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Zimný štadión zaradili do áčkovej kategórie
Zväz pomôže s financovaním nových mantinelov
Rekonštrukcia zimného štadióna
v Žiari nad Hronom začala naplno
v tomto roku. Zima bola v znamení
búracích prác a demolácií. Dnes je
už hotová strecha a ľadová plocha je
pripravená na napojenie chladenia.
Najbližšie dni sa začne s demontovaním fasády.
Po vyrovnaní okolitého terénu a terénu stavby bolo potrebné prijať zásadné
rozhodnutie, ako sa vysporiadať nielen
so zátopovou vodou z regulovaného
toku v blízkosti stavby, ale hlavne s tlakom spodnej vody. „Jej permanentný
prítok v čase sucha nás prinútil prehodnotiť zakladanie z pätiek na základové
dosky. Pod základovou doskou sme
zrealizovali sieť drenážnych zvodov,
aby sme v prípade tlaku spodnej vody
zabezpečili jej odvod mimo stavby,“
približuje riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg s tým, že
pre povodňovú vlnu sa pripravil oporný
múr z vodohospodárskeho betónu, vysoký takmer 5 metrov. Takáto mechanická zábrana pred vodou by stavbu
mala ochrániť pred zatopením tak, ako
k tomu dochádzalo v minulosti. „V tejto
súvislosti je zrejmé, že bolo potrebné
upraviť aj náhodne vykopaný terén okolo stavby. Ten v čase realizácií minulých
rekonštrukcií nebol predmetom úpravy.
Možno aj preto získal náš zimný štadión
prezývku, že „zimák v tej jame“. Veríme,
že viac ako štvormetrový návoz okolo
stavby tento pohľad na zimák zmení,“
konštatuje Rozenberg a ako podotýka,
už len samotné vyčistenie okolia od
náletov s niekoľkými úpravami terénu
zmenil pohľad na vstup do mesta. „A to
sme ešte neskončili. Máme ambíciu
prekvapiť návštevníkov nielen pohľadom z cesty na stavbu, ale aj vo vnútri.
V podstate chceme využiť skúsenosti
zo stavby športovej haly a futbalového

štadióna. Preto vstup na štadióne bude
vo výške viac ako štyri metre nad ľadovou plochou. Okrem hlavnej tribúny,
ktorá bude vyvýšená, budú návštevníci
vchádzať k svojim miestam na sedenie
a státie smerom dole k ľadovej ploche.
Tie najlepšie miesta budú asi v prvej
rade tesne pri mantineloch,“ dodáva
Igor Rozenberg.

„

Chceme vybudovať
športový areál, za ktorý sa
nemusíme hanbiť.
Peter Antal, primátor
V súčasnosti prebieha na zimnom
štadióne vybudovanie prízemného
podlažia, kde nebude mať prístup verejnosť. Ide o šatne a základné zázemie
pre hokej. V starej tribúne sa realizuje
voda, kanalizácia a elektroinštalácia.
V prístavbách sa robí hrubá stavba. Zaujímavosťou bude, že steny prístavieb
prízemného podlažia budú železobetónové, s povrchovou úpravou priemyselného dizajnu. Steny existujúcej tribúny
budú sadrokartónové, položené priamo
na murivo a stropy z kazetového stropu.
„Na ľadovej ploche sme zdemontovali
staré mantinely, ktoré v spolupráci so
Slovenským zväzom ľadového hokeja
(SZĽH) vymeníme za úplne nové. Ich
cena presahuje 70-tisíc eur, pričom
SZĽH nám poskytuje dotáciu vo výške
46-tisíc eur. V tomto čase pripravujeme
na podpis zmluvu, ktorá bude v krátkom čase zverejnená,“ informuje primátor Peter Antal. Ako dodáva, nad ľadovou plochou sa momentálne pripravuje
miesto a robia sa statické výpočty pre
„kocku“. „Tak ako sme pred časom avizovali, ak všetko dopadne podľa nášho
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Vstup na štadióne bude vo výške viac
ako 4 m nad ľadovou plochou.
očakávania, odkúpime kocku zo Zvole- pre stavbu nebola ideálna. Po opatrena, ktorá bude dotvárať vzhľad interiéru niach, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, veríme, že tento pohľad vyjasníme
štadióna,“ prezrádza primátor.
a dokážeme, že to bol krok správnym
V súčasnosti je už ľadová plocha smerom,“ uzatvára primátor Peter Antal,
pripravená na napojenie chladenia. ktorý predpokladá, že po vybavení všetHotové sú rozvody pripojenia na ľado- kých potrebných povolení sprístupní
vú plochu, základy pod kompresory mesto zimný štadión na začiatku budúa montuje sa nová technológia chlade- ceho kalendárneho roka.
nia s nižším množstvom čpavku. Hotová je aj strecha. „V najbližšom čase nás
čaká demontáž fasády, ktorá bude vo
farbe ostatných športovísk, a teda šedá.
Zdemontované panely využijeme ďalej Pred časom primátor Antal dohodol
na stavbe. Napríklad časť z nich vyu- so SZĽH zaujímavý projekt. Na zimnom
žijeme na obklad a zateplenie žľabov štadióne sa budú, za asistencie trénena streche,“ hovorí o ďalšom využití rov SZĽH, učiť žiarske deti z materských
demontovaného materiálu Antal. Ako a základných škôl korčuľovať. Predklaďalej konkretizuje, po dokončení stien dali sa rozmery pre detské mantinely
prízemia sa začnú práce na podlahe a bránky a pripravené sú aj detské hoke2. nadzemného podlažia a pokračovať jové sady. Ako potvrdil SZĽH, zimný štasa bude v montáži oceľovej konštrukcie dión v Žiari nad Hronom bol zaradený
stupňov okolo celej ľadovej plochy.
do kategórie A, čomu bude prináležať aj
príslušná podpora. „Zimné štadióny kaAsi najviac nezodpovedanou otázkou tegórie A sú štadióny buď v havarijnom
je termín, od kedy bude zimný štadión stave, alebo štadióny, ktoré si vyžadujú
sprístupnený verejnosti. „Desať rokov dostavbu, alebo štadióny s vysokou
sme čakali na čas, kedy spustíme rekon- spoluúčasťou samosprávy na rekonštrukciu. Keď sa tak stalo, je samozrej- štrukcii. Zimný štadión bol zaradený do
mé, že ide o legitímnu otázku, na ktorú tejto kategórie a dostal preto finančnú
sa však nedá jednoznačne odpovedať. pomoc od SZĽH, ktorú v najbližšej dobe
Máme ambíciu do konca roka ukončiť začne čerpať,“ informuje Peter Jánošík
práce, ktoré neustále meníme podľa zo SZĽH a dodáva: „Potvrdzujem tiež inmiestnych podmienok. Podobne ako formáciu, že zväz má dohodu so Žiarom
pri futbalovom štadióne, nechceme nad Hronom, že na zimnom štadióne
rýchlosť povýšiť nad kvalitu. Chceme bude prebiehať projekt Školský korčuvybudovať športový areál, za ktorý sa liarsky program. Ten začne fungovať,
nemusíme hanbiť. Vychádzame z množ- keď na zimnom štadióne bude hotový
stva problémov, ktoré stavba mala už ľad. Školský korčuliarsky program je
v minulosti. Dokonca tieto problémy projekt, v ktorom školení tréneri učia
boli už v čase, kedy sa začalo uvažovať deti zo základných škôl korčuľovať na
o stavbe vôbec. Niekde po roku 1970 sa ľade bez toho, aby rodičia mali nejaké
diskutovalo o vhodnosti lokality, ktorá náklady.“
(li)

Žiarske deti budú učiť
korčuľovať tréneri SZĽH

Cen-Halloweenska disko trum Art klub: ČI-PR-CHA
v kostýmoch
Petušky
zhod- Moskva
Pondelok 29. október
Štvrtok 25. októbra o 18.00 hod.
o 17.00 hod.
nocovania
odpaMsKC Žiar nad Hronom
Vstupné: 2 eurá

Divadelná sála MsKC
Vstupné: 2 eurá
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Splnomocnenec pre rómske komunity
sa bol pozrieť aj na Kortine
Vo štvrtok 11. októbra navštívil Žiar
nad Hronom splnomocnenec vlády pre
rómske komunity Ábel Ravasz. V meste
ho sprevádzal primátor Peter Antal
spolu so svojím tímom.
„Mesto je ukážkovým príkladom
toho, ako sa dajú poctivou prácou zmeniť
životné podmienky marginalizovaných
komunít aj za krátke obdobie,“ uviedol
Ábel Ravasz a ocenil, že v meste fungujú
pomocné profesie. Pri návšteve osady
Pod Kortinou sa k tímu pridala aj MOPS
- miestna občianska poriadková služba.
„Mohol som tak počuť o ich práci a
skúsenostiach z mesta z prvej ruky.
Dobrým riešením mesta je aj automat
na vodu, ktorý miestnym občanom
zabezpečil prívod pitnej vody, a zároveň
vyriešil problém s platením za ňu. Teším sa
na ďalšiu spoluprácu s týmto inšpirujúcim
mestom,“ dodal Ravasz.
Splnomocnenca v meste a v osade
sprevádzali aj terénni a sociálni pracovníci,
ktorí majú s komunitou v osade bohaté
skúsenosti. „Ábelovi Ravaszovi ďakujeme
za uznanie našej práce,“ skonštatoval po
jeho návšteve primátor Antal. Najnovšie
vedenie mesta informovalo o tom, že do
osady, v ktorej naplno funguje hygienická
stanica, by mali pribudnúť nové práčky.
Práve tieto spotrebiče sú najviac
využívané. Keďže doteraz boli k dispozícii
bežné práčky, rýchlo sa opotrebovali.
Mesto chce preto zakúpiť priemyselné
modely, ktoré sú na vyššej profesionálnej
úrovni a znesú vyššiu záťaž. Za využitie
práčky platia obyvatelia osady jedno euro,
prací prášok si však musia doniesť vlastný.
„Perie sa tu najmä deťom, sme preto radi,
že chodia do škôl čisté,“ dodal žiarsky
primátor.
(li)

Vo štvrtok 11. októbra sa konalo
piate riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Bolo
to zároveň posledné zasadnutie pred
novembrovými komunálnymi voľbami.
Zasadnutia sa zúčastnilo 17 poslancov.
V úvode informoval hlavný ekonóm
mesta Martin Majerník o plnení rozpočtu
mesta k 30. júnu. Ako uviedol, kladné
saldo bežného rozpočtu za prvý polrok
2018 bolo na úrovni 1 493 147 eur.
Skutočné bežné príjmy mesta boli v sume
7 676 797 eur, čo predstavuje plnenie na
56 % oproti schválenému a upravenému
rozpočtu a skutočné bežné výdavky boli
v sume 6 182 650 eur, čo predstavuje
plnenie na 45 % oproti upravenému
rozpočtu. Naopak, záporné saldo
kapitálového rozpočtu bolo v sume
84 168 eur. Skutočné kapitálové príjmy
tak boli v sume 306 036 eur a skutočné
kapitálové výdavky v sume 390 203 eur.
Poslanci schválili zásady odmeňovania
poslancov a členov stálych komisií –
neposlancov MsZ. Dôvodom bola novela
Zákona o obecnom zriadení, ktorá
zaviedla nové pravidlá a ustanovila strop.
Poslanec tak v súčasnosti môže ročne
dostať odmenu najviac v sume jednej
dvanástiny platu primátora. Poslanci však
okrem poslaneckého mandátu plnia aj
iné spoločensky potrebné činnosti, ktoré
majú vplyv na sociálny život v meste.
Podľa doterajších zásad tieto časovo
náročné činnosti neboli zohľadnené
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Splnomocnenec sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí žijú
priamo na Kortine.

Dni jesennej čistoty v číslach
Dni jesennej čistoty 2018 už tradične
organizovalo mesto Žiar nad Hronom,
Odbor odpadového hospodárstva
a infraštruktúry v spolupráci
s Technickými službami - Žiar nad
Hronom, a. s., kedy sa Žiarčania mohli
opäť zadarmo zbaviť objemného
odpadu. Uskutočnili sa v dňoch
od 24. do 28. septembra.
Veľkokapacitné
kontajnery
boli
k dispozícii v osvedčenom skrátenom
čase od 14.00 do 18.00 hodiny, keďže
sa v predchádzajúcom období ukázalo,
že takto stanovená doba je využitá
efektívne.
Pri kontajneroch bola zabezpečená
asistencia, ktorej úlohou bolo najmä
odkontrolovať správne nakladanie
s odovzdávanými odpadmi, ale aj
zamedzenie negatívnych javov, kedy
niektorí obyvatelia vyberajú uložený
odpad priamo z kontajnerov.

osvedčených a technicky dostupných
stanovištiach. Obyvatelia mesta však
majú aj naďalej celoročne a bezplatne
možnosť odovzdať objemný odpad na
Zbernom dvore v Žiari nad Hronom na
Ulici SNP č. 131.

Počas konania neboli zaznamenané
žiadne vážne porušenia nakladania
s objemným odpadom. Veľkokapacitné
kontajnery boli umiestnené na

Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
opäť na jar, presný termín konania bude
obyvateľom oznámený vopred cez
dostupné médiá.
(r)

Pohľad na jedno z mnohých obydlí v osade.

Zo súčasného zloženia poslaneckého zboru kandiduje 17 poslancov.
V takomto zložení pracovali na poslednom rokovaní MsZ.
komisie – neposlancovi patrí odmena
v sume 15 eur za každú účasť na zasadnutí
príslušnej uznášaniaschopnej komisie. Ak
na budúci rok dosiahne priemerná mzda
v národnom hospodárstve výšku 1 000 eur,
odmena žiarskeho poslanca bude približne
na úrovni 150 eur. V súčasnosti je to
105 eur. Poslanci dostávajú aj úhradu
výdavkov v prípade, že sú poverení
vykonávaním občianskych obradov, alebo
reprezentujú mesto. V takom prípade im
patrí, okrem bežnej odmeny, aj úhrada
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku, ktoré mu vznikli, najviac

Celkovo sa uskutočnilo 61 vývozov,
počas ktorých sa vyviezlo 43,03 ton
objemného odpadu. Najviac vývozov
bolo v štvrtok 27. septembra, a to
19. Najviac objemného odpadu sa
vyviezlo taktiež v štvrtok (14,45 ton)
a najmenej v utorok (5,40 ton). Okrem
objemného odpadu sa vyzbieralo aj
drevo (10,12 ton) a elektrické zariadenia
(2,48 ton). Ľudia sa zbavovali aj žiariviek,
farieb či kovov prostredníctvom mobilnej
zberne.

Obsah mobilnej zberne.

Z októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

v systéme odmeňovania. Predložený
návrh vyplácania odmien tieto činnosti
zohľadňuje, a zároveň stanovuje výšku
odmien poslancov, ktorá je viazaná na
plat primátora, ktorého výška sa vypočíta
ako 2,53 násobok priemerného platu
v národnom hospodárstve. Ako hlavný
ekonóm mesta podotkol, schválenie
odmeňovania poslancov po novom
má nepatrný vplyv na rozpočet mesta
a neohrozí hospodárenie mesta. Poslancovi
patrí za výkon funkcie paušálna mesačná
odmena vo výške 70 % z 1/12 mesačného
platu primátora bez zvýšenia. Členovi

Žiarčania sa zbavovali aj dreva,
žiariviek či farieb

je to však 300 eur za kalendárny rok.
Poslancovi patrí za jeden obradný deň za
výkon funkcie na občianskom obrade a za
reprezentáciu mesta paušálna odmena
v sume 25 eur. V prípade, ak vykoná viac
ako jeden obrad v jeden deň, zvýši sa
paušálna odmena za každý ďalší obrad
o sumu 5 eur.

zároveň poslanci schválili predloženie
žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
za účelom realizácie projektu Miestna
občianska poriadková služba v Žiari
nad Hronom. V prípade, že nová žiadosť
nebude schválená, bude mesta v projekte
pokračovať bez zmeny v realizácii aktuálne
prebiehajúceho projektu.
Na rad prišli aj interpelácie poslancov
a majetkovo – právne vzťahy. V závere
zasadnutia primátor Peter Antal poslancom
poďakoval za štyri roky intenzívnej práce:
„Niektorým ďakujem za štyri roky práce,
iným za kratšie obdobie, keďže prišli až
v priebehu volebného obdobia. Ďakujem
za to, že sme našli jednu alebo rovnakú
vlnovú dĺžku pre riadenie nášho mesta,
za spoluprácu pri schvaľovaní projektov,
zámerov, financií a všetkého toho, čo bolo
v našom meste zrealizované a vybudované
za ostatné štyri roky. Myslím si, že každý
jeden z nás musíme mať dobrý pocit z toho,
kam sme doviedli mesto za toto obdobie.
Len prácou vás a pracovníkov mestského
úradu sa dajú realizovať tak náročné veci,
ako sme zrealizovali. Tým, ktorí idú ďalej
kandidovať, chcem zaželať veľa šťastia
a tým, ktorí už nekandidujú, ďakujem za ich
prácu.“
(li)

Stručnú informáciu o sociálnych
projektoch, ktoré sa realizovali v tomto
roku, predniesla poslancom Monika
Němcová z Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ. Počas tohto bodu
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dlhého obdobia sporadicky na nej
pracovali reštaurátori. Doplnili sa
chýbajúce časti postavy, ako ruka či
noha. Zreštaurovala sa aj veľmi poškodená časť tváre a spevňovali sa
už rozpadajúce časti sochy. Niektoré
detaily a fragmenty výzdoby už bolo
veľmi obtiažne zistiť. Výskumom
sa určila aj jej pôvodná maľba, na
základe čoho boli mladšie nátery
odstránené a prikročilo sa k obnove pôvodnej farebnosti. Vyrobila sa
replika kovového prekrytia, ktoré
bolo vplyvom času a vandalov v dezolátnom stave a ohrozovala okolie
svojim pádom. Zároveň sa s prekry-

Reštaurovanie sochy
Imaculáty

V posledných dňoch sa bez veľkej
pozornosti obyvateľov nášho mesta inštalovala socha Imaculáty, nepoškvrnenej Panny Márie, z roku
1791. Mohli by sme povedať, že
bola daná na pôvodné miesto, ale
to by nebola pravda, pretože zatiaľ
nevieme, kde stála pôvodne.
V súčasnosti sa umiestnila na podstavec v priestore parčíku Medzi vodami, odkiaľ ju ešte koncom minulého roka preniesli do ateliéru Akad.
soch. J. Filu v Hronseku. Počas tohto

Rozhoduj o Európe
Vo štvrtok 11. októbra sa v Žiari
nad Hronom uskutočnil regionálny
seminár určený študentom stredných
škôl. Projekt sa snaží o podporu
diskusie mladých ľudí z Čiech
a Slovenska o otázkach, ktoré sa ich
týkajú na európskej úrovni a o bližšom
pochopení rozhodovacích procesov
na tejto úrovni rozhodovania.
Rozhoduj o Európe je súčasťou väčšieho
projektu Aktívny občan – efektívny štát.
Projekt predstavuje pre stredoškolákov
unikátnu kombináciu informovanej
debaty s ľuďmi s rozhodovacími
právomocami v kombinácii so simuláciou
inštitúcií EÚ – mladí ľudia zažijú reálnu
participáciu v demokratickej spoločnosti
nielen prostredníctvom simulácie, ale

aj vďaka reálnemu kontaktu s politikmi,
resp. ľuďmi v rozhodovacích pozíciách,
alebo pôsobiacich v mimovládnom
sektore.
Traja najúspešnejší účastníci každého
z regionálnych workshopov na Slovensku
sa budú automaticky môcť zúčastniť
modelového zasadania v Brne. Akýkoľvek
ďalší účastník workshopu sa bude môcť
prihlásiť, pričom pre výber bude kľúčová
esej, v ktorej záujemca o účasť napíše
svoju predstavu o podobne Európskej
únie o 10 rokov.
Poobedná časť programu bola
venovaná štruktúrovanému dialógu
s mládežou, počas ktorého mladí ľudia
riešili otázky, ktoré ich zaujímali, a to
nielen na európskej úrovni. Výstupom
budú aj videá, v ktorých sa sami mladí
účastníci vyjadria k riešeným témam. (li)

tím reštaurovala aj kovová svätožiara ho dedičstva nášho mesta. Záchrana a následná prezentácia pamiatok
nad hlavou sochy.
je pripomenutím nielen nám, ale aj
To sú veľmi kusé informácie iným, že sme tu boli a sme potomkoo reštaurovaní Imaculáty. Podstata via ľudí kultúrnych a vzdelaných, ktoje však trochu inde. Uvedomme si, že rí pochopili, že vytváraním pamiatok
ide o prvý prípad v Žiari nad Hronom, na každé obdobie života spoločnosti
kedy dochádza k realizácii obnovy a ich zachovaním sa každá doba vya záchrany mestskej pamiatky, ktoré jadruje. Postavenie pamiatky, ktorá
pred niekoľkými rokmi vyhlásilo za pretrvá veky, je veľké dielo. Jej zachosvoje žiarske Mestské zastupiteľstvo. vanie potomkami je však ešte väčšie.
Je to prvá socha, ktorá bola zachráne- Na záver budeme citovať Pupona
ná pred úplným zničením. Veď v Žiari z múzea v Louvri: „ Máme len jeden
nad Hronom ich zase tak veľa nemá- cieľ – ochranu kultúrneho dedičstva
me. Práve preto dúfame, že je to nie nášho národa.“
Mgr. Peter Mosný, kastelán
posledný prípad záchrany kultúrne-

Škriatkovia Lolo a Piškót prichádzajú s videoklipmi
Lolo a Piškót sú škriatkovia,
ktorí prinášajú bláznivú zábavu,
veľký hluk a kopec smiechu nielen
deťom. A veľmi dobre ich poznajú
aj malí Žiarčania. Dnes prichádzajú
s novinkou. Po piatich rokoch
vystupovania nahrali k obľúbeným
pesničkám aj videá.

„Sme veľmi radi, že po toľkých rokoch
lietania s bocianom Jánom po všetkých
slovenských i českých mestách sa nám
konečne podarilo na chvíľu zastaviť
a nahrať pre detičky aj videá k ich
obľúbeným pesničkám,“ hovorí škriatok
Lolo. Ako spresňuje, videá natáčali
v nádhernom prostredí chránenej
krajinnej oblasti Štiavnických vrchov
aj s detskými kamarátmi. „V spolupráci
s kameramanom Petrom Balentom
vznikli milé, úsmevné a farebné videjká
bez okázalých „hollywoodskych“ trikov.
Presne tak, ako sme to chceli. Len čistá
sranda,“ dodáva Lolo.

Lolo a Piškót sú škriatkovia, ktorí
rozdávajú radosť deťom po celom
Slovensku i v Čechách už takmer päť
rokov. Právom tak dnes patria medzi
uznávané „detské hviezdy“. Na svojom
konte majú nielen stovky vystúpení,
ale aj tri hudobné programy (Straši
ZOO, Na safari, Na snehu), ktoré mohli Škriatkovia zo Žiaru sa najskôr
ich fanúšikovia doteraz počúvať len rozhodli zverejniť najobľúbenejšie
prostredníctvom CD nosičov. Teraz skladby detí z prvého programu
prichádzajú s novinkou.
Straši ZOO. „Ešte pred Vianocami však
zverejníme naše najnovšie pesničky

Beseda s mládežou.

zo zimného programu Na snehu a
následne pribudnú aj klipy k piesňam z
bláznivého afrického dobrodružstva Na
safari,“ dopĺňa druhý z dvojice škriatkov
Piškót.
Lolo s Piškótom, alias hudobníci Matúš
Holečka a Ján Tomasovits zo Žiaru nad
Hronom, sú autormi hudby všetkých
pesničiek. Obaja aktéri majú aj svoje
ďalšie hudobné projekty. Zatiaľ čo Matúš
Holečka je muzikantom vo folkrockovej
formácii Janko Kulich & Kolegium a
gitaristom v rockovej skupine Skrat f
štrku, Ján Tomasovits je basgitaristom
v punkovej skupine Adam Baran & The
Outsiders. Texty všetkých pesničiek
pre deti napísal pesničkár Janko Kulich
a hudobnú stránku skladieb dotvoril
známy klavirista Juro Haško.
Pesničkové programy Lola a Piškóta sú
známe tým, že sú veľmi bláznivé, hlučné
a interaktívne. Deti sú hercami neustále
zapájané do hier, scénok a pesničiek
na pódiu i pod ním. Aj vďaka tomu ich
diváci často hodnotia prívlastkami ako
najbláznivejšia či najsmiešnejšia šou pre
deti, kde si však aj rodič príde na svoje.
Momentálne sa škriatkovia pripravujú
na svoje každoročné decembrové
Vizualizácie.
turné po slovenských
mestách, po
ktorom sa odoberú na zaslúžený zimný
spánok. Po ňom sa však už môžu ich
detskí fanúšikovia tešiť na úplne nový
pesničkový program.
(li)

Žiarske mamičky sa opäť zapojili do týždňa nosenia detí
V dňoch od 1. do 7. októbra prebiehal
na Slovensku Medzinárodný týždeň
nosenia detí. Pri tejto príležitosti sa
v slovenských mestách konali rôzne
podujatia zamerané na mamičky
s deťmi. Výnimkou nebol ani Žiar nad
Hronom.
Po predošlom Európskom týždni
nosenia detí 2018 sa iniciatívy opäť
chopila mladá mamička Nika Kosťová,
ktorá sa do organizovania podujatia
pustila s nadšením a elánom. „Pustila
som sa do príprav spoločne s Dominikou
Švecovou a mamičkami Veronikou
Bagovou, Ľubomírou Bielikovou a
Kamilou Beňovou,“ približuje Nika
Kosťová s tým, že sa snažila pripraviť
pestrý program, aby oslovil čo najväčšie
spektrum mamičiek nosiacich aj
nenosiacich,
budúcich
mamičiek
a všetkých priaznivcov nosenia.

žiarskymi ulicami a mamičky zakotvili
v MMC Úlik. „Tu sme pokračovali
Podpornou skupinou nosenia s Alenou
Michalkovou, ktorá nám ukázala viaceré
možnosti viazania šatiek, mamičky si
skúšali rôzne šatky, úväzy a nosiče.
Poobede sme mali možnosť relaxovať
a dopriať si Beuaty Time. V utorok prišli
za deťmi do Úlika Lolo a Piškót a potešili
nejedno detské srdiečko. Popri hudbe
a tanci deti zvečnila svojím objektívom
začínajúca fotografka Nika Čičmanská,“
vymenúva Nika ďalšie aktivity.
Kamila Beňová pozvala do Žiaru
charizmatickú Ujjvalu Denisu Urbanovú,
sprievodkyňu tehotenstvom, pôrodmi
a rodičovstvom, mamu štyroch detí.
„Denisa pútavo a zážitkovo porozprávala
o prirodzenom pôrode, vypočuli sme
si množstvo príbehov a dobila nás
neskutočnou energiou. Streda bola
venovaná masáži bábätiek, ktorými nás
previedla Jana Sanitrová. Odovzdala
nám teoretické poznatky o tom, ako
správne postupovať pri masírovaní
svojho dieťatka. Baby masáže budú mať
pokračovaciu, praktickú hodinu, ktorú
budeme avizovať na sociálnej sieti,“
dopĺňa ďalej Nika.

Program odštartoval už v sobotu
29. septembra návštevou (Ne)obyčajnej
mamy z Liptova Adriany Kráľovej,
sprievodkyne
materstvom,
ktorá
mamičky previedla svojou cestou do
„materského raja“. „Táto trojnásobná
mamina odovzdáva svoje skúsenosti a
pomáha iným ženám znovu získať svoje
materské kompetencie,“ konkretizuje
Nika Kosťová a ako dopĺňa, v pondelok Aktivity mamičiek pokračovali aj
podujatie odštartovalo Nosičským ďalšími dňami. Absolvovali aktívne
pochodom z námestia, prešlo sa dopoludnie s Andreou Demočovou, kde

si zatancovali s bábätkami v nosičoch
baby salsu, Jana Škvarková, poradkyňa
nosenia, psychologička a kontaktná
mama, ich naučila tipy a triky ako dojčiť
svoje dieťatko v nosiči alebo v šatke.
Posledný deň sa venovali tomu, ako
chrániť zdravie dieťatka a maminy
cestou aromaterapie. Užitočné rady im
odovzdala Ľudmila Klemanová. Samotný
záver celého týždňa ukončil tanečník
Johnny Mečoch, ktorý na väčšie deti
zapôsobil svojimi nezabudnuteľnými
tanečnými kreáciami a do tancovania
zapojil aj nosiace mamy. Mamičky
sa v priebehu celého týždňa zapájali
aj do tomboly a hrali o úžasné ceny.
„Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
do tomboly, aj keď len maličkosťou,
a tým urobili radosť nejednej mamičke.
Vyzdvihnúť by som však chcela
snahu, ochotu a šikovnosť samotných
mamičiek, ktoré napriek náročným
mamičkovským povinnostiam prispeli
krásnymi výrobkami a darmi, aby
potešili ostatné mamičky a tým pridali
ruku k dielu a podieľali sa na tejto
úžasnej akcii venovanej noseniu,
nosiacim mamičkám a priaznivcom
nosenia,“ konštatuje Nika Kosťová.
Aktivity sa počas celého týždňa
organizovali prevažne v MMC Úlik, ale
aj v Mestskej obývačke či v priestoroch
MsKC. „Najväčší záujem prejavili
mamičky o Nosičský pochod, ktorým

Medzinárodný týždeň nosenia detí v Žiari.
sme chceli ukázať a manifestovať zdravé
ergonomické nosenie. Napriek našej
snahe propagovať pre zdravý vývoj
dieťatka prospešné ergonosiče, kde
kolienka musia smerovať mierne vyššie
ako zadoček, stále vidieť v uliciach veľa
klokaniek, ktoré nepriaznivo vplývajú
na vývoj bábätka. Verím, že naša snaha
dosiahne svoj význam dostatočnou
informovanosťou a šírením osvety aj
medzi mamičkami navzájom, a zároveň
aj organizovaním podporných skupín
nosenia,“ hovorí ďalej Nika Kosťová s tým,
že veľký úspech zožali aj baby masáže a
prednáška o aromaterapii. „Podujatie
oslávilo svoj 10. ročník, preto sme sa
snažili, aby bol iný, možno výnimočný,

spestrili sme ho sprievodnými
podujatiami, ktoré nesúviseli priamo
s nosením, ale boli venované deťom,
malým aj veľkým a ich mamičkám. Do
prípravy tohto týždňa som dala kus
svojho srdca, stál ma veľa času a energie
a ja pevne verím, že každá mamička si
našla niečo, čo sa jej páčilo, naplnilo ju
novými poznatkami, zážitkami, dobilo
energiou a spokojnosťou. Verím, že sa
opäť rozšírilo povedomie verejnosti
o ergonomickom nosení a jeho
výhodách a presvedčil ľudí, že pre
dieťatko je prirodzené byť v blízkosti
svojej matky a nosenie je odpoveďou
na jeho potreby,“ dodáva na záver Nika
Kosťová.
(li)
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Žiarsky jarmok potvrdil povesť najväčšieho jarmoku v regióne
Tohtoročný Žiarsky jarmok sa
mimoriadne vydaril. Prialo mu
počasie, takže návštevnosť aj ponuka
v stánkoch bola vysoká.
Žiarsky jarmok sa pravidelne organizuje
už od začiatku 90-tych rokov v jesennom
termíne. Nadväzuje na tradičné
svätokrížske jarmoky, ktoré sa vo Svätom
Kríži nad Hronom konali od 14. storočia.
Novodobý Žiarsky jarmok sa už dlhodobo
zaraďuje medzi najväčšie jarmoky
v regióne. Tento rok svoju povesť potvrdil.
Už od štvrtku mali svoje stánky rozložení
predajcovia občerstvenia a spustené boli
aj kolotoče. Okrem toho, na Svätokrížskom
námestí bola pripravená pestrá ponuka
kultúrnych vystúpení počas celých troch
dní. Stánky so spotrebným tovarom
mali predajcovia rozložené počas
dvoch dní, a to v piatok 12. a v sobotu
13. októbra. Záujem zo strany predajcov bol
od začiatku veľmi vysoký a už niekoľko dní
po registrácii boli vypredané všetky stánky
s občerstvením. Žiarsky jarmok bol totiž
jediný v okolí v tomto termíne, najbližší
bol až v Štúrove. Celkovo bolo tento rok
na jarmoku 370 predajcov spotrebného
tovaru, 90 stánkov s občerstvením,
63 remeselníkov, 24 kolotočov, 3 koníky,
jedna veľká nafukovačka a elektroautíčka.
Nakupovalo sa tak vo veľkom. Zo sladkých
dobrôt nechýbali trdelníky, pečené
gaštany, med či medovníky, turecké medy,
ale v ponuke boli aj tradičné jarmočné
špeciality ako pečené klobásy, hurky, lokše,
živánska a v poslednom období obľúbené
podymníky či poplamúchy. Nechýbal ani
textil s folklórnym motívom, ktorý bol
v remeselnej uličke pri remeselníkoch
s drevenými vareškami, košíkmi, šperkami
alebo pletenými svetrami a čiapkami.
Záujem zo strany kupujúcich bol aj
o doma vypestované pochutiny. Na
dračku išiel cesnak, mletá paprika, rôzne
koreniny aj zavárané dobroty. V ponuke
mali tento rok predajcovia opäť aj veľké
chlebové bochníky, ktoré ste mohli kúpiť
v stánku spolu s domácou slaninou,
klobásami a oškvarkami.

Najmenších lákali kolotoče už od štvrtku.
vencov a sviečok, čo mnohí využili a už
v predstihu tak nakúpili na Sviatok
všetkých svätých. „Na jarmoku si vždy
kúpim vence a kytice z umelých kvetov,
ktoré nosím na hroby svojich blízkych.
Popritom postretám bývalých kolegov zo
závodu a s rodinou zájdeme aj na pečené
dobroty a burčiak,“ prezradila nám pani
Mária, ktorá na jarmok prišla z Kosorína.
A čo by to bol za jarmok, keby nemal
v ponuke burčiak. Pukanský, z Rybníka
i od predajcov zo známych vinárskych
oblastí. Veru, bolo čo koštovať. Kto
uprednostňuje víno, aj tu bola ponuka
široká. Ríbezľové, hroznové, čučoriedkové
a dokonca aj bazové. A komu by to predsa
len nestačilo, ochutnať mohol sladkú
medovinu.
Lákadlom najmä pre deti boli kolotoče.
Situované boli v rovnakých priestoroch
ako po minulé roky. Pre najmenšie deti tu
boli vláčiky, nafukovačky, pre staršie rôzne
adrenalínové kolotoče, bobová dráha aj
autodróm. Povoziť sa mohli aj na živých
koníkoch.

Sprístupnili
aj Svätokrížsky dom a jeho
hospodárske miestnosti

ako sa žilo v 19. storočí. Pozrieť si mohli aj
zrekonštruované hospodárske miestnosti,
ktoré sú vybavené dobovým nábytkom
a zariadením. V rámci tohtoročného
jarmoku pripravilo OZ Žiarska kotlina
v spolupráci s predstaviteľmi MsÚ v Žiari
nad Hronom prezentáciu regionálnych
produktov. Držitelia značky „regionálny
produkt Pohronie“ mali možnosť
prezentovať svoje výrobky priamo
v priestoroch Svätokrížskeho domu.
Regionálnych
výrobcov
predstavil
predseda združenia Ľubomír Meliš.
S primátorom Petrom Antalom diskutovali
o význame regionálneho značenia pre
spotrebiteľov, producentov, miestnu
ekonomiku a zamestnanosť. Spestrením
bola ochutnávka šťavy z arónie od
Petra Tanaysiho – Arónia Tekov a šťavy
z rakytníka rešetliakového od Mariána
Húsku. Návštevníci mohli vidieť drôtený
svätokrížsky čepiec alebo partu z rúk
Blaženy Krivákovej. Okrem toho svoje
výrobky prezentovali aj ďalší držitelia
značky – ručne tkané pokrovce z dielne
pani Pružinovej, dekoratívne medovníky
z rúk Alžbety Knappovej, kabelky
z modrotlače, ľanového a konopného
plátna od pani Kaštierovej. Počas celých
dvoch dní si mohli návštevníci kúpiť rôzne
dekoratívne a úžitkové látkové predmety
od pani Nárožnej.

Opäť bol sprístupnený aj Svätokrížsky
Jarmočná atmosféra bola už tradične
Už tradične nechýbala ani ponuka kvetov, dom, kde si mohli návštevníci pozrieť, doplnená aj kultúrnym programom.
„V tomto roku sme pódium otočili do
pôvodnej polohy smerom od starej pošty,
aby bol program prenášaný k hodujúcim
aj prechádzajúcim návšteníkom jarmoku,“
informoval riaditeľ jarmoku Daniel
Šály. Do tanca i do nálady hrali tento
rok kapely Arcon, Country limit clu,
Funny fellows, Kabát revival a maďarská
kapela Kiss forever band. Na ľudovú
nôtu zahrali a zaspievali MSS Sekera
a dychovka Prievidžanka. „Kiss revival
boli skvelí. Oblečenie, masky, celá šou
boli na nerozoznanie od originálu. Vôbec
neľutujem, že sme zostali do tmy, práve
vtedy sa rozprúdila najväčšia zábava.
Super,“ pochválila koncert fanúšička Iveta.
Nechýbali ani grilované špeciality.

V posledných rokoch prilieta do Žiaru
helikoptéra a kto nemá strach, môže si
tak pohľad na mesto vychutnať priamo
z vtáčej perspektívy. Navyše, primátor
Peter Antal prostredníctvom súťaže
na sociálnej sieti vyžreboval troch
výhercov, ktorí si let užili zadarmo. Do
súťaže sa zapojilo 581 ľudí a šťastie sa
usmialo na tri dámy.

Pohľad z vtáčej perspektívy z vyhliadkového letu.
sa burčiakom posilnení občania rozhodli
vymieňať si svoje názory ručne. Taktiež
preberali aj návštevníkov jarmoku, ktorí
to s požívaním alkoholu prehnali a
neboli schopní pokračovať po vlastných
nohách,“ konkretizoval prípady Róbert
Šiška. Vyskytli sa aj prípady rušenia
nočného kľudu, a to najmä hlasnou
reprodukovanou hudbou či zlého
parkovania v priestoroch jarmočniska.
„V rámci strát, prípadne krádeží osobných
vecí sa našla kabelka spolu s peňaženkou

bez hotovosti a bez dokladov a niekoľko
mobilných telefónov. Podľa informácií
z OO PZ boli zaznamenané dva prípady
krádeží na osobe, a to peňaženky
a dokladov,“ doplnil náčelník. Hliadka MsP
zasahovala aj pri strate dieťaťa, ktoré sa
podarilo včas a bez ujmy na zdraví nájsť
a odovzdať rodičom. Pomoc pri dozeraní
na poriadok počas jarmoku podali aj
členovia Dobrovoľného hasičského zboru
mesta.
(li)

Stánky boli rozmiestnené už tradične na viacerých uliciach mesta.

Mestskí policajti riešili krádeže
a stratené dieťa

Pohľad do hospodárskej budovy Svätokrížskeho domu.

Pri
zabezpečovaní
pokojného
a nerušeného priebehu zasahovali
hliadky mestskej polície a ako potvrdil
náčelník MsP Róbert Šiška, bolo to
pomerne často. „Bolo riešených niekoľko
prípadov narúšania verejného poriadku.
Mestská polícia niekoľkokrát zasahovala
pri rôznych potýčkach a pouličných
bitkách v priestoroch jarmočniska, kde

Počasie jarmoku tento rok prialo.
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Z pera čitateľa
Nový život
Pozrite sa všetci na tie naše lesy.
Jaj, príroda, kdeže si?
Rúbeme tie silné stromy
a staviame za ne betónové domy.
Týmto vám chcem povedať
a budúcim generáciám zachovať:
Neničme tú prírodu,
či ste z bohatého, a či chudobného rodu.

Krotiteľka
Na šou prišla krotiteľka,
bola milá ako učiteľka.
To sa rýchlo zmenilo,
keď jedno jej kladivo
skoro leva zabilo.
Všetci na ňu kričali,
jednotlivci ba aj bučali.
Krotiteľka zmeravela
a pohľadom si všetkých preverila.
Parilo sa z nej ako z kávy.
Vy nechcete ani trochu zábavy?

S dôrazom ľudia, nekazme prírodu,
veď napríklad továrňami špiníme vodu.
Možno to ešte nepočul váš sluch,
ale ničíme aj vzduch.
No tak, „azapád“!
Netriedime ani odpad!

To nie je zábava, tá tvoja týracia výbava.
Prišiel ku nej jeden chlapec,
od žiaľu sa rozplakal.
Ihneď jej dal dole palec
a davu slušne pritakal.

Neničme tú prírodu,
veď je potrebná k nášmu životu!
Dá sa tomu ešte zabrániť
a zem pred plastami ochrániť.
Žite zdravo!
A k novému životu bravo!
Patrik Hrabaj, 13 rokov

Nepamätáš si ty, mami,
keď sme boli doma sami?
Že zvierat je potreba
a týrať ich netreba?

KALANETIKA NA PLAVÁRNI
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku pozýva seniorov na cvičenie
kalanetiky na plavárni pod vedením Anny
Gábrišovej.
Plávanie je upravené: 15 min cvičenie na
suchu, 15 min cvičenie vo vode a 30 min
voľné plávanie.
Jednorazový poplatok pre:
členov ZO JDS a OZ SŽS: 2 €
členstvo len v jednej organizácii: 3 €

nečlenovia: 5 €
Zo sebou si prineste preukazy JDS a SŽS.
Stretnutia sú plánované vždy vo štvrtok
od 13.00 hod. Plánovaných je 20 vstupov.
Ďalšie termíny v roku 2018: 25.10., 8.11.,
15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.
Projekt je financovaný z 2 % dane
poukázanej spoločnosťou
NEMAK Slovakia.

HĽADÁM DOMOV
DANTE
Dante je približne
3-ročný kríženec
špringer španiela
alebo nemeckého
prepeličiara.
Má veľmi
dobrú povahu
a je to veľmi
vyrovnaný pes.
Je nekonfliktný,
znášanlivý so
psami aj sučkami
akejkoľvek rasy
a veľkosti. Je
čistotný, má hygienické návyky a nič neničí.
Pekne chodí aj na vôdzke, venčiari ho vždy
chvália. Obľúbili si ho aj deti. Domov mu
hľadáme do bytu alebo do domu s prístupom
dnu. Ideálny by bol pre aktívnu rodinu, ktorá
mu dopraje dostatok pohybu, bude ho brávať
so sebou na výlety a turistiku. Očkovaný,
odčervený, čipovaný a kastrovaný.
ZOE
Zoe je malinká
sučka, zrejme
kríženec čivavy. Má
približne 6 mesiacov.
Veľmi už nenarastie,
v dospelosti bude
malého vzrastu.
Momentálne má 4
kg. S priateľskými
psami a sučkami
nemá žiadny
problém. Je veľmi
obľúbená aj u detí
a nemá s nimi
žiadny problém. Je
to aktívny psík, preto potrebuje veľa pohybu,
bude skvelým parťákom na výlety. Na adopciu
pôjde očkovaná, čipovaná a odčervená.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred alebo po
prvom háraní.
AIRIN

Airin prišla do útulku z rómskej osady. Je to
mladá sučka, približne 1,5-ročná. Napriek
tomu je veľmi pokojná, tichá, celý deň preleží
v peliešku. Na vôdzke chodí ukážkovo, zvládne
ju venčiť aj dieťa. Na voľno ide pekne popri
človeku. So psami aj sučkami je znášanlivá. Je
vhodná do bytu alebo do domu s prístupom
do vnútra. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná,
odčervená.

LEJLA

Lejla pochádza z rómskej osady. Je to približne 5
– 6-mesačná sučka s jemnou srsťou ako páperie.
Vyzerá ako špicoidný kríženec. Momentálne
má 5 kg a v dospelosti predpokladáme malý
vzrast. Je to veľmi bystrá a ostražitá sučka.
Neunikne jej ani najmenší šuchot. Keďže je to
ešte šteniatko, je veľmi hravá. S priateľskými
psami aj sučkami je znášanlivá. Má rada aj deti,
ktoré ju aj často venčia. Hľadáme pre ňu rodinu,
ktorá má skúsenosti s výchovou psíka a bude
s ňou mať dostatok trpezlivosti. Je vhodná
do bytu alebo do domu s prístupom dnu. Na
adopciu pôjde očkovaná, odčervená a čipovaná.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred alebo po
prvom háraní.

ELLA
Ella žila v rómskej osade, do útulku prišla
veľmi vystrašená. Je to mladá 10-mesačná
sučka, kríženec asi yorkshira. Má rada ľudskú
spoločnosť. Je pokojnejšej povahy, pekne
chodí aj na vôdzke. Nemá problém ani
s deťmi, ale musia vedieť, ako s k nej správať.
S priateľskými psami a sučkami je znášanlivá.
Hľadáme jej domov do bytu alebo do domu s
prístupom dnu. Očkovaná, odčervená, čipovaná
a kastrovaná.
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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
22.10.
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
23.10.
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 Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
24.10.
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
25.10.
16.00 – 20.00 hod. l
ekáreň 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
26.10.
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
27.10.
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 Archangelika, SNP 2765/53
28.10.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
29.10.
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 Avicena, Kamenárska 158, Hliník
n. Hr.
30.10.
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
31.10.
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
1.11.
7.00 – 12.00 hod.
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
13.00 – 22.30 hod.
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
2.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník n. Hr.
3.11.
7.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
4.11.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
5.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
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Vďaka správnej resuscitácii sa šanca na prežitie
zvyšuje dvoj až trojnásobne
Poskytnúť človeku v núdzi prvú
pomoc nie je vždy jednoduché.
Záleží aj od toho, o aký druh zranenia
či postihnutia ide. V závažných
prípadoch skutočne nestačí mať po
ruke lekárničku. V takýchto prípadoch
sú kritickým faktorom najmä čas a
stres.
Človek by mal vedieť rýchlo zhodnotiť
vzniknutú situáciu, mal by sa vedieť
rozhodnúť, ako v danej chvíli postupovať,
ale hlavne musí mať všetky potrebné
vedomosti, a v kritickej chvíli ich vedieť
aplikovať. Pri príležitosti Európskeho
dňa záchrany života si zopakujme, ako
správne postupovať v prípade, že sa
niekto v našej blízkosti ocitne v ohrození
života.

Zásady prvej pomoci
Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré
slúžia na bezprostrednú pomoc pri
náhlom ohrození života alebo zdravia.
Je potrebné ju poskytnúť postihnutej
osobe ešte pred príchodom záchrannej
služby - myslieť pritom treba však aj
na hroziace nebezpečenstvo. Ak má
osoba niekoľko poranení, v prvom
rade je potrebné sústrediť sa na tie,
ktoré ohrozujú jej život. Medzi tie patrí
zastavenie dýchania, zastavenie krvného
obehu, veľké vonkajšie krvácanie,
bezvedomie a šok.
Zásady prvej pomoci, ktoré by mal
každý človek ovládať:
•Zhodnotiť zdravotný stav postihnutej
osoby
•Zistiť príznaky úrazu/postihnutia
•Zabezpečiť mu prvú pomoc
•Zavolať pomoc

Prípady náhleho zlyhania srdca
bývajú najmä v domácom
prostredí
Podľa posledných dostupných štatistík
sa viac ako 70 % prípadov náhleho
zlyhania srdca stáva v domácom
prostredí. Až 95 % prípadov pacientov

s náhlym zlyhaním srdca umiera ešte
pred príchodom do zdravotníckeho
zariadenia. Podľa údajov NCZI za rok
2017 boli na Slovensku najčastejšími
diagnózami hospitalizácie pacientov
práve srdcové zlyhania, a to až 26 112
prípadov. „Srdcové zlyhania sú zároveň
aj jednou z najčastejších príčin úmrtia
Slovákov,“ uvádza lekárka Eva Havlíková,
vedúca skupiny analýz a kontroly kvality
spoločnosti Falck. Z týchto alarmujúcich
čísiel jasne vyplýva, že hocikto z nás
sa môže raz dostať do situácie, kedy
bude musieť zachrániť život niekomu
zo svojich blízkych, ba čo viac, že bude
raz v pozícii, kedy bude potrebovať život
zachraňujúce úkony od svojich blízkych
práve on. Nezabúdajme, že šanca na
prežitie sa vďaka správnej resuscitácii
zvyšuje dvoj až trojnásobne.

Tajomstvo šiestich bodiek.
Biela pastelka je verejná zbierka,
ktorá zlepšuje životy tých, ktorí
sa ocitli v neľahkej životnej
situácii. Cieľom zbierky je
získanie finančných prostriedkov
na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím.
Výnos verejnej zbierky bude použitý
na podporu aktivít, na špeciálne
rehabilitačné programy zamerané na
výcvik samostatnej chôdze s bielou
palicou, kurzy Braillovho písma,
práce s rôznymi kompenzačnými
pomôckami a sebaobsluhy.

Kardiopulmonálna resuscitácia
Prvé zmienky o kardiopulmonálnej
resuscitácii (KPR) sa objavili už v roku
1740. Dnes, ani po takmer 280 rokoch,
by mnoho z nás KPR človeku v ohrození
života nedokázalo poskytnúť. „Ľudia mi
často hovoria, že majú obavy poskytnúť
prvú pomoc človeku, lebo mu možno
ublížia. Ja im na to odpovedám, že
najviac mu ublížia, ak mu prvú pomoc
neposkytnú vôbec,“ hovorí Miroslav
Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy.
Navyše, poskytnúť prvú pomoc je zo
zákona povinný každý jeden z nás, pokiaľ
tým nie je ohrozený jeho vlastný život.
Tieto dva kroky, dodržaním ktorých
dokážeme zachrániť ľudský život, by sme
mali ovládať všetci.
Dva kroky pre záchranu života:
1. Privolajte pomoc na čísle 155.
2. Resuscitujte! Položte ruky na stred
hrudníka, vykonajte 30 stlačení do hĺbky
približne 6 cm (1/3 hrudníka). Frekvencia
stláčania je cca 100 stlačení/min. Urobte
2 hlboké vdychy do úst, pričom prstami
osobe uzavrite nosné dierky.
Postup opakujte v pomere 30:2 až do
príchodu rýchlej zdravotnej pomoci,
alebo pokiaľ osoba nezačne sama dýchať.

Verejnú zbierku Biela pastelka
podporili aj Žiarčania

Defibrilátor
– život zachraňujúci prístroj
Automatický
externý
defibrilátor
(AED) je zariadenie, ktoré pomáha
pri poskytovaní prvej pomoci tým,
že pomocou elektrického výboja je
schopný obnoviť správny srdcový
rytmus. Defibrilátor sám vyhodnotí
stav človeka a podľa toho výboj buď
uskutoční, alebo nie, pričom pokyny pre
používateľa vydáva v slovenskom jazyku.
Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.
Vďaka umiestneniu AED na verejných
priestranstvách je možné v prípade
náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť
šancu postihnutého na prežitie.
V súčasnosti je AED nenahraditeľným
pomocníkom na letiskách, školách,
hoteloch, nákupných centrách, ale aj v
športových halách.
(r)

Biela
pastelka
patrí
medzi
10 najväčších zbierok na Slovensku,
aktuálny 17. ročník odštartoval
15. júla a potrvá do 31. decembra.
Ambasádorom verejnej zbierky pre
tento rok je Adela Vinczeová. Piatok

21. september bol hlavný deň verejnej
zbierky Biela pastelka na podporu
nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí
po celom Slovensku.
Do verejnej zbierky Biela pastelka
sa zapojilo aj Centrum voľného času
v Žiari nad Hronom v spolupráci
s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Tímy dobrovoľníkov
tvorili deti z Mestského školského
parlamentu a vedúci hliadky boli
pracovníci Centra voľného času
v Žiari nad Hronom. Do zbierky sa
zapojili aj deti Základnej školy na
Jilemnického ulici, Základnej školy na
Ul. Dr. Janského a Základnej školy na
Ul. M. R. Štefánika. Počas tejto zbierky
sa vyzbierala suma 228,94 eur.
Mgr. Marianna Fronková, CVČ

Deti s vodiacim psom.

Lekvár na „Jednotke“ pokračoval už 6. ročníkom
Slivkobranie - stará ľudová tradícia,
ktorú si pamätajú ešte naši starí
rodičia. Žiaľ, už sa pomaly vytráca z
nášho života. Táto celospoločenská
udalosť bola na sklonku leta vždy
spojená so zábavou, spevom a s
rozprávaním
rôznych
príbehov.
V minulosti nebolo nič lepšie ako
lekvár z domácich sliviek.
Po slávnostnom otvorení 6. ročníka
varenia lekváru na „Jednotke“ riaditeľom
školy Marekom Balážom sa žiaci odobrali
v sprievode triednych učiteľov navštíviť
jednotlivé stanovištia v areáli školy. Tento
ročník sa niesol v duchu gazdovského
dvora. Nielen žiaci si mohli vyskúšať
práce gazdu a gazdinej, ktoré sa robili
na gazdovskom dvore v minulosti. Išlo
napríklad o pílenie dreva, opravu a
výrobu nástrojov, staranie sa o zvieratá,
ale aj každodenné varenie, pranie,
štopkanie, tkanie či mútenie masla. Čo
všetko ich čakalo? Prezentácia ľudových
remesiel pri varení slivkového lekváru,
hudobné dielne s fujarou, gajdami
a heligónkou, varenie a ochutnávka

SOŠ Handlová, SZUŠ Hliník nad Hronom,
Dopravná škola ZV) pre všetkých
deviatakov z nášho mesta, kde mohli
získať cenné informácie o možnosti
štúdia a prakticky si vyskúšali, aké by
to bolo byť ich študentom. Deviataci sa
v prezentačných stánkoch stredných
škôl mohli informovať o niektorých
študijných a učebných odboroch.

tradičných slovenských jedál, ekofarma,
opäť tu bolo vozenie na koníkoch,
kŕmenie zvieratiek, prechádzka so
psíkmi, ukážky zručnosti včelára, veštice,
expozícia múzea Kremnica, Nová Baňa
a tiež tvorivé dielne.

Súčasťou tejto akcie bola ako aj po
minulé roky prezentácia stredných škôl
(SOA Žiar nad Hronom, SOŠ obchodu
a služieb Žiar nad Hronom, SPaSA Žiar
nad Hronom, SSOŠ technická Žiar nad
Hronom, SOŠ Žarnovica, Súkromná
stredná umelecká škola Hodruša-Hámre,

Neoddeliteľnou súčasťou gazdovského
dvora boli aj rôzne hry detí, ako
lukostreľba, strieľanie z gumipušky,
skákanie cez gumu, šibeničky, skoky vo
vreci, preťahovanie lanom, škôlka, živý
fúrik, kotúľanie obručí, hod loptičkou na
cieľ, preskakovanie stohov slamy. Deti sa
tešili z vozenia na traktore, na koňoch,
dokonca sa mohli potešiť jazdou na
voze ťahanom koňmi. Vyskúšali si, ako sa
kŕmia zvieratá, napr. kozy, zajace, sliepky.
Každá trieda mala možnosť vytvoriť si
svojho strašiaka, s ktorým sa zúčastnila
novej súťaže. Najúspešnejšia trieda za
prvý aj druhý stupeň získala pizzu pre
celú triedu.

Súčasťou tohto ročníka varenia lekváru
bolo aj využitie „záhrady, ktorá učí,“ kde
v rámci environmentálneho projektu
prebieha vyučovanie prírodovedných
predmetov. V záhrade je umiestnených
množstvo prvkov, ktoré sa stali súčasťou
vyučovania, napr. meteostanica, landart,
bylinková záhrada, slnečné hodiny,
Artušov kruh, hmyzí hotel, pocitový
chodník, vŕbový tunel a iné.
„Pri organizácii podujatí takéhoto
obrovského rozmeru si veľmi vážime
podporu a spoluprácu s inštitúciami
tohto mesta, konkrétne mestským
úradom, ktorý zastupovala Adriana
Giláňová, MsKC a finančne nás podporili
sponzori školy, ktorým touto cestou
veľmi pekne ďakujeme. Osobitné
poďakovanie patrí hlavnej organizátorke,
pedagogičke
Kamile
Andokovej
a ostatným vyučujúcim kolektívu
„Jednotky“,“ uviedol riaditeľ školy Marek
Baláž.
Vaša „Jednotka“
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Objednávateľ: SMER - SD v Žiari nad Hronom, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31801242 , Dodávateľ: mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125

SOM
ZA KONTINUITU

Mesto je o ľuďoch a pre ľudí. O ľuďoch, ktorí rozhodujú a riadia mesto:
primátor s jeho úradom a poslanci mesta. A pre tých, ktorí tu žijú, teda
obyvateľov mesta. Ide o verejnú službu pre správu veci verejných.
Som presvedčený, že tieto 4 roky boli
pre naše mesto mimoriadne úspešné.
Môžeme ich charakterizovať ako obdobie
masívneho rozvoja a investícií. Napr.
rekonštrukcie športovej infraštruktúry,
a to športová hala, futbalový štadión,
zimný štadión, rekonštrukcia verejného
osvetlenia, kúpa kaštieľa, výstavby
oddychových zón, budovanie parkovísk
a masívne rekonštrukcie ciest a chodníkov.
A tak by som mohol vymenúvať ďalej.
V osobe primátora Petra Antala má mesto
schopného manažéra a aktívneho politika,
ktorý riadi mesto otvorene a transparentne.
Ale hlavne, sú za ním jasné výsledky
rozvoja nášho mesta. Poznám ho ako
dobrého a čestného človeka. Samozrejme,

že významnú zásluhu na rozvoji nášho
mesta v tomto funkčnom období mali aj
poslanci MsZ, ktorí rozhodovali o všetkých
významných investíciách. Bol som jedným
z nich aj v pozícii zástupcu primátora.
Môžem konštatovať, že poslanci MsZ
boli aktívni a nápomocní pri všetkých
významných rozhodnutiach a vnímal som
to ako partnerskú spoluprácu poslancov
s primátorom. Mám pocit hrdosti z toho,
čo sme za tieto 4 roky urobili spoločne pre
naše mesto a jeho obyvateľov.
Som presvedčený, že naše mesto
potrebuje kontinuitu na poste primátora,
aby sme spoločne robili Žiar ešte lepším
miestom na život.
Váš Ladislav Kukolík

Objednávateľ: Ladislav Kukolík, Žiar nad Hronom, Dodávateľ: mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 1149/5 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou
50.700 m2, a to v časti bezprostredne
priľahlej ku cestnej komunikácii Ul. M.
Benku prechádzajúcej popred bytový
dom súp. č. 902 v Žiari nad Hronom,
a to plochy na prenájom s výmerou
269,2 m2.
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom
dvadsiatich osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov

bytov a nebytových priestorov v dome
súp. č. 902,
•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice
č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 24.10.2018
do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom - Odbor životného prostredia a
infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
obálke s nadpisom „Priamy prenájom
- pozemok CKN parcela č. 1149/5 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.00 hod.,
tel. č. 0917 857 165.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám búdu pre psíka, rozmery: š 53 x h 72 x v 52.
Nepoužívaná, nová, drevená, strecha šindel.
T: 0904 515 883
•Predám kolovrat. Cena dohodou. Možnosť vidieť.
T: 0902 344 478
•Predám šijací stroj zn. Lada, šľapací stolíkový, endlovací.
Cena dohodou. Možnosť vidieť. T: 0902 344 478
•Darujem za odvoz obývacie steny - tmavú a bledú a
plechovú kuchynskú linku. ZA ODVOZ. T: 0908 213 857
•Dám do prenájmu garáž v ZH. T: 0949 474 317

•Predám osobný automobil Volkswagen caddy life.
Vybavenie: ABS, klíma, hliníkové disky, elektrické okná,
ťažné zariadenie. Viac info telefonicky: 0905 200 270
•Predám 1-izbový byt, 1. poschodie s výťahom,
Novomeského ulica, neprerobený. Cena: 25 000 €.
T: 0948 51 00 46 ZH
•Máte problém v oblasti vzťahov, lásky a financií? Rada
vám otvorím nové možnosti vašej realizácie. Veštiareň
ANDREA. T: 0902 749 700
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Asistentka predaja: CATEX, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905369369
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943
Automechanik: Martin Vanka – AC car, Žiar
nad Hronom, e-mail: accar@accar.sk
Barman/čašník: Mária Dučáková, Kremnica,
tel.: +421456744007
Barman/čašník:
Jarmila
Kremnica, tel.: +421903707837

Sobeková,

CNC sústružnik: Profika Sk, Žiar nad
Hronom, tel.: +421908058721
Cukrárka – pekárka:
tel.: +421911068378

ASPECT-VYHNE,

Koordinátor –administratívny pracovník
v oblasti ľudskýcch zdrojov: LUCKY event,
Kremnica, tel.: +421911525212

Operátor RTG: Nemak Žiar nad Hronom,
Agentúra
Person
Education
Servis,
tel.: +421917887417

Kuchár:
FLOREN,
tel.: +421907809500

Operátor
sekundárnych
Nemak Slovakia, Žiar nad
tel.: +421456702315

Kremnica,

Kuchár: AEOS, Žiar nad Hronom, e-mail:
aeos@azet.sk
Kuchár:
tel.: +4210911068378

ASPECT-VYHNE,

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA,
Krahule, tel.: +421908217392, +42145 6742
846
Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421918800041

Kremnica,

Lakýrnik: MET-KOV, Priemyselná 430,
Ladomerská Vieska, tel.: +421903583398

Čašník: ASPECT-VYHNE, tel.: +421911068378

Lekár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +421 45 6705 620

Čašník, servírka:
tel.: +421907809500

Kremnica,

Lekár: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486

Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421918800041

Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom,
tel.: +421268206131

Čašníčka: Michal
tel.: +421905821405

Košík,

FLOREN,

Čašník/čašníčka: MAT group, Trnavá Hora,
e-mail: lukas.ivanic@gmail.com
Čašník/čašníčka: AEOS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944704600

Voľné pracovné miesta k 15. októbru

Automatizácia
systémov
riadenia
v strojárstve: J&D OFFICE, Žiar nad Hronom,
tel.: +421907292002

 Čašník/čašníčka/barman/barmanka:
REMESLO TERMÁL, Vyhne, tel.: +421905434577

Manažér v strojárskej výrobe: METKOV, Priemyselná 430, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398

Elektrikár: BBC Systém, Hliník nad Hronom,
tel.: +421907515111

Masér/masérka: RASCON, Sklené Teplice ,
tel.: +421911152766

Elektrikár/ silnoprúd: Kameňolom Sokolec,
Bzenica, tel.: +421905371608

Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane,
tel.: +421907349952

Finančný konzultant, manažér obchodnej
skupiny: Mgr. Jaroslava Mokrošová, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905287632

Mechanik
strojov
Nemak Slovakia, Žiar
tel.: +421456702315

Frézar: ELBA, Kremnica, tel.: +421918381831,
+421456704160

Mechanik, mechatronik: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323

Frézar: ELBA, Kremnica, tel.: +421918381831,
+421456704160

Mechatronik: SRMi, Žiar nad Hronom,
e-mail: jancova.adriana@srmi.sk

Hlavný kuchár: Materská škola, Kremnica,
tel.: +421903017644

operácií:
Hronom,

Operátor vo výrobe: Hydro, Žiar nad
Hronom, Agentúra Person Education Servis,
tel.: +421917887417
Operátor vo výrobe: TatranWOOD, Hliník
nad Hronom, Agentúra Person Education
Servis, tel.: +421917887417
Operátor vo výrobe: Slovalco, Žiar nad
Hronom, e-mail: eva_dvoncova@slovalco.sk
Operátor výroby uhlíkových materiálov:
VUM, Žiar nad Hronom, tel.: +4216012445
Operátor zlievarenských strojov: ABILITY,
Kremnica, tel.: +421918677700
Pekár, výrobný pekársky zamestnanec:
Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova
Lehôtka, tel.: +421904751754
Pilčík: TWS PLUS,
tel.: +421456700312

Trnavá

Hora,

Piliar frézar: Hydro Extrusion Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: +421918775241
Pizzér/pizzérka: Ing. Milan Kosmeľ, Žiar nad
Hronom, tel.: +421903502424
Pokladníčka v prevádzkovej jednotke
mäso: COOP Jednota, A. Kmeťa 2/343, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456813051

Vodič dodávky:
tel.: +421456725332

Prevádzkový elektrikár: Nemak Slovakia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy: SLOVAGROTRANS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456722417

Prevádzkový
montér
vodovodov:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť,
Žiar
nad
Hronom,
tel.: +421484327363
Príslušník mestskej polície:
Kremnica, tel.: +421452289787

Pružinová,

Lutila,

Vodič
medzinárodnej
kamiónovej
dopravy: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad Hronom,
tel.: 421911330101

mesto

Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456016581

Programátor CNC: Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456702315

Vodič MKD: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: 421905554990

Recepčná/-ý: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421907731208

Vodič MKD: MANUEL, Žiar nad Hronom,
tel.: +421903544723

Recepčný/á/ pre hotel GOLFER: denné
zmeny, FLOREN, Kremnica, tel.: +421907809500

Vodič
MKD:
tel.: +421 908906803

Robotník v hutnej výrobe – jadrár:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315

Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie,
tel.: +421903544723

Robotník v hutnej výrobe –odlievač:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315
Robotník v hutnej výrobe: Nemak Slovakia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315
Servírka: AEOS,
e-mail: aeos@azet.sk

Žiar

nad

Hronom,

Servisný technik: Profika Sk, Žiar nad
Hronom, tel.: +421908058721
Sestra na lôžkovom oddelení? Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486

Kantárik,

Jastrabá,

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica,
tel.: +421903527767
Vodič nákladného vozidla: Pivovar
STEIGER, Vyhne, tel.: +421456787234
Vodič nákladného vozidla: TEMPO
SLOVAKIA, Kremnica, tel.: +421903527767
Vodič nákladnej dopravy – sólo vozidlo
nad 3,5 tony: AutoTrend – Transport, Slaská
30, tel.: +421911156888
Vodič vozidla do 3,5t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, tel.: +421903544723

Skladník: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315

Vodič VZV - operátor logistiky:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315

Stolár: DC ALBATROS, Hliník nad Hronom,
tel.: +421905389133

Výrobný robotník: TWS PLUS, Trnavá Hora,
tel.: +421456700312

Pomocná sila v kuchyni/upratovačka:
BLAUFUZ TOUR, Kremnica, tel.: +421903922708

Stomatológ: Poliklinika ProCare, Žiar nad
Hronom, e-mail: andrea.sutyova@svetzdravia.
com

Zámočník: ELEKTROVAL, Žiar nad Hronom,
tel.: +421915547543

Pomocník v pneuservise: Martin Vanka –
AC car, Žiar nad Hronom, tel.: +421905637675

Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica,
tel.: +421905302149

Nástrojár: Profika Sk, Žiar nad Hronom,
tel.: +421908058721

Pomocný operátor FPI linky: ATG Slovakia,
Priemyselná 100, Ladomerská Vieska,
tel.: +421915981064

Strojník čelného nakladača: Kameňolom
Sokolec, Bzenica, tel.: +421905371608

Hotelová recepčná: REMESLO TERMÁL,
Vyhne, tel.: +421917972546

Nástrojár: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456702315

Pomocný pracovník: MET-KOV, Priemyselná
430, Ladomerská Vieska, tel.: +421903583398

Hutný lisiar: Hydro Extrusion Slovakia, Žiar
nad Hronom, e-mail: maria.adamcova@hydro.
com

Obsluha linky na výrobu hliníkových túb:
TUBAPACK ZH, Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417

Pomocný pracovník v potravinárskej
výrobe: Amhof, Bartošova Lehôtka, tel.:
+421918764241

Chyžná: Liečebné termálne kúpele, Sklené
Teplice, tel.: +421918450071

Obsluha výrobnej linky: AEOS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421944704600

Pracovník čerpacej stanice: Slovnaft,
Ladomerská Vieska, tel.: +421907211021

Technik – riadenie dodávateľov:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315

Chyžná: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA,
Krahule, tel.: +421908217392

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323

Pracovník na VZV – čelný nakladač: TWS
PLUS, Trnavá Hora, tel.: +421456700312

Učiteľ/ka: Základná umelecká škola J. L.
Bellu, Kremnica, tel.: +421456742674

Chyžná:
ASPECT-VYHNE,
+421911068378

tel.:

Odlievač GSPM: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456702315

Pracovník SBS: ASF FENIX SECURITY, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917754295

Údržbár: ALACO, Hliník nad Hronom,
tel.: +421456762455

Zlievarenský robotník kovov: ALACO, Hliník nad
tel.: +421456762455

Chyžná s výhodnou pracovnou dobou
doobeda v hoteli GOLFER:
FLOREN, Kremnica, tel.: +421907809500

Odlievač hliníkových odliatkov, brúsič:
Kremnica, Agentúra Person Education Servis,
tel.: +421917887417

Pracovník SBS: HM Tesco Žiar nad Hronom,
Omnis Detective Service, tel.: +421917117953

Údržbár:
tel.: +421911068378

ASPECT-VYHNE,

Zlievarenský robotník: Nemak Slovakia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456702315

Jadrár – výroba pieskových jadier:
FINALCAST – ZH, Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417

Odlievač v hutnej výrobe: LUCKY event,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911757565

Pracovník v pílnici pri poreze
guľatiny: Spektrum, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917765371

Údržbár: Liečebné termálne kúpele, Sklené
Teplice, tel.: +421905898633

Zlievarenský robotník: ABILITY, Kremnica,
tel.: +421456743173

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom,
tel.: +0456782929

Predajca zájazdov a darčekových
predmetov: Mgr. Tatiana Holečková – Slovak
Folk Travel, Kremnica, tel.: +421905153692

Vedúci
oddelenia
výstavby
a životného prostredia: mesto Kremnica,
tel.: +421456782792

Zoraďovač - nastavovač linky na výrobu
túb: TUBAPACK ZH, Agentura Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417

Operátor CNC: Nemak Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456702315

Predavač – pokladník: CBA Slovakia,
Kremnica, tel.: +4210903283677

Vodár – inštalatér: BBC Systém, Hliník nad
Hronom, tel.: +421907515111

Zoraďovač CNC: Hydro Extrusion Slovakia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918775241

Operátor CNC:
tel.: +421456743173

Predavač športových potrieb: Béreš
Roman - CYKLO – SANTÉ, Kremnica,
tel.:+421907858639

Vodič – strojník montážnej plošiny:
Jasenský Jozef – Práce s plošinou, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905623231

Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456015323

Jadrár – výroba pieskových jadier: Nemak,
Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417
Klientsky
poradca:
KOOPERATIVA
poisťovňa,
Žiar
nad
Hronom,
tel.: +421918410204
Konštruktér: MET-KOV, Priemyselná 430,
Ladomerská Vieska, tel.: +421903583398
Kontrolný technik STK, EK: Pohronská
dopravná spoločnosť Žiar nad Hronom,
tel.: +4216783581

a
zariadení:
nad Hronom,

ABILITY,

Kremnica,

Operátor CNC: Hydro Extrusion Slovakia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918775241
Operátor CNC stroja: ELBA, Kremnica,
tel.: +421918381831

Pokladníčka prevádzkovej
COOP
Jednota,
Janova
tel.: +421456813051

Predavačka: Jana Miniariková - D&J
Mark,Žiar nad Hronom, tel.: +421915747608

jednotky:
Lehota,

Pokladníčka prevádzkovej jednotky:
COOP Jednota, Š. Moysesa 55, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905878048

Predavač v potravinách: Peter Korsch,
Krahule
Predavačka: Jana Miniariková - D&J Mark,.
Kremnické Bane, tel.: +421915747608

Sústružník:
ELBA,
Kremnica,
tel.: +421918381831, +421456704160
Špecialista sekundárnych procesov
(rovnanie, brúsenie): Nemak Slovakia, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456702315

Vodič: Kameňolom
tel.: +421905371608

Sokolec,

Bzenica,

Zástupca vedúceho prevádzky ÚV Turček,
skupinových vodovodov: Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, Žiar nad
Hronom, tel.: +421484327304
Zdravotná
sestra:
Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705113
Zlievarenský robotník – apretovač:
ABILITY, Kremnica, tel.: +421456743173
Zlievarenský robotník – apretovač:
Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702315
Zlievarenský robotník - apretovačka/
apretovač: MWS Casting, Hliník nad Hronom,
tel.: +421911633627
odlievač
Hronom,

Zoraďovač výrobnej linky/mechanik,
mechatronik: TUBAPACK, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456015323

Vodič autobusu: SAD Zvolen, Žiar nad
Hronom, tel.: +421455313301

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Zatvoril oči, utíchol
jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Už nie je medzi nami,
ale v našich srdciach
žije spomienkami.
Dňa 29. októbra si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a prastarký
Milan Meniar.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
Erika, dcéra Erika s manželom
a vnučka Rianka s manželom,
pravnúčik Jonatánko, švagrovci
s rodinami a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Spomienka
na teba nikdy
nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali
a sú ti vďační za lásku
a obetavosť.
Dňa 22. októbra si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Smútiaca mama, sestra s rodinou
a brat s rodinou.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 5. októbra
sme si pripomenuli
5 rokov,
čo nás navždy opustil
Ing. Róbert Turaz
vo veku 44 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
brat Roman so synom
Danielom, krstná
mama Zuzana
a bratranec Pavol.
SPOMIENKA
S anjelmi spievam
pieseň nekonečnú.
Ten nápev píše
Pán Boh sám.
Do prázdnych dlaní
na cestu večnú
padnú mi hviezdy.
Tie vám dám...
Dňa 25. októbra si pripomíname
7. výročie od smutnej chvíle,
keď nás vo veku 30 rokov
navždy opustil
náš drahý syn a brat
Vladimír Jurišica.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Spomínajú rodičia
a súrodenci.

SPOMIENKA
Je tu ten čas, keď postojíme
Ako ticho žila,
chvíľu v tichu,
tak ticho odišla,
zapálime sviečku,
skromná vo svojom živote,
odriekneme modlitbu
veľká vo svojej láske
a zaplavia nás vzácne
a dobrote.
spomienky...
Dňa 25. októbra si pripomenieme
Na krásne chvíle,
2 roky od smutnej chvíle, kedy
na tlkot srdca,
nás navždy opustila naša drahá dcéra,
láskavé oči, milé slová...
sestra a maminka
Stále nám tak veľmi chýba.
Miriam Mezeiová.
Ale vieme, nikto celkom neodíde,
Tí, ktorí ste ju poznali,
pretože navždy zostáva s nami,
venujte jej tichú spomienku.
v našom srdci.
Spomína mama, synovia, brat
Spomínajú priatelia.
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 31. októbra si
pripomenieme
11. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša mama, stará mama
a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomínajú dcéry Klára
s rodinou a Oľga s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Už len kytičku
kvetov na hrob ti
môžeme dať,
spokojný, večný
spánok môžeme ti
priať.
Dňa 1. októbra sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Július Malý.
S úctou spomínajú manželka,
dcéry, syn a vnúčatá.

SPOMIENKA
Neplačte, že
som odišiel,ten kľud
a zmier mi prajte,
len večné svetlo
spomienky
mi stále zachovajte.
Dňa 16. októbra
sme si pripomenuli 2 roky od chvíle,
kedy nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec
Cyril Čerťaský
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Viera,
dcéry Evka a Mirka, syn Cyrko, vnuk
Slavko a ostatná rodina.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

Odišli ste tíško,
niet vás medzi nami,
v srdciach našich
žijete spomienkami.
Dňa 24. októbra si pripomenieme
27. výročie od smrti
Jána Medveďa
a 10. decembra si pripomenieme
25. výročie od smrti manželky Márie.
S láskou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami.

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život
a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
2. a 29. výročie
úmrtia našich rodičov
Veroniky Hagarovej
a
Jána Hagaru.
S láskou na nich spomína
dcéra a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 28. októbra si
pripomíname
18. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Helena Husárová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si na ňu spolu s nami.
Spomína dcéra a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Navždy prestali pre
teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre
teba slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa mali radi
nikdy neprestanú
na teba spomínať.
Dňa 2. novembra si pripomenieme
4 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynie sedem rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustila
manželka, naša
mama a stará mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestra s rodinou.
SPOMIENKA
Odišli bez rozlúčky,
čo nik nečakal.Už len kytičku kvetov
na váš hrob môžeme dať
a s láskou spomínať.
Dňa 4. septembra
sme si pripomenuli
výročia, keď
nás navždy opustili
naši rodičia
Alojz Gocník
31. výročie
a
Anna Gocníková
14. výročie.
Dňa 20. septembra
sme si pripomenuli
10. výročie,
keď nás opustil náš
brat
Alojz Gocník.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú
s nami.
Smútiaca rodina.

Polícia varuje: Na cestách opatrne!
Už tu máme jeseň a s jesenným
ročným obdobím prichádza jeho
typické, častokrát nepriaznivé počasie,
ktoré má negatívny dopad aj na
situáciu v cestnej premávke. Častými
príčinami vzniku dopravných nehôd je
mnohokrát práve neprimeraná rýchlosť
jazdy, neprispôsobenie rýchlosti
jazdy zmeneným poveternostným
podmienkam a tiež neoznačení chodci
a cyklisti.

U chodcov a cyklistov pripomíname
povinné používanie reflexných viest
a reflexných prvkov. Najzraniteľnejšími
účastníkmi cestnej premávky sú práve
chodci, a to najmä deti a starší ľudia.
Mnohokrát príčinou dopravných nehôd
býva chyba chodca. Zo všetkých nehôd,
ktoré sa stali v Banskobystrickom kraji
za 9 mesiacov (1048), 30 zavinili chodci
a z toho 10 boli pod vplyvom alkoholu.
Jeden chodec prišiel pri týchto nehodách

o život. Celkom zomreli pri nehodách 4
chodci.
V piatok 12. októbra bola v okrese
Banská Bystrica vyhlásená dopravnobezpečnostná akcia, ktorá bola zameraná
predovšetkým na chodcov, ale aj na
ostatných účastníkov cestnej premávky.
Policajti chodcom rozdávali reflexné
pásky a opakovane im pripomínali, aké
je dôležité používanie reflexných prvkov.
Reflexné či farebné oblečenie prispievajú
k bezpečnosti na cestách a aj chodci by
si mali uvedomiť svoju zodpovednosť,
ktorú berú na seba, ak reflexné prvky
nenosia. V prípade, že chodec nebude
mať za zníženej viditeľnosti na sebe
žiadny reflexný prvok alebo reflexný
bezpečnostný odev a bude sa pohybovať
po krajnici alebo po okraji vozovky, bude
mu nekompromisne uložená bloková
pokuta až do výšky 30 eur. Za 9 mesiacov Banskobystrického kraja 30 dopravných
tohto roka v Banskobystrickom kraji nehôd, z toho 6 boli pod vplyvom
evidujeme 539 priestupkov, ktorých sa alkoholu.
dopustili chodci.
Všetkých nemotorových účastníkov
Počas akcie policajti zastavili aj 2 cyklistov, cestnej premávky opätovne vyzývame
ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Jeden k zodpovednému správaniu sa na cestách
nafúkal 0,43 mg/l alkoholu (0,90 promile) a upozorňujeme ich na povinnosť, ktorú
a druhý 1,16 mg/l alkoholu (2,42 promile). im ukladá zákon: „Za zníženej viditeľnosti
Za 9 mesiacov bol v kraji zistený alkohol musí mať chodec idúci po krajnici alebo
u 203 cyklistov, z toho 121 nafúkalo viac po okraji vozovky na sebe viditeľne
ako 1 promile. Cyklisti zavinili na cestách umiestnené reflexné prvky alebo

oblečený reflexný bezpečnostný odev.“
Táto povinnosť platí pre chodcov, ktorí
sa pohybujú mimo obce, ale aj v obci!
Chodcom odporúčame reflexný prvok
umiestniť na dobre viditeľné miesto, na
hornú alebo dolnú končatinu – tú, ktorá
je bližšie k vozovke, k stredovej deliacej
čiare. Majme na pamäti, že aj obyčajná
reflexná páska za pár centov zvýši
viditeľnosť chodca až na vzdialenosť 200
metrov.
KR PZ Banská Bystrica
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Starší žiaci U15 – 1. liga Západ

Plavecké nádeje bojovali o medaile

Basketbalový sumar

PLAVCI - MAJSTROVSTVÁ SSO – PLAVECKÉ NÁDEJE

ŠBK Junior Levice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 102:48 (27:16, 55:21, 78:36)
Body: Kňažko 20, Tončík 11, Barcík 3,
Jozefčák 3, Melaga 3, Bielik 2, Mihálka 2,
Pavol 2, Šmondrk 2. Hrali: Kvak.
Starší žiaci odohrali so silným
súperom ťažký zápas. Po veľkej
maródke, spôsobenej chorobami
a hlavne viacerými zraneniami,
chlapci ťažšie hľadajú správny herný
rytmus.
V úvode boli Levičanom viac menej
vyrovnaným súperom. Na konci prvej
štvrtiny, za stavu 25:16, nepremenili dve
čisté šance spod koša, naopak, inkasovali
po nájazde do úplne otvorenej svojej
šestky v poslednej sekunde ľahký
kôš. Od tohto momentu akoby stratili
chuť niečo na palubovke hostí ukázať.
V obrane boli málo pohybliví a agresívni.
V útoku sa snažili presadiť driblingom,
akoby neverili svojim spoluhráčom, že
dokážu súpera prekonať kolektívnym
poňatím útoku. Chlapci urobili obrovské
množstvo strát, ktoré rozbehnutí
Levičania nemilosrdne trestali. Pokiaľ
si chlapci neuvedomia, že dnes sa hrá
basketbal na hrane agresivity a nikto
vám žiadny priestor na rozohrávku
nenechá, budú si musieť na takéto
výsledky v lige zvyknúť. Pokiaľ pridajú
na dôraze, pôjdu v obrane aj v útoku viac
do kolien, určite sa ich výsledky zlepšia.
Okrem výkonu Aďa Kňažka a niektorých
dobrých momentov Mateja Tončíka sa
ťažko v zápase hľadá niečo pozitívne.
Norbert Nagy, tréner
a Martin Šály, asistent

Oblastná súťaž žiakov
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Považská Bystrica 62:59 (14:19,
39:34, 55:43, 62:59)
Body: Ondrík 12, Barcík 11, Kartík
10, Horváth 8, Kret 8, Melaga 6, Kaša
3, Kondra 2, Šmodrk 2. Hrali: Valent,
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Šcepko, Kvak a Kňažko.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Považská Bystrica 67:41 (12:13,
28:28, 40:34, 67:41)
Body: Kartík 14, Kaša 9, Ondrík 9,
Horváth 7, Kondra 6, Melaga 5, Valent 4,
Kret 4, Barcík 3, Kvak 2 a Ščepko 2. Hrali:
Kňažko.
V prvých dvoch zápasoch nového
súťažného ročníka vystúpili žiaci na
domácej palubovke proti súperom
z Považskej Bystrice.
Je potrebné spomenúť, že družstvo
žiakov je zložené prevažne z chlapcov
ročník narodenia 2006 a celý rok budú
hrávať proti súperom, ktorých rok
narodenia je 2005. Veríme, že tento
experiment napomôže našich chlapcom
k zdokonaleniu ich basketbalových
zručností a napomôže im to v ich
ďalšom basketbalovom raste.
Domáce družstvo vstúpilo do prvého
zápasu trošku s rešpektom proti
vyspelejším chlapcom, ale čas postupne
ukázal, že aj s takýmto súperom sa dá
hrať. Chlapci začali predvádzať svoju
tradične skvelú obranu a bojovnosť
a postupne pridávali aj nejaké body. Do
polčasu sme išli už s miernym náskokom.
V druhom polčase sme mierne navýšili
svoje vedenie a necelé dve minúty
pred koncom zápasu sme viedli už o 12
bodov. Následné nasadenie hráčov
z lavičky dokázal súper potrestať,
ale zápas sme napokon vyhrali o 3 body.
Do druhého zápasu sme nastúpili
v nezmenenej zostave. Zápas sa
vyvíjal podobne ako ten prvý, kde sme
umnou hrou dokázali svoje vedenie

navýšiť až na konečných 26 bodov.
Tieto zápasy nám ukázali, že aj so
staršími a vyspelejšími chlapcami
vieme držať krok a pri dodržiavaní
taktiky vieme zvíťaziť. V obidvoch
zápasoch sa postupne zapojili všetci
hráči z lavičky a svojou kolektívnou hrou
a kompaktnou obranou určite potešili
všetkých prítomných divákov.
Ján Valent, tréner
a Ladislav Balogh, Jozef Orave,
asistenti

Celoslovenská liga kadetov
MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM Iskra
Svit 91:64 (23:19, 25:14, 22:15, 21:16)
Body: Novák 17, Kucej 12, Holic12,
Grochal 11, Greguš 8, Király 8, Babiak
7, Švec 5, Šonkol 5, Truben 3, Dekýš 3.
Hrali: Žemla.
V prvom zápase celoslovenskej
kadetskej ligy v sezóne 2018/19
družstvo MŠK BK Žiar nad Hronom na
domácej palubovke zdolalo súpera zo
Svitu po kolektívnom výkone 91:64.
Žiarčania
predviedli
kolektívny,
koncentrovaný výkon, dokázali sa
vysporiadať s vysokými hráčmi súpera,
či už v obrane, alebo v útoku. Rýchla
hra a hlavne prechodom do útoku
znemožňoval súperovi zorganizovať
obranu, čo umožnilo domácim
hráčom dávať ľahké koše. Do zápasu
sa zapojilo všetkých 12 hráčov, ktorí sa
bodovo presadili a svojou hrou potešili
domácich divákov.

Pohronie stále bez prehry! Remíza s Košicami a výhra nad Žilinou B
FUTBAL - II. LIGA

Lokomotíva Košice – FK Pohronie 1:1
Góly: 69. Pavúk - 82. Človečko.
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko,
Tesák, Jacko, Pellegrini, Ďungel (82´
Frimmel), Pavúk (88´ Vondryska), Hatok,
Paraj, Blahút (65´ Košuda), Špyrka.
V piatok 5. októbra odohral A-tím
Pohronia zápas s Lokomotívou
Košice. Tento duel skončil, po góle
Dana Pavúka a Radoslava Človečku, Druhý polčas sme úplne ovládli hru. Bolo
nerozhodne 1:1. Pohronie tak stále nás plné ihrisko, s čím prišli aj príležitosti.
bez prehry.
V 69. minúte sme sa mohli tešiť z prvého
gólu. Tesák totiž našiel Košudu, ten sa
Domáci začali zápas svižne, keď už uvoľnil a jeho center hlavou do siete
v 1. minúte nás po chybe Nosku prečíslili, zakončil Pavúk 0:1. V 79. minúte povodil
Jano našiel Zajaca, ale ten strieľal tesne Špyrka dvoch protihráčov, prihral do
vedľa. V poslednej minúte prvého behu Košudovi, ale jeho šancu vyrazil
polčasu na domácej šestnástke zaváhal nohami Fabini. Domáci vyrovnali
Pelle, následne domáci vyrazili do v 81. minúte po rohu nakrátko trafil po
rýchleho brejku a hlavičku Jana na čiare zemi Človečko k žrdi 1:1. V 88. minúte
vykopával Nosko. My sme prvý polčas sme mali šancu skóre zápasu zvrátiť
kontrolovali loptu a domáci bojovali, do v náš prospech. Frimmel centroval,
kabín sa však odchádzalo bez gólov.
ale Vondryska hlavou vedľa siete súpera.

Spoločná foto.
V sobotu 13. októbra sa v Banskej
Štiavnici konali plavecké Majstrovstvá
Stredoslovenskej oblasti – Plavecké
nádeje. Zúčastnili sa ich aj plavci
žiarskeho PK Delfín.
Naše najmladšie nádeje, kategória C,
ročník narodenia 2008 a mladší, bojovali
o medaily v Banskej Štiavnici. Plavci
Delfína získali až 11 medailí a potešili
trénerku a prezidentku klubu Martinu
Bartkovú, ktorej aj ďakujú za prípravu na
preteky.
Filip Šurek získal 5 medailí: 1. miesto

FK Pohronie - MŠK Žilina B 1:0
Gól: 76. Ďungel.
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko,
Tesák, Pellegrini (84´ Košuda), Ďungel
(87´ Frimmel), Pavúk (77´ Vondryska),
Hatok, Mário Jacko, Paraj, Blahút, Špyrka.

100 m znak, 2. miesto 100 m voľný spôsob,
3 x 3. miesto 50 m voľný spôsob, 50 m
znak, 100 m polohové preteky.
Jakub Kukučka získal tiež 5 medailí: 5 x
2. miesto 50 m voľný spôsob, 100 m voľný
spôsob, 50 m prsia, 100 m prsia, 100 m
polohové preteky.
Ema Dávidová získala striebornú medailu
za 50 m motýlik.
Ostatné výsledky: Juraj Hlavnička 6. miesto
100 m prsia, Adam Láska 2 x 7. miesto
25 m znak, 25 m prsia, Peter Šurka
4. miesto 50 m motýlik.
Mia Mesárošová

Športovci seniori zbierali úspechy

Začiatkom augusta sa v Brezne
konali Krajské športové hry seniorov
z Banskobystrického kraja. Náš okres
mal tam zastúpenie a naši športovci
boli pomerne úspešní, keď družstvá
získali spolu 38 bodov a skončili medzi
12-timi okresmi na štvrtom mieste.
Výsledky:
Ženy
Anna Volková: 1. miesto hod granátom
na cieľ, 1. miesto stolný tenis, 3. miesto
hod kriketovou loptičkou
Mária Humená: 1. miesto streľba zo
vzduchovky, 2. miesto stolný tenis
Eva Šestáková: 3. miesto stolný tenis,
3. miesto hod granátom na cieľ
Ženy spolu získali 21 bodov a obsadili
3. miesto.
Muži
Ján Kabát: 1. miesto hod granátom na
cieľ, 2. miesto beh na 60 m

Škoda.

Medailisti. Zľava: Filip Šurek,
trénerka Martina Bartková, Ema
Dávidová a Jakub Kukučka.

Ján Jóbl: 1. miesto hod granátom na cieľ
Pavel Jóbl: 2. miesto stolný tenis
Ladislav Haško: 3. miesto vrch guľou

Náš okres celkove získal 38 bodov
a obsadil 4. miesto.
1. miesto Brezno, 2. miesto Detva,
3. miesto Revúca, 4. miesto Žiar nad
Hronom
V dňoch 14. až 16. augusta sa konali
celoslovenské športové hry seniorov
v Bardejove. Náš okres reprezentovali
Anna Volková a Mária Humená.
Anna Volková:
1. miesto stolný tenis, 3. miesto hod
granátom na cieľ
Mária Humená: 1. miesto streľba
zo vzduchovky, 4. miesto hod kriketovou
loptičkou
Celkove družstvo Banskobystrického kraja získalo spolu 107 bodov a v konečnom
poradí obsadilo druhé miesto.
KO JDS Trenčín, 2. KO JDS Banská Bystrica, 3. KO JDS Žilina, 4. KO JDS Bratislava,
5. KO JDS Nitra, 6. KO JDS Trnava, 7. KO
JDS Prešov, 8. KO JDS Košice

Muži spolu získali 17 bodov a obsadili
4. miesto.

Zápas so Žilinou B sme vyhrali,
gólom Peťa Ďungela v 76. minúte,
1:0. Pohronie tak v tejto sezóne stále
nenašlo premožiteľa.

v 11. minúte. Hru sme od 20. minúty
ovládli my, keď najviac upútali tri nájazdy
nášho Blahúta na súperovho gólmana
Petráša. Jeho neustále ataky na bránu
Žiliny boli však bez gólu.

Za krásneho počasia a pravej jarmočnej
atmosféry sme v piatok 12. októbra
zmerali sily s rezervou Žiliny. Pretože
však bola repre- prestávka, prišla
Žilina posilnená o šiestich hráčov, ktorí
nastúpili v ligovom kole za Áčko. Od
prvej minúty sme mali veľký rešpekt
pred kvalitou súpera, ktorý si posúval
loptu svojim typickým spôsobom
a bolo treba veľa behať. Hostia
mali po rohu obrovskú šancu hlavu
Tomiča, ktorú zázračne chytil Jenčo

V druhom polčase sa situácia otočila,
hostia totiž začali lepšie. V 48. minúte
chytil po rohu tečovanú strelu Gambošovi
Jenčo. Po tomto útoku sme spustili na
bránu hostí uragán. Hostia pohrozili
v 71. minúte, strelu Rusnáka zneškodnil
spoľahlivý Jenčo. Kontrovali sme už o dve
minúty, kedy Paraj uvoľnil Tesáka, ten od
čiary našiel krásne Pavúka. Ten však pálil
nad brvno. V 76. minúte Hatok uvoľnil
Blahúta, ten vyhral šprintérsky súboj,

Ján Truben, predseda ZO JDS
Žiar nad Hronom
nabil Ďungelovi a na jeho strelu z prvej
k žrdi bol Petráš prikrátky. V tejto chváli
sme viedli 1:0. V 79. minúte, vysunul
Pelle po peknej akcii Tesáka. Jeho center
poslal v šanci hlavou nad bránu Nosko.
V závere zápasu sme nebránili výsledok,
ale Košuda sa uvoľnil, jeho strelu brankár
vyrazil a poradil si aj s bombou Blahúta.
Po konečnom hvizde si už len chlapci
vychutnali obrovský potlesk nadšenej
tisícky verných našich divákov.
V utorok
pohárový
sme však
tak zo

16. októbra sme odohrali
zápas proti Seredi, ktorý
prehrali 2:3. FK Pohronie
Slovnaft Cup vypadlo.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Pohár SNP v karate

Príležitosť dostali menej skúsení pretekári
KARATE

odišiel bez prehry. Ani naše mladší
pretekári nesklamali. Olívia Černáková,
Timea Kučerová, Radoslava Kučerová,
Timotej Martykán a Gregor Sukop si vo
svojich kategóriách vybojovali bronz.
Napriek oklieštenej zostave sa žiarsky
klub umiestnil v medailovej štatistike na
4. mieste.
Katistickí medailisti z Pohára
SNP s trénerom: Jozef Šipkovský,
Adam Hudec, Karolína Kortišová,
Roman Neuschl.

Ľubovňa Open karate cup

V sobotu 13. októbra v Žiari vrcholil
jarmok, no naši pretekári si plnili svoje
reprezentačné povinnosti a nastúpili na
priateľskom turnaji Ľubovňa Open karate
V prvej polovici októbra sa karatisti cup, kde nášmu mestu opäť urobili dobré
z MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili dvoch meno. V konkurencii 315 pretekárov z 30
menších turnajov, kde nastúpili najmä klubov z celého Slovenska sa im podarilo
mladší a menej skúsení pretekári.
vybojovať 7 medailových umiestnení.
V sobotu 6. októbra sa konal v Banskej
Bystrici 33. ročník Pohára SNP v karate. V disciplíne súborné cvičenia kata svoje
V konkurencii takmer 300 pretekárov z prvé zlato vybojoval snaživý Patrik Fuzák,
30 klubov z celého Slovenska si Žiarčania ktorý v kategórii dorastencov vyhral všetky
dokázali vybojovať 2 prvé, 2 druhé a 6 zápasy. Darilo sa aj Jozefovi Šipkovskému,
tretích miest. V disciplíne súborné cvičenia ktorý si v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov
kata 8 – 9-ročných chlapcov nenašiel vybojoval bronz. V disciplíne športový
premožiteľa Jozef Šipkovský a domov zápas kumite sa najviac darilo Timei
odišiel so zlatom. Adam Hudec, chlapci 10 Kučerovej, ktorá skončila so zlatom. Zlato
- 11 rokov a Karolína Kortišová, dievčatá 8 tesne ušlo striebornej Bibiane Černákovej,
- 9 rokov sa zhodne prebojovali do finále, ktorá pocítila trpkú chuť prehry až vo
kde už na svojich súperov nestačili, a tak finále. Zbierku cenných umiestnení
z turnaja odišli s peknými striebornými skompletizovali Urban Beňo, Olívia
medailami. Bronz si po peknom výkone Černáková a Timotej Martikán, ktorí vo
vybojoval Roman Neuschl v kategórii 5 – svojich kategóriách skončili na bronzovej
7-ročných chlapcov.
priečke.
V disciplíne športový zápas kumite sa
najviac darilo ostrieľanému Zdenkovi
Vankovi. Napriek juniorskému veku
nastúpil v kategórii seniorov, kde sa
súperov nezľakol a nakoniec domov

V novej úlohe sa predstavil náš skvelý
pretekár Zdenko Vanka, ktorý sa po
úspešných rozhodcovských skúškach
prvý raz postavil na tatami ako rozhodca.
(ľs)

Jakub Kukučka vytvoril rekord Banskobystrického pohára
PLAVCI – BANSKOBYSTRICKÝ PLAVECKÝ POHÁR – 4. KOLO

V sobotu 6. októbra organizoval PK
Delfín 4. kolo Banskobystrického
pohára v plávaní. Už XIV. ročník
sa uskutočnil na plavárni v Žiari
nad Hronom. Na štart pretekov sa
postavilo 140 pretekárov z 9 klubov.
Ešte pred samotnými pretekmi
prezidentka klubu Martina Bartková
pripravila pre svoju kolegyňu Miroslavu
Mesárošovú, ktorá onedlho oslávi svoje
životné jubileum, obrovské prekvapenie.
Od klubu dostala k sviatku elektrickú
kolobežku, ktorá jej urobila obrovskú
radosť. Okrem toho si z rúk primátora
Petra Antala a konateľa MŠK Jána Žiaka
prevzala ocenenie za dlhoročnú prácu
a rozvoj plávania v meste a Krajské
plavecké združenie jej odovzdalo
poďakovanie za celoživotný rozvoj
plaveckých športov. Aj touto cestou
Miroslava Mesárošová vyjadruje veľkú
vďaku prezidentke klubu, Výkonnému
výboru, plavcom a rodičom za nádherný
a dojímavý zážitok.
Preteky otvorili primátor mesta Peter
Antal a konateľ MŠK Ján Žiak. Hneď
potom sa už plavci pustili do bojov
o čo najlepšie umiestnenia. Náš
pretekár Jakub Kukučka vytvoril rekord
Banskobystrického pohára na 400 m
polohové preteky, ktoré zaplával s časom
6:33,74.
Výsledky žiarskych plavcov
Ema Barančoková: 1. miesto 200 m
znak, 2 x 3. miesto 50 m voľný spôsob,
50 m prsia, Martina Melisa Bartková:
2 x 4. miesto 50 m prsia, 100 m prsia,
Ema Dávidová: 2. miesto 100 m motýlik,
3. miesto 50 m motýlik, Matej Gašparík:
4. miesto 25 m voľný spôsob, Juraj

PK Delfín pri spoločnom nástupe.
Hlavnička: 2 x 2. miesto 100 m prsia,
100 m motýlik, Andrej Holos: 2. miesto
50 m znak, 3. miesto 200 m znak, Adam
Jančok: 4. miesto 200 m znak, Diana
Karásková: 4. miesto 100 m motýlik,
Eliška Klučková: 2. miesto 50 m znak,
2 x 3. miesto 200 m znak, 50 m prsia,
Hana Kmeťová: 2 x 1. miesto 50 m prsia,
100 m prsia, 2. miesto 100 m motýlik,
Jakub Kukučka: 5 x 1. miesto 50 m
voľný spôsob, 200 m voľný spôsob,
50 m prsia, 100 m polohové preteky,
400 m polohové preteky, 2. miesto
50 m motýlik, Viktória Maliková:
1. miesto 400 m polohové preteky,
3. miesto 200 m znak, Hana Pittnerová: 2 x
5. miesto 50 m znak, 100 m motýlik, Ema
Prachárová: 3 x 1. miesto 50 m znak, 50 m
motýlik, 100 m motýlik, 2 x 3. miesto 50 m
voľný spôsob, 100 m polohové preteky,
Melinda Ruislová: 2 x 2. miesto 50 m prsia,
100 m polohové preteky, 3. miesto
100 m motýlik, Tamara Šabatová: 1. miesto
50 m prsia, 5 x 2. miesto 50 m voľný
spôsob, 200 m znak, 100 m prsia, 50 m
motýlik, 100 m polohové preteky, Filip
Šurek: 2. miesto 200 m voľný spôsob,

2 x 3. miesto 50 m znak, 200 m znak,
Ivana Šureková: 2 x 2. miesto 200 m
voľný spôsob, 200 m znak, 3. miesto
50 m voľný spôsob, Peter Šurka:
3. miesto 100 m motýlik, Marko Ťahún:
6. miesto 25 m prsia, Kornélia Ťahúnová: 2 x
4. miesto 25 m prsia, 25 m motýlik,
Olívia Ťahúnová: 2 x 8. miesto 50 m znak,
200 m znak, Tereza Veselá: 1. miesto
50 m motýlik, 3 x 2. miesto 50 m znak,
100 m prsia, 100 m polohové preteky,
Šimon Veselý: 1. miesto 50 m prsia, 3 x
2. miesto 50 m voľný spôsob, 100 m prsia,
100 m polohové preteky, 3. miesto 50 m
motýlik.
Štafety
4 x 50 m polohové preteky ženy:
3. miesto Ivana Šureková, Melinda
Ruislová, Diana Karásková, Hana Kmeťová
4 x 50 m polohové preteky mix: 1. miesto
Tamara Šabatová, Jakub Kukučka, Ema
Prachárová, Filip Šurek
4 x 50 m polohové preteky mix: 2. miesto
Viktória Maliková, Šimon Veselý, Tereza
Veselá, Andrej Holos
(r)

Mário Jacko je nielen náš obranca, ale už aj tréner
FUTBAL

Za Pohronie hrá tento mladý, len
22-ročný, chalan od tohto leta, avšak
v zápase proti Žiline B už nastúpil
v základnej zostave. Mário Jacko je
nielen obranca Áčka, ale aj tréner
starších žiačok.
Filozofia nášho klubu sa Máriovi páči,
a práve preto nasledoval kroky svojho
bratranca Patrika a prišiel hrať za
Pohronie. „Paťovi som sa chcel podobať
vo veľa veciach už ako malý chlapec,“
prezrádza na úvod Mário a dodáva, že
ďalším človekom, ktorý ho priviedol
k tomuto športu bol jeho otec, tiež bývalý
futbalista. Mário teda kope do lopty
odmalička: „Neviem povedať presne,
koľko som mal rokov, keď som začal, ale
veľmi skoro,“ smeje sa mladý obranca,
ktorého v kabíne spoluhráči prezývajú
Papa.

Mário s priateľkou Maťou.
oboch našich hráčov, a teda aj Mária
Jacka a aj Paťa Jacka sú trénermi ŠK Odeva
Lipany, a teda nášho súpera. V piatok
9. novembra tak proti sebe v zápase
nastúpia synovia proti otcom.

Tento mladý obranca začínal v Lipanoch,
kde aj býva. Následne rok pôsobil, ako
dorastenec, v Spišskej Novej Vsi, potom
v Bardejove, od U19, a dva a pol roka
v Áčku. Od leta hráva za Pohronie, na
poste stredného obrancu, no dokáže Ako každý mladý futbalista má aj on
zastať aj post stredného defenzívneho svoje ciele a sny. „Mojim cieľom vo futbale
záložníka. Zaujímavosťou je, že otcovia je stále sa zlepšovať a posúvať ďalej,

to je pre mňa základ a určite by som si
chcel v budúcnosti zahrať minimálne
najvyššiu slovenskú súťaž,“ prezrádza
obranca, ktorého futbalovým vzorom je
jednoznačne otec: „Nielen preto, že ma k
futbalu priviedol, ale neustále mi pomáha,
čo si veľmi vážim.“ Ďalším Máriovým
vzorom je už spomínaný bratranec Paťo
Jacko a jeho obľúbený futbalový tím je
Máriovi sa, našťastie, zranenia vyhýbajú.
Arsenal Londýn.
„Minulú sezónu som mal prasknutú ihlicu,
Papa sa v kabíne od leta udomácnil, so ale, našťastie, ma nejaké väčšie zranenia
spoluhráčmi si perfektne sadol. „Všetci obchádzajú,“ dopĺňa obranca, ktorý si
sme super partia, s každým sa viem zápas so Žilinou naplno užil: „Hrať pred
porozprávať,“ priznáva Mário, ktorý toľkými fanúšikmi, ktorí nás na zápas prišli
sa okrem futbalu venuje najmä svojej podporiť, mám rád. Diváci totiž dodávajú
priateľke Maťke a rodine. Vo voľnom mužstvu potrebnú energiu a vytvárajú
čase, ktorého má popri futbale málo, rád skvelú atmosféru, ktorá je na vynovenom
počúva hudbu a číta knihy. Keď hovoríme, žiarskom štadióne vždy skvelá,“ dodáva
že Máriovi neostáva veľa voľného času, na záver mladý obranca, ktorý už teraz
je to aj preto, že sa už pár mesiacov pozýva fanúšikov na ďalší domáci zápas,
venuje trénovaniu. „Od augusta trénujem ktorý Áčko odohrá 26. októbra proti
dievčatá. Oslovili ma v klube, aby som Šamorínu.
začal, pretože v Bardejove som sa 2 roky
venoval prípravkárom,“ konkretizuje A čo o tomto mladom futbalistovi hovorí
s tým, že futbal je jednoducho jeho vášeň, jeho tréner Rastislav Urgela: „Mário
a preto by sa mu chcel venovať nielen ako Jacko pochádza z futbalovej rodiny
Jackovcov. Napriek mladému veku
hráč, ale do budúcna aj ako tréner.
už má skúsenosti s druhou najvyššou

súťažou v drese Bardejova. Je to hráč s
poctivým prístupom k svojím futbalovým
povinnostiam. V tréningu ide vždy na sto
percent.“
(kr) Foto: archív MJ.

FUTBALOVÝ ZÁPAS

II. liga
FK Pohronie - FC STK Fluminense
Šamorín
Piatok 26. októbra o 18.00 hod.
Mestský futbalový štadión

