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Mesto pripravuje
trestné oznámenie,
v pokladni MŠK
chýba viac ako 20-tisíc eur
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Dni jarnej čistoty
– kompletný prehľad
rozmiestnenia
kontajnerov
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Mestská polícia pristúpila k prísnym kontrolám
Pozor na to, kde parkujete
Mestská polícia pristúpila v týchto
dňoch k ucelenej kontrole mesta, čo
sa týka parkovania na trávnatých plochách a verejne prístupných miestach.
Doterajšie daždivé počasie a následné
oteplenie spôsobilo to, že trávnaté plochy a verejne prístupné miesta v našom
meste sú rozmočené. „Preto sa oveľa
prísnejšie zameriavame na kontrolu
parkovaní na týchto miestach,“ hovorí
náčelník Mestskej polície v Žiari nad Hronom Róbert Šiška a dodáva, že takéto
miesta sú náchylnejšie na poškodenie:
„Keď prejde vozidlo po trávnatej ploche,
ktorá nie je konštrukčne ani technicky

Pozvánka na marcové
zasadnutie MsZ
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Odkrývame históriu
mesta
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Za brutálnu bitku
hrozí páchateľom basa
na 4 až 10 rokov

Majiteľ vozidla je povinný
poškodenú plochu obnoviť
na svoje náklady.

Strana II

stavaná na to, aby na ňom vozidlo prechádzalo či parkovalo, prejaví sa to jeho
poškodením. Ide nielen o vyjazdené
koľaje, ale aj jamy a následné trvalé
poškodenie. Súčasne sa blato zachytené na kolesách dostáva na cesty či
chodníky, čím sa znečisťujú. Každý, kto
komunikáciu znečistí, je povinný ju na
vlastné náklady vyčistiť, a to aj fyzická
aj právnická osoba,“ upozorňuje ďalej
Šiška.

Poškodený trávnik
je majiteľ vozidla povinný
obnoviť na svoje náklady
V súčasnej dobe mesto vychádza
v ústrety vlastníkom bytov a bytových
spoločenstiev (mesto má aj platné VZN),
ktoré si chcú vybudovať vlastné rezidentné parkovacie miesta. „Preto nie je
dôvod, aby sme tolerovali parkovanie
a poškodzovanie trávnatých plôch
v meste,“ vysvetľuje ďalej náčelník MsP
a dodáva, že v blokovom konaní hrozí
pokuta až do sumy 50 eur. „Postupujeme podľa Zákona o cestnej premávke,
kde sa zakazuje akékoľvek parkovanie
či státie na trávnatých plochách.
V prípade, že dôjde k opakovanému
parkovaniu na trávnatej ploche
a nepomôže ani táto pokuta, odstupu-

jeme prípad na dopravný inšpektorát,“
zdôrazňuje ďalej Róbert Šiška s tým, že
ak dôjde k devastačnému poškodeniu
trávnika, zavinenému prechádzaním
konkrétneho vozidla, je majiteľ povinný
obnoviť plochu na svoje náklady – formou naturálnej reštitúcie, alebo sa o to
postarajú technické služby, ktoré si
následne budú vymáhať od dotyčného
vynaložené financie. Prísnejšie kontroly
schvaľujú aj samotní Žiarčania. „Super,
áno, v celom meste treba postihovať
takýchto šoférov, čo jazdia alebo parkuParkovanie či státie na trávnatých
jú na trávnatých plochách. Hlavne, keď
plochách je zakázané.
je mokro, potom sa to roznáša po chodníkoch. Som zvedavý na účinok tohto nej sieti Maja. Ako sme už v minuopatrenia,“ vyjadruje svoj názor na so- losti informovali, v súčasnosti je
ciálnej sieti Milan.
vybudovanie vlastného parkoviska
jedinou možnosťou, ako si môžu bežní
Žiarčania zabezpečiť rezervované parkovacie miesto. V prípade, že využijete
možnosť vybudovať si parkovisko blízko svojho bývania na vlastné náklady,
mesto vám umožní bezplatný prenájom plochy na desať alebo pätnásť
Je všeobecne známe, že v Žiari nad rokov. Niekoľko nových parkovacích
Hronom je parkovanie zadarmo. Na miest však vybuduje aj mesto. Približne
druhej strane, miest na parkovanie je desať ich pribudne na priestranstve,
čím ďalej menej a preto sa Žiarčania kde kedysi stála drevená budova zelodomáhajú nových parkovacích mi- vocu, ktorú dalo mesto vlani zbúrať.
est. „V centre mesta zaparkovať cez Ďalšie parkovacie miesta pribudnú
deň je nemožné a verím, že áut skôr na Svitavskej ulici a v súčasnosti prepribúda ako ubúda. Treba aj vytvárať bieha proces rozšírenia parkovacích
parkovacie miesta,“ píše na sociál- možností na Tajovského ulici. (kr; li)

Vlastné parkovisko
je jedinou možnosťou
zarezervovať si parkovanie

Do konca roka doplnia dopravné značky na území celého mesta


Kompletný program
žiarskeho MsKC
na najbližšie týždne
Strana V


Rozhovor s amatérskym
žiarskym meteorológom
Jánom Wolfom
Strana IV

Na území mesta sa začalo
s osádzaním nových dopravných
značiek. Najneskôr do konca roka musí
mesto zosúladiť dopravné značenie
s platnými predpismi a normami,
v opačnom prípade riskuje pokutu.
Prioritne sa začalo s osádzaním zvislého
dopravného značenie ku vodorovnému
dopravnému značeniu Priechod pre
chodcov tak, aby boli do konca roka 2016
označené všetky priechody pre chodcov. „Okrem záujmu o ochranu chodcov
v oblasti zvýšenia ich bezpečnosti, takáto

povinnosť vyplýva obciam zo zákona
o cestnej premávke,“ informuje Miloslav
Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom a ako
ďalej podotýka, mesto musí do 31. decembra 2016 zabezpečiť zosúladenie všetkého
dopravného značenia s platnými predpismi a normami EÚ a SR. V opačnom prípade
môže príslušný orgán policajného zboru
uložiť pokutu v jednotlivom prípade až
do 3 500 eur. „Popri uvedených značkách
sa dopĺňajú aj chýbajúce zvislé dopravné
značenia, ako napríklad Daj prednosť
v jazde či Hlavná cesta. Obnovujú sa tiež

staré a poškodené značky a staré hrdzavé
a pokrivené nosiče značiek (dvojstĺpiky) sa
nahrádzajú typizovanými pozinkovanými
stĺpikmi,“ spresňuje Baranec. Výmena
a obnova dopravného značenia sa bude
realizovať na území celého mesta. Do
dnešného dňa sú už označené priechody
v celom meste, dopravné značenie ešte
treba doplniť na Pod vŕškoch a IBV. „Celkovo sa doplní 177 značiek,“ dodáva na záver
Miloslav Baranec. Mesto vyjde výmena
a doplnenie značiek na približne 20-tisíc
eur.
(li)

Prioritne sa začalo s osádzaním
značiek pri priechodoch.

Nová recepcia v žiarskej poliklinike sľubuje informačný servis ako v hoteli
Vo štvrtok 10. marca predstavila
žiarska nemocnica nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom
a návštevníkom nemocnice ako miesto
prvého kontaktu. Všetky potrebné informácie tak budú v nemocnici na jednom mieste.
Nová recepcia v nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom má rozsahom
poskytovaných informačných služieb
pripomínať hotelovú recepciu. Nachádza
sa na prízemí polikliniky, v priestoroch
bývalej lekárne. Ako počas otvorenia
uviedla riaditeľka nemocnice Eva
Páleníková, v nemocniciach zlyháva akýsi
manažment pacienta. Ten veľakrát nevie,
kam má ísť, na koho sa obrátiť, aké sú
postupy, na čo žiadanku potrebuje a,
naopak, na čo nepotrebuje. Mnohokrát
má otázky, ktoré sa týkajú cien jednotlivých výkonov a ktoré nie sú hradené
poisťovňou. Tieto všetky informácie získa

Recepcia sa nachádza
na prízemí polikliniky.
práve na recepcii. „Do nemocnice často
prichádzajú pacienti s obavami o svoje
zdravie a život. Zriadenie recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu,
nasmerujeme ho v neznámom prostredí
a dáme mu pocit, že sa o neho niekto postará od vstupu do nemocničných dverí,“
spresnila Eva Páleníková a zdôraznila, že
pracovníci recepcie budú poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu
zdravotnej starostlivosti jednotlivých

oddelení a ambulancií, nadštandardných
službách či o dopravnej zdravotnej
službe, a to v čase od 6-tej do 18-tej
hodiny. „Rovnako tak pomôžu pri orientácii v nemocnici alebo pri riešení krízových
situácií. Na recepcii bude súčasne možné
realizovať všetky platby za nadštandardné
výkony a iné služby,“ podotkla ďalej
Páleníková. V prípade, že pacient požiada
o zapožičanie invalidného vozíka, nemocnica sa nebráni ani takejto požiadavke.
Projekt novej recepcie si spolu s detským
kútikom, ktorý sa nachádza rovnako na
prízemí polikliniky, vyžiadal celkovú investíciu vo výške 15-tisíc eur.

nulý rok v nemocniciach v Trebišove
a v Spišskej Novej Vsi. „Prvé mesiace
ukázali, že pacienti túto službu veľmi
privítali a že tento typ recepcie by mal byť
prirodzenou súčasťou každej nemocnice,“
uviedol Tomáš Kráľ, hovorca siete Svet
zdravia a dodal: „Pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice, častokrát nevedia, kde
sa aké oddelenie nachádza, príp. aké
služby nemocnica poskytuje. Recepcia je
miestom prvého kontaktu, ktorá by takúto informáciu mala poskytnúť.“
Otvorenia sa zúčastnili aj primátor mesta Peter Antal a jeho zástupca Ladislav
Kukolík. „Som veľmi rád, že Svet zdravia otvoril takúto recepciu. Je to akýmsi
prvým krokom v proklientskom prístupe,“
uviedol počas otvorenia primátor mesta
Peter Antal a dodal, že víta aj ďalšie investície, ktoré Svet zdravia plánuje v areáli
Koncept nových recepcií hotelového nemocnice: „Komunikujem s riaditeľkou
štandardu zaviedol Svet zdravia mi- nemocnice o tom, čo všetko sa v nemoc-

Recepcia je miesto prvého
kontaktu pacienta s nemocnicou

Detský kútik.
nici plánuje. Som rád, že aj BBSK počúva
a reaguje na to, že je potrebné dostavať
pavilón B na lôžkovú časť a je potrebné
priblížiť sa štandardu ostatnej Európy.
Vtedy to budú naozaj pociťovať aj samotní pacienti.“
(li)
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V pokladni MŠK chýba viac ako 20-tisíc eur
Mesto podáva trestné oznámenie
vykonával. „Chceme do fungovania a procesov spoločnosti zasiahnuť a navrátiť tak
dôveru v Mestský športový klub. Verím, že
stav, ktorý nastal, neovplyvní fungovanie
spoločnosti a že sponzori nestratia dôveru,
ktorú voči spoločnosti mali,“ vyjadril svoje
presvedčenie Antal.

kontroly požiadala ekonómka spoločnosti
Katarína Drienková. Požiadali sme ju preto
o vyjadrenie. „Prepáčte, nakoľko je daná situácia v riešení, neprináleží mi vyjadrovať
sa k tejto otázke v médiách. Myslím si, že
to budú riešiť orgány činné v trestnom
konaní a keď bude výsledok, potom sa
vyjadrím. S finančnými prostriedkami disponoval konateľ spoločnosti,“ uviedla vo
svojom písomnom stanovisku pre naše
noviny.
O vyjadrenie sme chceli požiadať aj saZodpovednosť
za
hospodárenie motného Jozefa Tomčániho. Nepodarilo
spoločnosti nesie oficiálne jej konateľ.
Keďže dnes už bývalý šéf MŠK akékoľvek
obvinenie popiera, mesto pripravuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
„Musí sa preveriť, kde a ako peniaze
skončili. Bývalý konateľ sa zodpovednosti
nevyhýba a vyjadril názor, že je do určitej
miery ochotný sanovať vzniknutý schodok v pokladni,“ uviedol ďalej primátor
s tým, že nechce hodnotiť, kto má či nemá
prístup k pokladni. „To bude predmetom
vyšetrovania. Práve preto, aby sa táto vec
dôkladne prešetrila, musíme podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“
podotkol.
Jozef Tomčáni
Ako sme už spomenuli, o vykonanie
je aj poslancom MsZ.

Ex-konateľ spoločnosti
prijíma zodpovednosť

O situácii v MŠK informoval primátor na krátkom brífingu s novinármi.
Pred niekoľkými dňami sa v žiarskom
Mestskom športovom klube (MŠK)
uskutočnila finančná kontrola. Tá
ukázala, že v pokladni chýba približne
23-tisíc eur. Mesto preto podáva trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa.
Finančnú kontrolu pokladne vykonala
hlavná kontrolórka mesta na žiadosť
ekonómky spoločnosti. Keďže zo strany
konateľa MŠK Jozefa Tomčániho boli
vyjadrené námietky voči výsledku kontroly, uskutočnila sa opätovná kontrola
za prítomnosti viacerých osôb, či už
členov dozornej rady, spoločníka, ako aj

hlavnej kontrolórky mesta a ekonómky
spoločnosti. „Druhá kontrola potvrdila
závery predchádzajúcej, ktorá ukázala,
že v pokladni MŠK je vykázaný schodok
približne 23-tisíc eur,“ informoval o chýbajúcich finančných prostriedkoch primátor
Peter Antal.
Na základe tejto skutočnosti bolo zvolané valné zhromaždenie spoločnosti.
Výsledkom rokovania bolo odvolanie
Jozefa Tomčániho. Ten sa však tejto funkcie vzdal sám ešte predtým. Za nového
konateľa spoločnosti bol vymenovaný
Ján Žiak, ktorý už túto funkciu v minulosti

sa nám s ním však spojiť. Ako sa však vyjadril pre iné médiá, jeho vzdanie sa funkcie so situáciou v spoločnosti nemá nič
spoločné a sú za ním zdravotné dôvody.
Rovnako tak popiera, že by vzal peniaze z
pokladne a tvrdí, že sa necíti vinný. Zároveň
tiež poprel, že je ochotný vzniknutý schodok v pokladni sanovať. Prijíma však svoju
zodpovednosť z pohľadu Obchodného
zákonníka.
Mestský športový klub dnes v Žiari
zabezpečuje športovú činnosť prostredníctvom svojich sedemnástich klubov.
Spoločníkmi v spoločnosti sú mesto Žiar
nad Hronom a Technické služby spol.
s r. o.
(li)
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom na deň 31. marec 2016 (t. j.
štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom, č. d. 2.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Zastali sa čašníčky, vyslúžili si za to brutálnu bitku
Zo zranení sa budú liečiť
niekoľko dní

V tejto pivárni sa incident odohral.
V utorok 15. marca v pivárni na
Hviezdoslavovej ulici napadol jeden
zákazník druhého. Po tom, ako vyvolal
bitku, pridali sa ku nemu ďalší dvaja
kumpáni.
O incidente sa dozvedela aj široká
verejnosť, keďže majiteľ podniku sa
rozhodol videozáznam, na ktorom je vidno
priebeh udalosti, zverejniť na sociálnej sieti.
„Po tom, čo jeden agresor začal vulgárne
nadávať našej čašníčke, sa jej zastali dvaja
priatelia, naši stáli slušní zákazníci. Následne
statný agresor vyvolal bitku, ku ktorej sa
pridali jeho dvaja kumpáni. Žiaľ, obaja naši
kamaráti skončili v nemocnici. Násilníkov
policajti vypátrali a predviedli na políciu,“
píše sa na facebookovom profile pivárne.
Podľa majiteľov podniku, zverejniť brutálny
útok bol dobrý nápad: „Nech ľudia vedia čo
a prečo sa dejú takéto veci. Toto, žiaľ, nebol
len krčmový incident... agresívne chovanie v
žiarskych podnikoch musíme zastaviť.“

Polícia v Žiari nad Hronom už začala
trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia
na zdraví a prečinu výtržníctva. „V utorok
15. marca, približne o 21.00 hodine,
páchateľ fyzicky napadol v pohostinstve
na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad
Hronom dvoch mužov zo Žiaru nad
Hronom,“ informuje krajská policajná
hovorkyňa Mária Faltániová a konkretizuje:
„23-ročného muža najprv páchateľ udrel
dvakrát päsťou do tváre a následne ho
udieral aj do iných častí tela. Keď mu prišiel
na pomoc ďalší muž, páchateľ ho kopol
do hlavy a následne ho udieral aj do iných
častí tela.“ Podľa predbežnej lekárskej
správy, mladší Heňo utrpel zranenia s
dobou liečenia 7 a viac dní a Miro, starší
z napadnutých, utrpel zranenia s dobou
liečenia minimálne 20 dní. Prípad je v štádiu
vyšetrovania. Z dôvodu vecnej príslušnosti

Zábery z mestského
kamerového systému.

bol spis z obvodného oddelenia PZ
odstúpený na Odbor kriminálnej polície
na Okresnom riaditeľstve PZ v Žiari nad
Hronom. „Vo veci začal konať vyšetrovateľ
pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu
pokusu v spolupáchateľstve a prečin
výtržníctva. Skutku sa dopustili traja
páchatelia, ktorí už boli v minulosti viackrát
Mira zložili
súdne trestaní, prevažne za majetkovú
k zemi kopance od Zdenka.
trestnú činnosť. V prípade prebiehajú ďalšie
procesné úkony a v krátkom čase bude úkonov ich vyšetrovateľ umiestnil do
voči páchateľom vznesené obvinenie za policajnej cely a spracoval návrh na ich
uvedené trestné činy,“ dodáva Faltániová.
vzatie do väzby,“ uzatvára Mária Faltániová.
Za tento zločin hrozí páchateľom trest
odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Prípad je
aj naďalej v štádiu vyšetrovania.
Už dva dni po incidente vyšetrovateľ
v Žiari nad Hronom obvinil zo zločinu
ublíženia na zdraví v štádiu pokusu
a z prečinu výtržníctva, spáchaných Stanovisko k incidentu zaujal aj žiarsky
formou spolupáchateľstva, 31-ročného primátor Peter Antal: „Som znepokojený
Zdenka a 30-ročného Michala zo Žiaru nad brutalitou, ktorou sa prezentovali traja
nad Hronom a 26-ročného Miroslava agresori v žiarskej pivárni. Takéto prejavy
z Lehôtky pod Brehmi. „Potom, ako prípad agresivity ako primátor mesta odsudzujem,
prevzal vyšetrovateľ, keďže sa v priebehu tak ako odsudzujem akékoľvek násilie
vyšetrovania preukázalo, že sa páchatelia a žiadam o prísne potrestanie vinníkov.
úmyselne dopustili zločinu ublíženia na Nejednalo sa o bežnú krčmovú bitku, ale
zdraví v štádiu pokusu, polícia po nich o brutálne a bezdôvodné napadnutie dvoch
začala okamžite pátrať. Vo štvrtok 17. návštevníkov podniku, ako aj barmanky.
marca v popoludňajších hodinách žiarski Verím, že útočníci budú spravodlivo
kriminalisti postupne všetkých troch potrestaní a podobné situácie sa v našom
vypátrali a zadržali. Po vykonaní procesných meste už objavovať nebudú. Obetiam

Páchateľom hrozí basa
na 4 až 10 rokov

Incident odsúdil
aj primátor Antal

útoku vyslovujem svoju spolupatričnosť
a som rád, že následky neboli závažnejšie.
Páchatelia sú v súčasnej dobe opäť zadržaní
v cele predbežného zadržania a rozhoduje
sa opäť o ich väzobnom stíhaní. Myslím,
že prevencie nikdy nie je dosť a aj rázny
postup orgánov činných v trestnom konaní
v takýchto prípadoch je určitou formou
prevencie.“

Páchateľov sa podarilo chytiť
vďaka mestskému
kamerovému systému

Kamerový systém opäť zabodoval. „V
utorok večer nielen našim mestom, ale
celým Slovenskom otriasla udalosť, ktorá
sa odohrala v pivárni Žiarčanka. Traja
agresori vyvolali šarvátku, ktorá prerástla
do nerovného boja jedného proti trom.
Výsledkom boli zranení Žiarčania. Traja
agresori sa po tomto „hrdinskom“ čine
vyparili ako gáfor. Už po krátkom čase však
opäť zaúradoval kamerový systém, keď
bystrému oku operátora neušiel pohyb
troch popisu zodpovedajúcich podozrivých
osôb, po ktorých bolo ihneď vyhlásené
pátranie,“ uviedol náčelník MsP v Žiari nad
Hronom Róbert Šiška a ako dodal, následne
na to boli výtržníci z pivárne, v kooperácii
hliadky MsP a hliadok policajného zboru,
zadržaní.
(li)

Voda z pieskovísk sa bude odvádzať cez trativody
Nadpriemerne daždivé počasie v ostatných mesiacoch spôsobilo zaplavenie herných plôch v nedokončenej Oddychovej zóne Etapa. Technické služby
prichádzajú s týmto riešením.
Ešte v júni minulého roku predstavilo
mesto svojim obyvateľom návrh
Oddychovej zóny Etapa. Výstavba
začal mesiac po tejto prezentácii.
Mestské Technické služby vybudovali
600 metrovú in-line dráhu, detské
ihrisko, lanovú vež, osadili 3D gumené

mestské noviny

preliezačky. Stopku im však dalo zimné
počasie, a tak dokončovacie práce –
výsadbu zelene či osadenie dreveného
majáka museli odložiť na jar.
Zima však odhalila jeden nedostatok,
a to neodvodnené hracie plochy,
z ktorých sa, počas daždivého počasia,
stali malé „jazierka“. Technické služby
však majú riešenie: „Momentálne je
tam len veľké blato, preto s prácami
začneme ihneď, ako nám to počasie
dovolí,“ vysvetľuje momentálnu situáciu

riaditeľ spoločnosti Technické služby,
Igor Rozenberg a dodáva, že čo sa týka
spôsobu nápravy, je naplánovaná cez
tzv. trativody. „To znamená, že z miest,
kde stojí voda, vykopeme smerom
na miesto, kde voda, môže odtekať
ryhu, ktorú „vyplníme“, zasypeme
a počas dažďa ňou bude voda vsakovať
a odtekať samospádom mimo týchto
plôch,“ vysvetľuje Rozenberg a dodáva,
že práce sa začnú najneskôr v apríli
až máji.
(kr)

Hracie plochy sa „premenili“ na malé jazierka.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Obdobie vpádu Mongolov
Po smrti Albrechta II. sa
narodil
dedič
Uhorskej
koruny Ladislav V. Pohnutá
doba tureckých vpádov si
žiadala pevnú ruku vo vedení
kráľovstva, preto sa časť
šľachty obrátila na poľského
kráľa Vladislava I.
Kráľovná Alžbeta však chcela
zabezpečiť kráľovstvo pre syna,
preto na obranu svojich záujmov
v Uhorsku pozvala českého
šľachtica Jána Jiskru z Brandýsa,
aby hájil jej záujmy. Ján Jiskra
na čele vojska, ktoré tvorili husiti
v roku 1440, ovládol skoro celé
Slovensko. Husitské vojská prešli
naším územím až do Zvolena,
kde si Ján Jiskra zriadil svoje
sídlo. V roku 1442 ho kráľovná

Ján Jiskra.

Alžbeta odmenila za jeho službu
a vymenovala ho za hlavného
kapitána Horného Uhorska, grófa
a župana Šarišského a darovala
mu všetky banské mestá
v Uhorsku, Zvolen a Košice.
Po smrti Vladislava I. v bitke
proti Turkom pri Varne, snem
roku 1446 zvolil za gubernátora
Jána Huňadyho a ten s Jánom
Jiskrom uzavrel dohodu (13.
septembra 1446) , podľa ktorej
mu boli ponechané niektoré
mestá a Kremnica s baňami
a mincovňou. On však musel vrátiť
hrad Revište bývalým majiteľom
a zbúrať všetky pevnosti, ktoré
vybudoval. Medzi ne patrila aj
pevnosť v okolí terajšieho stola
v Kríži. Avšak dohoda nesplnila
očakávanie o nastolení mieru,
lebo už v roku 1447 Ján Jiskra

V nemocnici pribudnú parkovacie miesta, dokončí sa aj pavilón B
podľa plánu, stavebné práce na oboch
pavilónoch by sa mohli začať v prvej
polovici budúceho roka a ich nová prevádzka približne o rok neskôr. Predpokladaná investícia do oboch projektov by
predstavovala približne 13 miliónov eur.

Problémom
nemocnice
je
v súčasnosti akútny nedostatok parkovacích miest. To by sa malo zmeniť
už na jar. Parkovacie miesta pribudnú
aj na mieste, kde je v súčasnosti vrátnica. Tú úplne zbúrajú.
„S prácami by sa malo začať do mesiaca,“ konkretizovala riaditeľka žiarskej
nemocnice Eva Páleníková a spresnila:
„Predpokladáme, že do augusta by
malo byť parkovisko v podobe, ako si
to pavilón vyžaduje. V areáli nemocnice
pribudne 28 parkovacích miest, 4 miesta budú vyhradené aj pre zdravotne
postihnutých.“ Samostatný vstup do nemocnice budú mať sanitky a samostatný
aj pacienti. Zamedzí sa tak tomu, aby
v areáli neparkoval hocikto. „Sanitky a záchranka budú aj naďalej jazdiť priamo,
tento systém zostane zachovaný,“ podotkla Páleníková. Ďalšie parkovacie miesta
pribudnú aj na pozemkoch pri pavilóne
B, to však až v prípade, keď bude celý
blok dostavaný.
Nevyhnutným predpokladom na realizáciu tejto súkromnej investície je
dohoda s Banskobystrickým samo-

správnym krajom, ktorý je vlastníkom
budovy nemocnice a následné schválenie zo strany akcionára Sveta zdravia.
Po dokončení bloku sa akútne lôžka
presťahujú do pavilónu B, kde vzniknú
úplne nové priestory a s nimi aj nový
štandard. V početnejšom zastúpení, ako
je tomu dnes, budú aj nadštandardné
izby. „Určite sa budeme snažiť, aby sa
všetky procesy urýchlili, pretože je to pre
nás priorita,“ dodala na záver Páleníková.
Svet zdravia je pripravený dobudovať
rozostavaný nemocničný pavilón aj
v Rimavskej Sobote. Investícia do oboch
projektov by výrazne zvýšila úroveň zdravotnej starostlivosti pre takmer 150-tisíc
obyvateľov. V prípade, že pôjde všetko

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje Dni jarnej čistoty
2016 a to v dňoch od pondelka 4. apríla do piatka 8. apríla, v rámci ktorých
majú obyvatelia mesta možnosť
zbaviť sa objemného odpadu.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa priloženého stanoveného harmonogramu, od 10.00 do 18.00 hod.
Kontajnery slúžia na zber starého nábytku (ako postele, sedačky, matrace,
koberce a pod.) a sanity. Do kontajnera
je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo),
bioodpad, zmesový komunálny odpad,

drobný stavebný odpad a pneumatiky.
Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň
v stanovených hodinách k dispozícii na
jednom stanovišti – pred II.ZŠ na Ulici M.
R. Štefánika.
Upozorňujeme občanov, že podľa
novej platnej legislatívy je zakázané do
kontajnerov umiestňovať drobný stavebný odpad a pneumatiky! Drobný stavený
odpad je možné za poplatok odovzdať
na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici
SNP 131 v Žiari nad Hronom.
V prípade akýchkoľvek otázok sa
môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ – Od-

mal obsadené hrady Šášov,
Revište a Teplice. Samozrejme,
nedošlo ani k zbúraniu pevnosti
v Kríži, lebo v nasledujúcich
rokoch bola používaná, a to až
do roku 1452, kedy sa spomína
naposledy. A tak v roku 1449 bol
opäť uzavretý „pravý kresťanský
a večný mier“, no hneď v tomto
roku J. Huňady tiahol s vojskom
proti J. Jiskrovi. Potom boli
uzavreté ďalšie „večné“ mierové
zmluvy, a to 5. decembra
1450 v Rimavskej Sobote, 28.
marca 1450 v Mezozokovežde
a 31. marca 1450 v Košiciach,
ďalší 22. júna 1451. Ale tým už
nikto neveril a tým menej Ján
Huňady s Jánom Jiskrom. V tom
istom roku J. Jiskra dobil Svätý
Beňadik a 7. septembra 1451
porazil J. Huňadyho v bitke

pri Lučenci. V roku 1452 bol 2.
augusta znovu uzavretý „večný
pokoj“ a súčasťou zmluvy bola
aj opätovná žiadosť na zbúranie
pevnosti v Kríži. A že pevnosť
bola silná a dobre vybudovaná,
potvrdzujú aj zmienky až
o šiestich vežiach, ktoré boli
súčasťou opevnenia. Husiti
v Uhorsku na svojich územiach
budovali
pevnosti,
ktoré
potvrdzovali ich dlhodobý pobyt
založený na dobrej ochrane
dobytého územia. Pozostatky
niektorých husitských pevností
sa zachovali až do dnešných dní.
Keď 4. septembra 1452
bol vyslobodený Ladislav V.,
nasledujúceho roku vymenoval
za hlavného kapitána v Uhorsku
J. Huňadiho a J. Jiskra odchádza.
Mgr. P. Mosný, archeológ

OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Nakoľko sa blížia veľkonočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť
viac komunálneho odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev si
objednať mimoriadne vývozy, aby sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných nádob. Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových spoločenstiev môžu
objednať u správcu dane mesta Žiar nad Hronom, na odbore ekonomiky a financovania – oddelenie daní a poplatkov, kancelária č. 22.
(r)

Nový nemocničný pavilón

Nový urgentný príjem s oddelením
multiodborovej intenzívnej starostlivosti
(OMIS) a s rádiologickým oddelením na
jednom poschodí;
•3 nové operačné sály;
•pôrodnica novej generácie (pôrodné
sály sú nahradené komfortnými pôrodnými izbami),
•oddelenie matka a dieťa – pediatrické
lôžka s možným rodičovským sprievodom;
•nové moderné priestory na všetky
súčasné lôžkové oddelenia;
•flexibilný koncept plávajúcich lôžok na
oddeleniach;
•vysoký štandard izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Počet lôžok by
sa mal znížiť zo súčasných 5 – 6 na 2
až maximálne 3.
(li)

bor odpadového hospodárstva 045/678
71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú
zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej situácie.
OOH

TERMÍN PRVEJ SPLÁTKY MIESTNEHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku za komunálny odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť
uhradiť tento poplatok na rok 2016 v dvoch splátkach, aby prvú splátku
poplatku uhradili v termíne najneskôr do 31. marca 2016. Poplatok je možné
uhradiť na účet správcu dane č. SK44 7500 0000 0040 0556 2844, alebo do
pokladne Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol a špecifický symbol.
(r)

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materskej školy na
školský rok 2016/2017 sa uskutoční
od 30. apríla do 31. mája 2016.
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť
na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko (tlačivo si môžete
prevziať na konkrétnej MŠ alebo
stiahnuť na webovej stránke www.
ziarskeskolky.eu), kde sa nachádza aj
žiadosť do triedy Aleš a prihláška do
Futbalovej školičky.
Kritériá prijatia detí do materskej
školy
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade
zvýšeného záujmu o materskú školu,
resp. elokované pracovisko, môžu byť
do MŠ 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)

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV POČAS DJČ 2016
PONDELOK 4. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Jilemnického ulica – parkovisko pred IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Pártošovej ulica – parkovisko
6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
8. Ulica M. Chrásteka pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
UTOROK 5. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
2. Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
3. Jiráskova ulica – parčík za „knihou“

4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
5. Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
6. Ulica A. Dubčeka – Rolvis
7. Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 075/1
8. Ul. Hollého č. 7
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
STREDA 6. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Ulica Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
2. Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
3. Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Ul. Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
6. Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie

8. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
ŠTVRTOK 7. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Ul. M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
2. Ul. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Ulica Krížna – pri Stavite
5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica
7. Medzi vodami
8. Partizánska ulica č. 115
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
PIATOK 8. APRÍLA 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. Šášovské Podhradie – pod hradom
5. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
6. Ul. M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
7. Kukučínova ul. – parčík
8.Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – II. ZŠ
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Sloboda neprišla len tak sama od seba
Žiar nad Hronom si pripomína 71.
výročie oslobodenia nášho mesta,
bývalej obce Svätý Kríž nad Hronom.
Je to dlhé obdobie pre jednu generáciu
ľudí, ale krátke pre históriu.
Bolo to obdobie druhej svetovej vojny,
ktorá sa bolestivo dotkla celého sveta,
našej vlasti, ale aj Svätého Kríža nad
Hronom. Vojna, to sú predovšetkým veľké
obete i nadľudské výkony. Každá vojna je
vo svojej podstate nezmyselná, prináša
obete, bolesti a utrpenia obyčajným
ľuďom. Preto si uctievame pamiatku
všetkých statočných mužov a žien,
ktoré darovali vo vojne to najcennejšie
– vlastný život, aby po šiestich rokoch
neistoty a hrôz priniesli slobodu do našej
vlasti, ale i celej Európy. Oslobodzovanie
nášho mesta je jedna z najväčších
dejinných udalostí novodobej histórie.
Historici zaznamenali ťažké boje v okolí
mestečka Svätý Kríž nad Hronom, ktoré
trvali niekoľko dní. Boli ťažké, mesto
čelilo bombardovaniu a delostreleckým
prestrelkám. Fašisti už od februára 1945
vyháňali obyvateľstvo na opevňovacie
práce. Už 6. marca zažili obyvatelia veľké
bombardovanie, kolóny nemeckých
vojsk na ceste zo Svätého Kríža nad
Hronom smerom na Handlovú. Okrem
toho mali v okolí mestečka zakopaný
jeden peší batalión, protitankové delá
a oddiel maďarského delostrelectva.

V našom meste bolo poškodených
90 % domov.
Ľudia sa takmer mesiac skrývali
v pivniciach alebo v iných úkrytoch. Len
v noci sa vracali do svojich domovov
a dvorov, aby si aspoň čiastočne
zachránili svoj majetok pred fašistickým
ničením. Hlavný útok osloboditeľských
vojsk prišiel 28. marca, pri ktorom sa
vojakom červenej a rumunskej armády
podarilo prekročiť rieku Hron. Veľké boje
prebiehali z 30. na 31. marca v okruhu
biskupského kaštieľa. Nadránom na
Veľkonočnú nedeľu 1.4.1945 sa objavil
v uliciach čelný predvoj oddielov 133
divízie ČA a s ním aj vojaci rumunskej
divízie z 53. armády. Dňom príchodu
osloboditeľských armád sa pre mestečko
skončila vojna a jeho obyvatelia si
s úľavou mohli vydýchnuť. Nielen
vydýchnuť, ale pustiť sa do jeho obnovy.
Veď 90 % domov bolo poškodených
alebo zničených, štatistici uvádzajú, že ich

Svetový deň vody

bolo 260. Bolo nutné postaviť vyhodené
mosty v okolí, opraviť cesty, železničnú
trať a ďalšiu infraštruktúru. Žiaľ, vojnová
doba zanechala aj veľa stratených
ľudských životov, padlých, vyvraždených
aj odvlečených do koncentračných
táborov. Celkom zahynulo 84 občanov.
Okrem toho 63 obyvateľov židovského
pôvodu bolo odvlečených bez návratu.
Víťazným postupom vojsk druhého
ukrajinského frontu ČA a spojeneckých
vojsk sme pred 71 rokmi dostali šancu
pre nový začiatok. Zároveň prvý apríl je
pre naše mesto dňom, keď vzdávame
úctu a tichú spomienku na tých, ktorí
verili v nový začiatok a bojovali zaň.
Pravda o oslobodzovaní nášho mesta,
celého Slovenska, sa nedá prekrútiť
ani spochybniť. Pokusy o deformáciu
historických faktov sú nebezpečným
precedensom súčasného obdobia,
kedy dochádza k novej eskalácii
napätia,
nezmyselnému
zabíjaniu
nevinných ľudí, založenej na etnickej
a náboženskej nenávisti. Dochádza
k pošľapávaniu ľudskej dôstojnosti,
k ohrozovaniu pokrokových myšlienok
založených na humanizme, solidarite
a spolupatričnosti, o ktoré sa ľudstvo
počas dejinných období neustále usiluje.
Jaroslav Bulko,
predseda Obl. organizácie SZPB,
Žiar nad Hronom

Svetový deň vody si každoročne
pripomíname 22. marca od roku
1993, kedy bol prvýkrát vyhlásený
Organizáciou spojených národov.
Tento deň by mal byť oslavou
vody, uvedomení si jej dôležitosti
a nenahraditeľnosti v živote ľudí
a spoločnosti. Právo človeka na
prístup k bezpečnej pitnej vode je
jedno zo základných práv človeka.
Oslava dňa vody je každoročne
zameraná na iné témy a problémy v
súvislosti s vodou. Témou Svetového
dňa vody v roku 2016 je na základe
rozhodnutia OSN Voda a práca,
ktorá zdôrazňuje prepojenie vody
s pracovnými oblasťami života.
Za kvalitu pitnej vody z verejného
vodovou zodpovedá prevádzkovateľ
verejného vodovodu. Kvalitu pitnej
vody kontroluje a monitoruje aj
miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Za kvalitu
pitnej vody vo vlastnej studni je
zodpovedný jej majiteľ a malo by byť
v jeho záujme, aby poznal jej kvalitu. V
poľnohospodársky využívaných alebo
často zaplavovaných oblastiach sú často
vo vlastných studniach zvýšené najmä
koncentrácie dusičnanov, dusitanov a
zvýšené hodnoty mikrobiologických
ukazovateľov. Dusičnany a dusitany
v
koncentráciách
presahujúcich

limitné
hodnoty
pri
akútnom
pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat,
pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko
vzniku niektorých závažných ochorení.
Nevyhovujúca mikrobiologická kvalita
pitnej vody môže spôsobiť prenos
infekčných ochorení. Na kontrolu
a získavanie pravidelných informácií
o stabilite vodného zdroja je určený
minimálny rozbor v mikrobiologických,
biologických a fyzikálnochemických
ukazovateľoch.
K osvetovým akciám Svetového dňa
vody sa každoročne pripája aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Žiari nad Hronom. V pondelok 21.
marca mali občania možnosť zdarma
využiť konzultačné služby zamerané na
kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad
Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
Dostali odpovede na otázky o rozsahu,
početnosti a kritériách kontroly kvality
pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov,
zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej
význame pre zdravie ľudí.
RÚVZ, Žiar nad Hronom

Žiarsky meteorológ Ján Wolf sa predpovediam počasia venuje už viac ako 40 rokov
Žiarsky meteorológ Ján Wolf sa
o meteorológiu začal zaujímať už ako
chlapec na základnej škole. Počasie
v našom meste a jeho blízkom okolí
mapuje už od roku 1975.
Ján Wolf pochádza zo Santovky,
neďaleko Levíc, kde prežil aj svoje
detstvo. Do Žiaru nad Hronom
sa priženil v roku 1975. Okrem
meteorológie medzi jeho záľuby patrí
aj astronómia, rád bicykluje, v lete robí
turistiku, niekedy niečo nakreslí, keďže
je vyštudovaný výtvarník a rád surfuje
po internete. V rozhovore nám prezradil
aj to, čo ho nakoplo k tomu, aby sa
o počasie začal zaujímať intenzívnejšie
a na profesionálnejšej báze.
Ako dlho sa venujete meteorológii?
O meteorológiu som sa zaujímal
už ako chlapec na základnej škole.
Sledoval som počasie (dážď, búrky,
sneh, vietor) a spolu s nameranými
teplotami som si všetko zapisoval.
V tých časoch to nebolo o pravidelných
záznamoch, ale neunikli mi žiadne
mimoriadne meteorologické javy.
S pravidelnosťou som sa meteorológii
začal venovať až v dospelosti, keď som
sa usadil v Žiari nad Hronom, konkrétne
od roku 1975.
Aké je vaše pôvodné povolanie?
Opäť sa v spomienkach vrátim do
čias základnej školy. Tu moja triedna
učiteľka spozorovala moje nadanie
a talent v kreslení a maľovaní. Na jej
odporúčanie som sa teda prihlásil
na SŠUP v Bratislave. Po absolvovaní
strednej školy som začal študovať na
Vysokej škole vojenskej vo Vyškove
(Morava – ČR), mal som totiž zistené,
že po prvom semestri by bolo možné
odtiaľ prestúpiť na štúdiu leteckej
meteorológie v Brne. K tomu však pre
zmenu pravidiel na danej škole v Brne
nedošlo. Vo Vyškove som teda doslúžil
základnú vojenskú službu a vrátil sa do
civilu. Po odchode do civilu sa začala
moja profesijná kariéra v Martine, kde
som pracoval ako výtvarník a grafik. Po
príchode do Žiaru nad Hronom som sa
uplatnil na SOU ZSNP ako vychovávateľ.
Od roku 1983 som pracoval v oblasti
energetického hospodárstva ako
strojník. Naposledy pre spoločnosť
Dalkia, odkiaľ som odchádzal do

mapy, družicové záznamy a pod. Mne
k tomu dopomohlo, že som mal aj kúsok
šťastia. Bol som oslovený dobrovoľným
pozorovateľom, ktorý mi svoju službu a
koníčka prenechal.

pôdy a pod. Všetky meteorologické
pozorovania
spracovávam
do
týždenného a mesačného výkazu
a zasielam na SHMÚ Banská Bystrica
a Bratislava.
Venujete sa iba počasiu v ZH
a okolí, alebo aj celkovo, na území
Slovenska, príp. v zahraničí?
Sledovaniu a pozorovaniu sa venujem
najmä pre mesto Žiar nad Hronom.
Čo je vašou náplňou práce ako
Pravidelne sledujem počasie aj v rámci
amatérskeho meteorológa?
celého Slovenska a sveta.
Práca dobrovoľného pozorovateľa
– meteorológa spočíva v sústavnom
sledovaní
počasia.
Každodenne,
v určených hodinách (7.00, 14.00,
21.00) uskutočňujem meteorologické
merania a pozorovania predpísaných
meteorologických prvkov a javov.
Obracajú sa na vás ľudia, že chcú
Zhruba rok zverejňujem každé dva
vedieť, aké bude počasie aj na dlhšie
týždne predpoveď počasia pre náš
obdobie – a dokážete im na takéto
región na web stránke mesta Žiaru nad
otázky odpovedať?
Hronom.
Áno, často. Najmä, pokiaľ sa chystajú
Kde v Žiari nad Hronom je
niekam na dovolenku či výlet. V lete
pozorovacia stanica?
ma známi oslovujú, keď plánujú
Pozorovacia stanica, presnejšie
dovolenku pri mori, v zime kvôli
meteorologická stanica, sa nachádza
lyžovačke. Ide hlavne o dlhodobé
za budovou planetária už od roku 1989.
predpovede, s väčším odstupom času,
Pred rokom 89, od roku 1966, sa stanica
takže nemôžem zaručiť ich úspešnosť.
nachádzala v blízkosti plážového
Často ma oslovujú ľudia aj ohľadom
kúpaliska.
predpovedí na najbližšie dni.
Čo sa v nej monitoruje? Ako často a
Čo je na meteorológii najťažšie?
kde sa údaje posielajú?
Meteorológia je veda zaoberajúca
Trikrát denne sa meria – monitoruje
sa atmosférou. Študuje jej zloženie,
teplota a vlhkosť vzduchu, minimálna
vlastnosti a deje v nej prebiehajúce,
a maximálna denná teplota, funkčnosť
vrátane počasia. V súčasnosti je
termografu (meranie teploty vzduchu),
atmosféra mimoriadne živá, preto je
hygrografu (meranie vlhkosti vzduchu).
určenie správnej predpovede počasia
Tieto prístroje sú umiestnené
aj na krátku dobu náročnejšie. Obzvlášť
v meteorologickej búdke. Ďalej silu
pre také malé územia ako je Slovensko,
a smer vetra, množstvo zrážok, v zime
čo je spôsobené výraznou členitosťou
výška snehovej pokrývky a premŕzanie
reliéfu krajiny.

Meteorologické merania
sa robia každý deň
v určených hodinách

Meteorologická stanica
sa nachádza za budovou
planetária.
dôchodku.
Čo bolo prvým impulzom, že ste
si povedali, že toto je zaujímavé,
chcem to skúsiť.
Prvým impulzom, ktorému som
najskôr neprikladal váhu, bol
opäť spozorovaný a zaznamenaný
meteorologický jav, resp. extrém
z prelomu rokov 1978 – 1979.
Zaujímavému extrému predchádzalo
nezvyčajne
teplé
decembrové
počasie. Konkrétne 31.12.1978, na
Silvestra, bolo v Žiari nad Hronom
6 °C a na nasledujúci deň 1.1.1979
sa v priebehu dňa ochladilo až na
-16 °C. V priebehu 12 hodín teplota
poklesla o 22 °C. Je mi jasné, že na
prvé prečítanie sa môže popísaný jav
zdať ako scenár k nejakému film napr.
„Deň po“, no tento zvrat mňa osobne
naozaj nakopol k tomu, aby som to
počasie ešte podrobnejšie sledoval.
Tu sa spojilo moje výtvarné nadanie
a meteorológia dohromady a sám som
si začal zakresľovať na báze dennej
pravidelnosti synoptické mapy. V tom
čase na to stačili farebné fixky, šablóna
synoptickej mapy a základné údaje
o počasí zo Slovenského rozhlasu.
Ako sa človek stane amatérskym
meteorológom?
Budúci meteorológ, aj keď len
amatérsky, by mal mať, podľa môjho
názoru, dobré znalosti z geografie,
chuť neustále sledovať vyskytujúce sa
meteorologické javy a študovať si o nich
akoukoľvek formou – kniha, internet
a pod. Zvlášť internet je veľmi bohatým
zdrojom informácií, kde má amatérsky
meteorológ k dispozícii aktuálne údaje,

Pri dlhodobejších
predpovediach
sa nedá zaručiť
ich úspešnosť

Merania robí Ján Wolf každý deň v určených hodinách.

Čo vás osobne na meteorológii
najviac baví?
Na meteorológii je zaujímavé to, že
počasie býva rozmanité a vlastne sa
nikdy neopakuje. Za posledné obdobie
sme svedkami mnohých extrémov
v meteorológii na Slovensku i vo svete.
Meteorológ sa v súčasnosti nemôže
nudiť. Som rád, že mám možnosť
sledovať všetky ročné obdobia
v miernom severnom pásme, je to
pestrá práca, pretože počasie v tomto
pásme je premenlivé.
V poslednom čase sa do obľuby
začali opäť dostávať pranostiky.
Sledujete ich aj vy? Ako sa napĺňajú?
A môžeme sa na ne vôbec spoliehať?
Pranostiky sledujem, ale sa podľa
nich neriadim. Pranostiky vychádzajú
z dlhodobých pozorovaní a najmä
v minulosti, keď bolo počasie
ustálenejšie, sa napĺňali. Dnes sa
už na ne nemôžeme spoliehať,
keďže za posledné obdobie došlo
k celkovým zmenám počasia. Úlohu
pranostík prebrali výkonné počítače
a meteorologické moduly.
Sledujete prácu profesionálnych
meteorológov? Kto konkrétne
je možno pre vás inšpiráciou,
pracovným vzorom...
Áno, pravidelne sledujem predpovede
počasia profesionálnych meteorológov.
Často si porovnávam ich predpovede
s mojimi. Vyhradených obľúbených
meteorológov nemám. Osobne som sa
stretol s profesionálnymi meteorológmi
ako Jurčovič, Iľko či Jarošová, a to na
seminároch v Banskej Bystrici, ktorých
sa pravidelne zúčastňujem. S pánom
Iľkom som bol aj v telefonickom
kontakte.
Je ešte niekto v Žiari, o kom viete,
kto sa venuje meteorológii na takej
úrovni ako vy?
Som v kontakte s mladým
perspektívnym
meteorológom
Robom Kvakom, ktorý tento odbor aj
študuje na Karlovej univerzite v Prahe.
Samozrejme, sú tu aj pracovníci
Krajskej hvezdárne a planetária, bez
ktorých by nebolo možné prevádzkovať
meteorologickú stanicu – Jaroslav
Váňa, Igor Trčka a Tomáš Dobrovodský.
(li)
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Deň otvorených dverí
v materskej škole
Materská škola vás pozýva
na Deň otvorených dverí
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
12. APRÍLA
- elokované pracovisko na Ul. Rázusova 6
- elokované prac,.Ul. M. R. Štefánika 23
13. APRÍLA
- elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
- Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8
14. APRÍLA
- elokované prac. Ul. A. Kmeťa 11 +
futbalová trieda
- elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
- elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
(časť IBV) + trieda ALEŠ

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA
•Za dverami modrého sveta
Hudobno-relaxačný program. Vangelisova
hudba z albumu Oceanic. Dňa 31. marca
o 19.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Multimediálny program s využitím možností
planetária. Dňa 1. apríla o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

24.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
27.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
29.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
30.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3

2.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
3.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
4.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
5.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
6.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
7.4. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
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.
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Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
má za sebou prvé maturitné skúšky

Aktívni žiarski seniori v jubilejnom roku vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska

Brána novootvorenej školy SPSA
EBG Brezno – elokované pracovisko
v Žiari nad Hronom bola slávnostne
otvorená v septembri 2012. Dnes
má škola za sebou prvé maturitné
skúšky.
Už v týchto dňoch študenti maturitného
ročníka v odbore učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo
musia pred odbornou komisiou ukázať,
čo sa naučili. Pred pozornými očami
odbornej komisie, ktorú tvoria učiteľky
školy a vychovávateľky v školskom
klube detí, postupne realizujú prácu
s deťmi v pozícii vychovávateľky na
tému, ktorú majú vopred určenú. Musia
prezentovať svoje odborné vedomosti
z pedagogiky, psychológie, z metodiky,
ale aj zručnosti v praktických
činnostiach v oblasti výtvarnej výchovy,
hudobnej a telesnej výchovy, jazykovej
výchovy a dramatickej výchovy. Navyše
musia preukázať svoje pedagogické
majstrovstvo a osobnostné kvality,
pretože v ich rukách je v čase práce
s deťmi miera pozornosti detí, disciplína
detí, záujem o ponúknuté činnosti.
Podobnú skúšku absolvovali študenti

už v treťom ročníku v materskej škole.
„Ako členovia komisie sme s nadšením
pozorovali prácu našich študentov
a spoločne hodnotili. Zhodli sme
sa v tom, že sú tvoriví, kreatívni,
osobnostne a odborne veľmi dobre
pripravení na svoje budúce povolanie,“
hovorí vedenie školy. Práca s ľuďmi
a pre ľudí je obsahom budúceho
povolania aj pre študentov odboru
sociálno-výchovný pracovník. V rámci
praktickej odbornej maturitnej skúšky
v dnešných dňoch riešia reálne sociálne
problémy klientov rôznych sociálnych
skupín, analyzujú kvalitu života
klientov v domovoch dôchodcov alebo
v domovoch sociálnych služieb, na
odbornej úrovni sa zaoberajú otázkou
postavenia sociálnych pracovníkov
v rôznych zariadeniach. Výsledkom
praktickej práce v obidvoch študijných
odboroch bude odborná práca, ktorú
si budú musieť študenti obhajovať
pred maturitnou komisiou. Už v júni
2016 tak vyšle škola do života práce
alebo na vysoké školy svojich prvých
absolventov.
(r)
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pásmo riaditeľky POS z Banskej Štiavnice
Márie Petrovej k 200. výročiu narodenia
Ľ. Štúra pre viac ako 200 žiakov ZŠ
a gymnázia.
Viacerí športovo zdatní seniori
navštevujú športové krúžky. Úspešne
reprezentovali ZO JDS na okresných
súťažiach, kde získali 14 medailí a na
celoslovenských športových hrách
obsadili popredné umiestnenie, najmä
zásluhou Márie Humenej a Antónie
Lojkovej. V spolupráci s mestom už 5.
rok prebieha projekt Vitálni a zdraví po
celý rok. Pod odborným vedením Anny
Gábrišovej sa na cvičení kalanetiky
zúčastňujú okrem členov ZO JDS aj
nečlenovia – seniori. Vytrvalé seniorky
navštevujú už viac sezón cvičenie taitchi, ktoré vedie skúsená cvičiteľka Iveta
Pischová. Cvičenie podporuje mesto Žiar
nad Hronom a prebieha v CVČ.
Členky krúžku šikovných rúk pod
vedením Ľudmily Trubenovej sa
na svojich stretnutiach zaoberajú
výrobou rôznych ozdôb (veľkonočných,

vianočných) i úžitkových predmetov,
ktoré vystavujú a príležitostne aj darujú
do DD a DSS a do tomboly na Ples
seniorov.
Turistický krúžok pravidelne uskutočňuje
naplánované túry do okolia (Žiar –
okolie, Zvolen – Pustý hrad, Sklené
Teplice – Pustý hrad, Kremnica – okolie)
za dlhoročného vedenia duše oddielu
Valérie Krivákovej a jej nástupkyne Júlie
Rečlovej.
Tanečná skupina pod vedením Stelly
Víťazkovej každý rok pripravuje novú
tanečnú choreografiu, otvára Seniorský
ples a v máji sa zúčastnila na Dni tanca,
kde sa vo svojej kategórii umiestnila na
prvom mieste.
Na 2. celoslovenskej prehliadke
v umeleckom prednese poézie a prózy
seniorov Válkova Trnava 2015 sa vlastnou
tvorbou 12. novembra prezentovali
členky ZO JDS Soňa Šátanová a Mária
Szolnokyová.
ZO JDS v Žiari nad Hronom dobre
spolupracuje s Klubom dôchodcov
a Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov. ZO JDS vykonáva svoju
činnosť za výdatnej pomoci mesta, na
čele s primátorom Petrom Antalom,
Nadácie ZSNP a Slovalco a Nemaku
Slovakia. Všetkým za to patrí od seniorov
veľké poďakovanie. Veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli na činnosť 2
% daňou a vecnými darmi do tomboly na
Ples seniorov.
Mgr. Soňa Šátanová, členka ZO JDS

Je len jedna pravdivá škola škola života.

Žiarski seniori – členovia JDS sa
úspešne zviditeľnili najmä v minulom
roku, keď si pripomenuli 25. výročie
vzniku Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Základná organizácia JDS
v Žiari nad Hronom dodnes registruje
viac ako 300 členov, pracuje pod
vedením predsedu Jána Trubena už
niekoľko rokov.
Organizovaní seniori navštevujú rôzne
záujmové krúžky – spevácky, tanečný,
turistický, krúžok šikovných rúk,
športové krúžky (tai-tchi, plávanie, tenis).
Najčastejšie sa na verejnosti prezentuje
spevácky zbor Seniori – optimisti
pod taktovkou Valérie Barcíkovej a za
hudobného doprovodu Dušana Droppu.
Zbor sa zúčastňoval na kultúrnospoločenských podujatiach v meste
(oslobodenie mesta, výročie SNP, Deň
matiek, oslavy 25. výročia založenia JDS,
30. výročia založenia MSS Sekera, oslavy
200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra,
október – mesiac úcty k starším a ďalšie).
Už tradične navštívili s vianočným
programom Domov dôchodcov v Žiari
nad Hronom i v Janovej Lehote. Vianočné
koncerty usporiadali v evanjelickom
kostole, aj v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Žiari. Ďalej vystupovali
na celoslovenskom Stretnutí 3 generácií
na Kališti, na Seniorskom talentáriu
v Banskej Štiavnici, na krajských oslavách
25. výročia vzniku JDS vo Zvolene v réžii
krajského predsedu JDS Jána Hlaváča.
V Kremnici spestrili hudobno-slovné
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NAŠE zvláštnosti
ponúkame vzdelávanie , ktor¤RONKTRCNOKăTIµcou
praxou v povolaní umoĹM¨TYM@MHDUzdelania
v zahr@MHÈ¨
moĹMNRĠrozšíreného vyuÈov@MH@MDLDBJ¤GNI@zyka
moderné technické vybavenie

Miesto pre Teba

vzdelávanie prHDADĹMDOrHRO¯RNATIDLD
poĹH@Cavkám Eur®ORJDIµMHDOre
harmonizáciu záverDÈných skúšok
v povolaní

Netbook
k alebo Tablet
pre kaĽG¨KR
od 1.septembra 2016 otvárame
DMSRPDWXULWQ¨ĠW¹GLXPYR
všetkých odboroch

Vyber si svoju cestu, my ti ukážeme ten správny smer

POZVÁNKA NA ZÁPIS NA „ŠTVORKE“

Základná škola na Jilemnického ulici pozýva všetkých predškolákov
a ich rodičov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční
dňa 6. apríla 2016 od 9.00 do 18.00 hod.
Ponúkame: individuálny prístup, rozvoj nadania, krúžkovú činnosť, ŠKD do 17.00
hod., ZŠ a ZUŠ pod jednou strechou, výučbu jazykov od 1. ročníka, kvalifikovaných
pedagógov, diétne stravovanie, športové triedy, jazykové laboratórium.
Kontakt: 045/672 47 79, web: www.zsjilemnickehozh.eudpage.org
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Dňa 11. februára 2016
ma navždy opustila
moja mama
Helena Hubačová.
S láskou spomína
syn Julo.
SPOMIENKAkov

Čas plynie,
bolesť stále trápi,
ale teba nám
už nikto nenavráti.
Odišiel si náhle,
nečakane,
na rozlúčku už nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 27. marca si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný vnuk
Marek Ostáš.
Venujte mu tichú spomienku spolu
s nami.
S láskou spomínajú babina, starký,
teta, mama, brat Matej, krstní
rodičia, sesternice a kamarátka Kaja.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 24. marca si
pripomíname 27. výročie, kedy nás
navždy opustil
Ladislav Varsa.
Kto, ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca manželka a ostatná
rodina.

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, drahý Paľko,
stále na teba
spomínať.
Dňa 19. marca
sme si pripomenuli 3 roky,
keď nás navždy opustil náš drahý
Pavol Môc
vo veku 39 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
neter Tamarka, sestra Lenka,
teta Hela, Andrea a Zdeno
s rodinou.
Paľko, veľmi nám chýbaš.
Ľúbime ťa.

SPOMIENKAtkov
Odišla si tam, kam
odídeme všetci.
Nie na okamih,
ale na čas večný.
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
ale spomienka na teba je večne živá.
Dňa 10. marca uplynuli 4 roky
od úmrtia našej drahej
Heleny Andorovej.
Spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKAtkov

Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí...
Aj keď nie si
medzi nami,
v srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 28. marca si pripomíname
12 rokov, čo nás navždy opustila
dcéra, sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dňa 16. marca
som si pripomenul
3 smutné roky
od chvíle,
keď ma navždy
Chýbaš mi! opustila
Helena Bielčiková.
Spomína Julo.

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 20. marca
sme si pripomenuli
6. výročie, keď nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Marian Schmidt.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry s rodinami,
synovia a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov

Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali.
Ťažko je nám bez nich žiť,
keď nemá kto poradiť, potešiť.
Dňa 26. marca si pripomenieme
22 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Mária Vallová
a 30. decembra uplynuli 3 roky,
keď nás opustil
náš milovaný otec
Ján Vallo
z Hliníka nad Hronom
S láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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e-mail: inzercia@echo.sk

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Na Pasienkoch sklamanie
DORASTENECKÁ LIGA KADETI
– SKUPINA 9. – 13. MIESTO

BK INTER Bratislava - MŠK BK Žiar
nad Hronom 88:34 (24:10, 31:10,
11:12, 22:2)
Body: Šály 10, Nagy 6, Kotlárik 6, Šarközi
4, Medveď 4, Mihálka 2, Michalov 2.
Vysoká prehra kadetov vznikla hlavne
z dôvodu nepremieňania čistých
streleckých príležitostí spod koša.
Bohužiaľ, naši hráči mali veľmi malé
nasadenie a bez chcenia a srdca sa
ťažko hrajú zápasy s tak silným súperom
ako je Inter Bratislava. Sklamali hlavne
niektorí kľúčoví hráči družstva, od
ktorých sa očakávajú potrebné body a
hlavne kvalitná hra tak v obrane, ako
aj v útoku. Dať 34 bodov za zápas je
skutočne málo a na tom treba naďalej
v tréningovom procese tvrdo pracovať.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent

bezhlavým prihrávkam a opakovanej
neúspešnej streľbe spod koša.
Valéria Fridrichová, tréner a Peter
Vívoda, asistent

Zápas rozhodli rozhodcovia
BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI
– 1. – 8. MIESTO

Odohrali sme veľmi ťažký zápas so
silným súperom. Je veľká škoda, že
sa nám na začiatku 2. štvrtiny zranil
kľúčový hráč Rozim. Počas celého
MLADŠÍ ŽIACI – OBLASTNÉ
zápasu sme trpeli hlavne pri obrannom
MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED
doskoku. Družstvo hostí ľahko
bodovalo po odrazených loptách. Naši
chlapci podali dobrý a bojovný výkon,
za čo im patrí veľká vďaka. „Dnešný
zápas nezvládli hlavne rozhodcovia,
hovorím to úplne otvorene, čo malo
vplyv na vyvolanie emócií, či už na
lavičke, ako aj u samotných hráčov.
V budúcnosti sa musíme vyvarovať
takýmto situáciám,“ zhodnotil tréner
Kučera.
Karol Kučera, tréner a Martin Šály,
asistent
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 27:68 (7:18, 10:19, 6:15,
4:16)
Body: Kret 21, Balogh 10, Ďurica 10,
Ziman 7, Šonkoľ 6, Dekýš 4, Tončík 4,
Bobok 2, Galko 2, Baláž 1, M. Kosmeľ 1.

Mladší žiaci si vybojovali
vysoké víťazstvá

Po dobrom výkone
zaslúžené víťazstvo

MLADŠÍ MINI ŽIACI
– OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

Handlovčanom sme nedali
takmer žiadnu šancu
STARŠÍ MINI

MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
Hronom 40:69 (13:15, 19:31, 36:46)
MŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK Iskra Body: Kartík 16, Štefanča 12, Ondrík 9,
Petržalka 97:88 (20:18, 24:15, 25:29, Danko 9, Horváth 9, Barcík 6, Truben 5,
Melaga 2, Olajec 1.
28:26)
Body: Rozim 34 (5 trojok), Vrtík 26,
Minárik 19, Nemčok 8, Fábry 5, Farkaš MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK 3, Kašša 2.
Hronom 2:10 (zápasy 3 x 3)
Handlová 66:6 (23:0,14:2,11:0,18:2)
Body: Tončík 20, Galko 16, Kňažko Zápas sme dobre otvorili. Od začiatku Naše družstvo nastúpilo na palubovku
10, Štefanča 8, Vonkomer 4, Jozefčák, sme držali tempo hry a dostali sme proti rovesníkom z Prievidze. Chlapci
Barcík, Pavol, Kartík po 2.
sa do mierneho, miestami 10 – od začiatku nastúpili na zápas
14-bodového náskoku. Premieňali sme koncentrovaní s odhodlaním ukázať,
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK otvorené strely a ťažili sme z rýchlych čo natrénovali a prvýkrát na palubovke
Handlová 62:12 (13:2,20:0,23:4,6:6)
protiútokov. Škoda, že sme v druhom súpera vyhrať. Od začiatku zápasu
Body: Tončík 12, Barcík 9, Štefanča polčase a hlavne v štvrtej štvrtine, sme premieňali vypracované strelecké
8, Jozefčák, Vonkomer 6, Krestianko, nechali súpera chytiť sa strelecky a ten šance a postupne zvyšovali svoj náskok.
Köppl po 4, Bielik 3, Kňažko, J. Barcík, po úspešných trojkových strelách sa na Vyspelého súpera sme dobre bránili,
Galko, Šmondrk, Melaga po 2.
nás dotiahol 2 minúty pred koncom až a preto sme po polčase vyhrávali o 12
na rozdiel 2 bodov. Veľmi nám mohla bodov. Náskok sme si v druhom polčase
Na domácej palubovke sme privítali uškodiť technická chyba Tomáša udržiavali a v poslednej štvrtine sme
súpera z Handlovej, ktorý nás pred Nemčoka, ale nakoniec sme záver ustáli súpera definitívne zlomili. Dali sme
pár dňami poriadne potrápil. Tentoraz a premenili sme posledné dva nájazdy. príležitosť všetkým hráčom, aby
sme konečne po dlhšej dobe nastúpili Veľmi dôležitú trojku dal Tomáš Fábry nadobúdali zápasovú prax. Bodovalo
v „plnej zbroji“ a prakticky sme súperovi a Robo Rozim, čím sme náš náskok až 9 hráčov, čo značí o dobrom
nedali šancu na dramatizáciu zápasu. natiahli až na konečných 9 bodov.
kolektívnom výkone. V doplnkovom
Šancu dostali aj chlapci z mladších
zápase 3 x 3 na jeden kôš sme vyhrali
mini – dokonca si zahrali vo svojej MŠK BK Žiar nad Hronom – VŠEM 2:10 a výsledkovú tabuľku v tejto súťaži
zostave jednu štvrtinu. Predviedli sme vs Karlovaka B 69:85 (16:26, 24:19, vedieme.
zopár pekných rýchlych protiútokov, 18:19, 11:21)
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
individuálnych vnikov do obrany Body: Minárik 22, Nemčok 21, Vrtík 12, asistent
súpera. Ale znovu sme sa neubránili Rozim 6, Fábry 4, Tkáč 2, Farkaš 2.

streľby sa u nich pohybovala na 20%, čo
je aj na kategóriu mladších žiakov veľmi
žalostné. Podobnú úspešnosť mali
chlapci aj z trestných hodov. Napriek
tomu však dokázali vysoko vyhrať.
Norbert Nagy, tréner a Ladislav
Balogh, asistent
ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
Banská Bystrica 76:33 (14:10, 23:8,
20:7,19:8)
Body: Kret 18, Novák 13, Kucej
10, Greguš 9, Babiak 8, Matuška 4,
Golebiowski 4, Király 2, Barcík 2, Švec 2,
Balogh 2.

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
Banská Bystrica 68:44 (17:10, 12:15,
24:9,15:10)
Body: Matuška 17, Kucej 12, Kret 11,
Novák 8, Babiak 6, Barcík 6, Golebiowski
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar 4, Greguš 2, Švec 2.
nad Hronom 37:77 (6:18, 8:17, 14:20,
9:22)
V dohrávke žiaci MŠK BK odohrali
Body: Balogh 23, Dekýš 10, Ďurica 10, dva majstrovské zápasy na domácej
Šonkoľ 7, Tončík 7, Baláž 6, Ziman 6, palubovke proti družstvu z Banskej
Bobok 3, M. Kosmeľ 3, Kret 2.
Bystrice. Cieľ bol jednoznačný.
Vyhrať obidva zápasy, zapojiť do hry
Mladší žiaci nastúpili na palubovku všetkých hráčov a v postupnom útoku
hostí poučení z januárových zápasov zakončovať po precízne zahratých
na domácej pôde. Vtedy zbytočne signáloch. To sa aj v celku splnilo, aj
pustili Bystričanov do hry svojim keď niektorí hráči – lídri tímu mali
laxným prístupom najmä v obrane. na začiatku zápasu veľké problémy
Tentokrát nenechali nič na náhodu s koncentráciou a nasadením, hlavne
a od začiatku vybehli na ihrisko plniac v obrane. Všetci vedeli, že nastupuje
to, na čom sa v šatni dohodli. Nedať proti nám družstvo o 2-3 triedy slabšie
domácim žiadny priestor na rozohrávku (v tejto dobe), no aj napriek tomu ich
a nepúšťať hráčov v bielom do ľahkých prístup nebol adekvátny a svojim
streleckých pozícií spod koša. Okrem herným prejavom v každom zápase
pár zbytočne stratených lôpt, ktoré do polčasu dávali šancu súperovi na
domáci dokázali z protiútoku pohodlne víťazstvo. Veľmi dôležité pre rast tímu
zakončiť, hrali Žiarčania celý zápas ako aj jednotlivcov je poučiť sa z týchto
veľmi disciplinovane. Kontrolovali celý chýb, tvrdo na sebe pracovať a hlavne
priebeh dvojzápasu a vyhrali všetky to chcieť preniesť do každého jedného
štvrtiny viac menej rovnomerne, o 10 zápasu, a zároveň byť vďačný za každý
bodov. Jediné, čo možno hráčom odohratý zápas, ktorých je aj tak dosť
vytknúť, je katastrofálna nepresnosť málo.
pri zakončovaní, či už spod koša, Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
alebo strednej vzdialenosti. Úspešnosť asistent

Športové úspechy „Dvojky“
Počas
školského roka 2015/
2016 „Dvojka“ získava množstvo
výborných športových úspechov,
a to i aj napriek tomu, že škola nie je
priamo zameraná na športy.
Ako prvé urobili radosť basketbalistky
(Nagyová, Bieliková, Jánošíková, Lalová,
Kubáňová, Marcineková, Paučová), ktoré
vyhrali obvodné kolo a v regionálnom
kole sa umiestnili na peknom 2. mieste.
Basketbalisti v zložení Šály, Horváth,
Šonkoľ, Balogh, Sirotný, Kosmeľ,
Ziman a Grochal po úspešne zahratom
turnaji zvíťazili v krajskom kole
a postúpili do celoslovenského kola,
ktoré sa uskutoční v Trnave. Po roku
sa opäť rozbehla Žiarska basketbalová
mikroliga, na ktorej si zmerajú sily
najmenší basketbalisti základných škôl.
Družstvo „Dvojky“ v zložení Horváth,

Danko, Kartík, Kaša, Melaga, Líška
Juhász, Bieliková, Polakovič, Kondra,
Kňažko, Baláž a Schveigert vstúpilo do
turnaja víťazstvom v 1. kole. Taktiež
sa darilo florbalistkám Pellerová,
Bügelová,
Turčanová,
Filandová,
Kubáňová, Cepláková a Husenicová.
Obvodného kola vo florbale sa
zúčastnilo deväť družstiev a dievčatá
žiarskej školy sa umiestnili na 1.mieste,
postúpili do regionálneho kola, kde
skončili na peknom 2. mieste. Prvým
miestom v obvodnom kole sa môžu
pochváliť aj volejbalistky Hrčková,
Müllerová, Turčanová, Filandová,
Prekoppová, Šestáková, Hricová a
Petrášová, ktoré ešte v marci čaká
boj o postup do krajského kola. Aj na
1. stupni máme v Žiari vynikajúcich
športovcov a športovkyne. Dievčatá

Pepichová,
Valentová,
Vihanová,
Mrázová a Žiaková získali 2. miesto
v okresnom kole Gymnastický
štvorboj. Na
premiérovej
účasti
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok II.
stupňa sa družstvu chlapcov Horváth,
Čech a Šály podaril obrovský úspech,
vybehali si 1. miesto a postúpili na
krajské majstrovstvá. Družstvo dievčat
Nagyová a Martečíková obsadilo
5. miesto. V súťaži jednotlivcov S.
Horváth získal 1. miesto a E. Nagyová
obsadila 5. miesto. V obvodnom
kole v bedmintone si chlapci Kopča
a Piatrik odniesli z turnaja striebro.
Žiaci V. A triedy sa zúčastnili súťaže
v prehadzovanej v rámci projektu
Zober loptu a nie drogu a vybojovali si
spomedzi 9 škôl zlaté medaily.
(r)

Žia
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Mladí plavci na Banskobystrickom plaveckom pohári opäť bodovali
PLAVCI

Ešte koncom januára sa plavci
z Plaveckého klubu MŠK Žiar nad
Hronom zúčastnili 1.kola XII. ročníka
Banskobystrického plaveckého pohára, ktoré sa uskutočnilo v Banskej
Štiavnici.
Po vianočnej prestávke boli plní
očakávaní. Z nášho klubu sa pretekov
zúčastnilo 24 plavcov. V konkurencii 158
plavcov z 11 plaveckých klubov si spolu
vyplávali 34 medailí. Najúspešnejším
plavcom z nášho klubu sa stal Jakub
Siheľský, ktorému sa podarilo vyplávať
dve prvé miesta. Najúspešnejšou
plavkyňou sa stali Melinda Ruislová,
Tamara Šabatová a Olívia Ťahúňová, ktoré
si vyplávali zhodne po tri zlaté medaily.
Darilo sa aj ďalším našim plavcom.
Andrej Holos –100 M VS 4. miesto, 50 M
VS 6. miesto. Adam Jančok – 50 M znak 3.
miesto, 100 M znak 5. miesto. Ján Kolár –
50 M znak 4. miesto, 50 M prsia 6. miesto.
Jakub Kukučka – 25 M prsia 1. miesto,
25 M VS 3. miesto, 25 M znak 4. miesto.
Dominik Meliš – 50 M motýlik 5. miesto,
200 M PP 6. miesto. Šimon Veselý – 50 M

PP 4. miesto, 50 M prsia 5. miesto, 50 M
motýlik 5. miesto, 100 M znak 5. miesto.
Ivana Šureková – 50 M znak 1. miesto, 50
M VS 6. miesto. Tereza Veselá – 50 M znak
4. miesto, 100 M znak 4. miesto, 50 M
motýlik 4. miesto, 50 M VS 5. miesto, 100
M VS 5. miesto, 400 M VS 6. miesto.

V konkurencii 173 plavcov
26 medailí

prsia 3. miesto, 100 M VS 4. miesto, 200 M
prsia 5. miesto. Ema Barančoková – 100 M
znak 1. miesto, 50 M znak 2. miesto, 100
M VS 3. miesto, 50 M VS 3. miesto. Melisa
Martina Bartková – 200 M prsia 3. miesto.
Ema Dávidová – 25 M motýlik 3. miesto,
25 M znak 6. miesto. Katarína Hamarová
– 200 M prsia 3. miesto. Diana Karásková –
100 M znak 2. miesto, 200 M PP 2. miesto,
50 M znak 3. miesto, 50 M VS 4. miesto.

Eliška Kľučková – 25 M znak 7. miesto.
Hana Kmeťová – 200 M prsia 2. miesto, 50
M prsia 5. miesto. Alexandra Koštová – 50
M prsia 4. miesto, 50 M znak 6. miesto,
50 M motýlik 6. miesto. Hana Pittnerová
– 100 M znak 3. miesto, 50 M znak 5.
miesto. Ema Prachárová – 25 M motýlik
2. miesto, 25 M VS 4. miesto, 25 M prsia
5. miesto. Sarah Procnerová – 25 M prsia
9. miesto. Stanislava Sivičeková – 200 M

Žiarski atléti si na halových majstrovstvách zlepšili osobné rekordy
ATLETIKA – HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ MLADŠIEHO ŽIACTVA

V sobotu 5. marca sa atléti z Atletického
klubu Žiar nad Hronom zúčastnili
Majstrovstiev Slovenska v atletike
mladších žiakov v Bratislave. Do nášho
hlavného mesta v sobotu vycestovalo 6
našich atlétov, ktorí sa celé prázdniny
pripravovali, aby zabojovali o najlepší
výsledok a predviedli najlepší výkon.
Najlepšie umiestnenie získala Nina
Krajčíková, ktorá nastúpila na dvoch
disciplínach. Jej hlavnou disciplínou bola
diaľka. V nej si zlepšila osobný rekord
o 11 centimetrov a výkon 423 jej stačil
na 6. miesto. Jej druha disciplína bol beh
na 600 m, kde skončila na 11. mieste.
V takých istých disciplínach nastúpila aj
Natália Bieliková, ktorej sa viacej darilo na
diaľke a skončila na 13. mieste s výkonom
397 cm a do finále jej chýbalo len pár
centimetrov. V behu na 600 m skončila
na 16. mieste. Na trati 600 m nastúpila

ako tretia naša atlétka Lenka Líškajová,
ktorá bežala v treťom rozbehu. Celkovo
sa umiestnila na 22. mieste. Našou
poslednou pretekárkou bola Viktória
Beňová, ktorá bežala na 1000 metrovej
trati. Celý kilometer si držala krásne
tempo a vo veľmi silnej konkurencii
nakoniec skončila na 15. mieste s časom
3:57,40 a osobným rekordom lepším o 23
sekúnd.
Na štart sa postavili aj chlapci Martin
Kapusta a Marek Husenica. Martin
Kapusta, ktorý bežal 60 m a ako najmladší
a najmenší v kategórii skončil na 34.
mieste. Vo veľmi silnej konkurencii tiež
bojoval Marek Husenica, ktorý bežal
najprv 150 m, kde skončil na 23. mieste a
na trati 300 m sa umiestnil na 20. mieste. V
oboch týchto disciplínach si Marek spravil
osobný rekord.
Hanka Husenicová

Nina Krajčíková a Natália Bieliková.
Foto: archív AK.

FUTBAL – DOXXBET LIGA

a Sekereš hlavou zakončoval tesne vedľa.
V 29. min. našiel Barčík voľného Žiláka,
ktorý v šanci prekopol bránu. V 54. min.
pohrozil hlavou Sekereš, ale zaujal najmä
na druhej strane Holec, ktorý zázračne
vyrazil Barčíkov priamy kop. V 60. min.
natiahol Holeca Žilák. O zápase rozhodla
chyba domácich v strede ihriska. Loptu
dostal Žilák, ktorý zacentroval a Novák
sa nemýlil - 0:1. Pohrončania po tomto
momente prestriedali, ale vyloženú šancu
si nevypracovali. Hostia mali ešte jednu
príležitosť, keď domácich prečíslili v 84.
min., ale Kováč koncovku nezvládol.
Škoda, že Pohrončanom chýbali v zápase
Pelegríni, Garaj, Hatok či Sojka, pretože
hostí by mohli potrápiť viacej. Posledný
zápas v prvej časti odohrajú zverenci
trénera Zaťka v Žiline.

Futbalová prípravka U9 priniesla
do Žiaru z halového turnaja striebro
FUTBAL – HALOVÝ TURNAJ U9

Šláger s Borčicami sme prehrali o gól
21. kolo: FK Pohronie – TJ Iskra Borčice
0:1 (0:0)
FK Pohronie: Holec – Nosko, Leško,
Sekereš, Prikryl, Bališ (69. Hudák), Frimmel,
Blaho, Paraj, Poliaček, Matuškovič (69.
Páleník). Tréner: Štefan Zaťko.
TJ Iskra Borčice: Bajza – Siva, Bagi
(89. Štrbák), Bekteshi, Hanzel, Herrera
(46. Kováč), Barčík, Halenár, Novák (69.
Gašparovič), Žilák, Bašista. Tréner: Ivan
Galád.
Pred krásnou návštevou sa hral
svižný futbal so šťastným koncom pre
lídra Doxxbet ligy. Už v 1. min. váhal
s odkopom Holec, ktorý nastrelil Žiláka.
Lopta však išla tesne vedľa. V 11. min.
center Frimmela hlavičkoval Matuškovič
a prekonaného brankára zastúpil na čiare
Bašista. V 18. min. centroval Poliaček

Druhé kolo pohára sa uskutočnilo 27.
februára na plavárni UMB v Banskej
Bystrici. Z nášho klubu sa pretekov
zúčastnilo 18 plavcov a ani tentoraz
nesklamali. V konkurencii 173 plavcov
z 12 klubov si spolu vyplávali 26 medailí.
Z dievčat bola najúspešnejšia Ema
Prachárová, ktorá si vyplávala 2 zlaté
medaily (25 M prsia a 25 M motýlik)
a 2 strieborné medaily (25 M znak a 25
M). Z chlapcov bol najúspešnejší Jakub
Siheľský, ktorý si vyplával 1 zlatú (100 M
motýlik) a 3 bronzové medaily (100 M
PP, 100 M prsia, 50 M motýlik). Ďalším

plavcom sa tiež darilo. Juraj Hlavnička
– 25 M znak 1. miesto, 25 M motýlik 2.
miesto, 25 M prsia 4. miesto. Andrej Holos
– 50 M znak 3. miesto, 50 M VS 5. miesto.
Ján Kolár – 50 M znak 5. miesto. Jakub
Kukučka – 25 M prsia 1. miesto, 25 M VS
2. miesto, 25 M znak 3. miesto. Dominik
Meliš – 100 M motýlik 3. miesto, 50 M
motýlik 4. miesto. Matej Siheľský – 50 M
znak 8. miesto. Melisa Martina Bartková –
100 M prsia 6. miesto, Ema Dávidová – 25
M motýlik 4. miesto. Katarína Hamarová –
100 M PP 8. miesto. Diana Karásková – 50
M VS 1. miesto, 100 M PP 1. miesto, 50 M
znak 4. miesto, Eliška Klučková – 25 M VS
7. miesto, Hana Kmeťová – 50 M prsia 2.
miesto, 100 M prsia 4. miesto, Alexandra
Koštová – 50 M znak 2. miesto, 50 M prsia
4. miesto, 50 M motýlik 5. miesto, Viktória
Maliková – 50 M znak 3. miesto, 200 M
znak 4. miesto, 400 M PP 4. miesto. Tamara
Šabatová – 25 M znak 1. miesto, 25 M prsia
2. miesto, 25 M motýlik 2. miesto. Ivana
Šureková – 200 M znak 1. miesto, 50 M
znak 2. miesto, 100 M PP 3. miesto, 50 M
VS 4. miesto.
(pkmšk)

Ostatné zápasy: Slovan Bratislava B –
Žilina B 1:0, Trnava B – Nitra 1:2, Dun.
Lužná – Nové Mesto 1:2, Banská Bystrica
– Sereď 1:0, Šaľa – Senec 2:0.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
TABUĽKA PO 29. KOLE
TJ Iskra Borčice 21
FK Pohronie
21
FC Nitra
21
MŠK Žilina B
21
AFC N. M./ Váh. 21
ŠK Slovan BA B 21
FK Dukla BB
21
ŠKF Sereď
21
OFK D. Lužná
21
FK Slovan Duslo Šaľa 21
FC Spartak Trnava B21
ŠK Senec
21

13
12
10
8
9
9
9
9
8
8
7
5

3 5 40:18 42
3 6 28:22 39
3 8 39:27 33
8 5 35:27 32
4 8 24:23 31
3 9 35:37 30
3 9 22:24 30
3 9 24:28 30
4 9 26:32 28
1 12 24:36 25
0 14 16:26 21
3 13 26:39 18

12
6
3
2
1
-3
-3
0
-5
-8
-12
-12

Futbalová prípravka U9 sa stretla po
dlhšej dobe s mužstvami, s ktorými
sa stretávali pravidelne. Herne sme
mali nad každým súperom navrch.
Musíme však zapracovať na zakončení
a rozohrávke, ale hlavne na tom, že sme
zase vo väčšine zápasov inkasovali prvý.
Turnaje, ktoré hrávame proti silným
mužstvám ukázali, že naozaj, čo robíme,
je správne. Vidno to na chlapcoch,
pretože v dnešnej konfrontácii sme
herne naozaj totálne dominovali, a to
pri všetkej úcte k súperom.
Najlepším strelcom turnaja bol
Samuel Sekerka. Za najlepšieho hráča
nášho mužstva bol vyhlásený Martin
Vanka, ktorý podal bezchybný
výkon. Novovytvorenú cenu Cenu
rodičov si odniesol Marek Suchý.
Pochvalu si zaslúžia aj Šimon Pažout,
Stano Kocian, Marek Suchý a Matej

Kabina, ktorí, ak trénujú a sústredia
sa, ukazujú svoju kvalitu, ale aj Maroš
Čerťaský, ktorý, aj keď sa mu nedarí,
behá, lieta a keď treba, ten gól dá.
Zostava: Laurov, Sekerka, Kocian, Hrmo,
Vanka, Líška, Suchý, Bujňák, Pažout,
Čerťasky, Kabina.
VÝSLEDKY

FK Pohronie – Tatran Liptovský
Mikuláš 5:4 (Kocian 2, Sekerka, Kabina,
Pažout)
FK Pohronie – FŠMH Jupie Podlavice
3:1 (Sekerka 2, Pažout)
FK Pohronie – Junior Košice 1:1
(Pažout)
FK Pohronie – Dukla Banská Bystrica
2:3 (Sekerka, Pažout)
FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota
4:1 (Sekerka 2, Čerťaský, Kocian)
(MP)

