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V novovzniknutom Komunitnom centre nájde prácu päť ľudí
Mesto Žiar nad Hronom chce
v osade Pod Kortínou zriadiť Komunitné centrum. Zamestná v ňom päť
pracovníkov. Okrem centra by tu
mala vzniknúť aj hygienická stanica
so sprchou a práčovňou. Za poplatok sa tu tak budú môcť miestni
osprchovať a oprať si svoje veci.
Na zriadenie Komunitného centra získalo mesto Žiar nad Hronom
finančné prostriedky z Národného
projektu Komunitné centrum, ktorý
potrvá od februára do novembra
2015. „Prevádzkovateľom Komunitného centra je mesto Žiar nad
Hronom,“ hovorí vedúca Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ, Monika
Minárová a ďalej vysvetľuje: „Hlavným
cieľom národného projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych
zmien v komunite s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu prostredníctvom rozvoja komunitnej práce
v tomto centre.“
Špecifickým cieľom je vytvorenie
štandardov Komunitného centra
a fungovanie na ich základe. „Cieľovou
skupinou projektu sú skupiny sociálne
vylúčené alebo ohrozené sociálnym

vylúčením. Mesto zatiaľ ešte nemá zaregistrovanú sociálnu službu Komunitné centrum v súlade so Zákonom o sociálnych službách, ale už zabezpečuje
odborné činnosti a aktivity takéhoto
centra podľa potrieb lokality,“ prízvukuje ďalej Minárová a konkretizuje:
„Takými sú sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri
príprave na školskú dochádzku
a školské vyučovanie, preventívne aktivity a inú záujmovú činnosť.“
Zo spomínaného projektu boli na
prevádzkovanie Komunitného centra
mestu poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov pre
zamestnancov, vrátane cestovných
výdavkov. „V našom Komunitnom
centre môže byť zamestnaných päť
pracovníkov. Jeden pracovník bude
poverený riadením zariadenia a dvaja
budú odborní pracovníci a dvaja pracovníci,“ dodáva Monika Minárová
a podotýka, že na pracovné miesta už
bolo vyhlásené výberové konanie.
V Žiari nad Hronom funguje
Terénna sociálna práca už sedem rokov. Od roku 2012 sa mesto zapojilo do

Národného projektu TSP, ktorý potrvá
do októbra tohto roku. Pracujú v ňom
štyria terénni sociálni pracovníci a ich
projekt bude pokračovať aj naďalej.
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V osade žije mnoho školopovinných detí.

Zriadením hygienickej stanice chce mesto riešiť zlý stav hygieny v osade.

POZÝVAME VÁS NA VEREJNÚ DISKUSIU
K ODDYCHOVEJ ZÓNE NA ETAPE
MESTO VÁS POZÝVA NA VEREJNÚ DISKUSIU
K PRIPRAVOVANEJ ODDYCHOVEJ ZÓNE NA ETAPE, KTORÁ
SA USKUTOČNÍ V UTOROK 17. MARCA O 16.30 HOD.
V JEDÁLNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA JILEMNICKÉHO ULICI.
Predpokladaným začiatkom realizácie výstavby oddychovej zóny je jar 2015 a ukončenie rovnako ešte v tomto roku. Ako primátor niekoľkokrát zdôraznil, okrem
evidovaných pripomienok občanov bude súčasťou predprípavy aj stretnutie s občanmi, súčasťou ktorého bude
verejná diskusia.
Súčasťou novej oddychovej zóny bude korčuliarska
dráha pre in-line korčuliarov, moderné detské ihrisko
s atraktívnymi prvkami tak pre deti, ako aj pre ich rodičov
v bezpečnej zóne, poloprofesionálne fitnescentrum,
parková a sadovnícka úprava so zaujímavou, možnou
orientálnou úpravou, chodníkom pre peších, osvetlenie
a možno ešte niekoľko menších nápadov, ktoré vzniknú
na stretnutí s občanmi.

So vznikom Komunitného centra
plánuje mesto v lokalite Pod Kortínou zriadiť aj hygienickú stanicu,
ktorá bude kontajnerového typu,
a jej súčasťou budú práčky a sprchy.
Otvorená bude iba v určité dni
a hodiny a za služby v nej si budú
musieť miestni zaplatiť. Poplatky budú
pritom iné pre ľudí s trvalým pobytom
v meste a iné pre cezpoľných. ,,Stanica
osobnej hygieny má slúžiť najmä na
ochranu pred infekčnými ochoreniami,
keďže v osade žije v nevyhovujúcich
podmienkach mnoho školopovinných
detí,“ hovorí vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž a dodáva:
„Naším cieľom je zabezpečiť, aby mohli

do školy prísť čisté a v čistom oblečení.
Na realizáciu projektu nebude mesto čerpať finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu. Hoci financie na to
ešte vyčlenené nie sú, budeme sa
snažiť využiť zdroje z rôznych grantov
a dotácií.“
Mnoho ľudí sa k vzniku hygienickej
stanice stavia nesúhlasne a kriticky.
Nepáči sa im, že obyvatelia z nelegálnej osady by mali niečo dostať zadarmo. Ako však podotýka primátor, týmto krokom sa mesto snaží
pomôcť najmä deťom. „Pomôžeme
tak nielen deťom z osady, ale aj tým,
ktoré s nimi zdieľajú školské lavice,“
vysvetľuje Antal a dodáva: „Zriadením
hygienickej stanice chceme riešiť zlý
stav hygieny v osade, ktorý sa prenáša
aj do našich škôl. Chceme dosiahnuť,
aby deti z Kortíny chodili do školy čisté
a nešírila sa tak žltačka či iné ochorenia.“ Ako vzápätí zdôrazňuje, obyvatelia osady nedostanú nič zadarmo a za
využívanie hygienickej stanice si budú
musieť zaplatiť.
(li)

Valentínsku kvapku krvi podporilo na pôde školy takmer 30 darcov
V stredu 4. marca sa na pôde Základnej
školy na Ulici Dr. Jánského uskutočnil
odber krvi. Do kampane Slovenského
červeného kríža Valentínska kvapka krvi
sa škola zapojila už po druhýkrát.
Tento rok sa odber niesol v znamení podtitulu „životne dôležitá príťažlivosť“, ktorý
v sebe spája motív zaľúbencov i dôležitosť
darovať krv opakovane. Rozhodli sa ju
podporiť nielen učitelia a rodičia žiakov
školy, ale aj obyvatelia mesta Žiar nad Hronom. Krv prišlo darovať takmer tridsať ľudí.
„Odberu sa zúčastnilo 24 darcov, z toho
siedmi učitelia, päť rodičov a dvanásť
priateľov školy,“ spresňuje zástupkyňa
riaditeľa školy Viera Kaníková.
Odber krvi bolo možné zrealizovať na
pôde školy aj vďaka pracovníkom Slovenského Červeného kríža a Národnej transfúznej služby z Banskej Bystrice. „Sme veľmi
radi, že aj touto formou môžeme pomôcť
zachrániť nejeden ľudský život,“ dodáva
Viera Kaníková.

SČK spustil tento rok už 20. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Kampaň
odštartovala 9. februára a končí sa
13. marca. Počas týchto dní sa odbery krvi
robili nielen na klasických odberových
miestach, ale aj na mobilných odberoch
krvi v školách, vo firmách a organizáciách.
Valentínska kvapka krvi je druhou
najväčšou kampaňou, ktorú organizuje
SČK kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
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Členovia Rómskej občianskej hliadky úzko spolupracujú s mestskou políciou
Ešte v októbri minulého roku začala
v meste pôsobiť Rómska občianska
hliadka. Projekt potrvá do októbra
2015. V súčasnosti má hliadka šiestich
členov.
Mesto Žiar nad Hronom má v súčasnosti
necelých 19-tisíc obyvateľov, z toho
približne 1 600 je Rómov, pričom asi 670
z nich vykazuje znaky marginalizovanej
rómskej komunity. Rómska občianska
hliadka funguje od októbra 2014. Projekt, ktorý je dopytovo orientovaný,
bude končiť v októbri 2015 a je predpoklad, že sa v ňom bude pokračovať
aj po tomto termíne. „V súčasnosti má
hliadka šesť členov,“ konkretizuje Miriam
Mezeiová z MsÚ v Žiari nad Hronom
a pokračuje: „Všetci šiesti dostávajú
rovnakú mesačnú mzdu. Robia na smeny, pričom ich pracovná doba je od rána
od 6-tej do večera do 10-tej a keďže sú
šiesti, na smene sa striedajú po dvoch.“

Členovia hliadky pracujú celý týždeň,
okrem víkendov. „Ak by sa na nich niekto
potreboval nakontaktovať, potrebné je
najskôr zavolať na mestskú políciu. Mestskí policajti ich následne pošlú, kde je
to potrebné,“ podotýka Mezeiová. Keďže
členovia hliadky neustále dohliadajú na
poriadok a vzniknuté konflikty hlásia
mestskej polícii, zachytávajú negatívne
javy ešte v ich počiatku.
va aj prvý väčší prípad, ktorý musela hliadka pred niekoľkými dňami riešiť: „Na
štátnu políciu obyvateľ mesta priniesol
4-ročného chlapčeka, ktorého našli v uliciach mesta. Chlapec nevedel povedať,
kde býva, navyše mu bolo zle rozumieť.
Členovia hliadky majú svoju kanceláriu Štátna polícia kontaktovala MsP a keďže
na tzv. Jadrane, na prízemí. Je to však išlo o rómskeho chlapčeka, oslovili práve
iba ich prechodné stanovisko. „Keďže občiansku hliadku. Spoločne s terénnymi
je to občianska hliadka, gro ich práce je sociálnymi pracovníkmi potom išli za
v teréne. Na každý deň majú presný roz- matkou chlapca, keďže členovia hliadky
pis, kde sa majú zdržiavať a čo majú robiť,“ už vedeli, komu asi chlapec patrí.“
informuje ďalej Miriam Mezeiová a pridá- Členovia hliadky riešia v teréne rôzne

Každý deň majú presne
stanovenú prácu

Jubilejný City fest prinesie to najlepšie z doterajších ročníkov
Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom v súčasnosti pripravuje
už desiaty ročník obľúbeného City
festu, ktorý sa uskutoční tradične v
auguste. Jubilejný ročník podujatia
prinesie výber toho najlepšieho zo
všetkých doterajších City festov.
Žiarske Céčko každoročne tvorí dramaturgiu programu tak, aby potešilo
divákov všetkých vekových kategórií.
„Samozrejme, základným žánrom je
rocková a populárna hudba,“ konkretizuje riaditeľka žiarskeho kultúrneho
stánku Michaela Pribilincová a dodáva:
„Aj tento rok chceme priniesť do Žiaru
aktuálne hviezdy, najpopulárnejších
umelcov, nové tváre, osvedčené mená
či legendy. Umelcov vyberáme tak,
aby dokázali divákov roztancovať, ale
aj rozospievať svojimi hitmi.“ Aj keď
sa podujatie uskutoční až v auguste,
na dramaturgii programu sa pracuje
niekoľko mesiacov dopredu. Dokonca
sa dá povedať, že hneď po skončení
aktuálneho ročníka podujatia. „Dnes
je ešte predčasné hovoriť o menách,
ale môžeme prezradiť, že 10. ročník
ponúkne akýsi výber toho najlepšieho
zo všetkých ročníkov. Oslovili sme
najpopulárnejších a najznámejších
umelcov českej i slovenskej hudobnej scény a komunikujeme aj
s manažmentami zahraničných umelcov. Všetko bude závisieť od finančného
zabezpečenia akcie, od príspevkov od
partnerov a sponzorov,“ podotýka Michaela Pribilincová.

Prilákať chcú
viac ako 10-tisíc
návštevníkov
Nie je tajomstvom, že ambíciou Céčka
je, aby 10. ročník festivalu prilákal viac
ako 10-tisíc návštevníkov. „To môžeme
docieliť len hviezdami nabitým programom a tiež atraktívnymi službami
a komfortom pre diváka. Pripravujeme
technické aj organizačné riešenie,
aby aj takýto počet návštevníkov mohol sledovať komfortne prostredníctvom obrazovky či špeciálneho pódia
nadštandardnej výšky a veľkosti. Plánujeme tiež doplniť program o ďalšie
vystúpenia a rozšíriť program tak, aby
začínal už v doobedňajších hodinách a
nie až o 15-tej hodine, ako tomu bolo
pri minulých ročníkoch,“ prezrádza
Pribilincová s tým, že sprievodné podu-
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jatia zatiaľ nebude konkretizovať, keďže
prioritou je hlavný pódiový program
a jeho rozpočet.
Aj tento rok sa počíta s odovzdávaním
Zlatých klincov v rámci hlavného
večerného programu. „Je to najlepšia
možnosť, ako sa pochváliť žiarskymi
talentami pred tisíckami návštevníkov.
O rozšírení zatiaľ neuvažujeme, ale
nevylučujeme ani doplnenie,“ dodáva
Michaela Pribilincová

Zo vstupného sa opäť
zveľadí žiarsky park
Súčasný producent žiarskeho Céčka
je pri organizovaní City festu od jeho
začiatku. Stál pri jeho zrode, preto si
veľmi dobre pamätá všetky ročníky,
ktoré organizoval. „Je to naozaj
výnimočné podujatie, ktoré začínalo ako
oslava výročia mesta a hneď druhý rok sa
zmenilo na najväčší festival v regióne,“
spomína Janko Kulich a podotýka, že
za niekoľko rokov sa vďaka svojej dramaturgii, ale aj kvôli profesionálnej organizácii vypracoval na top podujatie
s neuveriteľnou návštevnosťou. „Páči
sa mi, že diváci zostali festivalu verní aj
vtedy, keď sme museli prikročiť
k zvýšeniu vstupného. Nikoho to neodradilo, práve naopak. Diváci pochopili,
že keď bude vstupné, bude program
ešte lepší a že z vybraného vstupného
si môžeme zveľadiť najobľúbenejšie
miesto v Žiari, ktorým je Park Štefana
Moysesa,“ zdôrazňuje Janko Kulich.
Tohtoročná výška vstupného na podujatie bude závisieť od získaných financií od partnerov a sponzorov. „Chceme,
aby 10. ročník festivalu bol výnimočný a
mohli sme priniesť to najlepšie,“ podotýka Kulich a zároveň dodáva, že na organizovanie podujatia nie je lepšie miesto
ako žiarsky park. „Je to výnimočné
miesto, ktoré vždy ocení každý jeden
návštevník.“
Každoročne vystupujú na City feste
aj žiarski umelci. Nebude tomu inak ani
pri 10. ročníku. Tentokrát ich však bude
viac ako zvyčajne, keďže viacerí umelci z
domácej scény dnes úspešne pôsobia v
rámci celého Slovenska.
Janko Kulich je človek, ktorý stál producentsky i dramaturgicky pri väčšine
City festov, ušli mu iba dva ročníky. „Rád
spomínam na začiatky, ale ešte viac ma
teší každoročné vylepšovanie. Rok čo
rok je organizácia festivalu na vyššej
úrovni a tento progres ma napĺňa. Každý

Navštívi jubilejný ročník
viac ako 10-tisíc ľudí?
ročník bol iný a vždy sa najviac teším
na ten, ktorý ešte len príde. Väčšinu z
umelcov poznám osobne, a tak sa viac
menej sústredím na dramaturgiu, aby
sme namiešali ten správny program a
aby sme do rozpočtu zmestili čo najviac
kapiel. Mám s nimi dobré vzťahy, a tak
sa vždy dá dohodnúť aj lepšia cena,“
hovorí o zákulisí Janko Kulich, a zároveň
prezrádza aj o konkrétnych kapelách:
„Najviac ma vytrápila skupina Katapult s nezmyselnými požiadavkami a
aroganciou hraničiacou so slušnosťou.
Nerád tiež spomínam na to, ako IMT
Smile uprednostnili iný festival pred tým
našim v týždni pred akciou a neráčili
sa nám to ani oznámiť. Ale to, čo ma
najviac napĺňa je to, keď večer stojím na
pódiu a je predo mnou tá masa divákov,
ktorí sa bavia, smejú, spievajú... Je to
neopakovateľný zážitok.“

City fest nemusí zostať
iba v réžii česko-slovenských
interpretov
Aj v súčasnosti jedná Céčko s
agentúrou zabezpečujúcou koncerty
zahraničných hudobných hviezd. V
dnešnej dobe sa honoráre niektorých
slovenských top umelcov pohybujú v
rozmedzí, v ktorých je už možné získať
aj atraktívneho hosťa zo zahraničia.
„Môže sa však stať, že si z ponuky
nevyberieme a dramaturgia bude ako
vždy slovensko-česká. Nechajte sa
prekvapiť,“ hovorí tajnostkársky Janko
Kulich a prezrádza, koho by na podujatie zavolal v prípade, že by malo Céčko
neobmedzený rozpočet: „Ak by sme
mali neobmedzený rozpočet, určite by
sme chceli priniesť niečo také, čo Žiar
ešte nezažil. Niečo výnimočné, lebo
práve to si toto mesto zaslúži za to, ako
sa o svojich obyvateľov stará. Možno by
to bola opera Nabucco, možno koncert
AC/DC.“
(li)

problémy. „Ich práca je predovšetkým
o komunikácii. Chodia do lokality Pod
Kortínou, kde sú ich náplňou práce
aj aktivity, ktoré sa týkajú životného
prostredia. Dozerajú, aby si obyvatelia
osady po sebe upratovali, zametali, aby
nebola situácia ako pred niekoľkými mesiacmi, keď tu bolo množstvo nelegálnych skládok,“ spresňuje ďalej Mezeiová.
Okrem toho dozerajú členovia hliadky
na to, aby deti z osady chodili do školy,
nemali vymeškané hodiny. V prípade,
že zistia, že vynechávajú vyučovanie,

nakontaktujú sa na ich rodičov. Zisťujú,
čo sa stalo a potom ďalej komunikujú
a postupujú informácie aj riaditeľom
škôl, mestskému úradu či úradu práce.
„Keďže členovia hliadky prešli školením,
vedia Rómom poradiť pri riešení ich problémov, vedia ich ďalej odporučiť, na
koho a kam sa majú so svojim problémom obrátiť, či už na konkrétnu osobu,
organizáciu, alebo inštitúciu,“ dodáva
Miriam Mezeiová.
Novým členom hliadky je od marca aj
Ivan Goral. Ako hovorí, vie, čo ho v novej
práci čaká. „Chcem pomôcť Rómom pri
riešení ich problémov a aby sa zlepšila
ich životná situácia v osade Pod Kortínou. Žijem už v meste viac ako 30 rokov,
poznám tých ľudí osobne, ako aj ich problémy. Sám mám v tejto lokalite záhradku, čiže viem, čo ma čaká a aké problémy
budem riešiť,“ uisťuje Ivan Goral.
(li)

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO REFERENTA STAVEBNÉHO ÚRADU

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného
pomeru na voľné pracovné miesto
referenta stavebného úradu.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie stavebného
zamerania,
- osobitný kvalifikačný predpoklad na
zabezpečenie činnosti stavebného úradu (odborná spôsobilosť) – vítaná,
- predpoklady pre výkon práce vo
verejnom záujme podľa § 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.
Iné kritéria a požiadavky:
- dobré komunikačné, organizačné
schopnosti, profesionálne vystupovanie,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie práce s PC,
- prax v príslušnom odbore 3 roky.

K žiadosti o voľné pracovné miesto
je potrebné pripojiť:
- profesijný životopis a motivačný list,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon štátnej správy v stavebníctve,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu
osobných údajov pre potreby výberového konania (v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov).
Žiadosti s požadovanými dokladmi
doručte so spätnou adresou uchádzača
v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 20.03.2015 na adresu: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom s označením
„stavebný úrad“.
Termín osobného pohovoru bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.

Stroje staršej výroby nahradili technické služby
výkonnejším nakladačom
Pred niekoľkými dňami mestské Technické služby posilnili svoj
strojný park o šmykom riadený
nakladač Caterpillar 246C. Jeho obstarávacia cena bola 19 900 eur.
Dva šmykom riadené nakladače
UNC staršej výroby vymenili technické služby za moderný a výkonný
stroj. „Ide o ďalšie technické napredovanie spoločnosti,“ hovorí primátor Peter Antal a ďalej konštatuje:
„Pôvodné stroje vykazovali značnú
poruchovosť. V nočných hodinách,
najmä počas výkonu zimnej údržby,
boli hlučné, čo bolo predmetom
sťažností obyvateľov. Značka Caterpillar patrí medzi celosvetovo uznávaných
výrobcov. Verím, že toto rozhodnutie
prispeje k skvalitneniu poskytovaných
služieb spoločnosťou. Zníži emisie
výfukových plynov a eliminuje nadmerný hluk počas prevádzky stroja.“
Pozrime sa na výmenu dvoch strojov za
jeden v ekonomickej perspektíve. „Predajná cena dvoch strojov bola takmer
na úrovni dvoch tretín ceny zánovného
stroja,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti
Igor Rozenberg a dodáva: „Ak k tomu
pripočítame náklady na opravu dvoch
strojov, ich nefunkčnosť práve v
najexponovanejšom čase počas výkonu
zimnej údržby, vysokú spotrebu paliva
či únik oleja, tak už na prvý pohľad je

zrejmá ekonomická výhodnosť výmeny. Pretože sme dva stroje držali
hlavne na ich vzájomný záskok v prípade poruchy a v letnom období sme
využívali len jeden stroj. Kúpa jedného
technologicky vyspelého stroja je tak
pre spoločnosť adekvátnou náhradou.“ Ak k tomu pripočítame, že stroj
pracuje ekologickejšie, menej hlučne,
má dvojnásobný výkon, nižšie prevádzkové náklady prepočítané na jednotku
práce a výbornú manévrovateľnosť,
tak kúpa stroja, v skrátenom tvare CAT,
prináša spoločnosti inovatívne riešenie
každodenných povinností v uliciach
mesta.
(r)
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histórie
a pamiatkach mesta

Socha
Ladislava Exnára
Ako sme uviedli v minulom čísle,
chceli by som v tejto rubrike občas
pripomenúť umelecké diela a ich
tvorcov. Sochy, plastiky, sgrafitovú
výzdobu, ale aj architektúru, okolo
ktorej skoro každý deň prechádzame
a po čase si ich už ani nevšímame.
Stali
sa
súčasťou
nášho
každodenného života. Prijímame ich s
akousi samozrejmosťou, vytvárajúcou
kolorit nášho mesta. Avšak, ak by sa

Socha
PO STOPÁCH

Azylový dom pre mužov má kapacitu viac ako dvadsať miest
Útulok v našom meste vznikol
v roku 1997 ako Azylový dom pre
pánov s kapacitou trinásť miest.
Ubytovať sa v ňom môžu klienti
v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
Kedysi patril Útulok pod Okresný
úrad v Žiari nad Hronom, ale vznikom
Vyššieho územného celku (VÚC) patrí
do ich zriaďovateľskej pôsobnosti
.„Žiarsky Útulok je určený pre pánov,
ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii z dôvodu straty prístrešia,“
vysvetľuje Soňa Lukyová, inštruktor
sociálnej rehabilitácie a dodáva: „Odkedy Útulok spadá do zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC, prešiel komplexnou rekonštrukciou. Z nevyužitých
garážových priestorov sa vybudovali
izby a kapacita sa tak mohla navýšiť
na dvadsaťjeden miest.“ Cieľovou skupinou ubytovaných v zariadení sú dospelí muži, ktorí nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené
ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie
bývanie užívať. „Forma sociálnej služby

Útulok sa nachádza na Ulici SNP, v tzv. starom Žiari.
je pobytová, celoročná, na dobu
určitú,“ podotýka Soňa Lukyová a ďalej
spresňuje: „Klientom poskytujeme sociálne poradenstvo a ubytovanie na
určitý čas. Vytvárame im podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva či záujmovú činnosť.“ Pre
lepšie a rýchlejšie začlenenie klientov
do spoločnosti zariadenie zabezpečuje
a realizuje v rámci sociálnej rehabilitá-

Doručovanie rozhodnutí na miestne dane
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od
27. marca do 12. apríla 2015 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 2015. 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)

Dni jarnej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Technické služby
– Žiar nad Hronom, a.s. organizuje
Dni jarnej čistoty 2015, a to v dňoch
od pondelka 23. marca do piatka 27.
marca. Veľkokapacitné kontajnery
budú rozmiestnené počas piatich
pracovných dní podľa stanoveného
harmonogramu v čase od 10.00
do 18.00 hod. Mobilná zberňa na
odovzdanie nebezpečného odpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň
v stanovených hodinách k dispozícii
na jednom stanovišti – pred II.ZŠ na
Ulici M. R. Štefánika.
V prípade akýchkoľvek otázok sa
môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor životného prostredia 678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú
zmenu stanovišťa veľkokapacitného
kontajnera v záujme operatívneho
riešenia v prípade vzniku nepredvídanej situácie.
Mesto Žiar nad Hronom žiada

spoluobčanov, aby zvážili odovzdávanie
vecí, ktoré sa pre nich stali odpadom
(nábytok, elektro a pod.) menej solventným občanom. Občania v dobrej viere,
že pre nich už nepotrebné veci ešte
niekomu pomôžu, dávajú ich občanom,
ktorí v čase dní čistoty obchádzajú
okolo domov, kontajnerov alebo si
priamo pýtajú veci, ktoré patria do VKK.
Avšak, väčšina týchto vecí skončí ako
čierna skládka na periférii mesta. Ak by
niekto z občanov mal záujem pomôcť
týmto ľudom zo sociálne slabšej vrstvy,
odporúčame obrátiť sa na pracovníkov
MsÚ, ktorí takúto pomoc sprostredkujú.
OŽP

cie ďalšie činnosti za účelom vytvárania znovunadobudnutia pracovných
návykov. Zariadenie má tiež vypracovaný domáci poriadok, ktorý sú klienti
povinní dodržiavať. „V našom zariadení
môžu byť ubytovaní klienti v rámci
Banskobystrického
samosprávneho
kraja. Úhrady za ubytovanie a poskytnuté služby sa vypočítavajú podľa VZN,
ktoré schvaľuje zastupiteľstvo BBSK,“
dodáva na záver Soňa Lukyová.
(li)

ROZMIESTNENIE

VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
PONDELOK 23. MARCA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Jilemnického ulica
– parkovisko pred IV. ZŠ
2. Hurbanova ul./Svitavská ul.
3. Tajovského ul. č. 6
– pred Jednotou
4. Svitavská ul. – parkovisko
5. Pártošovej ul. – parkovisko
6. Ul. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ul. č. 10
– pri stojisku 005
8. Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
9. Ul. Š. Moysesa č. 71
– pri ST 075/1
10. Ul. J. Hollého č. 7
Mobilná zberňa:
Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
UTOROK 24. MARCA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Komenského ul. č. 18 – pri ST 82
2. Hurbanova ul./Svitavská ul.
3. Ul. Chrásteka
– pri basketbalovom ihrisku
4. Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
5. Jiráskova ulica

ČO PATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO
KONTAJNERA:

niektorá z nich odstránila, odrazu by
nám tu niečo chýbalo a možno mnohí
by si ani neuvedomovali, čo to je.
Medzi také nesporne patrí socha
Ladislava Exnára, veliteľa partizánskeho oddielu Sitno, bojujúceho proti
fašistom v II. svetovej vojne. Stojí na
vysokom kamennom podstavci na
konci námestia pred budovou Základnej školy na Ul. Dr. Jánského. Každý rok
sa pri pamätníku konajú oslavy oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Socha bola odhalená 29. augusta 1963 za
účasti autora diela a zúčastnila sa ho aj
manželka L. Exnára spolu s deťmi. So-

chu vytvoril akademický sochár Karol
Dúbravský, ktorý sa narodil 14.7.1913
v neďalekej Železnej Breznici a zomrel vo veku 84 rokov v Banskej Bystrici
14.9.1995. Bol nositeľom viacerých
vyznamenaní a ocenení za svoju
umeleckú činnosť. Bol výtvarným pedagógom a autorom viacerých pomníkov s témou Slovenského národného
povstania.
Vystavoval
doma
i v zahraničí. Medzi jeho diela, ktoré
sú nám známe, patrí aj socha vojaka
pod Urpínom v Banskej Bystrici, ktorá
bola nedávno zhanobená vandalmi.
Peter Mosný

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA

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 nájmu
časti nehnuteľnosti - pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 442/6 – ostatné plochy s
výmerou 9.897 m2, a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytového domu súp. č.
372 na Ul. A. Dubčeka v Žiari nad Hronom s výmerou 75 m2 .
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 spevnenej
plochy na účel parkovania šiestich osobných motorových vozidiel vyhradených
pre užívateľov bytov v bytovom dome,

– parčík za „Knihou“
6. Ul. A. Dubčeka – pri cukrárni
7. Ul. A. Dubčeka
– pri zdravotníckych potrebách
8. Ul. A. Dubčeka – Rolvis
9. Ul. Cyrila a Metoda
– pri bývalej ZUŠ
10. Ul. A. Kmeťa
– za Hutníckym bufetom
Mobilná zberňa:
Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
STREDA 25. MARCA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Ul. Hutníkov č. 11
2. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
3. Hviezdoslavova ul. č. 1
4. Ul. Š. Moysesa č. 6
5. Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
6. Svätokrížske námestie
7. Partizánska ulica
– pri Športovej hale
8. Medzi vodami
9. Partizánska ulica č. 115
Mobilná zberňa:
Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
ŠTVRTOK 26. MARCA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Hviezdoslavova ul. č. 1
2. Ul. M. Benku

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 VZN č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Žiar nad Hronom v znení VZN č. 8/2013,
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 13.3.2015 do 9.00 hod. na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v
uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č.
442/6 - 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 č. dverí 6
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod., tel. č. 045/678 71 43.
(r)

– pri detskom ihrisku Terezka
3. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
4. Pod Donátom
– bývalé telekomunikácie
5. Ulica Krížna – pri Stavite
6. Rudenkova ul./Družstevná ul.
7. Lúčna ulica
8. Medzi vodami
9. Šášovské Podhradie
– stred dediny
Mobilná zberňa:
Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola
PIATOK 27. MARCA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Šášovské Podhradie
– Valašský šenk
2. Šášovské Podhradie, časť Píla
– pod mostom
3. Šášovské Podhradie
– stred dediny
4. Kutinky
5. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
6. Ul. M. Benku
– pri detskom ihrisku Terezka
7. Ulica Krížna – pri Stavite
8. Kukučínova ul. – parčík
9. Jesenského ul. č. 26
Mobilná zberňa:
Ul. M. R. Štefánika
– II. Základná škola

ČO NEPATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO
ČO PATRÍ DO MOBILNEJ ZBERNE:
•Nebezpečný odpad: kyseliny, žiarivky,
KONTAJNERA:
odpad obsahujúci ortuť, batérie, batéria

•Separované zložky
•Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá,
komunálneho odstolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce,
padu: papier, plasty,
skrine, drevené laty, police, kuchynské
sklo, kovy.
linky, radiátory.
•Bioodpad: kvety,
•Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
tráva, lístie, drobné
•Textil: staré obnosené oblečenie a iný
konáre,
burina,
textil, hračky.
piliny, hobliny.
•Drobný stavebný odpad: zmesi betónu,
•Odpad z domáctehly, obkladačky, dlaždice, keramika, ností: ktorý patrí do nádoby na zmesový
drevené parkety.
komunálny odpad.

z auta, obaly zo sprejov a lakov na vlasy.
•Elektroodpad:
televízor,
práčka,
chladnička, mraznička, umývačka riadu,
sušička, počítač, fén na vlasy, tonery,
tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá,
telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica,
dvojplatnička.
•Stavebný
odpad
s
obsahom
nebezpečných látok: staré drevené
okná s obsahom farby.
•Pneumatiky.

IV.
4

I NZERCIA

Mestské noviny | 12. marec 2015

SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla.
Na besede pri potoku
Deti sa ihneď zhŕkli okolo rozprávača.
Aj Ferko s Lojzinkou si k nemu čupli a
nespúšťali z neho oči. Len Tóno sa znepokojil a pritiahol si Janka s Aničkou
k sebe a uvažoval, či by nemali radšej
odísť. Večne usmievavá tvár sa mu
zamračila. Deti zahrnuli Fera otázkami.
„Bolo malé? Vyskočilo? Behalo? Čo
robilo?“ Fero sa nafúkol od toľkej pozornosti a zoširoka opisoval celý postup:
ako koňa udreli po hlave, ako ho pichli nožom, ale o žriebätku nepovedal
viac ako predtým. Chcel sa ho dotknúť,
ale gazda ho odohnal. A čo urobili so
žriebätkom? Gazda ho asi predal na
jarmoku. „Ale ako sa tam dostalo?“ vys-

lovil za všetkých Jožinko. Zamračený
Tóno zobral Janka aj Aničku a zodvihol
sa na odchod. „Aj ja som na to myslel,“
priznal sa Fero, „ale to sa, moji milí,
nedozviete. Ani gazda to nevedel. Taký
kôň sa pasie, všeličo požerie alebo z potoka vypije, zhltne lúčnu kobylku alebo
niečo podobné, a to v ňom, chúďati,
rastie. Ani keby si nebol zlomil nohu,
ani tak by mu nebolo pomoci, bolo by
ho to roztrhlo, už to bolo na ňom vidieť.“
Tóno sa už zasa usmieval, sadol si a hlad-

kal si dlaňou holé koleno. „Veru tak,“
prisvedčil Lojzo, „aj nášmu starkému sa
stalo niečo podobné. Raz sa na lúke napil vody z potoka a potom, chudák, tri
roky stenal, nevedel, čo mu je, a zatiaľ
mu v bruchu rástla žaba. Cítil ju, ako
ho tam škrabe a hryzie, potvora! Doktori mu nevedeli pomôcť, až mu kováč
poradil, aby vypil trochu rozmočeného
tabaku v pive. Vypil, ale potom mu bolo
strašne zle! Už si myslel, že zomiera a vtedy začal vracať a zrazu z neho vyskočila
žaba ako rukavica, celá zelená! Kováč
povedal, že ešte týždeň a bolo by po
ňom!“ Deti odpľúvali, dokonca aj Lojzinka, ktorá celkom zbledla. „Dávaj pozor,
kam pľuješ,“ poučoval ju Fero. „Keby si
napľula na žabu alebo na raka, narástli
by ti na jazyku.“ Tóno sa opäť zhovievavo
usmieval. Mal asi dvanásť rokov, ale
poznal už tajomstvá života ako dospelí.
„Škoda,“ ľutoval Lojzo, „že koňa tiež nedoviedli ku kováčovi, bol by mu tiež
dal tabaku.“ „Ech, kamarát,“ Fero na to,
„kováč ho tiež zachraňoval, ale na tabak už bolo neskoro. Veď hej, keby bol
kôň zhltol len žabu ako tvoj dedko,

ale kobylku, braček, to je niečo iné, od
toho nech Pán Boh každého ochraňuje!“
Zvony ohlásili poludnie. Z jasného belasého neba pálilo slnko a pomedzi koruny jelší sypalo po potoku a orosených
lopúchových listoch zlatý dážď, ale
deťom sa ešte akosi nechcelo ísť domov.
Prvé semiačko poznania stromu života
bolo zasiate. Časom k nemu pribudnú
ďalšie a dorastú vo veľké odhalenie.
„Keď som bola ešte malá,“ rozhovorila
sa Lojzinka,„mamička ma raz na lúke
položila na zem a do ucha mi vliezol
chrobák. Hrozne som plakala a mamička
so mnou. Naliali mi do ucha olej a ako
mi triasli hlavou, chrobák mi vyliezol
druhým uchom. To bolo moje šťastie.“
„Kde sa len všetka tá háveď berie?“
dumal Lojzo. „Kdeže by sa brala, nuž zo
zeme,“ rozhodol Vinco. „Veď vieme, že v
zime všetko zalezie do zeme a na jar zas
vylezie, či už je to dážďovka, lúčny koník,
žaba alebo chrobák. A človek asi tiež
vylezie zo zeme a po smrti ho zas do nej
zakopú.“ „Tak, tak,“ dodal Fero. „Jodaska
nás donesie a Pišvejc zahrabe.“ „Ale kde
ich, chlapci, Jodaska berie?“ nadhodil

opäť Lojzo. Otázka si naozaj zaslúžila,
aby sa o nej premýšľalo. Jeden hádal, že
v rybníku, druhý, že vyliezajú
v lese spod kameňov ako jašterice, keď
je teplo. Tajomstvo ostalo nevyriešené a
Lojzko dodal, že baba by bola blázon,
keby niekomu prezradila, odkiaľ ich
nosí. „Ojój, keby to každý vedel, tak by si
ich ľudia nanosili a napreberali by sa, a
kto by potom chcel tú háveď, čo ostane?
A baba by prišla o zárobok. Ani otec
nikomu neprezradí, kde v hore rastú
dubáky.“ Tóno s úsmevom odvádzal svoj
drobizg domov.
„Čo myslíš?“ spýtal sa Jožinko cestou domov Lojza. „Dostanem toho
bračeka?“ „Keď ti ho sľubujú, tak asi hej,“
utrúsil Lojzo ľahostajne.
„Ale poviem ti, že ja by som chcel
radšej poriadneho psa. Pozri sa na Tóna,
čo sa s tými deckami navláči; len čo má
jedného z krku, už mu sedí na chrbte
ďalšie. To veru nie je žiadna slasť. Ani
len zahrať sa s nami nemôže.“ Jožinkovi
bolo do plaču.
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrácia: Martina Pastoreková

Interpelácie zo zasadnutia MsZ
Na ostatnom zasadnutí MsZ podali
poslanci nasledujúce interpelácie,
ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta:
Soňa Lukyová: 1. Či je možné zmeniť
harmonogram kosenia mesta tak, aby
sa nezačínalo vždy od časti Etapa, ale aj
od iných častí mesta. To isté žiada aj v
súvislosti s čistením mesta. 2. Či sa bude
obnovovať vodorovné značenie parkovacích miest na parkoviskách a komunikáciách mesta.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Už v minulom roku sme začínali
kosenie z inej časti mesta a chceme v
tom pokračovať. Taktiež beriem na vedomie požiadavku meniť harmonogram
čistenia mesta.
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: Určite budeme značiť miesta na
parkovanie, dokonca niekde budeme
preznačovať z kolmého státia na šikmé
státie. Uvedomujeme si, že máme ešte
resty z minulého roka, kde sme jednoducho nestihli všetky parkovacie miesta
premaľovať.
_________________________________
Monika Balážová: 1. Navrhla zosúladiť
otváracie hodiny na Ihrisku Mareka
Rakovského s ostatnými ihriskami a aj
režim jeho zamykania mestskou políciou. 2. Chodník Na Ul. M.R. Štefánika
od predajne potravín k ZŠ je v zlom technickom stave. 3. Zlý stav s udržiavaním
čistoty v dome smútku.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Ihrisko je v správe urbárskeho
a pasienkového spoločenstva, a to
zabezpečuje aj jeho prevádzku a otváracie hodiny. Informujeme ich o tejto
požiadavke. Spomínaný chodník bude
zaradený do harmonogramu opráv

pravného inšpektorátu nevidím problém v zriadení vodorovného značenia v
spomínanej križovatke. Najväčší problém
so „sivými košmi na separovaný odpad“
je vandalizmus. Neustále opravujeme
následky ničenia týchto zariadení. Dá sa
povedať, že z 200 košov sme už museli
opravovať polovicu. Po technickej stránke nie sú nevyhovujúce alebo v stave,
že by sme ich mali reklamovať. Kroniky
budú zverejnené na stránke mesta. Zber
konárov je súčasťou jarného čistenia
mesta a bude tak aj v tomto roku.
_________________________________

miestnych komunikácií. Čo sa týka cintorínu a jeho správy, stále sa množia od
vás sťažnosti a interpelácie spojené s problémami na cintoríne. Absolvovali sme
už viacero rokovaní s prevádzkovateľom
cintorína, ak máte pocit, že to nikde
nevedie, môžeme zmluvu vypovedať a
uberať sa inou cestou. V prípade, že to
spoločne vyhodnotíme, že to je ďalej
neriešiteľný vzťah.
_________________________________

je dnes vychodený chodník. Dal by sa
vydláždiť? 3. Dal by sa vybudovať chodník k Retail Boxu smerom od kostola popri garážach?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Chodníkom smerom ku K-systému sme sa už zaoberali. Osobne nerozumiem, prečo vôbec bola takáto dopravná situácia povolená pri stavebnom
konaní a nejaký chodník nebol vybudovaný už počas výstavby firmy. Určite sa
tým zaoberáme a chceme túto situáciu
vyriešiť. Vydláždenie chodníka vidím
ako reálne. Na vybudovanie chodníka k
Retail boxu vyzveme majiteľa objektu,
všetko závisí aj od toho, kto je vlastníkom
pozemkov, ktorými by chodník mal viesť.
_________________________________

Stella Víťazková: 1. Zamestnanci
spoločnosti K-systém nemajú vyznačený
priechod pre chodcov a musia do práce
chodiť cez hlavnú cestu na Ul. SNP, taktiež
z ani jednej strany nie je urobený chodník, takže sú bez možnosti bezpečne
sa dostať do práce. 2. Na sídlisku Pod
vršky pri objekte, kde je dnes predajňa Veronika Balážová: 1. Dala do popotravín (v minulosti objekt poisťovne), zornosti možnosť výstavby tzv. kolumbária na žiarskom cintoríne, t.j. miesto s
výklenkami na uloženie urny s pozostatkami. Dalo by sa to realizovať ako oplotenie (múr) z jednej strany a z druhej ako
kolumbárium. 2. Je možné na križovatke
ulíc Sládkovičova a Dubčekova
(križovatka na Lovčiansku cestu) natrieť
tzv. stop čiaru? 3. Interpelovala zlý technický stav verejných košov na odpadky.
4. Na stránke mesta nie sú zverejnené
kroniky mesta za r. 2012 a 2013. 5. Aby
Technické služby s. r. o. pozbierali polámané konáre z verejných priestranstiev.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Nápad s kolumbárium na cintoríne je veľmi zaujímavý. Na druhej
strane, aktuálne cintorín kapacitne
stačí potrebám obyvateľom a nemáme
vyčlenené prostriedky na nové investície do cintorína. V prípade súhlasu do-

Jozef Tomčáni: V prípadoch, keď
vznikne pri žiadosti o vytvorenie nových
parkovacích miest spor a problém medzi
dvoma bytovými spoločenstvami, aby
k riešeniu boli prizývaní aj poslanci za
príslušný obvod.
Odpovedá Ján Vinarčík, vedúci OŽP
MsÚ: Proces je taký, že kým nedôjde k
súhlasu všetkých dotknutých bytových
spoločenstiev, súhlas na vybudovanie
neudeľujeme, poslanci majú možnosť sa
do procesu schvaľovania zapojiť.
_________________________________
Gabriela Hajdoniová: 1. Upozornila
na skorodované stupienky na schodisku
smerom na cintorín. 2. Potreba osvetliť
chodník pred I. ZŠ smerom ku kostolu
od Ul. Dr. Jánského. 3. Na dome na Ul.
Cyrila a Metoda, kde sídli aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, chýbajú
súpisné čísla vchodov. 4. Je možné zvýšiť
kultúru predaja a stav predajných stolov
na tržnici? 5. Je možné využiť plochu
bývalého bazéna vo vnútroblokovom
priestore na Ul. M. R. Štefánika na nejaké
účely?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Tento problém zaradíme do
harmonogramu opráv a neskôr sa to
zrealizuje. 2. Osvetlenie v uvedenej
lokalite bolo realizované v minulom
roku, osvetľovať ju už preto nebudeme.
Otázne je, či sú sťažnosti na to, že je tam
úplná tma, alebo existujúce osvetlenie
nepostačuje. 3. Za súpisné čísla vchodov
je zodpovedný vlastník nehnuteľnosti.
Pri nahlásení stavebnému úradu mu
súpisné čísla budú vydané. Je však
potrebné požiadať o vydanie súpisného
čísla. 4. Trhovisko má prenajaté súkromná osoba. Samozrejme, keďže sme
vlastníkom tohto priestoru, budeme s
ním komunikovať, či je nejakým spôsobom možné upraviť technický stav stolov. 5. Aktuálne s takouto možnosťou
nepočítame.
_________________________________

Anna Líšková: Je možné osadiť zrkadlo
v križovatke z cintorína na tzv. Lovčiansku
cestu, aby sa viditeľnosť zlepšila?
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Túto záležitosť musíme riešiť aj
s BBSK, ktorému táto cesta patrí, čiže
neviem adekvátne odpovedať.
_________________________________
Mária Biesová: 1. Keď sa bude v
budúcnosti opakovať kalamitná situácia v zime, či by mesto nemohlo žiadať
väčšiu súčinnosť bytových spoločenstiev
a majiteľov prevádzok, ktorí sú povinní
podľa VZN odpratávať sneh a ľad? 2. V
mieste, kde je aktuálne predajňa potravín Jednota, smerom pod bývalým
Pionierskym domom, je cesta a chodník
vo veľmi zlom stave. 3. Po rekonštrukcii
bytového domu na Hviezdoslavovej ulici
ostal zničený trávnik a priestranstvo.
Môžeme vyzvať realizačnú firmu, aby
dala priestor do pôvodného stavu?
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Aktuálne sa v SR vyvíjajú
iniciatívy, aby vlastníci objektov a bytové
samosprávy nemali povinnosť podieľať
sa na zimnej údržbe a mestá ich nemohli
zaväzovať na tento účel. Preto počkáme,
ako sa tieto iniciatívy skončia a či sa nezmení aj legislatíva. O zlom stave komunikácií vieme a budeme to riešiť. Teraz
na jar vyzveme bytové spoločenstvo,
ktoré malo zmluvný vzťah s realizačnou
firmou, aby spolu s firmou dalo
priestranstvo do pôvodného stavu.
_________________________________
Norbert Nagy: 1. Parkovanie pri I. ZŠ
nie je vyriešené a pri II. ZŠ je nebezpečné.
2. Hlavná kontrolórka stále nepredložila
správu o kontrole hospodárenia v MŠK,
kedy tak mieni urobiť? 3. Zosumarizoval
vývoj problému s vybudovaním nových
parkovacích miest a ich zámenou za
verejné parkovacie miesta pri bytovom
dome č. 1 na Pod vrškoch, ktorý majú
obyvatelia tohto domu, nakoľko tu existujú dve názorové skupiny.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Začíname pracovať na projekte
vytvorenia parkoviska pri I. ZŠ, ale zatiaľ
k tomu viac povedať neviem. Pri II. ZŠ
dáme spracovať projektovú dokumentáciu nového bezpečnejšieho režimu
na parkovisku a potom ho zrealizujeme.
2. Primátor mesta nemá kompetenciu
ukladať kontrolórke úlohy a je to otázka
na ňu, nie na mňa. 3.Zatiaľ nič nebolo
zamenené a pokiaľ sa nedohodnú, nič
rozhodnuté nebude, neviem, čo k tomu
viac dodať.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Č aj o piatej

12.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia,
18.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
19.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
23.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 224.3.
20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.

s Ondrejom

Kalamárom
Na Čaj o piatej
s Ondrejom
Kalamárom
sa môžete
tešiť už
24. marca 2015
o 17.00 hod.
v Kaviarni
u Shakespeara.
Aforista a poet.
Vzrastom
vysoký umelec
s pomerne drsným vzhľadom, avšak
srdečným úsmevom, žije a tvorí
v neďalekom Zvolene. Ako sám
o sebe tvrdí, poriadne písať, vydávať
poéziu a ďalšiu tvorbu začal až vo
svojej tridsiatke, keď prestal piť. To,
čo dovtedy napísal, vraj nestálo za
nič. Jeho básnické zbierky (Bezdotyková fáza času; Moje potichu) sú
určené pre dospelých čitateľov s
detskou dušou a aforizmy, bonmoty
a sentencie (O.K.mihy; Vypadnuté z
O.K.) sú pre všetkých. Knižka Pivo u
Chárona... je dokumentárnym textom, plným autentických dialógov,
ktorý vykresľuje osobnosť autorovho
priateľa, známeho a uznávaného
Joža Urbana. Ondreja môžete počuť
v pondelkovom vysielaní rádia Regina, kde vystupuje so svojimi rannými
glosami, no a píše aj do Banskobystrického sobotníka. Okrem trefných
textov vie celkom iste upútať aj
svojimi umelecky extravagantnými
kravatami.
„Chce niekto vašu smrť?
Kľudne mu ju prepustite...“
(Ondrej Kalamár)

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

BBSK – Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom vás pozýva na stretnutie s autorom fotografií Františkom
Prefertusom, ktoré sa koná v rámci
výstavy Štiavnické impresie. Stretnutie sa uskutoční dňa 17. marca
o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom
stredisku. Autor bude hovoriť o svojich
fotografických začiatkoch, skúsenostiach, ale aj o svojej tematickej odlišnosti
od ostatných autorov.
PREDAJŇA DEICHMANN OTVÁRA
SVOJU POBOČKU AJ V NAŠOM MESTE

Vo štvrtok 12. marca otvára spoločnosť
Deichmann v Žiari nad Hronom v obchodnom centre Retail Box svoju už v
poradí 60. predajňu na Slovensku. Nová
predajňa privíta zákazníkov rozľahlým
a moderne navrhnutým priestorom so
širokým výberom obuvi a doplnkov
pre dámy, pánov aj deti a poteší tak
všetkých priaznivcov módy. Otváracia
doba predajne bude od 9.00 do 20.00
hod. počas celého týždňa.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej
sále doplní demonštrácia aktuálnej
oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Dňa 13. marca
o 18.00 hod.
•Deň hvezdární a planetárií
Deň otvorených dverí plný poučenia
a zábavy pre celú rodinu. Dňa 15. marca
od 14.00 do 18.00 hod.
•Čiastočné zatmenie Slnka – verejné
pozorovanie
Verejné pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka bude prebiehať v priestoroch KHaP. Vstup voľný. Dňa 20. marca
od 9.30 do 12.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Dňa 20.
marca o 18.00 hod.
•Vesmírna galéria
Audiovizuálny relaxačný program. Dňa
26. marca o 19.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

14.3.
MDDR.
Vladimír
Karvaš,
Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom (0948
071 775)
15.3. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21,
Kremnica (674 46 64)
21.3. MUDr. Jana Draženská, Dolná
49/21, Kremnica (674 48 60)
22.3. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar
nad Hronom (671 67 91)
Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v čase od 8.00
do 12.00 hod. v sobotu, nedeľu a vo sviatok.

Cibo Delizioso – Italian Restaurant
Pozývame vás

na Dni pravej
talianskej kuchyne
v reštaurácii Cibo Delizioso,
ktoré sa uskutočnia
v budove SOŠ obchodu
a služieb Žiar nad Hronom
v dňoch 24.3. až 26.3.
v čase
od 11.00 do 19.00 hod.
Tešia sa na vás študenti 2. E triedy,
Odbor spoločné stravovanie.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa
2. marca odprevadili na poslednej ceste
našu drahú mamu, sestru, starú
mamu a prastarú mamu
Emíliu Švecovú,

ktorá nás opustila vo veku 81 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Zhasli oči,
ktoré nám boli drahé,
dotĺklo zlaté srdce,
ktoré nás milovalo.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
dňa 10. februára 2015 odprevadili na
poslednej ceste nášho drahého
Miloslava Medveckého.

Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 10. marca
uplynulo 5 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.

Že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám zostala
bolesť a tiché
spomínanie.
Dňa 6. marca uplynulo 5 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.

SPOMIENKAtkov

Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
Vojtech Sobota.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov
Ten, kto ťa poznal
– spomenie si.
Ten, kto ťa mal rád
– nezabudol.
Dňa
30.
marca
uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil
Jozef Pecko.
S láskou spomína manželka
a synovia.

Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou a
bolesťou v srdci na
teba spomínať.
Dňa 2. marca uplynulo 5 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a prastarý otec

SPOMIENKAtkov

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Filip Hovorič.

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

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 6. marca sme si
pripomenuli 5. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý priateľ
a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka a dcérka Alžbetka.
SPOMIENKAtkov
Odišli ste tam, kam
odídeme všetci,
Nie na okamih,
ale na čas večný.
Kto v srdci žije –
neumiera.
A pri vašich hroboch to kvietok
so sviečkou pripomína.
Dňa 10. marca uplynuli 3 roky
od úmrtia

Ešte v minulom roku sa uskutočnil
druhý ročník benefičného koncertu
Na krídlach anjelov. Toto jedinečné
podujatie sa konalo v Hlavnej sále
MsKC v Žiari nad Hronom. O skvelú
atmosféru a hudobné podujatie
spojené s tvorivými aktivitami
pre deti a osoby s mentálnym a
zdravotným postihnutím sa postarali organizátori takmer z celého
Slovenska, mnoho talentovaných
spevákov a aj žiaci III. A triedy
Súkromnej obchodnej akadémie.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Milana Štefánika v spolupráci s DSS v
Ladomerskej Vieske. Svoje sily sme
spojili. Svojou ochotou pomôcť a dobrou náladou sme dokázali vytvoriť
nezabudnuteľný zážitok a zabezpečiť
tak spokojnosť návštevníkov. Na
tomto koncerte sme mali možnosť
spoznať mnoho talentovaných, ktorí
pre svoj hendikep nestratili chuť
do života, ale snažia si spríjemniť
a naplno užiť každú chvíľu svojho
života. Žiadnym spôsobom nepoukazovali na svoje chyby, ktoré majú.
Títo ľudia nežiadajú a ani nepotrebujú ľútosť, lebo svojím správaním
dokazujú, že sú to silní ľudia. A práve
takýto prístup sme si ako trieda cenili.

Blahoželanie

Veronika
Hagarová

Vojtecha Beňuša.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

súkromné písomnosti, osobné listy, zamestnanecké písomnosti, jednoduché právne písomnosti a vedia aplikovať získané poznatky z ostatných predmetov, predovšetkým zo
slovenského jazyka, ekonomiky, informatiky
a z cudzích jazykov pri tvorbe písomnej dokumentácie v styku so zahraničím.

Krajské kolo
odbornej súťaže
na pôde žiarskej školy

Dňa 13. marca 2015 sa dožíva
okrúhleho životného jubilea
80 rokov naša drahá babka, starká
a mama

Anna Dobiasová.
Nepozeraj babka spiatky,
teš sa z krásnej osemdesiatky.
Nech krásne spomienky
sa k tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň
dá ti úsmev a radosť len.
K ďalšej tvojej žitia púti jedným
tónom naše srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú ti veľa sily,
lásky, šťastia a zdravia!
Rodina Škriniarová, Beňová,
Čížová a Martincová.

Celým koncertom sme sprevádzali
návštevníkov podujatia. Obsluhovali
sme v bufete, pomáhali stavať pódium a vyrábať transparenty, či dokonca maľovať omaľovánky. Mentálne
postihnuté deti, okrem zábavy, ktorú
si užili, boli šťastné, že sa vo workshopoch naučili novým zručnostiam a
tešili sa aj z vlastnoručne vyrobených
výrobkov. Za tento výnimočný deň
chceme poďakovať Helene Halovej a
triednej učiteľke Lýdii Franczelovej,
ktoré nám umožnili zapojiť sa do
tohto projektu. Bol to dlhý, náročný,
ale zároveň krásny deň. Pocit, že sme
urobili niečo navyše, užitočné nielen
pre seba, ale i pre druhých, bol skvelý.
Takéto akcie totiž tvoria most pre
zdravotne znevýhodnených k integrácii do spoločnosti.
Ľubomíra Kubíková, III. A trieda

Blahoželanie

a dňa 19. marca bude
25. výročie úmrtia

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

Okresný úrad - Odbor školstva Banská Bystrica poveril Súkromnú obchodnú akadémiu v Žiari nad Hronom organizovaním
krajského kola odbornej súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP), ktorú
každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Poverená škola
musí na zabezpečenie súťaže spĺňať kvalitné
materiálno-technické i odborné podmienky.
Dvanásty február tak bol dňom, keď sa na
pôde Súkromnej obchodnej akadémie v
Žiari nad Hronom stretli nominanti 10 obchodných akadémií a stredných odborných
škôl ekonomického zamerania z Banskobystrického kraja, vrátane domácej Súkromnej
obchodnej akadémie, ktorí najlepšie obstáli v školských kolách súťaže v spracovaní

Hudba spojila zdravotne postihnutých
s bežnými návštevníkmi

Heleny Andorovej

Dôležitá príprava žiakov na vstup do praxe
Jednou z praktických zručností, ktorú
počas štúdia získavajú žiaci obchodných
akadémií, je ovládanie desaťprstovej
hmatovej metódy písania na počítači.
Písanie na počítači je disciplínou, v
ktorej sa konajú súťaže nielen pre
žiakov stredných škôl, ale aj pre dospelých – pretekárov z praxe na národnej,
medzinárodnej aj svetovej úrovni.
Predmet, ktorý sa pred 15 rokmi
vyučoval na mechanických písacích strojoch a výnimočne elektrických, časom
elektronických písacích strojoch, si
prirodzeným technickým vývojom vyžiadal
uplatňovanie nových foriem a metód práce.
Písať desaťprstovou hmatovou metódou
znamená písať racionálne, všetkými desiatimi prstami, hmatom, podľa prstokladu, t.
j. naslepo, bez zrakovej kontroly. Dôsledné
dodržiavanie hmatovej metódy umožňuje
sústrediť sa na text, písať uvoľnene
s minimálnou fyzickou a psychickou námahou. Rýchly a presný výkon zaručuje len
dokonalé ovládanie klávesnice hmatom.
Žiaci sa v predmete Elektronická a písomná komunikácia naučia teoreticky a prakticky normalizovanú úpravu písomností,
získajú prehľad o úradnej a podnikovej
korešpondencii, vedia vyhotoviť písomnosti z vecného, formálneho, štylistického
hľadiska, vnútropodnikové písomnosti,

Dobrovoľníctvo

Milá Vierka,
narodila si sa v čase,
keď sneh vŕzgal pod
nohami, keď ho bolo
treba odmetať pred
všetkými domami. Chodník z vášho
dvora smeroval až ku škole, kde si dostávala vedomosti pre ďalšie žitie svoje.
Tu pán správca „Bevilák“ – vážil si ho
každý žiak – prísny bol na každého
z nás. V kultúrnom dome sa šírila a pre
mládež opatovskú zábava konala.
Ktože by len mládencov učil tancovať,
a preto si nemohla na zábave chýbať.
Tanečnica si bola vyhľadávaná a pred
ostatnými vždy uprednostňovaná.
V kostole na sviatky v kroji vyparádená,
bola si vždy sviatočne upravená. Bola
by čo spomínať, veď zažili sme toho
veľa, priateľstvo a súdržnosť rodín nikdy
nechybela. Do ďalších rokov, Vierka,
želám ti, aby si i pri podlomenom zdraví
zažila veľa radostí z vnúčat a detí, aby
obklopená ich láskou a pozornosťou
boli naplnené ďalšie tvojho života kroky.
Úprimne k tvojej 90-ke želá susedka
a kamarátka.
Milá naša mamička, starká a prastarká!
K tvojim 90. narodeninám ti srdečne
blahoželáme a prajeme veľa radosti, pohody, šťastia a Božieho požehnania.
Dcéra Alica a syn Ľubomír s rodinami.

Prečítajte si
informácií na počítači. Dvadsaťštyri žiakov
súťažilo o popredné umiestnenie a nomináciu na celoštátne kolo súťaže. Súťaž prebiehala v troch súťažných disciplínach podľa
platného súťažného poriadku: písanie na
počítači, úprava textu na počítači podľa
vyznačených korektorských značiek v texte,
ktorý je predlohou zadania a wordprocessing alebo profesionálne spracovanie textu
na počítači.
Oľga Feješová, predsedníčka celoštátnej
odbornej komisie súťaže žiakov SŠ
v spracovaní informácií na PC

Prinášame vám niekoľko tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho, ostatné novinky si môžete pozrieť
v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra
www.mskcentrum.sk v sekcii Knižnica.
Pre dospelých
Henning Mankell
– Psi z Rigy
Simon Toyne
–Veža
Samantha Youngová
– India Place
Mary Baloghová
– Jedna noc lásky

Detské knihy
Sita Brahmachari
– Jazmínové nebo
Ivana Furjelová
– Všetko naopak
Chris Riddell
– Fantómová Ada a myší duch
Alexander Halvoník
– Mátoha, neboj sa!
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Ocenili najúspešnejších športovcov za rok 2014
V utorok 24. februára sme spoznali cholová.
mená najúspešnejších športovcov Karate klub: Miloš Viglašský.
mesta za rok 2014. Ocenení boli opäť
MAJSTRI SLOVENSKA
v niekoľkých kategóriách.
Karate klub: Dominika Veisová, Natália
KATEGÓRIA ŽIACI
Rajčanová, Zdenko Vanka, Šimon Sečkár,
Atletický klub: Nina Krajčíková, Bar- Veronika Viglašská.
bora Brnáková, Nikol Kováčová, Zuzana Cyklistický klub: David Zverko, Kristián
Zimány.
Krajčíková.
FK Pohronie: Samuel Urgela, Adrián Atletický klub: Lukáš Muha, dvojnásobný MSR.
Pivarči.
Karate klub - Ivana Gahírová, Bibiána
Černáková, Patrícia Vanková, Natália
Volfová, Aris Nikolas Čela, Viktória Snopková, Ester Šišková, Matúš Matuška,
Adam Dolnický, Marko Kováč.

Družstvo kadetov Karate klubu: Milan
Laurov, Michal Výrostko, Matúš Matuška.
Mladší žiaci U 12 FK Pohronie: Július
Žember, Adrián Pivarči, Viktor Tatár,
Tomáš Kukučka, Marek Netolický, Martin
Krčmár, Radoslav Beňo, Samuel Urgela,
Samuel Rajčan, Jakub Hric, Jakub Rosenberg, Matúš Skučka, Sebastián Ščepko,
Ľubomír Foltán, Martin Šuster, Daniel
Bohuš, Michal Sučák, Leonard Huba,
Dávid Krištof. Tréneri FK Pohronie U12:
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela.
Družstvo starších žiakov Stolnotenisového klubu: Hugo Repáň, Jakub Filús,
Juraj Hrmo.
Starší mini basketbalisti Basketbalového klubu: Marek Novák, Hugo
Kucej, Marek Grochal, Matej Golebiowski,
Jakub Švec, Richard Truben, Juraj Greguš,
Jakub Babiak, Pavel Király, Samuel Barcík, Štefan Bajnok, Adam Lehotský, Boris
Balogh, Adam Dekýš, Markus Ziman, JuŠportovo strelecký klub: Róbert Láska, raj Kret. Tréner: Juraj Horváth, asistent
dvojnásobný MSR.
trénera: Jozef Janovič, vedúci družstva:
Športový klub Victoria: Tomáš Král.
Július Kucej.
MAJSTRI EURÓPY

Tanečno-športový klub Stella: tanečný
pár Jaroslav Ihring - Natália Varechová a
tanečný pár Stanislav Kubáň – Zuzana
Prausová.
Basketbalový klub: Juraj Kret.
Plavecký klub: Ema Barančoková, Tereza
Veselá, Alex Karkuš, Andrej Považan.
Cyklistický klub: Adam Foltán, Matúš
Černek, Lukáš Lajtoš.
Športovo strelecký klub: Marcel Juriga.
Stolnotenisový klub: Hugo Repáň.
KATEGÓRIA DORAST

Atletický klub: Nikola Bahnová.
Karate klub: Erik Sklenka, Michal Výrostko, Milan Laurov, Rastislav Štyriak, Martina Tatárová.
FK Pohronie: Martin Šimko.
Cyklistický klub: Henrich Hasch, Ján
Gajdošík, Adrian Foltán.
Basketbalový klub: Jakub Kádaši.
Horolezecký klub James: Peter
Matejíček.
KATEGÓRIA MUŽI/ŽENY

Tanečno-športový klub Stella: Jaroslav
Oboňa - Dominika Rošková.
Atletický klub: Bohuš Melicherčík, Daniel Matis, Vladimír Buchal, Marcela Ko-

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA

Karate klub: Nina Jelžová (+ majsterka Družstvo kadetiek Karate klubu: Nina
SR) - súťaží v športovom zápase KUMITE Jelžová, Kornélia Bugárová, Dominika
mladšie dorastenky.
Veisová. Dominika Bogárová.
Družstvo kadetov Cyklistického kluMAJSTRI SVETA
bu: Adrián Foltán, Henrich Hasch, Jakub
Klub športového rybárstva LRU: Varhaňovský, Adrián Žarnovičan.
Družstvo juniorov Cyklistického klubu: David Zverko, Kristián Zimány, Nicolas Jelža, Matej Truban.
Kolektív TŠK Stella: Stanislav Kubáň –
Zuzana Prausová, Jaroslav Ihring – Natália Varechová, Marek Hlaváč – Sofia
Gelienová, Martin Kollár – Dominika
Krčmárová, Tomáš Legíň – Isabella
Kúšová, Andrej Hric – Soňa Herková, Filip
Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava –
Kristína Begániová, Patrik Jenat - Tamara
Rozembergová. Tréner: Stella Víťazková,
Ján Sámel – na základe výsledkov bol Petra Víťazková.
nominovaný do družstva SENSAS, ktoré Družstvo Športovo streleckého klubu:
reprezentovalo Slovensko na Majstrovst- Ondrej Kováč, Filip Šulek, Marek Slašťan.
vách sveta v love rýb udicou v kategó- Družstvo mladší mini Basketbalového
rii plávaná. V konkurencii rekordných klubu: Tomáš Baláž, Boris Balogh, Matej
30-tich víťazov národných líg zvíťazilo Bobok, Adam Dekýš, Patrik Ďurica, Adam
družstvo Slovenska pred Maďarmi a Galko, Patrik Herich, Martin Holic, Michal
pred tretími Rusmi a stali sa majstrami Kosmeľ, Richard Kosmeľ, Matej Krahulec,
sveta klubov pre rok 2014.
Juraj Kret, Dominika Krnčoková, Marián
Sirotný, Lea Sivoková, Sebastián Šonkoľ,
ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV
Matej Tončík, Markus Ziman. Tréner:

Výhra v jednom zápase nám zabezpečila postup na majstrovský turnaj
BASKETBAL – MLADŠÍ MINIŽIACI

MBK Viktória A Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 46:37 (23:16)
Body: Tončík 15, Köppl 8, Kňažko 7,
Bielik 2, Nagyová 2, Štefanča 2, Galko 1.
MBK Viktória A Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 37:45 (23:23)
Body: Tončík 12, Köppl 11, Nagyová 10,
Galko 6, Štefanča 4, Bielik 2.
Družstvo
mladších
mini
basketbalistov
odcestovalo
na
súperovu palubovku do Žiliny. Pre
zabezpečenie istého postupu na
finálový turnaj Majstrovstiev Sloven-

ska potrebovali vyhrať aspoň jeden
zápas.
Naši basketbalisti mali veľmi zlý vstup
do zápasu. Chyby, ktoré sme, robili sa
kopili jedna na druhú. Súper sa okamžite
chopil príležitosti a už v prvej štvrtine
vyhrával 15:0. Potom sa hra o niečo
zlepšila, ale ani skutočnosť, že súper časť
hry hral len v počte štyroch hráčov, sme
nedokázali zužitkovať. Po prestávke sme
si v šatni vysvetlili určité veci – hlavne,
že už od začiatku musia hrať s nasadením a že dvaja hráči situáciu nezachránia. Druhý zápas bol už v inej réžii. So

súperom sme držali krok aj napriek niektorým sporným verdiktom rozhodcov
a dokázali sme súpera poraziť. Pochvalu
si zaslúžia David Köppl a Matej Tončík,
ktorí v oboch zápasoch vydali zo seba
maximum. Ema Nagyová prekvapila
súpera v druhom zápase svojimi vnikmi
pod kôš a nestratil sa ani najmladší hráč
Jakub Barcík. Dúfam, že si naši hráči uvedomia, že je ešte potrebné na sebe veľa
pracovať. Neznamená to, že ak sme nad
súperom vyhrali doma oba zápasy, tak
hravo zvládneme aj odvetu.
Valéria Fridrichová, trénerka

Žiarčania pokorili stobodovú hranicu!
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 11:89 (5:56)
Body: Kret 25,Holic 14, Ďurica 10, Ziman 8, Dekýš 7, Baláž 6, Bobok 6, Sirotný
5, M. Kosmeľ 4, Balogh 2, Herich 2.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar
nad Hronom 7:107 (4:56)
Body: Kret 26, Balogh 16, Ďurica 12, Ziman 12, Sirotný 10, Holic 9, M. Kosmeľ 8,
Baláž 4, Bobok 4, Dekýš 4, Herich 2.
Žiarčania odohrali ďalšie dva zápasy
na palubovke súpera v Handlovej. K
súperovi sme cestovali v oklieštenej
zostave, len s jedenástimi hráčmi.
Už od začiatku bolo jasné, akým

smerom sa bude zápas uberať. Žiarčania
vsadili na celoplošnú osobnú obranu. Rýchlym prechodom do útočnej
fázy pomocou prihrávok vnútili súperovi
svoju hru. Skóre zápasu rýchlym tempom
narastalo v náš prospech. Je potešiteľné,
že sa naši chalani neprispôsobili hre
súpera a namiesto individuálnych výkonov na palubovke uprednostnili kolektívny spôsob hry. Sledovať hru našich
zverencov, ako sa po získaní lopty rýchlymi prihrávkami dostávali pod súperov
kôš a ku zakončeniu, bolo príjemné.
Do druhého zápasu sme zmenili spôsob obrany. Upustili sme od celoplošnej

osobnej obrany, no skóre naďalej
neúprosne narastalo v náš prospech.
Chalani nakoniec pokorili 100-bodovú
hranicu, čo je v tejto vekovej kategórii
zriedkavé. Za príkladný kolektívny výkon
patrí pochvala všetkým jedenástim
hráčom, ktorí zápas odohrali, a zároveň
sa aj bodovo presadili. Dobre padne aj
pochvala trénera domáceho tímu Ondreja Haviara (aktívneho hráča extraligového tímu MBK Handlová) na adresu nášho
tímu. Naše družstvo v doterajšom priebehu súťaže nenašlo premožiteľa a zvíťazilo
vo všetkých dvanástich stretnutiach.
L. Balogh, asistent trénera

Norbert Nagy. Asistent trénera: Ladislav basketbalovom klube trénuje už 15. rok a
za jeho pôsobenia ako tréner získal spolu
Balogh.
3 tituly majstra Slovenska. V súčasnosti v
TRÉNER MESTA ŽIAR NAD HRONOM klube pracuje ako šéftréner, momentálne
Atletický klub: Oliver Dávid - je osob- hlavný tréner úradujúcich majstrov Slovným trénerom dvojnásobného majstra enska v basketbale - starších mini žiakov.
Slovenska, reprezentanta Slovenska Ladislav Balogh - basketbalu sa venuLukáša Muhu. V minulosti sa venoval vy- je 4. sezónu ako asistent trénera v
trvalostnému behu na tratiach od 5 km mládežníckych kategóriách. Od roku
až po maratón.
2013 je držiteľom trénerského I.
Karate klub: Anton Urblík - je držiteľom kvalifikačného stupňa. Momentálne sa
majstrovského stupňa 1. Dan. V minulosti venuje mladým basketbalistom spolu s
súťažil ako člen družstva v športovom trénerom Norbertom Nagyom.
zápase KUMITE. V súčasnosti trénuje Stolno-tenisový klub: Jozef Barniak pretekárov športového zápasu KUMITE, je prezidentom klubu, ale pracuje aj ako
kde spolu s Ľ. Striežovským vychoval tréner mládeže, vedúci družstiev dospelniekoľko majstrov Slovenska, Európy v ých A,B, C, družstva dorastu - I. divízia
štýle Shito ryu a účastníkov Majstrovstiev Žilinský kraj, družstiev starších, mladších
sveta.
a najmladších žiakov. Bol vedúcim a
Cyklistický klub: František Sitora - vie- trénerom družstva žiakov, ktoré získalo
dol cyklokrosovú aj cyklistickú reprezen- bronzové medaily na Majstrovstvách
táciu Slovenska a pripravoval reprezen- Slovenska základných škôl v Krupine
tantov na Olympijské hry v Aténach. 2014. Od r. 1975 je aktívnym hráčom stolOd roku 2005 obnovil činnosť žiarskeho
cyklistického klubu a od jeho pôsobenia jeho zverenci získali už niekoľko
titulov majster Slovenska. Cyklisti MŠK
reprezentovali SR v pretekoch Svetového
pohára juniorov, štartovali na Majstrovstvách Európy a Sveta v cestnej cyklistike
ako aj v cyklokrose. Tvoria základ Slovenskej mládežníckej reprezentácie. Za rok
2014 získali spolu 12 medailí na republikových šampionátoch a 4 tituly majstra
Slovenskej republiky.
notenisového oddielu MŠK Žiar nad HroPlavecký klub: Miroslava Mesárošová nom. Súťažne hrá II. a III. ligu. Od r. 1985 v
a Martina Bartková - v plaveckom klube klube pôsobí ako tréner stolného tenisu.
pôsobia ako trénerky plávania od jeho FK Pohronie: Rastislav Urgela - je
držiteľom trénerskej licencie UEFA B. V
Žiari prešiel všetkými mládežníckymi
kategóriami až po mužov. Za dospelých
obliekal postupne dresy Ladomerskej
Viesky, Zvolena, Dukly Banská Bystrica,
Slovana Bratislava, Dolnej Ždane či
Prievidze. Svoju aktívnu činnosť ukončil
v Žiari nad Hronom po vážnom zranení
kolena v roku 2011. Ešte popri hraní sa
začal venovať trénerstvu a od sezóny
2010/2011 vedie kategóriu roč. narodezačiatku od r. 2001. Za toto obdobie nia 2003. Títo chlapci za obdobie štyroch
svojou systematickou prácou vycho- rokov ukázali, že patria do absolútnej
vali niekoľko vynikajúcich plavcov, ktorí TOP špičky na Slovensku. V klube pracuje
vzorne reprezentovali naše mesto na aj ako športový manažér mládeže a je
rôznych plaveckých súťažiach na Sloven- asistent trénera Štefana Zaťka pri A-tíme
sku, ale i v zahraničí.
dospelých, s ktorými v sezóne 2012/2013
Basketbalový klub: Norbert Nagy – v postúpili do druhej celoštátnej ligy.

Zo začiatku dramatický priebeh
hry sme pretavili do našej výhry
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

cieľ v prvom rade kolektívnu hru
a dôslednú hru v obrane.
Prvý zápas sme začali bez ostychu
a na súpera sme hneď od začiatku
zápasu pritlačili v obrane a vytvorili
sme si 10-bodový náskok. Darilo sa
nám aj doskakovanie a zápas sa vyvíjal podľa našich predstáv. Potom sme
však poľavili v obrane a dovolili sme
súperovi, aby nám narušil našu taktiku.
Zápas tak mal dramatický priebeh a my
Mladší žiaci odohrali 1. marca sme sa nevedeli odpútať na viac ako
doma dva zápasy so súperom z Han- 5 bodov. Po tretej štvrtine sme si však
dlovej. Pred zápasom sme si dali za dali krátku poradu a dohodli sme sa, že
dáme do zápasu všetko, čo v nás je. Naši
chlapci vyvinuli na súpera taký tlak, že
sa Handlovčania nedokázali dostať
s loptou ani za polovicu ihriska a súpera
doslova rozobrali.
Do druhého zápasu nastúpili chlapci
nekompromisne a súperovi nedovolili
vlastne nič. Hrali kolektívne v obrane
aj v útoku. Vytvorili si hneď 25-bodový
náskok, ktorý s prehľadom udržali až
do konca zápasu. V obidvoch zápasoch
si z chuti zahrali všetci chlapci. Pochvalu za kolektívny výkon a bojovnosť si
zaslúžia všetci bez rozdielu.
Július Kucej, tréner
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 63:39 (27:20)
Body: Kret 14, Grochal 12, Kucej
11, Novák 8, Babiak 6, Švec 4, Király 4,
Greguš 2, Golebiowski 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK
Handlová 56:38 (29:11)
Body: Kret 13, Kucej 11, Golebiowski
10, Novák 8, Greguš 6, Grochal 4, Švec
2, Truben 2.

8

Mestské noviny | 12. marec 2015

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník X. | číslo 5 | 12. marec 2015 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Futbalové Áčko vstupuje do jarnej časti so siedmimi ľavákmi v kádri
FUTBAL

V nedeľu 8. marca odohral káder
A tímu FK Pohronie prvý zápas v
jarnej časti sezóny II. ligy na domácom trávniku so Sereďou, ktorá sa v
tabuľke bodov po ukončení jesennej časti súťaže umiestnila hneď za
ním. Úvodný jarný zápas futbalisti
Pohronia nezvládli, Seredi podľahli na
domácom trávniku 1:3.
Viac o príprave na zápas a celej sezóny
nám povedal tréner A tímu FK Pohronie,
Štefan Zaťko. „Zimnú prípravu sme
odštartovali 7. januára a vystriedali
sme veľmi veľa hráčov. Priestor dostali
naši hráči, ale aj hráči z okolia. Dokopy
ich bolo okolo 30, z čoho sme zostavili 18-členný káder,“ hovorí tréner
a dodáva „S prípravou na sezónu som

maximálne spokojný, prebehla bez
rušivých momentov a zdravotne sú všetci
hráči v poriadku.“ Počas prípravy odohrali
futbalisti desať zápasov s celkovým skóre
päť víťazstiev, jedna remíza a štyri prehry.
Teraz ich čakajú štyri kolá, po ktorých sa
súťaž rozdelí na prvých šesť mužstiev II.
ligy Východnej a Západnej, ktoré budú
hrať o postup do I. ligy a šesť mužstiev
II. ligy Východnej a Západnej, ktoré sa
stretnú v baráži a budú hrať o záchranu.
Po jesennej časti sezóny svoje pôsobenie v tíme ukončil brankár Ján Malec,
krajný obranca Peter Šenk, útočník
Marián Adam, obranca Tomáš Marušin
a záložník Andrej Nemec. „Päť odídených
hráčov sme sa snažili nahradiť piatimi novými. Máme silné trio mladých

rarita, pretože v niektorých tímoch nema- je udržať sa v III. lige a vychovávať hráčov
jú ani jedného. „Dúfajme, že nebudú ľaví, pre A mužstvo.“ Prvý zápas odohrajú juale budú len ľaváci,“ zažartoval Zaťko.
niori v nedeľu 21. marca na domácom
trávniku s Lučencom.
Tím mládeže sa po minuloročnej
sezóne umiestnil na piatom mieste v I.
žiarskej lige. Túto pozíciu by radi obhájili
a veria si, pretože, podľa slov Štangu, sú
lepšie pripravení ako na minulý ročník.
„Sme na tom psychicky aj fyzicky lepšie,
Príprava juniorov sa začala v domácich hráči majú väčšiu chuť hrať a zlepšili sa
podmienkach a nik nový do tímu nám aj počty.“ Aj napriek tomu, jedným
neprišiel. „Keďže bola príprava zamer- dychom dodáva: „Mládež je o uspoaná na vlastných hráčov, skúšali sme kojivej motivácii a uspokojivej hernej
koncové ročníky dorastencov, kde patria činnosti, nie o výsledkoch. Máme silnú
Peter Bodor, Róbert Henžel, Róbert Hric mládežnícku základňu na dopĺňanie juči Patrik Blahút,“ vysvetľuje manažér Ras- niorky a družstva dospelých.“
Dominika Urbánková
tislav Štanga a dodáva: „Cieľom juniorky

Juniori sa chcú udržať
v tretej lige, mládež
je lepšie pripravená

chlapcov zo Žiliny – brankár František
Plach, vnuk rovnomennej brankárskej
legendy Žiliny čias minulých, útočník
Marek Zuziak a krajný obranca Tibor Ďungel,“ hovorí manažér klubu
Stanislav Neuschl. K triu Žilinčanov sa
pridáva aj Marian Jarabica a Patrik Prikryl.
Siedmi hráči z novo zostaveného kádra sú ľaváci, čo je podľa slov trénera

Ľubo Striežovský: Neúspechy ma neodradzovali, hnali ma dopredu
KARATE

Ľubo Striežovský, tréner úspešných
žiarskych
karatistov,
pričuchol
prvýkrát ku karate ako desaťročný. Aj
keď predtým dva roky skúšal gymnastiku, nakoniec u neho vyhralo bojové
umenie pochádzajúce z japonského
ostrova Okinawa.
Dnes už sa do prípravky karate hlásia
aj deti, ktoré ešte nechodia do školy.
Ľubo sa však do karate klubu dostal až
ako desaťročný. „Kedysi nebolo karate
považované za šport, ale skôr za bojové
umenie,“ vysvetľuje a ďalej hovorí: „Na
karate ma prihlásil otec. Zo začiatku
ma doprevádzal na tréningy, neskôr
chodieval so mnou na súťaže. Po rozpade
starého výboru sa stal tajomníkom klubu.
V súčasnosti je už niekoľko rokov prezidentom klubu a pod jeho taktovkou klub
láme rekordy.“ Už od začiatku sa Ľubovi
v karate klube páčilo. Ako spomína, kolektív, ktorý tam bol, mu úplne stačil a aj
s trénermi mal vždy veľmi dobrý vzťah,
takže nebol dôvod hľadať si nič nové.
„Tak ako aj dnešní prípravkári, aj ja som
prešiel rukami nášho Vladka Neudekera.
Pretekára zo mňa spravil Jozef Juhaňák.
Neskôr, počas štúdia na univerzite, ma
trénovali Jozef Poliak a Peter Zbiňovský.
Nikdy som však nebol profesionálom.
Karate som robil popri škole, teraz popri zamestnaní. Je to len koníček, ktorý
ma neživí, skôr naopak...,“ podotýka
a prezrádza, čo považuje za vrchol svojej športovej kariéry: „Karate je cestou
celoživotného zdokonaľovania, takže dúfam, že to ešte len príde.“

Kariéru zavŕšil ziskom titulu
Akademického majstra
republiky v kata a aj kumite
V karate sa Ľubovi od začiatku darilo.
Ako sám hovorí, po zisku prvej medaily
to už išlo a bolo iba veľmi málo súťaží,
z ktorých by nepriniesol nejakú medailu.
„Ak sa to nepodarilo v kata, zabodoval
som v kumite a naopak. Väčšinou som
mal za jednu súťaž dve medaily. Samozrejme, že vtedy sme nechodili na tak

som sa už dostal aj do zahraničia. Ako
člen UMB BB som bol na klubových
Majstrovstvách Európy, ale o úspechu sa
tu nedá hovoriť. V juniorke som sa dosť
dobre umiestňoval na Slovenskom pohári, niekoľkokrát som ho vyhral aj v kata
aj v kumite. Kariéru som zavŕšil ziskom
titulu Akademického majstra Slovenska v
kata a aj v kumite. Keďže výsledky dávali
aj v rádiu a počula to celá dedina, kde
som chodieval na prázdniny k starkým,
tak to bolo pre mňa veľmi príjemné,“
spomína s úsmevom.
veľké turnaje ako dnes moji pretekári.
Súťaží bolo pomenej a bol to viac menej
kraj a Slovensko. Ak sa na jednej súťaži
nezadarilo, na druhej bol zasa pekný
výsledok. Neúspechy ma neodradzovali,
ale hnali dopredu. Zo všetkého si treba
zobrať ponaučenie.“
Za čias jeho súťaženia sa názvy
žiarskeho klubu menili od Telovýchovnej jednoty, cez Alufinal až nakoniec po
dnešné MŠK. Počas štúdia na univerzite
bol Ľubo členom UMB Banská Bystrica a
športovú vojenčinu si odkrútil ako člen
ŠKP Banská Bystrica. Ako by to bolo len
nedávno, stále si pamätá súťaže, ktorých
sa ako pretekár zúčastnil. „Zo začiatku
to boli hlavne krajské súťaže. Neskôr
sme začali chodiť na Slovenský pohár
a celoslovenské súťaže. Na univerzite

Šport má spájať,
vedie k tomu aj svojich
zverencov
Dnes je to už viac ako tridsať rokov,
odkedy sa Ľubo venuje karate, pričom
viac ako desať rokov z toho bol aktívnym
pretekárom. Zatiaľ sa však nezamýšľa
nad tým, či sa tohto športu niekedy
vzdá. „Teraz som potrebný. Verím, že
raz príde niekto, komu budem môcť
klub odovzdať a ja budem robiť už len
nejakého rekreačného trénera,“ hovorí
s pokorou. Aj on si v minulosti prešiel
obdobím, kedy musel s niekým súperiť.
So svojimi niekdajšími rivalmi sa však
stretáva dodnes. „Ostali sme dobrými
kamarátmi a teraz z koučovskej stoličky
naďalej súperíme prostredníctvom

našich pretekárov. Všetko je to ale v
priateľskej rovine, tak ako to bolo aj
počas našej pretekárskej éry. Vediem
k tomu aj mojich zverencov. Šport má
spájať,“ podotýka.
Dnes pôsobí Ľubo v žiarskom karate
klube ako tréner, čo si aj patrične užíva
a trénovanie ho baví viac ako súťaženie.
„Trénerský kurz som absolvoval ako
18-ročný. Keď som bol na univerzite, tak
som domov chodieval na víkendy a môj
žiarsky tréner Jozef Juhaňák ma zapájal
do tréningového procesu ako trénera.
Z Bystrice som do Žiaru priniesol nové
trendy, čo náš žiarsky klub posunulo
ďalej. Po návrate z univerzity som sa
stal hlavným trénerom, a tak je tomu
dodnes.“ V klube sa Ľubo špecializuje na
športový zápas kumite. Sem tam zaskočí
aj na kata, ale to len výnimočne, ak kolegovia potrebujú poradiť alebo pomôcť.
„Vekovo máme momentálne pretekárov
od 6 do 17 rokov, ak nerátam občasné
pretekárske úlety mojich trénerských
kolegov. V pomere chlapci – dievčatá je
to teraz vyrovnané, ale obyčajne máme
viac dievčat.“

Ako pretekár dopredu
nič neplánoval, od svojich
pretekárov očakáva viac
Tím žiarskych karatistov sa pravidelne umiestňuje na popredných
priečkach v súťažiach v rámci Slovenska i v zahraničí. Ľubo spolu so svojimi trénerskými kolegami získal aj
ocenenie ako tréneri v rámci oceňovania
Naj športovcov mesta. „Je to super pocit.
Na súťaži sú odmeňovaní pretekári a
tréner je niekde v úzadí. Mne osobne
to nevadí, ale keď som bol ja pretekár,
vedel som že za mojim úspechom je
veľkou mierou práve tréner a bolo mi
ľúto, že na stupni nie je pri mne,“ podotýka a hneď vymenúva najvýznamnejšie
úspechy, ktoré so svojimi zverencami
dosiahol: „Máme majstrov kraja, republiky. Umiestňujeme sa na európskych i
svetových pohároch. Máme medailistov

a majstrov zo štýlových Majstrovstiev
Európy. Už sa vyššie dá dostať len na
oficiálne Majstrovstvá Európy a sveta. Aj
tam sa naši pretekári už dostali, ale ešte sa
im tam nepodarilo získať medailu. Snáď
to je to, kde sa ešte môžeme posunúť,
ale výsledky nie sú až tak dôležité. Sme
dobrý kolektív a to je na tom to hlavné.“
Neľahkou chvíľou pre trénera je obyčajne
čas, kedy jeho zverenec odíde do iného
klubu, k inému trénerovi. „Pretekári nám
odchádzajú preč z mesta za štúdiom,
takže to nie je preto, že by v klube boli
nespokojní. Za všetkých spomeniem
Dominiku Tatárovú, ktorá u nás začínala
a neskôr odišla na štúdium na Športové
gymnázium do Banskej Bystrice. V
súčasnosti je držiteľkou niekoľkých medailí z Majstrovstiev Európy a sveta. Som
na ňu nesmierne hrdý a sme stále v kontakte. Chodí na naše letné sústredenia
robiť trénerku. Deti, ale aj my, tréneri,
si to veľmi ceníme,“ hovorí s hrdosťou
Ľubo a priznáva, že na svojich zverencov
je prísnejší ako kedysi na seba. Vzápätí
však podotýka, že to bude tým, že jeho
pretekári dosahujú ďaleko lepšie výsledky ako kedysi dosahoval on sám. Ako tréner, ale hlavne ako kamarát, mu veľmi vyhovoval Jozef Juhaňák, a to najmä svojím
prístupom a v tom, že podržal klub, keď
to bolo potrebné. „Bez jeho pričinenia by
klub nebol tam, kde je. Hlavne po technickej stránke musím spomenúť aj Jozefa
Poliaka, ktorý ma trénoval v Banskej Bystrici. Dal mi oveľa viac, ako som si zaslúžil.
Dodnes sme v kontakte. Aj dnes patrí k
top trénerom na Slovensku a som veľmi
rád, že si môžeme k nemu do klubu prísť
hocikedy zacvičiť,“ hovorí žiarsky tréner
a na záver dodáva: „Nikdy som nejako
dopredu ako pretekár neplánoval. Snažil
som sa v danej chvíli urobiť to najlepšie,
čo sa dalo. Ako tréner už od svojich
zverencov sem tam niečo očakávam. Pre
mňa je dôležitý výkon, nie umiestnenie.
Každý rok sa nám darí posúvať hranice
vyššie a vždy si po sezóne povieme, že
už sa to lepšie asi nebude dať, ale naši
pretekári sa každý rok prekonávajú. Je to
dobrý pocit.“
(li)

