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Zápas internacionálov Slovenska a Českej republiky
Mesto Žiar nad Hronom organizuje podujatie v rámci osláv
100. výročia vzniku Československa.
Pri tejto príležitosti sa bude konať
veľká športová akcia, kde môžete
vidieť legendy slovenského a českého
futbalu. Zároveň sa bude konať
predzápas, ktorý odohrajú bývalí
hráči Žiaru nad Hronom a partnerského mesta Svitavy.

sprevádzať
športový
moderátor
Ľuboš Hlavena, známy z RTVS, chýbať
nebudú ani súťaže o zaujímavé ceny a,
samozrejme, kultúrny program,“ dopĺňa
Baláž.
V rámci kultúrneho programu sa,
okrem Sue-Svitavy ukulele ensemble
z partnerského mesta Svitavy, predstaví
aj Městský orchestr mladých Dolní
Benešov, koncert odohrá žiarska
skupina ZHband a atmosféru počas
celého podujatia bude spríjemňovať
bubnová šou. Vstupné na podujatie
bude 2 eurá.

V nedeľu 9. septembra sa od
15.00 hodiny bude na Mestskom
futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom
konať priateľský medzištátny futbalový
zápas internacionálov zo Slovenska proti
Toto výročie patrí do
internacionálom z Českej republiky,
a to pri príležitosti 100. výročia vzniku
našej histórie a mala by sa
Československa. Na trávnik tak vybehnú
bývalí reprezentanti, známe futbalové mu dávať určitá vážnosť.
mená, z oboch krajín. Zápas začne
Peter Antal, primátor mesta
o 19.00 hodine, avšak celé podujatie
odštartuje už o 15.00 hod. vystúpenie
skupiny Sue-Svitavy ukulele ensemble Na veľké oslavy 100. výročia vzniku
z partnerského mesta Svitavy.
1. Československej republiky schválili
žiarski poslanci ešte na aprílovom
„Na oslavy príde delegácia zo Svitáv, rokovaní 10-tisíc eur. „Myslím si, že toto
ktorá odohrá prvý futbalový zápas proti výročie patrí do našej histórie a mala by
výberu z nášho mesta,“ informuje vedúci sa mu dávať aj určitá vážnosť,“ približuje
kancelárie primátora mesta Martin primátor Peter Antal a ako podotýka:
Baláž s tým, že tento zápas začne už o „Doposiaľ sme výročie prvej spoločnej
16.30 hodine. „Podujatím nás bude

„

Nový systém má urýchliť čakanie
na pošte
Strana 4
republiky v meste neoslavovali. Teraz
sme sa tak rozhodli z viacerých dôvodov.
Ide o významné sté výročie a naše
partnerské mesto Svitavy je v Českej
republike. Okrem spoločnej minulosti
nás spája aj partnerstvo, ktoré chceme
takýmto spôsobom osláviť.“
Spolupráca Žiaru nad Hronom so

Svitavami bola aj pred rokom 1989.
Zmluva sa obnovila v roku 2006 a obe
mestá sa v nej dohodli na vzájomnej
podpore a rozvíjaní vzťahov v rôznych
oblastiach. „Všetkých pozývam na
túto príjemnú akciu, ktorá môže byť
zaujímavým ukončením letnej sezóny,“
uzatvára primátor Antal.
(kr)

Začalo sa s výstavbou cyklokomunikácie
Mesto v týchto dňoch začalo s výstavbou cyklokomunikácie, ktorá povedie
z Etapy až do priemyselného parku.
Výstavba má byť ukončená do mája
budúceho roku. Podľa zverejnenej
zmluvy za ňu mesto zaplatí firme Strabag viac ako 420-tisíc eur.
Na vybudovanie cyklokomunikácie
získalo mesto dotáciu z Integrovaného
regionálneho operačného programu
vo výške takmer 594-tisíc eur. Hlavným
účelom vybudovania cyklokomunikácie
je podľa primátora mesta Petra Antala
dochádzanie Žiarčanov z mesta do
zamestnania v priemyselnom parku.
Od väčšieho využívania bicyklov si tiež
sľubuje odľahčenie motorovej dopravy
v meste.
Popri
cyklokomunikácii
dlhej
3,65 kilometra sa umiestni 103
stojanov na bicykle a postavia sa aj
dva uzamykateľné prístrešky. Tie budú
umiestnené pri Základnej škole na
Jilemnického ulici a pri plavárni. Kapacita
každého prístrešku bude 20 bicyklov.

Cyklokomunikácia bude v celej
dĺžke vedená po už jestvujúcich
miestnych komunikáciách a vyústi
do priemyselného parku ZSNP.
Spoločnosť AreaServis, ako správca
areálu priemyselného parku, ešte v roku
2017, za symbolickú sumu, prenajala
mestu pozemky na ľavom brehu rieky
Hron, pod prístupovou komunikáciou
(momentálne nefunkčnou), ktorá je
prepojením Ulice Hutníkov smerom
k rieke Hron, cez lávku k priemyselnému
areálu. V rámci projektu sa pripravuje
aj opätovné otvorenie vrátnice
Kortina, ktorá bude nadväzovať na
cyklokomunikáciu a bude otvorená
súbežne s jej dobudovaním, aby bolo
možné na bicykli plynule prejsť do areálu
priemyselného parku. V súčasnosti
realizuje svoju činnosť v priemyselnom
parku približne 185 firiem a za prácou
sem dochádza minimálne 5000 občanov
mesta. „Do areálu priemyselného parku
sa dostane len zamestnanec, ktorý tu
pracuje. Cyklokomunikácia je účelová
trasa na prepravu po meste a na dopravu

do zamestnania,“ vysvetľuje Antal na
margo toho, že si ju niektorí zamieňajú
s turistickou cyklocestou. „Cyklocesty by
mal robiť VÚC, pretože presahujú hranice
mesta a obce. VÚC môže investovať na
jej území a obec len na svojom. Avšak
budúci rok chceme upraviť štrkom, ako
je v parku, celú trasu popri Lutilskom
potoku od parku s vyznačením trasy na
Ulici Medzi vodami až na hlavnú cestu
smerujúcu do Lutily, a to zo strany mesta
popri záhradkách tak, aby sa nemuselo
prechádzať cez most,“ informuje
primátor na svojom profile na sociálnej
sieti.

„

Samotná
výstavba
cyklotrasy
pozostáva z piatich samostatných
stavebných objektov. Nimi sú napríklad
V rámci projektu
cyklotrasa vedená po uliciach SNP,
Bernolákova, Svitavská, Š.
opravíme aj lávku cez Hron Jilemnického,
Moysesa, Námestie Matice slovenskej,
a otvorí sa ďalšia vrátnica
Hutníkov až po lávku ponad rieku
Hron. Súčasťou projektu by malo byť aj
do priemyselného parku.
osvetlenie pri priechodoch pre chodcov
Peter Antal, primátor mesta a cyklistov krížiacich frekventované
miestne komunikácie.
Na projekt Zvýšenie atraktivity cyk-

Cyklotrasa bude začínať na Etape.
lodopravy v meste Žiar nad Hronom získala žiarska radnica dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR vo výške 593 951,30 eur.
(li)
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Finančné zdravie Žiaru je výborné
Inštitút
INEKO
každoročne
vyhodnocuje
finančné
zdravie
samospráv. V aktuálnom rebríčku
dostal Žiar nad Hronom skóre 5,3
bodu zo 6, čo je hodnotenie zdravia
ako VÝBORNÉ.

Zoznam stanovíšť kontajnerov
na šatstvo a textil
V ostatnom čísle novín sme vás
informovali o nových zberných
kontajneroch na šatstvo a textil
v našom meste. Omylom sme
uviedli na niektorých miestach

Na portáli www.hospodarenieobci.sk
prezentuje inštitút údaje o všetkých
2930 slovenských obciach, vrátane
miest a mestských častí a o ôsmich
vyšších územných celkoch za roky
2006 – 2017. Ide o štyri druhy údajov:
administratívno-geografické, vstupné
finančné
ukazovatele,
indikátory
finančnej stability a finančné zdravie.
Kým posledné tri typy hovoria
o hospodárení, prvé slúžia najmä na
presnejšiu identifikáciu obce alebo
VÚC – počet obyvateľov, štatút, okres,
kraj a e-mail na kontaktnú osobu na
miestnom úrade, mestskom úrade či
magistráte.

„

Oproti minulému roku
sme sa zlepšili. To je jeden
z dôkazov, že hospodárime
dobre.
Peter Antal, primátor mesta

že hospodárime s verejným majetkom
dobre,“ uviedol na margo hodnotenia
primátor Peter Antal a podotkol: „Musím
povedať, že kúpou kaštieľa, ktorú
aktuálne pripravujeme, v budúcom roku
asi v hodnotení klesneme. Avšak majetok
mesta kúpou kaštieľa zhodnotíme, a to
nehovorím o kultúrnej a spoločenskej
Zo 138 slovenských miest skončil Žiar hodnote, ktorú tým mesto získa.“
nad Hronom na 33. mieste. „Nebyť úveru
za verejné osvetlenie, pravdepodobne Na prvom mieste v hodnotení za minulý
by sme mali takmer plný počet bodov. rok skončilo Nové Mesto nad Váhom,
Oproti minulému roku sme hodnotenie druhá Dubnica nad Váhom a tretie
dokonca zlepšili. Aj to je jeden z dôkazov, Strážske. Naopak, najhoršie v rebríčku

obstáli Senica, Martin a Myjava. Ako zdroj
pre všetkých 17 vstupných finančných
ukazovateľov slúžilo Datacentrum,
ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti
Ministerstva financií SR. Údaje do
centra každoročne vkladajú obce
prostredníctvom štatistických výkazov.
V rámci projektu sa sledujú indikátory
finančnej stability, patrí sem napríklad
celkový dlh, bilancia bežného účtu,
bilancia kapitálového účtu, celkový dlh
na obyvateľa či výsledok hospodárenia
za bežné účtovné obdobie na obyvateľa.
(li)

Priechody pred školskými zariadeniami
zvýraznili červenou
Mestské Technické služby v týchto
dňoch pokračujú v prácach na
maľovaní priechodov pre chodcov.
Natierajú
sa
červeno-bielou
farbou, a to najmä pred školskými
zariadeniami.
Priechody pre chodcov technické
služby natierajú a obnovujú každý rok.
A to najmä pred budovami školských
zariadení, ktoré sú najviac exponované
a najviac zničené. Práce sa začali
realizovať počas prázdnin a ukončené by
mali byť do začiatku školského roka.

Ulica

číslo stojiska

Jilemnického

17

Tajovského

12

Vansovej

34

Tajovského

10

Novomeského

29

M. Chrásteka

21

Š. Moysesa

75/1

Š. Moysesa

83

M. Benku

91

A. Štefanku

94

Komenského

82

Š. Moysesa

71

A. Dubčeka

52/1

Duk. hrdinov

50

nesprávne údaje. Za uvedenú chybu
sa ospravedlňujeme. Prinášame vám
preto aktuálny prehľad a zoznam
rozmiestnenia stanovíšť.

Š. Moysesa

66

A. Kmeťa

63

Š. Moysesa

62

Hviezdoslavova

39

Hviezdoslavova

40

Hviezdoslavova

35

Jesenského

medzi RD 26 a 28

Medzi vodami

pri futbalovom ihrisku

Družstevná

pri zberných nádobách (sklo + použitý olej)

Sládkovičova

6/1

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 záko- 1. Otvorenie, voľba pracovných
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom komisií.
zriadení v znení neskorších zmien 2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu
a doplnkov, zvolávam zasadnutie mesta.
Mestského zastupiteľstva v Žiari 3. Schválenie úverového rámca.
nad Hronom na deň 28. augusta 4. SMM - majetkovo – právne vzťahy.
2018, t. j. utorok o 14.00 hodine do 5. Zimný štadión.
zasadačky Mestského kultúrneho 6. Záver.
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s
Mgr. Peter Antal, primátor mesta
týmto programom:

V tomto roku natrú technické služby
celkovo 355 m2 v celkovej sume
3 638 eur. Nový náter dostanú priechody
pred Základnou školou na Jilemnického
ulici, na križovatke ulíc Bernolákovej
s Jilemnického, M. Chrásteka so Sládkovičovej ulici a Ul. Dr. Janského, Sládkovičovej ulici, pred Gymnáziom
Svitavskou, pred Základnou školou na pred Základnou školou na Ul. M. R. M. Rúfusa a aj pred cirkevnou školou.
Ul. Dr. Janského, pred nemocnicou na Štefánika, pred materskou školou na
(li)

Čakanie na pošte sa skráti. Nový systém zavedú aj v Žiari

Slovenská
pošta
plánuje
v najbližšom období nainštalovať
vyvolávacie systémy na viacerých
pobočkách na Slovensku. Vďaka
tomuto systému nemusia zákazníci
venovať pozornosť tomu, kedy sa
dostanú na rad.
„Predpokladáme, že na pošte Žiar nad
Hronom 1 by k tomu malo dôjsť na konci
septembra až začiatkom októbra 2018,“
informuje za Slovenskú poštu Jana
Sásfaiová.

mestské noviny

Cieľom inštalácie týchto moderných
vyvolávacích systémov je zabezpečenie
účelnej a komfortnej obsluhy, skrátenie
čakacích dôb a celkové zvyšovanie
kvality poskytovaných služieb. „V rámci
vyvolávacieho systému sú zákazníci
volaní podľa poradia, v ktorom si vytlačili
poradový lístok. Zároveň sú automaticky
nasmerovaní na najbližšie voľné
pracovisko, ktoré dokáže požadovanú
službu vybaviť. V prípade, že si zákazník
omylom vytlačí nesprávny lístok,
nemusí čakať odznova, prostredníctvom

vyvolávacieho systému ho dokážeme
prednostne presmerovať k správnej
priehradke bez ďalšieho čakania,“
približuje systém fungovania Sásfaiová.
Už vlani pribudli takéto systémy na
tridsiatich poštách a podľa Slovenskej
pošty sa čakacie lehoty skrátili. Napríklad
na jednej z najväčších pôšt v Bratislave
po zavedení vyvolávacieho systému až
o 10 percent. Podľa celkových výsledkov
meraní v druhej polovici roka 2017 bol
priemerný čas čakania na pobočkách

s vyvolávacími systémami necelých
6 minút, čo je o 51 percent kratší čas,
ako je priemer určený Úradom pre
reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb. Vďaka vyvolávacím
systémom zákazníci nemusia venovať
pozornosť tomu, kedy sa dostanú na
rad. Vybavení sú v poradí podľa zvolenej

služby. Fakt, že klienti nemusia čakať pri
priehradkách, tiež zabezpečuje väčšiu
diskrétnosť. „Inštalácia spomínaného
systému na pošte Žiar nad Hronom 1
prebehne mimo hodín pre verejnosť,
a teda neovplyvní chod prevádzky,“
dodáva na záver Jana Sásfaiová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Cesta mestom
Aj keď sme už dosť popísali
o križovatke ciest, na ktorých
leží mesto Žiar nad Hronom, a to
hlavne s dôrazom na minulosť,
k tejto téme sa opäť vraciame.
Budeme sa bližšie venovať ceste
mestom.
Cesty
vlastne
neprechádzali
mestom, viedli len v jeho blízkom
okolí a niekedy až úplne popri jeho
hradbách. Ale jedna cesta viedla
práve stredom mesta a bola hlavnou,
takpovediac tepnou mesta. Bola to
terajšia Handlovská cesta, v minulosti

okolo ktorej akoby boli len prilepené
domy mesta. Aj kaštieľ ako by jej
ustupoval. Absolútne ju rešpektoval
a ani jedinou, čo i len malou, stavbou nezasahoval do jej trasy. Bola
to dominantná cesta, ku ktorej sa
mesto len tak prilepilo. Tento fakt
vyplýva aj z pozorovania jedného
z našich najvýznamnejších pamiatkarov minulého storočia, Václava
Mencla. Ten, prechádzajúc mestom,
ho popisoval a opísal cestu, k nej
priľahlý kaštieľ s budovami a domy
po obidvoch stranách cesty. Akosi
zmieňovaná ako cesta na Prievidzu. však zabudol na Svätokrížske námesPozrime sa na ňu bližšie.
tie. Pravdepodobne tam ani nebol,
upútala ho len cesta. A keď sa dobre
Vždy to bola veľká a široká cesta, pozrieme na staré mapy, naozaj je

námestie vybočené z hlavnej trasy
a tvorí akýsi prílepok k ceste. Veď ho
s cestou spája len úzky pás popri domoch.
Nástup na námestie nie je vôbec
monumentálny, ako by sa žiadal.
Vyplýva to aj z toho, že výstavba
námestia bola až neskoršie a bola
podmienkou pre udelenie mestských
výsad v roku 1246. Naša cesta
vstupovala do mesta pri kaštieli,
lepšie povedané ešte pred kaštieľom,
kde v minulosti určite stáli domy, no
nie je po nich ani stopy. Pokračovala
hustou zástavbou v strede trasy
cez mesto, ozdobená bola sochou
na kamennom podstavci, ktorá

Roadshow pri príležitosti 100 rokov
slovensko-amerických vzťahov dorazila aj do Žiaru
Pri príležitosti sto rokov slovenskoamerických
vzťahov
organizuje
americká ambasáda na Slovensku
putovnú výstavu Amerika na kolesách.
Roadshow dorazila do nášho mesta
v piatok 17. augusta.
Počas výstavy, ktorá sa konala priamo
na námestí, bol pripravený kvíz o vecné
ceny, pracovníci ambasády poradili
záujemcom, ako sa dostať do Ameriky, či
už za prácou, alebo štúdiom a mohli sa
tiež oboznámiť s historickými míľnikmi
v rámci vzťahov medzi Slovenskom
a USA. Počas podujatia bola k dispozícii
aj krabica, do ktorej mohli Žiarčania
vhodiť svoje názory, napísať, ktoré sú
podľa nich najväčšie problémy v regióne
a ako vnímajú USA. „Dotazník alebo
vedomostný kvíz nám vyplnilo viac
ako 70 ľudí. Účasť tak odhadujeme na
približne stovku Žiarčanov,“ informuje
Natália Pindrochová z americkej
ambasády a konkretizuje, o čo sa ľudia
v Žiari najviac zaujímali: „Vo väčšine sa
ľudia zaujímali najmä o to, prečo sme
prišli a boli radi, že sme si vybrali aj ich
mesto. Väčšina z tých, ktorí sa pristavila,
bola aj veľmi pozitívne naladená.

Modriny na duši

Ešte začiatkom júla sa žiarski
pedagógovia zúčastnili odborného
seminára pod názvom Modriny
na duši. Cieľom vzdelávania bolo
vyškoliť zamestnancov v tom, ako
postupovať v prípadoch podozrenia
zo sexuálneho zneužívania detí.
Pani Valika pracovníkov ambasády pohostila koláčikmi.
že sa potvrdzuje, koľko osobných väzieb
existuje medzi Amerikou a Slovenskom.
Veľa Slovákov má totiž príbuzných v
Amerike, alebo pozná niekoho, kto do
USA emigroval, pripadne tam strávili
nejaký čas. Potvrdzuje sa aj to, že ľudia
s osobnou skúsenosťou voči Amerike
pozitívne naladení. S podujatím v Žiari
nad Hronom sme boli veľmi spokojní,
účasť aj privítanie boli veľmi srdečné.
Žiar nad Hronom je jedno z 26 miest na Zastavil sa aj primátor mesta,“ uzatvára
(li)
Slovensku, ktoré pracovníci ambasády Natália Pindrochová.
počas 17 dní navštívili. „Veľmi nás teší,
Dokonca nám jedna pani priniesla
zákusky z miestnej cukrárne. Rozprávala
nám, že jej bratranec, fotograf Róbert
Vaňo emigroval do USA. Spomínala,
ako spolu s ním trávila leto u starkej
a rozprávala vtipné príbehy z detstva.
Veľmi sme si pochutili aj na prinesených
zákuskoch,“ hovorí o milom zážitku so
Žiarčankou Valikou Natália.

Mesto Žiar nad Hronom, ako
zriaďovateľ škôl a školských zariadení,
v spolupráci s Centrom pedagogicko
–
psychologického
poradenstva
a prevencie v Žiari nad Hronom
zorganizovalo
pre
výchovných
poradcov, koordinátorov prevencie,
odborných
zamestnancov
škôl
a školských zariadení, učiteľov a
asistentov učiteľov základných škôl
odborný seminár Modriny na duši.
„Seminár prebiehal pod odborným
vedením Mariany Kováčovej, ktorá je
riaditeľkou Centra Slniečko. Vo svojej

označovala odbočku na Kremnicu.
Potom pokračovala na druhý koniec
mesta, kde v uzávere zástavby bol
starý cintorín. Tu sa už lúčila s mestom,
ale po niekoľkých stovkách metrov
stála na jej pravej strane krčma,
zjazdný hostinec U Donáta. Potom
pokračovala rovinným terénom
až k miestu, kde bola odbočka do
osady Lutila. Za touto odbočkou bola
ďalšia stavba, ktorá pravdepodobne
poskytovala služby pocestným. Tu
však sa už úplne rozlúčila a viedla
ďalej popri osadách, ktoré spájala.
Trasa cesty bola presne tá istá, ako je
dnes. Využívala terén, ktorý bol vtedy
a je aj teraz najvýhodnejší.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

odbornej praxi sa venuje týraným,
zneužívaným a zanedbávaným deťom,
obetiam domáceho násilia, obetiam
šikanovania,
sexuálnych
útokov
a znásilnenia,“ informuje metodička
školstva MsÚ Adriana Giláňová
a ako zdôrazňuje, napomáha tak
účinnému a komplexnému riešeniu
tejto problematiky na Slovensku
v zmysle zabezpečenia a ochrany
základných ľudských práv a slobôd.
„Súčasťou seminára bol aj metodický
film z dielne Centra Slniečko Modriny
na duši I . Videoprojekcia nastavuje
zrkadlo a cestu riešenia problematiky
násilia, a čo je hlavné, rozširuje
a utužuje spoluprácu. Účastníci
zhodnotili školenie ako prínosné,
pričom mimoriadne ocenili edukačný
prínos využitého filmu,“ dodáva Adriana
Giláňová.
Jednou z priorít mesta je vzdelávať
svojich zamestnancov v rámci prevencie
sociálno-patologických javov, a tak
napĺňať uznesenie Vlády Slovenskej
republiky, ktorým bola schválená
Národná stratégia na ochranu detí pred
násilím - strategický cieľ: Vytvorenie
národného koordinačného rámca
pre riešenie násilia páchaného na
deťoch – úloha č. 1 Úprava koordinácie
a úloh subjektov v prípadoch násilia
páchaného na deťoch.
(li)

Mestská polícia peňaženku vrátila majiteľovi
prostriedku mu nešťastnou náhodou
vypadla peňaženka. Na tom by ešte
nebolo nič neobvyklé, keby si ju
neoprávnene neprisvojil 32-ročný
občan z Dolnej Ždane. Nálezca
Podvečerná
jazda
prímestským v autobuse sa totiž pýtal ostatných
autobusom sa neskončila šťastne pre cestujúcich, čia je peňaženka, ktorú
obyvateľa blízkej obce. V dopravnom našiel na sedadle. Telefonát na mestskú
Vďaka rýchlemu zásahu mestskej
polície sa stratená peňaženka vrátila
majiteľovi. „Nálezca“ však stihol
minúť peniaze i stravné lístky.

políciu, aj s presným popisom páchateľa,
rozbehol rýchly sled udalostí. Netrvalo
dlho a hliadka pri kontrole prevádzky
obchodného reťazca spozorovala osobu
zodpovedajúcu udanému popisu. Našla
sa aj odcudzená peňaženka, ktorej sa
páchateľ stačil elegantne zbaviť. S ešte
väčšou rozšafnosťou však stihol minúť

značnú časť finančnej hotovosti aj
stravných lístkov z nej. Vzhľadom na
predpokladanú výšku škody si páchateľa
prevzala hliadka štátnej polície, ktorej
bude mať „nálezca“ čo vysvetľovať.
MsP

Stomatologickú pohotovosť v našom meste nenájdete. Kam s boľavým zubom?
pohotovosti v regiónoch Banskej
Štiavnice, Žarnovice a Žiaru nad
Hronom bola komplikovaná už od roku
2014. Prevádzkovateľ špecializovanej
zubno-lekárskej služby prvej pomoci
pre spádové územia okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
požiadal z vážnych dôvodov BBSK
k 31.8.2015 o zrušenie ambulancie
zubno-lekárskej
Už dlhšiu dobu v našom meste špecializovanej
nie je dostupná pohotovostná služby prvej pomoci,“ približuje
stomatologická služba pre náš okres. problematiku Mária Mlaková z BBSK.
Obyvatelia si preto kladú otázku, kam
s boľavým zubom po ordinačných Aj keď sieť zubno-lekárskej LSPP v našom
kraji po zrušení uvedenej pohotovosti
hodinách miestnych stomatológov?
Informácie
o
pohotovostných zostala zachovaná, BBSK vyvinul viacero
stomatologických službách pravidelne aktivít. „Rokovali sme so zubnými
na svojom webovom sídle prináša lekármi dotknutých regiónov a pokúšali
Banskobystrický samosprávny kraj. sa obnoviť prevádzkovanie LSPP.
Ten však nie je poskytovateľom zubno Komunikovali sme taktiež s mestom
– lekárskej pohotovostnej služby. Je Žiar nad Hronom, ktoré bolo ochotné
iba povoľovací orgán verejnej správy. byť nápomocné pri hľadaní vhodných
„Situácia ohľadne výkonu zubnej priestorov pre túto službu. Keďže sa však

nenašiel prevádzkovateľ, prevádzkovanie služba je dostupná v pracovných dňoch
pohotovosti sa, žiaľ, nepodarilo obnoviť,“ od 16.00 do 22.00 hodiny, v sobotu,
konštatuje Mária Mlaková.
nedeľu a v dňoch pracovného pokoja
od 7.00 do 22.00 hodiny. Ambulantnú
Spádové územia Žiar nad Hronom, pohotovostnú službu by ste mali
Žarnovica a Banská Štiavnica preto boli vyhľadať pri takom zdravotnom stave,
pričlenené k spádovému územiu okresu s ktorým by ste bežne navštívili svojho
Zvolen, pričom verejná minimálna všeobecného lekára aj počas dňa. APS
sieť ostala zachovaná. Pacienti sú teda navštívite vtedy, ak sa váš stav
teda ošetrovaní vo Zvolene. Problém zhoršil po ordinačných hodinách vášho
pri
organizovaní
stomatologickej lekára a s týmto stavom nevydržíte do
pohotovosti je aj z dôvodu financovania, rána, aby nedošlo k ďalšiemu zhoršeniu.
ktoré majú v rukách zdravotné poisťovne. Taktiež na pohotovosť zamierite pri
vysokých horúčkach, ktoré sa nedarí
znížiť, pri intenzívnej bolesti, pri vracaní,
hnačkách, či pri problémoch s dýchaním,
alebo pri neutíšiteľnom plači u detí.
Do platnosti vstúpili nové pravidlá
Po desiatej večer vám
upravujúce pohotovosť a skrátila sa
doba pohotovostnej služby. Lekársku
pomôže už len nemocnica.
službu prvej pomoci nahradila
ambulantná pohotovostná služba Závažné stavy patria na centrálny
(APS). Nová ambulantná pohotovostná príjem nemocníc, alebo do ústavnej

Nové pravidlá ambulantnej
pohotovosti

„

pohotovostnej
služby,
alebo
záchrannej zdravotnej služby. Tieto
služby sú dostupné celých 24 hodín.
Do nemocnice môžete zamieriť aj po
22.00 hodine a budete ošetrení ako pri
návšteve pohotovosti. Počas APS bude
otvorená aj pohotovostná lekáreň, a tak
si pacient môže zadovážiť predpísané
lieky. Návšteva pohotovosti však nie
je pre každého bezplatná. Pripravte si
2 eurá. Bez poplatku na pohotovosti
ošetria pacientov bezprostredne po
úraze. Poplatok neplatí ani pacient, ktorý
je následne hospitalizovaný v nemocnici.
Pokiaľ však vznikol úraz v dôsledku užitia
alkoholu, drog, alebo aj ak pacient užil
liek iným spôsobom, ako mu určil lekár.
V našom meste zostala adresa
pohotovosti pre deti a dorast, ako aj
pre dospelých, nezmenená. Nájdete ju
na Sládkovičovej ulici 13, v priestoroch
budovy polikliniky.
(li)
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Fotografka Katarína Roobová: Pred objektívom som nesvoja
hrala na rôzne hudobné nástroje. Väčšina
detí sa počas dospievania ešte len hľadá
a až po čase príde na to, ktorým smerom
by sa mali uberať. Takto podobne to bolo
aj v prípade mladej fotografky. „Všetky
činnosti, ktorým som sa skúsila venovať,
mi vydržali nanajvýš pol roka. Chcela
som byť kvetinárka alebo kaderníčka.
Túžila som po takom povolaní, kde by
som maximálne využila svoju kreativitu.
A to mi fotenie ponúklo,“ tvrdí.

Katarína Roobová.
Katarína Roobová je mladá
fotografka, ktorá robí svoju prácu
s neuveriteľnou vášňou. 21 – ročná
študentka masmediálnej komunikácie
bola od malička veľmi kreatívna a po
čase jej fotografovanie nesmierne
učarovalo.
„Presne určiť, kedy som sa chcela stať
fotografkou, neviem. Bol to dlhší proces
hľadania seba samej, aj toho, čo ma bude
v živote baviť,“ približuje Katka s tým,
že už ako dieťa zistila, že fotoaparát sa
jedného dňa stane jej svätým grálom.
Síce sa foteniu venuje už dlhší čas, avšak
naplno túto činnosť vykonáva dva roky.
„Rátam to od založenia mojej stránky na
sociálnej sieti. V minulosti som fotila len
veľmi rekreačne, a to napríklad prírodu
alebo kamarátky. Tieto fotografie boli
málokedy zverejnené,“ opisuje svoje
začiatky.

Spolupráca s ľuďmi pri fotení ju baví
a aj keď nemá svoj ateliér, vždy nájde tie
najkrajšie priestory na fotenie. „Ateliér
nemám a ani nikdy neplánujem mať,
takže vždy fotím v prírode. Poznám
veľa krásnych miest v okolí Žiaru nad
Hronom, takže o priestory nikdy nie
je núdza.“ Častokrát sa jej stalo, že
mali ľudia z fotenia stres, alebo sa
nedokázali pred objektívom uvoľniť, no
vždy to dopadlo veľmi dobre. „Po fotení
odchádzali s úsmevom a nevedeli sa Zbožňujem vodopády, a tak by som
veľmi rada šla fotiť na Island,“ opisuje
dočkať výsledku.“
svoje sny.

Fotografovanie jej prinieslo aj
niekoľko vtipných situácií

Pri otázke, či sa pri fotení stretla
niekedy s niečím mimoriadnym, spomína
na celkom vtipné situácie. „Som veľmi
nízka a na svoj vek vôbec nevyzerám.
Preto si ma raz na svadbe počas fotenia
skupinoviek pomýlili s ich sesternicou
a začali ma dosť drsne ťahať za ruku,
aby som sa išla fotiť. Nakoniec musela
zakročiť nevesta, aby im vysvetlila, že
som fotografka. Potom sme sa na tejto
situácii bavili ešte celý deň,“ spomína.
Foteniu sa však nechcela venovať Katkiným najväčším snom je ísť fotiť
vždy. Ako dieťa mala veľa snov o svojom svadobný editoriál do zahraničia.
budúcom povolaní, tiež športovala, alebo „Milujem spojenie prírody a ľudí.

Chcela byť kvetinárkou

Pred objektívom stojí nerada
O fotografoch sa hovorí, že dokážu
niekoľko hodín pozerať do objektívu
a fotiť iných, no oni sami pred foťákom
nechcú pózovať. Katka tiež netvorí žiadnu
výnimku. „Taktiež sa pred objektívom
cítim nesvoja a ako úplné drevo. Keďže
mám však priateľa fotografa, už som si
na to pomaly zvykla,“ potvrdzuje povery
a ako na záver dodáva: „Neustále sa
musím zdokonaľovať. Stáť na jednom
mieste na istej úrovni nie je dobré a tým
sa riadim. Neustále sa snažím učiť nové
veci a zlepšovať moju tvorbu. To však
neplatí len pre fotografov, ale aj pre ľudí,
ktorí sa venujú iným profesiám.“

Pripomíname si 74. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania
a jej okolí operoval partizánsky oddiel
pod vedením Jana Zemana, ktorý
bol súčasťou partizánskej brigády za
slobodu Slovanov. V okolí Kremnice
a lesoch Kremnického pohoria pôsobil
piaty oddiel prvej partizánskej brigády
M. R. Štefánika.

Každoročne si členovia SZPB v Žiari nad Hronom uctievajú
pamiatku padlých pri soche Exnára.
29. august je oprávnene štátnym
sviatkom Slovenskej republiky.
Hlavným kritériom hodnotenia
významu Slovenského národného
povstania musí byť fakt, že slovenský
národ sa dokázal so zbraňou v ruke
postaviť proti okupácii svojho
historického územia, a to napriek
neistému výsledku.
SNP sa radí medzi tie míľniky, ktorých
historický význam a odkaz pre súčasnosť
nemôže vymazať ani čas, ani žiadne
iné okolnosti. V tomto odhodlanom,
spontánnom ozbrojenom vystúpení
Slovákov vstúpilo do dejín nielen
Slovenska, ale celého protifašistického
odboja za druhej svetovej vojny
v Európe.
Partizánsky odboj na Slovensku začal
na jar roku 1942. V decembri 1943 bola
uzavretá tzv. Vianočná dohoda a bol
vytvorený Ústredný odbojový orgán

SNR. Hlavným bodom bola príprava
ozbrojeného povstania a zvrhnutie
vlády fašistického Slovenského štátu.
Od roku 1939 v odboji na Slovensku
pôsobili tri hlavné smery: komunistický,
sociálno-demokratický a občiansky.
Základným cieľom všetkých týchto
skupín bola porážka fašizmu. Povstanie
sa pripravovalo v spolupráci s armádou,
ktorej značná časť nebola spokojná
s ľudáckym režimom. Popri prípravách
na celonárodné povstanie pôsobili
početné partizánske skupiny, ktoré
robili rôzne záškodnícke a bojové
akcie. Na našom strednom Slovensku
bola na jeseň roku 1942 vytvorená
prvá partizánska skupina, ktorá
pôsobila v oblasti legendárneho Sitna
v Štiavnickom pohorí. V pohorí Vtáčnika
pôsobilo viacero partizánskych skupín,
ako partizánska brigáda kpt. Nálepku,
Hornonitrianska partizánska brigáda,
oddiel Vorošilov a ďalšie. V Novej Bani

obyvateľstve. Došlo k vypaľovaniu
a vraždeniu civilného obyvateľstva, detí
a starcov. Celkom na Slovensku bolo
vypálených a represie boli vo vyše 100
mestách a obciach. V našom regióne
to postihlo Ostrý Grúň, Kľak, Prochot,
Hrabičov, Župkov, ale aj ďalšie obce, no
v menšom rozsahu.

Povstanie vzplanulo na väčšej časti
vtedajšieho slovenského územia, Právom musíme byť hrdí na všetkých
ale dlhodobo toto územie povstalci tých, ktorí dokázali svoju mravnú silu
nedokázali ubrániť. Veľkú materiálnu pretaviť do dvojmesačného hrdinského
a vojenskú pomoc povstalcom poskytol odporu proti skúsenejšiemu a lepšie
ZSSR a ďalší spojenci. Po zmobilizovaní
v povstaní bojovalo vyše 60-tisíc
vojakov a 18-tisíc partizánov. Aj napriek
podpore zo zahraničia a enormnej
snahe slovenských povstalcov sa
povstalecké územie zmenšovalo. Bolo to
z viacerých dôvodov. Povstanie vypuklo
proti pôvodným plánom predčasne, keď
ešte neboli ukončené všetky vojenské
prípravy. Nepodarilo sa zapojiť do
povstania dve východoslovenské divízie
a Nemci ich odzbrojili. Povstanie malo
veľký vojenský význam, pretože vďaka
veľkej podpore obyvateľstva vzniklo
v tyle nemeckej armády povstalecké
územie. Nemecké vojenské velenie
muselo poslať na Slovensko vojenské
jednotky, aby porazili povstanie. Tieto
vojenské jednotky oslabili pozície
nemeckej armády na všetkých frontoch.
V povstaní okrem Slovákov bojovali
Rusi, Česi, Ukrajinci, Bielorusi, Francúzi
a ďalších viac ako 30 národností. V noci
z 27. na 28. októbra 1944 vydal veliteľ
povstaleckých vojsk rozkaz o prechode
vojsk na partizánsky spôsob boja. Po
potlačení povstania sa nemeckí fašisti
a slovenskí ľudáci pomstili na civilnom

vyzbrojenému nepriateľovi. Obete
povstania si zasluhujú našu pietu, všetci
jeho účastníci úctu všetkých obyvateľov
Slovenska. Vzdávame úctu menovaným
aj nemenovaným hrdinom, ktorí blaho
vlasti nadradili osobným záujmom
a boli ochotní obetovať vlastný život
v mene pravdy a demokracie. Uctime
si pamiatku všetkých tých, ktorí pred
74-mi rokmi v SNP položili svoje životy.
Jaroslav Bulko,
predseda OblO SZPB
Žiar nad Hronom

Povstalecké pozície. Ilustračná foto.
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Stretnutie rodákov a priateľov
Horných Opatoviec
POZOR ZMENA!
OZ Horné Opatovce vás v sobotu
8. septembra o 10.00 hod. srdečne
pozýva na stretnutie rodákov a
priateľov Horných Opatoviec, ktoré sa
uskutoční v Kostole Krista Kráľa
v Ladomerskej Vieske.
Program v kostole:
9.45 hod.: príhovor predsedu OZ HO
10.00 hod.: sv. omša
11.00 hod.: kult. program, v ktorom sa
predstavia:
- Seniori Optimisti zo Žiaru nad Hronom
pod vedením Valérie Barcíkovej,
- spevácka skupina Pohronka zo
Šášovského Podhradia pod vedením
Antónie Pulišovej,
- huslistka Blanka Kuzmínová s klavírnym
doprovodom,
- Štefan Skladan st. a Majka Kašiarová
s pásmom poézie.
Na štadióne v Ladomerskej Vieske:
12.00 hod.: posedenie s priateľmi pri
výbornej dychovej hudbe Slašťanská
kapela spolu s občerstvením.

TAK PÍŠEM JA

August 68 v našom meste

HĽADÁM DOMOV
DALLAS
Dallasko
si za svoj
krátky život
veľa prežil
a vytrpel.
Ako
2-mesačné
šteniatko bol
odobraný
do útulku
z osady, kde
žil priviazaný
na krátkej
reťazi, od
ktorej mal
na krku
otvorenú ranu. Jedlo videl iba zriedka.
Momentálne je opäť v útulku. Je to kríženec
ovčiaka, má približne 10 mesiacov. Učí sa veľmi
rýchlo. Je znášanlivý so psami aj sučkami.
K ľuďom aj deťom je priateľský. Domov mu
hľadáme do bytu alebo do domu s prístupom
do vnútra. Očkovaný, čipovaný, odčervený
a kastrovaný.

BACARDI
Bacardi
je ďalšia
z vyhodených
šteniatok. Má
2 mesiace
a momentálne
8,5 kg. Je
veľmi prítulná
a užíva
si ľudskú
spoločnosť.
Je rozumná
a rýchlo sa učí.
Rovnako ako
jej sestrička,
vhodná by
bola aj na
psie športy
a výcvik. Už teraz sa prejavuje aj ako verný
ochranca a strážca rodiny, vždy po zotmení si
pekne sadne a striehne a stráži. Má za sebou
prvé očkovanie, je odčervená a čipovaná.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred alebo po
prvom háraní.

BRANDY
Brandy sa
našla spolu so
súrodencami
vyhodená
pri rybníku.
Spomedzi nich je
najmohutnejšia,
momentálne
má 10 kg
a 2 mesiace.
V dospelosti
predpokladáme
hmotnosť
okolo 25 kg.
Pravdepodobne
je to kríženec
labradora
a ovčiaka. Je
veľmi učenlivá,
šikovná a rozumná. Domov jej hľadáme do bytu
alebo do domu s celoročným prístupom do
vnútra. Užije si výlety a vhodná by bola aj na psie
športy a výcvik. Má za sebou prvé očkovanie, je
odčervená a čipovaná. Podmienkou adopcie je
kastrácia pred alebo po prvom háraní.

BAYLIES
Baylies je tretí
zo súrodencov,
ktorých niekto
vyhodil pri
rybníku.
Z trojice
súrodencov
je najviac
bojazlivý
a plachý.
V porovnaní
so sestričkami
je aj
najpokojnejší.
Učí sa všetkým
základným
veciam.
Vychutnáva
si ľudskú
spoločnosť a rád chodí na prechádzky. Domov
mu hľadáme v byte alebo v dome s celoročným
prístupom dnu. Vhodný je aj do rodiny s deťmi,
práve k nim veľmi inklinuje a má ich rád. Má za
sebou prvé očkovanie, je odčervený a čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia v cca 1 roku.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka príďte do útulku, alebo volajte na
telefónne číslo 0948 082 206 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie.

www.utulokziar.sk

Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom vás
pozýva na výstavu historických fotografií Mariána Pavúka
(10.9.1942 – 12.3.2018) August 68 v našom meste.
Otvorené: Po – Pia od 8.00 do 20.00 hod., So – Ne počas premietania Kina Hron.
Bližšie informácie: A. Kršiaková, 0915 727 066

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

27.8.

16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
28.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
29.8. 7.00 – 12.00 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
30.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
31.8. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
1.9.
7.00 – 12.00 hod. lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník. n. Hr.
13.00 – 22.30 hod. lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník n. Hr.
2.9.
7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
3. – 4.9. 16.00 – 20.00 hod. lekáreň benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
5.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora, Dr. Janského 478
6.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. Janského lekáreň, Dr. Janského 19
7.9.
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
8.9.
7.00 – 8.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
9.9.
7.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Archangelika, SNP 2765/53

Radi píšete? Chcete prezentovať
svoju tvorbu, konfrontovať sa
a nechať si poradiť od odborníkov?
Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom opäť po roku
vyhlasuje súťaž amatérskej literárnej
tvorby Tak píšem ja 2018.
Uzávierka súťaže:23.10.2018,
vyhodnotenie: 24.11.2018.
SÚŤAŽNÉ SKUPINY

•veková kategória – deti a mládež
•skupina A – žiaci I. stupňa ZŠ
•skupina B – žiaci II. stupňa ZŠ
•skupina C – študenti stredných škôl
•veková kategória – dospelí a seniori
•skupina D – denní študenti VŠ do 27
rokov
•skupina E – dospelí do 50 rokov, ktorí
nie sú dennými študentmi strednej
ani vysokej školy
•skupina F – dospelí nad 50 rokov
a seniori
•Kategória pre všetky vekové skupiny:
poézia, próza.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Hudobno-relaxačný program
Vesmírna galéria vo Hviezdnej sále vo
štvrtok 30. augusta o 19.00 hod. Krátky
film sprostredkuje pohľady do milióny
svetelných rokov vzdialeného vesmíru
tak, ako ich nasnímal Hubblov vesmírny
ďalekohľad na obežnej dráhe okolo
Zeme. Tento unikátny prístroj, pracujúci
vo vesmíre od roku 1990, nám priniesol
mnoho fascinujúcich záberov a stal sa
jedným z najdôležitejších ďalekohľadov
v dejinách astronómie. Program je
mozaikou tých najkrajších záberov,
podfarbených hudbou bez slov, ktoré
vám spolu predstavia krásu a dokonalosť
prírody v jej vlastných výtvoroch.
Program doplní fulldome oddychová
projekcia krás blízkeho i vzdialeného
vesmíru.
Výstava: Vesmírne observatóriá
Počas leta je v sci-fi sále inštalovaná
výstava s názvom Vesmírne observatóriá.
Výstava pozostáva zo šiestich panelov
a oboznámi vás s problematikou
pozorovania vesmírneho priestoru
pomocou zariadení umiestnených mimo
zemský povrch. Výstavu je možné si
pozrieť počas organizovanej exkurzie
alebo v rámci pravidelného programu
pre verejnosť do 23. septembra.

6

MSKC

Mestské noviny | 27. august 2018
e-mail: inzercia@echo.sk

Mestské noviny | 27. august 2018

7

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL
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Žiarske školy sú už na nový školský rok pripravené
V pondelok 3. septembra sa po
dvoch mesiacoch opäť otvoria brány
všetkých školských zariadení. Aj keď
žiaci a študenti si vychutnávali dlhé
teplé dni a ničnerobenie, pedagógovia si vybrali svoje zaslúžené dovolenky a už počas prázdnin sa začali
pripravovať na nový školský rok.

„Jednotka“:
Moderná školská jedáleň,
elektronická triedna kniha
a pokračovanie v jedinečných
projektoch
Základná škola na Ulici Dr. Janského
privíta v septembri 43 prvákov v dvoch
triedach. Celkovo však do školských
lavíc zasadne 435 žiakov. „Našich žiakov
čaká od septembra moderné stolovanie
vo vynovenej školskej jedálni. Veríme,
že sa aj týmto krokom zaradíme medzi
najmodernejšie
školské
jedálne.
K dispozícii budú moderné výdajné
pulty, šalátový pult a automat na
nápoje,“ hovorí o novinkách zástupkyňa
riaditeľa Oľga Berkešová. Od septembra
však zasiahne modernizácia aj do
života rodičov žiakov. „Našou snahou
je maximálne zvýšiť informovanosť
rodičov nielen o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch, ale aj o pravidelnej
dochádzke do školy. Z tohto dôvodu
zavádzame aj elektronickú triednu
knihu, ktorá v kombinácii s internetovou
žiackou knižkou naplní tento cieľ,“
konkretizuje Berkešová. „Jednotka“
má tiež úspešne rozbehnutý projekt
IT Akadémia, v ktorom sa bude
pokračovať aj v novom školskom roku.
„V projekte ide o moderné bádateľské
vyučovanie, pri ktorom sa využívajú aj
IKT technológie. Očakávame vybavenie
IT Science laboratoria, v ktorom bude 3D
tlačiareň, robotické stavebnice, tablety,
vreckové mikroskopy a množstvo
pomôcok na skvalitnenie a zefektívnenie
prírodovedného vyučovania. Žiaci sa
učia vlastnou aktivitou, experimentujú,
skúmajú a tým získavajú nové poznatky.
Táto cesta je nielen zaujímavejšou a
zrozumiteľnejšou, ale žiaci získavajú
trvalé vedomosti,“ spresňuje Oľga
Berkešová s tým, že vzdelávanie bude
prebiehať v spomínanom IT Science
laboratóriu a v pôvodných moderných
laboratóriách FYZ, BIO a CHE, ktoré sú
tiež nadštandardne vybavené. Vedenie
školy postupne do vyučovania zavádza
nové metodiky a učitelia sa na aplikáciu
do výchovno-vzdelávacieho procesu
pripravujú vzdelávaním u odborných
garantov, keďže bádateľské vyučovanie
má svoje pravidlá.
Vďaka projektu V základnej škole
úspešnejší získala škola dvoch
asistentov učiteľa a ako jediná škola
v Žiari nad Hronom aj školského
psychológa na plný úväzok. „Za polroka
trvania projektu môžeme konštatovať,

IT akadémia na „Jednotke“.

Montessori trieda na „Dvojke“.

aj na základe spätnej väzby rodičov, že
deti si zlepšili svoje vzdelávacie výsledky
a hlavne chuť vzdelávať sa,“ konštatuje
zástupkyňa a ako dodáva, od iných škôl
„Jednotku“ odlišujú aj prírodovedne
zamerané triedy, aplikácia metódy CLIL
vo vyučovaní nejazykových predmetov
a rešpektujúce prostredie s prvkami
vysoko-efektívneho učenia. Žiakov školy
však nečaká iba učenie. Opäť sa môžu
tešiť aj na veľké akcie, a to Lekvár na
Jednotku, Vianočný benefičný koncert
a Žiak na Jednotku.

školy a poradilo sa nám zrekonštruovať
pre žiakov aj jedny sociálne zariadenia,“
vymenúva zoznam prác Drahomíra
Hanzlíková a ako dodáva, vo vestibule
školy pribudla vitrína určená na víťazné
poháre, ktoré zverenci školy získali v
rôznych športových súťažiach. „Cieľom
všetkých zamestnancov školy je, aby
žiaci každý deň do školy vstupovali
s radosťou a zmysluplne v nej trávili čas.
Preto pripravujeme pre nich aj množstvo
krúžkov umeleckého, športového i
vedomostného charakteru, z ktorých si
vyberie naozaj každý. Veríme, že ponuka
rozvoja dieťaťa, podpora rozvoja

„Dvojka“:
Jazyková aj Montessori trieda
a nadväzovanie
na enviro projekty
Už tradične, najviac žiakov zasadne
do lavíc v Základnej škole na Ulici M.
R. Štefánika. „V novom školskom roku
otvoríme päť prváckych tried, z toho
jednu jazykovú, jednu triedu s prvkami
Montessori, jednu špecializovanú, kde
budú pokračovať žiaci z nultého ročníka
a dve triedy budú klasické. V piatok
ročníku otvárame štyri triedy, z toho
jednu so zameraním na spoločenskovedné predmety, tzv. jazykovú,“
konkretizuje počty riaditeľka školy
Ľubica Baranová s tým, že celkovo by
malo do školských lavíc v septembri
zasadnúť 680 žiakov v 16 triedach na
I. stupni a v 16 triedach na II. stupni.
Ako podotýka, na I. stupni sa aj naďalej
bude využívať metóda splývavého
čítania SFUMATO, ako aj prvky Hejného
matematiky. Aj „Dvojka“ bude od
septembra pokračovať v projektoch,
v ktorých je už zapojená. Sú to najmä
enviroprojekty, projekty na skvalitnenie
čítania s porozumením, na zvyšovanie
bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
na podporu profesijnej orientácie
žiakov a na rozvoj polytechnickej
výchovy.
„Pozornosť
budeme
venovať aj projektom na podporu
žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakov zo

„Jednotka“ má moderne vybavené IT Science laboratórium.

V živom kútiku si žiaci „Dvojky“ vytvárajú vzťah k zvieratám.
sociálne znevýhodneného prostredia,“
špecifikuje ďalej Baranová a ako
podotýka, pedagógovia sú zapojení do
projektov na zvyšovanie ich kvalifikácie.
Aby prišli žiaci do príjemného prostredia,
ktoré sa stane ich druhým domovom
na ďalších desať mesiacov, pracovalo
sa v škole aj cez prázdniny. „Vymaľovali
sme priestory školy, chodby a triedy,
ktoré sme tiež dovybavili výpočtovou
technikou. Zrekonštruovali sme strechu
na telocvični a naďalej pokračujeme vo
zveľaďovaní školy, a to vrátane živého
kútika. V ňom chováme páriky zajacov,
o ktoré sa starajú žiaci pod vedením
pedagógov. Takouto činnosťou chceme,
a to nielen na hodinách prírodovedy
a biológie, pestovať kladný vzťah žiakov
k zvieratám,“ uzatvára Ľubica Baranová.

v ôsmom ročníku. Podľa aktuálnych
potrieb sme však inovovali aj pracovné
učebnice v nižších ročníkoch,“ hovorí
riaditeľka na margo jedinečného
vyučovacieho predmetu.
Počas tohtoročných letných prázdnin
a dovoleniek sa na „Štvorke“ aj usilovne
pracovalo. „Úprava tried a priestorov
školy pre našich žiakov patrí k
neodmysliteľnej súčasti letných prác.
Vďaka ústretovosti zriaďovateľa školy,
kterým je mestom, sa v júli vymenila
podlahová krytina v priestoroch jedálne

Počas prázdnin sa na „Štvorke“
stihli zrekonštruovať sociálne
zaradienia.
nadania a orientácia na zdravý životný
štýl, ktorá ide v intenciách dnešnej
doby, osloví naozaj každého nášho
zverenca,“ uzatvára riaditeľka žiarskej
„Štvorky“.

„Štvorka“:
Nové anglické a nemecké
učebnice predmetu Zdravý
životný štýl už aj pre ôsmakov
Základnú školu na Jilemnického ulici
bude od septembra navštevovať
31 prvákov a celkovo 296 žiakov.
„Súčasťou výučby v triedach bude
nielen nové vybavenie interaktívnymi
technológiami, ale aj zavádzanie
prvkov Hejného metódy v predmete
matematika, a to v prvom a piatom
ročníku,“ informuje riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková s tým, že starších
žiakov čakajú aktivity medzinárodného
programu Zippyho kamaráti, ktorý
je zameraný na zlepšenie sociálnych
zručností detí. „Vyučujúce anglického
a nemeckého jazyka pripravili nové
pracovné učebnice pre predmet
Zdravý životný štýl, ktorý budeme v
novom školskom roku vyučovať už aj

Jedáleň na „Štvorke“ s novou podlahovou krytinou.
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INZERCIA

PAVILÓN V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Ponúkam do dlhodobého prenájmu priestranný,
slnečný 2-izbový byt v Žiari nad Hronom na
Tajovského ul. Byt má rozlohu 64 m2 aj s lodžiou.
Pozostáva z veľkej chodby, kúpeľne s vaňou a
práčkou, oddelené WC, v spálni je veľká vstavaná
skriňa, posteľ a klimatizácia, obývacia izba
čiastočne zariadená. V kuchyni je linka robená
na mieru so vstavanými spotrebičmi (chladnička,
mikrovlnka, teplovzdušná rúra), jedálenský
kútik. Cena nájmu je 420 € s energiami + TV +
internet. Voľný od 9/2018. Vratný depozit je v cene
dvojmesačného nájmu. T: 0944 394 314
•Kompletné rekonštrukcie bytov, domov a
obchodných priestorov. Od povolenia, vybúrania,
rekonštrukcie jadra až po položenie podlahy. Viac
informácií na FB stránke https://www.facebook.
com/AquafinTRADE/, príp. na mobilnom čísle:
0915 257 094

•Predám Volkswagen caddy life. Rok výroby: 2007.
Farba: šedá metalíza. Prevodovka: AUTOMAT.
Objem valcov: 1.896,0 cm3. Výkon motora: 77,00 kW.
Počet dverí: 5. Počet miest na sedenie: 5. Vybavenie:
ABS, klíma, hliníkové disky, elektrické okná, ťažné
zariadenie. T: 0905 200 270. Cena: 5 500 €.

vstavanými spotrebičmi (chladnička, mraznička,
teplovzdušná a mikrovlnná rúra, sporák), jedálenský
stôl. Kúpeľňa so sprchovým kútom a práčkou.
Samostatné WC. V spálni sa nachádza manželská
posteľ z masívu, obývačka, prípadne detská izba, je
nezariadená. V chodbe je vstavaná šatníková skriňa
s veľkým úložným priestorom. Byt má 3 loggie. Byt
má aj malú komoru. V cene nájmu sú zahrnuté
zálohové platby za energie,. Voľný od 9/2018.
Prednostne nefajčiar bez domácich zvierat.
T: +421 905 288 082

•Hľadám prenájom 1 - 2-izbového bytu, najlepšie
na Etape, pre 2 osoby, do 300 €. T: 0904 347 856

•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou
v ZH. T: 0918 489 129

•Dám do dlho dlhodobého prenájmu dvojizbový
byt na Etape. Byt sa nachádza na 8. poschodí. Byt
má plastové okná a plávajúce podlahy, v kuchyni,
chodbe, kúpeľni a WC sú dlažby. Nábytok v kuchyni
a chodbe je na mieru. Kuchyňa je vybavená

•Ste sám/a, máte 2 alebo 3-izbový byt nevyužitý?
Hľadám do prenájmu 1 izbu ako spolubývajúci,
do mesiaca som len 1 týždeň na Slovensku, niekedy
som preč aj 2 - 3 mesiace. Platil by som od 80 do
100 € za mesiac, závisí od izby a dohody. Pomôžete

•Súrne hľadám do podnájmu 2 alebo 3-izbový byt,
nezariadený, pre dve dospelé osoby a dve deti.
Cena: do 320 € mesačne. Prosím, píšte na e-mail:
vejuska13@gmail.com

si aj vy aj ja po finančnej stránke. Ak máte záujem,
napíšte mi na e-mail: dopyt@azet.sk . Ja sa s vami
spojím a podám podrobné informácie o mne.

zálohové platby za energie, digitálna televízia a
internet. Voľný od 10/2018. Prednostne nefajčiar bez
domácich zvierat. T: +421 908 273 049

•Prenajmem zrekonštruovaný a zariadený 3-izbový
byt priamo v centre mesta. Byt sa nachádza na
4. poschodí bez výťahu, je slnečný, orientovaný
juhovýchodne. Byt má plastové okná a plávajúcu
podlahu, v kuchyni, chodbe, kúpeľni a WC sú dlažby.
Nábytok v byte na mieru. Kuchyňa je vybavená
vstavanými spotrebičmi (chladnička, mraznička,
teplovzdušná a mikrovlnná rúra, indukčná varná
doska), jedálenský stôl pre 2 osoby. Kúpeľňa so
sprchovým kútom a práčkou. Samostatné WC.
V obývačke je sedacia súprava, TV, nábytková
zostava. V chodbe je vstavaná šatníková skriňa
s veľkým úložným priestorom. V spálni manželská
posteľ a priestranná skriňa so zabudovanou TV.
Byt má 2 loggie. Tretia izba bola zatiaľ využívaná
ako odkladací priestor. V cene nájmu sú zahrnuté

•Predám dámsky bicykel, má 3 prevody, brzdí sa
nohou. Ako nový. Cena: 110 €.
T: 0049 175 8234699 Žiar nad Hronom
•Hľadám spoľahlivých upratovačov vo výrobných
halách v ŽnH. Plat: 3,32 €/hod., v sťažených
podmienkach 3,79 € + str. lístky v hodnote 3,60 € za
každý odpracovaný deň. Nástup ihneď.
T: 0940 268 792
•Dám do prenájmu garáž za STS v Žiari nad
Hronom. T: 0904 540 332
•Predám nové masívne borovicové dvere, 80-ky ľavé,
70-ky ľavé, 90-ky pravé plné, kazetové. Sklenené 1/3
plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky pravé 2ks, 70-ky ľavé

1 ks. Aj interiérové, biele a bukové. Cena dohodou.
T: 0907 365 167
•Predám garáž pri Kortine. V garáži je 3-fázová
elektrina, pri garáži je rampa aj voda.
Cena: 1 700 eur. T: 0910 699 345
•Predám bielu závesnú kúpeľňovú zostavu,
nepoužitú, ešte v záruke. Umývadlo + skrinka
80 x 55 cm + skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena
dohodou. T: 0905 636 173

Podajte si
riadkovú inzerciu, poďakovania
či spomienky
na svojich blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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Do firmy sme investovali viac ako 16 miliónov
Výrobca túb zo Žiaru nad
Hronom, spoločnosť TUBAPACK, je
dynamicky rozvíjajúcou sa firmou,
ktorá sa neustále mení k lepšiemu.
Počas dvanástich rokov, odkedy
je vo vlastníctve konzorcia ŽHS,
prešli transformáciou výrobné či
administratívne priestory, výrobné
technológie,
podmienky
pre
zamestnancov, dizajn či vnútrofiremná
kultúra.
Neustále inovácie a investície do
spoločnosti sú podľa generálneho
riaditeľa Richarda Pittnera základnými
piliermi stabilnej a úspešnej firmy.
„TUBAPACK nie je krátkodobá investícia,
ktorá má niekomu prinášať zisk a neskôr
ju presťahuje inde. My sme spoločnosť
s konkrétnymi vlastníkmi. Žijeme
a pôsobíme v našom regióne a táto
spoločnosť má byť našim dieťaťom
aj o desiatky rokov. Preto do nej
investujeme a venujeme jej úspešnému
fungovaniu celú pozornosť.“
Od roku 2006 vlastníci investovali
do firmy 16,5 milióna eur, čo je na
spoločnosť s 250 zamestnancami
úctyhodné číslo. Najviac zdrojov pohltili
nové technológie. Dve linky na výrobu
hliníkových túb stáli okolo 8 miliónov eur,
digitálna tlačiareň na potlač laminátovej
fólie 1,5 milióna.
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Zamestnanci TUBAPACKu
sa vracajú späť do firmy
Fluktuácia zamestnancov vo
firmách je bežný jav. Dôvodom
odchodov zo zamestnania býva
najmä vidina vyššieho príjmu,
či hľadanie nových príležitostí.
V spoločnosti TUBAPACK však
zaznamenávajú aj opačný efekt – do
firmy sa bývalí zamestnanci vracajú.
Jedným z navrátilcov je aj mladý
skladník Matúš Liner. V spoločnosti
TUBAPACK začal pracovať ako
20-ročný, po dvoch rokoch dal
výpoveď, pretože cítil, že potrebuje
zmenu a chce vyskúšať niečo nové.
„Odišiel som pracovať do zahraničia,
ako pomocný elektrikár, ale zistil som,
že sa mi to v novej práci neoplatilo.
Človek si až potom uvedomí, o čo
prišiel,“ konštatuje dnes o skúsenosť
bohatší Matúš, ktorý sa rozhodol do
TUBAPACKu vrátiť. Matúš si nevie
vynachváliť kolektív, ale aj čisté

Spoločnosť značne investovala aj do
výrobných priestorov. Haly dostali novú
fasádu, zrealizoval sa projekt znižovania
energetickej náročnosti budov a vznikli
nové priestory na tzv. čistú výrobu
laminátových túb.

Veľké investície
aj do zamestnancov
„Nezabudli sme ani na zamestnancov
a ich pracovné podmienky,“ rekapituluje
Richard Pittner. „Prostredie pre nich
dlhodobo vylepšujeme a dnes je už
na vysokej úrovni. Investovali sme
211-tisíc eur do klimatizácie hál, aby
sme znížili teplotu pracovného priestoru,
všetky šatne a sociálne zariadenia
sme zmodernizovali, vytvorili dennú

„S Matúšom Linerom sme boli
spokojní, chceli sme, aby sa k nám
vrátil,“ hovorí personalistka spoločnosti
TUBAPACK
Katarína
Inštitoris
a dodáva: „Záleží nám na všetkých
našich zamestnancoch, preto ich
odmeňujeme nad rámec Zákonníka
práce. Dostávajú 13. a 14. plat už
po pol roku u nás, ale aj motivačné
a mimoriadne odmeny či jubilejné
odmeny a, samozrejme, tiež odmeny
pri odchode do dôchodku. Stabilita
firmy závisí aj od spokojných ľudí, ktorí
pre ňu pracujú, a to od skladníka až po
manažéra.“

miestnosť pre zamestnancov či nové
pracovisko pre majstrov. Našim cieľom je
neustále zlepšovať podmienky, v ktorých
naši ľudia pracujú.“
Veľká investícia smerovala aj do
environmentálnej oblasti. Ekologická
spaľovňa lakov stála TUBAPACK
síce 700-tisíc eur, no znamenala
splnenie požiadaviek výroby v súlade
s dodržiavaním ochrany životného
prostredia. „Za 12 rokov sme TUBAPACK
zmenili od základov. Napriek tomu,
že sme s vývojom našej spoločnosti
spokojní, nechceme zastať. Aj naďalej
budeme inovovať, zlepšovať procesy
výroby a skvalitňovať prostredie
a podmienky pre našich zamestnancov.
To je naša filozofia, aj naša vízia do

Matúš Liner.
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pracovné prostredie a náplň práce.
„Som tu spokojný a neplánujem už
nikam utekať,“ smeje sa mladý skladník
a dodáva, že je spokojný aj s finančným
ohodnotením. „Určite by ma však
potešil kariérny postup,“ dopĺňa.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

MESTO HĽADÁ VITÁLNU

DÔCHODKYŇU
DÔCHODCU,
S PRAXOU A OPATROVATEĽSKÝM
KURZOM PRE VÝKON DOMÁCEJ
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.
SPOLUPRACOVALI BY SME
S VAMI NA DOHODU.

prihláste sa na e-mailovej
adrese: veronika.pachnikova@
ziar.sk,
č.t. 045/678 71 38,
mobil: 0915 912 940

INZERUJT
E
v Mestský
ch noviná
ch
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVA NIE
Ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary
všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom,
susedom a známym,
ktorí odprevadili
dňa 3. augusta 2018 na poslednej
ceste manžela, otca, dedka,
syna a brata
Milana Švoňavu
z Lovče.
Stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol v tvojich očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba, Milanko, žiť.
Manželka, dcéra a syn
s rodinou.
POĎAKOVA NIE
Ďakujeme
za účasť na
poslednej rozlúčke
s našim drahým
synom a otcom
Jánom Klučiarom,
ktorý nás navždy
opustil dňa 30. júla 2018
vo veku 51 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym, nadriadeným
a kolegom z bývalého
pracoviska za prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVA NIE
Tak rýchlo odišla
duša tvoja,
že nestihla si nám
povedať:
Zbohom, mama
a sestry moje.
Ďakujeme
všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste moju dcéru,
sestru a švagrinú
Anku Vrtíkovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 23. júla 2018
vo veku 68 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým zo srdca ďakujeme.
Mama, sestry a švagrovia.

POĎAKOVA NIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí prišli
dať posledné zbohom našej milovanej,
láskavej a obetavej
mame, starej mame,
prastarej mame a sestre
Rozálii Paššákovej,
ktorá nás navždy opustila
dňa 16. augusta 2018
vo veku 95 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ zo straty.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Magda, synovia Ladislav,
Ondrej a Peter s rodinami
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Neplačte
a nechajte ma
v kľude spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 24. augusta
sme si pripomenuli 3. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Alexander Podskalecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
manželka Emília, dcéra Silvia, syn
Peter, vnúčatká Martinko a Viktorka
a ostatná rodina.

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

SPOMIENKA
Dňa 29. augusta
si pripomenieme
15 rokov, čo nás
navždy opustil
manžel, otec a starý
otec
Ján Zámora.
S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
SPOMIENKA
Dňa 16. augusta
sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás
navždy opustila
naša drahá
manželka, matka,
babka a prababka
Zora Habáňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína rodina.
SPOMIENKA
Dňa
20. augusta
uplynul rok
od smutnej
chvíle, čo nás
navždy opustil
vo veku 76 rokov
milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec
Vladimír Repiský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 25. augusta
sme si pripomenuli
25. výročie ďalekej
cesty, z ktorej nie
návratu – našej
drahej mamičky
Zuzany Uramovej,
ktorá nás s láskou vychovala.
Navždy zostane v našich srdciach.
Spomínajú dcéry Zuzana a Alena,
synovia Václav a Vladimír
s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína
každý,
kto ho mal rád.
Dňa 17. augusta
sme si pripomenuli 1. výročie,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Bohumír Debnár.
S láskou spomínajú manželka
Anna, syn Jaroslav a syn Miroslav
s rodinou.
SPOMIENKA
Čas plynie
a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky,
v srdciach žiaľ.
Dňa 27. augusta si
pripomíname
3 roky, čo nás navždy opustil
Ladislav Hudec.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Posielame
pozdrav do neba
tomu, kto vstúpil
do nášho života.
Tomu, kto otvoril
svoje srdce pre nás
všetkých.
Daroval nám niečo
krásne zo seba,
preto jeho odchod
na druhý breh tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach
budú mať vždy svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
Pri príležitosti nedožitých
83. narodenín a 8. výročia úmrtia
spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka a deti Alenka
a Peťo s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas neúprosne
beží
a nevráti, čo vzal.
Len spomienky, úcta
a smútok
v srdciach zostáva.
Dňa 16. augusta
uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a starého otca
RSDr. Jána Kučerku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 29. augusta
si pripomíname
2. výročie smrti
mojej manželky,
maminky a starkej
Veroniky Žbirkovej
zo Žiaru nad
Hronom.
Skromná a láskavá bola
vo svojom živote
a veľká vo svojej láske a dobrote.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na ňu nikdy nepominie.
Pri tejto príležitosti si pri svätej
omši na ňu spomínali manžel
Eduard, synovia Robert, Igor, Marko
s rodinami, sestra Kornélia
a brat Oliver.
SPOMIENKA
Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechal si všetkých,
ktorých si mal rád.
Spi sladko, snívaj svoj
pokojný večný sen,
my v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 27. augusta si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Jozef Medveď.
S láskou a úctou na neho
spomínajú a za tichú spomienku
ostatným ďakujú manželka, synovia
Miroslav a Jozef
s rodinami.

Mestské noviny | 27. august 2018

U19-ka má za sebou 6-bodový týždeň

V derby zápase so Zvolenom sme
vedeli, čo od hry súpera očakávať.
Domáci Zvolenčania začali veľmi
aktívne a ich fyzický spôsob
nátlakovej hry nám robil mierne
problémy.
Súper sa snažil o vytváranie
štandardných situácií v blízkosti
nášho pokutového územia, v ktorých
sa snažil zužitkovať svoju fyzickú silu
v osobných súbojoch. Po úvodnom
tlaku sme sa osmelili a kombinačnou
hrou sme sa dokázali čím ďalej, tým viac
presadzovať. V krídelných priestoroch
sme sa dokázali presadzovať čoraz

častejšie, z čoho pramenili aj naše
pekne vypracované gólové príležitosti.
V druhom polčase bol obraz hry
podobný ako v tom prvom. Súper
naďalej hrozil nátlakovou hrou
s nakopávanými loptami a my sme sa
snažili kombinovať. Hra sa prelievala
z jednej strany na druhú, no súpera
sme do vážnejšej gólovej príležitosti
nepustili. Naďalej hrozili najmä po
štandardných situáciách. Vypracovali
sme si viacero dobrých príležitostí,
z ktorých sa nám však už nepodarilo
skórovať, a tak sa skóre do konca zápasu
nezmenilo.
FK Pohronie U19 – FK Rakytovce U19
15:0 (5:0)
Góly: Košuda 6, Urgela 3, Vondryska
2, Oťapka 2, Bahna, Bahno Zostava
FK Pohronie: Dovec - Jančo (55. min.
Abrahám), Harach, Bahna, Marhula
- Poničan, Bahno, Urgela, Oťapka
(55. min. Čierťaský), Košuda - Vondryska

(72. min. Uhliarik).
Od úvodného hvizdu až do poslednej
minúty zápasu si naši hráči zodpovedne
plnili svoje povinnosti a aj napriek
vysokému
skóre
zápasu
stále
predvádzali útočný futbal s množstvom
kombinácií a pekných futbalových
akcií. Pochvalu si zaslúži každý hráč
na ihrisku a výborne naskočili aj
striedajúci hráči, ktorí boli platnou
náhradou vystriedaných spoluhráčov.
Všetky strelené góly padali po pekných
kombinačných akciách a vyšlo nám
aj niekoľko veľmi dobre zahraných
štandardných situácií. Vyzdvihnúť
musíme výkony nielen hráčov A-tímu
Vondrysku, ktorý strelil 2 góly a na
3 asistoval, Košudu, ktorý nastrieľal
6 gólov, ale aj trojgólového Urgelu
s 1 asistenciou a Oťapku, ktorý k 2
streleným gólom pridal aj 3 asistencie.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V Mikuláši remíza, Bardejov sme doma zdolali
FUTBAL – II. LIGA

MŠK Tatran Liptovský Mikuláš – FK
Pohronie 1:1 (1:0)
Góly: 15. Kucharčík (pokutový kop) - 67.
Frimmel
Zostava FK Pohronie: Jenčo - Župa (46.
Frimmel), Nosko, Vondryska (46. Pavúk),
Tesák, Jacko, Pellegrini (76. Sojka),
Ďungel, Paraj, Blahút, Špyrka
V sobotu 11. augusta odohralo
naše Áčko ligový zápas proti MŠK
Tatran Liptovský Mikuláš. Po prvom
polčase sme prehrávali 1:0, v druhom
polčase sme vyrovnali gólom Mareka
Frimmela na 1:1. Z Mikuláša sme tak
domov doviezli bod.
Už v 1. minúte ušiel po ľavej strane
Župa, krásne našiel Ďungela, ten však
netrafil dobre loptu. V 11. minúte dobre
hlavičkoval Staš, ale Jenčo bol, ako
vždy, pozorný. V 14. minúte dlhú loptu
potiahol Laura, jeho prudký center
spracoval Gerát, naši dvaja hráči však
išli do sklzu, čo rozhodca vyhodnotil
ako faul a zapískal jedenástku. Tú

Veteráni obhájili titul majstrov Slovenska
VOLEJBAL - VETERÁNI

FUTBAL – U19

MFK Zvolen U19 – FK Pohronie U19
0:2 (0:1)
Góly: Oťapka, Uhliarik
Zostava FK Pohronie: Dovec - Jančo,
Bahna (K), Harach, Domiňák - Poničanj,
Čief, Košuda (85. min. Marhula), Oťapka,
Uhliarik (65. min. Urgela) – Vondryska
(80. min. Bahno).
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hru. V 24. minúte po centri Pellegriniho,
a skrumáži v šestnástke, faulovali
hostia Hatoka. Následný pokutový
kop premenil Tesák 1:0. Po rohu hostia
hlavičkovali a Nosko pri žrdi odkopával
loptu do Liptáka a do kabíny sme po
prvom polčase odchádzali za stavu 1:1.
Od začiatku druhého polčasu
sme vymenili dvoch hráčov, hostí
sme zatlačili a zrýchlili sme hru. V
51. minúte krásne potiahol Tesák,
nahral Ďungelovi, ten našiel na päťke
Pavúka a viedli sme 2:1. V 64. minúte
Pelle našiel Ďungela, ktorý ušiel po ľavej
strane a svoj nájazd zakončil k žrdi 3:1.
V 82. minúte posadil Pidruchnyi center
na hlavu Ďungela a bolo „vymaľované“
4:1. V poslednej minúte ešte pekne
vystrelil Ďungel.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Kucharčík premenil 1:0. Do druhého
polčasu vybehlo celkom iné mužstvo,
tréneri urobili dve striedania a zrazu nás
bolo plné ihrisko, domáci začali dávať
domov a bránili výsledok. V 67. minúte
sme tlačili po ľavej strane. Ďungel dal
časovanú prihrávku do šestnástky, kde
si nabehol Frimmel a k žrdi vyrovnal na
1:1. V poslednej minúte sme ešte kopali
priamy kop, ale Tesák neohrozil bránu.
Domáci boli radi, že je koniec a my sme
si pripísali ďalší bod.

V sobotu 11. augusta sa v Kežmarku
konali medzinárodné Majstrovstvá
veteránov vo volejbale. Naše mesto
reprezentovali veteráni v kategórii
60+.
Družstvo veteránov Žiar nad Hronom
v kategórii 60+ obhájilo titul majstrov
Slovenska vo volejbale, a zároveň
získalo aj prvé miesto Memoriálu

Františka Mizdoša v kategórii mužov
60+.
Za účasti družstiev zo Žiaru nad
Hronom,
Prešova,
Ružomberka
-Černova, Užhorodu a Popradu bol
kapitán tímu Ladislav Kukolík vyhlásený
za najlepšie hráča tejto kategórie.
(r)

Basketbalisti už pred sezónou zarezávajú
Absolvovali tradičné sústredenie
BASKETBAL

Ako prví začali letnú prípravu
v basketbalovom klube kadeti
MŠK BK Žiar nad Hronom. Od
pondelka 6. augusta sa všetci
hráči (okrem dovolenkárov a hráča
reprezentujúceho Slovensko na ME)
stretli v športovej hale, kde prebehlo
kontrolné testovanie.
Hneď v prvý deň bolo vidno na hráčoch,
kto sa na začiatok sezóny pripravoval a
kto si voľno užil v plnej paráde. Aj keď
testovaním prešli všetci hráči, v prevedení
testovacích cvikov bol veľký rozdiel, a to
nielen v technike cviku, rozsahu pohybu,
ale hlavne to bolo vidieť na mimike tváre
a grimasách, aké dokázali vystrúhať
hráči, keď išli z posledného. Avšak klobúk
dole, tak ľahko sa nevzdali.

Hráči, ktorí prešli testovaním, sa od
8. augusta zúčastnili letného sústredenia
v obci Krahule. Okrem naberania kondície
a stmeľovania kolektívu sa zapájali aj
do domácich prác ako umývanie riadu,
zametanie, vysávanie a vynášanie
odpadkov. Sústredenie ukončili v nedeľu
12. augusta spoločnou prechádzkou na
Skalku, kde sa chlapci schladili v bazéne
a zregenerovali vo wellnesse.
Sústredenie absolvovali aj úradujúci
majstri Slovenska, v tomto ročníku ako
mladší žiaci, ktorí začali letnú prípravu
už 8. augusta tréningami v Parku
Š. Moysesa. Od stredy 15. augusta
už tvrdo zarezávali na sústredení na
Krahuliach.
Juraj Horváth, tréner

Letná príprava kadetov.

Tvrdošín sme v pohárovom zápase zdolali 6:0

FK Pohronie – Partizán
Bardejov 4:1 (1:1)
Góly: 24´ Tesák PK, 51´ Pavúk, 64´, 82´
Ďungel, - 27´Lipták
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko,
Tesák, Jacko, Pellegrini, Ďungel,
Hatok, Paraj, Sojka (46´ Pidruchnyi)
(86´ Košuda), Blahút (46´ Pavúk), Špyrka
V piatok 17. augusta sme na žiarskom
štadióne nastúpili proti ambicióznemu
Bardejovu. Ten sa pred novým ročníkom
výrazne posilnil, ale my sme si hrali svoju

FUTBAL – SLOVNAFT CUP

účastníkovi V. ligy. Tímy odohrali
stretnutie 2. kola Slovnaft Cupu. Tri
góly strelil súperovi Viktor Vondryska
a rovnako tri Paťo Blahút.
Naši chlapci odohrali pohárový zápas na
krásnom štadióne na Orave v Tvrdošíne.
Celý zápas mali vo svojej réžii a prvý gól
strelili do brány súpera v 28. minúte po
V stredu 8. augusta nastúpilo naše akcii Košudu, kedy spätnú prihrávku
Áčko proti domácemu ŠK Tvrdošín, doklepol Vondryska 0:1. O minútu dal
ŠK Tvrdošín – FK Pohronie 0:6 (0:1)
Góly: Vondryska 3, Blahút 3
Zostava FK Pohronie: Packo, Nosko,
Vondryska, Tesák, Pellegrini, Antošík,
Ďungel, Pavúk (46´ Blahút), Hatok,
Košuda (46´ Sojka), Špyrka (63´Mário
Jacko)

do žrde Špyrka a nedorazil ani Košuda.
V 45. minúte Nosko hlavičkoval sám
na päťke po centri Pelleho, ale brankár
domácich Machunka chytil.
V 52. minúte potiahol Hatok k čiare
a Vondryska zvýšil na 0:2. V 63. minúte
zase Hatok, ktorého prihrávku zakončil
Blahút 0:3. V 70. minúte centroval Tesák
a Vondryska dokonal svoj hetrik 0:4.
V 83. minúte zopakoval akciu aj s gólom
Hatok s Blahútom 0:5. V 89. minúte
peknú akciu Ďungel s Tesákom, zakončil
zase Blahút a stanovil na konečných
0:6. V III. kole Slovnaft Cupu ideme
zase na Oravu, do TJ Tatran Chlebnice.
Zdroj: www.fkpohronie.
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Slovenské Pyreneje ovládol slovenský reprezentant Adam FolCYKLISTIKA

V sobotu 18. a nedeľu 19. augusta
pokračoval Slovenský pohár v cestnej
cyklistike v Kláštore pod Znievom.
V cestných pretekoch aj časovke
dominoval Adam Foltán.
Prvý súťažný deň patril časovke
jednotlivcov. Naši pretekári potvrdili
svoju dlhodobú kvalitu výkonnosti
a postavili sa na pódium vo väčšine
kategórií. V mladších žiakoch na 7,5 km
obsadil druhé miesto B. Holic. Zvíťazil A.
Mrocek z CK Epic Dohňany.
Kadetka S. Záhorcová skončila na
druhom mieste za víťazkou T. Kurnickou
z CYS Akadémia Petra Sagana. Junior a
slovenský reprezentant A. Foltán nedal
na 20 km trati súperom šancu a zvíťazil
pred tímovým kolegom M. Baniarom.
Starší žiak M. Ďurík bojoval na 12 km trati
čo to dalo a vo vyrovnanom pelotóne to
stačilo na 5. miesto. Na tretie miesto mu Druhý deň pokračoval Slovenský pohár
chýbali 3 sekundy. Kadet L. Ungvarský cestnými pretekmi. Na pretekárov čakal
obsadil na 20 km 6. miesto.
náročný a členitý 50 km dlhý okruh.
V kategórii juniorov na 100 km trati si
víťazstvo po úniku dvojčlennej skupiny
odniesol A. Foltán. Druhý skončil V.
Mikšaník z ACK Stará Ves CZE. Tretie
miesto patrilo M. Bugárovi z ŠG Trenčín.
Výborne finišoval aj M. Černek na
7. mieste, T. Kamenský na 23. mieste,
A. Zelina na 24. mieste a M. Baniar na
29. mieste. Kadeti absolvovali jeden
50 km okruh a výborne sa darilo L.
Ungvarskému. Lukáš bol od začiatku
v úniku deväťčlennej skupinky a v
záverečnom špurte skončil na 4. mieste.
J. Vlčák mal pád a prišiel na 40. mieste.
Víťaz Adam Foltán. Kadetky absolvovali skrátený okruh s
Foto: Ján Melicher. cieľom v 6 km stúpaní z Kľačna do Vrícka.
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Môžeš hrať z

Zvíťazila T. Kurnická z CYS Akadémia
Petra Sagana. Na 4. mieste prišla do
cieľa naša V. Zelinová. V. Paulíková
obsadila 7. miesto. Starší žiak M. Ďurík
skončil na rovnakej trati ako kadetky na
17. mieste, S. Ihring na 25. mieste, P. Antal na
27. mieste a R. Paulík na 34. mieste.
Mladší žiaci a žiačky absolvovali 9 km
trať. Výborne bojoval B. Holic, ktorý v
záverečnom stúpaní prišiel do cieľa na
4. mieste. D. Sochan skončil na
12. mieste, J. Benča na 15. mieste,
F. Záhorec na 21. mieste, F. Kazár na
33. mieste a J. Lauko na 35. mieste.
Dievčatá bojovali na rovnakej trati
ako chlapci. T. Ďuríková skončila na
14. mieste a L. Kamenská na 17. mieste.
CK MŠK

Mládežnícka
základňa
FK
Pohronie sa radí medzi najlepšie
na Slovensku. V týchto dňoch sa
začína aj s náborom dievčat, ktoré
budú hrať II. ligu žiačok.
Domáci klub FK Pohronie chce do
svojich radov prilákať dievčatá, ktoré
by hrali II. ligu žiačok. „Hľadáme
dievčatá ročník narodenia 2006
a mladšie,“ informuje konateľ
spoločnosti Rastislav Štanga s tým, že
v prípade, ak sa prihlási dostatočný
počet dievčat, v II. lige budú hrať
systémom 7 + 1. „Budeme radi, keď čo
najväčší počet rodičov umožní svojim
dcéram zaradiť sa do našej veľkej
futbalovej rodiny,“ dodáva Štanga.
Ak spĺňate podmienky, baví vás futbal
a chcete sa stať súčasťou futbalovej
rodiny FK Pohronie, prihlasovať
sa môžete už teraz. Dievčenský
tím UW15 budú mať pod palcom
športový riaditeľ mládeže Peter
Bulla a tréner Mário Jacko. Dievčatá,
ktoré chcú naplniť rady FK Pohronie,
by mali mať pohybové schopnosti
a futbalové zručnosti.

hodnotenia v práci s talentovanými
ho
futbalistami. Veď v našom klube
fut
pôsobili aj futbaloví reprezentanti
pô
Milan Škriniar a Adam Nemec a stále
Mi
pôsobí aj skúsený Lukáš Tesák.
Teraz tak môže k mládežníckym
kategóriám chlapcov pribudnúť
aj úspešná základňa dievčat.
Momentálne sa našej ženskej
reprezentácii UW19 darí. Naposledy
odohrala dva úspešné medzištátne
zápasy proti Srbsku práve na našom
žiarskom Mestskom futbalovom
štadióne. Ak sa podarí FK Pohronie
získať do svojich radov dostatočný
počet dievčat, aj ony tak dostanú
príležitosť zabojovať o možnosť hrať
nielen v II. lige žiačok, ale tie najlepšie
raz môžu obliekať aj slovenský dres.
FK Pohronie ponúka krásny areál
nového futbalového štadióna,
odborný prístup kvalifikovaných
trénerov, skvelý kolektív a popri
tom sa naučíte hrať futbal.
Prihlasovať sa môžete e-mailom na:
klub@fkpohronie.sk. Podrobnejšie
informácie získať aj u kontaktných
osôb:

Mário Jacko, tréner UW15
– 0918773998
Mládežnícka základňa FK Pohronie Peter Bulla, športový riaditeľ mládeže
je už niekoľko rokov v popredí – 0917742806

V jednom zápase 6 gólov – mladíkovi z Pohronia to aktuálne sype
FUTBAL – II. LIGA

Patrik Košuda je mladík,
ktorý v lete prišiel do FK
Pohronie z Vranova nad
Topľou . O jeho nespornom
talente svedčí ajj to, že
vo veku 18 rokov hrá v FK
Pohronie za dorast aj v tíme
mužov. Aktuálne sa stal aj
reprezentantom SR do 19 rokov.
Patrik strelil doteraz v štyroch
zápasoch kategórie U19
neuveriteľných
trinásť gólov, z
toho v jednom
proti
FK
Rakytovce
až
šesť
a
proti
Tvrdošínu
š t y r i .
Vyzerá to
tak, že
medzi

Do FK Pohronie prišiel Patrik
pred 2 mesiacmi.

problém. Chlapci, či už v Áčku, alebo v
doraste, všetci sú v pohode, takže sa mi s
nimi všetkými hrá veľmi dobre a aj spolu
dobre vychádzame,“ hodnotí po dvoch
mesiacoch pôsobenia v FK Pohronie.
Ako však podotýka, aj keď hráva za dve
družstvá, trénuje len s Áčkom. „Prechod z
mládežníckych kategórií k dospeláckym
tímom bol pre mňa určite zmenou, ale
Patrik vyrastal na východnom Slovensku zvykol som si na to veľmi rýchlo už vo
spolu s dvomi sestrami. Futbal mu Vranove,“ priznáva Patrik.
učaroval už ako malému chlapcovi. „Futbal
som začal hrávať sám od seba. Aj môj otec
hrával odmalička, mne sa pobehovanie po
trávniku zapáčilo a tak ma ako 6-ročného
prihlásil do klubu,“ približuje Patrik s tým, Aj keď je tento mladý talentovaný
že zelený trávnik, lopta a kopačky mu futbalista nohami pevne na zemi a nedáva
učarovali natoľko, že na iný šport mu už si nereálne ciele, predsa len na sebe pracuje
čas nezvýšil.
a robí všetko pre to, aby to vo futbale
dotiahol čo najďalej. „Chcel by som to
Skúsenosti s mužským futbalom už má, v dotiahnuť až do zahraničia a, samozrejme,
minulej sezóne hral III.ligu za Vranov a aj rád by som hral aj v reprezentácii. Pracujem
tam strieľal góly. V FK Pohronie sa Patrik na sebe každý deň. Okrem toho, že
snaží prebojovať do základnej zostavy pravidelne absolvujem futbalové tréningy,
„A“ tímu mužov, a zároveň nastupuje aj chodím aj do posilňovne, zúčastňujem sa
za U19 -ku, kde doslova ničí súperov. Aj mentálnych tréningov a keď bude znovu
keď ide o výrazne odlišné mužstvá, on v otvorená plaváreň, začnem sa viac venovať
tom problém nevidí. „Za dorast aj Áčko aj plávaniu, to ma naozaj baví,“ prezrádza
som hrával už aj vo Vranove, takže som Patrik. A aj keď by raz chcel pôsobiť v
na to zvyknutý. Zorientovať sa medzi slovenskej reprezentácii, tento sen nie je
mužmi či rovesníkmi mi tak nerobí žiadny až taký nereálny. Už teraz je v nominácii
mladíkmi FK Pohronie vyrastá kanonier.
Je preto veľmi pravdepodobné, že od
neho teraz budú fanúšikovia v každom
zápase očakávať nejaký ten gól. Nebojí sa
tohto záväzku? „Nebojím, lebo som krajný
záložník a tí by mali dávať góly. Takže
na očakávania som zvyknutý,“ hovorí s
úsmevom talentovaný futbalista.

Futbalovo chce ďalej rásť,
sníva aj o reprezentácii

do reprezentácie U19. „Bol som na jednom
reprezentačnom zraze. Hrali sme vtedy
prípravný zápas proti Dubnici a som rád,
že sa mi darilo,“ hovorí skromne Patrik,
ktorý je fanúšikom Manchestru United a
futbalistu Alexisa Sancheza.
Čo hovorí na II. ligu mužov, ktorú už
v niekoľkých zápasoch okúsil? „Súťaž
je veľmi vyrovnaná, takže si netrúfam
povedať, koho považujem za nášho
najväčšieho rivala,“ konštatuje Patrik. Ako
tiež priznáva, aj keď v Pohroní naplnil
enklávu východniarov a v Žiari sa tak
udomácnila partia hráčov z východného
Slovenska, predtým, ako sem prišiel,
nepoznal ani jedného z nich. Páči sa mu
však náš nový štadión. „Je to určite rozdiel,
hrať na takomto štadióne. Je veľmi pekný, v
peknom prostredí a celkovo ako športový
stánok je na veľmi vysokej úrovni. Vnímam
to aj vtedy, keď hráme. Fanúšikovia nás
chodiapovzbudzovať a som rád, že ich na
zápasoch počuť,“ hodnotí Patrik a na záver
dodáva: „Aj vďaka takýmto momentom
viem, že futbal je to, čo ma na 100 percent
napĺňa. Venujem sa mu odmalička, vždy
som do neho dával všetku svoju energiu.
I keď mám len 18 rokov, mám už za sebou
aj niekoľko úspechov, ktoré ma poháňajú
dopredu. Aj pre tieto okamihy hrám futbal
rád.
(li)

