostňujú
deti prechádzajúce z jasieľ. Podmienkou
prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie
základných sebaobslužných návykov,
najmä používanie toalety, čiže musí byť
bez plienok a samostatne jesť s lyžicou,“
konkretizuje ďalej.
Písomnú žiadosť spolu s potvrdením
o
zdravotnom
stave
dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a
dorast, ktorého súčasťou je aj údaj
o povinnom očkovaní, môžete v tomto
období priniesť na vybranú materskú
školu, resp. elokované pracovisko, kde
sa nachádza aj žiadosť do triedy Aleš
a prihláška do Futbalovej školičky. (li)

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

11. apríla od 8.00 do 12.00 hod.
Elokované pracovisko
na Ulici Rázusovej 6
Elokované pracovisko
na Ulici M. R. Štefánika 23
12. apríla od 8.00 do 12.00 hod.
Elokované pracovisko
na Ulici Sládkovičovej 1
Materská škola na Ulici Dr. Janského 8
13. apríla od 8.00 do 12.00 hod.
Elokované pracovisko
na Ulici A. Kmeťa 11 + futbalová trieda
Elokované pracovisko
na Ulici A. Kmeťa 17
Elokované pracovisko na Ulici
Rudenkovej 1 (časť IBV) + trieda Aleš

Zápis do základnej školy už 5. apríla
Podľa zákona sa zápis do základnej školy koná v termíne od 1. do
30. apríla. V tomto roku sa zápisu
zúčastnia deti, ktoré sa narodili
v termíne od 1. septembra 2010 do
31. augusta 2011 alebo deti
s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Miesto a čas zápisu určuje VZN
12/2015 mesta Žiar nad Hronom. Do
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patria
tri základné školy, v meste sa nachádza
aj Základná škola s materskou školou Š.
Moysesa, tzv. cirkevná. „Zápis do prvého
ročníka sa vo všetkých žiarskych školách
uskutoční v stredu 5. apríla. V mestských základných školách v čase od 9.00
do 18.00 hodiny a v cirkevnej škole od
9.00 do 16.00 hodiny,“ spresňuje Adriana Giláňová, metodička MsÚ a ako

dodáva, zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, keď dieťa
dovŕši šiesty rok a dosiahne školskú
spôsobilosť. „Na zápise deti nerobia
skúšky rozumovej a telesnej vyspelosti.
Školy dávajú deťom zápisné úlohy,
napríklad niečo nakresliť, pomenovať
farby, určiť počet predmetov, tvary,
povedať básničku. Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky, rozumovú
a grafickú vyspelosť alebo zaostalosť.
Ak sa niečo zistí, škola navrhne rodičovi
navštíviť zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí zákonnému zástupcovi dieťa zaškoliť alebo
navrhne odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden
školský rok,“ konkretizuje ďalej Adriana

Giláňová. Je dôležité si uvedomiť, ak sa
zistí, že je dieťa nespôsobilé na školskú
dochádzku, neznamená to, že musí
zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa
nepripravené na školskú dochádzku
je dieťa s normálnymi intelektovými
schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami, ktoré sa procesom ďalšieho vývinu
odstránia, vyrovnajú a po odklade
školskej dochádzky je dieťa zaradené
do 1. ročníka. „Je však potrebné, aby
dieťa počas odkladu povinnej školskej
dochádzky navštevovalo predškolskú
prípravu v materskej škole a absolvovalo
psychostimulačný program zameraný
na rozvoj deficitných oblastí,“ dodáva
na záver Adriana Giláňová. V prípade, že
rodič svoje školopovinné dieťa na zápis
neprihlási, je možné uložiť pokutu do
výšky 331,50 eur.
(li)

potvrdzuje doterajšie výsady mestu
udelené v roku 1246 a ich konfirmácie
z rokov 1465 a 1384.
Opis listín obsahoval originálny
text prvej výsadnej listiny mesta.
Pripomeňme si udalosti tej doby. Z
tých skromných správ, ktoré máme
k dispozícii, sa dozvedáme, že Kríž
bol v tom čase málo osídlený, čo
vyplýva aj z poskytovaných privilégií
a rôznych úľav pre nových osadníkov,
ktorých chcel zemepán prilákať do
Kríža. Daňové úľavy a poskytované
výhody v hospodárení boli vždy
dobrým dôvodom pre rozvoj mesta
a obchodu. Že to bol dobrý zámer

potvrdzuje aj to, že už o niekoľko rokov
sa Kríž rozrástol. Pri sčítaní port, brán,
z ktorých sa „rúbala“ daň, narátali až 23
hospodárskych dvorov.
O tom, že to bolo významné miesto,
svedčí aj zmienka o vtedy ešte
stojacom gotickom kostole, ktorý slúžil
pre viaceré okolité obce. Stavba ozaj
mimoriadne významná, veď sa spomína
ako trojlodná bazilika. Takže richtár
Jakub síce spravoval Kríž v dobách
nanajvýš zložitých, ale pravdepodobne
zažil aj jeho pomalý rozkvet. Či
a ako dlho, to sa zatiaľ môžeme len
domnievať.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

2 % z dane
pre Občianske združenie ZAŽIAR
Aj tohto roku môže každý, kto
platí dane, odviesť z nich 2%
občianskemu združeniu, nadácii,
neziskovej či dokonca náboženskej
organizácii. Tieto peniaze slúžia
na podporu vzdelávania, kultúry,
zdravia či sociálnych služieb. Jedným
z prijímateľov 2% je aj Občianske
združenie ZAŽIAR.
Toto občianske združenie vzniklo
ešte v auguste 2009 z neformálnej
skupiny, ktorá zapájala mladých ľudí
do života v meste Žiar nad Hronom.
Dnes sa nezameriava len na mladých,
ale zastrešuje projekty pre všetky
vekové skupiny. Zatiaľ posledným
projektom Občianskeho združenia
ZAŽIAR bolo zriadenie Mestského
materského centra Úlik, ktoré slúži ako
priestor pre mamičky a ich ratolesti na
stretávanie sa, organizovanie rôznych
školení či prednášok.
Ďalším
výrazným
projektom
Občianskeho združenia ZAŽIAR bolo
zriadenie Mestského mládežníckeho
parlamentu. Ide o skupinu mladých
ľudí, ktorí aktívne zapájajú mládež
do diania v našom meste. Dôležitým
projektom
tohto
občianskeho

združenia bolo aj zriadenie Mestskej
obývačky v priestoroch krytej plavárne.
Tá slúži pre vzdelávanie či rôzne aktivity
všetkých vekových skupín v našom
meste. Konajú sa tu workshopy,
diskusie,
stretnutia,
školenia
či prednášky.
V minulom roku Občianske
združenie ZAŽIAR realizovalo projekt
Žiarsky podchod rukami mladých,
vďaka ktorému podchod na Ulici
SNP nanovo vymaľoval Patrik Žňava
v súvislosti s oslavami 770. výročia
mesta. Občianske združenie ZAŽIAR
finančne podporilo aj Klub dôchodcov,
taktiež prispelo na rekonštrukciu
Svätokrížskeho domu, a teda na
zachovávanie tradícii v meste Žiar
nad Hronom. Spolu toto občianske
združenie zrealizovalo 17 projektov, a to
aj vďaka 2% z dani, ktorými v minulých
rokoch
pomohli
podnikateľské
subjekty či jednotlivci, za čo im aj touto
cestou ďakujeme. Veríme, že aj tohto
roku vypíšu popri daňovom priznaní,
aj formulár na darovanie 2% z daní
práve Občianskemu združeniu ZAŽIAR
a do 31. marca ho doručia na príslušný
Daňový úrad..
(kr)
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Bystré dopoludnie seniorov a mládeže
Koncom januára zorganizovalo Komunitné centrum
v Žiari nad Hronom v spolupráci s Domovom dôchodcov
a domovom sociálnych služieb
Bystré dopoludnie seniorov
a mládeže.
Komunitné centrum sa s Domovom dôchodcov a domovom
sociálnych služieb v Žiari nad
Hronom pravidelne stretávajú
v rámci rôznych aktivít. Na prvý
mesiac v roku si naplánovali stretnutie žiakov Špeciálnej základnej
školy v Žiari nad Hronom, detí
a mládeže z mesta a seniorov
z domova. „Deti, mládež a seniori
si v priestoroch zimnej záhrady

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR
NAD HRONOM

zahrali rôzne kartové, vedomostné a spoločenské hry,“ informuje Monika Kráľová z Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ
a dodáva: „Prostredníctvom tejto
aktivity sme sa snažili u účastníkov
precvičiť pamäť, pozornosť či
logické myslenie. Cieľom aktivity
bolo tiež u účastníkov odbúrať
bariéry, predsudky alebo stereotypy. Prijemným doplnením
aktivity boli vzájomné rozhovory
medzi účastníkmi pri chutnom
občerstvení.“ Podujatie vyvolalo
veľký záujem, čo pracovníkov
komunitného centra motivuje
pripraviť v budúcnosti ďalšie
stretnutie.
(li)

Nadstavbové štúdium pre budúcich policajtov
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky otvára dvojročné nadstavbové
štúdium v odbore bezpečnostná služby
– základná policajná príprava. Určené je
tým, ktorí sa chcú stať policajtmi. Cieľom
tohto pilotného projektu je pripraviť
najmä tých uchádzačov o prijatie
do policajného zboru, ktorí spravidla
nedovŕšili vek 21 rokov.
Dlhodobo sa obsadenosť u polícii
pohybuje na úrovni 92%, pretože splniť
kritéria na prijatie do policajných služieb je
náročné. Vzhľadom na charakter policajného
povolania, nie je možné od požiadaviek
upustiť. Zvýšením vekovej hranice prijatia
do služobného pomeru chce polícia získať
zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť
často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých
policajtov. Projektom nadstavbového
štúdia chce osloviť skupinu mladých ľudí
s potenciálom, a to absolventov stredných
škôl. Záujemcom plánuje poskytnúť
plnohodnotnú možnosť rozvíjať ich
schopnosti a tým ich pripraviť na službu
v policajnom zbore.
Uchádzači musia byť bezúhonní
a spoľahliví, mať úplné stredoškolské

vzdelanie
ukončené
maturitnou
skúškou a úspešne absolvovať prijímacie
skúšky, ktorými polícia preverí znalosť
slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale
i duševnú spôsobilosť. Štúdium sa otvára
od septembra na Stredných odborných
školách Policajného zboru v Pezinku
a v Košiciach. Poslucháči absolvujú základný
policajný výcvik a teoreticko-praktickú
prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej,
hraničnej a cudzineckej polície. Získajú
základy trestného a priestupkového práva

a správneho konania. Vo výučbe je zahrnutá
aj psychológia, komunikácia a etika
v policajnej práci a odborný výcvik, ako
strelecká príprava, sebaobrana, kondičná
príprava, ale aj odborné prípravy, ako
taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia
akcia či topografia. Vo voľnom čase môžu
poslucháči využívať posilňovňu, telocvične,
strelecký trenažér, knižnično-mediálne
centrum a pod.
Študenti nebudú v služobnom pomere, ale
zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť
im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie
a stravovanie. Štúdium je považované
za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia
majú nárok na prídavok na dieťa. Po skončení
budú pripravení na úspešné zvládnutie
prijímacieho konania do policajných radov a
môžu byť ihneď zaradení do výkonu služby
na základných policajných útvaroch. Všetky
informácie s prihláškou nájdu záujemcovia
na stránkach policajných škôl v priebehu
mesiaca máj. Prihlášky bude možné zasielať
do 31.7.2017 na Stredné odborné školy
Policajného zboru: Fajgalská cesta 2, 902 22
Pezinok alebo Južná trieda 50, 040 01 Košice.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom
so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho
prenájmu časti nehnuteľností
- pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar
nad
Hronom,
zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 615/1 – ostatné
plochy s výmerou 23.015 m2 na LV
č. 1136, a to plocha na prenájom
v časti s výmerou 202,81 m2, ktorá
sa nachádza na ľavej strane vnútro
blokovej komunikácie Ul. M. R.
Štefánika oproti bytovému domu
súp. č. 453 v Žiari nad Hronom.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
v dome alebo vlastníci bytov a
nebytových priestorov, zastúpení
správcom v zmysle § 6 zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie
spevnených plôch, na účel
parkovania celkom 11-tich
osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome
súp. č. 453,

•doba nájmu: určitá - 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna
ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí
prílohu č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia
s
majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov,
vo výške 1 €/spevnenú plochu,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie,
že nie je osobou uvedenou
v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje
cenové ponuky doručiť najneskôr
do 14.03.2017 do 09.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
- Odbor životného prostredia
a infraštruktúry, č. dverí 6,
v uzatvorenej obálke s nadpisom
„Priamy prenájom - pozemok CKN
parcela č. 615/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom
si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku,
alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor životného
prostredia a infraštruktúry č. dverí
6 v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43.
(r)

ROZHODNUTIA NA MIESTNE DANE

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne
od 31. marca do 17. apríla 2017 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
2017. 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)

Majsterka Európy Dominika Veisová: Počas finálového zápasu ma povzbudzovala celá slovenská reprezentácia
V bulharskej Sofii sa od 17. do
19. februára konali 44. Majstrovstvá
Európy kadetov, juniorov a U21
v karate. Do bojov zasiahlo takmer
1 200 karatistov z 50 štátov Európy.
Slovensko na turnaji obsadilo
celkové 6. miesto v hodnotení krajín.
V kategórii športový zápas kumite
juniorky -48 kg, v ktorej súťažilo
25 pretekárov, sa majsterkou
Európy stala Žiarčanka Dominika
Veisová. Naša karatistka nezaváhala
ani v jednom z piatich duelov.
Vo finále zdolala Duygu Yemeniciovú
z Turecka 2:1 na body a tešila sa tak
zo svojho najväčšieho úspechu
v doterajšej kariére.
Dnes 17-ročnej Dominike učarovalo
karate ešte ako malej prváčke. Venuje
sa mu tak už viac ako 10 rokov.
Po zisku zlata na Majstrovstvách
Európy si urobila čas aj pre Mestské
noviny a poskytla nám odpovede
na naše otázky.
Ako
si
sa
pripravovala
na Majstrovstvá Európy? Bola
príprava v niečom iná, ako keď sa
pripravuješ na bežné súťaže?
Príprava na majstrovstvá bola
veľmi náročná. Bola som zvyknutá
na tri tréningy do týždňa a tri týždne
pred majstrovstvami sa to zmenilo
na dvojfázové tréningy každý deň.
Po týždni prišla neskutočná únava
a najťažšie bolo ranné vstávanie

o piatej. Na tréningoch sme sa snažili
doladiť jednotlivé veci, ale skúšali sme
aj niečo nové, s čím by sme mohli prísť.
Ktorý z piatich zápasov na turnaji
bol pre teba najťažší?
Najťažší zápas bolo pre mňa finále.
Keďže som bola na takomto veľkom
šampionáte vo finále prvýkrát,
neskutočne som sa bála. Prebiehalo to
úplne inak ako ostatné zápasy. Všetky
finálové zápasy sa konali až nakoniec.
Pred zápasom, keď som mala niekoľko
hodín času, som oddychovala a myslela
na to, čo by ako bolo, ale tesne pred

Dominika s reprezentačným
trénerom Jaroslavom Javorským..
Javorským.

ním som nemyslela na nič, mala som
prázdnu hlavu. Bol to neskutočný
stres, ale zároveň aj krásny pocit. Keď
som nastúpila na zápas, cítila som
sa stratená, pretože som zápasila
vo veľkej hale len ja a moja súperka
a všetci ostatní boli na tribúne, čo ma
rozrušovalo ešte viacej. Po celý môj
finálový zápas ma povzbudzovala naša
slovenská reprezentácia. Bála som sa
toho, že ich vôbec nebudem počuť, ale
nakoniec ich bolo počuť neskutočne
a aj keď som zo začiatku prehrávala,
neprestali a neskutočne ma nakopli
ďalej. A ten pocit, keď skončil zápas,
bol neopísateľný. Ako sa všetci tešili,
plakali, a preto patrí veľká zásluha aj
všetkým, ktorí tam so mnou boli.
Ako hodnotíš turnaj po psychickej
i fyzickej stránke?
Z fyzickej stránky bol veľmi
náročný, ale všetko sa dalo zvládnuť.
Na takomto šampionáte ide skôr
už potom o tú psychickú stránku,
pretože každý, kto sa dostal na takýto
šampionát, bol na tom fyzicky super.
Potom tu už teda veľkú rolu zohráva
psychika, a to, ako sa s tým ten človek
vysporiada.
Aká vládla atmosféra v slovenskom
tíme? S kým zo Slovákov si si
najlepšie rozumela?
Atmosféra bola super. Každý jeden
deň, keď šiel niekto od nás, sme ho
povzbudzovali na každom jednom
zápase, podporovali ho napríklad

Dominika (druhá zľava) so súperkami na ME v Sofii.
aj tým, že sme sa s ním rozcvičovali,
natáčali ho a podobne. Aj mimo
zápasových dní sme spolu vychádzali.
Išli sme napríklad do mesta na výlet,
v hoteli sme sa snažili byť spolu
a vymyslieť nejaký program. Cestou
naspäť sme v autobuse aj oslavovali
naše úspechy.
Máš už pochodených mnoho
domácich i zahraničných turnajov.
Účasť na Majstrovstvách Európy je
predsa len veľkou udalosťou pre
každého športovca. Ako hodnotíš
organizáciu tohto turnaja?
Organizácia bola fajn ako vždy.
Cesta bola síce dlhá a v autobuse sme
boli zlámaní, ale hotel, jedlo, výlet,
ale aj súťaž boli super. Na turnaji
sa predstavovali jednotlivé krajiny
a nesmel chýbať ani program.
Si držiteľkou zlatej medaily

z európskeho šampionátu. Čo ťa
čaká v najbližšej dobe? Zmení sa
niečo v tvojom živote po športovej
stránke?
Stále som zaradená a aj budem
v reprezentácii Slovenska. Ale pre
lepšie podmienky na trénovanie
a ostatné veci ma kvôli mojim
úspechom už z minulého roku, keď
som bola bronzová na ME, vybrali do
Národného športového centra a som
zaradená aj v TOP tíme na SR. Ak si
na Slovensku vybojujem miestenku,
tak ďalšia veľká súťaž ma čaká až
v októbri, kedy budú Majstrovstvá
sveta na Kanárskych ostrovoch
v Španielsku. Kvôli podpore budem
mať lepšie podmienky na trénovanie aj
regeneráciu. Poriadnu prípravu by sme
chceli spolu s trénerom Ľubomírom
Striežovským začať už v septembri. (li)

CINEAMA 2017
Pre
každého
kreatívca
s
kamerou
organizuje
Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom regionálne
kolo celoštátnej postupovej
súťaže
a
prehliadky
amatérskej filmovej tvorby
CINEAMA 2017. Súťaž sa
rozdeľuje na tri vekové
skupiny, ktoré súťažia v týchto
kategóriách: dokument, hraný
film, reportáž, animovaný
film, videoklip, minútový
klip, zvučka a experiment.
Nie je tematicky zameraná.
Uzávierka je 20.3.2017.
Ak sa vám aj nepodarí
postúpiť do krajského kola
súťaže, stále môžete získať
nové vedomosti a inšpirovať
sa tvorbou ostatných autorov.
Rovnako môžete vlastnou
tvorbou zaujať a inšpirovať
iných. Viac informácií o súťaži
nájdete na www.osvetaziar.sk.
2 % DANE PRE NADÁCIU
KRESŤANSKÁ OBNOVA
Venujte 2% dane z príjmu
Nadácii Kresťanská
obnova, ktorá sa podieľa
na dokončení Evanjelického
centra ECAV s kostolom
v Žiari nad Hronom.
Právna forma: Nadácia.
Obchodné meno (Názov)
Nadácia Kresťanská obnova.
IČO: 42001595.
Na daný účel môžete
prispieť aj priamo na účet:
0411636062/0900
IBAN:
SK7709000000000411636062
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti
2 – Malý krok pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na najväčšie technologické
dobrodružstvo histórie a priblíži
zložitú cestu, ktorá k nemu viedla.
Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom
lektora a za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie
objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 10.
marca o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou –
Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností
planetária vás oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne tiež pohľad
na nočnú oblohu, predstaví
najznámejšie súhvezdia a vysvetlí
povahu niektorých úkazov, ako sú
meteory či zatmenia. Po skončení
programu je za priaznivých poveternostných podmienok pripravené
pozorovanie večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
17. marca o 18.00 hod.
•Deň hvezdární a planetárií
Deň otvorených dverí plný
poučenia i zábavy pre celú rodinu
sa uskutoční 19. marca od 14.00
hodiny.

HĽADÁM DOMOV

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Nukleus
10.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Alpinia
11.3. 8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod.
lekáreňDr. Max
12.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Iris
13.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max
14.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Archangelika
15.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Benu
16.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max
17.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max
18.3. 8.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod.
Janského lekáreň.
19.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Flora
20.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Iris
21.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Dr. Max
22.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreň Alpinia
23.3. 20.00 – 21.00 hod.
lekáreňArchangelika

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 17
Streda 15. marca od 15.30 hod.
Prvá prístavba školy

ŠIŠO

Šiša priviezla hliadka MsP ako malého
3-mesačného drobca. Momentálne má
9 mesiacov a za celý čas, čo je v útulku,
nikoho nezaujal. Šišo je kríženec
nejakého teriéra alebo bradáčika. Už
je skoro dospelý, viac nenarastie. Je
to malinký psík ideálny do bytu. S
detičkami je kamarát a problém nemá
ani s inými psami a sučkami. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.

LADY
Lady je skvelá
nekonfliktná a
veľmi kontaktná
sučka, ktorá s
inými psami nemá
žiadny problém,
práve naopak, má
ich veľmi veľmi
rada. Ideálny
by bol pre ňu
domov, v ktorom
bude mať ďalšieho psieho kamaráta
alebo psiu kamarátku. Lady je mladá a
aktívna sučka, preto je vhodná skôr do
rodinného domu. Je vhodná aj k deťom.
Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
HANY A FANY

NANCY

Nancy priviezla hliadka MsP z rómskej
osady. Je to mladá, asi 1-ročná kríženka
labradoidného typu. S inými psíkmi
zatiaľ nemala žiadny problém. K ľuďom
aj k deťom je priateľská. Vhodná je
do bytu alebo do domu s prístupom
dnu. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.

Hany a Fany sú sestričky, ktoré sa do
útulku dostali ako malé 3-mesačné
šteniatka. Sú krížencami možno teriéra
alebo bradáča. Dnes majú už vyše roka.
Od malička nepoznajú nič iné len útulok.
Hany je čierna a Fany bledohnedá.
S detičkami vychádzajú dobre. Od
malička sú spolu, takže by to bolo pre
ne úplne ideálne ísť do domova spolu.

Určite by sa im páčilo žiť v domčeku so
záhradou a s prístupom dnu. Zvykli by
si aj v byte, keby mali dostatok venčenia
na vybehanie. Očkované, čipované,
kastrované.
FOXY
Táto
malinká
líštička
je ešte
mladučká,
má asi
1 rok.
Priviezla
ju hliadka
MsP z
rómskej
osady.
Nevieme, čo tam zažila, ale veľmi ju
to poznačilo. Je nesmierne plachá
a bojazlivá. Nie je však agresívna.
Potrebuje čas a trpezlivého láskavého
pána s jemným prístupom. Je veľmi
čistotná, takže ak by mala žiť v byte,
určite by si rýchlo zvykla. 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 alebo 0948 082 206
počas pracovných dní v čase
od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné
osobné stretnutie.
www.utulokziar.sk
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e-mail: inzercia@echo.sk

Podvody na senioroch
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom
upozorňuje,
na
základe
vývoja bezpečnostnej situácie
v banskobystrickom kraji, na výskyt
podvodníkov. Polícia opätovne
zaznamenala pohyb podvodníkov,
ktorí zneužívajú dôveru ľudí na
svoje obohatenie. Za obete si
vyberajú najmä starších, osamelo
žijúcich ľudí, ktorých navštívia pod
zámienkou výplaty určitej sumy za
výhru alebo preplatku, prípadne im
výhodne ponúknu nejaký tovar, čím
zneužívajú ich dôveru.
Páchateľ sa do telefónu (spravidla
ide o vytipovanie volania na pevné
linky) predstavuje ako príbuzný
poškodeného (vnuk, synovec,...) pod
zámienkou kúpy vozidla, darčeka,
poskytnutia pôžičky a vyláka od
poškodeného finančnú hotovosť.
Následne opätovne telefonicky
kontaktuje poškodeného s tým, že
on nepríde pre dohodnutú finančnú
hotovosť, ale posiela inú osobu –
svojho známeho či spolupracovníka.
Ako dôvod uvádza, že nemôže
odísť, nemá čas a že by mohol prísť
o zálohu. Celá činnosť sa uskutočňuje
prostredníctvom telefonického hovoru
s tým, že k odovzdaniu finančnej
hotovosti príde na ulici pred domom,
na schodisku obytného domu alebo
pred bytom poškodeného. Osoba,

ktorá sa dostaví k prevzatiu finančnej
hotovosti, sa predstavuje dopredu
dohodnutým menom.
V ďalších prípadoch
páchatelia
pod
legendou
vylákajú
od
starších osôb väčšie množstvo
finančných prostriedkov v súvislosti
s predstieranou dopravnou nehodou
kamiónu. Páchatelia oslovia budúcu
obeť s tým, že ich kamión mal
dopravnú nehodu, vodič je ťažko
zranený a čaká ho náročná operácia,
ktorú je potrebné zaplatiť, ale potrebnú
finančnú hotovosť nemajú v eurách,
ale v inej mene. Pod touto legendou
podozriví oslovujú staršie osoby, ktoré
si premyslene vytipujú a následne
tieto osoby oslovia a prehovárajú, aby
im zapožičali finančné prostriedky
na zaplatenie nákladov spojených
s operáciou zraneného vodiča kamiónu.
K tomu, aby pôsobili dôveryhodne
a presvedčili poškodených počas
prvotného kontaktu s nimi, predstierajú
svojím mobilným telefónom hovor
s ošetrujúcim lekárom nemocnice,
kde je hospitalizovaný vodič
kamiónu. Ako zábezpeku vrátenia
finančných prostriedkov ponúknu
poškodeným finančné prostriedky
v inej mene a tieto pred nimi vložia do
príručnej tašky, peňaženky. Keďže sa
podozriví po dlhšom čase neozývajú,
tak poškodený po otvorení tejto
príručnej tašky, peňaženky zistí, že

Páračky

chutným pohostením: pečenými klobáskami,
jaternicami, škvarkovými pagáčikmi a voňavou
domácou vianočkou.

Fašiangy škôlkarov
bol podvedený a namiesto peňazí sa
v nej nachádzajú nastrihané bezcenné
noviny. V mnohých prípadoch
podozriví sprevádzajú poškodeného
do jeho obydlia alebo priamo do banky,
prípadne ho nútia vybrať finančné
prostriedky v bankomate. Pri osobných
návštevách v obydlí poškodeného
sa v mnohých prípadoch stáva, že
poškodeného okradnú priamo v jeho
byte bez toho, že by túto skutočnosť
poškodený hneď zaregistroval.
Z uvedeného dôvodu upozorňujeme
občanov, aby v žiadnom prípade
nevpúšťali do svojich obydlí cudzie
osoby, alebo len v prítomnosti
rodinných príslušníkov či susedov.
Ak sa už stanete obeťou takejto
trestnej činnosti, je dôležité, aby ste
si zapamätali výzor páchateľa, jeho
spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo
motorového vozidla, na ktorom sa
pohybovali a toto uviesť pri podávaní
oznámenia o trestnom čine na
polícii. Práve tieto informácie môžu
pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii
páchateľa.
Ing. Silvia Filusová, referent
špecialista OR PZ Žiar nad Hronom

Krásne piatkové dopoludnie pripravili deťom
učiteľky z Materskej školy – elokovanej triedy
na Ul. A. Kmeťa č. 17 spolu s ochotnými tetami,
ktoré pricestovali za nimi až z Hrabičova,
aby im priblížili ľudové zvyky a tradície ich
mladosti – páranie peria.
V triede, ktorá mala krásny ľudový nádych
s množstvom výšiviek a prvkov ľudovej kultúry,
sa za doprovodu šikovného heligonkára P.
Sliackeho začala spievať pieseň našich hostí
„Háj, husičky háj“ nielen spevom, ale aj pekným
rozprávaním o tradícii páračiek a praktickou
ukážkou párania peria sa deti dozvedeli veľmi
veľa. Všetky deti vystúpili na tomto stretnutí
v ľudových krojoch s krásnym a bohatým
programom: ľudové tance, povedačky,
výčítanky a hlavne ľudové piesne sa ozývali
celou materskou školou. Predškoláci si snaživo
a so záujmom vyskúšali párať perie, kým mladšie
deti navliekali korále, vystrihovali maketu peria
a vymaľovávali papierové džbániky. A ako to
po páračkách bývalo, nesmelo sa zabudnúť
na pohostenie. Milé stretnutie sa ukončilo

Hoci tento rok škôlkari pre daždivé počasie
nemohli fašiangovať na školskom dvore, aj
v triede s ľudovými domčekmi a výzdobou
im bolo veselo. Nechýbali fašiangovníci
s ozembuchom, učiteľky prezlečené za gazdu,
gazdinú, cigáňa, cigánku, deti v krojoch,
v ľudovom alebo cigánskom preoblečení. Do
tanca predškolákom s koníkmi a chlapcom
s valaškami aj počas celej fašiangovej veselici
vyhrával na heligónke P. Sliacky. Vinšovačky,
povedačky, prekáračky, k tomu spev, ľudové hry
aj tanec zvládli výborne malí, veľkí aj dospelí.
Voňavé sladké šišky, ktoré napiekli kuchárky,
chutili na obede všetkým, ale predtým aj v súťaži
jedenia šišiek s rukami za chrbtom.
E. Marušková, MŠ
- elokovaná trieda A. Kmeťa 17
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POĎAKOVA NI E
Ďakujeme
Ď
pracovníkom
OAIM
pa
pr
v nnemocnici v Žiari
nad Hronom
pod
podd vedením primára
MUDr.
MU L. Kukolíka
zaa starostlivosť
star
st
aros
ar
ostliv
ivos o našu mamičku,
babičku
baabi
bičk
čku a prababičku
p
Alžbetu Môcovú,
ale aj všetkým priateľom
a známym, ktorí ju po ťažkej
chorobe spolu s nami odprevadili
na poslednej ceste
dňa 1. marca 2017.
Syn Romuald a dcéra Alžbeta
s rodinami a vnučka Viktória
s rodinou.
Spi sladko, Jajka naša...
POĎAKOVA NI E
Úsmev
Ú
Ús
meev mala na perách,
m
ddobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa
D
ňa 26. februára 2017
nnás
ás náhle opustila
naša drahá
životná
ži
ivot partnerka,
mamina,
starká a sestra
m
amiina st
am
Darina Rozenbergová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína milujúci priateľ
Richard a syn Erik.
Navždy ťa budeme milovať.
Spi sladko.
SPOMIENKA
Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca si
pripomenieme
7. výročie, čo nás navždy opustila
naša mamička, starká a prastarká
Mária Vencelová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich
spomienkach
budeš stále žiť.
Dňa 11. marca uplynie
Dň
15 rokov, keď nás opustil
náš manžel, otec, starký a švagor
Dušan Kochol.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manželka Alica, synovia
Dušan a Ivan s rodinami
a rodina Štenclová.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 28. februára sme
si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás opustila naša mama,
starká a prastarká
Anna Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
deti Ludevít, Jozef, Mária
a Sidónia s rodinami.

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie
po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 14. marca 2013
nás navždy opustila moja mama
Mária Budaiová.
S láskou spomína
dcéra Oľga s manželom,
vnučka Stanka,
vnuk Mirko s manželkou,
pravnučka Kristínka
a vnuk Mirko.

SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno
nám všetkým.
Nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo chýba
tvoj hlas.
Mal si rád život,
my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 6. marca sme si
pripomenuli 7. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
priateľ a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka
a dcérka Alžbetka.

SPOMIENKA
More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba zostáva v nás.
Dňa 21. januára 2017
sme si pripomenuli nedožitých
100 rokov nášho drahého
otca a starého otca
Jána Putiša.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína
dcéra Anna s vnúčatami.

SPOMIENKA
Ostala
len spomienka
a tá nám je taká
drahá a smutná...
Dňa 1. marca 2017
sme si pripomenuli
11. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel,
otec, starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.
Manželka, syn s rodinou
a dcéra.

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí.
Dňa 6. marca uplynulo 7 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.
SPOMIENKA
Dňa 13. marca
si pripomíname
6 mesiacov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
manželka a matka
Jozefína Mališová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel Ján
a syn Peter.
SPOMIENKA
Nechcem veľa sĺz,
nechcem veľké gestá,
chcem len,
aby si na mňa občas tí,
ktorých som mala
rada, spomenuli...
Dňa10. marca
si pripomenieme
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Helenka Andorová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 10. marca
si pripomíname
1 rok od chvíle,
kedy nás opustil
náš manžel,
otec, svokor
a dedko
Milan Pančík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Za spomienku ďakuje
manželka a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 10. marca
si pripomíname
7 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.
SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 13. marca si
pripomíname
2 smutné roky od chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Emília Urblíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou v srdci
spomínajú syn Julko s rodinou,
dcéry Erika a Iveta
s rodinami a zať Július s rodinou.
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Športovec roka 2016

sa mladšie žiačky umiestnili na 2. mieste.
Zloženie družstva: Ivana Gahírová,
Bibiana Černáková, Radka Kučerová,
Ariana Nikolete Čela, prezident klubu
Ľubomír Striežovský.
Juniori Karate klubu: na oficiálnych
Majstrovstvách Slovenska sa družstvo
juniorov umiestnilo na 2. mieste.
Podujatie je už tradične rozdelené Zloženie družstva: Michal Výrostko,
Milan Laurov, Zdenko Vanka, prezident
na niekoľko kategórií.
klubu Ľubomír Striežovský.
Štafeta
Atletického
klubu:
Neolympijské športy – jednotlivci
na Majstrovstvách Stredoslovenského
atletického zväzu ml žiakov a prípraviek
sa štafeta umiestnila na 3. mieste.
Zloženie družstva: Natália Bieliková,
Johana Briešková, Lenka Líškayová, Mia
Marčišinová, prezident klubu Adam
Pajunk.
Volejbalové družstvo veteránov:
na medzinárodných Majstrovstvách
Slovenska mužov a žien sa volejbalové
družstvo umiestnilo na 2. mieste.
Zloženie družstva: Ladislav Kukolík
(kapitán družstva), Otto Šimonovič,
Dušan Bartalský, Jáger Miroslav, Tomčáni
Ján, Emanuel Hukel, Ján Hukel, Róbert
Píša.
Šimon Sečkár počas ďakovačky.
V
utorok
21.
februára
sa
uskutočnilo slávnostné oceňovanie
najúspešnejších žiarskych športovcov
za rok 2016. Súčasťou podujatia
bolo aj ocenenie dlhoročných
funkcionárov, trénerov a pracovníkov
v oblasti športu.

Adam Hanuska: Jiu Jitsu, Adam Mališ:
Jiu Jitsu, Samuel Frindt: Jiu Jitsu, Andrej
Tončík: Jiu Jitsu, Tomáš Valach: plavec
s downovým syndrómom.

Majstri Slovenska, Európy – súťaž
jednotlivcov

Olympijské športy - jednotlivci
Linda Majerčíková: Stolnotenisový
klub, Natália Bieliková: Atletický klub,
Ivana Gahírová: Karate klub, Alexandra
Kalamárová: Karate klub, Patrik Hrabaj:
Stolnotenisový klub, Šimon Sečkár:
Karate klub, Adam Dolnický: Karate
klub, Bibiána Černáková: Karate klub,
Ester Šišková: Karate klub, Patrícia
Vanková: Karate klub, Barbora Brnáková:
Atletický klub, Tereza Veselá: Plavecký
klub, Samuel Urgela, Viktor Tatár,
Adrián Pivarči: Futbalový klub Pohronie,
Veronika Viglašská: Karate klub, Karin
Hanáková: Karate klub, Timotej Ziman:
Futbalový klub Pohronie, Nicol Kováčová:
Atletický klub, Erik Sklenka: Karate klub,
Simona Záhorcová: Cyklistický klub,
Šimon Veselý: Plavecký klub, Marek
Kukučka: Stolnotenisový klub, Zdenko
Vanka: Karate klub, Ema Barančoková:
Plavecký klub, Tanečný pár Jaroslav
Ihring a Natália Varechová: TŠK Stella,
Adam Foltán: Cyklistický klub, Barbora
Kupčiová: Volejbalový klub, Milan
Laurov: Karate klub, Nikolas Koňarik:
Tenisový klub, Martin Vlčák: Cyklistický
klub, Adrián Foltán: Cyklistický klub,
Viera Lukáčová: Klub vodáctva a raftingu,
Michal Holic: Cyklistický klub.

Športový kolektív
Basketbalové družstvo mladších
žiakov „U13“: Boris Balogh, Juraj Kret,
Patrik Ďurica, Martin Holic, Matej Bobok,
Tomáš Baláž, Marián Sirotný, Adam
Dekýš, Patrik Herich, Marcus Ziman,
Michal Kosmeľ, Richard Kosmeľ, Adam
Galko, Matej Tončík, tréner Norbert
Nagy, asistent Ladislav Balogh, prezident
klubu Ján Valent.
Kolektív U14 – Futbalový klub
Pohronie: Július Daniel Žember, Adrián
Pivarči, Viktor Tatár, Tomáš Kukučka,
Martin Krčmár, Dávid Krištof, Radoslav
Beňo, Samuel Urgela, Samuel Rajčan,
Jakub Hric, Jakub Rosenberg, Matúš
Skučka, Daniel Bohuš, Ľubomír Foltán,
Martin Šuster, Sebastián Ščepko, Michal
Milan Sučák, Marek Netolický, Samuel
Novosad, Marko Beran, tréner Rastislav
Urgela, asistent Róbert Henžel, výkonný
riaditeľ Rastislav Štanga.
Mladšie žiačky Karate klubu:
na oficiálnych Majstrovstvách Slovenska

Ocenená Dominika Veisová.
Viktória Snopková: Karate klub - súťaží
v športovom zápase KUMITE dorastenky.
Spolu
získala
12
medailových
umiestnení.
Aris Nikolas Čela: Karate klub - súťaží
v športovom zápase KUMITE dorastenci.
Spolu získal 17 medailových umiestnení,
Nina Jelžová: Karate klub - súťaží
v športovom zápase KUMITE juniorky.
Spolu
získala
17
medailových
umiestnení. Je členkou reprezentačného
výberu Slovenska a reprezentovala nás
na ME 2016 na Cypre,
Natália Rajčanová: Karate klub - súťaží
v športovom zápase KUMITE kadetky.
Spolu získala 13 medailových umiestnení.
Je členka reprezentácie Slovenska
v kategórii kadetky,
Michal Výrostko: Karate klub - súťaží
v športovom zápase KUMITE juniori.
Spolu získal 13 medailových umiestnení.
Je členom reprezentačného výberu
Slovenska,
Dominika Veisová: Karate klub súťaží v športovom zápase KUMITE
juniorky. Spolu získala 15 medailových
umiestnení.
Je
reprezentantkou
Slovenska a reprezentovala nás na ME
2016 na Cypre,
Lukáš Muha: Atletický klub - ako
reprezentant SR si v závere sezóny
vybojoval účasť na Majstrovstvách
Európy
juniorov
v
cezpoľnom
behu
v
Talianskom
Chiu.

Športový kolektív – majstri Slovenska
Basketbalové družstvo žiakov: na
MS sa družstvo žiakov umiestnilo na 1.
mieste a získali titul majstri Slovenska.
Zloženie družstva: Marek Novák, Hugo
Kucej, Marek Grochal, Maxim Matuška,
Matej Golebiowski, Jakub Švec, Richard
Truben, Juraj Greguš, Jakub Babiak,

Ocenení tanečníci z TŠK Stella.
Pavel Király, Adam Lehotský, Samuel
Barcík, Štefan Bajnok, Boris Balogh, Juraj
Kret, tréner Juraj Horváth, asistent Tomáš
Fábry, prezident klubu Ján Valent.
Juniorky Karate klubu: na oficiálnych MS
sa družstvo junioriek umiestnilo na 1.
mieste a získali titul majstri Slovenska.
Zloženie družstva: Nina Jelžová,
Dominika Veisová, Natália Rajčanová,
Kornélia Bugárová, prezident klubu
Ľubomír Striežovský.
Mladší žiaci Cyklistického klubu:
na MS v časovke dvojíc sa družstvo žiakov
umiestnilo na 1. mieste a získali titul
majstri Slovenska. Zloženie družstva:
Michal Holic, Rastislav Paulík, prezident
klubu Milan Veselý.
Kolektív žiakov TŠK STELLA: na MS
sa žiaci v kolektívnych choreografiách
umiestnili na 1.mieste a získali titul
majstri Slovenska. Tanečné páry:
Soňa Herková, Natália Kutišová, Filip
Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava
– Kristína Begániová, Patrik Franta Timea Turčanová, Marek Vančišin – Lucia
Boboková, Adam Dobrovič – Natália
Arvayová, Alex Kmeť – Michaela Hricová,
Luca Preisser – Mária Pizzolato, tréner
a choreograf Stella Víťazková a Petra
Víťazková, predseda Miroslav Víťazka.
Kolektív Tanečnice TŠK STELLA:
na MS sa Tanečnice v kolektívnych
choreografiách umiestnili na 1.mieste
a získali titul majstri Slovenska. Tanečné
páry: Martina Krnáčová, Romana
Mokáňová, Laura Bugajová, Monika
Reginová, Natália Víťazková, Martina
Molnárová Dominika Krčmárová, Sofia
Gelienová, tréner a choreograf Stella
Víťazková a Petra Víťazková, predseda
Miroslav Víťazka.
Kolektív Dospelých TŠK STELLA:
na MS sa v kolektívnych choreografiách
umiestnili na 1.mieste a získali titul
majstri Slovenska. Tanečné páry:
Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová,
Jaroslav Ihring – Natália Varechová,
Martin Kollár – Dominika Krčmárová,
Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová,
Andrej Hric - Soňa Herková, Marek
Mokáň – Sofia Gelienová, tréner a
choreograf Stella Víťazková a Petra
Víťazková, predseda Miroslav Víťazka.

Tréner mesta
Ľubomír Striežovský:
Karate klub - je hlavným trénerom.
Držiteľ majstrovského stupňa technickej
vyspelosti 4. dan. Bývalý výborný
zápasník KUMITE a cvičenec súborných
cvičení KATA. Je niekoľkonásobným
majstrom kraja, víťaz Slovenského
pohára a dvojnásobný akademický
majster Slovenska v športovom zápase
a v súborných cvičeniach KATA. Vychoval
niekoľko desiatok reprezentantov
Slovenska, medailistov z majstrovstiev
Európy a sveta. V súčasnosti trénuje
športových zápasníkov a prípravku
karate klubu.
Jozef Jelža:
Cyklistický klub - je trénerom prípravky
a mladších žiakov. Od roku 2006
vykonával funkciu asistenta hlavného
trénera CK. V sezóne 2015 pôsobil
tiež vo funkcii
reprezentačného
trénera juniorov Slovenska v cestnej
cyklistike. V súčasnosti je tréner

kategórie mini a mladších žiakov.
Pod jeho vedením získali mladší žiaci
2. miesto v dlhodobej súťaži Slovenského
pohára mládeže v cestnej cyklistike
a dvojica Michal Holic a Rastislav Paulík
sa stali majstrami SR v časovke dvojíc.
Štefan Stripaj:
Tenisový klub - od roku 2009 do októbra
2016 zastaval funkciu prezidenta TK
a zároveň sa začal venovať mládeži,
obnovil súťaž družstiev mladších žiakov,
starších žiakov a dorastencov. V nemalej
miere sa zaslúžil o to, aby tenisové kurty
na plážovom kúpalisku plnili svoj účel.
Štefan Muha:
Atletický klub – po ukončení úspešnej
športovej kariéry v Dukle Banská
Bystrica a v Dukle Praha ako reprezentant
Československa v atletike pokračoval
v trénerskej a pedagogickej činnosti.
Jeho zverenci získali dva tituly majstra
Slovenska, jeden sa nominoval
na Európsky šampionát mládeže.
Jeho súčasné pracovisko je ZŠ
na Jilemnického ulici, kde sa pričinil
o znovu otvorenie športových tried a
získala 2 tituly Škola roka na Slovensku.
Venoval sa atletickej príprave svojho
syna Lukáša, ktorý sa svojimi výsledkami
dostal až do reprezentácie Slovenska
a nominoval sa na Európsky šampionát
v Taliansku.

Dlhoroční funkcionári, tréneri
a pracovníci v oblasti športu
Stanislav Kytka:
Klub vodáctva a raftingu - bývalý
manažér klubu a jeden zo zakladateľov
vodákov v Žiari nad Hronom. Za
jeho pôsobenia klub získal niekoľko
popredných umiestnení. V roku 2015
ukončil aktívnu činnosť. V súčasnosti je
čestným členom a rozhodcom.
Ľudovít Franko:
Volejbalový klub - v sezóne 2002 –
2003 bol asistentom v extralige žien,
ktoré skončili na 5. mieste. V ďalších
rokoch opäť pôsobil pri mládežníckych
družstvách. V roku 2009 ako
asistent trénera obsadil s juniorkami
5. miesto na MS a v tom istom
roku ukončil aktívnu činnosť.
Ondrej Molnár:
Atletický klub: začal pracovať v atletickom
klube v roku 1968 a pôsobil v klube až
do roku 1998. Bol aktívnym pretekárom
atletiky už od žiackych kategórií až
do 25 rokov. Získal viackrát titul majster
okresu a medaile získaval aj zo súťaží
z majstrovstiev kraja.
V dorasteneckej kategórii bol majster

Volejbalové družstvo
veteránov.

ČSSR stredoškolskej mládeže v behu
na 100 m, 200 m a v skoku do diaľky. Bol
v širšom výbere juniorskej reprezentácie
ČSSR v behu na 100 m.
Tri roky kondične pripravoval ženské
družstvo futbalistiek, ktoré získali
2x titul majsterky Slovenska a 1x boli
vicemajsterky Slovenska. V súčasnej
dobe sa individuálne venuje kondičnej
príprave športovcom (basketbal, futbal,
tenis, biatlon).
Július Vrba:
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad
Hronom - úspešne pomáhal k obnoveniu
klubu v roku 1985 svojimi radami
v organizácii činností a tiež svojimi
výkonmi pri postupoch do vyšších
súťaží. Momentálne v stolnotenisovom
klube MŠK Žiar nad Hronom vypomáha
v trénerskej činnosti s mládežou.
Ján Klučiar:
primátor mesta udeľuje Ďakovný list
za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj žiackeho
športu v meste Žiar nad Hronom.
Štefan Valent:
Hokejový klub - za jeho pôsobenia
v klube na poste predsedu hrali družstvá
mladších a starších žiakov krajské
majstrovstvá, dorast hral 2. ligu a muži
majstrovstvá kraja. Neskoršie sa opäť
začal venovať trénovaniu od prípravky
žiakov a trénerskom poste prešiel
všetkými vekovými kategóriami.

Ocenenie In Memoriam
Miroslav Dubovský:
Karate klub - zakladajúci člen Karate klubu
v Žiari nad Hronom. V karate dosiahol
3. kyu, reprezentoval karate klub
v súťažiach na úrovni okresu a kraja.
Po skončení súťažnej kariéry sa venoval
trénovaniu a neskoršie ako hospodár
klubu zabezpečoval finančnú stránku
klubu.
Gejza Nagy:
Basketbalový klub - s kolegami sa zaslúžil
o vznik a rozvoj prvých športových
basketbalových tried a tým aj o rozvoj
basketbalu v meste Žiar nad Hronom.
Objavil a vychoval veľa neskorších hráčov
basketbalovej extraligy aj reprezentantov
Slovenska. Okrem iných trénerských
úspechov v žiackych a dorasteneckých
kategóriách najväčším jeho trénerským
úspechom bol zisk titulu majster SSR
a vicemajster ČSSR v kategórii starších
žiakov v roku 1980. Po odchode
na IV.ZŠ sa podieľal na znovuobnovení
činnosti športových basketbalových
tried a znovurozbehnutí žiarskeho
basketbalu ako tréner aj riaditeľ školy.
Štefan Baláž:
V roku 1972 stál pri zrode prvých
basketbalových tried. V tom období
začali prvé veľké úspechy žiarskeho
basketbalu.
Spolu
so
svojim
spolupracovníkom, trénerským kolegom
a hlavne kamarátom Gejzom Nagyom
sa podieľal na množstve výborných
výsledkov.
Žiarska
basketbalová
verejnosť ho pozná aj ako úspešného
trénera 1. ligy mužov. Trénerskej činnosti
sa venoval takmer 40 rokov. Počas svojej
dlhoročnej práce bol ocenený radom
diplomov, medailí, pohárov. V roku 2006
získal svoje posledné ocenenie „Top
tréner“.
(li)
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Turnaj volejbalových veteránov
O pohár primátora mesta

Radoslava Môcová
vicemajsterkou Slovenska

VOLEJBAL

ATLETIKA

V sobotu 25. februára sa v ZUS
aréne uskutočnil ďalší ročník turnaja
volejbalových veteránov
O pohár
primátora mesta Žiar nad Hronom.
Za Žiar nad Hronom hrali volejbalisti, ktorí
získali ocenenie v ankete Športovec mesta
2016 Volejbalové družstvo veteránov Žiar
nad Hronom za 2. miesto na Medzinárodných
majstrovstvách Slovenska mužov a žien
v Kežmarku.
O Pohár primátora súťažili okrem
slovenských tímov aj družstvá z Čiech a
Poľska. Víťazom turnaja sa stalo Volejbalové
družstvo veteránov zo Žiaru nad Hronom, na
druhom mieste sa umiestnili Veteráni Banská
Štiavnica – Krupina a na treťom mieste
skončili Veteráni z českého Třinca.
(li)

Na východe prehra po tuhom boji

V sobotu 4. marca sa Radoslava Môcová, žiačka žiarskej „Jednotky“
a členka AK MŠK Žiar nad Hronmom,
v Bratislave na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov a žiačok postarala o veľkú senzáciu. V pretekoch
na 150 m získala striebornú medailu.
Radka nastúpila na týchto pretekoch
na trate 60 m a 150 m. Ako prvý štart
mala 60 m, kde z rozbehov postupovala
so štvrtým najlepším časom do finále.
Vo finále vyštartovala fantasticky a bežala
si po svoj nový osobný rekord, ktorý
aj zabehla s časom 8,32 s. Tento čas jej
postačil na 4. miesto a od tretieho miesta
ju delili len štyri stotiny, čo je približne len
pár centimetrov.
Na 150 m nastúpila druhýkrát v živote.
Preto aj postupovala na Slovensko
so štvrtým najhorším časom spomedzi
24 vybraných pretekárok. Radka nastu-

povala v poslednom rozbehu. Už od štartu
vybehla s cieľom dať do toho všetko.
Po prvých metroch stiahla hendikepy
svojich súperiek a dostala sa do čela, kde
začala ešte viac zrýchľovať. Dobehla s fantastickým časom 20,12 s a osobný rekord
si vylepšila o sekundu aj pol. Tento čas
jej zabezpečil striebornú medailu. „Celú
zimu sme sa na to s trénerom Adamom
Pajunkom pripravovali a postupne sme
napredovali. Podarilo sa nám načasovať
formu. Teším sa z osobných rekordov a
ešte viac z druhého miesta. Je to skvelý
začiatok do novej sezóny, kde som si
dala cieľ s trénerom pokoriť hranicu
20 sekúnd na 150 m a na 60 m 8 sekúnd,“
povedala krátko po zisku striebra Radka.
Ako ďalšia nastúpila na 2000 m Miroslava
Pavlendová, ktorá sa s osobným rekordom 7:43,10 umiestnila na 11. mieste.
(ap)

BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – 6. – 9. MIESTO

BK MŠK Kežmarok - MŠK BK Žiar nad
Hronom 75:66 (23:11, 20:16, 14:22, 18:17)
Body: Minárik 27, Kašša 17, Tkáč 8, Fábry 6,
Dolník 5, Oravec 3.
V sobotu 25. februára v podvečerných
hodinách
museli
Žiarčania
nepochopiteľne zo strany Kežmarku
odohrať večerný zápas u svojho súpera.
A tak aj začiatok zápasu vyzeral. V prvej
štvrtine sme akoby už spali. Náš súper
bol pohyblivejší a hlavne úspešnejší
v zakončovaní. To isté pokračovalo aj

sa hra začala vyrovnávať, my sme začali
hrať viac kolektívne. Zrazu sme si vedeli
prihrať do dobrých streleckých pozícii
a náskok Kežmarku sme postupne stiahli
až na 3 body. Tam sme v rozhodujúcich
chvíľach nepremenili dôležité trestné
hody, ktorými sme sa mohli dostať na
1 bod k súperovi. V závere sme už nemali športové šťastie a my sme nedali
voľné strely. Domáci sa presadili hlavne
výškovou prevahou pod košom, a tak nám
v druhej štvrtine, a tak sme polčas prehrali odskočili až na konečný 9-bodový náskok.
Karol Kučera, tréner
o 16 bodov. Od začiatku druhého polčasu

V bojoch o finálovú štvorku prvá prehra aj výhra na domácej pôde

Strieborná Radka Môcová (vľavo).

Veľké víťazstvo Pohronia na Turci
FUTBAL – DOXXBET LIGA

BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

19. kolo: Fomat Martin – FK Pohronie
0:3 (0:2)
Góly: 29., 53. Frimmel, 39. Ďungel.
Zostava FK Pohronie: Packo - Nosko,
Sekereš, Pelegríni, Ďungel, Frimmel (79.
Pittner), Garaj, Hudák, Paraj, Sojka (65.
Gregáň), Blahút (74. Bahna).

MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠBK Junior
Levice 53:70 (27:21)
Body: Golebiowski 17 (1 trojka), Novák 13,
Kucej 9, Greguš 6, Grochal 2, Babiak 2, Švec
2, Balogh 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM SPU Nitra 66:50 (31:29)
Body: Golebiowski 14, Greguš 12 (1 trojka), Grochal 10 (8 doskokov), Kret 9 (11
doskokov), Balogh 6 (1 trojka), Holic 6 (1
trojka), Novák 4, Király 2, Švec 2, Babiak 1.
Hrali: Šonkoľ, Lehotský, Truben.
V prvých zápasoch nadstavbovej časti
celoslovenskej súťaže starší žiaci MŠK
BK Žiar nad Hronom odohrali dva
zápasy na domácej palubovke proti
družstvu z Levíc a Nitry.
Do prvého zápasu Žiarčania vstúpili veľmi
dobre. Skvelou obranou dovolili súperovi
za polčas nastrieľať len 21 bodov. V útoku
sa chlapci presadzovali ťažšie, ale dokázali
to kompenzovať už spomínanou kolektívnou obranou. Po polčase sa hra ešte viac
vyrovnala a do poslednej štvrtiny domáci
vstupovali s 1-bodovým mankom. Potom
prišiel štvorminútový nepochopiteľný

skrat žiarskych hráčov, čo súper hneď
využil a vybudoval si náskok, ktorý sa už
nepodarilo dotiahnuť. Levice vyhrali o 17
bodov a Žiar si pripísal prvú prehru v boji
o finálovú štvorku.
V druhom zápase na druhý deň privítali
starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
súpera z Nitry, s ktorým naposledy prehrali práve na domácej palubovke. Zápas
bol od začiatku veľmi vyrovnaný a ani

jedno družstvo si nedokázalo vytvoriť
väčší bodový náskok. Polčas domáci
vyhrali o dva body. V druhej polovici hry sa
začala presadzovať väčšia zohratosť, ako aj
skúsenosť Žiarčanov a postupne si vypracovali 16-bodový náskok, ktorý udržali až
do konca zápasu.
Juraj Horváth, tréner
a Tomáš Fábry, asistent
Foto: M. Kretová

Futbalisti FK Pohronie si po zápase
na Turci mohli zakričať. Dôležitý duel
vyhrali s prehľadom 3:0.
Prvé jarné kolo odohrali Pohrončania
na ihrisku v Žabokrekoch. Ale koniec
bol víťazný. Už v 5. min. dal po prieniku Blahúta Ďungel hlavou z päťky
tesne vedľa. V 13. min. našiel Hudák
Blahúta, ktorý išiel sám, ale šance sa
zľakol. V 29. min. vystrelil Pelegríni,
Pronaj loptu vyrazil, ale Frimmelova
dorážka otvorila skóre - 0:1. V 36. min.
sa zase proti Ďungelovi vytiahol Pronaj.
Po peknej akcii, ktorú potiahli Fimmel
s Pelegrínim, dorážal Ďungel na 0:2.
Na začiatku druhého polčasu strieľali
Pelegríni a Frimmel, ale až v 53. min. prenikol Blahút až na čiaru a jeho prihrávku
poslal do siete z voleja Frimmel - 0:3. To
už hostia ovládli hru a Pronaj hasil po
šanciach Frimmela, Gregáňa, Sekereša
či Garaja. Domáci mali v závere dve

šance, no v 78. min. chytil Packo strelu
Boďu a o dve minúty po hrúbke Bahna
prestrelil Boďa z päťky. Po striedaniach si
hostia už víťazný koniec ustrážili.
Ostatné zápasy: B. Bystrica - Svätý Jur
1:1, Nové Mesto – Skalica 0:1, Sereď Žilina B 3:1, Trnava B – Šamorín 1:4, Slovan B - FC Nitra 1:3.
www.fkpohronie.sk
TABUĽKA PO 19. KOLE
1. Skalica
2. Sereď
3. Nitra
4. Šamorín
5. Trnava B
6. Nové Mesto
7. Žilina B
8. Pohronie
9. Bratislava B
10. Martin
11. Banská Bystrica
12. Svätý Jur

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
11
10
9
8
8
8
3
2
2
3

5
3
2
5
5
7
6
3
5
6
5
2

2 34:9
5 41:22
6 37:25
4 30:19
5 36:28
4 27:18
5 35:24
8 24:30
11 19:40
11 22:42
12 16:38
14 16:42

41
36
35
35
32
31
30
27
14
12
11
11

