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Námestie sa tohto roku výrazne zazelená
Primátor Peter Antal predstavil
projekt, v ktorom chce žiarska radnica
dostať viac zelene na námestie.
Ozelenenie centra mesta by malo byť
zrealizované ešte v tomto roku pred
prázdninami.
Naposledy sa žiarske námestie
rekonštruovalo v roku 1998. Predtým
boli na tomto mieste dve cesty
a parkovisko. Ozelenenie námestia
preto považuje vedenie mesta za
zásadnú investíciu realizovanú v tomto
roku. „Obyvatelia mesta dlhodobo
kritizujú, že síce máme veľké námestie,
ale celé je betónové a nepoužiteľné
na stretávanie sa ľudí najmä v letných
mesiacoch, keď sú vysoké teploty,“
vysvetľuje primátor s tým, že práve
preto pristúpilo vedenie mesta hneď
na začiatku roka k spracovaniu štúdie
a následne projektovej dokumentácie
na ozelenenie námestia. Pôjde pritom
o priestor od mestského úradu, kde
je dnes štrk a končiť bude kruhovým
námestím.
„Táto intervencia, ktorú chceme
realizovať, prinesie obrovské množstvo
zelene do stredu mesta. Pôjde o záhony
z trvaliek, ktoré by mali kvitnúť väčšiu
časť roka a vysadí sa aj približne
20 kusov vzrastlých stromov. Chceme,
aby obyvatelia mesta hneď od začiatku
cítili, že námestie dostalo inú podobu,“
podotýka Antal. Stromy, ktoré sa budú
vysádzať, budú už s rozvetvenou
korunou, približne 6 metrov vysoké.

Dnes už má samospráva k dispozícii
vizualizáciu projektu a do konca marca
by mala byť pripravená aj projektová
dokumentácia. Hneď potom sa začne
s verejným obstarávaním. „Výsadba
takto vysokých stromov bude náročná,
za pomoci strojov a nedokážeme
ju realizovať s našimi Technickými
službami. Verím však, že v máji až júni
budeme tento projekt realizovať tak, aby
ho Žiarčania dokázali naplno využívať
už od leta. Samozrejme, neskôr zeleň
doplníme lavičkovým sedením, ktoré
bude aj okolo stromov,“ konkretizuje
ďalej primátor.

„

Projekt realizuje skúsený
urbanista a záhradný
– krajinný architekt.
Peter Antal, primátor mesta

Celkovú investíciu projektu odhaduje
radnica na sumu od 50-tisíc do 100-tisíc
eur. „Kým stromy, ktoré sa bežne
vysádzajú, sa dajú kúpiť v sume približne
100 eur za kus, vzrastlé stromy, ktoré
vysadíme na námestí, sú v inej cenovej
relácii. Ide o sumu približne 1000 eur za
kus. Sme však presvedčení, že projekt
je potrebné čím skôr zrealizovať, aby
skutočne ľudia mohli námestie naplno
využívať,“ konštatuje ďalej Antal.

Projekt počíta aj s lavičkovým sedením.

Najčastejším problémom bola voda.
„V tomto projekte sme tento problém
zohľadnili. V minulosti sa vysádzali
stromy, ktoré nemajú rady vodu, a preto
časom vyhynuli. Teraz vysadíme také
druhy, ktoré nemajú problém s vodou,
konkrétne pôjde o určitú odrodu
duba a platanu,“ konkretizuje primátor
s tým, že projekt zohľadňuje aj všetky
V minulosti už boli pokusy vysadiť inžinierske siete, ktoré sú na námestí.
zeleň na námestí, no tá po čase vyhynula. V budúcnosti chce vedenie mesta

pokračovať aj v koncepčnom riešení
celej Ulice Š. Moysesa, konkrétne od
základnej školy až po bývalý Pioniersky
dom. Nasledovať bude aj riešenie
štrkových plôch okolo námestia.
„Ozelenenie námestia je prvá etapa, ale
projektant bude pokračovať v návrhoch,
ako by mala vyzerať celá ulica. V ďalších
rokoch sa potom vyčlenia peniaze aj
na dotvorenie zelene v ďalších častiach
mesta,“ dodáva Peter Antal na záver. (li)

Futbalisti FK Pohronie aj ako Pohronské osy

Parkovať na chodníku môžete.
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od začiatku zimnej prípravy. „Drzý,
útočný, nebezpečný futbal, ktorý
produkujú sebavedomí hráči, by mal
byť postrachom pre každého súpera.
Samozrejme, v medziach fair play
a futbalových pravidiel. Okrem toho aj
farebne sa k osám hodíme, aj keď čierna
je nahradená modrou,“ s úsmevom
dodáva Urgela, ktorý vedie A-tím spolu
Od zápasu proti Interu Bratislava, s kolegom Milanom Nemcom.
ktorý sa odohral v piatok
23. marca, tím FK Pohronie používa aj A čo na to hráči? Za všetkých hovorí
neformálny názov. Vybrali ho samotní kapitán Lukáš Pellegrini: „Všetkým
hráči, realizačný tím a vedenie klubu.
Neoficiálne budú naši futbalisti
nazývaní aj Pohronské osy.
„Väčšina klubov má okrem tradičných
názvov aj zaužívané prezývky, ktorými
ich volajú fanúšikovia a novinári, ako
napríklad belasí, bílí andelé, šošoni, red
devils či biely balet, “ vysvetľuje Martin
Baláž, ktorý v FK Pohronie zabezpečuje
komunikáciu. „Náš klub v minulosti
neformálne nazývali „hlinikári“, ale to už
dnes nie je aktuálne, keďže hlinikáreň
nie je náš majiteľ ako za čias ZSNP. Preto
sme sa rozhodli, že si neoficiálny názov
vymyslíme sami a dúfame, že sa ujme.
Sadli sme si spolu s hráčmi a trénermi
a padali rôzne návrhy, nakoniec
spomedzi nich zvíťazili Pohronské osy.“
Aký súvis majú osy s našim
tímom? Tréner Rastislav Urgela
tak charakterizuje nový štýl hry a
mentalitu, ktoré celý realizačný tím
vštepuje hráčom do herného prejavu

fanúšikom chceme povedať, že budeme
hrať ako osy. Nové zloženie nášho
tímu a aj celá zimná príprava bola
založená na tom, aby sme začali hrať
novým systémom hry. Už ako osy sme,
presvedčil sa o tom jeden z ašpirantov
na postup do I. ligy – FK Poprad. Na
ihrisku sme dotieraví, nepríjemní,
používame pressing, bojujeme o každú
loptu a hráme kombinačnú hru.
Nevyčkávame, ale sami tvoríme a vždy
chceme vyhrať. Počas prípravy sme
veľmi tvrdo trénovali a môžem povedať,

že sme vynikajúco fyzicky pripravení.
Verím, že všetkým dokážeme, že si
prezývku Pohronské osy zaslúžime
a diváci sa na našich stretnutiach budú
baviť peknou útočnou hrou.“
Verme teda, že ostré žihadlá
Pohronských ôs okúsia všetci súperi,
ktorí zavítajú na žiarsky Mestský
futbalový štadión, naši chlapci tak
pozbierajú potrebné body a pohodlne
sa udržia v II. lige.
Zdroj: FK Pohronie
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Pripravuje sa nová odborná monografia o meste
archívne dokumenty a materiály, mapy,
fotografie, pohľady na mesto,“ približuje
historik a spisovateľ Marcel Pecník,
zostavovateľ novej monografie s tým,
že unikátnymi budú určite aj letecké
pohľady na mesto od roku 1949. „Väčšiu
pozornosť chceme venovať okolnostiam
výstavby a transformácie priemyselného
parku, ako aj súčasnému životu v meste,
konkrétne po roku 2000. Veď aj ten raz
bude históriou. Tiež pátrame napr. po
recepte tradičnej tzv. žiarskej hurky,
zaujíma nás aj svätokrížsky trh, osobnosť
biskupa Berchtolda a, samozrejme,
mnohé a mnohé ďalšie záležitosti. Iná
by publikácia mala byť aj tým, že do jej
spracovania nezapájame len odborných
Marcel Pecník.
autorov, ale aj pamätníkov, ľudí z mesta
a bude tak veľkým spoločným dielom,“
V týchto dňoch sa pripravuje konkretizuje ďalej Marcel Pecník.
nová monografia o meste Žiar nad
Hronom. Autori pracujú na tom, Okrem Marcela Pecníka sa na
aby bola obsažnejšia, s vyváženým monografii podieľajú aj ďalší autori a
spracovaním jednotlivých tém. Pôjde spolupracovníci. V tíme sú napríklad
o komplexnú populárno-náučnú, ale archeológ Peter Mosný, niektorí
pritom odbornú monografiu mesta.
etablovaní kolegovia Pecníka, s ktorými už
Ako vedenie mesta pred časom pripravil viaceré iné publikácie a pracujú
avizovalo, začalo sa s prípravou novej v Múzeu SNP či v Stredoslovenskom
monografie o meste Žiar nad Hronom. múzeu. „Spolupracujeme tiež so
Aj keď v minulom roku vyšla kniha Ako Žiarčanmi Jaroslavom Tóthom, Zuzanou
sme ťa budovali, autori sa neboja ísť do Denkovou, Ľudmilou Pulišovou, Jozefom
ďalšieho, podobného projektu. To, čo Pittnerom, Alenou Kršiakovou, Martinom
práve pripravujú, bude totiž komplexná Balážom a mnohými ďalšími,“ vymenúva
populárno-náučná, ale pritom odborná Pecník. V súčasnosti už autori dokončujú,
monografia. Nie iba vybrané spomienky po dlhšom výskume, pracovnú verziu
na niektoré, aj keď určite zaujímavé, témy, prvého textu. „Dávame dokopy archívne
ako tomu bolo v už spomínanej knihe. dokumenty, obrázky a historické či
„Prostredníctvom novej monografie súčasné fotografie. Následne sa budú
by sme radi sprístupnili verejnosti texty obsahovo upravovať, budeme
aj niektoré doposiaľ nepublikované ich čítať, pripomienkovať a dopĺňať

pamätníkmi - Žiarčanmi. Potom prejdú
druhým spracovaním, odbornou a
jazykovou redakciou, vyberieme obrázky
a fotografie a nasledovať bude príprava
grafiky,“ približuje ďalšie kroky pri
príprave monografie Marcel Pecník.
Nová monografia o meste by mala
byť knihou pre širokú verejnosť. Má byť
tak zdrojom informácií, inšpirácie, ako
aj hodnotným darom prezentujúcim
mesto. „Chceme, aby bola odborná, a
zároveň aj zrozumiteľná. Bude obsahovať
kapitoly o prírode a krajine, histórii,
tradičnej ľudovej kultúre, budovaní
mesta a priemyselnom parku, vzdelávaní,
náboženstve, športe, spolkovom živote,
V knihe nebudú chýbať ani historické fotografie.
kultúre, osobnostiach a pamiatkach,“
špecifikuje Pecník s tým, že ak pôjde
všetko podľa plánu, publikáciu by radi priateľsky niektoré svoje publikácie. v Martine. „Plánujeme ešte navštíviť
Ten ho po čase oslovil so žiadosťou o aj zahraničné. Pokiaľ ide o obrázky a
uviedli medzi ľudí v septembri.
prípravu reprezentatívnej monografie fotografie, tie budú pochádzať z archívov,
mesta. „Ponuku som rád prijal, lebo som kroník, múzeí i súkromných zberateľov
Monografia bude
počas môjho pôsobenia v tomto meste a fotografov. Mnohé podklady nám
obsahovať kapitoly o prírode nadobudol k Žiaru vzťah a považujem poskytuje samotné mesto,“ podotýka.
to nielen za profesionálnu výzvu, ale aj
a krajine, histórii, ľudovej
za česť,“ približuje Pecník a prezrádza, Vydavateľstvo a technické parametre
akú konkrétnu úlohu má pri realizácii knihy sa určia po porade s vedením
kultúre, náboženstve
novej monografii o meste: „Snažím sa mesta, keď budú kompletne spracované
aj o budovaní mesta
dať publikácii koncepciu. Komunikujem a pripravené všetky textové a obrazové
s jednotlivými autormi o podstate časti. Ako Pecník prízvukuje, určite sa
a priemyselného parku.
ich príspevkov, pomáham im s nimi, bude prihliadať na to, aby to bolo čo
Marcel Pecník, zabezpečujem materiály na spracovanie najoptimálnejšie, a to časovo, cenovo,
aj sám tvorím texty.“ Ako zdroje obsahovo, ale najmä kvalitne. „Verím, že
zostavovateľ a hlavný autor ainformácií
využívajú autori monografie publikáciu sa podarí rozšíriť v krátkom
Marcel Pecník pôsobí v Žiari nad doposiaľ vydané publikácie o meste, čase vďaka mestu i miestnym predajcom.
Hronom od roku 2014 ako riaditeľ kroniky, informácie z webovej stránky Budem veľmi rád, ak sa Žiarčanom bude
združenia InTech. Už dávnejšie, mesta, ďalšiu literatúru, historickú a nielen páčiť, ale ich aj vedomostne
v rámci jednej zo svojich pracovných súčasnú tlač a, samozrejme, archívy, obohatí a posilní lokálpatriotizmus k ich
(li)
osobných návštev, venoval primátorovi najmä v Banskej Bystrici, Bratislave a mestu,“ uzatvára Marcel Pecník.

„

Protest Za slušné Slovensko podporili aj Žiarčania
Koncom februára otriasla celým
Slovenskom správa o vražde investigatívneho reportéra a novinára
spravodajského
portálu
www.aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho
priateľky Martiny Kušnírovej. Oboch
mladých ľudí zavraždili v ich rodinnom
dome. Ako prvý najpravdepodobnejší
motív vraždy bola novinárova práca.
Ján Kuciak sa vo svojich článkoch
dlhodobo venoval najmä podozreniam
z daňových podvodov ľudí, ktorí sú
blízko vládnej strane Smer – SD. Od
prvých dní vyšetrovania preto padal na
vyšetrovateľov a aj samotnú vládu tieň
pochybností, či bude vražda mladých
ľudí skutočne vyšetrená. Chyby pri
vyšetrovaní, korupčné kauzy, na ktoré
vo svojich článkoch poukazoval aj
nebohý novinár, prepojenia politikov na
mafiu, rozkrádanie eurofondov... Toto
všetko zburcovalo ľudí, ktorí si najskôr
iba potichu, pri svetle sviečok, prišli uctiť
pamiatku zavraždených mladých ľudí
v niektorých slovenských mestách.

Prvého protestu sa zúčastnilo približne 500 občanov.

požadovali novú vládu, v ktorej nebudú
ľudia, pri ktorých existujú podozrenia
z korupcie a prepojenia na organizovaný
zločin a nezávislé vyšetrovanie. Žiar nad
Hronom nebol výnimkou. Na námestí
sa na prvom protestnom zhromaždení
Keďže situácia sa ani niekoľko stretlo do 500 občanov. Prostredníctvom
dní po vražde nezmenila, aktivisti nahrávky ich podporil a pozdravil aj
začali požadovať viac. „Potrebujeme herec Richard Stanke.
novú šancu pre slušné a spravodlivé
Slovensko, a preto požadujeme Ďalšie zhromaždenia sa už konali nielen
predčasné voľby. Toto je momentálne na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu Protesty opäť podporili desaťtisíce ľudí.
dôvery ľudí v štát. Jediná možnosť, Organizátori už požadovali vyšetrenie
ako vrátiť politike slušnosť,“ stojí vraždy za účasti medzinárodných
vo vyhlásení organizátorov apolitických vyšetrovateľov. Opäť sa vyslovili aj za
protestov Za slušné Slovensko. Prvé predčasné voľby. Druhého protestného
protesty pritiahli do ulíc vo viacerých zhromaždenia v Žiari sa zúčastnilo o čosi
slovenských
mestách
desaťtisíce menej ľudí. Približne tristo občanov sa
ľudí. Týždeň po prvých protestoch už opäť stretlo na námestí. Atmosféra bola
bola podpora aktivistov masovejšia. pokojná, bez akýchkoľvek incidentov.
Obyvatelia, ktorí vyšli do ulíc, aj naďalej Protestujúcim v Žiari poslala pozdrav
a list aj spisovateľka, žiarska rodáčka
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Katarína Gillerová. Usporiadateľkou
stretnutí v Žiari nad Hronom je
Michaela Čillíková, ktorá zdôraznila, že
organizátorov podujatia nepodporuje

žiadna organizácia či politická strana.
Úvahy o organizovaní prevratu odmietla.
„Protesty spustila tragédia dvoch
mladých ľudí, vražda Janka a Martiny

a následné správanie sa dnes už
bývalého ministra Kaliňáka a premiéra
Fica,“ uviedla Michaela Čillíková, ktorá
vysvetlila dôvody, prečo sa rozhodla
protestné zhromaždenia organizovať aj
v našom meste: „Nie každý má možnosť
cestovať do Bratislavy či Banskej Bystrice.
Ale chuť pripojiť sa k organizátorom Za
slušné Slovensko bola tak silná, že som
sa rozhodla urobiť stretnutie aj v Žiari.
Nezáležalo mi na tom, koľko ľudí príde.“
Hneď ako sa Michaela skontaktovala
s organizátormi, tí aj naše mesto pripojili
na mapku miest. „Na začiatku stretnutí
sme požadovali prešetrenie vraždy za
spoluúčasti zahraničných vyšetrovateľov
a prešetrenie všetkých káuz, na ktoré
zavraždený
novinár
poukazoval
vo svojich článkoch a následne na to,
aby dotknuté osoby vyvodili osobnú
zodpovednosť. Druhou požiadavkou
bola demisia vlády. Chceme však, aby
Slovensko malo vládu, v ktorej budú
ľudia, ktorí nie sú napojení priamo či
nepriamo na organizovaný zločin a nie
sú ani podozriví z akejkoľvek korupcie,“
zdôraznila ďalej Michaela Čillíková
a ako na záver podotkla, ako ostatní
organizátori, aj ona dáva dôraz na to, aby
boli zhromaždenia na neutrálnej pôde a
nezapájali sa do nich politici.
Ako viaceré médiá informovali,
protesty možno považovať za najväčšiu
demonštráciu v ére samostatného
Slovenska a rozsahom išlo o najväčšiu
demonštráciu od novembra 1989.
V centre Bratislavy vyšlo do ulíc približne
50-tisíc ľudí a celkovo po celom Slovensku
v jednotlivých mestách demonštrovalo
približne 100-tisíc Slovákov.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Veľká noc
Veľkonočné sviatky a ich
oslavovanie siaha do pohanských dôb. Slovania, ako
aj Germáni, tak oslavovali
prebudenie prírody po zimnom spánku a obnovenie
života.
V tom čase Židia oslavovali
svoje
oslobodenie
z egyptského zajatia. Na tieto
slávnosti sa snažila nadviazať
aj novo kresťanská cirkev
oslavou z mŕtvychvstania

Krista. Až cirkevný snem
v roku 325 n. l. ustálil termín
konania veľkonočných sviatkov, a to v čase prvej nedele po prvom jarnom splne
mesiaca. Preto každý rok to
pripadne na nový dátum
v období od 21. marca do
25. apríla. Veľkej noci predchádza svätý týždeň, ktorý
sa začína Kvetnou nedeľou,
potom Zeleným štvrtkom
a Veľkým piatkom. Po nich
nasleduje Veľkonočná nedeľa
a Veľkonočný pondelok, ktorý
bol odjakživa ľudovým sviatkom, ku ktorému patrí šibačka
a oblievačka. Sú to prastaré

pohanské zvyky, ktoré cirkev
zakazovala, no s podivuhodnou odolnosťou sa zachovali až do súčasnosti. Voda
a šibanie malo prebudiť prírodu a vyhnať nečisté sily z tela
a z príbytku. Bola to doména
mužov, zvyk, že popoludní sa
tejto činnosti zhosťovali ženy,
už dávnejšie zanikol. Škoda,
lebo niektorým mužom by
bolo tiež treba vyhnať z tela
nečisté a zlé myšlienky a činy.
V našom meste sa tradície
zachovávali pomerne dlho,
aj keď nie tak dôsledne
ako v okolitých obciach.

Na Veľký piatok, ešte nad
ránom, sa dievky išli umyť
do potoka, aby boli celý rok
pekné a česali si vlasy pod
vŕbou, aby ich mali husté
a zdravé. V tento deň sa štepili
stromky a z konárikov sa
zapletali korbáče. V sobotu sa
rozväzovali zvony a vyháňalo
sa „ zlé“ z domu. No a
v pondelok už bola šibačka
a polievačka, chlapci za
šibačku dostávali maľované
vajíčka a peniažky. Veľkým
chlapcom dávali do klopy
dievky kvietok na znak jari.
Mgr. Peter Mosný,
archeológ

Detské ihrisko Guliver s novými hernými prvkami
Menšie i väčšie deti z nášho mesta
sa môžu tešiť na nové detské ihrisko
Guliver. Čo všetko v ňom nájdu?
Nové herné prvky pre deti v týchto
dňoch pribudnú v našom detskom ihrisku
Guliver (dvor na Ulici M. R. Štefánika, pod
„Dvojkou“). „Do tohto detského ihriska
sme volili herné prvky pre menšie i väčšie
deti z agátového dreva. Menšie deti si tu
nájdu vežu s hojdačkami a šmýkačkou,
pružinovú hojdačku, pohyblivý mostík,
prevažovaciu hojdačku a domček na
hranie. Väčšie deti si prídu na svoje
na hernej zostave s troma vežičkami,
ktoré sú navzájom prepojené lezeckou
stenou, výlezovými plošinami, sieťovým
tunelom,
pohyblivým
mostíkom
a šmýkačkou. Na hojdanie majú,
samozrejme, aj hojdačky určené pre
ich vekovú kategóriu,“ hovorí Denisa
Mindová z Odboru životného prostredia
a infraštruktúry MsÚ a dodáva, že
upravený bude aj terén a obnovené
lavičky. „Vymenené bude aj obloženie
pieskoviska, kde následne piesok aj
doplníme,“ uvádza Mindová.
(kr)

Nové informačné tabule v parku
majú pomôcť k lepšej orientácii
Žiarsky Park Štefana Moysesa
sa v poslednom období stáva
vyhľadávanou lokalitou nielen
samotnými obyvateľmi mesta, ale aj
jeho návštevníkmi. Vedenie mesta
sa preto rozhodlo osadiť v tejto
lokalite nové orientačné tabule.
Nové orientačné tabule majú
pomôcť zorientovať sa v parku a jeho
okolí najmä tým, ktorí sem prídu po
prvýkrát. „Športovo-oddychový areál
nám v parku a jeho okolí vznikol
aj rekonštrukciou športovej haly či
futbalového štadióna. Chodí sem veľa
návštevníkov, a preto chceme urobiť zo

všetkých strán jasné označenie toho, čo
sa v celom areáli nachádza,“ vysvetľuje
primátor Peter Antal a konkretizuje:
„Navštíviť môžete ovocný sad,
kúpalisko, živý kútik, workoutové
športovisko či novozrekonštruovaný
historický pavilón. Tento areál tak
poskytuje nielen možnosti na oddych,
ale aj rekreáciu či športové vyžitie pre
jednotlivcov i celé rodiny.“
Na
doplnenie
informačnoorientačných tabúl v parku pôjde
z mestského rozpočtu 5-tisíc eur.
Osadené by mali byť v čo najkratšom
čase.
(li)

Na ihrisku sa vymení piesok v pieskovisku, dajú nové drevá na lavičky
a upraví terén tak, aby sa tam deti mohli začať hrať.

Parkovanie na chodníku je možné, jazda však nie
Parkovanie na chodníkoch je
problémom mnohých miest na
Slovensku, Žiar nevynímajúc. Zákon
však takéto parkovanie umožňuje,
jazda po chodníku je zakázaná.
Iní účastníci cestnej premávky než
chodci nesmú chodník používať. „To
neplatí, ak dopravnou značkou alebo
dopravným zariadením je určené inak,
alebo ak ide o zastavenie alebo státie
vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 m, okrem zóny
s dopravným obmedzením spočívajúcim
v zákaze zastavenia alebo státia a zóny
s plateným alebo regulovaným státím
(§ 52 ods. 1 a § 25 ods. 1 písm. q, Zák.
č. 8/2009 o CP),“ vysvetľuje náčelník
Mestskej polície v Žiari nad Hronom
Róbert Šiška a dodáva, že to znamená, že
ak vodič z komunikácie vyjde na chodník
a zaparkuje tam, pričom ponechá voľný
priestor pre chodcov o šírke minimálne
1,5 metra, môže tam stáť za predpokladu,
že tým neohrozuje, alebo neobmedzuje
ostatných účastníkov cestnej premávky
(napr. obmedzovanie výhľadových
pomerov, resp. bránenie vo výhľade

krátkodobé státie. „Osobitá je v tomto
aj časť Etapa, najmä Ulica Vansovej, kde
je státie na chodníku bežné vzhľadom
na nedostatok parkovacích miest v tejto
časti,“ dodáva náčelník Šiška.

do križovatky či blokovanie vyústenia
prechodu pre chodcov na chodník), a
to aj vtedy, ak takéto parkovanie nie
je určené dopravnou značkou. „Jazda
po chodníku však povolená nie je. Na
druhej strane, je potrebné si uvedomiť,
že chodníky v meste nie sú konštrukčne
a technicky stavané na dlhodobé a
sústavné parkovanie (kanalizácia či
inžinierske siete) a takéto zaťaženie sa
časom prejaví na ich poškodení,“ dodáva
náčelník Róbert Šiška.
Parkovanie na chodníkoch vidieť
najviac najmä v centre mesta v okolí
bánk, pošty a úradov, kde sú chodníky
a verejné priestranstvá využívané na

Mestská polícia v rámci bežnej
hliadkovej činnosti kontroluje aj
statickú dopravu, a teda aj parkovanie
na chodníkoch, či iné porušenia zákona
o cestnej premávke. „Osobitne sa však
zameriavame najmä na tie prípady, kedy
státím vozidla dochádza k výslovnému
ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej
premávky, napríklad už vyššie uvedená
situácia, keď zle parkujúce vozidlo
bráni vo výhľade do križovatky, ohrozuje
chodcov vstupujúcich na prechod pre
chodcov, zakrýva dopravnú značku
alebo dopravné zariadenie, zablokuje
výjazd na komunikáciu, alebo obmedzí
iného vodiča,“ dodáva na záver náčelník
MsP Róbert Šiška s tým, že maximálna
bloková pokuta, ktorú môže policajt za
takýto dopravný priestupok uložiť na
mieste, je 50 eur.
(kr)

Ranná rozcvička alebo vrcholný adrenalín?
Nezvyčajný pohľad sa vo štvrtok
15. marca naskytol niektorým
obyvateľom nášho mesta. Po streche
obytného domu sa v domácom
oblečení prechádzal mladý muž.
Vzápätí tiesňové linky horeli. Desiatka
mužov Integrovaného záchranného
systému mala hneď zrána plné ruky
práce. Viac ako 20 minút vyjednávala
s mladým mužom, ktorého život visel

na vlásku. Napokon sa ho podarilo
presvedčiť a zo strechy zišiel. Okamžite
sa ho ujala prítomná zdravotná služba.
Išlo o čoskoro 30-ročného Tibora B. Sú
však v ľudskom živote veci, ktoré sa už
jednoducho nedajú vrátiť späť. Ostáva
len dúfať, že mladý muž si uvedomil, na
akom tenkom ľade balansoval.
(MsP)
Foto: zdroj MsP.

Zo zasadnutia BBSK

Foto: zdroj bystrica24.

Vo štvrtok 1. marca sa uskutočnilo
5. zasadnutie Zastupiteľstva BBSK. Poslanci schválili všetky body programu.
Medzi najdôležitejšie body programu
patrilo schválenie desiatich komisií
a ich členov z radov poslancov, schválenie dvoch podpredsedov kraja (Horník
a Laššáková), schválenie kompetencií
predsedovi k zmenám rozpočtu a návrh
zmeny rozpočtu. Poslanci sa zaoberali
aj výsledkom kontroly hlavného kontrolóra, ktoré sú veľmi závažné. Vzťahujú
sa ešte k bývalému vedeniu BBSK.

V
rámci
interpelácií
vystúpil
s
problematikou
nedostavaných
nemocničných pavilónov v Žiari nad
Hronom a Rimavskej Sobote žiarsky poslanec Ladislav Kukolík. „Uplynulo 16
mesiacov (október 2016) od schválenia uznesení o odpredaji pavilónov B a
ich rekonštrukcii na moderné lôžkové
zariadenie prevádzkovateľovi týchto dvoch nemocníc, ktorým je Svet zdravia. Uznesenia sú platné a účinné, ale nie
sú vykonané, pretože nie je do dnešného
dňa podpísaná kúpno-predajná zmluva.

Čierny Peter tak ostal v rukách sklamaných obyvateľov obidvoch okresov, ako
aj sklamaných zamestnancov obidvoch nemocníc. Požiadal som predsedu
BBSK, aby sa aktívne zapojil do tohto
vážneho problému. Ako ma informoval predseda BBSK, Svet zdravia
ho zatiaľ v tejto veci nekontaktoval,“
uviedol Ladislav Kukolík k problematike nedostavaných nemocničných
pavilónov.
(li)
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Ako vznikal
Žiar nad Hronom
Svätý Kríž nad Hronom zmenil
svoj názov na súčasný Žiar nad
Hronom v roku 1955.
Spolu s výstavbou hlinikárne sa
začal meniť ráz malého mestečka,
z ktorého sa postupne budovalo
moderné mesto. Pribúdali bytové domy, budovy kultúrnych či
športových zariadení. Nadšenci
a dobrovoľníci zakladali rôzne organizácie a do mesta sa postupne
sťahovali noví obyvatelia.
A začína sa písať novodobá história

mesta. S tou je spojených mnoho
zážitkov a príbehov, z ktorých sa
niektoré zachovali a niektoré sú iba
v spomienkach pamätníkov. Vedeli
ste, že Základná umelecká škola vo
svojich začiatkoch sídlila v kaštieli?
Že prvý kultúrny dom stál dnes tam,
kde je Pohronské osvetové stredisko?
Alebo ako Žiarčania ešte do začiatku
deväťdesiatych rokov nemali vlastnú
čističku odpadových vôd? O tomto
a mnohom ďalšom nám porozprávajú pamätníci, ktorí boli pri tom, keď
sa začal budovať Žiar nad Hronom
a aj vďaka nim sa postupne z neho
stalo moderné mesto.

Novodobé dejiny Žiaru nad Hronom sa začali písať v roku 1990.
Vtedy si Žiarčania v prvých slobodných komunálnych voľbách zvolili
svojho primátora. Stal sa ním Marián
Futák. Voľba primátora a vznik mestského zastupiteľstva však boli len
prvými krokmi k modernej samospráve. Už v najbližšom vydaní Mestských novín vám prinesieme prvú
časť z niekoľkohodinového rozhovoru, v ktorom si prvý ponovembrový
primátor zaspomínal napríklad aj na
prvé mestské zastupiteľstvo, výstavbu či dostavbu niektorých zariadení doteraz. A to nie je zďaleka všetko. níkmi, vďaka ktorým sa začali písať
a nahliadneme aj do organizovania V ďalších vydaniach našich novín moderné dejiny Žiaru nad Hronom.
(li)
podujatí, ktoré sa v meste konajú si zaspomíname aj s inými pamät-

Pomôžte nám vysadiť stromčeky v Oddychovej zóne Etapa
„Chceme touto cestou osloviť
Žiarčanov, aby sa zapojili do aktivít
súvisiacich s realizáciou uvedeného
projektu, či už to bude pomoc pri
výsadbe stromov, alebo pomoc pri tzv.
premene plochy betónového plotu na
integrálnu súčasť oddychovej zóny,“
informuje Lucia Zaťková z Oddelenia
mestských projektov MsÚ. Realizácia
aktivít by mala prebiehať v období
mesiacov máj a jún. Konkrétny termín
bude upresnený v dostatočnom
časovom predstihu.
Podujatie sa uskutoční vďaka podpore
Nadácie VÚB.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom získalo
z Nadácie VÚB grant vo výške
3 000 eur. Za tieto získané finančné
prostriedky sa vysadia nové dreviny
v Oddychovej zóne Etapa a priestor
na tvorivé aktivity dostanú aj mladí
ľudia.
Miesto, kde to žije je názov projektu,
v rámci ktorého sa na oddychovej zóne
vysadí 39 kusov vzrastlých drevín, čím
sa doplní alejová výsadba zóny. Nové
stromy, ktoré sa na oddychovej zóne
vysadia, budú plniť nielen estetickú
funkciu, ale ich prínosom bude aj
ochrana pred prachom a hlukoch
z blízkej miestnej komunikácie. Zároveň
bude v rámci tohto projektu plocha
betónového plotu ohraničujúceho zónu
upravená na súdobú Street Art tvorivú
plochu.

Kontajnery slúžia na zber starého
nábytku, ako sú postele, sedačky,
matrace, koberce, parkety a pod., ako
aj sanity (napr. umývadlo, vaňa, WC,
keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa
štandardne z dôvodu jeho veľkého
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci rozmeru nezmestí do zberných nádob
s Technickými službami – Žiar nad umiestnených v stojiskách zberných
Hronom, a.s. organizuje od pondelka nádob.
9. apríla do piatku 13. apríla už
tradičné Dni jarnej čistoty 2018,
v rámci ktorých majú obyvatelia mesta
možnosť zbaviť sa najmä objemného
Upozorňujeme obyvateľov, že je
odpadu v blízkosti ich bydliska.
Upozorňujeme na zmenu oproti zakázané do kontajnerov umiestňovať
predchádzajúcim dňom čistoty, ktorá drobný stavebný odpad! Drobný stavený
spočíva v zmene času, kedy budú odpad sa v zmysle zákona o odpadoch
kontajnery umiestnené na jednotlivých a VZN mesta odovzdáva na Zbernom
stanovištiach.
Veľkokapacitné dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari
kontajnery budú rozmiestnené počas nad Hronom za poplatok podľa VZN
pracovného týždňa podľa stanoveného o miestnom poplatku. Do kontajnera
harmonogramu, a to od 14.00 do je zakázané ukladať aj triedené zložky
18.00 hod. Takáto organizácia sa odpadu, ako sú papier, kovy, plasty
a sklo, bioodpad, pneumatiky a zmesový
realizovala už aj na jeseň 2017.
komunálny odpad.

Dni jarnej čistoty 2018

Drobný stavebný odpad
do kontajnerov nepatrí!

Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň
k dispozícii na jednom stanovišti – pred
II.ZŠ na Ulici M. R. Štefánika v čase od
14.00 hod. do 18.00 hod.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť
a rešpektovanie zákazov parkovania na
vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho
výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní
jarnej čistoty.
V prípade akýchkoľvek otázok sa
môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor
odpadového hospodárstva 045/678 71
25.
Apelujeme na predsedov bytových
spoločenstiev, ako aj na samotných
užívateľov stojísk zberných nádob, aby
využili Dni jarnej čistoty a zákonne
sa zbavili objemného odpadu, ktorý
majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri

Roznášanie rozhodnutí
na miestne dane
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje
občanom mesta, že v termíne od
13. apríla do 30. apríla 2018 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 2018. 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)

opakujúcu sa situáciu s obyvateľmi
mesta, ktorí prichádzajú k VKK a ich
obsluhe s káričkami a žiadajú určitý
druh odpadu, najmä železo, elektroniku,
šatstvo, nábytok. Po ich pretriedení sa
väčšia časť stáva zdrojom vytvárania
čiernych skládok, ktoré sa nám tvoria
v rámci periférií mesta. V súvislosti
s tým opakovane žiadame obyvateľov,
aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK
„káričkárom“, pretože následne vzniknuté
čierne skládky, ktorých pôvodca sa
stojisku. Takto umiestnený odpad je
nedá identifikovať, zostávajú na riešenie
v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou.
mestu a vznikajúce náklady na ich
odstraňovanie sú hradené z mestského
Tieto prostriedky vie mesto
Nedávajte odpad, ktorý rozpočtu.
využiť aj efektívnejším spôsobom.

„

patrí do VKK, tzv. káričkárom!

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera
Jedným z negatív, ktoré vznikajú v prípade potreby operatívneho
počas dní čistoty je fakt, že obyvatelia riešenia umiestnenia kontajnera na iné
sa zbavujú odpadu aj tým spôsobom, stanovište.
že tento odovzdávajú priamo iným
obyvateľom. Dlhodobo monitorujeme
OŽPaI, oddelenie OH

DNI JARNEJ ČISTOTY ROZMIESTNENIE VKK
PONDELOK 9. APRÍLA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
•Hurbanova ulica/Svitavská ulica
•Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
•Svitavská ulica – parkovisko
•Pártošovej ulica – parkovisko, stojisko č. 27
•Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
•Ulica SNP č. 143 – oproti Slovnaftu
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
UTOROK 10. APRÍLA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
•Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska II. ZŠ
•Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotných potrebách

•Ulica A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom
•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 075/1
•Ul. Hollého č. 7
•Ulica M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

STREDA 11. APRÍLA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
•Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
•Ulica A. Kmeťa – za „hutníckym“ bufetom
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
•Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
•Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
ŠTVRTOK 12. APRÍLA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Krížna ulica – pri Stavite
•Rudenkova ulica/Družstevná ulica
•Lúčna ulica

•Medzi vodami
•Partizánska ulica č. 115
•Partizánska ulica – ZUS aréna
•Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko
pred II. ZŠ
PIATOK 13. APRÍLA OD 14.00 DO 18.00 HOD.

•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla, stred ulice pred
domom č. 366
•Šášovské Podhradie – stred dediny, autob. zastávka
•Šášovské Podhradie – pod hradom
Kutinky
•Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku – na rohu ulice
•Kukučínova ulica – parčík
•Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
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Máte historické
fotky mesta?

Spomienková slávnosť
pri príležitosti oslobodenia mesta
Mesto Žiar nad Hronom a ZO SZPB v Žiari nad Hronom vás pozývajú
na Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 73. výročia oslobodenia
mesta, ktoré sa uskutoční v stredu 28. marca 2018.

Prineste nám ich
Žiarčania, hľadáme historické fotky
mesta, ako aj futbalového štadióna,
hlavne takzvanej Brány víťazov
(pôvodný vstup na ihrisko od parku
- pomocného ihriska), pre použitie
v pripravovanej knihe o meste. Pokiaľ
takúto fotku máte, doneste nám ju do
redakcie Mestských novín, Biely dom,
6. poschodie, kde si ju zoskenujeme
a hneď vrátime. Ďakujeme za pomoc!
(r) Foto: archív Ľubica Urblíková

Pietny akt kladenia vencov na Námestí Matice slovenskej
sa uskutoční o 11.00 hodine.

Vážení priaznivci Jednotky,
venujte nám 2 % z daní

Medzinárodný deň žien
sme začali oslavovať pred 110 rokmi
Každoročne si 8. marca ľudia
na celom svete pripomínajú
Medzinárodný deň žien. Tento
deň predstavuje boj žien za svoje
práva a oslavuje politické, kultúrne,
ekonomické a sociálne úspechy žien
v histórii. Podmienky pre vznik MDŽ
boli vytvorené pred 110 rokmi.
Nápad oslavovať MDŽ vznikol na
medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku
určili 8. marec na počesť veľkého
štrajku
desaťtisíc
newyorských
krajčírok, ktorý sa konal 8. marca 1908.
Vyšli do ulíc, aby bojovali za zrušenie
desaťhodinového pracovného času,
proti nízkym mzdám, zlým pracovným
podmienkam, za hlasovacie právo
a zlepšenie sociálneho zákonodarstva.
V
Rakúsko-Uhorsku,
Švajčiarsku
a Nemecku sa prvý MDŽ konal už
v roku 1911. Tento rok si pripomíname
110. výročie vzniku MDŽ. V roku 1975
bol MDŽ oficiálne uznaný aj OSN.
Vo svete si tento deň pripomíname
rôzne. Niekde sa demonštruje, niekde
oslavuje.

V Oblastnej organizácii SZPB v Žiari
nad Hronom si tiež pripomíname MDŽ.
Funkcionárky a zaslúžilé členky SZPB
boli pozvané predsedom organizácie
na spoločenské posedenie spojené
s pohostením a odovzdaním darčekov
i za prítomnosti prednostky Okresného
úradu v Žiari nad Hronom.
Milé ženy je veľa prirovnaní, ktoré
hovoria, že ste pracovité, kamarátske,
starostlivé, trpezlivé, obetavé, láskavé,
milujúce, odpúšťajúce, oddané, skrátka
- ste krásne ženy. Ak hovoríme o žene
ako nositeľke života, tak hovoríme, že
je pilierom rodiny, najlepšie sa viete
postarať o deti, o starých a chorých, aj za
cenu nesmiernej obety. Sviatkom MDŽ
vám vzdávame úctu, lásku a vďaku.
Milé ženy, želám vám predovšetkým
zdravie, hrdosť na to, že ste ženy, matky,
babičky a niektoré i prababičky, aby ste
poznali len tú krajšiu stránku života,
aby vaše oči nemuseli plakať, aby vaše
dlane rozdávali lásku a teplo života.

Chcete urobiť správne rozhodnutie? Investujte do vzdelania. Veď vzdelanie je hodnota, ktorú nám nikto nezoberie.
Venujte našej škole 2 % z vašich daní. IČO Rodičovského združenia
pri I. ZŠ: 377 896 644.
Tlačivo na stiahnutie nájdete aj na www.zsjanzh.edu.sk
Práve vaše 2% nám pomôžu skvalitniť vyučovanie a vytvoriť podnetné
prostredie pre ďalšiu generáciu vzdelaných mladých ľudí. Zároveň vám
patrí vďaka za 2% z vašich daní, ktoré ste našej škole venovali v minulom
školskom roku. Pomohli ste nám tak zakúpiť šatňové skrinky našim
prvákom a skrášliť školu pohodlnými sedeniami na chodbách.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

26.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max,
27.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
28.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
29.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
30.3. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
13.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
31.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
1.4. 8.00 – 12.00 hod. lek. Dr. Max
13.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
2.4. 8.00 – 14.00 hod. lek. Archangelik
14.00 – 21.00 hod. lek. Iris
3.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
4.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
5.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
6.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
7.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
8.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
9.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia

Rodičia, dajte možnosť
svojmu dieťaťu rozvíjať
jeho nadanie!
„Štvorka“ a APROGEN (Alternatívny
PROgram Edukácie Nadaných)
Rodičia budúcich prvákov, máte doma
neposedného, zvedavého predškoláka
s netypickými otázkami a záujmami na
svoj vek?
V Základnej škole na Jilemnického
ulici sa od roku 2002 venujeme
programu pre nadané deti - APROGEN.
Program APROGEN, ktorého autorkou je
PhDr. Jolana Laznibatová CSc., je
jedinečný tým, že ponúka komplexné
vzdelávanie žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním.
Navštívte nás a my vám radi
odpovieme na vaše otázky!
www.zsjilemnickehozh.edupage.org

045/672 47 79

Jaroslav Bulko

Motokára, robotické rameno, dron či wi-fi reproduktor
– všetko vlastnej výroby
Na Súkromnej strednej odbornej
škole technickej v Žiari nad Hronom
sa
uskutočnilo
školské
kolo
Stredoškolskej odbornej činnosti.
Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov 1. až
5. ročníka odborov elektrotechnika
a mechanik mechatronik s 15
súťažnými prácami.
Kvalitou a originalitou presvedčili
členov komisie i prítomných žiakov.
V hodnotiacej komisii mali okrem
vyučujúcej elektrotechniky zastúpenie
aj spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko
a Nemak Slovakia. V mene zriaďovateľa
úspešnej školy – združenia InTech
pozdravil súťažiacich, porotu i divákov
z radov spolužiakov riaditeľ združenia,
Marcel Pecník.
Do krajského kola po zaujímavých
prezentáciách postúpili práce 6-osové
robotické rameno študenta Filipa
Horvátha z odboru elektrotechnika,
Stavba vlastného dronu študenta Martina
Mečiara z odboru elektrotechnika,
Motokára Ľubomíra Maslena z odboru
mechanik mechatronik, Generálna
oprava stroja Štefana Štrbu z odboru
mechanik mechatronik, Výťah riadený
PLC Mareka Priščáka z odboru mechanik
mechatronik, Herná konzola študentov

Vojtecha Daubnera a Juraja Krátkeho
z odboru elektrotechnika a Využitie
e-learning systém Moodle Jakuba Paška
z odboru elektrotechnika. Mimoriadne
ocenenie udelila študentom Patrikovi
Hausnerovi a Marianovi Kršiakovi
spoločnosť Nemak Slovakia za prácu
Stabilizovaný napájací zdroj. Ľubomír
Maslík získal cenu spoločnosti Fagor
Ederlan za prácu Motokára. Ocenení
študenti získali od uvedených firiem
pozvanie na prehliadku najnovších
technológií v týchto firmách.

Aj takto vyzerá štúdium na dobrej
škole, ktorá inovuje svoj program
a možnosti pre kvalitu štúdia, získanie
vedomostí a zručností a pre uplatnenie
v praxi. ,,Tento ročník bol naozaj veľmi
úspešný a prajeme všetkým študentom
postupujúcim do krajského kola, aby
aj tam rovnako zaujali porotu, a tak
úspešne reprezentovali seba a aj našu
školu“, skonštatovala Beata Tóthová,
riaditeľka školy.
(r)
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Budúcnosť vašich detí sa začína na „Dvojke“
Tento slogan vytvoril náš bývalý žiak.
Môžeme chvíľu popremýšľať, akým
spôsobom zrejme vznikol. Určite mu
predchádzali spomienky na detstvo
strávené v našej škole, na všetky tie
starosti a radosti, ktoré život prináša
v školskom prostredí. Ak vznikol
slogan nesúci takýto silný potenciál,
musela byť za ním pozitívna emócia,
ktorá sa cez uvedomenie pretavila
do takejto úžasnej podoby. My,
pedagógovia z „Dvojky“, sme naň
hrdí. Je v ňom totiž kus uznania za
našu prácu a je aj obojstranným
poďakovaním.
Sme vďační, že môžeme stáť pri
spoluutváraní budúcnosti vašich detí.
Zároveň je to neuveriteľne zaväzujúce.
Veď stačí chvíľka nepozornosti,
nevhodne zvolené slovo či myšlienka
zameraná na seba a nie na toho druhého,
bezmocného a vznikne poranenie duše
na celý život. V tej chvíli si každý praje,
aby sa to nikdy nestalo, alebo aby aspoň
prišlo odpustenie. Našťastie to vo väčšom
množstve vyvažujú nádherné momenty,
napríklad, keď sa učiteľka môže nechať
s radosťou vystískať svojej bývalej žiačke,
ktorá v prvý septembrový deň privedie
do jej triedy už to svoje dieťa, alebo
keď sa stretne s bývalým žiakom a on
jej ďakuje za to, že si našiel perfektnú
prácu a „zásluhu máte na tom aj vy,
pani učiteľka“, či keď na dvere zborovne
zaklope statný muž s bradou, ktorý sa už
dávno nepodobá tomu dieťaťu vrytému
do jej pamäte a hovorí, že sa práve vrátil
zo zahraničia: „Prišiel som vás pozrieť,
pani učiteľka. Ako sa máte?“ Áno, veríme,
že stojíme aj my za budúcnosťou vašich
detí, ktoré ste nám zverili do opatery. Sú
to silné zážitky, keď vítame maličkých
prváčikov, deň za dňom a rok za rokom
sa im venujeme, prežívame ich starosti
a spolu s nimi prežívame ich víťazstvá,
až sa spolu prehupneme cez všetkých
deväť školských rokov a príde najťažšia
skúška – rozlúčka, a požehnanie na cestu
do života dospelých. Je našim cieľom
nielen žiakom poskytovať vedomosti,
ale naučiť ich vedieť učiť sa, prekonávať
nevôľu víťazstvami, naučiť sa tvoriť
nielen fyzicky, ale aj psychicky a nielen

sám, ale aj v kolektíve. No najmä stať sa
dobrým človekom. A spoločne sa nám
darí. Dôkazom sú aj uznania, ktoré sa
nám dostávajú od neznámych ľudí, keď
sme na exkurzii, výlete či na výchovnom
koncerte: „Máte šikovné a múdre deti!“,
„Takéto dobré deti sme tu ešte nemali!“,
„Na deti z „Dvojky“ nemusíme vôbec
dávať pozor, vedia sa správať!“, „Takéto
dobré deti som už dávno neviezol!“
Je za nami už viac ako polovica tohto
školského roka. Úspechy našich žiakov
hovoria aj za prácu nás, pedagógov,
ktorí sa im venujeme vo voľnom čase,
poskytujeme im prácu v mnohých
krúžkoch prírodovedného, technického,
spoločenského i iného charakteru tak,
aby bol naplnený ich záujem. Vyučovacie
dni vypĺňame rôznymi aktivitami, ako
napríklad pre maličkých v školskom
klube zábavnými aktivitami a športovými
aj vedomostnými súťažami s názvom
„Úlikiáda“, Triedením odpadu pomocou
hier, Týždňom dobrovoľníctva Dobro
došlo, Svetovým dňom výživy Viem,
čo zjem. So žiakmi sa zúčastňujeme
programov, ktoré rozširujú nad rámec
povinné učivo: návšteva dopravného
ihriska či zážitkovej izby v MsKC, Ako sa
dá žiť bez zmyslov?, besedy v Mestskej
knižnici M. Chrásteka a s policajtom,
návšteva Roľníckeho družstva a Útulku
pre psov, akcie Pohladkaj si včelu, ZOO
v triede, Kyberšikanovanie a čo s ním,
Matematika nás baví, Učíme sa pokusmi,
Škola podľa chuti, ale aj výtvarnými
súťažami Ornamentálna mapa Slovenska
– Maľované ohniská, Záložka očami
detí či vedomostnými súťažami Expert
Geniality show a Všetkovedko. Exkurzie
prinášajú množstvo nezabudnuteľných
zážitkov, napríklad tie z Londýna či
z návštevy Epicentra lásky Andreja
Sládkoviča a jeho Maríny, alebo návšteva
prvostupniarov v RTVS, či úžasnej Noci
výskumníkov. Mnohé akcie našej školy
sa dostali už aj do povedomia verejnosti
a sú natoľko obľúbené, že nemôžu
chýbať v žiadnom školskom roku:
Šarkaniáda, Haloween, Októberfest,
Lampiónový sprievod, Vianočné trhy na
„Dvojke“, Mikuláš či Lucie na „Dvojke“,
Vianočná a Valentínska pošta, Týždeň

detských radostí, Vianočné besiedky
s rodičmi a starými rodičmi, Fašiangová
veselica, Noc v škole, Imatrikulácia
prvákov, Jarná školička, Mladý
technik projektu ProTech, Rozlúčkový
program deviatakov... Do našej školy
so zameraním na spoločenskovedné
predmety a vyučovanie cudzích jazykov
musia každoročne prísť obľúbení stážisti,
ale aj Deň jazykov, Native speaker,
Americké divadelné predstavenie či
Divadlo v anglickom jazyku. Príjemnú
atmosféru svojimi vysielaniami dotvára
Rozhlasové štúdio „Dvojka“ a školský
časopis My z Dvojky ponúka aktuálne
informácie, zábavu, ale hlavne poskytuje
priestor
budúcim
literátom.
V neposlednom rade je školský život
vyplnený každodennými športovými
súťažami, ako napríklad Drobci cvičia
či stolným tenisom, ktorý sa tu dá
zahrať cez každú prestávku, obľúbeným
lyžiarskym výcvikom plným zábavných
situácii a vôbec všelijakými aktivitami, na
ktorých sa majú možnosť prezentovať aj
tí žiaci, ktorým sa až tak dobre nedarí na
iných vyučovacích predmetoch.
Ešte máme pred sebou necelú polovicu
školského roka a čakajú nás mnohé
aktivity. Medzi inými Testovanie T9,
na ktorom naši deviataci preukážu
nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.
Ale už v tomto období sa zamýšľame
nad budúcim školským rokom. Aj v ňom
pripravujeme niekoľko prekvapení,
napríklad pre prváčikov prípravu do
školy bez domácich úloh. Opäť otvárame
triedu s prvkami Montessori a jazykovú
triedu. Budeme pokračovať v používaní
tých vyučovacích metód, ktoré sa nám
doteraz osvedčili a miesto si tu nájde aj
Hejného matematika. V neposlednom
rade sa zameriame aj na spríjemnenie
prostredia v budovách školy a rozľahlom
areáli, v ktorom nechýbajú podnecujúce
športoviská, altánok na hry a učenie,
skleník aj s bylinkovou a okrasnou
záhradou a zajačikmi vo výbehu.
Plne si však uvedomujeme: „Deti vždy
idú tam, kde je niečo vzrušujúce, no
vracajú sa tam, kde je LÁSKA. (Zig Ziglar)
Kolektív pedagógov ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika

Budúci prváci sa zoznámili s „Jednotkou“
Obdobie pred zápisom prvákov do
školy je výnimočné pre rodičov, pre
učiteľky v škôlke, v škole a najmä pre
tých najdôležitejších – predškolákov.
Na túto udalosť sa všetci zodpovedne
pripravujú. Budúci prváčikovia sa možno
s malými obavami nevedia dočkať ich
prvého oficiálneho vstupu do školy,
učiteľky v škôlke sa pomaly začínajú lúčiť
s deťmi, ktorým sa venovali niekoľko
rokov a rodičia zbierajú informácie, ktoré

im majú pomôcť vybrať tú správnu školu
pre ich ratolesť. My v škole hľadáme
cesty a spôsoby, ako tieto informácie
k rodičom exportovať.
Jednou z možností sú aj dni otvorených
dverí. Na „Jednotke“ sme sa rozhodli
hneď pre dva. Rodičia a budúci žiaci na
vlastnej koži zažili výučbu anglického
jazyka prostredníctvom alternatívnej
metódy storytelling. Budúce prvácke

učiteľky všetkým ukázali, ako na našej
škole využívame nové technológie
na
precvičovanie
matematiky
a geometrie. Malí predškoláci si overili
aj svoju finančnú gramotnosť – v kútiku
s občerstvením si museli najskôr
spočítať, koľko peňazí by potrebovali na
obľúbené sladkosti a požičať si presnú
sumu z fiktívnej banky. Programovateľné
lego v počítačovej učebni zaujalo nielen
deti, ale aj dospelých. Veď my sme také

nemali. V moderných laboratóriách
biológie a chémie sa premieňala voda
na mlieko, menili farby len potrasením
skúmavky a vo fyzike dokonca udierali
blesky a kopala elektrina. Na otázky k
školskej zrelosti rodičom odpovedali
školská špeciálna pedagogička a
školská psychologička.
Veľmi nás potešilo, keď sme niektoré
tváre videli aj na druhý deň. Utvrdilo
nás to v tom, že sme pripravili zaujímavý
a pútavý program a naši pedagógovia

vedia, ako prebudiť a udržať pozitívnu
zvedavosť svojich žiakov. Veríme, že
sme ju vzbudili aj u predškolákov
a budú s nami bádať a experimentovať
aj naďalej.
Všetkým rodičom budúcich prvákov,
ktorí prišli aj so svojimi predškolákmi
na Dni otvorených dverí, ďakujeme za
prejavený záujem a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu. Zároveň ďakujeme všetkým
našim kolegom, ktorí vás týmito dňami
sprevádzali.
Vedenie „Jednotky“
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VENDING, s.r.o.
PONÚKA PRÁCU:

SERVISNÝ TECHNIK
ŽIAR NAD HRONOM A OKOLIE
Náplň práce
- servis a opravy nápojových automatov.
Potrebná vyhláška 508/2009, minimálne § 22
a vodičské oprávnenie skupiny B.

Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.,
so sídlom na Ulici SNP č. 131 ponúkajú pracovné pozície
na trvalý pracovný pomer:

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA
Požiadavky: platný VP sk. C a príslušné doklady na vedenie
nákladného auta sk. C, C1 (kvalifikačná karta vodiča, doklad
o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej
spôsobilosti vodiča)

MANIPULAČNÝ ROBOTNÍK

Požiadavky: ukončená základná 10-ročná dochádzka
(pracovník na aute, ktoré vyváža komunálny odpad)

Životopis posielať na farkas@asovending.sk

Kontakt: 045 /6780 800 od 8.00 do 15.30 hod.

Žiarsky mestský polmaratón
V sobotu 12. mája sa uskutoční
už 9. ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu, a zároveň 7. ročník
inline pretekov Slovenský inline
pohár 2018. Podujatie, ktoré sa koná
pod záštitou primátora Petra Antala,
organizuje mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci s Atletickým klubom
MŠK Žiar nad Hronom.
Termín uzávierky prihlášok a výška
štartovného, aj s realizovaním platby na
účet organizátora, je do 9. mája v sume
12 eur. Pretekári, ktorí sa prihlásia
do 3. mája, získajú od organizátora
upomienkový predmet (účastnícku
medailu a tričko). Registrácia je platná
až po zaplatení štartovného poplatku,
ktorý obsahuje aj občerstvenie.
Registrovať sa môžete prostredníctvom
online formulára alebo osobne v deň
pretekov, kedy sa štartovné platí na
mieste v hotovosti. Neskôr prihlásení
pretekári zaplatia štartovné v plnej
výške 15 eur za 1 pretekára.
KATEGÓRIE

Žiarsky mestský polmaratón
Muži:
absolútne poradie
(rok narodenia 2000 a skôr)
M1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia 2000 – 1979)
M2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1978 – 1969)
M3: vek 50 – 59 rokov
(rok narodenia 1968 – 1959)
M4: vek 60 a viac rokov
(rok narodenia 1958 a skôr)
Ženy:
absolútne poradie
(rok narodenia 2000 a skôr)
Ž1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia 2000 – 1979)
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INZERCIA/ŽMP

Ž2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1978 – 1969)
Ž3: vek 50 a viac rokov
(rok narodenia 1968 a skôr)
Štafetový beh:
v rámci ŽMP sa uskutoční aj štafetový
beh pre firmy, organizácie, rodiny a pod.
V prípade záujmu môže byť prvý člen
štafety klasifikovaný aj v celkovom
hodnotení.
Inline preteky:
juniorky/juniori
15 – 18 2003 – 2000
seniori/seniorky
19 – 29 1999 – 1989
U40
30 – 39 1988 – 1979
U50
40 – 49 1978 – 1969
U60
50 – 59 1968 – 1959
U70
60 – 69 1958 – 1949
U80
70 – 99 1948 – 1919
Trať
Polmaratón, štafetový beh: 4 x
okruh 5,2743 km: Ul. M. R. Štefánika –
Ul. dukelských hrdinov – Ul. A. Kmeťa
– Hviezdoslavova ul. – Svätokrížske
Adresa: Mestský úrad Žiar nad Hronom,
námestie – Ul. SNP – Jilemnického ul.
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
– Tajovského ul. – Sládkovičova ul. –
Hronom
Ul. Dr. Janského – Ul. M. R. Štefánika.
Číslo účtu – 14621422/0200, VS – 12345
IBAN: SK8702000000000014621422
Trať inline 4 100 m jeden okruh
Prihlásení
pretekári
sa
musia
(5x okruh): Ul. M. R. Štefánika –
odprezentovať 12.5.2018 v kancelárii
Ul. dukelských hrdinov – Ul. A. Kmeťa
pretekov najneskôr do 9.15 hod.
– Hviezdoslavova ul. – Svätokrížske
námestie – Ul. SNP – Ul. M. Chrásteka
Kancelária pretekov a prezentácia
– Tajovského ul. – Sládkovičova ul. –
Registrácia
pretekárov,
výdaj
Ul. Dr. Janského – Ul. M. R. Štefánika.
štartovného čísla, čipu a tašky
sa uskutoční v priestore II. ZŠ,
Informácie o polmaratóne
Ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.
www.polmaraton.ziar.sk,
Sobota 12. máj 2018
www.beh.sk,
od 7.00 do 9.15 hod.
http://casomierapt.sk/
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Spomienka na 65. výročie popravy Pavla Valenta
Dňa 28. marca 2018 bude
65 rokov, čo bol popravený na
Pankráci v Prahe môj otecko
Pavel Valent, nar. 27.7.1914
vo
Zvolene.
Pochádzal
zo železničiarskej rodiny vo
Zvolene. Absolvoval Štátnu
odbornú školu kovorobnú
v B. Bystrici. Vojenčinu slúžil
na letisku v Nitre. Bol letec.
V 40. rokoch pracoval na
vysielačoch ako vedúci. Pôsobil
v Haniske pri Prešove, vo Veľkých
Kostoľanoch. V 50. rokoch bol
zamestnancom
Povereníctva
vnútra v Bratislave.
Som najstaršia dcéra politických
väzňov Pavla Valenta a Margity
Valentovej, rod. Dankovej, nar.
26.4.1921. Mojich rodičov zatkli
dňa 14.1.1952 v Bratislave, kde
sme bývali na Vazovovej ulici
č. 2. Boli sme tri deti – ja Gita,
9-ročná, Helenka 7-ročná a Peťko
3-ročný.
Dnes sa akosi všetko podozrivo
zakrýva pláštikom zabudnutia
a nespomínania. Tí, čo bičovali
si vynucujú, aby sa o slovenskom
mučeníctve nehovorilo. Dobre
by sa im spalo, keby mučeníci
nespomínali. Keď terajší právnici –
slovenskí a hociktorí iní preštudovali
trestné spisy mojich rodičov,
zhrozili sa nad právnickou naivitou,
ale aj zlodušstvom komunistickej
justície. V podstate išlo len
o napomáhanie k úteku za hranice
môjmu krstnému otcovi Vojtechovi
Dankovi. Po novom procese
v r. 1969 vyniesli oslobodzujúci
rozsudok, avšak môj otecko sa ho
už nedožil, lebo ho popravili na
Pankráci v Prahe dňa 28.3.1953
o 5.35 hod. mu dáva kat povraz na
hrdlo. Mamička dostávala mnoho
listov od politických väzňov, ktorí

boli s oteckom
v cele. Jeden
pán z Čierneho
Balogu
jej
písal, že otecko
chcel veľmi žiť
a nechcel, aby
ho popravili,
a tak si v cele
na Pankráci
pichal hrdzavý klinec do nohy,
aby mu nohu amputovali, že tak
ho bez jednej končatiny nemôžu
popraviť. Ale vtedy nič neplatilo! Na
popravisko išiel na vozíku.
Mamičku odsúdili na doživotie,
potom na 25 rokov a z väzenia
sa dostala domov dňa 29.1.1959.
Vo väzení bola 7 a pol roka. Okrem
mojich rodičov boli zatknutí aj
ujo Imrich Danko, bol odsúdený
na 8 rokov a celých 8 rokov bol
nevinne vo väzení. Tiež starý otec
Gabriel Danko bol odsúdený
na 11 rokov a odsedel si 7 a pol
roka. Človeku ide mráz po chrbte
za útek cez hranice a zničia
celú rodinu. To nebol súd, ale
obyčajná vražda. Rodičia boli
obžalovaní z napomáhania
nepriateľom nášho zriadenia
k úteku za hranice, čo sa považuje
za pokus zničiť alebo rozvrátiť
ľudovodemokratické
zriadenie,
a to je príprava III. svetovej vojny.
Po nežnej revolúcii som pátrala,
kde je otecko pochovaný, aby som
mu po toľkých rokoch mohla na
hrob položiť aspoň kytičku kvetov,
ale som zistila dňa 15.4.1992 na
cintoríne v Ďábliciach pri Prahe,
že všetky údaje o pochovaných
politických väzňoch boli zničené
a nič sa o tom nedozviem. Pekne
si komunisti zahladzovali stopy.
Cintorín, kde boli politickí väzni, bol
vtedy neudržiavaný a hroby boli
prepadnuté, bez mien, iba s číslami.

Teraz je cintorín obnovený a meno
môjho otecka je na náhrobnom
kameni. Kde presne leží, však už
nezistíme. Je pochovaný spolu
v jednom hrobe s tromi politickými
väzňami, a to J. Mikadom,
J. Melkusom a G. Smetanom.
Žiadna truhla, iba vrece.
Celý náš majetok bol zhabaný,
skonfiškovaný. Keď sa mamička
mala vrátiť domov, nemala sa
do čoho obliecť. Musela som jej
oblečenie kúpiť. Dňa 5.11.2000
naša okresná pobočka politických
väzňov Zväzu protikomunistického
odboja odhalila mojej rodine
pamätnú tabuľu v L. Vieske.
14.11.2017 bude pre mňa
nezabudnuteľným dňom, kedy
som z rúk pracovníčky Národného
archívu z Prahy dostala dve obálky
priamo osobne u mňa doma, kde
boli listy od otecka, ktoré napísal
pred popravou dňa 27.3.1953 nám
deťom a mamičke. Listy boli uložené
64 rokov v archíve a pracovníčka
ich našla pri práci v archíve.
Z Prahy prišli dve pracovníčky
z archívu, a to Alena Šimánková
a Zora Machková, ktorým som
sa poďakovala za ich obetavosť.
Veľmi si u nich cením to, že začali
hľadať deti po Pavlovi Valentkov
a nenechali listy ležať tam, kde
boli, ale ich dali do správnych rúk.
Oslovili Ústav pamäti národa v BA,
kde im dali moju adresu.
Moje krédo znie: nikdy viac
nedopustiť totalitný režim, mladú
generáciu vychovávať k láske a úcte
voči blížnemu, k vlasti a k národu,
aby naša história hovorila pravdu
a nič nezamlčovala. Kruté osudy
ľudí majú byť mementom pre
budúce pokolenie.
Margita Zimanová,
rod. Valentová

Pripomíname si 73. výročie oslobodenia mesta
Svätý Kríž nad Hronom
V nedeľu 1. apríla si členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov spolu
s občanmi mesta Žiar nad Hronom pripomenú
73. výročie oslobodenia vtedajšieho
mestečka Svätý Kríž nad Hronom.
Oslobodenie mestečka od nemeckých
okupantov bola a je dodnes pre obyvateľov
Žiaru, aj keď si to väčšina z nás neuvedomuje,
jedna z najväčších dejinných udalostí z histórie
nášho mesta. Miestni historici zaznamenali,
že ťažké boje v okolí mestečka Svätý Kríž nad
Hronom trvali niekoľko dní a na Veľkonočnú
nedeľu 1. apríla 1945 nadránom sa objavil čelný
predvoj oddielov 133. divízie Červenej armády
a s ním aj vojaci rumunskej divízie 53. armády.
Dňom príchodu osloboditeľskej armády sa pre
toto mestečko skončila vojna a jeho obyvatelia
si s úľavou mohli vydýchnuť. Nielen vydýchnuť,
ale hlavne pustiť sa do jeho obnovy. Veď skoro
90 % domov bolo zničených alebo poškodených.
Museli sa postaviť alebo opraviť mosty, cesty,
železničnú trať a ďalšiu infraštruktúru. Žiaľ,
vojnová doba zanechala aj veľa stratených
ľudských životov – padlých, vyvraždených
aj odvlečených do koncentračných táborov.

Miestne štatistiky uvádzajú, že celkovo zahynulo
84 občanov mesta a 63 obyvateľov židovského
pôvodu bolo odvlečených bez návratu.
Treba poukázať na to, že najväčšiu ťarchu
bojov v II. svetovej vojne niesla Červená
armáda, pretože súčasná doba prináša veľa
prekrucujúcich faktov. Spomienka na tieto
strašné udalosti poukazuje na varujúci odkaz
vojny a význam spoločného mierového úsilia
Európy o jednotu a spoluprácu. Lebo na zmysel
protifašistického zápasu neslobodno zabudnúť,
ani ho podceniť. Sami sme svedkami, že aj v tejto
dobe počuť hlasy neonacistov obhajujúcich
fašizmus a jeho pohlavárov, hlasy hnutí
popierajúcich základné ľudské práva a slobody.
Skloňme sa v úcte pred pamiatkou hrdinov
II. svetovej vojny. Im vďačíme za to, že generácie
občanov Slovenska nepoznali hrôzy vojny, že
dnes môžeme žiť v stabilnej a demokratickej
krajine, na ktorú by sme mali byť hrdí.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda ZO SZPB
v Žiari nad Hronom

Po vojne zostalo vo Sv. Kríži zničených takmer 90 % domov.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE MESTA

Vysielanie mestského rozhlasu v týchto dňoch končí. Prostredníctvom neho sa okrem bežných
oznamov uverejňovali aj oznámenia o úmrtí či pohrebe našich spoluobčanov. Z tohto dôvodu
vznikla na webovej stránke mesta sekcia, v ktorej budú zverejňované smútočné parte za
aktuálny mesiac.
Pokiaľ máte záujem o zverejnenie takéto smútočného oznámenia, požiadajte pohrebnú službu,
ktorá to zariadi za vás.
(r)
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SPOMIENKA
Kto žije v srdciach a spomienkach tých,
ktorých opustili, nikdy nezomrú.
Dňa 28.3.2018 uplynie 25 rokov od smutnej udalosti,
kedy nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec,
svokor a švagor
Jozef Dubravec.
Dňa 02.4.2018 uplynú 2 roky od smutnej udalosti,
kedy nás navždy opustila naša milovaná mama,
stará mama, svokra a sestra
Františka Dubravcová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im prosím spomienku.
S láskou spomínajú synovia.
SPOMIENKA
V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi.
Dňa 31. marca
si pripomíname
1. výročie od chvíle,
keď nás opustil milovaný manžel,
otec a starý otec
Ferdinand Buday.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen.
V spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 27. marca si
pripomíname
3. 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 Alžbetka, mama, brat Maťo,
krstní rodičia,
sesternice
Tinka a Ninka.

SPOMIENKA
Jediné srdce na
svete sme mali,
čo dokázalo nás
milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. marca
si pripomíname 14 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.
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 12. marca sme
si pripomenuli prvé
výročie, ako nás
navždy opustil náš milovaný
Vincent Sojka
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých,
čo si rád mal.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Päť smutných rokov uplynie
28. marca 2018, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka, synovia
Henrich, Vladino, Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.
SPOMIENKA
Dňa 3. apríla si
pripomenieme
6 rokov od úmrtia
nášho manžela,
otca a starého otca
Jozefa Masaroviča.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia a blízka
rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Očiam si odišiel,
v srdciach si ostal.
Dňa 20. marca
uplynulo 8 rokov, keď nás opustil
drahý manžel, otec a starý otec
Marian Schmidt.
S láskou spomína
manželka,
dcéry Mariana a Alenka
s rodinou, synovia
a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 3. apríla si
pripomenieme
3. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, svokor
a starký
Ján Jančok.
S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
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Grand Prix Slovakia v karate

PLAVCI

KARATE

Grand Prix Slovakia je najväčšia
medzinárodná
súťaž
karate
organizovaná na Slovensku. Tento rok
sa konala v dňoch od 9. do 11. marca
v Bratislave.
Národné tenisové centrum zmenilo svoju
tvár a namiesto antuky ho pokrývalo
7 súťažných tatami, na ktorých sa
v priebehu 3 súťažných dní vystriedalo
takmer 1500 súťažiacich z 26 štátov
z celého sveta. V tvrdej konkurencii
medailistov z najväčších svetových
podujatí štartovali aj naši pretekári
z Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom.
V prvý súťažný deň sme nemali
pretekárske zastúpenie, no na druhý deň
nastúpili naši najskúsenejší pretekári.
Zo začiatku sa nám veľmi nedarilo,
keď naši chalani nedokázali prejsť cez
tvrdú medzinárodnú konkurenciu
k medailovým pozíciám. Prvého úspechu
sme sa dočkali až so štartom Niny Jelžovej
v kategórii junioriek nad 59 kg. Nina
v prvom kole zdolala Maďarku, v druhom
kole vyradila reprezentantku z Bosny
a Hercegoviny. V semifinále si poradila
s českou pretekárkou. Vo finále sa stretla
s kolegyňou zo slovenskej reprezentácie,
kde opäť vyhrala. O tvrdej konkurencii
svedčí aj to, že bronzová medailistka
z Majstrovstiev Európy skončila v tejto
kategórii až na 3. mieste.
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Majstrovstvá plaveckých nádejí
V sobotu 17. marca sa plavecké a 100 m prsia.
nádeje
z
Banskobystrického
a Žilinského kraja, ročník narodenia
2008 – 2011, stretli v Banskej Štiavnici
na Majstrovstvách stredoslovenskej
oblasti.
Z 11 plaveckých klubov pretekalo
54 chlapcov a 30 dievčat. Veľkým
úspechom sa môžu pochváliť plavecké
nádeje nášho klubu Delfín Žiar nad
Hronom.

Nina Jelžová s trénerom
Ľubomírom Striežovským.

cenné umiestnenia.
Poslednou našou štartujúcou ten deň
bola Dominika Veisová. V kategórii
starších junioriek do 50 kg hneď
v prvom kole nastúpila proti Talianke.
Z predchádzajúcich skúseností vedela,
že to bude ťažký boj, lebo už s ňou bola
na súťaži v Chorvátsku a nepodarilo sa jej
ju poraziť. Úvod zápasu mala Dominika
vo svojej réžii, keď sa ujala vedenia,
no neskoršie malé zaváhanie otočilo
stav v jej neprospech. Keďže Talianka
postúpila až do finále, Dominika ešte
nastúpila v repasáži o bronz, kde to už
Hneď po tejto kategórii nasledovala dotiahla do víťazného konca.
kategória starších junioriek nad 68 kg,
kde Nina nastúpila po ostaršení. Ani tu sa Tretí súťažný deň bol venovaný
nezľakla starších súperiek a zabojovala. najmladším vekovým kategóriám.
V prvom kole zdolala českú zástupkyňu, Aj tu sa to hemžilo medzinárodnou
v druhom kole narazila na taliansku konkurenciou a našich mladších
reprezentantku, kde sa už začala pretekárov nečakal vôbec ľahký deň.
prejavovať únava a Nina prehrala 0:1. V disciplínach súborných cvičeniach
Talianka však postúpila do finále, a tak kata sa podarilo zabodovať len
Nina ešte zabojovalo o bronz, kde bola Šimonovi Sečkárovi, ktorý postupne
úspešná a zo súťaže si tak odniesla dve porazil Maďara, Rakúšana a pretekára

Ariana Nikoleta Čela s trénerom
Ivanom Tatárom.
z Bosny a Hercegoviny. Potom narazil
na slovenského kolegu, s ktorým prehral
tesne 2:3. Kolega ho však potiahol do
repasáže, kde Šimon ešte porazil českého
reprezentanta a nakoniec v boji o bronz
vyhral nad ďalším kolegom zo Slovenska.
V disciplíne športový zápas kumite
sme mali viacej adeptov na medailu.
Ako prvá zabodovala Olívia Černáková,
ktorá prehrala vo finále s ukrajinskou
pretekárkou ,a tak si z kategórie 6 –
7-ročných dievčat do 20 kg odniesla
striebro. V kategórii 10 – 11-ročných
dievčat sme sa opäť tešili zo zlata, keď
Ariana Nikoleta Čela cestou do finále
postupne porazila Chorvátku, kolegyňu
zo Slovenska, Maďarku a opäť kolegyňu
zo Slovenska. V slovenskom finále bola
opäť úspešnejšia. Nášmu klubu tak na
konte pribudla ďalšie zlaté umiestnenie.
V tejto kategórii podala pekný výkon
aj Ivana Gahírová a medaila jej ušla len
o vlások. Ivana sa prebojovala až do
semifinále, no tu už na svoju súperku

Jakub Kukučka získal zlatú medailu na
50 m prsia, 2 strieborné medaily na
100 m prsia a 100 m polohové preteky
a 2 bronzové medaily na 50 m a 100 m
voľný spôsob.
Filip Šurek získal 1 zlatú medailu na
100 m znak a 2 strieborné medaily na
100 m voľný spôsob a 50 m znak.
Peter Šurka sa vybojoval peknými
osobnými rekordmi trikrát 5. miesto na
100 m znak, 100 m polohové preteky

Na foto zľava Filip Šurek,
Jakub Kukučka, trénerka
Mia Mesárošová a Peter Šurka.
Našim plaveckým nádejam gratulujeme
a poďakovanie, samozrejme, patrí za
prípravu hlavnej trénerke Martine
Bartkovej.
Mia Mesárošová

nestačila a taktiež v boji o tretie miesto mal nakoniec možnosť nastúpiť ešte
v repasáži, kde po výhre nad Ukrajincom
bola úspešnejšia jej maďarská súperka.
a Maďarom skončil s bronzom.
Ani chalani sa nedali zahanbiť. Šimon
Sečkár v kategórii 12 – 13-ročných Grand Prix Slovakia patrí medzi
chlapcov do 45 kg postupne porazil najstaršie medzinárodné turnaje u nás.
Lotyššana a slovenského kolegu. Potom Na tohtoročnom 38. ročníku sa zúčastnil
prehral s Bielorusom, no ten ho potiahol rekordný počet pretekárov. Kvalita
do repasáže a mal tak ešte šancu na súťaže je známa aj v zahraničí, preto je
bronz. Tú využil, keď porazil slovenského o ňu záujem aj zo strany jednotlivých
kolegu a v zápase o bronz s Rakúšanom reprezentácií z iných štátov. Pre našich
pretekárov to bol sledovaný turnaj zo
bol opäť úspešnejším.
Medailovú bodku za súťažou spravil strany štátnej reprezentácie. Sme veľmi
Urban Beňo v kategórii 8 – 9-ročných radi, že sa im darilo a opäť sa zaradili
chlapcov nad 34 kg, ktorý v prvom medzi najlepších.
zápase zdolal Maďara. V druhom kole
Ľubomír Striežovský, tréner
prehral so slovenským kolegom. Urban

Brankár Tomáš Jenčo nielen o prestupe, ale aj o plánovanej veľkej životnej udalosti
Jedným z hráčov, ktorí do tímu
prišli počas zimného prestupového
obdobia, je aj 29-ročný brankár
Tomáš Jenčo. Dozvedeli sme sa, že ho
tohto roku čaká veľký životný krok.
Tomáš je gólman, ktorý dlhodobo
patrí medzi top brankárov 2. ligy. Je
skromný, pracovitý v tréningu a môže
byť svojím prístupom vzorom pre
mladších spoluhráčov.
Kedy sa zrodila tvoja láska k futbalu
a kto ťa k nemu dotiahol?
Odkedy sa pamätám je môj život spojený
s futbalom. Najprv som sa chodil pozerať
na ocina, ktorý hrával u nás v Stropkove
a vo Svidníku. Zároveň sme bývali
kúsok od ihriska, kde som sa odmalička
trieskal o zem. Chytať v bráne som totiž
zbožňoval od prvej chvíle, aj keď som bol
trénermi miestami posúvaný do poľa, ale
mne sa najviac páčilo lietať v bráne.
Takže s futbalom si začal vo svojom
rodnom meste. Ako pokračovala tvoja
kariéra?
Áno, vyrastal som v Stropkove, kde
som aj začínal v prípravke, cez žiacke
kategórie až do dorastu. Od 14 -15 rokov
som bol v staršom doraste s chalanmi,
čo mi veľmi pomohlo aj pri prechode do
mužského futbalu, ktorý býva ťažký. Už
v 16 rokoch som mal možnosť chytať za
Áčko, bola to druhá liga východ, čo bola
vtedy tretia najvyššia súťaž na Slovensku.
Bola to pre mňa veľká škola a veľmi mi to
pomohlo. Mal som šťastie na výborných
spoluhráčov, hrával so mnou napríklad
Robo Pich, ktorý je známy futbalovej
verejnosť, Kamil Kuzma či iní ligoví
futbalisti, ktorí pochádzajú zo Stropkova.
Popri futbale nechýbala ani športová
základná škola a gymnázium v Stropkove.
Hral si však aj v Artmedii Petržalka,

Foto: archív TJ.
ako si sa tam dostal?
Do Petržalky som sa dostal v podstate zo
dňa na deň, keďže som si dal prihlášku
na vysokú školu a hľadal som možnosti,
ako pokračovať ďalej vo futbale. Odohral
som jeden zápas, na ktorý sa bol pozrieť
tréner Weiss, s tým, že si ma tam zobrali.
Trénoval som s A-tímom, ale chytával
som za Béčko. V Petržalke som strávil
štyri roky, prvé dva ligové (druhý rok som
chytal ligu) a dva roky som hrával v druhej
lige. Odtiaľ som išiel do Michaloviec,
kde som strávil rok a pol, potom som
hosťoval v Ružinej a posledné tri a pol
roka som strávil vo Zvolene.
Tvoj prestup do Pohronia vyvolal
emócie na strane Zvolena, ako to
bolo?
Po skončení mojej zmluvy vo Zvolene,
prišla ponuka z Pohronia, od športového
riaditeľa Mira Poliačka, ktorú som zvážil

s rodinou a s priateľkou. Aj keď bol okolo
toho trochu humbug, prestup prebiehal
hekticky, vo Zvolene si myslia svoje, my si
myslíme svoje.
Pohronie je pre mňa lákavý, najmä čo sa
týka zázemia, fungovania a ambícii. Len
čas ukáže, či to bolo dobré rozhodnutie
zo strany klubu i mojej. Naša spolupráca
však prebieha veľmi dobre a ja verím, že
to tak bude aj ďalej.
Si spokojný s tímom Pohronia, ktorý
nastúpi do zápasov v jarnej časti
súťaže?
Teším sa, že je tu množstvo kvalitných
chalanov, nielen po futbalovej, ale aj po
ľudskej stránke. Celkovo si ako kabína
rozumieme, čo je dôležité aj pri prenášaní
na ihrisko. Myslím, že prípravné zápasy
nám ukázali, že je to dobrá cesta, aj
keď máme ešte nedostatky, ktoré treba
odstrániť.
Kto je tvojím najväčším vzorom?
Obdivujem brankára Gianluigi Buffona,
je to veľká futbalová persóna. A ako vzor,
po ľudskej stránke, beriem aj mojich
rodičov. Vždy som rád, keď sú, či už moji
rodičia, alebo súrodenci na zápase. Keď
som hral na východe, chodili vždy, keď
mohli. Určite sa prídu pozrieť aj na zápas
do Žiaru nad Hronom.
Čomu sa venuješ vo svojom voľnom
čase?
Keď nehrám futbal, venujem sa
trénovaniu. Vo Zvolene som trénoval
mladších brankárov v rámci mládeže,
čomu by som sa chcel venovať aj tu
v Pohroní. Okrem futbalu zbožňujem
tráviť chvíle s mojou priateľkou a naším
psíkom. Okrem toho, tohto roku nás čaká
veľký životný krok, 16. júna chystáme
s priateľkou svadbu.
Aké sú tvoje ciele, či už tie najbližšie,

alebo dlhodobé?
Tak ako hovoria naši tréneri, treba si dávať
veľké ciele. Myslím si, že by bolo krásne,
keby sa tu hrala a ja osobne by som si
rád zahral najvyššiu slovenskú súťaž. To
by bol veľký pekný cieľ, ale treba prísť
k nemu postupnými krokmi. Mať takýto
cieľ je však pre nás motiváciou.
Počas svojej futbalovej kariéry si
vychytal množstvo striel, určite je
však gól, ktorý si nechytil a na ktorý
doteraz nevieš zabudnúť. Ktorý to je?
Mne sa hneď vybaví viacero, ale prvý je
naozaj topka, dokonca bol medializovaný
v markizáckom Frajerovi na záver (viacerí
bývalí spoluhráči sa určite zasmejú, keď
si to prečítajú). Ako Zvolen sme hrali prvý
rok v druhej lige a prvý pohárový zápas
sme odohrali vo Zvolene s Trenčínom.
Ten sa hral v stredu, hneď nato v sobotu
sa hral ďalší zápas s Lokomotívou

Košice a ihrisko bolo dosť v zlom stave.
V desiatej minúte mi dal stopér malú
domov, ktorá išla presne do stredu brány,
išiel som ju odpáliť cez celé ihrisko,
v najväčšom náprahu mi však lopta nohu
preskočila a skončila v bráne. Doteraz mi
vo Zvolene nohu hľadajú. Pár dní nato mi
večer začali pípať smsky, čomu som sa
čudoval, keďže som nemal narodeniny,
písali mi však známi a spoluhráči kvôli
markizáckemu Frajerovi na záver, kde bol
práve tento nešťastný gól. Na druhý deň
som ani nechcel ísť na tréning.
Spomeňme teda na záver aj niečo
pozitívne.
Takých tých dobrých vecí bolo dosť veľa,
radšej zbieram to pozitívne. Posledná
pol sezóna mi vo Zvolene vyšla a myslím,
že som dostal najvyššie hodnotenie od
trénera. Bola to jedna z lepších sezón, na
viaceré však spomínam rád.
(kr)
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Odkaz Milana Škriniara exkluzívne pre Žiarčanov

V silnej konkurencii sa žiarskym plavcom darilo

FUTBAL

Domov priniesli cenné kovy

Nedeľa 11. marca bola v Taliansku
v znamení futbalového stretnutia
medzi poprednými celkami Serie A,
Interom Miláno a SSC Neapol. Pre
slovenských fanúšikov mal tento
zápas extra silný náboj, proti sebe sa
postavili aktuálne najlepší a najdrahší
hráči našej krajiny – Milan Škriniar
a Marek Hamšík.
Oboch našich reprezentantov prišlo
do Milána podporiť do hľadiska
približne 800 Slovákov. Aj zo Žiaru nad
Hronom smerovalo na nedeľný šláger
viacero skupín fanúšikov. Medzi nimi
bola aj skupina kolegov zo žiarskeho
magistrátu. „Slovenské vlajky bolo vidieť
takmer všade,“ hovorí vedúci Kancelárie
primátora mesta Žiar nad Hronom Martin
Baláž, ktorý bol taktiež v spomínanej
skupine. Náš rodák Milan je v Miláne
mimoriadne populárny: „Keď talianski
fanúšikovia videli naše slovenské
vlajky, zdravili nás, pristavovali sa pri
nás a kričali Škriniar, Škriniar,“ spomína
ďalej Martin Baláž s tým, že neapolskí

PLAVCI – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

fanúšikovia zase kričali Hamšík, Hamšík.
Zápas skončil bezgólovou remízou, no
nás teší, že žiarsky rodák Milan Škiniar
predviedol fantastický výkon a bol
vyhlásený za najlepšieho hráča. Po
zápase sa mladý slovenský stopér aj

osobne stretol s „delegáciou zo Žiaru“,
ktorej podpísal veľkoplošný transparent
s jeho menom a nahral krátky pozdrav,
v ktorom pozdravil všetkých fanúšikov
zo Žiaru nad Hronom.
(kr)

Minibasketshow prvýkrát aj v Žiari nad Hronom
BASKETBAL

nad Hronom zorganizoval pre deti,
ročník narodenia 2008 a mladších,
jedno z viacerých kôl Minibasketshow
2018. Spolupráca SBA a BK MŠK Žiar
nad Hronom funguje už viac rokov
na výbornej úrovni, možnosť rozvinúť
spoluprácu aj u neorganizovanej
mládeže, prišla v tomto čase viac ako
vhod. V stredu 14. marca už od rána
prichádzali postupne do žiarskej ZUS
arény malí žiačikovia z prvého stupňa
žiarskej „Jednotky“, „Dvojky“, „Štvorky“
a cirkevnej ZŠ. Pozvaná bola aj Základná
škola Ďumbierska v Banskej Bystrici.
V šatniach, ktoré mali jednotlivé školy
pridelené, sa tak do novučičkých tričiek
s logom SBA obliekalo takmer 90 detí,
nervózne očakávajúc, čo ich o chvíľku
na palubovke čaká. Spolupráca SBA
a žiarskeho Basketbalového klubu
pripravila pre deti výborné podmienky.
Stolík obsluhujúci svetelnú tabuľu,
zabezpečujúci hudobný doprovod,
ozvučujúci profesionálneho moderátora,
dotváral fantastickú športovú atmosféru
na palubovke. Zápasy rozhodovali
oficiálni rozhodcovia SBA.
Turnaj slávnostne otvárali viceprimátor
mesta Ladislav Kukolík, konateľ
Vedenie basketbalového klubu preto mestských Technických služieb Emil
uvítalo ponuku z Bratislavy, aby aj Žiar Vozár a riaditeľ spoločnosti Igor
Minibasketshow
je
projekt,
ktorého hlavným cieľom je zapojiť
do športovania čo najväčší počet
najmenších žiakov základných škôl.
Jeho ambíciou je otvoriť dvere do
basketbalového sveta tým, ktorí
sami na ich kľučku ešte nedočiahnu.
Unikátny
projekt
Slovenskej
basketbalovej
asociácie
(SBA),
zameraný na vyhľadávanie mladých
talentov, sa podarilo dostať konečne
aj do Žiaru nad Hronom.
V našom meste aj tento školský rok
pokračuje
najúspešnejší
projekt
Basketbalového klubu MŠK, Nemak
žiarska basketbalová mikroliga (Nemak
ŽBM). V tomto, už 4. ročníku, sa
projekt posunul na ešte vyššiu úroveň,
keďže na každej zo štyroch žiarskych
základných škôl je otvorený krúžok
pohybových hier, koordinovaný za
súčinnosti školy a basketbalového
klubu. Až 80 detí prvého až tretieho
ročníka sa pod vedením svojich učiteliek
a koordinátora Nemak ŽBM pripravuje
na mikrobasketbalové turnaje, ktoré
sa uskutočnia postupne na žiarskych
školách v mesiacoch apríl až jún.

Rozenberg. Turnaj sa hral systémom
každý s každým, takže každá škola
odohrala 4 veľmi napínavé zápasy. Zápas
sa skladal z viacerých súťaží, išlo o štafety
s driblingom, štafety s prihrávkami,
štafety so streľbou a poslednou štafetou
bola práca nôh – agilita. Zápas medzi
školami bol zakončený hrou 3:3, kde sa
postupne vystriedalo všetkých 15 detí
v tíme. Ako sa nakoniec ukázalo, nebolo
dôležité, kto turnaj vyhral, kto prehral.
Stretli sa aj malí prváčikovia so staršími
tretiakmi. Vyhrali, samozrejme, tí starší. Tí
najmenší si musia rok počkať. A poctivo
zatiaľ trénovať, veď raz aj oni budú starší.
Pretože Minibasketshow 2019 určite
po tohtoročnom vydarenom kole opäť
zavíta ku nám budúci rok do Žiaru nad
Hronom.
Poradie škôl
1. ZŠ na Ďumbierskej ul., BB (postup do
celoslovenského finále v Poprade)
2. „Jednotka“
3. cirkevná ZŠ
4. „Štvorka“
5. „Dvojka“
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
a koordinátor Nemak ŽBM

V dňoch 10. a 11. marca sa
v Žiline konali Majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti v plávaní.
Na štart sa postavili aj plavci
žiarskeho PK Delfín.
Až 337 pretekárov z 18 klubov bojovalo
v 50-metrovom bazéne v kategóriách
seniori, juniori, mladší a starší žiaci.
Žiar nad Hronom reprezentovalo 16
Zľava Martina Bartková, trénerka
pretekárov pod vedením trénerky
a medailisti Hana Kmeťová, Ema
Martiny Bartkovej. Plavci PK Delfín
Prachárová, Melinda Ruislová
Žiar nad Hronom získali 2 strieborné
a Andrej Holos.
medaily – Diana Karásková, Ema
Prachárová a 3 bronzové medaily – Viktória Maliková 50 m znak a 100
Andrej Holos, Hana Kmeťová a Melinda m znak 5. miesto, Dominik Meliš
Ruislová. Mia Mesárošová, trénerka 100 m prsia a 200 m polohové preteky
9. miesto, Hana Pittnerová 100 m znak
7. miesto, Ema Prachárová 100 m
Martina Melisa Bartková: 100 m znak motýlik 2. miesto, Melinda Ruislová 100
26. miesto, Andrej Holos 200 m m motýlik 3. miesto, Tamara Šabatová
polohové preteky 3. miesto, Adam 50 m znak 5. miesto, Ivana Šureková
Jančok 50 m znak a 100 m znak 100 m voľný spôsob 4. miesto, Olívia
8. miesto, Diana Karášková 100 m Ťahúnová 100 m prsia 11. miesto,
motýlik 2. miesto, Eliška Klučková Tereza Veselá 100 m motýlik 5. miesto,
100 m znak a 100 m prsia 12. miesto, Šimon Veselý 100 m prsia a 100 m
Hana Kmeťová 100 m prsia 3. miesto, motýlik 6. miesto.

Výsledky PK Delfín na MSSO

Žiarčan Milan Škriniar získal cenu fanúšikov a stal
sa druhým najlepším futbalistom roka 2017

Adam Nemec.
Foto: zdroj TASR – Lukáš Grinaj.
Stalo sa tak v ankete Slovenského
futbalového zväzu a denníka Pravda
o najlepšieho futbalistu Slovenskej
republiky za rok 2017.
Žiarčan a odchovanec FK Pohronie
Milan Škriniar sa stal druhým najlepších
futbalistom, hneď za Marekom
Hamšíkom z SSC Neapol. Odchovanec
žiarskeho futbalu, ktorý hrá za Inter
Miláno, získal aj Cenu fanúšikov. „Som
za túto cenu rád, znamená to pre mňa
veľmi veľa. Chcem sa poďakovať najmä
priateľke, spoluhráčom a všetkým,
ktorí ma podporujú. Aj fanúšikom, bez
ktorých by futbal nebol taký, aký je.
Chcem pogratulovať Marekovi, jeho
víťazstvo je zaslúžené a verím, že to
bude držať a ťahať ešte ďalšie roky,“
povedal po získaní ocenenia Milan
Škriniar.
Na treťom mieste skončil Stanislav
Lobotka, štvrtý Martin Škrtel, za ním
Ján Ďurica, na delenej šiestej priečke
Adam Nemec s Petrom Pekaríkom,
potom Róbert Mak, Juraj Kucka a
Albert Rusnák.
Ako Milan Škriniar, tak aj Adam
Nemec prešli v určitom veku žiarskymi
futbalovými prípravkami. Ich výsledky
a úspešné pôsobenie nielen na
domácej, ale aj zahraničnej scéne

sú dôsledkom systémovej práce
s mládežou, ktorú odvádzajú tréneri
a vedenie FK Pohronie.
Hrdosť na našich futbalistov Milana
a Adama pociťujú nielen fanúšikovia,
ale predovšetkým ich blízki. V tomto
prípade sú to najmä otcovia. Práve oni
stáli pri nich, keď urobili prvé kroky na
futbalovom trávniku. „Na syna sme aj
s manželkou veľmi hrdí nielen za to,
čo dokázal vo futbale, ale aj preto, že
z neho vyrástol dobrý človek, ktorému
sa síce v kariére darí, ale nohami zostal
pevne na zemi a srdcom v Žiari nad
Hronom. Verím, že bude vzorom pre
mnohých mladých futbalistov,“ uviedol
Ľubomír Škriniar, otec momentálne
najdrahšieho slovenského futbalistu.
Hrdosť na syna netají ani futbalový
tréner Milan Nemec, ktorého syn Adam
je tiež odchovancom žiarskeho futbalu.
„Isteže som hrdý na syna za ocenenie
jeho úsilia a schopností futbalových
aj ľudských, keď vždy svoje “služby”
dával do kolektívu! Treba podotknúť,
že v prvej šestke najlepších futbalistov
SR sú dvaja hráči, ktorí vyšli zo Žiaru
nad Hronom, čo je motivácia pre celú
mládež. A štyria hráči zo šiestich sú z
blízkeho okolia, a to Hamšík, Škrtel,
Škrinka a Adam.“
(kr; li)

