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V tomto čísle:

Cyklokomunikácia

Mestský domov dôchodcov dostáva svoju tvár
môžem želať, aby sa to splnilo, je to
oáza ticha pre seniorov.“ Niektorí seniori
už dokonca kladú otázky, čo všetko je
potrebné splniť na to, aby sa dostali do
poradovníka, prípadne kde adresovať
svoje žiadosti. „Žiadosti do týchto
zariadení, ktoré má mesto zámer zriadiť,
v tomto čase samospráva neprijíma.
Prijímať žiadosti môže zriaďovateľ až
vtedy, keď je zariadené postavené,
otvorené pre prevádzku a sociálna služba
je riadne zaregistrovaná na príslušnom
VÚC. Mesto Žiar nad Hronom je ešte len
vo fáze prípravy zámeru,“ zdôrazňuje
vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa

je už oficiálne otvorená
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Primátor privítal prvé bábätko
narodené v tomto roku
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Prístavbu kaštieľa, kde má v súčasnosti
sídlo stredná škola, chce mesto
v budúcnosti využiť na vybudovanie
mestského domova dôchodcov. Keďže
ide o náročný schvaľovací proces,
primátor predpokladá, že zariadenie
by mohlo byť spustené do prevádzky
v roku 2022.
Dnes už má vedenie mesta v rukách
vizualizáciu, ako by v budúcnosti
mestský domov dôchodcov mohol
vyzerať. „Zariadenie pre seniorov,
alebo inak domov dôchodcov, ktorého
zriaďovateľom bude mesto Žiar nad
Hronom, by malo mať 40 lôžok. Zriadiť

MsÚ Monika Minárová.
V meste Žiar nad Hronom je v súčasnosti
jedno zariadenie pre seniorov, ktoré sídli
na Ulici SNP a ktorého zriaďovateľom
je Banskobystrický samosprávny kraj.
Kapacita DSS, kde sa umiestňujú
klienti vo veku do 62 rokov, je 35 osôb
a kapacita zariadenia pre seniorov od
62 rokov je 115 lôžok. Poradovník na
umiestnenie do tohto zariadenia je
zverejnený na webovej stránke BBSK a je
denne aktualizovaný. Aktuálne v Žiari na
umiestnenie do zariadenia pre seniorov
od 62 rokov čaká takmer 80 ľudí.
(li)

chceme aj denný stacionár, a teda
ambulantnú dennú službu, kde klient
v priebehu dňa prichádza aj odchádza.
Tá by mala mať 10 až 12 miest,“ informuje
primátor Peter Antal. Ako však podotýka,
spustenie zariadenia do prevádzky
odhaduje buď na koniec budúceho roka,
alebo začiatok roka 2022. „Skôr si ale
myslím, že to bude až v roku 2022, lebo je
to náročný schvaľovací proces.“
Myšlienku zriadiť mestský domov
dôchodcov v blízkosti Parku Štefana
Moysesa podporujú mnohí Žiarčania.
Ako sa vyjadrila pani Alena: „Tak to si

Pravá svätokrížska zabíjačka
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Most nad železničnou traťou
čaká rekonštrukcia
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Začína sa s výstavbou oddychových zón na Pod vŕškoch
Priestranstvá, ktoré sú medzi panelákmi na sídlisku Pod vŕšky, dostanú nový
šat. Na projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov získalo mesto dotáciu vo výške 475-tisíc eur. Obyvateľom
tejto časti mesta tak pribudnú nové
možnosti na športovanie či relax.
V troch vnútroblokových priestoroch
vzniknú malé oddychové zóny,
kde nebudú chýbať prvky pre deti,
športoviská, ale aj nový mobiliár
a chodníky. V týchto dňoch už bolo
dodávateľom
stavebných
prác
odovzdané stavenisko a s prácami sa
môže začať. „Momentálne čakáme na

dve zákazky zo štyroch. Tie by mali
prísť potvrdené v pondelok 11. marca,“
informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia
mestských projektov MsÚ s tým, že
hneď potom sa všetky štyri firmy
stretnú a dohodnú si harmonogram
prác. „So stavebnými prácami sa začne
pravdepodobne 18. marca,“ konkretizuje
ďalej Miloš Čerťaský.
So začiatkom prác nastanú pre
obyvateľov tejto časti mesta, ale
aj pre vodičov, ktorí cez sídlisko
prechádzajú, určité obmedzenia. „Keďže
pôjde o stavenisko, bude ohradené.

S dodávateľom prác sme sa však dohodli,
že ak vykopú napríklad nejakú jamu,
riadne ju zakryjú a označia, prípade práce
ešte v ten deň dokončia,“ približuje Miloš
Čerťaský a ďalej upozorňuje: „Majitelia si
svoje vozidlá budú musieť preparkovať,
keďže v súčasnosti je tu pozdĺžne
parkovanie popri chodníkoch, ktoré sa
podľa projektu ide rušiť. V dostatočnom
termíne ich však o tom budeme
informovať.“

Z marcového
zasadnutia MsZ
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Staré herné prvky sa nahradia novými, modernými.

Poznáme najlepších
športovcov za rok 2018
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V čase realizácie projektu budú majitelia vozidiel musieť preparkovať.

Pôvodne bol projekt ako jeden celok,
ale kvôli lepšej transparentnosti pri
obstarávaní sa zákazka rozdelila na štyri

časti. „Jedna časť sú stavebné práce,
ďalšia sú sadové úpravy, tretia časť sú
herné prvky a agility a poslednou časťou
je mobiliár,“ konkretizuje Miloš Čerťaský.
Revitalizácia by mala byť ukončená do
konca roka, ale podľa slov dodávateľa
je predpoklad, že práce budú hotové do
štyroch mesiacov.
Dotáciu vo výške 475-tisíc eur získalo
mesto z Integrovaného regionálneho
operačného programu.
(li)
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Cyklokomunikácia oficiálne otvorená od 1. marca
V rámci projektu sa znovu otvoril
aj most cez Hron.
V piatok 1. marca sa ofi ciálne otvorila
cyklokomunikácia, ktorá vedie naprieč
mestom až do priemyselného parku.
V tejto súvislosti sú v platnosti aj nové
dopravné značenia.
Cyklokomunikácia začína na Etape a ústi
priamo do priemyselného parku. Pozdĺž
nej sú umiestnené dopravné značenia,
ktoré upozorňujú na určité obmedzenia.
„Žiadame obyvateľov, a predovšetkým
vodičov, aby rešpektovali dopravné predpisy. Od piatku 1. marca bude na ich do-

držiavanie dohliadať aj mestská polícia.
Samozrejme, v prvých dňoch nebude
hneď pokutovať, ale skôr upozorňovať na
to, ak tieto predpisy niekto poruší,“ informuje vedúci kancelárie primátora mesta
Martin Baláž.
Cyklokomunikácia dlhá 3,65 kilometra
vedie cez ulice Jilemnického, Bernolákovu, Svitavskú, Š. Moysesa, Námestie
Matice slovenskej a Hutníkov, pokračuje
cez Kortinu až k mostu ponad Hron. Odtiaľ prechádza k priemyselnému parku.
Cyklokomunikácia má hlavnú trasu, ale
aj doplnkové cyklistické trasy. Pozdĺž celej cyklotrasy je umiestnených 103 cyklostojanov a súčasťou projektu sú aj dva
uzamykateľné prístrešky pre 20 bicyklov,

a to pri Základnej škole na Jilemnického
ulici a pri plavárni. V rámci projektu sa
urobila aj oprava mosta cez Hron. Po ňom
budú môcť cyklisti opäť chodiť do práce
do priemyselného parku cez znovuotvorenú vrátnicu, ktorá na cyklokomunikáciu
nadväzuje.
Na projekt Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom získala
žiarska radnica dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vo výške 593 951,30 eur.
(li)

Na futbalový štadión budú svietiť nové svetlá
Jarná časť II. futbalovej ligy začala. Prvý
domáci zápas odohrajú naši futbalisti
v piatok 15. marca proti súperovi
z Liptovského Mikuláša. Pohronské
osy dostali pri tejto príležitosti darček
v podobe nového osvetlenia.
Intenzita osvetlenia sa zvýšila tak, že
bude postačovať aj na zápasy I. ligy. „LED
technológia, ktorú sme na štadión osadili,
bude mať tri pozitívne efekty,“ vysvetľuje
primátor Peter Antal a konkretizuje:
„Svietivosť sa zvýši z pôvodných necelých
400 luxov na 1000 luxov. Budeme tak
Pohľad na štadión s novým osvetlením.
šetriť podstatnú časť nákladov na energiu
Foto: Pavol Kysela.
a svetelný smog z osvetlenia bude oveľa
menší.“
prispela sumou 10-tisíc eur. „Slovenský Vidíme sa 15. marca na prvom domácom
futbalový zväz nás podporil najmä zápase. Verím, že prídete vo veľkom počte
Takéto nové riešenie sa mohlo realizovať preto, aby sa tu mohli hrať aj väčšie podporiť našich chalanov,“ uzatvára
vďaka dotácií Slovenského futbalového medzinárodné zápasy a tento rok nás primátor Peter Antal.
zväzu vo výške 50-tisíc eur a podpore skutočne čakajú futbalové chuťovky,
spoločnosti Nemak Slovakia, ktorá o ktorých budeme včas informovať.
(li)

Do platnosti vstúpilo aj dopravné značenie.

Zo Svitavskej ulice je jednosmerka
Od pondelka 25. februára je zo
Svitavskej ulice jednosmerná cesta.
Mesto k tomuto kroku pristúpilo aj
z dôvodu prehustenej dopravy na
tejto ulici.
Jednosmerná cesta na Svitavskej ulici
je od vjazdu na parkovisko v smere na

Handlovú. Okrem trvalého dopravného
značenia vodičov na túto skutočnosť
počas prvých dní upozorňuje aj
prenosné dopravné značenie.
Zároveň je na tejto ulici povolené
pozdĺžne státie, nové parkovacie miesta
budú vyznačené priamo na ceste. Pre
vodičov to znamená, že na chodníku,
ktorý bude slúžiť ako cyklokomunikácia,
je už parkovanie zakázané. Chodci zase
majú k dispozícii chodník na opačnej
strane ulice. V platnosti sú odteraz
aj dopravné značky, ktoré patria
k cyklokomunikácii.
Zákazom parkovania na chodníku pod
oknami bytového domu vyšlo mesto
v ústrety občanom, ktorí spísali petíciu
proti takto odstaveným vozidlám. Vadila
im najmä prašnosť a hluk priamo pod
oknami ich spální.

Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo
druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom v tomto
roku. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode zasadnutia poslanci schválili VZN
o poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
V roku 2018 NR SR novelizovala zákon
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele. V rámci rozsiahlej
novelizácie a legislatívno-technických
úprav sa zmenili podmienky poskytovania
príspevku na osamostatnenie sa mladého
dospelého, kde okrem iného boli mestá
a obce povinné tvoriť úspory pre dieťa
v detskom domove na uľahčenie sa
osamostatnenia. Komplikovaný proces,
nemožnosť zabezpečenia účelnosti
využitia finančných prostriedkov a celková
neefektívnosť mechanizmu boli dôvodom
na prijatie novely, kde už mestá a obce
nemusia tvoriť úspory, ale poskytujú
príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého po splnení zákonných
podmienok, vo výške 30% z príspevku,
ktorý mu vznikol po splnení zákonných
podmienok v centre. Obec má po prijatí
tejto novely, v prípade poskytnutia tohto
príspevku, právo rozhodnúť, akou formou
príspevok poskytne a tiež, či ho poskytne
vo viacerých čiastkach. Týmto opatrením
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sa zlepší plnenie účelu poskytnutých každoročne sa zvyšujúce náklady na
prevádzku. Je to jediný spôsob, ako
prostriedkov.
túto službu zachovať v takom rozsahu,
Poslanci sa zaoberali aj VZN o sociálnych ako je u nás zavedená. Aj tak si myslím,
službách, ktoré sa týka zvýšenia poplatku že budeme mať široko ďaleko najnižší
za pobyt dieťaťa v mestských jasliach. Ako poplatok za pobyt dieťaťa v jasliach,“
vysvetlila vedúca Odboru starostlivosti konštatoval primátor Peter Antal. Keďže
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová, poslanci návrh schválili, po novom si
rodičia detí poberajú od štátu príspevok rodičia za umiestnenie dieťaťa v detských
na starostlivosť o dieťa do troch rokov, jasliach zaplatia 200 eur za mesiac plus
ktorý môže byť poskytnutý až do výšky úhradu za stravu.
280 eur. Jedným z cieľov poskytnutia
tohto príspevku bolo zaradiť rodiča do V ďalšom bode rokovania zobrali poslanci
pracovného procesu a prispieť mu na na vedomie vyhodnotenie podujatí
úhradu nákladov pri starostlivosti o dieťa z Kalendára športových podujatí mesta
v zariadení ako sú detské jasle, ktoré za rok 2018 a informáciu o príprave
bude dieťa navštevovať. „Poukazujeme kalendára na rok 2019. Prerozdelenie
tu na skutočnosť, že platbou za náklady finančných prostriedkov na jednotlivé
dieťaťa, ktoré je v starostlivosti v jasliach, športové podujatia prehodnotí a schváli
sa neznižuje rodičom ich príjem z ich Komisia pre šport a mládež pri MsZ v
zárobkovej činnosti – zo zamestnania. zmysle schváleného rozpočtu mesta Žiar
Týmto návrhom chceme dosiahnuť nad Hronom na rok 2019.
účelnosť využitia štátnej dávky, ktorú
štát poskytuje rodičom ako pomoc pri Poslanci odsúhlasili aj zaradenie
starostlivosti o dieťa, ktorú rodičom, a školskej jedálne Základnej školy
teda aj deťom naše zariadenie poskytuje. s materskou školou Štefana Moysesa
Tak isto je nezanedbateľná suma, do siete škôl a školských zariadení,
ktorá je z rozpočtu mesta vynakladaná a to s predpokladaným termínom od
na prevádzku detských jaslí, ktorá 15. augusta 2019. Tento bod sa dostal
činí približne 300 eur mesačne na na rokovanie z dôvodu, že od 1.1.2019
jedno dieťa,“ uviedla pred poslancami vstúpila do platnosti novela zákona o
Monika Minárová a ako podotkla, dotáciách, ktorá sa týka poskytovania
posledná úprava poplatkov za detské dotácie na stravu.
jasle bola uskutočnená v roku 2012.
Výška poplatku sa pritom odvíja od V závere rokovania prišli na rad aj
skutočných prevádzkových nákladov a interpelácie poslancov a majetkovood poskytovanej štátnej dávky rodičom. právne vzťahy.
(li)
„Musíme týmto krokom reagovať na

(li)

O tom, kde bude nové detské ihrisko,
rozhodnú Žiarčania
Súťaž o detské ihrisko Žihadielko
skončila posledný februárový deň.
Naše mesto sa tiež do súťaže zapojilo.
Ako výsledky ukázali, skončili sme
na treťom mieste. Na priebeh súťaže
reaguje primátor Peter Antal.
„Už od začiatku boli všetci, ktorí súťažili,
veľmi dobre naladení. Urobili sme
maximum pre to, aby mesto toto ihrisko
naozaj získalo. Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí za Žiar hlasovali, obzvlášť
tým, ktorí aktívne zháňali nových
hlasujúcich či odmeny do súťaží.
Skutočne takú emóciu a zoskupenie
ľudí, ktorí išli do toho, som ešte v našom
meste nezažil. Úprimne, dnes ma už
výsledok súťaže nezaujíma. Zostal
som veľmi znechutený z toho, akým
smerom sa súťaž uberala. Zistili sme,
že v mnohých mestách sa nehlasovalo
podľa pravidiel. Vedeniu spoločnosti
som adresoval list, v ktorom som ich na
túto skutočnosť upozornil. Dostal som
od nich všeobecnú odpoveď, z ktorej
vyplýva, že všetko je v poriadku a nič
sa nedeje. Touto témou sa preto viac
nechcem zaoberať. Jedno však viem
určite. Mesto Žiar nad Hronom sa už
do takejto súťaže nezapojí. Nevidím
jediný dôvod, keďže sa nám to stalo už
druhýkrát, kedy sa porušovali pravidlá
súťaže a spoločnosť Lidl s tým nič

neurobila. Je to jej rozhodnutie a naše
je také, že už ďalej nepôjdeme. Keďže
som však videl, ako ľudia veľmi chcú
toto ihrisko, respektíve takýto koncept
ihriska, tak sme sa vo vedení mesta
rozhodli, že tu v Žiari nové ihrisko
stáť bude. Bude v inom koncepte, ako
staviame, modernejšie, niečo podobné,
ako sa malo stavať cez túto súťaž.
A práve vy, ktorí budete mať záujem,
rozhodnete aj o tom, kde bude ihrisko
postavené, aj ako bude nakoniec
vyzerať. Veľmi sa teším na spoluprácu
a spoločnými silami dáme tomuto
mestu určite pekné a moderné ihrisko.“
(r)

Nové detské ihrisko bude
s modernými hernými prvkami.
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severnej strany, z nádvoria, hospodárskeho dvora a zo strany vstupnej
brány od hlavnej cesty, v takzvanej
predzáhradke, kde už koruny stromov
začali narušovať aj elektrické vedenie.
Veľmi dôležitý bol výrub stromov a
ihličnatého porastu na terase kaštieľa,
na jeho južnej strane. Na tomto mieste je odstránenie porastov nutné nielen z dôvodu technického a ochrany
murív kaštieľa, ale je prvopočiatkom
zámeru obnovy časti francúzskeho
V súčasnosti boli odstránené všetky parku, ktorý v týchto miestach dal vystromy pri murive kaštieľa, a to z jeho budovať banskobystrický biskup gróf
znehodnocoval pôvodný povrch objektu a aj jeho funkcia. Vzrastlé stromy,
tesne vyrastajúce pri múroch kaštieľa,
svojim koreňovým systémom začali
v niektorých miestach ohrozovať aj
statiku muriva. Tento stav je výsledkom nedostatku starostlivosti o budovu kaštieľa v minulosti. Vtedy dochádzalo k svojvoľnému vysádzaniu
zelene a následne absencia akejkoľvek
úpravy tohto porastu.

Úprava zelene
V týchto dňoch si pozorný občan
určite všimol niekoľkodňový čulý
ruch v okolí kaštieľa. To sme spilovali náletovú zeleň, chaoticky vysadené ihličnaté stromčeky a vzrastlé
stromy, ktoré bránili tak diaľkovým
pohľadom na kaštieľ, ako aj prevetrávaniu a presušeniu murív vetrom
a slnkom.
Následkom týchto faktorov dochádzalo k navĺhaniu murív a omietok a ich
každoročnému opadávaniu. Tým sa

Zábradlie má zamedziť prebehovaniu chodcov cez vozovku
Dva roky haváriami a starobou prehrdzavené bezpečnostné zábradlie na
križovatke pri Priore je už opravené.
Na podnet občanov ho opravili mestské Technické služby.
Zábradlie je na týchto miestach osadné
najmä z bezpečnostných dôvodov. Má
zamedziť prebiehaniu chodcov cez
križovatku na Ulici SNP popred stojace
vozidlá pred semaformi. Chodci si tu
často skracujú cestu a namiesto toho,
aby na prechod použili priechody pre
chodcov, ktoré sú v blízkosti, prebehujú
priamo cez cestu. Ohrozuje to nielen
vodičov, ale predovšetkým samotných
chodcov. Aby sa takémuto správaniu
nedisciplinovaných chodcov zamedzilo,
osadilo sa v týchto miestach zábradlie.(li)

František Berchtold.
Na základe historického a dokumentačného výskumu chceme pristúpiť
k jeho rekonštrukcii, a tak prinavrátiť
exteriérovú terasu v tejto časti kaštieľa do pôvodného stavu. Keďže kaštieľ
nie je len budova, ale aj celé okolie
s parkom, ktoré je aj jeho historickou
a v minulosti funkčnou súčasťou. Preto musíme venovať pozornosť aj plochám zelene, tak isto reprezentačným
a dobovým, ako je kaštieľ sám.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Začalo sa so strojným čistením mesta
Koncom februára sa začalo zametať
mesto od zimného posypu. Upratovali
sa ulice aj chodníky. Po upratovaní sa
začne aj s čistením uličných vpustí.
Čistenie komunikácií po zimnej údržbe sa
bude od februára do apríla robiť súčinne
dvomi vozidlami, po vykonaní čistenia
bude čistiť jednotlivé úseky jedno vozidlo.
Práce majú na starosti mestské Technické
služby. „Ako prvé sme vyčistili námestie
a pokračovali sme Ulicou Š. Moysesa,“
informuje zástupca riaditeľa technických
služieb Peter Jagoš a konkretizuje:
„Čistenie sme robili s malým zametačom,
s ktorým sme pokračovali chodníkmi

od sídliska Sever smerom dole. Plynule
sme pokračovali zametaním úseku od
Chrástekovej ulice po Ulicu Dr. Janského
a v pondelok 4. marca prišli na rad
chodníky na kopcoch, konkrétne na
uliciach Krížna, M. Benku a A. Hlinku.“
S veľkými cestnými zametačmi, ktoré majú
technické služby k dispozícii dva, už od
hrubej špiny vyčistili takmer celé mesto.
Pokračovať sa bude aj počas ďalších
marcových dní. „Po hrubom očistení už
bude do ulíc a vnútroblokov vyrážať iba
jeden zametač,“ dodáva Peter Jagoš. (li)

Prvé bábätko roka na návšteve u primátora
Prvé tohtoročné žiarske bábätko sa
narodilo 5. januára. Koncom februára
ho spolu s rodičmi prijal primátor
mesta Peter Antal.
Dianka Majtánová sa narodila rodičom
Ivone a Milošovi a je ich prvým bábätkom.
Na svet sa vypýtala o 1.30 hodine ráno
v žiarskej nemocnici s mierami 3 560
gramov a 49 centimetrov.
Vo štvrtok 28. februára malú Dianku
aj s rodičmi oficiálne prijal primátor
mesta Peter Antal. Dievčatku zaželal
veľa zdravia, šťastný a spokojný život.
Zároveň rodičom bábätka odovzdal
darčeky, ktoré sa im pri výchove malého
bábätka určite zídu.
Ako nám prezradili rodičia malej Dianky,
je to veľmi dobré a spokojné bábätko.
Veľa spinká, dokáže prespať päť až šesť
hodín. Dokonca ani zbytočne neplače,
ozve sa len vtedy, keď je hladná. Zo
strany ocka je maličká zároveň prvou
vnučkou starých rodičov. Právom sú
na ňu teda všetci v rodine hrdí. „Rodila
som v žiarskej nemocnici, pôrod trval
dve a pol hodiny. Personál bol ku mne

Dianka je dobré a pokojné bábätko. Aj návštevu
u primátora zvládla na jednotku.
prvorodeného Žiarčana: „Dievčatku
prajem veľa zdravia a šťastia do života,
lebo to každý potrebuje. Konečne sa
nám to v Žiari podarilo, že som vo svojom
úrade mohol prijať aj dievčatko, aj keď
sme si po novom roku naň počkali až
päť dní. Verím, že počas celého roka nám
bude bábätiek v meste pribúdať, lebo
Dianka je zároveň po piatich rokoch v súčasnosti je úbytok pôrodov na celom
prvým dievčatkom, ktoré vo svojom Slovensku.“
(li)
úrade primátor Antal prijal ako
veľmi milý, som rada, že som sa rozhodla
rodiť v Žiari,“ hovorí mama malej Dianky.
O svoje dve ženy sa vzorne stará aj
otecko: „Maličkú prebalím, okúpem,
jedine kojiť ju nemôžem, ale inak sa
snažím, aby boli obe spokojné, šťastné
a zdravé.“

Veľká rekonštrukcia mostu nad železničnou stanicou
už v tomto roku
Most nad železničnou stanicou je
dlhodobo v zlom stave. Keďže denne
ním prechádzajú stovky vozidiel,
Slovenská správa ciest rozhodla o jeho
oprave.
Stavebné práce, ktoré budú súvisieť
s opravou mosta nad železničnou
stanicou, začnú ešte v tomto roku.
Predpokladaný termín ukončenia je

v roku 2020. Projekt rieši organizáciu
dopravy počas rekonštrukcie mosta,
ktorá je rozdelená v rámci etapizácie
stavebných prác do troch etáp. „V prvej
etape je navrhnuté uzavretie pravej časti
mosta v smere na Prievidzu. Doprava
bude vedená striedavo v jednom
jazdnom pruhu pomocou svetelnej
signalizácie,“ približuje hovorkyňa

spoločnosti SSC Lucia Karelová. Ako ďalej
dopĺňa, v druhej etape sa uzavrie ľavá časť
mosta a doprava bude presmerovaná na
pravú, už zrekonštruovanú časť mosta.
„Doprava bude v tomto prípade vedená
obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch
bez využitia svetelnej signalizácie. Obe
tieto etapy pritom vyžadujú čiastočnú
uzávierku cesty I/9,“ konkretizuje
Karelová s tým, že v poslednej, tretej
etape, je charakter stavebných prác
navrhnutý bez obmedzenia cestnej
premávky na moste.
Celkovo Slovenská správa ciest vynaloží
na opravu mosta 479 172 eur s DPH,
čo je suma podľa rozpočtu stavby
spracovaného v rámci projektovej
dokumentácie. Hlavným dôvodom,
prečo sa spoločnosť rozhodla pristúpiť
k rekonštrukcii mosta, je jeho súčasný zlý
stavebno-technický stav.
(li)

Problémy s križovatkou má vyriešiť
svetelná signalizácia
Ako sme už informovali, problémovú
križovatku, ktorá sa nachádza na priesečníku ulíc Krížna, SNP a A. Dubčeka,
má vyriešiť svetelná signalizácia. Slovenská správa ciest avizuje, že s realizáciou sa začne už v tomto roku.
Príčinou nehôd na samotnej križovatke je
skutočnosť, že všetky okolité križovatky
na Ulici SNP sú riadené svetelnou
signalizáciou. Táto križovatka je však
riadená iba zvislým a vodorovným
dopravným značením, čo je zjavne
nedostačujúce a pre vodiča nelogické.
Navyše je výjazd z Krížnej ulice veľmi
náročný, s ohľadom na strmý pozdĺžny
sklon komunikácie a zlé rozhľadové
pomery. Mesto preto iniciovalo stretnutia
a rokovania so Slovenskou správou ciest
a dopravným inšpektorátom. Výsledkom
je, že na tejto križovatke budú osadené
semafory.

Z hľadiska dopravy vnímajú križovatku
ako nebezpečnú nielen vodiči, ale aj
chodci. „V súčasnosti sa zabezpečuje
projektová dokumentácia. Samotná
výstavba svetelnej signalizácie je
plánovaná v tomto roku,“ informuje Lucia
Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy
ciest s tým, že odhadovaná doba výstavby
je 75 dní. Neďaleko tejto križovatky sa
nachádzajú ďalšie dve, ktoré sú tiež
riadené semaformi. Aby nová svetelná
signalizácia nemala vplyv na plynulý chod
dopravy, bude potrebné zosúladenie
týchto svetelných križovatiek. „Toto bude
riešené v rámci druhej etapy, ktorá je
plánovaná v nasledujúcom roku,“ dopĺňa
informácie Lucia Karelová. Keďže ešte nie
je spracovaná projektová dokumentácia,
odhadované investičné náklady sú vo
výške približne 173-tisíc eur.
(li)
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Najstarší filmový festival svojho druhu aj v Žiari

Kraj a mestá spolu pre mladých

Medzinárodný
filmový
festival
Ekotopfilm – Envirofilm zavítal do Žiaru
26. februára. V Kine Hron sa premietali
filmy, ktoré menia životný štýl.
Pre návštevníkov festivalu bol pripravený
pestrý program dokumentárnych filmov,
ktoré preniesli diváka prostredníctvom
filmového plátna do divokej prírody, ale aj
priamo do centra nelegálneho obchodu.
Okrem jedinečných filmov z celého
sveta festival priniesol aj sprievodnú
diskusiu O živých riekach, ktorej sa okrem
primátora mesta Petra Antala zúčastnil aj
štátny tajomník Ministerstva životného
prostredia SR Norbert Kurilla. Na svoje si
prišli aj žiaci základných a stredných škôl,
pre ktorých bol pripravený doobedný
Junior festival.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym
spôsobom meniť správanie spoločnosti
vo vzťahu k životnému prostrediu a
vytvárať priestor k otvorenej diskusii o
otázkach trvalo udržateľného rozvoja. V
rámci celoročnej TOUR prináša festival
Ekotopfilm – Envirofilm do regiónov

Slovenska výber najlepších filmov
aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa
mení, naše prostredie je už iné. Obdobie,
ktoré v súčasnosti žijeme je výrazne
ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to
v našich festivalových filmoch každý rok.
Tento rok premietame niekoľko filmov,
ktoré dokazujú, že naša planéta je už

odlišná, ako sme ju poznali. Ľudia často
myslia iba na svoj komfort a neplánujú
zmeniť svoj životný štýl. My sa snažíme
verejnosť inšpirovať k zmene,’’ vysvetľuje
zmysel podujatia generálny riaditeľ
festivalu Peter Lím.

Pravá svätokrížska zabíjačka ukončila obdobie
hojnosti, začína pôst

(r)

Naše mesto sa zapojilo do nového
projektu Kraj a mestá spolu pre
mladých. Ide o projekt, v ktorom sa
podporia aktivity na rozvoj práce
s mládežou na lokálnej úrovni. Prepojí
sa tak regionálna stratégia rozvoja
v oblasti rozvoja práce s mládežou
s miestnou úrovňou.
Prví koordinátori práce s mládežou
už absolvovali úvodné školenie.
Naše mesto zastupuje Dominika
Švecová. Cieľom prvého stretnutia
bolo nastavenie spolupráce medzi
regionálnou a miestnou samosprávou
a zistenie východiskovej situácie práce
s mládežou v jednotlivých mestách.
Do projektu sa s podporou primátorov
zatiaľ zapojili mestá Považská Bystrica,
Púchov, Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Prievidza, Myjava, Stará Turá, Handlová
a Žiar nad Hronom. Zatiaľ čo
v niektorých mestách fungujú veľmi
aktívne rady mládeže, mládežnícke
parlamenty a žiacke školské rady,
dokonca aj na úrovni základných škôl,
v iných samosprávach chýba napríklad
komisia mestského zastupiteľstva, ktorá
by sa venovala záujmom mladých.

mladých ľudí do života mesta alebo
obce. „Zo školenia nám vyplynulo
viacero úloh,“ informuje Dominika
Švecová a konkretizuje: „Zistenie potrieb
mladých ľudí, zosieťovanie jednotlivých
organizácií pracujúcich s mládežou
a následne zorganizovanie okrúhlych
stolov s ich zástupcami ako i vedením
mesta a poslancami. Cieľom je výchova
mladých ľudí k aktívnemu prístupu
a zabezpečenie ich participácie na
rozhodovaní v mestách, keďže práve oni
sú budúcnosťou rozvoja našich miest
a obcí.“
Rozvoj
kompetencií,
vedomostí
a zručností koordinátorov a následné
aktivity zamerané okrem iného aj na
rozvoj dobrovoľníctva a inklúzie, budú
pokračovať celkovo počas 22 mesiacov.
„Finálnou métou bude vypracovanie
koncepčných materiálov určujúcich
ďalší rozvoj mládeže na miestnej úrovni
s prepojením na strategické dokumenty
VÚC a národnú stratégiu v roku 2020,“
dodáva Dominika Švecová.
Podporné aktivity pripravilo KCVČ s podporou grantového programu Erasmus +.

Projekt Kam spolu pre mladých je
zameraný na aktivizovanie a zapájanie

„

(li)

Svätokrížsky dom opäť ožil tradíciami.

V utorok 5. marca sa vo Svätokrížskom
dome konala pravá zabíjačka. Skúsený
mäsiar prasiatko rozobral a priamo vo
dvore domu pripravoval zabíjačkové
dobroty.

kotle, ktorý sa vyprázdnil do posledného
taniera. Každý, kto prišiel okoštovať
a kúpil si zabíjačkové špeciality, prispel
zároveň prostredníctvom dobrovoľnej
zbierky na Svätokrížsky dom.

Popoludní do dvora prišiel aj fašiangový
sprievod, v ktorom už tradične nechýbali
rôzne masky aj maškary. Tie vo
Svätokrížskom dome privítali primátor
Peter Antal a viceprimátor Ladislav
Kukolík. Za zvukov a spevu Mužskej
speváckej skupiny Sekera a Folklórneho
súboru Hron členov sprievodu pohostili
dobrou pálenkou a sladkými šiškami.
Na tých si pochutili najmä malé deti,
pričom niektoré z nich neminul ani
tanec s maskami zo sprievodu. „Som rád,
že Svätokrížsky dom opäť ožil starými
tradíciami. Teší ma, že dvor sa zaplnil
ľuďmi, ktorí sa zabávali, ochutnávali
Vôňa dobrôt lákala okoloidúcich a vládla medzi nimi výborná atmosféra,“
nazrieť do dvora a pristaviť sa na kus zhodnotil primátor Peter Antal.
reči. Aby však nezostalo len pri rečiach,
v popoludňajších hodinách boli dobroty Spievalo, tancovalo a pilo sa do
aj na predaj. A veru išli na dračku. Okrem popoludňajších hodín. Potom sa už
pečených klobás a jaterníc veľmi chutila aj sprievod presunul do Mestského
pravá zabíjačková kapustnica, ktorú varila kultúrneho centra, kde sa v zábave
Jarka Pružinová, výborná kuchárka zo pokračovalo na Fašiangovej veselici až do
Základnej školy na Ulici Dr. Janského. Keď neskorých ranných hodín. A aké by to boli
sme zisťovali recept, iba sa pousmiala. fašiangy, keby sa na nich nepochovala
„Nemám špeciálny recept. Kapustnica sa basa? Za náreku najatých plačiek
varila tradične. Na masti sa spení cibuľka, a asistencie „farára“ sa takýmto spôsobom
pridá sa mäso, koreniny, soľ, nesmie ukončilo obdobie hojnosti a nastáva
chýbať cesnak. My sme ešte okrem 40-dňový pôst, ktorý skončí s príchodom
mäsa pridali aj mäsové guľky a koštiale, Veľkej noci. Veľkonočný pondelok tento
ktoré sme však potom povyberali,“ rok vychádza na 22. apríla.
prezradila jednoduchý recept kuchárka
(li)
a ako podotkla, varilo sa v stolitrovom
Z detstva si mnohí z nás pamätajú na
domáce zabíjačky, kde sa stretol plný
dom ľudí a s dobrou náladou sa nielen
pracovalo, ale aj popíjalo, rozprávalo
a spomínalo. Inak tomu nebolo ani
v prípade svätokrížskej zabíjačky, ktorá
sa konala v súvislosti s fašiangovým
obdobím. Od skorého rána mäsiar Ján
Kováč spoločne so svojimi pomocníkmi
mäso porcioval, krájal a pripravoval
z neho dobroty. Niečo išlo na hurky, iné na
klobásy a čo-to zostalo aj do zabíjačkovej
kapustnice. Na prípravu klobás a jaterníc
pritom išli až dve 140-kilové prasatá.

Mestské noviny | 11. marec 2019

5

KULTÚRA/SPEKTRUM

e-mail: inzercia@

Osudom stíhaný, láskou obdarený

Príbeh na pokračovanie.
Narodil som sa dva mesiace po skončení
druhej svetovej vojny ako druhý syn v robotníckej rodine. Otec pracoval v blízkom
závode a matka bola domáca.
Život sme mali ťažký. Potraviny si ľudia pestovali a dorábali na svojich pozemkoch. Potraviny boli na prídel a ľudia mäso jedli len
raz za týždeň.
Keď som mal 10 mesiacov, ochorel som
na čierny kašeľ. Choroba ma zasiahla tak
silno, že lekár Murgaš pripravil rodičov na
to najhoršie, na moju smrť. Nebolo liekov,
ale staré babky od susedov navrhli mojej
mame, aby na cukor v lyžičke nakvapkávali
niekoľkokrát denne petrolej. Toto zabralo
a pomaličky som sa uzdravoval.
Po niekoľkých dňoch nás navštívil doktor
Murgaš a nechcel uveriť, že ma vidí živého

Z pera čitateľa

a veselého. Doktor Murgaš bol náš rodinný lekár, ktorý každú sobotu prichádzal ku
nám pre debničku piva. Zamestnanci v pivovare dostávali každý týždeň pivo, ktoré
sme pravidelne darovali doktorovi.
Rástol som s bratom a susednými deťmi pri
hrách, ktoré nám to obdobie umožňovalo.
V roku 1948 prevzali moc komunisti pod
vedením Gottwalda. Rozum brali z Ruska
od Stalina. V rádiu sa hovorilo o hrdinoch,
o ruských vojakoch. Deti, hlavne chlapci,
sme hrali vojny medzi sebou, každý chcel
byť hrdina. Keď sa ma spytovali, čím chcem
byť, tak som odpovedal: Gottwald, Stalin
alebo hrdina. Preto ma oslovovali susedia
„hrdina“. Dodnes, keď stretnem kamarátov
z tých čias, oslovia ma – servus, hrdina. Spomienky tešia.
V škole som nebol bifľoš, skôr trojkár. Ako

prvák som zničil tri šlabikáre.
Najhorší rok v mojom živote bol, keď som
mal 12 rokov. MDD 1957, v noci do rána nás
nad ránom zobudil otec s plačom – mama
je mŕtva. Rozospatý s bratom sme pochopili, že naša mama už nikdy neotvorí oči, že
nás nepohladí. Pripravovali sme rozlúčku,
pohreb našej mamičky. Roky sa liečila na
vysoký krvný tlak mala choré srdce, ktoré jej
v spánku zastalo.
Na MDD sme mali v škole nacvičenú divadelnú hru, kde som mal hrať na husličky. Ten
deň celá škola bola smutná, lebo nás s bratom ľutovali. Nasledoval smútok. Každý deň
sme sa doma pod obrazom Ježiša, na kolenách, modlili, aby sa v nebíčku mala dobre.

•zážitkovým vyučovaním
•kvalitným vybavením odborných
učební
•rozvíjaním talentu a nadania detí
prostredníctvom predmetových súťaží
•realizáciou lyžiarskych, plaveckých
výcvikov a školy v prírode

•rôznorodou činnosťou v záujmových
útvaroch primeraných veku
•pestrým programom v školskom klube
detí

Macocha – pokračovanie nabudúce.

Zápis do 1. ročníka
na „Dvojke“
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
„Dvojka“ pozýva všetkých budúcich
prvákov a ich rodičov na Zápis
do 1. ročníka.
1. apríla 2019 (pondelok) od 9.00 do
18.00 hod.
Sme škola, ktorá rešpektuje osobnosť
žiaka, posilňuje jeho zdravé sebavedomie, vzbudzuje jeho zvedavosť:
•kvalitnou výchovu a vzdelávaním
•kvalifikovanými pedagógmi
•vyučovaním ANJ od 1. ročníka v
jazykových i bežných triedach
• prostredníctvom metódy Jolly Phonics,
Clil
modernými vyučovacími metódami
a pomôckami

Tešíme sa na vás!

Materská škola pozýva na Dni otvorených dverí
Dni otvorených dverí sa v Materskej
škole a jej elokovaných pracoviskách
uskutočnia v čase od 8.00 do
12.00 hod.
9. APRÍLA

- elokované pracovisko, Sládkovičova 1
- Materská škola, Dr. Janského 8
10. APRÍLA

- elokované pracovisko, Rázusova 6
- elokované pracovisko, M. R. Štefánika 23
11. APRÍLA

- elokované pracovisko, A. Kmeťa 11 +
futbalová trieda
školu, resp. elokované pracovisko.
- elokované pracovisko, A. Kmeťa 17
Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej
- elokované pracovisko, Rudenkova 1 MŠ, alebo stiahnuť na webovej stránke
(časť IBV) + trieda ALEŠ
www.ziarskeskolky.sk.

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materskej školy na školský
rok 2019/2020 sa oficiálne uskutoční od
1. mája do 15.mája 2019.
Písomnú Žiadosť spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti (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

Kritériá prijatia detí
do materskej školy
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 konkrét-

nu materskú školu, resp. elokované pracovisko môžu byť prednostne prijaté deti
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a
súrodenci detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú.
Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení
dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.
Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa
je ovládanie základných sebaobslužných
návykov, najmä používanie toalety (bez
plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.
(r)
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Angličtina na „Dvojke“
– vždy o niečo viac
Ďalšia zaujímavá správa z výučby angličtiny na „Dvojke“. V týždni od 11. do
15. februára do školy zavítalo 10 hostí
z Indonézie, Taiwanu a Kirgizska. Boli
to mladí ľudia, univerzitní študenti
pracujúci s mládežou v rámci zahraničných stáží projektu Educate Slovakia
najväčšej študentskej organizácie na
svete – AIESEC.
„Dvojka“ sa tohto medzinárodného
projektu zúčastnila už po štvrtýkrát. Pre
žiakov mali hostia pripravený program
plný náučných prezentácii, súťaží, hier,
aktivít, tanca, spevu, prezentácie svojich
kultúr a konverzácie v anglickom jazyku.

Žiaci boli hravou formou nútení naplno
využívať svoje schopnosti a zručnosti.
Neprekladali sme a komunikovali. Ako?
No predsa v angličtine. Na „Dvojke“ dobre
vieme, že najlepšie a najefektívnejšie sa
cudzí jazyk učí prostredníctvom jeho
aktívneho používania.
Naši hostia mali u nás, ako je už dobrým
zvykom, aj svojich sprievodcov. Neboli
nimi však učitelia angličtiny, ale žiaci.
Ôsmaci a deviataci sa im venovali po
celý týždeň. Sprevádzali ich po škole a
asistovali im v priebehu hodín. Riešili
všetko potrebné od rozvrhu, cez navigáciu
po škole až po tipy na popoludňajší
program v našom meste. Pravdaže,
v angličtine.
Žiaci „Dvojky“ nekomunikujú v angličtine,
pretože musia, ale pretože chcú. Prečo?
Lebo vedia, že to má zmysel a je to

dôležité. Pre zahraničných hostí vymysleli
po vyučovaní zaujímavú prehliadku
zákutí mesta a mestského parku, mini
zoo a tiež ich vzali do miestnej hvezdárne
a planetária na exkurziu.
Piatkové lúčenie bolo, ako vždy, veľmi
emotívne. Vymieňanie si kontaktov na
dopisovanie, suveníry a sem – tam aj
nejaká slza. Nietorí žiaci sa už po pár
dňoch komunikácie pochválili, že po
anglicky hovoria nielen v škole, ale aj
doma s rodičmi alebo počas nákupu s
predavačkami. Vieme, že takéto návštevy
na školách sú vždy niečím zaujímavým
a výnimočným. Zaujímavé to bolo aj pre
nás. Pre žiakov prínosné a veľmi atraktívne,
výnimočné však nie. Na „Dvojke“ totiž
takto tvrdo pracujeme dlhodobo a určite
pôjdeme ešte ďalej.
„Dvojka“

Amazing Team z „Dvojky“ úspešný v semifinále lego ligy
Na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave sa uskutočnilo semifinálové kolo
najväčšej medzinárodnej robotickej
súťaže FIRST LEGO LEAGUE.
Cieľom súťaže je v športovej atmosfére
hravým spôsobom podporiť u mládeže
záujem o vedu a technológie, vybudovať
cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť deti ku kreativite pri riešení komplexných úloh.
Turnaj pozostával zo štyroch rovnocenne
hodnotených častí. Robot Desing –
hodnotila sa kvalita konštrukčného
návrhu robota a programu robota, Robot
Game – hodnotila sa stratégia a úspešnosť
robota pri plnení stanovených „misií“
na ihrisku FLL. Počas 150 sekúnd musel
robot splniť vopred určené úlohy, za ktoré
zbieral body.
Výskumná úloha – hodnotila sa kvalita
výskumného projektu, na ktorom deti
pracovali počas dlhšieho obdobia.
Tento rok bola zadaná téma „Na orbite“.
Bola zameraná na fyzické a psychické
problémy
kozmonautov
počas
dlhodobého pobytu vo vesmíre. Deti
mali podrobne preskúmať tému, určiť
problém a navrhnúť riešenie, ktoré bolo
treba prekonzultovať s expertmi. Výsledky
svojej práce museli prezentovať porote
rozhodcov vhodným, najlepšie zábavným

spôsobom. Tímová práca – hodnotila sa
spolupráca a efektívna komunikácia tímu.
Na semifinálovom turnaji sa stretlo
18 víťazných tímov regionálnych kôl zo
Slovenska a Českej republiky. Napriek
tomu, že sa tu stretli tímy z krajín,
ktoré „si rozumejú“, prebehol turnaj
v anglickom jazyku, aby boli zachované
pravidlá a tímy postupujúce na finále
boli pripravené aj po tejto stránke.
Prvýkrát sa na tento semifinálový turnaj
podarilo prebojovať aj žiakom z „Dvojky“.
Amazing Team v zložení Adam Kováč
VIII. A, Martin Doležal VIII. A, Marek
Husenica VIII. A, Matúš Štefaňák VIII. B a
Michal Prekopp VIII. C dokázal, že je naozaj
úžasný tím. V Robot game sa so svojím
robotom Falconom v silnej konkurencii
prebojoval až do záverečného finále,
kde skončil na vynikajúcom 2. mieste.
Vo Výskumnom projekte zabodoval
u porotcov svojou tvorivosťou,
angličtinou, robotom Robinom, ktorý
prepínal stránky prezentácie, ale najmä
návrhom
relaxačného
programu
FLOTE – Feel Like On The Earth, ktorý
pomáha kozmonautom odbúrať stres
z dlhodobého pobytu v uzavretom
priestore, a tak aj v tejto časti súťaže získal
skvelé 2. miesto.

Amazing Team zároveň svojou aktivitou,
spoluprácou a veselou náladou
počas celého turnaja presvedčil
medzinárodných porotcov zo Slovenska,
Česka, Poľska a Maďarska, že si zaslúži
špeciálnu cenu poroty JUDGES AWARD,
čím urobil obrovskú radosť trénerke
Dane Matuškovej. Aj keď sa tím nakoniec
nedostal medzi štyri najlepšie tímy
postupujúce do finále v Rakúsku a celkovo
skončil na 8. mieste, so svojím výsledkom
môže byť veľmi spokojný. Na tomto
turnaji získal veľmi cenné skúsenosti,
ktoré určite zúročí v nasledujúcom roku.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli tímu
prispieť k týmto vynikajúcim výsledkom,
predovšetkým p. Kováčovi, p. Prekoppovi
a p. Doležalovi, ktorí zabezpečili prepravu
tímu na turnaj a CVČ v Žiari nad Hronom
za podporu a sponzorstvo.
Mgr. Dana Matušková, pedagogička

Aj v druhom polroku tohto školského
roka organizovalo Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom exkurziu
do meteorologickej stanice. Žiaci
siedmeho ročníka zažili netradičnú
hodinu fyziky – v prostredí žiarskej
meteorologickej stanice sa dozvedeli
o tom, čo všetko má vplyv na počasie.

Školský psychológ
na „Jednotke“
Opäť prichádza čas zápisu, a tým aj veľkých zmien pre malých predškolákov.
V Základnej škole na Ulici Dr. Janského
pracuje tím pedagogických i odborných zamestnancov, ktorí svojím individuálnym a moderným prístupom k
žiakom prispievajú k vytváraniu pozitívnej klímy.
Školský psychológ Katarína Jurišicová,
ktorá na „Jednotke“ pracuje na plný
úväzok, sa zameriava na individuálnu
pomoc a podporu i tým žiakom, ktorí
vyžadujú špecifický prístup vo vzdelávaní.
„Každý žiak je iný, má svoju špecifickú
osobnosť a tiež potreby, a to je dôležité
rešpektovať pri práci s ním,“ konštatuje
Katarína Jurišicová a dodáva: „Niekomu
pomôže aj to, že je vypočutý, že dostane
priestor vyžalovať sa zo svojich ťažkostí.
Pokiaľ ide o žiaka, ktorému pomôže
rozvoj niektorých čiastkových funkcií,
na stretnutiach s ním sa zameriavam
priamo na to, čo ktorý konkrétny žiak
potrebuje. Často ide o rozvoj vnútornej
motivácie žiaka a jeho sebavedomia,
rozvoj pozornosti či krátkodobej pamäti,
i o rozvoj komunikačných zručností.
Je dôležité nadviazať so žiakom vzťah,
vybudovať si vzájomnú dôveru. Len
tak je možné, aby žiak dosiahol pokrok.

Na prehliadke v žiarskej meteorologickej stanici

Počas
komentovanej
prehliadky
priamo v meteorologickej záhradke
sa prítomní oboznámili s dôležitými
meteorologickými prvkami, prístrojmi
na ich meranie, so záznamovými
Potrebuje vedieť, že nám na ňom poradenských zariadení – psychológmi aj
naozaj záleží a jeho situácia nám nie je špeciálnymi pedagógmi.
Školská psychologička je spolu so
ľahostajná.“
školskou špeciálnou pedagogičkou
Okrem individuálnych stretnutí so Zuzanou Čičmancovou súčasťou tímu
žiakmi sa školská psychologička venuje odborných zamestnancov, ktorí sú
i konzultačnej činnosti s pedagógmi. nápomocní žiakom školy, no pomáhajú
Tí aj v spolupráci s ňou riešia situácie, aj pri vstupe prváčikov. Poradiť sa s nimi
v ktorých vie byť nápomocný práve môžu rodičia predškolákov počas Dňa
odborník z oblasti psychológie – či už otvorených dverí, ktorý sa opäť uskutoční
ide o pomoc pri začlenení nového žiaka 21. marca v čase od 15.00 do 17.00
do kolektívu, poskytnutie podpory hod., no aj pri zápise do prvého ročníka
dieťaťu rozvádzajúcich sa rodičov či 1. apríla.
prevenčné aktivity nežiaducich javov, ako
napr. vyčleňovanie žiaka z kolektívu a iné. Za takto vytvorené podmienky,
V popoludňajších hodinách je školská t. j. vytvoreným miestom školského
a
ďalších
dvoch
psychologička k dispozícii rodičom. Môžu psychológa
sa prísť porozprávať, poradiť, ak je to pedagogických asistentiek pre žiakov a
potrebné aj požiadať o pomoc formou rodičov vďačíme zapojeniu sa do projektu
individuálnych stretnutí so žiakmi, s názvom V základnej škole úspešnejší,
prípadne ju vyhľadať s inými problémami. ktorý je spolufinancovaný z ESF a EFRR na
V
záujme
žiakov
spolupracuje základe Operačného programu Ľudské
Vaša „Jednotka“
s odborníkmi zo špecializovaných zdroje.

Rusko mojimi farbičkami

metódami a uplatnením údajov o nich
v príprave predpovede počasia a pri
zostavovaní klimatologických modelov.
Žiakom bol umožnený výstup na
vežu meteorologickej stanice, do tzv.
meteorologickej búdky. Odborný výklad
zabezpečil riaditeľ Krajskej hvezdárne a
planetária M. Hella Tomáš Dobrovodský.
Exkurzia bola pre žiakov poučná a
termíny ako ombrograf, barograf,
termograf, hygrograf, héliograf či
anemometer už nebudú pre nich
neznáme.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

Dňa 27. februára bola v priestoroch
žiarskej „Štvorky“ otvorená výstava
Rusko mojimi farbičkami.
Predstavuje sa na nej viac ako 40
malých umelcov so svojimi dielami
zo základných škôl z rôznych kútov
Slovenska, ktorí sa zúčastnili výtvarnej
súťaže vyhlásenej Veľvyslanectvom
Ruskej federácie na Slovensku
pod záštitou veľvyslanca Alexeja
Leonidoviča Fedotova.
Pestrofarebný
Kremeľ,
krásna
matrioška, rozprávky No počkaj zajac
alebo Máša a medveď. To všetko a ešte
viac nájdete na výstave víťazných prác, sú aj obrazy našich žiakov.
ktorá bude otvorená v pracovných Navštívte nás a sami sa presvedčte,
dňoch aj pre verejnosť do 16. marca. ako dnešné deti vnímajú Rusko.
„Štvorka“
Teší nás, že medzi víťaznými prácami
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Oravec, asistent: Ladislav Balogh, vedúci
družstva: Ján Valent.

ŠPORTOVEC MESTA
za rok 2018

Družstvo mladších kadetov Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom
Majstri Slovenska na súťaži v šport. zápase KUMITE
Zoznam členov družstva: Šimon Sečkár,
Adam Dolnický, Šimon Kováč.

V stredu 27. februára sme sa dozvedeli mená najlepších športovcov mesta
Žiar nad Hronom za uplynulý rok. Ocenenia si prevzali za úspešnú reprezentáciu mesta i Slovenska, a to nielen na
úrovni mesta, kraja či republiky, ale aj
v zahraničí.

Adam Herich, Filip Horváth, Alex Huraj,
Max Huraj, Jakub Chrobák, Bruno Juhász,
Boris Kovalčík, Branislav Mališ, Roderik
Roško, Samuel Škriniar, Jakub Tapfer,
Matej Valent, tréner: Tomáš Fábry, asistent: Juraj Horváth, vedúci družstva: Ján
Valent.

Jednotlivci
Natália Bieliková, Ján Kolár, Ema Černajová, Adam Hríň - Atletický klub MŠK Žiar
nad Hronom
Hana Kmeťová, Jakub Kukučka - Plavecký
klub MŠK Žiar nad Hronom
Patrik Hrabaj, Peter Perháč, Šimon Kostka, Linda Majerčíková - Stolnotenisový
klub MŠK Žiar nad Hronom
Terézia Perháčová - Tenisový klub MŠK
Žiar nad Hronom
Matúš Baniar, Andrej Zelina, Lukáš Ungvarský, Matúš Ďurík, Jakub Benča, Adam
Foltán, Simona Záhorcová, Branislav Holic - Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Šimon Ďurian, Maxim Uhrík, Adam Dolnický, Radka Kučerová, Nikola Kršiaková,
Patrícia Vanková, Kornélia Bugárová, Aris
Nikolas Čela, Adam Hudec, Šimon Sečkár, Alexandra Kalamárová, Nina Jelžová,
Natália Rajčanová, Dominika Veisová,
Zdenko Vanka - Karate klub MŠK Žiar nad
Hronom
Stanislav Kubáň, Sofia Gelienová, Jaroslav Ihring, Natália Varechová - TŠK Stella
Žiar nad Hronom
Filip Čierny, Janka Kasová, Dominik Fullajtar, Tatiana Magulová - IRON GYM Žiar
nad Hronom
Peter Stročinský, Marek Hromádka Grappligový klub MŠK Žiar nad Hronom
Róbert Láska, Rostislav Burian - Športovo
strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom

Družstvo mladších žiačok Volejbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom
3. miesto na Oblastnom finále
Hráčky: Erika Hlaváčová, Veronika Petrášová, Vanesa Hurajová, Lucia Hricová,
Nina Petorová, Petra Uhrovičová, Terézia
Čiliaková, Sabina Debnárová, Karin Skalo- niová, Lenka Hoangová, Nina Holosová,
šová, Nikola Mrenicová, Ema Fleischman- Timea Turčanová, Stefania Riashko, Kristína Rozembergová, tréner a choreograf:
nová, Petra Uličná, tréner: Peter Kolárik.
Stella Víťazková, Petra Víťazková, predseda OZ TŠK Stella: Miroslav Víťazka.

Športový kolektív
Družstvo najmladších žiačok Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom – prípravka dievčat ročník narodenia 2007
1. miesto v súťaži Stredoslovenského atletického zväzu
Zoznam členov družstva: Nela Beliančinová, Nina Hrmová, Viviene Ivaničová,
Sofia Jakušová, Hanka Kuboučíková, Sára
Marušková, Diana Polakovičová, Lýdia
Bratková, Dominika Petríková, Patrícia
Bieliková, Ela Boboková, Viktória Varsová,
Radka Kadlecová, Lucia Kadlecová, Radka
Mlynarčíková, Karin Krátka, Nina Haschová, vedúci družstva: Karol Palášthy.

Kolektív dospelých Tanečno-športového klubu Stella Žiar nad Hronom
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska s
choreografiou Noc a deň
Zoznam tanečných párov: Stanislav Kubáň – Sofia Gelienová, Jaroslav Ihring –
Natália Varechová, Martin Kollár – Ema
Kollárová, Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová, Andrej Hric - Soňa Herková,
Marek Mokáň – Zuzana Prausová, Martin
Žňava – Kristína Begániová, Marek Vančišin – Natália Arvayová, tréner a choreograf: Stella Víťazková, Petra Víťazková,
predseda OZ TŠK Stella: Miroslav Víťazka.

Družstvo
žiakov
Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom
2. miesto na majstrovstvách Slovenska
Zoznam členov družstva: Jakub Barcík,
Andrej Brumlich, Adrian Dekýš, Timotej
Dibdiak, Ján Ďurčov, Marek Golebiowski,

Družstvo juniorov Karate klubu MŠK
Žiar nad Hronom
2. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
Zoznam členov družstva: Zdenko Vanko,
Aris Nikolas Čela, Kristián Szabó.
Družstvo junioriek Karate klubu MŠK
Žiar nad Hronom
3. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
Zoznam členov družstva: Nina Jelžová,
Kornélia Bugárová, Dominika Veisová.
Družstvo mladších kadetiek Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom
3. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
Zoznam členov družstva: Ivana Gahírová,
Ariana Nikoleta Čela, Patrícia Vanková.

Družstvo starších žiačok Karate klubu
MŠK Žiari nad Hronom
Majsterky Slovenska na súťaži v šport. zápase KUMITE
Zoznam členov družstva: Ivana Gahírová,
Bibiana Černáková, Radka Kučerová, Štefánia Buchtová.
Družstvo Športovo streleckého klubu
MŠK Žiar nad Hronom
Majstri Slovenska v súťaži trojčlenných
družstiev v disciplíne vzduchová pištoľ 40
Zoznam členov družstva: Rostislav Burian, Marián Grúber, Karol Ihring.

sák, Marek Frimmel, Mário Jacko, Ján Sojka, Lukáš Pelegríni, Matúš Antošík, René
Paraj, Patrik Košuda, Patrik Balhút, Artur
Pidruchnyi, Peter Ďungel, Daniel Pavúk,
Jozef Špyrka, Roman Litwiak, Viktor Vondryska, tréner: Milan Nemec, Rastislav Ur- Volejbalové družstvo Veteránov Žiar
Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad gela, športový riaditeľ: Miroslav Poliaček, nad Hronom
Majstri Slovenska na súťaži veteránov
Hronom
Zoznam členov družstva: Ladislav Kuko2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v
lík, Otto Šimonovič, Ján Lapin, Ján Hukel,
basketbale chlapcov základných škôl
Peter Štefánek, Anton Výboch.
Zloženie družstva: Juraj Kret, Juraj Greguš, Jakub Švec, Jakub Babiak, Richard
Kolektív žiakov Tanečno-športového
Truben, Pavel Király, Patrik Herich, Adam
klubu Stella Žiar nad Hronom
Galko, Matej Bobok , Matej Tončík, Adam
Majstri Slovenska s choreografiou Taká sa
Vonkomer, David Truben, tréner a pedami páči
góg: Norbert Nagy.
Zoznam tanečných párov: Adrián Greguš
- Emma Strompová, Patrik Franta - Timea
Juniori Cyklistický klub MŠK Žiar nad
Turčanová, Adam Svoboda – Nina HoloHronom
Víťazi Slovenského pohára v kategórii manažér: Stanislav Neuschl, vedúci druž- sová, Alex Kmeť – Michaela Hricová, Dominik Franta – Zuzana Uhrovičová, Jakub
Juniori v dlhodobej súťaži v extraligy SZC stva: Ján Búci.
Heško – Viktória Hešková, Šimon Hudec
Zoznam členov družstva: Adam Foltán,
– Nella Lepšíková, Peter Šoltés – Anabelle
Matúš Baniar, Matúš Černek, Andrej Zeli- Športový kolektív – majstri Slovenska
Basketbalové družstvo žiakov MŠK BK Bárdiová, Leonard Giertli – Amelie Bárna, Tomáš Kamenský.
diová, Dávid Víťazka – Nela Matyašková,
Žiar nad Hronom
Majstri Slovenska v basketbale starších tréner a choreograf: Stella Víťazková,
A-tím FK POHRONIE
Petra Víťazková, predseda OZ TŠK Stella:
- za 1. miesto v II. Lige mužov v jesennej mini žiakov
Zoznam členov družstva: Marek Kňaž- Miroslav Víťazka.
časti súťaže 2018/2019
- za vytvorený rekord v II. Lige mužov v ko, Matúš Melaga, Jakub Barcík, Filip
počte neprehratých 16 majstrovských zá- Horváth, Matej Valent, Alex Kaša, Oliver Tréner mesta
Ondrík, Matej Danko, Matej Kret, Marián Radovan Černák - Karate klub MŠK Žiar
pasov v rade
Zoznam hráčov: Tomáš Jenčo, Roman Kartík, Adam Herich, Alex Kondra, Dá- nad Hronom
Packo, Matej Repiský, Richrad Župa, Ján vid Truben, Jakub Ščepko, Patrik Olajec, František Sitora - Cyklistický klub MŠK
Nosko, patrik Jacko, Ján Hatok, Lukáš Te- Bruno Juhász, Ján Ďurčov, tréner: Jozef Žiar nad Hronom
Dlhoroční funkcionári a pracovníci
v oblasti športu
Jozef Štábel - Basketbalový klub MŠK
Žiar nad Hronom
Za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj basketbalu
v Žiari nad Hronom.
Miroslava Mesárošová – Plavecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
Za prácu, angažovanosť a osobný prínos
pre rozvoj plávania v Žiari nad Hronom.
Jaroslav
Hlaváč
–
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
Za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj volejbalu
v Žiari nad Hronom.

Kolektív dospelých Tanečnice Tanečno-športového klubu Stella Žiar nad
Hronom
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska s
choreografiou Tancuj s nami
Zoznam tanečných párov: Natália Arvayová, Lenka Barancová, Kristína Begá-

Udelenie značky regionálny produkt Pohronie
Občianske združenie Žiarska kotlina, koordinátor regionálneho značenia, vyhlasuje dňa 1.3.2019 Výzvu č. 01/2019 na
predkladanie žiadostí o udelenie značky
„regionálny produkt Pohronie“ pre:
výrobky/produkty.
Typ výrobku alebo jednotne definovanej
skupiny výrobkov, kde všetky výrobky
zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:
• remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka,

koža, iné....)
• potraviny a poľnohospodárske produkty (mäso, mlieko, syry, víno, šťavy,
chlieb, zelenina, iné...)
• prírodné produkty (kvetiny, bylinky,
huby, lesné ovocie, med, čaje, iné ...)
Čo vám značka prinesie ?
Propagáciu doma i mimo hraníc Pohronia, spoluprácu s inými regiónmi v rámci
Slovenska, účasť na významných akciách
v kraji a v rámci celej SR.

Oprávnení žiadatelia:
remeselník, súkromne hospodáriaci roľník, živnostník, ľudový výrobca, ľudový
umelec, firma, organizácia so sídlom
alebo s prevádzkou v regióne Pohronie
(okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, časť
okresu Levice)
Podpísané žiadosti o udelenie značky,
vrátane všetkých relevantných príloh,
sa predkladajú v kancelárii OZ Žiarska
kotlina, Svätokrížske námestie 265/35,

965 01 Žiar nad Hronom. Žiadosti sú
prijímané do 31.3.2019 v tlačenej forme
v 1 vyhotovení. Spolu so žiadosťou výrobca odovzdá zároveň vzorku výrobku
/výrobkov potrebných pre posúdenie
Certifikačnou komisiou. Formulár žiadosti o pridelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ je k dispozícii na stránke:
www.ziarskakotlina.sk alebo priamo
v kancelárii OZ Žiarska kotlina.
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INZERCIA/OZNAMY

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom
je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY
SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123
m2, odčlenená:
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou
v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie navrhovatelia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa 31.5.2019
do 12.00 hod. (vrátane). Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

VÝBEROVÉ KONANIE

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky podporuje výkon KC: Komunitné centrum Žiar nad
Hronom v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS 2014+: 312041A136).
Poskytovateľ KC mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
– zastupovanie počas dlhodobej PN.
Výberové konanie sa uskutoční 18. marca 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky
Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu: mesto Žiar nad
Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom.
RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám garáž za planetáriom, nová strecha,
elektrika, 18 m2, montážna jama. Cena dohodou. T:
0905 930 166
•Dám do prenájmu menšiu časť kancelárie v
Kremnici. T: 0905 930 166
•Predám plášte aj s diskami na Feliciu + alternátor.
Lacno. T: 045/67 75 115
•Upratovanie domácností. T: 0903 486 847

•Súrne hľadám podnájom, 1 alebo 2 -izbový byt.
T: 0950 731 713

•Ponúkam kabínový vzduchový filter na Tatru 815/1
1S523 Germany. T: 0902 709 360

•Predám mrazničku so 4 šuplíkmi, raz používaná.
Zn. Whirpool. T: 0903 732 774

•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom.
T: 0902 907 063

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

•Predám 2-izbový byt v centre mesta Žiar nad
Hronom. T: 0907 631 214
•Päťdesiatnička so zmyslom pre humor a všetko
pekné hľadá priateľa. Kontakt: 0948 506 314

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.3.2019.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po
termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej
je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
 štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia
od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými
v minulosti spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová
komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý
k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti.
Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu
z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka
19, 965 01 Žiar nad Hronom.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.4.2019.
Viac informácií k výberovému konaniu je zverejnených na webovej stránke mesta
www.ziar.sk.
(r)
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Spomienkové zhromaždenie k výročiu oslobodenia mesta
Mesto Žiar nad Hronom a Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Žiari
nad Hronom organizujú v pondelok
1. apríla o 11.00 hodine spomienkovú slávnosť pri príležitosti 74. výročia
oslobodenia mesta na Námestí Matice
Slovenskej. Podujatie je spojené s kladením vencov. Pozývame obyvateľov
mesta a okolia, aby si prišli uctiť pamiatku padlých v II. svetovej vojne.
Druhá svetová vojna kruto zasiahla aj do
života obyvateľov bývalého mestečka
Svätý Kríž nad Hronom (dnešný Žiar
nad Hronom). Preto jeho občania
nezabúdajú na obete a krviprelievanie,
ktoré sprevádzalo cestu k víťazstvu
a slobode. Nezabúdajú na blízkych
i neznámych, ktorí v boji proti fašizmu
prežili nesmierne utrpenie a položili to obyvateľov z neďalekej osady Slnečná
najcennejšie čo mali – svoje životy.
stráň vyvraždila esesácka jednotka a 63
obyvateľov židovského pôvodu bolo
Je zaznamenané, že ťažké boje v okolí odvlečených bez návratu. Obraz skazy
mestečka Svätý Kríž nad Hronom trvali poukazuje aj na to, že takmer 90 %
niekoľko dní a na Veľkonočnú nedeľu domov a inej infraštruktúry mesta bolo
1. apríla 1945 nadránom sa objavil zničených alebo poškodených.
čelný predvoj oddielov 133. divízie
Červenej armády a s ním aj vojaci Víťazstvom vojsk Červenej armády
53. divízie Rumunskej kráľovskej a spojeneckých vojsk sme pred 74
armády. Počas vojny zahynulo 84 rokmi dostali šancu pre nový začiatok.
občanov mestečka, ďalších 24 rómskych Je to deň, keď vzdávame úctu a tichú

Fašiangovalo sa aj v Klube dôchodcov
Čas je veľký a mocný čarodejník.
Len nedávno sme oslávili vianočné
sviatky a privítali nový rok a dnes už
odkrajujeme z veselého fašiangového
obdobia hodný časový úsek.
Veď fašiangy sa začali už po Troch
kráľoch. Tohto roku sú naozaj dlhé, lebo
končia „škaredou“, popolcovou stredou
6. marca.
Celé fašiangové obdobie je typické
zábavami, plesmi, bálmi, ale tiež
zakáľačkami, hodovaním či veselicami.
Jednu takúto fašiangovú veselicu mali
aj seniori v Klube dôchodcov v piatok
22. februára.

Vládla veselá nálada, tanec, spev,
spomienky na mladosť. No a čo nesmie
chýbať na pravej fašiangovej zábave?
Masky, pražené šišky, pagáče, tombola.
Všetci si tiež spoločne pochutili na
fašiangovej dobrote s dobrým pocitom,
stráveným časom medzi svojimi
seniormi.
Členov Klubu dôchodcov prišli
pozdraviť aj poslanci mesta, ktorým
vďaka za srdečné slová a povzbudenie
do ďalšieho seniorského života.
Klubová rada KD ZH

Ilustračná foto.
spomienku všetkým, ktorí bojovali za
slobodu a mier. Svojou účasťou alebo
aspoň spomienkou vyzdvihnime úsilie
všetkých, ktorí robia všetko, aby sa
nezabudlo na zmysel protifašistického
zápasu, na varujúci odkaz tejto
nezmyselnej vojny a na význam
spoločného mierového úsilia Európy
o jednotu a spoluprácu.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB
v Žiari nad Hronom

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť...
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého manžela,
ocka a starého otca
Alojza Garaja,
ktorý nás navždy opustil
dňa 18. februára 2019
vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakuje
manželka, dcéra Alena a syn Roman
s rodinou a celá smútiaca rodina.

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 9. 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
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva
v nás.
Dňa 10. marca sme si
pripomenuli 11 rokov,
keď nás opustila naša
* 12.3.1924
stará mama
† 10.3.2008
Anna Kyseľová.
Spomíname s láskou.
Nevesta a vnučky Zuzanka a Janka
s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odíde,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa 11. marca si
pripomíname dva
roky, čo nás
navždy opustil
Ing. Michal Žurav.
S láskou spomínajú rodičia, priateľka,
brat s rodinou a synovia.
SPOMIENKA
Čas trhá dni sťa
vietor lístie,
s každým navždy
odletí.
Len spomienky nám
ostávajú
ukryté v srdci
* 8.3.1943
a v našej pamäti.
† 2.3.2011
Dňa 2. marca sme
si pripomenuli 8. výročie, kedy nás
opustil manžel, otec a dedko
Ing. Štefan Kyseľ.
Spomíname s láskou.
Manželka a dcéry Zuzanka s rodinou
a Janka s rodinou.
SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname,
len na krátky lúčime
sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 10. marca sme si pripomenuli
9 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
Dňa 6. marca
sme si pripomenuli
3. výročie od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka,
deti a vnúčatá.
SPOMIENKA
Dňa 6. marca sme
si pripomenuli
30 rokov od smutnej
chvíle, čo nás navždy
opustil
Tobias Mikuš
vo veku 52 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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 sme si pripomenuli
9 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.

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

SPOMIENKA
Dňa 4. marca
uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď nás
opustil náš drahý
Imrich Štifner.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
Za tichú spomienku ďakuje dcéra
a synovia s rodinami.
SPOMIENKA
Keby sa tak dal
vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár
a počuť zasa tvoj
hlas...
Dňa 18. marca si
pripomenieme
nedožité 50. narodeniny
môjho syna, otca a brata
Milana Pobežku.
S láskou smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Vždy úsmev
mal na perách,
dobrotu v srdci,
poctivosť vo svojej
duši.
Dňa 11. februára
sme si pripomenuli
15 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
Ondrej Szarvaš
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 15. marca
uplynú dva roky,
kedy nás opustil
drahý manžel, otec a starý otec
Dušan Bartko.
S láskou spomínajú manželka
Blažena a dcéry Lenka a Tatiana
s rodinami.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov vám na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok vám iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dňa 5. marca sme si pripomenuli
18 rokov od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý
Michal Hric
a
dňa 29. júla uplynie
42 rokov odvtedy,
ako nás navždy
opustila naša drahá
Emília Hricová.
Tí, ktorí ste ich
poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomínajú synovia Miroslav,
Michal a Ľubomír s rodinami
a dcéra Ľudmila
a zať Jaroslav s rodinou.
SPOMIENKA
S tichou
spomienkou ku hrobu
chodíme,
pri plameni sviečok
na teba myslíme.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 16. marca si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a sestra
Anna Urblíková, rod. Hricová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku a spomínajte
s nami.
S láskou spomína manžel, synovia
Michal a Jaroslav, vnučka Emka
a súrodenci Miroslav, Michal,
Ľubomír s rodinami
a sestra Ľudmila.
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Muži v Banskej Bystrici bojovali,
ale na víťazstvo nesiahali

Volejbalový turnaj veteránov
BASKETBALOVÝ SUMÁR

SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – SKUPINA O 1. – 6. MIESTO

ŠKP BBC Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 80:66 (13:16,34:32,57:46)
Body: Vrtík 17, Obert 16, Mokráň 14, Huljak 6, Dolník 5, Supuka 4, Šušanský 4. Hrali: Kádaši, Medveď, Nagy, Novosádek.

S Karlovkou sme si doma neporadili

MŠK BK Žiar nad Hronom –
VŠEMvs Karlovka Bratislava 81:93
(17:16,36:37,60:67)
Body: Mokráň 39, Vrtík 16, Supuka 10,
Dolník 7, Huljak 5, Obert 4
Muži odohrali u kvalitného súpera vý- Hrali: Medveď, Nagy, Novosádek.
borný prvý polčas. Ale v druhom už
nedokázali so silnou Banskou Bystri- V nedeľu 3. marca sme hostili na svojej
cou udržať krok a prehrali nie veľkým palubovke družstvo z Karlovky Bratirozdielom.
slava.
Zápas sme začali veľmi dobre, od začiat- Zápas sme už tradične otvorili dobre a od
ku sme išli do vedenia, a to sme stratili až začiatku sme sa dostali do malého vedev samotnom závere prvého polčasu. Oba nia. Prvý polčas bol však dosť vyrovnaný
tímy boli lepšie v obrane, ako aj v útoku. a družstva sa striedali vo vedení, keď polMy sme si držali dlho 5 – 6-bodový náskok čas skončil jednobodovým víťazstvom
a je veľká škoda, že sme nevyužili viaceré hostí. V druhom polčase sme však ťahali
presilové situácie, čím sme mohli domá- za kratší koniec a súper bol úspešnejší
cim mierne odskočiť. Tak domáci ako aj hlavne v streľbe z perimetra a v prienikonaši chlapci vyprodukovali väčšie množ- vej hre jedna na jedna do koša. My sme
stvo strát, ktoré boli výsledkom hlavne sa trápili v streľbe či už zo strednej vzdiakvalitných obrán. V druhom polčase nás lenosti, alebo z perimetra. A keď nám
domáci prekonali v úspešnosti streľby, vypadli lopty z koša aj po dobrých priea tak si postupne vytvorili až dvojciferné nikoch pod kôš, začal nám súper mierne
vedenie, ktoré už kontrolovali v pohode bodovo unikať. V závere sme sa ešte dokádo konca zápasu.
zali zmenou obrany z osobnej na zónovú
vrátiť do zápasu, keď sme 3 minúty pred
Napriek prehre sme na palubovke v Ban- koncom prehrávali len o jeden bod 78:79.
skej Bystrici videli veľmi kvalitný zápas. Potom však hráči Karlovky trafili jednu
Nám chýbala na víťazstvo hlavne väčšia šťastnú trojku o dosku a v závere ešte preenergia a, bohužiaľ, sme sa nevedeli do- menili dve otvorené strely, a tak nám nestať do otvorených streleckých pozícii, ostávalo nič iné len pogratulovať súperovi
dlho sme držali loptu na ruke, nemali sme k víťazstvu.
dobrú tranzíciu lopty. Keď už sme aj mali Karol Kučera, tréner a Norbert Nagy,
otvorenú strelu, nepotrafili sme, a tak sme asistent
nemohli vyhrať.

V sobotu 23. februára sa v ZUS
aréne v Žiari nad Hronom uskutočnil
štvrtý ročník volejbalového turnaja
veteránov O pohár primátora.
Na turnaji súťažilo päť tímov, a to aj
s medzinárodnou účasťou. Do Žiaru si
prišli zmerať sily veterani Ustron z Poľska,
veteráni z Frenštátu pod Radhoštěm

z Českej republiky, veteráni z Martina, z Ružomberka. Nepopulárne 4. miesto
veteráni z Ružomberka a súťažil aj obsadili českí veteráni a piate miesto
Poliaci. „Turnaj sme venovali nášmu
domáci žiarsky tím Veteráni mesta.
nedávno
zosnulému
kamarátovi
Víťazom skvelého turnaja sa nakoniec a volejbalistovi Dušanovi Beňovi. Veríme,
stali práve domáci volejbaloví veteráni, že bol Dušky na nás aj patrične hrdý,“
ktorí mali lepšie skóre pred Martinom. zhodnotil turnaj za žiarskych veteránov
(r)
Tretie miesto patrilo veteránom Ladislav Kukolík.

BASKETBALOVÝ SUMÁR
MLADŠÍ MINI

Valent 10, A. Huraj 6, Zlocha 5, Tapfer 4,
Barniak 4, Ďurčov 3, Herich 2, M. Huraj,
Škriniar 2. Hrali: Chrobák, Šadon, Dekýš,
Dibdiak, Mališ.

zabudol. V oboch zápas si z chuti zahrali
všetci hráči a ukázali, že sú kvalitatívne
lepší od súpera, čo nás teší a môžeme ich
pochváliť.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 69:19 (23:9, 10:8, 36:2, )
LIGA STRED ŽIAKOV
Body: Barcík 16, Horváth 14, Valent 12,
MŠK
BK
Žiar nad Hronom – ŠZP BBC
Ďurčov 7, M. Huraj 4, Zlocha 4, Tapfer 4,
A. Huraj 2, Herich 2, Barniak 2, Chrobák Banská Bystrica 35:48 (14:10, 25:21,
2. Hrali: Juhász, Šadon, Dekýš, Dibdiak, 30:34, 35:48)
Body: Kartík 16, Kret 6, Kvak 5, Melaga 3,
Mališ, Škriniar.
Ondrík 2, Kondra 2, Kaša 1. Hrali: Kňažko,
Starší minižiaci nastúpili v utorok 26. feb- Truben.

ruára na domáci zápas proti Handlovej.
Do zápasov sme vstúpili koncentrovane
s nasadením a bojovnosťou. Od začiatku
sme súpera bránili agresívne po celom
ihrisku, vďaka čomu sme dokázali získať
lopty a dávať ľahké koše. Hráči sa prezentovali kolektívnym výkonom a peknými
akciami v útoku, kde dokázali nájsť voľZápas sa od začiatku vyvíjal v náš pro- ného hráča na zakončenie.
spech. Súpera sme trochu zaskočili dobrou obranou a v priebehu prvej minúty BK ZŠ Zvolen - MŠK BK Žiar nad Hrosme viedli 8:0. Vyšlo nám zopár pekných nom 24:89 (6:34, 6:23, 10:20, 2:12)
akcií a konečne viacerí hráči pochopili, že Body: Horváth 30, Valent 14, Barcík 10,
základom hry je dobrá obrana. Ak ubrá- Herich 10, Zlocha 6, Juhász 6, Barniak 4,
nime hráča a získame loptu, môžeme M. Huraj 4, Ďurčov 3, Dibdiak 2. Hrali:
útočiť. Dobrú prácu v obrane odviedol Šadon, Horák, Mališ, Kovalčík, Tapfer, A.
Alex Huraj a hrou prekvapil Ferko Volen- Huraj, Škriniar.
tier. Obaja si zaslúžia pochvalu.
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri BK ZŠ Zvolen - MŠK BK Žiar nad Hronom 21:73 (0:46, 10:5, 5:8, 6:14)
Body: Barcík 20, Horváth 14, Herich 12,
STARŠÍ MINI
Ďurčov 7, Valent 6, Zlocha 4, M. Huraj 4,
Tapfer 2, Barniak 2, Horák 2. Hrali: Juhász,
Šadon, Dibdiak, Mališ, Kovalčík, A. Huraj,
Škriniar.

IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK
BK Žiar nad Hronom 38:74 (8:23, 8:12,
4:24, 18:15)
Body: M. Huraj 20, Dekýš 17, Roško 12,
A. Huraj 8, Kvačkaj 6,Volentier 5, Barniak
4, Golebiowski 2. Hrali: Michalov, Škorec, Hlaváč, Polák, Kukučka, Tapfer.

Starší minižiaci odohrali v sobotu 2. marca dva zápasy proti súperovi zo Zvolena.
Do zápasov sme išli s cieľom vytvárať
celopološný nátlak na hráča s loptou
a zvyšní hráči brániť na prvú prihrávku.
Vďaka tejto agresívnej obrane sme dokázali získať lopty a dávať ľahké koše. Súper
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Hansa dokázal do našej obrany presadiť iba
dlová 82:37 (36:2, 22:10, 18:10, 6:15)
vtedy, keď sa niektorý z našich hráčov poBody: Horváth 16, Barcík 16, Juhász 12,

CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

BBK Bánovce nad Bebravou - MŠK BK
Žiar nad Hronom 59:51 (17:9, 14:15,
15:10, 13:17)
Body: Truben 13 (3 trojky), Golebiowski
10 (7 doskokov), Novák 8 (7 doskokov),
Grochal 7 (7 doskokov), Bobok 5, Švec 4,
Greguš 2 (5 ziskov), Šonkol 2. Hrali: Balogh, Žemla.

ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 84:61 (17:15, 17:19, 14:15,
36:12)
Body: Grochal 17, Balogh 11, Greguš
MŠK BK Žiar nad Hronom 40:57 (12:21, 7, Novák 6, Žemla 6 (2 bloky), Truben 5,
Golebiowski 4, Švec 3, Šonkol 2. Hrali:
22:36, 30:42, 40:57)
Body: Ondrík 14, Kret 8, Kartík 8, Melaga Bobok.
6, Kvak 3, Kaša 1. Hrali: Kňažko, Truben,
V prvých dvoch zápasoch finálovej osKondra.
mičky vycestovali žiarski kadeti za súperNaši chlapci si opäť stretli so silným súpe- mi do Bánoviec nad Bebravou a Levíc.
rom z Banskej Bystrice. V prvom zápase V obidvoch zápasoch Žiarčania ťahali za
sme nastúpili s veľkým odhodlaním, čo kratší koniec a nepripísali si v ďalších bobolo vidieť aj na ihrisku. Rýchlo sme sa joch o postup do final four dôležité body.
ujali vedenia a v druhej štvrtine sme do- V prvom existenčnom zápase sa hneď
konca viedli o 11 bodov. Potom nastala od začiatku ukázala absencia niekoľkých
fáza uspokojenia a do polčasu sme išli hráčov, ako aj celotýždňová účasť ôsmich
so 4-bodovým náskokom. Druhý polčas hráčov na lyžiarskom zájazde. Počas cenám ukázal, že menšia rotácia hráčov na lého zápasu viazla komunikácia medzi
našej strane a výšková prevaha súpera hráčmi, čo sa prejavilo hlavne v chybách
začali byť pre nás nedosiahnuteľnou mé- v obrane, ako aj v organizácii útočnej hry.
tou. Nemohúcnosť premeniť vyložené Hráči boli pomalí, chýbala im, okrem pár
šance a už spomínané faktory prispeli výnimiek, agresivita v obrane, ako aj chuť
k tomu, že sme koncovku zápasu nezvládli a prehrali sme o konečných 13
bodov.
V tomto trende sme začali aj druhý zápas,
kde nám začiatok zápasu vôbec nevyšiel.
Experiment v rotácii hráčov neprispel
k úspechu, ale naopak, prehrávali sme od
začiatku zápasu o 10 bodov. Zlý začiatok
sa s nami ťahal počas celého duelu, kedy
sme sa nevedeli dotiahnuť na súpera
pod 10-bodovú hranicu. Na konci zápasu
nastúpili všetci hráči a súper odskočil na
konečných 17 bodov.
Ján Valent, tréner a Jozef Oravec,
Ladislav Balogh, asistenti

vydať zo seba niečo naviac. K tomu sa
pridalo žalostné zakončenie za dva body
20/70 (28,6%), čo v žiadnom prípade
nemohlo stačiť na výhru. Zápas nevyšiel
ani skúseným hráčom, ktorí absolvovali
celotýždňový tréningový cyklus a nepochopiteľne hrali vo veľkom kŕči.
V druhom Žiarčania nastúpili v tej istej
zostave, ale od začiatku zápasu proti
lídrovi z Levíc predvádzali atraktívny kolektívny basketbal. Súpera dokázali zaskočiť hlavne na svojej obrannej polovici,
kde oproti sobote vyvíjali neustáli tlak na
hráča s loptou a skvele riešili vzniknuté
situácie po signáloch, ako aj po častých
clonách. Úsilie v obrane sa prejavilo aj
v útoku, kde si hráči začali veriť a nezľakli
sa domáceho favorita. Hovorí o tom aj
vyrovnaný polčasový stav 34:34. V prvom
polčase sa do hry postupne zapájali všetci hráči. Tak sa pokračovalo aj v druhej
časti hry. V tretej štvrtine našim hráčom
ochabla ostražitosť a po ľahkom pressingu zo strany súpera a vlastných chybách
sa ujali domáci 10-bodového vedenia.
Nevyšlo nám ani následné striedanie,
kde nastupujúci hráči vyrobili školácke
chyby a umožnili znova súperovi navýšiť
náskok. Žiarčania sa pokúšali o zvrat v zápase, ale na pôde tak skúseného súpera a
v tak oklieštenej zostave sa to nepodarilo.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent
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Adam Hriň dvojnásobným majstrom Slovenska
ATLETIKA

V nedeľu 3. marca sa v bratislavskej
atletickej hale Elán konali atletické
Majstrovstvá Slovenska juniorov. Keďže v Atletickom klube MŠK Žiar nad
Hronom stále „šarapatí“ chrípka, tak sa
tohto podujatia zúčastnil dorastenec
Adam Hriň, študent gymnázia Milana
Rúfusa v Žiari nad Hronom.
Po získaní titulu majstra Slovenska v kategórii dorastencov sme šli na tieto preteky s ambíciami dostať sa na stupeň víťazov. Hneď v úvode podujatia nastúpil
Adam súťažiť v skoku do diaľky. V prvom
pokuse mal nepatrný prešľap a do súťaže
dobre nastúpil Lukáš Straška z Dukla BB
výkonom 662 cm. V druhom pokuse mal
Adam znovu prešľap, to už aj tréner znervóznel, navyše sa do čela dostal Rastislav
Jelínek z TU Slávia KE, jeden z najväčších

favoritov súťaže. V treťom, zaisťovacom,
pokuse skákal Adam s veľkou rezervou,
aby sa dostal do finále. Tretí pokus mal
odnotu 672 cm, čím sa dostal jasne do
vedenia a vo finále skákal ako posledný.
Vo štvrtom pokuse sa do toho oprel, aj
na doske bol s približne 15 cm rezervou
a výkonom 683 cm sa dostal jasne do
vedenia súťaže. Piaty pokus sme vynechali a v šiestom si len vyskúšal rozbeh
na prešľap, keďže ho o dve hodiny čakal
trojskok.
Výsledky na prvých troch miestach
1. miesto Adam Hriň, AK MŠK Žiar nad
Hronom, výkon: 683 cm
2. miesto Rastislav Jelínek, AK Slávia TU
Košice, výkon: 665 cm
3. miesto: Lukáš Straška, ŠK Dukla Banská
Bystrica, výkon: 662 cm

V súťaži trojskok bolo na súpiske viac pretekárov s výkonom nad 14 metrov. Hneď
v úvodnom prvom pokuse si Adam zlepšil
svoj nový osobný výkon o dva centimetre
na úroveň 14,12 m. Takýto skvelý vstup do
súťaže sme neočakávali, pretože na M-SR
dorastencov musel prvý pokus prerušiť
z dôvodu zraneného dolného stehenného svalu. Povzbudený prvým pokusom
si chcel ešte zlepšiť „osobák“, ale malé
prešľapy v druhom a štvrtom pokuse boli
proti. Piaty pokus sme vynechali, čo bolo
správne rozhodnutie, lebo v poslednom
pokuse si ešte zlepšil výkon o 1 centimeter na konečných 14,13 m.

2. miesto Patrik Megela, 1. AK Humenné,
výkon: 13,92 m
3. miesto Richard Brath, ŠK ŠOG Nitra, výkon: 12,24 m
Pre Adama Hriňa to boli posledné halové preteky ukončené ziskom 3 zlatých
medailí z Majstrovstiev Slovenska, čím si
upevnil svoju pozíciu v reprezentačnom
tíme Slovenska pre rok 2019 nielen v skoku do diaľky, ale aj v trojskoku dorastencov a mal by sa dostať aj do výberu juniorov. Pokiaľ sa nám budú vyhýbať zdravotné problémy, tak táto atletická sezóna,
ktorá je ešte len na svojom začiatku, môže
byť znovu skvelá.

Výsledky na prvých troch miestach
1. miesto Adam Hriň, AK MŠK, Žiar nad
Hronom, výkon: 14,13 m

Miroslav Rybársky, tréner

Z tlačovky pred začiatkom II.ligy: Chceme byť prví a mať 2000 ľudí v hľadisku
V nedeľu 10. marca odohrali naši futbalisti prvý zápas jarnej sezóny. Za súperom vycestovali do Trebišova. O tom,
ako je náš káder pripravený na jarnú
časť sezóny II. ligy a o príchodoch nových hráčov, hovorili na tlačovej besede predseda správnej rady FK Pohronie
Bohumil Glezgo, tréneri Milan Nemec
a Rastislav Urgela a najskúsenejší člen
tímu, hráč Lukáš Tesák.
Kým v minulosti bolo FK Pohronie v pozícii, že hralo o záchranu, dnes je situácia
úplne iná a hrá o čelné pozície. Pozitívom
je aj fakt, že je vo finančne vyrovnanom
rozpočte a vedeniu klubu sa podarilo
zabezpečiť aj ďalších sponzorov. „V zimnom období sa urobilo veľa ďalších zmien
a vylepšení v rámci našej infraštruktúry.
Najväčšou je výmena osvetlenia. Keďže
plánujeme aj jarnú časť hrať pri umelom
osvetlení v piatky, osvetlenie bude kvalitnejšie,“ povedal na úvod Bohumil Glezgo,
ktorý sa vyjadril aj k silnej obmene kádra:
„Držali sme sa našej filozofie, a síce, chlapcom, ktorí majú ponuky hrať vyššie súťaže, nebránime odísť. Našou snahou je, aby
sa mohol každý rozvíjať. Aj v tomto smere
sme umožnili prestupy, či už trom do Podbrezovej, alebo Ďungelovi do poľskej ligy.
Chlapci, ktorí do mužstva prišli, potvrdzujú kvalitu. Myslím si, že zápasy budú veľmi
kvalitné a budeme hrať o špicu aj v jarnej
sezóne.“

me hrať o štvrté miesto, my chceme hrať
o prvé miesto. Urobíme pre to všetko.“

Chcú hrať tak, aby prilákali
čo najviac divákov

Zľava Bohumil Glezgo, Lukáš Tesák, Milan Nemec a Rastislav Urgela.

menší prievan. „Odišlo nám šesť hráčov,
ale šesť aj prišlo. Do Podbrezovej odišli
Paraj, Špyrka a Pavúk, Ďungel je v druholigovom poľskom tíme, Frimmelovi končila
zmluva a odišiel hrať do Skalice. S Litwiakom sme sa rozlúčili, keďže sa v jesennej
časti nepresadil,“ zhodnotil krátko Urgela
a v súvislosti s príchodom nových hráčov
vyjadril za trénerov spokojnosť. Ako podotkol, niektorých chlapcov mali vytypovaných už v jesennej časti, odsledovali si
ich a v prípravnom období sa aj osvedčili:
„Verím, že budú adekvátnou náhradou za
odídených hráčov. Zo Skalice k nám prišiel Patrik Abrahám, náš staronový hráč.
Janka Dzuríka sme si vyhliadli v Tatrane
Prešov, je to hráč s ligovými skúsenosťami, tak verím, že bude vhodným doplnením kádra a nahradí nám v strede poľa
Reného Paraja. Potom tu máme štyroch
mladých chlapcov. David Hrnčár zo Slovana Bratislava, to je futbalové meno, jeho
otec je výborný tréner aj hráč s úspešnou
kariérou. Z Dunajskej Lužnej k nám prichádza David Kondrlík, hrotový útočník,
z Novohradu Lučenec Stefan Višić, 21-ročNa odchody a príchody hráčov nadvia- ný srbský ofenzívny krídelník a z Podbrezal aj tréner Rastislav Urgela. Pripustil, že zovej Jakub Sedláček. Prajem chlapcom,
v kabíne nastal po úspešnej jesennej časti aby boli hlavne zdraví, aby mali dobrú

Nových hráčov si vytypovali
už v jesennej časti

športovú formu, vyhýbali sa im zranenia
a pomohli nám v jarnej časti.“

Zimná príprava bez vážnejších
zranení

Nastavenej hernej filozofie sa pridŕža aj
tréner Milan Nemec. „Držíme sa toho, čo
sme si predsavzali. Chceme hrať atraktívny a moderný futbal, aby sme prilákali
ľudí na štadión. Myslím si, že prišli výsledky a zaslúžene sme tam, kde sme. Poľaviť
určite nechceme a som presvedčený, že
mužstvo ešte nedosiahlo vrchol. Stále je
kam sa posúvať,“ podotkol počas tlačovej
besedy a prezradil, ako prebiehala zimná
príprava na jarnú sezónu: „Zimná príprava
prebehla bez rušivých momentov. Mali
sme síce menšie zranenia, ale to je bežné.
Väčšie zranenia, našťastie, neboli. Trochu
nás potrápilo počasie, nemohli sme absolvovať obľúbené behy v parku. Zvolili sme
preto iný štýl prípravy. Na súťaž sme dobre pripravení. Presviedčame chalanov, aby
si verili a aby sa na futbal tešili, pretože
je to najkrajšia hra. Veríme, že prilákame
znovu ľudí do hľadiska a dosiahneme to,
čo chceme. Nechcem povedať, že ideme
postúpiť, ale pokúsime sa o to. Sme v pozícii, kedy by nebolo fér povedať, že chce-

Medzi najskúsenejších hráčov FK Pohronie patrí určite Lukáš Tesák. Aj on vyjadril
spokojnosť s uplynulou sezónou a netají,
že postupu do najvyššej súťaže by sa potešil. „Chcem poďakovať za podmienky,
ktoré tu máme vytvorené. Myslím si, že
sme odviedli kvalitnú robotu. Sme pripravení a kabína sa teší na prvý zápas. Dúfame, že sezóna skončí tak úspešne, ako
skončila jesenná časť a v máji sa tu všetci
budeme radovať z postupu do najvyššej
súťaže.“ Ako však zdôraznil, prvoradým
cieľom tímu nie je iba postup do I. ligy, ale:
„Prvoradým cieľom je prilákať čo najväčší
počet divákov na štadión a zlomiť rekord,
ktorý sme sami vytvorili. Mojim tajným
cieľom je mať tu cez dvetisíc divákov na
domácom zápase. Ľudí chceme baviť
atraktívnou a útočnou hrou. Myslím si, že
máme na to všetky predpoklady, pretože
mužstvo je silnejšie, ako bolo na jeseň.“

Chceme postúpiť do najvyššej
súťaže

V súvislosti s postupom do najvyššej ligy
zaznievajú kuvičie hlasy aj od fanúšikov,
že neveria, že tím naozaj chce postúpiť
vyššie. Ako argumenty uvádzajú financie
či prvej lige nie úplne vyhovujúci štadión.
Bohumil Glezgo im však odkazuje: „Po
minulé obdobia sme dostávali otázky –
zachránite sa? Nie je dnes krajšie pýtať
sa – postúpite? Sme športovci a hráme
o špicu. Môžem prehlásiť, keby sme ostali
na postupovom mieste, určite pôjdeme
do I. ligy. Už dnes sa na to pripravujeme.
Hľadáme ďalšie možné zdroje, ktoré budú
potrebné a tiež potrebujeme dobudovať
štadión, ako napríklad vyhrievanie či kapacitu. Už dnes však hľadáme také riešenia, aby sme boli v prípade postupu na to
pripravení. Takže pre fanúšikov máme odpoveď – určite áno, chceme postúpiť do
I. ligy. Ale musíme skončiť na postupovom
mieste. Preto ideme na to len a len športovou stránkou.“
(li)

Nové posily, zľava Abrahám, Kondrlík, Hrnčár, Sedláček, Dzurík a Višić.

